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Mladen Zec polgármester a Temerin 
info portálnak adott interjújában kifejtette, 
tisztában van a helyzet súlyával, éppen ezért 
az önkormányzat az elmúlt néhány évben 
mindent megtett annak érdekében, hogy a 
helyieknek ne kelljen továbbra is a bűzös 
levegőt belélegezniük, a kiköltöztetés azon-
ban nem lehetséges egyik napról a másikra. 
Annál kevésbé, mert az említett farm ren-
delkezik mindazokkal az engedélyekkel, 
amelyek szükségesek a működtetéshez. 

A község első embere szerint a polgá-
rok által kezdeményezett tüntetés mögött a 
személye ellen irányuló politikai szándék 
áll. Ugyanis a bejelentés ellenére, hogy a 
sertéstelepet máshová költöztetik, a szom-

bati tünetést mégis megtartották. 
A szervezők ugyanis kételkednek 
abban, hogy a történet végére va-
laha is pont kerül.

A helyi médiumnak adott in-
terjúban a polgármester a közsé-
get érintő fejlesztésekről, beru-
házásokról is beszélt. Kifejtette, 
jelenleg a járdák felújítása 
zajlik, amire csaknem húszmil-
lió dinárt fordítanak községi költ-
ségvetésből. Néhány napon belül 
az útfelújítás is elkezdődik, a 
munkálatok összköltsége ötmil-
lió dinár. A községi elnök ígére-
tet tett arra, hogy ezt az összeget 
jövőre megnövelik, hogy azokra 

az útszakaszokra is új burkolat kerüljön, 
ahol nincs.

Elmondta továbbá azt is, hogy 14 új 
autóbusz-állomást helyeznek ki, valamint 
folytatják a járeki helyi közösség épü-
letének a tatarozását. Mint ismeretes, a 
homlokzat és a tetőszerkezet felújítása már 
megtörtént, lecserélték a nyílászárókat, a 
következő szakaszban a belső teret, a pad-
lóburkolatot és a vezetékeket újítják fel.

Folytatás a 2. oldalon

Az adai gyermekkórus fellépése

A vasárnapi nagymisén részt vevő 
hívőknek rendhagyó élményben volt 
részük: a zenei szolgálatot az adai 
Szentháromság gyermekkórusa látta 
el, megelőzően a helyi Gaudemaus 
gyermekkórus lépett fel. A szentmi-
sét  ft. Szungyi Károly adai esperes-
plébános vezette. Különös élmény 
volt a hívők és a fellépők számára is. 
A képen az adai és a temerini diákok 
közös fotója. (M. S.)

Mladen Zec az időszerű helyi kérdésekről

Nem bűzlik többé a sertésfarm
Mladen Zec községi elnök interjúja a község időszerű kérdéseiről

  Covid-hírek
Továbbra is súlyos a járványhelyzet Szerbiában, 

intő jel, hogy egyre több gyerek betegszik meg, né-
hányuk lélegeztetőgépre is kerül. Az orvosok nem 
győzik hangsúlyozni, hogy a koronavírus terjedését 
csakis a lakosság minél tömegesebb átoltottságával 
lehet megfékezni. A hét végén elkezdték fokozottab-
ban ellenőrizni a járványügyi intézkedések betartását, 
a kormányfő pedig bejelentette, hogy a héten ismét 
összeül a válságstáb.

Az Anya- és Gyermekvédelmi Intézetben jelenleg 
négy gyermeket kezelnek koronavírus fertőzés miatt, 
egy 17 és egy 16 éves, valamint egy öt hónapos baba 
lélegeztetőgép segítségére szorul. A lélegeztetőn lévő 
gyermekek életveszélyes állapotban vannak. Az a 
gondolkodásmód, hogy az én gyermekem biztosan 
nem fertőződik meg, helytelen – nyilatkozta az RTS-
nek dr. Vukomanović virológus.

„Tehát ebben az esetben egy 17 éves túlsúlyos 
fiúról, egy 16 éves lányról van szó, társbetegségek 
nélkül, illetve egy öthónapos csecsemőről” –  mondta 
Vukomanović. (RTS, FoNet)

A világon 240 millió 046 ezer 432 ember fertőző-
dött meg eddig a koronavírus-járványban. A halálos 
áldozatok száma 4 millió 889 ezer 103 a baltimore-i 
Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerinti 
múlt szombat reggeli adatai szerint. 

Folytatás a 2. oldalon

EMlékEZés aZ 1956-os 
forradaloMra

Október 23-án (szombaton) 17 órai kezdettel a 65 
éve ezen a napon kitört magyar forradalomra emléke-
zünk Sörös Imre szabadságharcos mártírunk szobránál 
a tájház udvarán.

Beszédet mond Csorba Béla, a VMDP elnöke.

az önkormányzat facebook-oldalán jelentették be a minap a hírt, mely 
szerint december huszadikáig másik telephelyre költöztetik a Staro Đurđevó-i 
helyi közösség tőszomszédságában lévő sertésfarmot. A probléma nem 
újkeletű, ugyanis az onnan áradó elviselhetetlen bűz amellett, hogy megke-
seríti a közelben élők mindennapjait, kilométerekkel odébb, még a főúton 
is érezhető. A gépkocsivezetők már jól tudják, ezen a szakaszon semmiképp 
sem ajánlott nyitott ablakkal elhaladni.
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Folytatás az 1. oldalról
Az épület külső és belső munkálataira csaknem 20 millió dinárt for-

dítottak. Mladen Zec elégedett a fejlesztésre irányuló projektek ütemével, 
de mint fogalmazott, a mostaninál mindig lehet jobb. 

Szavai szerint sok esetben önhibájukon kívül késik egy-egy beruházás, 
ugyanis annak előkészítése hosszabb folyamatot vesz igénybe. Értékelése 
szerint a költségvetésben stabil a pénzáramlás, ilyen tekintetben 
nem érezhető különösképpen a koronavírus pénzügyi hatása. 

A beszélgetés során újfent szó esett a községünben az egyik legégetőbb 
problémát jelentő csatornahálózatról. A polgármester ismertette, a jövő 
év elejétől várható a tisztító berendezés üzembe helyezése, ugyanis ez az 
első lépés afelé, hogy a lakosok rá kapcsolódjanak a csatornahálózatra. 
Mint fogalmazott, ez egy kétéves folyamat kezdete, amellyel párhuzamosan 
a csatornahálózat bővítése is zajlik majd. Emlékeztetett arra, hogy ebből 
a szempontból jelenleg a község 18 százalékban van lefedve. 

A beszélgetés végén kitért az időszerű járványügyi helyzetre. Ismer-
tette, az immunizáció folyamatos, csaknem tízezren vették fel a vakcina 
mindkét adagját, két és fél ezren pedig már a harmadikat is. Számok 
tekintetében ez a lakosság harmada, valamint a felnőtt lakosság fele. A 
polgármester értékelése szerint nem kedvező a járványügyi helyzet, de 
nem rosszabb, mint az ország más pontjain. Naponta követik a járvány-
görbe alakulását, kapcsolatban vannak az iskolákkal és az óvodával, 
és amennyiben a helyzet úgy kívánja, szigorítanak a jelenleg érvényben 
lévő előírásokon. A polgármester szerint ebben a pillanatban ez nem 
indokolt.

Nem bűzlik többé 
a sertésfarm

Noha a koronavírus megjelenése óta mostanra már mindenkinek 
akadt közeli vagy távoli ismerőse, rokona, barátja, aki súlyos tünetek-
kel került kórházba, s aki a vírus okozta szövődmények miatt elhunyt, 
vagy sikeresen megvívta a heteken át tartó harcot és életben maradt, az 
országban továbbra is csak minimálisan növekszik az oltottak száma, 
és több millióan vannak azok, akiknek eszük ágába se jut beoltatni 
magukat a koronavírus elleni védőoltással.

A Nova s portál újságírói nemrég ellátogattak a batajnicai covid-
kórházba, ahol az igazgatótól azt szerették volna megtudni, hogy szerinte 
minek kell történnie, hogy az emberek tömegesen igényeljék a vakcinát. 
Tatjana Adžić Vukićević az újságírók látogatása során elmondta, hogy 
a legsúlyosabb állapotban levők nagy többsége oltatlan, és hozzátette, 
azok közül, akiket lélegeztetőgépre kapcsolnak, tíz személyből mind-
össze egy marad életben. Az igazgató arra kérte az újságírókat, hogy 
feltétlenül fényképezzék le az egyik betegágyon látható hullazsákot 
(a képen), mivel szerinte ez az egyik legjobb reklám a koronavírus-
védőoltásnak.

foTóZZÁk Csak lE!
Folytatás az 1. oldalról

ácsi
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Földet bérelek
telefonszám:
062/106-94-59

A Nikola Pašić és a Petőfi Sándor utcák kereszteződése. 
A Szőreg irányából érkezők számára egyetlen háromszög-tábla 
jelzi, hogy mellékúton vannak és főút következik.

A Rákóczi Ferenc és a Petőfi Sándor utcák kereszteződése. 
A Szőreg irányából érkezők számára szintén egyetlen három-
szög-tábla jelzi, hogy mellékúton vannak és főút következik. 
Egy fekvőrendőr bizonyára nyomatékosítaná a főút közeledtét.

Veszélyes útkereszteződések

Következő számunkban közöljük a tavalyi és az idei mindenszentek 
ünnepek között elhunyt temerini római katolikus lakosok névsorát

Testvérvárosi kapcsolat Jánoshalmával
Nyolcvan éve ápol testvérvárosi kapcsolatot Temerin és Jánoshalma, 

a két község polgármestere nemrégiben megújította az együttműködés-
ről szóló szerződést. 

1941. augusztus 15-én Jánoshalma közössége Ereklyés Országzászlót 
ajánlott fel Temerinnek, így kezdődött a két település kapcsolata. A zász-
lóátadás mellett a jánoshalmiak segítségüket ajánlották fel a Temerinben 
élő magyar közösségnek. Az azóta eltelt évtizedekben a két település 
lakói, közösségei ápolják a kapcsolatot, elsősorban kulturális, oktatá-
si, mezőgazdasági kapcsolatok terén, de az utóbbi időszakban közös 
fejlesztéseket is megvalósítottak. Nemrégiben Jánoshalmára látogatott 
Mladen Zec polgármester és Pásztor róbert, a képviselő-testület el-
nöke. A két város polgármestere megújította a települések közötti test-
vérvárosi szerződést, amelyben a további gyümölcsöző együttműködés 
mellett kötelezték el magukat.

ácsi

Közlekedési szempontból évek óta veszélyesnek számít a Nikola 
Pašić és a Petőfi Sándor, valamint a Rákóczi Ferenc és a Petőfi 
Sándor utcák kereszteződése. E két ponton szinte rendszeresek a 
balesetek. A forgatókönyv csaknem mindig ugyanaz: a mellékútról 
valaki „kihajt” a Petőfi Sándor utcára, noha meg kellene állnia, 
mert az (onnantól kezdve) főút. A környék lakói szerint a járműve-

zetők nem elég figyelmesek, de az igazsághoz tartozik az is, hogy ők a 
szőregi kanyartól mindvégig főúton haladnak, s ennek megszűnésére 
jelzés hiányában (sajnos) nemigen gondolnak. A környék lakói már 
azon gondolkodnak, hogy „önerőből” fekvőrendőrt és más jeleket he-
lyeznek el a kereszteződések előtt, hogy így figyelmeztessék a leselkedő 
veszélyre a nem eléggé figyelmes járművezetőket.

Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Fuszkó Zita és Kocsis Attila

PÁsZTor:  a fIdEsZ folyTassa a korMÁNyZÁsT! 
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, a Vajdasági Magyar 

Szövetség vezetője beszédet mondott a Kárpát-medencei Magyar Képvise-
lők Fórumára (KMKF) Budapesten, a Parlament felsőházi termében.  A 
vajdasági házelnök a következőket jegyezte fel Facebook-oldalán: Meg-
tisztelő lehetőség ért, hogy a VMSZ elnökeként beszélhettem a közelmúlt 
politikai eredményeiről és tapasztalatairól, a magyar-szerb viszony kiváló 
alakulásáról, a kölcsönös bizalom és megbecsülés fontosságáról és arról, 
hogy a jövő útkeresését csak egymásra támaszkodva teljesíthetjük. Beszél-
tem a jövő évi választási feladatokról, a szerbiai előrehozott parlamenti, 
az MNT- és a köztársasági elnökválasztásról, valamint a magyarországi 
parlamenti választásról is. Csak akkor lesz jó, ha mind jól alakul.

A magyarországi parlamenti választások kapcsán világossá tettem, a 
VMSZ egyértelműen azért száll síkra, azért kampányol, tesz meg mindent, 
hogy a Fidesz-KDNP a 2022-ben kezdődő ciklusban is folytathassa a kor-
mányzás feladatát – jelentették vajdasági magyar hírközlő szervek.
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meglátogattam őket, mert akkortájt jugoszláv 
útlevéllel könnyen közlekedtünk. Egyik zseb-
ben az okmányok, a másikban pénz, és már 
mehettünk is – meséli fiatalkori emlékeit be-
szélgetőtársam. 

A családi szálakat bogozgatva tudtam meg, 
hogy a korábban említett nagybátyának még 
két idősebb testvére volt: Hallai Ferenc, aki ma-
gyar katona volt és a háború után Magyaror-
szágon maradt, ott alapított családot. István, a 
legidősebb közülük ugyancsak magyar katona 
volt, őt kivégezték, itt nyugszik a közös sírban. 
A felesége akkor állapotos volt, így a gyermek 
meg sem ismerhette az édesapját. A három fiú 

édesapját nagyon megviselte a gyerekek sor-
sa, ezért gyakran alkoholba fojtotta a bánatát, 
zárta le visszaemlékezéseit Tintor György, aki 
nem sokat tudott Jóska bátyja forradalombeli 
szerepéről, közeli rokona ugyanis nem szívesen 
firtatta a témát. 

ÁdÁM Csilla

1956: forradalmárok a parlament előtt

Tintor György mindössze hatéves volt az 
56-os forradalom kitörésekor, mégis máig tisztán 
él benne a kép, amikor egyszer az éjszaka leple 
alatt tarisznyával a vállán bekopogtatott az abla-
kukon Jóska nagybátyja, nagyapja testvérének 
legkisebbik fia. 

Tőle tudom, hogy az akkor már Magyaror-
szágon élő rokona minden bizonnyal részt vett a 
forradalomban, ezért feleségét és két gyermekét 
hátrahagyva, átszökött a határon:

– Már ágyban voltunk, amikor valaki kopog-
tatott, majd bejött egy ember. Mi, gyerekek nem is 
tudtuk, hogy kihez van szerencsénk, ki az ismeret-
len látogató. Mindjárt hozzánk fordult: 

– Mit adjak nektek, gyerekek? Nincs nálam 
semmi, esetleg egy kis madárlátta kenyér. Kivette a 
tarisznyából a cipót, kettétörte, és volt mit látnunk, 
egy revolver volt benne. Hamar el is tette, hogy 
ne lássuk meg. Noha a szülői háza a közvetlen 
közelünkben volt, biztonsági okokból nem mert 
azonnal hazamenni, mert nem tudta, hogy milyen 
állapotok uralkodnak itthon, vajon keresik-e? 

Gyalog szökött át, a határ mentén élő ismerő-
sei segítettek neki ebben. Nem volt elítélt, de nem 
akart visszamenni, mert akkor már az a hír járta, 
hogy a nyugati országok befogadják a menekülő-
ket és lehetett menni Kanadába, Németországba, 
Svédországba. Nem sokkal később a felesége is 
átjött a határon két lányával: Jucikával és Erzsiké-
vel. Ők velem egyidősek lehettek, így nagyon sokat 
játszottunk a hosszú gangon. Emlékszem, a két 
lány vidáman ugrándozott és azt énekelte: 

Forintért veszem a lángost,
lesza..m a Kádár Jánost.

Nekünk ez nagyon érdekes volt, pedig azt 
sem tudtuk, hogy ki az a Kádár János. Tudom, 
hogy a szülők azonnal leintették őket, mond-
ván, hogy nem szép ilyent mondani. Nem sok 
időt töltöttek Temerinben, elmentek ugyanis egy 
szerémségi gyűjtőtá-
borba. Nagymamám és 
Józsi bátya édesanyja 
többször meglátogatta 
őket, egy alkalommal 
pedig én is velük tar-
tottam. Vonattal utaz-
tunk, vittünk kolbászt, 
meg sonkát. Kaszárnya 
kinézete volt annak a 
helynek, kívül-belül 
katonákkal. Amíg a 
felnőttek beszélget-
tek, mi rohangáltunk, 
játszottunk. Majd ami-
kor lejárt a látogatási 
idő és haza kellett in-
dulnunk, az őrök alig 
engedtek el. Azt gondolták, hogy a két asszony 
megpróbál kicsempészni onnan. Édesapám 
szerb volt, így elmagyaráztam nekik, hogy ő itt 
a nagyanyám, én az unokája vagyok és mi csak 
látogatóban voltunk. Közel egy hónapig voltak 
a lágerben, majd onnan kikerültek Franciaor-
szágba, Strasbourg közelébe. Egy alkalommal 

Az 1956-os magyar forradalom évfordulóján

Valaki kopogtatott az ablakon
Tintor György visszaemlékezése

APRÓHIRDETÉSEK
• Malacok eladók. Telefon: 063/77-93-053
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albumot képecskék-
kel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Eladó Ford Fiesta, 2022 szeptemberéig be-
jegyezve. Ugyanott birs-, körte- és barackpá-
linka eladó. Telefon: 062/102-68-12.
• Háromszáz literes mélyhűtőláda eladó. 
Telefon: 841-328.
• Eladó 3,3 hold szántóföld a Gyórgyában. Te-
lefon: 062/88-58-901.
• Eladó Tornado műtrágyaszóró, K-2-es törő-
gép, 8 méteres kukoricafelvonó, Leopard ket-
tes eke, kukoricadaráló (csövesen is) Gorenje-
Sever öt és fél kW-os, 7,5 lóerős háromfázisú 
motorral. Telefon: 063/85-00-308.

• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, Puch, 
Pony Express, bármilyen állapotban. Telefon-
szám: 060/71-61-312.
• Eladó Golf 2-es, 86-os kiadású 1.8-as, ben-
zin-gáz. Bejegyezve 2022. április 11-éig. Te-
lefon: 063/7-305–796.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését válla-
lom. Telefonszám.: 069/40-74-944.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat pad-
lásról, pincéből, garázsból. Telefonszám: 
063/8-143-147.
• Telket, bontani való házat vagy házat vá-
sárolok 100 ezer euró értékig. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó 
T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy 
smederevói és egy újabb tűzhely, rongy-
pokróc, háziszappan, gyümölcspálinka és 
egy új elektromos rokkantkocsi. Telefon-
szám: 840-439.

Közeledik mindenszentek 
és halottak napja. 

A Kókai virágüzlet és 
temetkezési vállalat az idén is 
felkészülten várja vásárlóit:

Népfront utca 103. 
tel.: 842-515, 842-251

Mécsesek, mécsesbetétek 
és új fejfák is beszerezhetők.

ikebanák, koszorúk, különféle 
sírdíszek műanyag, 

selyem és élő virágból, 
vágott krizantém több színben, 
megrendeléseket is vállalunk.

Temetkezési vállalat, Népfront u. 
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513
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  Néhány héten belül a temerini park, a 
kastélykertnek nevezett zöldövezet területén 
kifüggesztik a munkálatokra figyelmeztető sza-
lagot, ugyanis az elöregedett és közveszélyes fák 
eltávolításával, a beteg egyedek gyógyításával és 
újak ültetésével megkezdődik a természetvéde-
lem alatt álló, településünk tüdejének számító 
zöldövezet felújítása, eredeti állapotának visz-
szaállítása. 

Ez utóbbi csak részben fedi a valóságot, 
hiszen egykori küllemét ma már csak fényké-
pek őrzik, ezáltal nagyon nehéz visszatükröz-
ni a régi kor szellemiségét, hallottam Majda 
Adlešić hortikultúra és tájépítésztől, aki egy-
ben a park felújítására irányuló munkálatok 
koordinátora. 

• Hol tart jelenleg ez a folyamat?
– Még mindig az előkészületi szakaszban va-

gyunk, ugyanis a park természetvédelem alatt áll, 
így minden feltételt biztosítanunk kellett ahhoz, 
hogy a projektbe foglalt konkrét folyamat bein-
dulhasson. 2005-ben megtörtént a fák állapotá-
nak felmérése, amit 2018-ban megismételtek. 

Ennek során egyértelművé vált, hogy ez alatt 
a 13 év alatt a növényzet elburjánzott, elveszí-
tette eredeti állapotát, sokkal inkább egy erdős 
területre hasonlít, mintsem parkra. Véleményem 
szerint ez az utolsó esély arra, hogy megment-
sük a növényzetet, valamint, hogy megőrizzük 
a szépségét. 

Az első szakaszban a park utca felőli és 
középső részében közel száz egyedet cseré-
lünk le 76 újra. A munkálatokkal megbízott 
Kommunális Közvállalat (JKP) dolgozói ki-
zárólag azokat a fákat távolítják el, amelyek 
rendkívül öregek és betegek, és amelyek ve-
szélyeztetik a járókelők biztonságát. Fontos 
az, hogy gyökerestül kerüljenek ki a földből, 
hogy ne engedjenek hajtást. Helyükre nem fa-
csemeték kerülnek, sokkal inkább 3-4 méter 
magas, 8-10 cm átmérőjű példányokat ültet-

nek, így nem vesznek el a térben, nem lesz 
tátongó üresség a parkban. 

A fafajták szempontjából is számos újdon-
ság várható, megcsodálható lesz a többi között 
a vörös juhar, a rózsás akác, de számos új fajta 
is földbe kerül. A borostyánt maradéktalanul el 
kell távolítani, hogy a helyére többéves növénye-
ket ültethessünk.

Az imént felsorolt munkálatokat tartalma-
zó első szakasz költségeinek felét a 
környezetvédelmi minisztérium, a 
másik felét pedig az önkormányzat 
biztosítja. A napokban várható az 
ültetendő fákra vonatkozó közbe-
szerzés kiírása, és mivel a téli idő-
szak ideális a faültetésre, a projekt-
be foglaltak szerint a munkálatokra 
november végéig sor kerülhet.

• Milyen szerkezeti átala-
kuláson fog átesni a park?

–  A projekt során, amelyet az 
önkormányzat által megbízott új-
vidéki Studio d’Art készített 2018-
ban, és amelyben én is részt vettem, 
arra törekedtünk, hogy a temerini 

park külleme megegyezzen az egykori parkok 
kinézetével. 

Eszerint az utca felőli rész, amely egyben a 
legszembetűnőbb is, franciakert lesz virágron-
dellával, örökzöld puszpánggal, zöld szobrokkal, 
tehát szabályos geometriai alakzatok jellemzik 
majd. A középső része már ennél sokkal szaba-
dabb stílusban alakul. Oda angolkertet vagy táj-
kertet tervezünk. Ezt a részt valamikor sétára, lo-
vaglásra használták. Lesz itt egy játszótér, mögötte 
pedig szabadidős és rekreációs tevékenységekre 
alkalmas terület. A park hátsó része megmarad 
eredeti állapotában. Az ott található védett nö-
vények és állatok miatt ezt a részt mindenképp 
meg szeretnénk őrizni. A 
tervek szerint a park e ré-
sze négy kis híd révén válik 
megközelíthetővé. Ebben 
a részben jelentős szerep 
jut majd a tónak és a mö-
götte levő dombnak. Kevés 
vajdasági parkban található 
ugyanis tó. Noha a Fontana 
volt kerthelyiség magánkéz-
ben van, a törvény értelmé-
ben része a parknak. Ezért 
ott is eltávolítják a biztonsá-
got veszélyeztető fákat.

• Ezek után hason-
lít-e majd a park vala-
melyest az egykor volt 
kastélykertre?

Megújul a kastélykert
Majda Adlešić tájépítésszel beszélgettünk

– Az engedélyek beszerzése és a projekt-
dokumentáció készítése során részletekbe 
menő vizsgálódást folytattunk arról, hogy ho-
gyan nézhetett ki egykor a park. Erről ma már 
mindössze korabeli felvételekről és rajzokról 
lehet tájékozódni. A helyreállítási terv ezekre 
a képekre támaszkodva készült. 

A tervbe beépült az említett hármas felosz-
tás, de a tervezők nem hagyták figyelmen kívül 
a mai kor emberének igényeit sem. Örömmel 
látom, hogy más vajdasági parkokkal szem-
ben, a temerini még ebben a leromlott állapo-
tában is kedves a helyiek számára. Az emberek 
használják, szívesen tartózkodnak benne.

Be kell azonban látni, hogy állaga, növény-
állománya, csak a két állapotfelmérés között 
eltelt 13 év alatt igencsak leromlott, mintegy 
háromszáz egyeddel több növény van benne, 
mint akkor. Tehát szó szerint beerdősödött 
a park. 

A fák eltávolítása a Tartományi Természet-
védelmi Intézet engedélyével történik, így az 
embereknek nem igazán lenne okuk emiatt 
aggodalomra. 

És szögezzem le végül, hogy a projekt re-
alizálásának eredményeként egy olyan zöld-
övezet jön majd létre, amely több szempontból 
előnyére válik a helyi embereknek és mind-
azoknak, akik ide, ebbe a dél-bácskai tele-
pülésre látogatnak.

ácsi

Kíváncsi voltam, hogyan képzelték el 
az illetékesek a mostanra már elburjánzott 
park szebbé tételét. Vajon a megjelölt fákat 
gyökerestül távolítják-e el, és a helyükbe 
kerülnek-e újak és, hogy elveszíti-e ezáltal 
a park eredeti mivoltát? Az újvidéki szakem-
ber a minap éppen Temerinben járt, hogy a 
munkálatok kezdő szakaszáról egyeztessen, 
így vállalta, hogy részletesen tájékoztat a 
felújítás menetéről. És egyúttal eloszlat né-
hány kételyt a rekonstrukció kapcsán.

Majda Adlešić tájépítő mérnök, a temerini park 
felújításának egyik résztvevője

A Szécsen-kastély parkjának fái elöregedtek, 
a növényzet vadul szaporodik – közölték hozzáértők. 

A korábbi felvétel a tó mellett, a dombnál készült.
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A nyugdíjas évek nem minden esetben jelentenek egyet a magány-
nyal, a társadalomtól való elszigeteltséggel. Az idősebbek közül sokan 
azt vallják, ebben a korban is lehet aktív életet élni, a hétköznapokat 
olyan tartalmakkal színesíteni, amelyek elfeledtetik az esetleges ne-
hézségeket, és amelyek segítenek abban, hogy könnyebben vegyék 
az eléjük gördülő akadályokat.

HÉVíZI István közel tíz éve erősíti a nyugdíjasok táborát, és aki is-
meri a „citeramestert“, tudja, hogy számára a pihenés szó idegen. Mint 
mondja, a hétköznapokat legtöbb esetben munkával és szórakozással 
tölti. 1979 óta pengeti a hangszert, összefogja a citerásokat és az asz-
szonykórust, minden pénteken próbákra jár, és nem szívesen hagyja 
ki a vidéki fellépéseket sem. Legutóbb éppen a Durindón jártak, ahol 
szerinte közepes teljesítményt nyújtottak, mert a járványhelyzet miatt 
a szokásosnál kevesebbet tudtak próbálni. De ez sem olyan nagy baj, 
hiszen mint mondja, kedvtelésből muzsikálnak, dallikáznak, és amíg 
mozgatni tudja az ujjait, ő bizony nem teszi le a pengetőt. Nemsokára 
betölti a 75-öt, és szerinte ebben a korban különösen fontos az, hogy 
emberek között legyen, társalogjon, amely sok esetben gyógyszerként 
hat. Szerencsére, orvosságot szinte egyáltalán nem kell szednie, a zene 
gyakran a stresszhelyzetben is gyógyírnak számít. Ha nem Szirmai 
Károly Magyar Művelődési Egyesületben zenél, akkor a veteményest 
rendezi a feleségével, akivel már ötvennégy éve házasok. Megtermesz-
tik a kettőjüknek szükséges zöldséget, de van gyümölcsös és szőlő 
is a kertben. Öt unokája és három dédunokája van, azt vallja, a velük 
való találkozás, játék ugyancsak gyógyszerként hat. Kevés a nyug-
díj összege, így sok mindent nem engedhet meg maguknak, ezért ők 
sokkal inkább szeretettel ajándékozzák meg egymást. Egyezik azzal, 
hogy a nyugdíjasok anyagi helyzete lehetne sokkal jobb az országban, 
és noha örül az állam által folyósított egyszeri támogatásoknak, az is 
egyértelmű a számára, hogy az utóbbi időben minden megdrágult. 

Ennek ellenére nem 
kesereg, hiszen sze-
rinte, az csak rontana 
a helyzeten. Időnként 
eljár horgászni, szíve-
sen hallgatja a madarak 

csiripelését, a családja számára pedig alkalomadtán kirándulásokat 
szervez. Nem idegen számára a festészet sem, fiatalabb korábban pe-
dig gyakran hímzéssel és varrással töltötte a szabadidejét. Azt vallja, 
boldog nyugdíjas éveket él, és akkor örül a legjobban, ha emberek 
között lehet, ha a szabadidejét hasznosan és vidáman töltheti el.

VARGA Mária számára is ismeretlen szó a pihenés. A mindig jó-
kedvű és vidám asszony egész életében a kereskedelemben dolgo-
zott, és olyannyira a szívéhez nőtt ez a szakma, hogy nyugdíjas kora 
ellenére sem tud búcsút inteni neki. Tőle tudom, hogy gyerekkori 
álma valósult meg, amikor 1975-ben kereskedőként munkába állt, 
előbb egy önkiszolgálóban, majd később a piactéri bútorüzletben. Ez 
utóbbi helyen közel 25 évet ledolgozott. Miután az üzlet bezárt és állás 
nélkül maradt, egyhónapos pihenőt követően ismét munkába állt egy 
helyi vállalkozónál, visszakerült a piactér környékére, így ismét foly-
tatta kereskedői tevékenységét. Két éve nyugdíjas, de aktív szeretne 
maradni. Annál inkább, mert azt vallja, hogy a munka nem szégyen. 
Az alacsony nyugdíj mellé minden esetben jól jön a pluszbevétel, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy komótosabb élete legyen.

Férje halála után egy évvel csatlakozott az Első Helyi Közösség 
Őszirózsa vegyeskórusához, amelynek azóta is aktív tagja. Az ének-
lés az élete részét képezi, jól érzi magát az asszonyok társaságában. 
Gyakran teadélutánokra is eljár. A vasárnap délutánokat tölti kizárólag 
pihenéssel. Szívesen hallgat a rádiót és néz televíziót. Úgy tartja, a jó 
időbeosztás fontos, mert ezáltal mindenre jut elegendő idő. Egészsége 
jól szolgálja szerencsére, sokat közlekedik, és általában mindenhova 
a kerékpárja viszi el. Otthon sertéseket nevel, majd eladja őket, ezzel 
is némileg kiegészíti a családi költségvetést. Ha mást nem, legalább 
a tűzrevalót megkeresi. 

Máriának négy unokája van, akik gyakran meglátogatják, de a vi-
lághálón szinte naponta tartják a kapcsolatot. Ők és a munka tartja 
fiatalon testben és lélekben az aktív nyugdíjast. 

Nyugdíjasokkal beszélgettünk

A jó testi és szellemi erőnlét titkairól

Aktív életet élni

ácsi

A zárda épülete
Miközben a 18. század végén épült zárda főutcai szárnyát külön-
böző községi alapítású szervezetek használják, addig a templom-
udvarra néző szárny meglehetősen rossz állapotban van

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
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– A középiskola után Kanadában töltöttem 
fél évet. Érdeklődve figyeltem a plázákban dolgo-
zó sminkeseket, akik különböző sminkmárkák 
standjainál mutatták be a termékeket. Alkalmi 
sminket is lehetett náluk igényelni. Ekkor fo-
galmazódott meg bennem az ötlet, hogy itthon 
Temerinben is megállná a helyét ez a szolgáltatás 
– emlékezik vissza a kezdetekre Izolda.

• Milyen út vezetett el odáig, hogy lét-
rehozd a saját szalonodat?

– Úgy éreztem, hogy valamit kezdeni szeret-
nék az életemmel, elégedetlen voltam, és olyan 
érzésem volt, mintha egy zsákutcából keresném 
a kiutat. Olyan munkával akartam foglalkozni, 
amelyben a magam ura és gazdája lehetek, maga-
mat adhatom a saját stílusomban. Innentől fogva 
felgyorsultak az események. Beiratkoztam egy 
sminktanfolyamra s miután elvégeztem, számta-
lan ingyen munkát vállaltam és felkérésnek tet-
tem eleget azért, hogy fejlődjek és kapcsolatokat 
építsek. Voltak persze nehéz pillanatok, de so-
sem bántam meg. Ha elölről kellene kezdenem, 
ugyanígy csinálnám. Valójában már a sminktan-
folyam után tudtam, hogy egyszer szépségszalont 
fogok nyitni. Persze ez időbe telt, hiszen minden 
nő, aki vállalkozik, tudja, hogy nem egyik napról 
a másikra alakul ki mindez, hanem egy hosszú 
folyamat eredménye. Tudatos lépéseket kellett 
tenni, és kell a mai napig is, ahhoz, hogy az em-
ber szakmai szinten és emberileg is eljusson oda, 
ahol méltón képviselheti a vágyait, az érdekeit, 
a szakmai mivoltát.

• Milyen igényekkel fordulnak hozzád 
leggyakrabban?

– Van, aki a nagyon intenzív sminktől érzi jól 
magát, de vannak, akik egy közepes erősségűvel is 
ragyogni tudnak. Nem feltétlenül követik a vendé-
geim a trendeket, vagy a hamis világot. Én nagyon 
örülök, ha a hölgyek megbizonyosodnak afelől, 
hogy a saját előnyös tulajdonságaikat kihangsúlyozva 
is lehetnek szépek. Mindezt egyáltalán nem jelenti 
a tömérdek alapozó, vagy egy látványos glamour 
smink felvitelét. Ha a vendégeim elégedetten távoz-
nak, én is az vagyok. Tapasztalataim azt mutatják, 
hogy a legtöbben nem a hangsúlyos, erős sminket 
kedvelik, sokkal inkább a szerényebb, visszafogot-
tabb megoldásokat részesítik előnyben.

• Szalonodban a smink mellett más szol-
gáltatásokat is igényelhetnek a hölgyek.

– Igen, a sminkelés mellett szempilla hosz-

szabbítással is foglalkozom, emellett Lash Lifting, 
azaz szempilla göndörítés és festés, valamint 
hennás szemöldökfestés és korrekció is igényel-
hető. Tavaly bővült a kínálat a „Hogyan smin-
keljem magam?” tanfolyammal. Az idén pedig 
professzionális sminkes képzéseket is tartottam 
leendő sminkeseknek. A smink a szabadság és 
az egyéniségünk kifejezése. A sminkelés a nőies-
ségünk tisztelete. Sokakban megvan az igény, de 
bizonytalanok. Ezért találtam ki az egyéni smink-
oktatást, ami egy olyan képzés, ahol megtanul-
hatjuk magunkat kifesteni. A szép smink alapja 

a szép bőr, így a sminkoktatásban kiemelkedő 
szerepet játszik a bőrápolás és a vele kapcso-
latos ismeretek. Ezután kezdünk el sminkelni. 
Ilyenkor terméket és eszközöket ajánlok, amiket 
természetesen ki is lehet próbálni, illetve hasz-
nos tippekkel látom el a tanulni vágyó vendéget. 
Együtt elkészítünk egy teljes sminket és közben 
elsajátíthatjuk például a kontúrozás vagy éppen 
a tökéletes tusvonal trükkjeit. Szerintem nagyon 
fontos az, hogy egy nő el tudjon készíteni ma-
gának egy alapsminket és tudja azt, hogy mi 
áll neki jól. Az egyéni sminkoktatás alkalmával 
ebben tudok segíteni

• Egy-egy munkádat figyelve a művé-
sziesség is felszínre tör. Te is így látod?

– Főként esküvőkre, születésnapokra és 
fotózásokra sminkelek. Ilyenkor elegáns, alka-

lomhoz illőt alkotok. Inkább magamon próbá-
lom ki az extrémebb, kihívást jelentő megoldá-
sokat. Ezekre általában pozitív visszajelzéseket 
kapok, ami nagy öröm számomra. Egy biztos, 
mindig próbálok a komfortzónámon kívül ke-
rülni, új tapasztalatokat szerezni, textúrákkal, 
színekkel, megoldásokkal ismerkedni.

• A Halloween partikra is gyakran 
készítesz sminkeket. Ezekről mondanál 
néhány szót?

– Az október az egyik kedvenc hónapom. 
Ilyenkor a határ a csillagos ég. Követem a tren-
deket, különböző filmekben a karaktereket, és 
mindig ezekből merítem az inspirációt. Az a ta-
pasztalatom, hogy évről-évre többen jelentkez-
nek halloweeni sminkelésre. Ilyenkor mindig 
valami egyedi dolog születik a kezem alatt.

• Hírességekkel is dolgoztál már. Ez 
mit jelentett számodra?

– Szakmai karrieremben mérföldkőnek 
számított, amikor a 2019-es tini fesztiválon én 
gondoskodhattam a sztárvendég, Dér Heni szín-
padi sminkjéről. A bizalmába fogadott és 2020 
februárjában felkért, hogy alkalmi sminket ké-
szítsek neki Szabadkán egy jeles alkalomra. 
Remélem, hogy a jövőben még több ilyen fel-
kérésnek tehetek majd eleget.

• A járvány milyen nehézségeket gör-
dített eléd?

– Az elmúlt két év rajtunk is nyomot ha-
gyott. Ezért csak azoknak ajánlom ezt a szak-
mát, akik a bizonytalanságot is el tudják tűrni. 
Tavaly márciusban három nap alatt mondták 
le a következő két hónapra előjegyzett fel-
kéréseimet. Ki kellett találnom, hogy hogyan 
élhetem túl ezt a nehéz időszakot. Remélem, 
hogy lassan fellélegezhetünk.

• Milyen terveid vannak?
 – Szeretném a hangsúlyt a sminkelésre 

és a sminkoktatásra helyezni, továbbá némi 
újdonsággal szolgálni a vendégeim számára. 
Hamarosan a púderes és a szálas szemöldök-
tetoválás és a tartós ajaktetoválás is elérhető 
lesz a szolgáltatásaim között. A legnagyobb 
álmom, hogy olyan alkotásokban vehessek 
részt, amelyek hazai és nemzetközi viszonylat-
ban is elismertek. Mindig találok valamit, ami 
előrevisz. A sminkes szakma kimeríthetetlen 
forrása a művészetnek, a kreativitásnak, az 
önismeretnek.

A női szépség hangsúlyozása
Kiss Izolda szépségszalon-tulajdonossal beszélgettünk

A sminkes igencsak menő szakma, foglalkozás napjainkban, noha néhány évvel 
ezelőtt talán még sokan úgy gondolták: önálló vállalkozásként nem is állná meg a 
helyét. Bár a kívülállónak igencsak egyszerűnek és könnyűnek tűnhet, valójában 
számos tényezőnek meg kell megfelelnie annak, aki sminkesként szeretne dolgoz-
ni. Ezt vallja kIss Izolda, a Beauty Galaxy szépségszalon tulajdonosa is, aki előnyös 
sminkek által immár öt éve nyújt önbizalmat a hozzá forduló hölgyeknek. a fiatal 
vállalkozónő elszántságának köszönhetően sikeres, és lelkesedéssel mesélt lapunk 
olvasóinak is.

T. d.

• A smink valójában sokkal több 
az egymás után arcra kent festéktől. 
Így van-e?

– Nekünk, sminkeseknek az a küldeté-
sünk, hogy mindenkiből kihozzuk a legjob-
bat. Sokszor tapasztaltam már, hogy mekkora 
szükségük van a nőknek arra, hogy megbizo-
nyosodjanak a szépségükről. Megmutatom 
nekik az arcuk előnyös vonásait, és rámuta-
tok, hogy azokat hogyan tudják hangsúlyozni, 
kiemelni. Imádom azt a pillanatot, amikor 
elkészültem a sminkkel, és a vendég belenéz 
a tükörbe. Amikor egy kisgyermekes anyu-
kát tehetek boldogabbá vagy egy dolgozó 
nőt szakítok ki a monoton hétköznapokból, 
vagy amikor egy fiatal lánynak adok újra ön-
bizalmat azáltal, hogy eltűntetek egy bőrhibát 
az arcáról. Továbbra is ez a célom: a nőket 
boldogabbá, magabiztosabbá tenni.
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Eltűnt temerini tanyavilág (II. - 4.)

„furujás” Majoros-tanyák
156. „furujás” Majoros Imre, majd 

Nagy Ernő tanyája. – Az óbecsei út mellet-
ti „öreg” Majoros szálláson (159. sz. tanya) 
született Majoros József, a faluban gazdálko-
dó kertész. Kertjében faiskolát létesített, majd 
később, amikor számára az e célra használt 
terület szűknek bizonyult, a környéken bér-
kerteket tartott. Móricz Veronával kötött há-
zasságából négy gyermeke született. Teréz és 
Ilona férjhez mentek, ifj. Józsefnek az 1920-as 
években a nádalji határrészbe, míg Imrének 
1932-ben a becsei út melletti Majoros-tanyák-
tól északra építettek tanyát.

Imre hatholdnyi birtokán felépült szoba-
konyhás tanyájának udvarát szúrós sövény 
vette körül (vadnarancs), melynek hajtásait 
rendszeresen sarlóval csapkodta le, hogy ne 
nőjön fává. A fiatal tanyagazda egy lóval csak 
saját hat hold földjét művelte. Mezőgazda-
sági gépek és igavonók híján, aratáskor és 
csépléskor a tanyaszomszédok összefogtak, 
kisegítették egymást. Az istállóban volt még 
egy-két fejőstehén is, melynek tejéből készült 
portékát a feleség, Sétáló Rozália az újvidéki 
Halpiacon értékesítette. 

Télen, amikor nem volt dologidő a kör-
nyező tanyai családok összejártak kártyázni, 
borozgatni, de disznóvágás és névnapi köszön-
tők alkalmával rendre előkerült a muzsika is. 

Imre vagy, ahogy hívták, a Krizum (Krizum, 
béka f…sza! – szokta volt mondani, amikor 
borgőzös állapotban valami nem úgy sikerült 
neki, ahogy eltervezte) citerált, a szemközti 
tanyaszomszéd Faragó János pedig tamburá-
zott. Imre 1977-ig, élete végéig, a szálláson 
gazdálkodott. Rozália 1988-ban, mikor már 
nehezen viselte el az egyedüllétet, beköltözött 
a családjához a faluba. A földet továbbra sem 
adta ki, hanem eldolgoztatta 

Az évekig üresen álló szállásra lányai Bor-
bála és Margit már nem tartottak igényt, áruba 
bocsátották. Az új tulajdonos Nagy Ernő, a 

szállás elé mogyoróst telepített, de a jó álla-
potú lakóépület továbbra is lakatlan.

Adatközlő: Pataricáné Majoros Borbála, sz. 
1934.

157. „furujás” Majoros József tanyája. 
– A faluban kertészként gazdálkodó Majoros Jó-
zsef fiának, Józsefnek az 1920-as években a nád-
aljai (Nadalj) határban, míg másik fiának, Im-
rének az óbecsei út melletti földjének kőút felé 
eső részébe épített tanyát (156. sz. tanya). 

A szomszéd település határrészének vizenyős 
talaján József szállása az építést követően össze-
dőlt, újra kellett építeni, de amikor az 1942-es 
árvíz következtében a lakóépület másodszor is 
rommá vált, édesapjuk kezdeményezésére a föl-
deket újraosztották. A nádaljai határban levő hat, 
és az óbecsei út melletti hat holdat megfelezték, 
azzal, hogy a temerini birtokot nem hosszába, 
hanem keresztbe szelték át. Ily módon a parcel-
la nyugati felébe, azaz Imre végébe József egy új 
tanyát építhetett.   

Temerinbe költözést követően József fele-
ségével, Varga Marcellával felszámolták a nád-
aljai faiskolát, a továbbiakban csak földműve-
léssel és állattenyésztéssel foglalkoztak. A tejet 
a tanyán dolgozták föl, a portékát kofánál ér-
tékesítették. Házasságukból egy leánygyermek 
született, aki később Varga Andráshoz ment férj-
hez. Sajnos a fiatal, még gyermek nélküli pár 

házassága tragikusan ért 
véget.  Szénahordás alkal-
mával a kocsin elszakadt a 
rudalókötél, Mária leesett 
a megrakott szekérről és 
szörnyethalt. 

Az idős házaspár 1972-
ben átadta magát Deák 
László rokonuknak.  Miu-
tán József elhunyt, Marcel-
la beköltözött Deákékhoz a 
faluba. Ezt követően László 
nem győzte a kettős életet, 
a szállást eladta Borovity At-
tila újvidéki lakosnak, aki 
az öreg tanya helyére hétvé-

gi házat épített. A tanyára kicsit sem hasonlító 
épület azóta  már több gazdát cserélt. 

Adatközlők: Pataricáné Majoros Borbála, sz. 
1934., Deák László, sz. 1942.

158. „furujás” Majoros István tanyája. 
– Majoros Istvánnak a szállást az „öreg” Majoros- 
tanyán (159. sz. szállás) lakó édesapja építette.  
István az 1920-as években három gyerekkel fe-
leségül vette Oláh Katalint, testvérbátyja feleségét, 
aki az első világháborúban odaveszett. A három 
hozott lurkón kívül (Imre, Sándor, Ferenc) szü-
letett nekik még három gyerekük, Franciska, Etel 
és István. Sajnos, pár év múlva a feleség fiatalon 

elhunyt. Akkoriban az a hír járta, hogy halálának 
oka az újabb terhesség utáni magzatelhajtás volt. 
A legfiatalabb gyerek, az akkor 2-3 éves István (sz. 
1922.) emlékeiben elevenen megmaradt, hogy 
amikor az édesanyját temették, ő a halálmadarak 
között ment a menetben, a koporsó alatt. 

A tanyaudvart kilenc hold föld vette körül. A 
szoba-konyhás lakóépületen kívül volt még két 
istálló, egy fészer és egy nyári konyha. A tanya 
előtt jókora gyümölcsös és szőlő, melynek le-
véből évente 400-500 liternyi kierjedt bornak. 
Az istállóba 1-2 ló és egy tehén, amely a család 
tejszükségletét kielégítette. 

Az özvegyen maradt gazda 1925-ben öreg 
tanya elé újat épített, a régi lakóépületet pedig 
átalakította istállónak. 

„Az özvegyen maradt öregapámnak, aki 
1965-ben távozott az élők sorából, a három 
közös gyerekről kellett volna gondoskodnia, ha 
az nem szerette volna a bort. Így az alig felcse-
peredett gyerekeknek kellett a munka jelentős 
részét elvégezni, mert megesett, hogy az öreg 
két napig is egyfolytában kocsmázott.” 

A második világháború után a három gyerek 
megkapta a jussot. A két lány 200 000-200 000 
dinárt, Istváné pedig a tanya lett.

A fiatal gazda a szemközti Katona-tanyáról 
hozta a feleségnek valót, Erzsébetet. (15. sz. ta-
nya). A növénytermesztés mellett az állattenyész-
tésre is nagy hangsúlyt fektettek. A tanyán készí-
tett tejterméket az újvidéki piacon értékesítették. 
Télen, mikor nem volt dologidő, összejártak a 
tanyaszomszédokkal bandázni. 

Házasságukból két fiúk született. László és 
István. László 1969-ben feleségével együtt csak 
egy évet élt a tanyán, házat bérelt a faluban majd 
munkába állt. István pedig nősülését követően 
apósához költözött. 

(folytatjuk)
Á. I.

id. Majoros István

Tejtermékeket árúsító temerini asszonyok, 
középen Majorosné Sétáló Rozália
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MEGEMLÉKEZÉS
Október 23-án lesz szomo-
rú 10 éve, hogy itt hagyott 
bennünket szeretett fér-
jem, édesapánk, nagyta-
tánk, apósunk és dédtatám

HÉVÍZI György 
(1937–2011)

Van egy ország, ahova már 
oly sokan elmentek, ahova 
csak oda visz út, vissza 
sosem jönnek. Ki itt marad, 
szívét bánat járja, de az 
emlékedet örökre a 
szívébe zárja.

A szíved pihen, a miénk 
vérzik, a fájdalmat 
csak az élők érzik. 
Számunkra te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.

A temető kapuja szélesre 
van tárva, naponta sok 
ember járja virágcsokorral, 
mécsessel a kezében, 
mi pedig fájdalmas 
szomorú szívünkkel.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy elvesztettük, 

akit nagyon szerettünk

KOVÁCS Katalint 
(1947–2021)

Virágot viszünk most egy néma sírra, 
de ezzel őt nem hozhatjuk 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.
Legyen áldott és békés a pihenése!

Szerettei: lánya, Hilda, veje, Imre, 
négy unokája és két dédunokája

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel emlékezünk öt évvel ezelőtt elhunyt 

édesanyánkra, anyósunkra, nagymamánkra és dédmamánkra

DUJMOVICSNÉ MATUSKA Mártára 
(1929–2016)

Példamutató érdemeivel 
emlékeinkben örökre megmarad.

Gyermekei családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Ma van öt szomorú éve, hogy szeretett férjem 

és édesapánk örök álomra szenderült

id. VÖRÖS László 
(1958–2016)

„Minden elmúlik, mint az álom,
Elröpül, mint a vándormadár.
Csak az emlék marad meg a szívben,
Halványan, mint a holdsugár.”

(Friedrich Schiller)
Köszönjük, hogy voltál nekünk!
Köszönet mindazoknak, akik megemlékeznek róla.
Emlékét szeretettel őrizzük.

Szerető özvegye, Magdi, fiai: 
László, Valentin, Szabolcs és párja, Inesz

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy el-
veszítettük szeretett férje-
met, édesapánkat, nagy-
apánkat, apósunkat

KÓKAI Imrét 
(1956–2021)

Életed úgy múlt el, 
mint egy pillanat 
de emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Szerető szíved pihen 
a föld alatt, minden érted 
hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.

Fájó szívünk fel-felzokog 
érted, örökké szeretünk, 
nem feledünk téged!

Nyugodj békében!

Szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

DEÁK Lászlótól 
(1942–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
míg élünk őrizzük őket.
Nyugodjál békében!

A Béres család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 4 éve, 

hogy nincs közöttünk

CSÁNYI Klaudia 
(1983–2017)

Ő elment örökre, 
a bánat és fájdalom 
itt maradt a mi szívünkben, 
mert feledni őt 
nem tudjuk sohasem.

Szeretteid
A plébánia telefonszáma: 844-001

A Nagy-Lackó virágüzlet
mindenszenteki 

kínálata:
bálázott fenyő, tűzőszivacs, mű- és élőfenyő 

alapú koszorúk, ikebanák selyem-, 
gumi- és élővirággal

moha-, toboz- és cirokkoszorúkat 
is készítünk

több féle krizantémot is kínálunk

Feltámadunk 
temetkezési szolgáltatás

Népfront utca 52., 
tel.: 021/843-079, 
062/863-821-8

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett testvéremtől, sógo-
romtól, bátyánktól és nagy-
bátyánktól

KURILLA Imrétől 
(1963–2021)

Valaki hiányzik közülünk, 
elment, csendben távozott, 
nem búcsúzott, de jóságos 
emléke szívünkbe záródott.

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Nyugodjál békében!

Szívében örökké 
gyászoló testvéred, 

Mari, sógorod, Nándor, 
unokaöcséid: Zsolti 

és Robi gyermekeikkel
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett nagybátyánktól

id. GUSZTON Ferenctől 
(1944–2021)

Simogató hangod 
emlék mindörökre, 
itt őrizzük, amíg élünk, 
belül a szívünkben.

Emléked őrzi 
unokaöcséd, Bandi, 

felesége, Zsuzsi 
és Bandika

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 4 éve, hogy 
itt hagyott bennünket

CSÁNYI Klaudia 
(1983–2017)

Egy pillanat és tovatűntél, 
de elfeledni soha 
nem lehet azt az áldott 
két kezet, s a szívet, 
amely a világon minket 
a legjobban szeretett.
Szeretetét és jóságát 
szívünkben őrizzük!

Szerető férjed, Robi 
és fiaid: Denisz és Dani

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MAGYARNÉ LÁSZLÓ Erzsébet 
(1935–2021)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága 
szerettünket elkísérték utolsó útjára, virágcsokorral, koszorú-
adománnyal, részvéttel és vigasztaló szavakkal igyekeztek 
enyhíteni mély fájdalmunkon.
Külön köszönetet mondunk a lelkiatyának és a kántor úrnak 
a megható búcsúztatóért.

Lermontov:

Az ima
Mikor már nem bírom tovább a gyötrelmeimet: 
hang csendül a gyászomon át, mennyei üzenet. 
Szavai szentség és erő és összhang és zene, 
az éggel összebékítő szépség költészete. 
S a kétely sziklája nehéz szívemről legörög: 
Hiszek, és majdnem sírok, és… és úgy megkönnyebbülök!

(Szabó Lőrinc fordítása)

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS SZÜLEIMRŐL ÉS TESTVÉREIMRŐL

MORVAI Mihály 
(1912–1996)

MORVAINÉ SURJÁN Margit 
(1920–2011)

NÉMETHNÉ MORVAI Gizella 
(1945–2005)

ifj. MORVAI Mihály 
(1949–2003)

MORVAI Antal 
(1949–2021)

Elhervad a virág, elmúlik az élet, de akiket szerettünk, szívünkben örökké élnek.
Emléküket kegyelettel őrizzük.

Lányotok, illetve nővéretek, Margit és családja

akik örökre távoztak közülünk
25 éve 10 éve 18 éve16 éve 6 hete

MEGEMLÉKEZÉS
Hat éve, hogy hiányzol közülünk

GOMBÁR Zsuzsanna 
(1969–2015)

Nyugszik a hajnal, pihen 
a táj, nem tudunk aludni, 
valami fáj. Téged keresünk, 
utánad vágyunk, 
mert nem hiányzott senki 
úgy ezen a világon.

Azóta könnyek között járjuk 
a temetőt. Hiába, a néma 
szív nem felel, minden 
fájó gondolatunk a fejfánál 
mondjuk el. Megérteni ezt 
csak az tudja, kinek 
gyermekét sírhalom takarja.

Örökké gyászoló 
 édesanyád és édesapád

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel, 
de hisszük, hogy  égi 
otthonodban békére leltél.

Hisz te a jónál is 
jobbat érdemeltél, 
kedves emléked 
szívünk őrzi. 
S mindenért, mi voltál, 
örök hálánk.

Nyugodj békében, drága!

Szerető testvéreid, Ella 
és Angéla családjaikkal

Egyházközségi hírek
Plébániai hittanra ezen a héten, pénteken, okt. 22-én a 2. osz-
tályosokat várjuk szeretettel: II-a  osztály 14 ó, II-B 15 ó, 
II-C osztály Telepen 16 ó.
ferenc pápa a világ 3000 egyházmegyéjét és a szerzetesrendeket 
arra hívta, hogy mindannyian kapcsolódjunk be a szinodális 
folyamatba, amely 2023-ban fog véget érni. Arra hív a pápa, 
hogy mindannyian segítsünk és kérjük Istent, adjon új ötleteket 
és hatékony formákat, hogy életet és fényt vihessünk a mai világ-
ba. Püspök atyánk Egyházmegyénkben jövő vasárnap, okt. 
24-én 18 órai szentmisében fogja megnyitni a szinodális 
folyamatot, amely jövő év áprilisában fog nálunk véget érni. A 
kedves hívek is meg vannak hívva erre a szentmisére.
Püspök atyánk kérésére hozzáfogtunk az általa megújított ren-
deletek alapján a temerini pasztorális tanács felállítására. 

Miserend
22-én, pénteken, 8 órakor: †Zelenka András, Balla Verona, 
Zelenka Rozália és Tóth Vince.
23-án, szombaton, 8 órakor: A hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Gombár Zsuzsanna.
24-én, évközi 30. vasárnap a Telepen 7 órakor: Népért; 
a plébániatemplomban 8:30-kor: †Zavarkó és Orosz szülő-
kért, † Zavarkó Dávid és Kihutné Orosz Gizella; 10 órakor: 
†Bedekovics Mária és elh. szeretteiért.
25-én, hétfőn, 8 órakor: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért.
26-án, kedden, 8 órakor: †Tóth Sándor, elh. Tóth és Papp 
nagyszülők és Mosóné Papp Franciska.
27-én, szerdán 8 órakor: Az üldözött keresztényekért.
28-án, csütörtökön, Szent Simon és Júdás Tádé apostolok 
ünnepe 18 órakor: Szent Judás Tádé tiszteletére hálából;  
a szentmise után egy órás szentségimádás.
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékezem 

szeretett keresztanyámra

GOMBÁR Zsuzsanna 
(1969–2015)

Egy mese volt, 
egy pillanat, egy álom tán, 
mely megszakadt.

Hogy volt egy kéz, 
mely ringatott, és volt 
egy dal, mely altatott, 
és volt egy szív, 
egy drága szív, 
mely örökre itt hagyott.

Szerető keresztlányod, 
Viola

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett unokatestvéremtől

FARAGÓ Etelkától 
(1945–2021)

Egy váratlan percben 
életed véget ért, 
hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

Oly gyorsan jött a szörnyű 
pillanat, elmentél tőlünk 
egy röpke perc alatt.

Öleljen át a csend és 
a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett!

Búcsúzik tőled 
a Gombár család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Öcsémtől és 

nagybátyánktól

KURILLA Imrétől 
(1963–2021)

Az élet csendben 
megy tovább, 
de a fájó emlék 
elkísér egy életen át.

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled nővéred, 

Franciska családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Október 24 -én lesz 11 éve, hogy elment Ő, 
kinek emlékét szeretettel szívemben őrzöm

özv. DINYÁSKI Teodorné 
komori BEDEKOVICH Mária Gertrúd 

zongora és énektanárnő 
(1936–2010)

„A Szeretet nem szűnik meg sohasem!”

Fiúi szeretettel: 
Főtisztelendő Nagyidai Zsolt plébános atya

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

MEGEMLÉKEZÉS

Id. DEÁK László 
(1942–2021. 10. 16.)

Id. GUSZTON FERENC 
(1944–2021. 10. 17.)

özv HEGEDűS 
ZSADÁNYI Franciska 
(1936–2021. 10. 17.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

KURILLA Imre 
(1963–2021. 10. 13.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 7 éve, hogy eltávozott közülünk szeretett férjem

id. DÁNYI László 
(1952–2014)

Tudod mi a bánat? Ülni egy csendes szobában, 
s várni valakire, aki többé már soha nem jöhet… 
Szeretni valakit, aki nagyon szeretett téged…
Könnyeket tagadni, mik szemedben égnek, 
tiszta csillagos égboltra nézve, 
csillagokba bújtatott angyalként őt keresni. 
De földi valójában őt már soha meg nem lelni.

Fájó szívvel emlékezik rád szerető feleséged, Rozál

Ahogy már múlt alkalommal említettük, Püspök atya rendelete 
szerint a plébános joga kijelölni a tagokat. az általunk hir-
detett szavazás pusztán a mi helyi kezdeményezésünk, 
amellyel be szeretnénk vonni a kedves hívek véleményét 
a pasztorális tanács megalakításánál. Szívből köszönjük azoknak, 
akik lelkiismeretesen segítenek ebben.
Október 28-án, csütörtökön a szentmise előtt 17 órától az imád-
kozó édesanyák Szent Mónika közössége imaórát tart, szeretettel 
várnak minden édesanyát.

s. d.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől, sógoromtól, 

nagybátyánktól

KURILLA Imrétől 
(1963–2021)

Elmentél szerényen 
és csendben, ahogy 
az életedet élted. 
Az életben sok mindennel 
harcot vívtál, 
csak a halállal nem bírtál.
Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked örökké él.

Nővéred, Katalin, 
sógorod, Szteván, 

valamint Andrea, 
Krisztián és Ljubica

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
szerettünket

KURILLA Imrét 
(1963–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadománya-
ikkal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel 

búcsúzom kedves öcsémtől

KURILLA Imrétől 
(1963–2021)

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

Fájó szívvel 
búcsúzik tőled 
bátyád, Sándor



tett. A 29. percben Stričević cselez-
getett a tizenhatoson kívül, majd 
mintegy 20 méterről a bal felső sa-
rokba bombázta a labdát, megsze-
rezve csapatának a vezetést.

A második félidő elején a vendé-
gek játékosa fejen ütötte Brezsnyákot, 
a játékvezető azonban nem piros, ha-
nem csak sárga lapot mutatott fel 
neki. Brezsnyákot nem sokkal ké-
sőbb elgáncsolták a tizenhatosban, 
de nem járt érte tizenegyes. A TSK a 
62. percben duplázta meg az előnyt, 
Prolić csapott le a kapusról kipatta-
nó labdára és a felső léc alá vágta. 
Nem sokkal később Šmit követett el 
hibát a saját kapuja előtt, a vendégek 
támadója pedig szépített. A 71. perc-
ben a csereként beálló Varga tört be 
a jobb oldalról a tizenhatosba, ami 
után egy másik cserejátékos, Tomić 
növelte az előnyt 3:1-re. Vlaisavljević 
eltalálta a szemöldökfát, majd a haj-
rában a vendégek újabb találatot ér-
tek el, de kiegyenlíteniük már nem 
sikerült. A temeriniek sorozatban a 
hetedik meccsükön maradtak veret-
lenek.

A TSK vasárnap a 11. helyezett 
ŽSK-val mérkőzik Zsablyán. Az éllovas 
Šajkašnak 26 pontja van, a Slavijának 
és a Tatrának 24-24, a negyedik TSK 
pedig 20 pontot gyűjtött eddig ösz-
sze. 

Tsk: Vojvodić, Pantoš (Tomić), 
Brezsnyák, Stričević (Varga), Šmit, 
Vlaisavljević, Trišić (Klaić), Paska, 
Marojević (Džigurski), Prolić, 
Đanković (Jušković).

Újvidéki városi liga

ŽELEZNIČAR (Újvidék)–SIRIG 
0:1

A szőregiek a tizedik fordulóban 
a kilencedik alkalommal nyertek. A 
táblázaton a második helyen vannak, 
csak a Susek előzi meg őket a jobb 
gólarányának köszönhetően.

ASZTALITENISZ
Belgrádban szerveztek pontozá-

sos versenyt a fiatalok számára, ame-
lyen a következő eredményeket érték el 
a temerini versenyzők. Az ifjúsági me-
zőnyben Orosz András bronzérmes lett, 
Mladen Puhača a legjobb 16, Varga 
Dániel pedig a legjobb 32 között esett 
ki. A fiatalabb serdülők között Varga 
Laura a nyolcaddöntőig jutott.

KÉZILABDA
Első női liga – Vajdasági csoport

TEMERIN–RUMA 24:24 (14:12)
A temerini lányok az első pontjai-

kat veszítették el az idei bajnokságban. 
A negyedik fordulóban 23:19-re is ve-
zettek, a hajrá azonban a rumaiaknak 
sikerült jobban, akik végül kiharcol-
ták a döntetlent. 
Első férfi liga – Vajdasági csoport

MLADOST TSK–VOJVODA 
STEPA 37:30 (14:12)

Az utolsó helyezett csapat vendég-
szerepelt a temerini sportcsarnokban, 
akik ellen a járekiak magabiztos győ-
zelmet arattak.

T. N. T.
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

DUNAV (Stari Banovci)–
SLOGA 0:2 (0:1)

A temerini csapatnak továbbra is 
hibátlan a mérlege idén az idegenbe-
li mérkőzéseken, hiszen az ötödik ta-
lálkozóját is megnyerte. A szerémségi 
településen a vendégek egy-egy gólt 
szereztek az első, illetve a második 
félidőben. Előbb Grujić fejjel talált 
be a hálóba egy szabadrúgást köve-
tően, majd a térfélcsere után Vujović 
állította be a végeredményt. A győze-
lem nagyobb arányú is lehetett vol-
na, ha nem marad ki még néhány 
gólhelyzet.

A Sloga negyedik a táblázaton, 
és csak 3 ponttal marad le az éllo-
vas Donji Srem mögött. Szombaton 
a Budućnost (Salaš Noćajski) érke-
zik a temerini pályára. 

MLADOST–RADNIČKI 
(Újpazova) 1:0 (1:0)

A járekiak a győzelemmel meg-
szakították a rossz sorozatukat, hi-
szen hat nyeretlen mérkőzés után 
sikerült diadalmaskodniuk. A haza-
iak megérdemelten gyűjtötték be a 
pontokat, hiszen többet kezdemé-
nyeztek, illetve jobb helyzeteik vol-
tak. Az egyetlen gólt Grković szerez-
te a 30. percben. Az újpázovaiak is 
szerezhettek volna találatot, a 80. 
percben azonban a kapufát találták 
el. A járekiak a tizedik fordulóban a 
második győzelmüket aratták, nyolc 
bajnoki ponttal továbbra is az utol-
sók között vannak a táblázaton.

A Mladost szombaton a Cement-
tel játszik Belcsényben.

Újvidéki liga

TSK–JUGOVIĆ (Káty) 3:2 (1:0)
A hazai csapat kezdte jobban a 

10. forduló mérkőzését, Stričević 
már az ötödik percben veszélyeztet-
te a kátyiák kapuját, a lövés azon-
ban fölé ment. Trišićnek nem sok-
kal később még jobb lehetősége 
adódott, maga vezette a kifutó ka-
pusra a labdát, de ő is célt tévesz-

BORTÚRA SZEKSZÁRDRA
November 20-án • Szekszárdi túravezetés 
• Bormúzeumi látogatás • Pincelátogatás 
előadással a borokról, technológiákról és

BORKÓSTOLÓ
Részvételi díj: 40 euró értékben 

Érdeklődni: Gyurik Attilánál 
a 062/747-655-ös telefonszámon 

Facebook: Udruženje ljubitelja putovanja Abeona
Védettségi igazolás nem szükséges

5-6 hold termőföldet 
vásárolok a temerini 
kataszteri községben

telefonszám: 063/537-566Savanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta. 
A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények, szobanövények: 
Schefflera, Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz, 
behozatali orchidea.

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

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

A

A Temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:

A Temerini Önkormányzat


