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Karácsony böjtjén, pénteken 
délelőtt 10 órakor a Tájházban 
betlehemes játékot mutat be a 
Szirmai MME dalárda csoportja. A 
műsor keretében jutalmazzuk meg 
a gyermekrajz-pályázat díjazottjait 
is. A felnőtteket mézes pálinkával, 
a gyerekeket pedig szaloncukorral  
vendégeli meg a TAKT.

Mindenkit szeretettel várunk.

Az EMbErI SzíV VAlAhogy úgy VAn megalkot-
va, hogy csak akkor érezzük azt betöltve, amikor 
tekintetünket fel a magasba, az anyagi valóságon 

túlra emeljük. Ellenkező esetben szívünk üres marad, mint 
az életet adó nedvességtől kifacsart konyharongy. Valahogy 
a szívünkből is így facsaródik ki az öröm és a béke, amikor 
tekintetünk kizárólagosan 
az anyagi valóságoknál ra-
gad le. Egyik alkalommal 
a diákmisén megkérdez-
tem a gyerekeket hogyan 
szokták magukat érezni, 
miután három-négy órát 
számítógépeztek egyfoly-
tában? Egyikőjük elárulta 
a titkot: „Kicsit rosszul!” 
„Mint a kifacsart rongy, 
olyan üresen, ugye?” – 
kérdeztem tovább ér-
deklődve. Igenlően bó-
lintott. 

SoKAn úgy érKEz-
nEK Karácsony ünnepéhez, hogy jól elfáradnak. A bevásárlás-
nak, takarításnak, főzésnek, ajándékvásárlásnak, díszítésnek 
megvan a varázsa és a szépsége. Mindez fontos és szükséges is 
az ünnep szépségéhez. Félő azonban, hogy ezeknél a dolgok-
nál tekintetünk könnyen, az anyagi valóságoknál ragadhat, és 
emberi szívünk pedig üres maradhat. Karácsony napjára érkez-
ve sokan úgy érzik magunkat, mint egy kifacsart rongydarab. 

SzíVünK cSAK AKKor TElIK bE és töltődik fel, ami-

kor tekintetünket fel a magasba, az anyagi valóságon túlra 
sikerül emelnünk. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a megállás 
és az elcsendesedés, egy jó gyónás, egy rövid megpihenés 
például a templom csendjében. Kiváló lehetőség megállni 
és tekintetünket fel a magasba emelni szenteste (dec. 24-
én, pénteken), a 21 órától 23:30-ig tartó csendes szent-

ségimádáson, a fűtött téli 
kápolnában. A karácso-
nyi pásztorjátékok, éne-
kek, az éjféli és az ünne-
pi szentmise úgyszintén 
kiváló lehetőség a megál-
lásra és az Isten közelé-
ben való megpihenésre. 
Amikor sikerül kiengesz-
telődni a Jóistennel egy-
egy lelki beszélgetésben 
vagy szentgyónásban, 
amikor sikerül letenni 
terheinket, azt érezzük, 
hogy szívünket betölti a 

béke és az öröm. Úgy lettünk teremtve, hogy csak a magasba 
emelt tekintettel tud a szívünk feltöltődni. 

MAgASbA EMElT TEKInTETTEl legyen mindannyi-
unk számára a rövid megállás és elcsendesedés pillanata, a 
kiengesztelődés és a béke befogadásának mozzanata.

Dávid káplán atyával együtt minden temerininek és 
Temerint szívből szeretőnek áldott Karácsonyt kívánunk!

SZÖLLŐSI Tibor plébános

A karácsonyfa. Képeslap a huszadik század elejéről

Lapunk olvasóinak, barátainak, 
munkatársainak, üzletfeleinek 

áldott karácsonyi 
ünnepeket kíván

Magasba emelt tekintettel

Betlehemes 
játék

A TEMErInI újSÁg 
SZerKeSZTŐSége
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Temerin, Kossuth Lajos utca 31/1, 
Telefonszámok: 843-666, 843-754

www.jkptemerin.com, jkptemerin@gmail.com

Temerini 
Közművállalat

Örömteli, békés, szeretetteljes 
karácsonyt és boldog, 

sikerekben gazdag 2022-es 
esztendőt kíván üzletfeleinek 

és a polgártársaknak a

Szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt 
és sikeres, örömökben gazdag 

2022-es esztendőt kíván

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

Prva mesna 
zajednica
Temerin

Temerin 
Első HElyi 
Közösség

Meghitt, szeretetteljes, 

boldog karácsonyt kíván
a Vajdasági Magyar Szövetség 

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

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

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

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

RAKIĆ OPTIKA BS

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

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

minden tagjának és temerini lakosnak 

a Temerini Kertbarátkör tagsága

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

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

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

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

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

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

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

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

A több mint 50 éve az Önök szolgálatában levő

Továbbra is az önök szolgálatában!

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
vásárlóinknak és a Temerini Újság olvasóinak!

Borház 
Telefonszám: 069/539-50-85, 063/523-673

Delicates Mt
Húsfeldolgozó – Temerin

Móra Tamás PR
Temerin, Újvidéki u. 531.

Házias ízek, kitűnő minőség!

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

063/8-469-439

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

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

Kalmár Kőfaragó

A becsei Agro-ProMeT 
földműves-szövetkezet 

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kíván termelőinek és 
minden temerini polgárnak!
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varroda tulajdonosa és dolgozói 
közössége kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 
kíván munkatársainak, ügyfeleinek 
és Temerin polgárainak

AModa

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

A TAKT karácsonyi 
rajzpályázatának eredményei

A TAKT a nyári ifjúsági képzőművészeti tábor mellett ki-
emelt figyelmet fordít a képzőművészet iránt érdeklődő diá-
kok felkarolására és továbbképzésére. Ilyen megfontolásból 
szinte évente írnak ki különböző témájú rajzpályázatokat 
a vajdasági diákok számára. Ádám István, a TAKT elnöke 
sajnálattal állapította meg, hogy a temerini diákok körében 
igencsak gyér az érdeklődés a rajzpályázatok iránt:

– Sajnos a beérkezett alkotások között alig került helybéli diák 
munkája a zsűri asztalára. Arról nem is beszélve, hogy a Mézeskalács 
gyermeklap oldalán az év folyamán egyetlen egy temerini gyermekrajz 
sem jelent meg. A 37 vajdasági település több mint 300 gyermekraj-
za között nincs egy temerini diák rajza sem. Megjegyzem, ez  nem 
azért van, mert az újság nem közli le, hanem azért, mert nincs aki 
postázza. Ilyen okból kifolyólag az idei „Karácsony” témájú pályá-
zatunkat csak a helyi kisiskolások számára írtuk ki.

• Volt-e érdeklődés?
– A Varga Valentin, Jánosi László és Móricz Károly ösz-

szetételű bírálóbizottság elvégezte a munkát, nehéz volt a döntés, 
hiszen nagyon sok sikeres rajz közül kellett válogatniuk, de sajná-
lattal állapították meg, hogy az alsós osztályok közül több mint fele 
nem tett eleget a felkérésünknek. 
Az elsős és a másodikos diákok kategóriájában az alábbi döntés 
született: 1. helyezett: Faragó emma 2. b osztály, 2. helye-
zett: Pethő Krisztina 2. a osztály, 3. helyezett: Milinszki 
Kata 1. b osztály.

A harmadik és a negyedik osztályosok rangsora a következő: 1. 
helyezett: Molnár Krisztina 3. b osztály, 2. helyezett: Varga La-
ura 3. b osztály, 3. helyezett: zakinszky Emina 3. c osztály.

  • Mivel jár a díj? 
– Egy oklevéllel, amelyet Móricz Ildikó, temerini származású, Pé-
csett élő tervező-grafikus készített. Hozzá egy 3000, 2000 és 1000 
dinár értékű vásárlási utalvány is jár.

• A nyertes munkákat az Alkotóházban kiállítják. Mi-
kor adják át a díjakat? 
– A díjátadásra karácsony böjtjén, december 24-én, 10 órakor 
kerül sor a TAKT alkotóházában.

ácsi

A TerJeSZTŐ érTeSíTéSe
Koroknaiék értesítik tisztelt vásárlóikat, hogy december 24-

én, pénteken és december 26-án, vasárnap a piacon lesznek, és 
árusítanak (a Magyar Szó ünnepi száma pénteken, december 
24-én jelenik meg).

értesítjük a Temerin Újság olvasóit, hogy a következő szám 
melléklete a színes 2022 évi falinaptár lesz.

Ugyanakkor közöljük azt is, hogy a Temerini Újság első száma 
január 13-án jelenik meg (az első héten nem jelenik meg).

Cipősdoboz akció
Gyűjtés keretében több mint 170 ajándékkal teli cipősdoboz gyűlt 

össze Temerinben, melyek Vajdaság-szerte megszépítik majd a szeré-
nyebb körülmények között élő  gyerekek karácsonyát.

A segítő szándék és az összefogás nagyon sokra képes. Ezúttal is meg-
köszönjük a hozzájárulást mindazoknak, akik részt vettek a Cipősdoboz 
akcióban. 

A Kókai általános iskola az idén immár másodszor csatlakozott a sza-
badkai Kosztolányi gimnázium humanitárius megmozdulásához. Az isko-
lában a gyűjtést a Tanulók támogatása elnevezésű csoport koordinálta.

z. A.

A Juventus koncertje
Karácsonyi hangulat járta be vasárnap este a Szent Rozália plébá-

niatemplomot. A Juventus énekkar hagyományos karácsonyi koncertje 
idén is sokak érdeklődését felkeltette. A kórus tagjainak és a közönség-
nek is nagy örömet jelentett, hogy ismét élőben hallgathatták az ünnepi 
énekeket. Az eseményt a Gaudeamus gyermekkórus és a Dávid Csillagai 
gyermekzenekar fellépése indította. Őket a házigazdák követték, akiknek 
előadásában karácsonyi énekeket, kórusműveket hallhatott a közönség. 
Az énekkar idén az újvidéki Európa Kollégium egyetemista kórusát hívta 
vendégül a koncertre, akik ugyancsak karácsonyi művekkel készültek 
az eseményre. Meghitt, bensőséges és ünnepi hangulatot varázsoltak a 
fellépők a templomban.

T. D.

Luca, Luca kitty-kotty

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület népzenei és néptánc 
szakosztálya szombaton este tartotta meg évzáró ünnepségét. A Luca, Luca 
kitty-kotty elnevezésű rendezvény már sok éves hagyománnyal rendelke-
zik az egyesületben. Egyéves kihagyást követően kerülhetett sor ismét a 
nagy múltú eseményre, amelyre most is sokan voltak kíváncsiak. A kö-
zönség sorait hamar megtöltötte az érdeklődő közönség. A műsorban 
fellépett az Ugri-bugri óvodás néptánccsoport, akik népi gyermekjáté-
kokat adtak elő, az egyesület gyermek citerazenekara is bemutatkozott. 
Fellépett a Dalárda férfikórus és tamburazenekar, valamint a Berbence 
zenekar. Bemutatkozott még a Recefice alsós néptánccsoport, a Cifra 
felsős néptánccsoport, valamint a Kéknefelejcs citerazenekar és asz-
szonykórus is. A műsort a fellépők és a közönség soraiban ülők közös 
énekléssel zárták.

FÖldeT VÁSÁRolnéK.
TeleFonSzÁm:

061/30-18-189
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Noha a polgárok körében vegyes érzelmeket 
váltott ki a korcsolyapálya helyszíne, és néhá-
nyan máshova képzelték el a gyerekek és felnőt-

tek számára is egyaránt vonzó, szabadidős 
tevékenységre alkalmas terepet, sokan el-
jöttek a településen újdonságnak számító 
műjégpálya hétfő esti megnyitójára.

Nem vitás, a szervezők kitettek ma-
gukért, gazdag programmal várták a 
temerinieket, akik forralt borral a ke-
zükben csodálták a gyerekekkel foglalkozó 
animátorokat, az égimeszelő világító robotot 
és a jégen ügyesen zsonglőrködő fiatalokat. Egy-
szóval, nem mindennapi jégrevüben volt részük 
a megnyitó látogatóinak, akiket mindössze a 
csontig hatoló hideg tántoríthatott el attól, hogy 

úgy istenigazából elengedjék magukat. A hi-
vatalos megnyitó kezdetén a polgármester állt 
színpadra, ő köszöntötte a Petőfi Sándor utcá-

ban összegyűlt gyerekeket és fel-
nőtteket. A község első embere 
is említést tett a korcsolyapálya 
helyszínére, és mint fogalma-
zott, reméli, hogy senki sem 
haragszik, amiért az említett 
utcarészt lezárták. Szavai sze-
rint ezzel szerettek volna ked-
veskedni a már téli szünidejüket 

töltő diákoknak. Elmondta, január huszadikáig 
tartalmas művelődési és szabadidős programok 
révén igazi ünnepi hangulatot varázsolnak a köz-
pontba. A hétfő esti megnyitó a Branch együttes 
koncertjével zárult.

ácsi

A felvételek a korcsolyapálya ünnepélyes 
megnyitóján készültek

Téli varázslat Temerinben
Megnyílt a korcsolyapálya

Január huszadikáig háromszáz négyzetméteren suhanhatnak a korcsolya szerel-
mesei Temerin szűkebb központjában. Az önkormányzat ezzel a gesztussal igyekszik 
szebbé tenni az előttünk álló ünnepeket.

A műjégpálya mindennap déli 12 és 
este 10 óra között várja a siklani vágyókat, 
korcsolya száz dináros áron bérelhető. A 
pálya közvetlen közelében finomságokat 
is kínálnak, így akik nem tudnak ellenáll-
ni a levegőben áradó kellemes illatoknak, 
sütemények, fánk és kürtőskalács közül 
válogathatnak. 

A Téli Varázslat elnevezést viselő ren-
dezvénysorozat kerében csütörtökön 
fenyődíszkészítő műhelymunkát szervez-
nek, a központba várják a Télapót, este 
pedig a Juventus énekkar hangversenyét 
csodálhatják meg a látogatók. Pénteken, ka-
rácsony böjtjén 12 órától ingyenes halálszlé 
osztás lesz a központban, este 6 órától pe-
dig a Baksheesh Band szórakoztatja a kö-
zönséget. Pénteken, szombaton és vasár-
nap korcsolyaoktatást szerveznek az ebben 
kevésbé jártas fiataloknak és időseknek. 

Tavaly a járvány miatt nem volt, de az 
idén – a korábbi évekhez hasonlóan – kap-
ható lesz ingyenes halászlé a Kárász Sport-
horgász Egyesület jóvoltából a katolikus, 
illetve a pravoszláv karácsony böjtjén. A 
szervezést ezúttal a helyi idegenforgalmi 
szervezet vállalta, a főzést azonban tovább-
ra is a sporthorgászok végzik. Mint megtud-
tuk kétszáz liter böjtös étel rotyog majd az 
üstben, amelyet ezúttal a műjégpálya köze-
lében állítanak fel.

Pásztor Róbert elmondta, hogy a mint-
egy négyszáz porció halászlé december 24-
én déli 12 órakor kerül kiosztásra. 

A szervezők minden érdeklődőt szere-
tettel várnak.

T. d. 

Ingyen halászlé 
pénteken

Útra kelnek a motoros télapók: évek óta el-
engedhetetlen fénypontja az ünnepet megelőző 
napoknak, hogy motorkerékpáron közlekedő 
télapók lepik el a községünket, akik ráadásul so-
sem érkeznek üres kézzel. A modern télapók már 
kifényesítették vasparipáikat és piros kabátjukat 
is magukra öltötték, így a mai nap, csütörtökön 
a község több pontján is találkozhatnak velük a 
legkisebbek. 

Simon László, a Patriots Motoros Klub el-
nöke lapunknak elárulta, hogy az idén kilencszáz 
csomagot juttatnak célba az egyesület télapói. El-
sődleges céljuk, hogy mosolyt csaljanak a kisgyer-
mekek arcára.

 – Immár tizenöt éve indulnak el ilyentájt 
községünkben a motoros télapók, akik maguk 
is családapák és tudják, hogy milyen nagy öröm 
a csöppségeknek, ha találkozhatnak a télapóval. 
Jó érzéssel tölt el bennünket, ha örömet okozha-
tunk a gyermekeknek. Számunkra is feltöltődés, 
ha látjuk a mosolygós arcokat. Nagy összefogásra 

van szükség az egyesületben, hogy minden évben 
megvalósuljon ez az esemény – mondta az egye-
sület elnöke. 

A télapók csütörtök reggel kilenc órakor in-
dulnak, hogy körbejárják az óvoda épületeit. Első 
útjuk Járekra vezet, majd a Staro Đurđevó-i óvoda 
után a központi és a telepi épületben is megaján-
dékozzák a legkisebbeket, de a szőregi óvodát 
sem kerüli el az útvonaluk. A gyerekeknek szánt 
csomagokat az egyesület saját eszközei mellett, 
a község, valamint néhány jószándékú polgár-
társunk támogatásának köszönhetően állították 
össze. A motoros télapókkal az egyesület székháza 
előtt is találkozhatnak a gyerekek, ahol délután 
három órától várják a legkisebbeket és kísérőiket. 
A gyerekekre apró édességek várnak, a felnőtteket 
pedig teával és forralt borral kínálják. Az egyesület 
elnökétől azt is megtudtuk, hogy a jövő év elején 
egy jótékonysági koncertet is szeretnének szervez-
ni. Abban bíznak, hogy a járványügyi helyzet nem 
gátolja majd őket terveik megvalósításában.

T. D.

Motoros télapók

va
rg

a 
zo

ltá
n 

fe
lv

ét
el

ei



TEMERINI ÚJSÁG 2021. december 23.6

Szórványösztöndíj elsősöknek
Ötven elsős kisdiák vette át 

a Rákóczi Szövetség szórványösztöndíját
Szombaton délelőtt vehették át a Kókai Imre Általános Iskola elsős kis-

diákjai a Rákóczi Szövetség szórványösztöndíját. Idén ötven tanuló részesült 
támogatásban, amelynek első része a még óvodás korukban megkapott mese-
könyv és csokoládé volt, a tanév elején egy-egy iskolatáskával is gazdagodtak 
a gyerekek, a támogatás harmadik részét pedig a most kézbesített, tízezer 
forintot tartalmazó boríték képezte. A diákok szüleik kíséretében érkeztek 
az eseményre, ahol Sziveri béla, a Kókai Imre Általános Iskola igazgató-
ja köszöntötte a jelenlévőket, majd Csíkos Sándor, a Rákóczi Szövetség 
bácskertesi szervezetének elnöke is szólt néhány szót az egybegyűltekhez. 
Mint elhangzott, a Rákóczi Szövetség már több éve támogatja a határon 
túli magyar oktatást. Az ösztöndíjjal szeretnék kifejezni megbecsülésüket 
azon szülők számára, akik magyar iskolába íratták gyermeküket. – Már az 
óvodában egy kis ajándékcsomagot kaptak a gyerekek, mesekönyvet, cso-
koládét, iskolakezdéskor megérkezett a táska is, ehhez társul most ez az 
ösztöndíj. A támogatás a magyarországi önkormányzatok, illetve egyének 
önkéntes felajánlásából valósul meg. A program mögött óriási társadalmi 
összefogás jött létre. A támogatás célbajuttatásában a Magyar Nemzeti Ta-
nács működik közre, akik számára hasonlóképpen fontos az anyanyelvi 

oktatás népszerűsítése – mondta a Rákóczi Szövetség képviselője, aki ezt 
követően személyesen nyújtotta át a borítékokat a gyermekeknek. A szülők 
pedig aláírásaikkal igazolták, hogy kézhez kapták a támogatást. A Rákóczi 
Szövetség szórványösztöndíját immár hat éve vehetik át a helyi elsős kisdi-
ákok. Szerdán a jövőre első osztályba induló óvodások is átvették a nekik 
járó mesekönyvet és csokoládét tartalmazó ajándékcsomagot a Rákóczi 
Szövetség jóvoltából. A támogatások célba juttatásában a Magyar Nemzeti 
Tanács működik közre.

A hulladékok újrahasznosítása

Az akkumulátorok gyűjtése
mI Az AKKUmUlÁToR? – Az akkumulátorok a kémiai energiát 

elektromos energiává alakító újratölthető áramforrások. Rövid élet-
tartamukat követően – nehézfémtartalmuk miatt – veszélyes hulladék 
keletkezik belőlük.

A mindennapi életünkben használt akkumulátorok közé a gépjár-
művekben található savas ólomakkumulátorok, illetve az elektronikai 
készülékekben (pl. notebook, villanyborotva) és a mobiltelefonokban 
alkalmazott kisméretű akkumulátorok tartoznak.

Az ólomakkumulátorok savas elektrolit közeget és fémólmot tar-
talmaznak, házuk műanyagból készül. A kisméretű akkumulátorok 
elektrolit közege lúg, fémtartalmuk általában nikkel és kadmium (ni-
Cd), vagy más fém, például lítium (li).

GYŰJTéSÜK. – A háztartási hulladék közé nem szabad sem akku-
mulátort, sem elemet bedobni. A lemerült savas ólomakkukat a forga-
lomba hozatali helyeken lehet leadni, a kimerült szárazelemeket pedig, 
Újvidéken például, egyes áruházak bejáratánál erre a célra speciálisan 
kialakított nyílásokba kell bedobni.

HASznoSÍTÁSUK. –  A gazdaságos hasznosítás egyelőre csak a 
savas ólomakkumulátornál megoldott, amelyből az ólomérc fémtar-
talmának kinyeréséhez képest 65 százalékos energiamegtakarítással 
nyerhető vissza az ólom. Az ólomakkuk gyűjtése saválló konténerben 
történik. Az ólomkohóban törés, zúzás és a komponensek szétválasz-
tása után kohóban olvasztják az ólmot, és elsősorban új akkumuláto-
rok gyártásánál használják fel. A kénsavat vegyi úton semlegesítik, a 
keletkező sókat az üvegiparban és a mosószergyártásnál használják 
fel alapanyagként. A műanyagot granulálják, majd gépjármű-alkatré-
szeket, akkumulátorházat gyártanak belőle.

A Temerini Újság 
megjelenéséhez 
pályázaton nyert 

eszközökkel hozzájárul:

A Temerini Önkormányzat

(–)

Végeláthatatlannak tűnik a temerini sertésfarm körül kialakult, 
több éven át tartó helyzet megoldása. noha az önkormányzat a 
korábbi bejelentésekkel összhangban kiköltöztette a jószágte-
lepet a településhez közel lévő Staro Đurđevó-i ipari övezetből, 
az elégedetlen polgárokból álló Temerini Ökológiai Kezdemé-
nyezés tagjai újabb követeléseket fogalmaztak meg. Kedden az 
önkormányzat illetékeseivel egyeztettek. Az aktivisták szerint 
konstruktív volt a találkozó.

mint ismeretes, mladen zec polgármester december 13-án vi-
deóban üzente meg a polgároknak, hogy többé nem kell a farmról 
áradó bűzt tűrniük, hiszen az állatokat a tervezettnél valamivel 
korábban kiköltöztették onnan. Mindemellett arra is ígéretet tett, 
hogy a Temerin Agrar farm teljes felszerelése kikerül onnan, ami 
által pont kerülhet a több éves történet végére.

Az aktivisták, noha örömüket fejezték ki annak kapcsán, hogy 
az önkormányzat megtette az első konkrét lépéseket, fenntartá-
sokkal kezelték a híreket, és újabb megoldásra váró feladatokra 
mutattak rá. Ezeket a követeléseket négy pontban fogalmazták 
meg. nemanja obradović aktivista lapunknak elmondta, építő 
jellegű volt a keddi találkozó, minden kérdés tekintetében látják 
a hajlandóságot az önkormányzat részéről. emlékeztetett arra, 
hogy kérik a polgármestert, hogy írásban szavatolja a sertésfarm 
teljes bezárását. Másodsorban arra kérnek biztosítékot, hogy 
az említett parcellán a jövőben ne végezhessenek olyan tevé-
kenységet, amely káros hatással van a környezetre. Követelik 
továbbá azt is, hogy tegyék a polgárok számára egyértelművé, 
milyen terv alapján oldják meg azokat a problémákat, amelyeket 
a sertésfarm hagyott maga mögött. egyebek mellett arra is figyel-
meztetnek, hogy el kell távolítani azokat a csatornacsöveket is, 
amelyek az állati ürülék elvezetésére szolgáltak. Mint fogalmaz-
nak, az elmúlt években hatalmas összegeket fizettek szakelem-
zésekre, véleményekre, jogi segítségnyújtásra, az illetékesektől 
ezek megtérítését is kérik.

Az önkormányzat ígéretet tett arra, hogy január 15-ig választ 
ad az aktivisták által felvázolt követelésekre.

ácsi

Kolóniai sertésfarm-ügy

Kiköltözött ugyan, de...

T. D.
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szívből gratulálunk sok sok örömet 
és boldogságot kívánunk!

Nővéred családjával

Kovács Zoltánnak 
és Surján Irénkének

házasságuk 60. évfordulója alkalmából

Átadták a Szirmai-díjat
A rangos elismerést az idén Radovan VlAHoVIćnak, a Sve je u 

glavi c. elbeszéléskötetéért ítélte oda a bizottság. A temerini lukijan 
mušicki művelődési Központ képtárában csütörtökön este átadták 
a 2021. évi Szirmai Károly Irodalmi díjat. 

A rangos díj sorsáról ezúttal a Miroslav AleKSIć, BoRdÁS Győ-
ző, zoran ĐeRIć, Ivan neGRIšoVAC és Franja PeTRInoVIć (elnök) 
összetételű bírálóbizottság döntött, s azt egyhangúlag Radovan 
Vlahovićnak ítélte oda a Bánáti Kulturális Központ gondozásában 
megjelent Sve je u glavi c. elbeszéléskötetéért.

Bordás Győző, a Szirmai Károly emlékbizottság elnöke elmondta, 
nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen több mint negyven novella közül 
kellett kiválasztania a díjazott művet. mint fogalmazott, ez azt jelenti, 
hogy egy igen komoly könyvtermés volt az elmúlt két évben. Radovan 
Vlahović novellájáról szólva kiemelte, egy tipikusan vajdasági, bá-
náti jellegű könyv, hiszen ő maga a Bánát monográfusa, írója. mint 
mondta, eddig legalább negyven könyve jelent meg, és meggyőző-
dése, hogy ez a rangos irodalmi elismerés most is jó kezekbe került. 
Az emlékbizottság elnöke emlékeztetett arra, hogy már 46 éve él a 
díj, éppen ezért azt javasolja a temerini és a verbászi könyvtárnak, 
hogy létesítsenek egy Szirmai-emlékszobát, vagy legalább egy pol-
cot, ahova felkerülhetnének a már díjazott kötetek.

Radovan Vlahović kiemelte, örül annak, hogy a bizottság dön-
tése az idén az ő művére esett, és mint fogalmazott, munkássága 
és a művek megjelentetése során mindig a multikulturális irodalmi 
és művelődési irányvonalat helyezte előtérbe, egyszóval a Bánát 
nyelvén szólal meg. A szerző kötetében a gyermekkoráról és felnőtté 
válásáról mesél. Franja Petrinović, a bizottság elnöke értékelésében 
úgy fogalmazott, Vlahović novelláskötetéből áradnak a hangok és 
az illatok, gyermekkorát tárja az olvasók elé.

Szerb és magyar nyelven részletek hangzottak el a könyvből, 
majd a novelláskötet szerzője átvette a díjat. mint ismeretes, a Szir-
mai Károly Irodalmi díjat egyik évben magyar, a másikban szerb 
nyelven alkotó novellista kaphatja, és az átadás helye is évenként 
változik a két alapító község, Verbász és Temerin között.

ácsi

Radovan Vlahović a díjjal

Hozzon a karácsony minden 
elhunytnak békés nyugodalmat, a gyászolóknak 

kegyelemteljes karácsonyt és áldásos új esztendőt.

Temetkezési vállalat Virágüzlet

népfront u.103., tel.: 842-515, 062/88-51-513

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, békés, 

boldog új esztendőt kíván 
Temerin polgárainak a

FöldműVes-szöVetkezet
Tel.: 021/842-750

ZSúNYi-SZilák
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A 86. éleTéVéBen JÁRó özvegy Pászti 
Ferencné, marika néni legszebb karácsonyai 
a gyermekkori, tanyán tartott ünnepek voltak, 
amelyeket szüleivel, anyai nagymamájával, a 
szülével és ugyancsak anyai nagybátyjával, 
az agglegény Fercsi bátyával töltött el. e ka-
rácsonyok emlékét egy korábbi alkalommal 
már meg is osztotta velünk.

Az elmúlt évtizedekben azonban, mint 
minden az életében, a karácsony megün-
neplése is megváltozott. Igyekezett az ott-
honról hozott szokásokat saját családjában 
is megfőzni, némi sajátos elemekkel bőví-
teni. Gyermekei megismerték és tovább is 
vitték ezeket a szokásokat, hagyományokat 
és átörökítették saját gyermekeikre, akik már 
Marika néni dédunokáinak tanítják a családi 
szokásokat.

– Gyermekkorom óta sokban módosult az 
ünneplés – mondja Marika néni. – A karácsony 
azonban nálunk továbbra is a család ünnepe, 
a legkisebbek megajándékozásának alkalma. 
Valamikor én főztem az ünnepi ebédet és a fi-
aim családostul jöttek hozzánk ünnepelni. Az 
unokáknak mindig a feldíszített karácsonyfa 
alatt levő, a Jézuska hozta csomag volt az 
ünnep fénypontja. Az ünnepi asztalra pedig 
olyan ételek kerültek, amelyeket a legjobban 
szerettek a gyerekek. Májgombócos húsle-
ves, sült oldalas és birsalmabefőtt, valamint 
samrolni (habroló) és különböző alakzatokra 
kiszúrt linzer nélkül nem volt karácsony.

miután az unokáim – négy fiú és egy lány 
– felcseperedtek, családot alapítottak, meg-
változtak a szokások is. Elmaradtak az ünnepi 
ebédek, a gyerekeim eljönnek, az unokáim 
pedig elhozzák a dédunokákat – három fiú 
és két kislány –, akik ugyanolyan örömmel 
keresik a Jézuska ajándékát, mint egykoron 
szüleik. Felettem is eljárt az idő, és az ünnepi 

ebédkészítés helyett korábban csak besegí-
tettem a fiatalabb fiaméknál, de mára már tel-
jesen lemondtam a főzésről, a besegítésről, 
s az éjféli misét is csak a rádióban hallgatom 
meg. Úgy tűnik, szinte most volt, amikor még 
a férjemmel vendégül láttuk a családot, de ma 
már vendég vagyok a gyerekeimnél. Örülök, 
hogy ilyen szép kort megérhettem és elég 
nagy családi körben ünnepelhetek. Fiatalabb 
fiamnak három gyermeke van, közülük kettő 
már családot alapított és összesen három 
dédunokával ajándékoztak meg. A harmadik 
gyermekük már huzamosabb ideje külföldön 
dolgozik, de karácsonyra ő is hazajön. min-
denkinek nagyon örülök, de őt különöskép-
pen várom. Ha sikerül hazajönnie, akkor az 
ünnepi asztalt 11-en fogjuk körbeülni. 

Gyermekkoromban, de még fiatalasszony 
koromban is az ünnep elmaradhatatlan része 
volt az éjféli misén való részvétel. Az utcánk-
ból szinte mindenki, öreg és fiatal egyaránt 
hosszú sorban ment erre a szenetmisére. 
Mára már megváltozott a világ, s ez az újfaj-
ta vírus is megtette a magáét. A karácsonyi 
asztalra a gyerekeimnél is az kerül, amit a 
család a legjobban szeret. A karácsony böjti 
szokások azonban szinte még mindig olya-
nok, mint a gyermekkoromban voltak. Ezen a 
napon nálunk továbbra is bableves és mákos 
tészta az ebéd. délben ebédelünk, és nem va-
csorát főzünk. Az asztalról elmaradhatatlan 
az alma, a dió és a méz.

Az ÜnnePI KARÁCSonYI eBéd után ké-
zen fognak a fiú dédunokáim és elmegyünk 
hozzám, hogy megnézzék, mit hozott nekik 
a Jézuska. Az idősebb fiamék is eljönnek, és 
a már családot alapított fiuk is elhozza a két 
kislány dédunokámat. Számomra így kerek 
az ünnep – fejezte be Marika néni.

mcsm

A KéT KISlÁny éS A KISfIú A Szü-
LŐK elmondása szerint bearanyozza 

a mindennapjaikat. A családapa, Attila és az 
anyuka, Edit szeretettel fogadta lapunk munka-
társát az otthonukban, ahol mézeskalács illata 
járta be a helyiségeket, és az ünnepi készülődés 
hangulata is érezhető volt.  

– 2010. december 24-én ismerkedtünk 
meg. Akkor kezdődött minden. Két és fél év 
után össze is házasodtunk – meséli történetü-
ket az édesanya.

– Nyolc éve vagyunk házasok. Én már akkor 
is az egészségház dolgozója voltam, Attila pedig 
hasonlóképpen munkaviszonyban volt. Néhány 
évig a férjem szüleinél laktunk, később külön 
költöztünk, mára pedig már saját házunk van. 
Ami a családot és a gyermekvállalást illeti már 
a házasságunk legelején tudtuk, hogy minden-
képpen egynél több gyermeket szeretnénk vál-
lalni. Úgy gondoltuk, hogy ha az egészség és a 
többi tényező is megfelelőnek mutatkozik, akkor 
bátran vállalunk akár három gyermeket is. A 
legidősebb gyermekünk, barbara most hét-
éves. Ő már iskolás. Ügyes és szófogadó kislány, 
aki szívesen és sokat segít bármiben, ha éppen 
szükség van rá. Hunor a napokban ünnepelte 
harmadik születésnapját, ő kicsit élénkebb ter-
mészetű ugyan, de örömmel mondhatjuk, hogy 
ő is szófogadó. Katarina, a legfiatalabb már 
lassan másfél éves. Ahogy érkeztek a gyerekek, 
úgy élénkült fel a mi életünk is. Nálunk mindig 
gyerekzsivajtól hangos a ház. Akad teendő is 
bőven, a gyerekek körül és a háztartásban is. 
Jelenleg itthon vagyok a gyerekekkel. A nyár vé-
gén jár le a szülési szabadságom, addig minden 
időmet nekik szentelem. Igen sokat jelent az is, 
hogy a férjemre is számíthatok mindenben, és 
nem mellesleg a nagyszülők is szívesen segíte-
nek bármiben, amire éppen szükség mutatko-
zik – mondja Edit.

• Már több mint egy éve, hogy saját 
otthonotok van.

– Mindig is szerettünk volna saját házat – 
veszi át a szót Attila, aki örömmel ecseteli ott-
honuk történetét. – A Prosperitati Alapítvány 
házvásárlási pályázatának jóvoltából sikerült 
megvalósítanunk álmunkat. A pályázat meg-
jelenése után elhatároztuk, hogy belevágunk, 

A Temerini első Helyi Közösség nyugdí-
jas egyesülete, december 30-án 14 és 20 óra 
között óévbúcsúztató ünnepséget szervez 
az Ifjúsági otthonban, Újvidéki utca 403.

menü: leves, malacsült salátával, süte-
mény, italok korlátlan mennyiségben. zene 
és tombola.

Belépődíj 1200 dinár fejenként. Jelent-
kezni a nyugdíjasok irodájában, Újvidéki 
utca 403.

Óévbúcsúztató 
ünnepség

Marika néni: „Vendég vagyok 
a gyerekeimnél”

APRóHIRdeTéSeK
• Pecsenyekacsák és kecskehúsból készült 
házi kulen eladó. Telefon: 063/7-382-446.
• Egyszer ellett, 200 kilós anyakocák eladók. Te-
lefon: 062/534-721.
• Két és fél hónapos retriever kiskutyákat aján-
dékozok. Telefon: 063/70-62-975.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 
062/163-04-07.
• Hat kW-os hőtároló kályha, monofázisú (1,5 
kW-os) kukoricadaráló, fekete színű ruhás-
szekrény (80x210) és komód (80x110 cm), 
FéG központi gázkazán eladó. Telefonszám: 
060/544-94-01.
• Hízók eladók. Telefon: 063/83-86-752.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 

messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, vil-
lanymotorokat, autókat, elektromos készüléke-
ket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. A legjobb 
árat fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Malacok eladók. Telefon: 385-79-02.
• malacok eladók. nikola Pašić u. 204., tele-
fon: 063/523-746. 
• Régi motorbicikliket vennék, pl. Tomos, Puch, 
Pony express, bármilyen állapotban. Telefon: 
060/71-61-312.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukorgyár mögött, 
lejár a jegricskára. Telefon: 063/85-03-307.
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és most végtelenül boldogok vagyunk, hogy si-
kerrel jártunk. Hamar összegyűjtöttük a szük-
séges okiratot, és egy pályázatíró segítségével 
sikeresen pályáztunk. Természetesen nem volt 
egyszerű ez az időszak: igencsak sok munkával 
járt, mire otthonossá varázsoltuk a kiszemelt 
házat. Egy régi építésű házról van szó, amelynek 
rendbetétele igen sok munkát igényelt. A pályá-
zathoz szükséges önrész előteremtésén kívül az 
épület átalakításához szükséges eszközöket is 
fedezni kellett. A munkálatok nagy részét magam 
végeztem, a család és a barátok segítségével. A 
feleségem is sok mindenben támogatott. Sokszor 
együtt dolgoztunk a házon munkaidőm lejárta 
után, de most boldogok vagyunk, mert látjuk, 
hogy amit tettünk, megérte a fáradságot. A leg-
kisebb gyermekünket már a saját otthonunkba 
hozhattuk haza, és ez külön öröm a számunk-
ra. Tavaly május elsején költöztünk be. Maga 
a költözés sem volt egyszerű, mert a járvány 
miatt kijárási tilalom volt érvényben. Azóta is 
sokat dolgoztunk az épületen. Rend-
be tettük az udvart, és még további 
munkálatokat tervezünk– mondja 
az édesapa.

• Három gyermek mellett 
különösen fontos, hogy meg-
legyen az összhang a szülők 
között minden témában.

– Természetesen – mondja 
Edit majd így folytatja: – A gye-
reknevelés terén mindent megbe-
szélünk. Ha valamilyen nehézség 
adódik, azt közösen oldjuk meg a férjemmel. 
A gyerekeket is arra tanítjuk, hogy bátran osz-
szák meg velünk azokat az esetleges, számukra 
fontosnak tűnő problémákat, amikre közösen 
találunk megoldást. Természetesen némi fe-
nyítésre olykor-olykor szükség van, de idáig 
még mindent sikerült megoldanunk. Remél-
jük, hogy ez így is marad, hiszen az igazi ne-
hézségek majd csak később jönnek, amikor 
már nagyobbak lesznek. Barbara már elsős, 
vele főként én tanulok. Szerencsére szeret 
iskolába járni és tanulni, így eddig még nem 
voltak nehézségeink ezen a téren.

 • A beszélgetés közben Barbara is 
csatlakozik a felnőttekhez. A cserfes 
kislány nagy örömmel mesél minden-
napjaikról. 

– Szeretek iskolába járni. Kedvelem a 

szerb és az angol órákat, de a ked-
vencem a hittan. Már három éve 
járok néptáncra, azt is szeretem. 
Most éppen az év végi fellépésre 
készülünk, és már nagyon várom. 
Különböző játékokat, dalokat ta-
nulunk, már jó néhány tánclépést 
is ismerek. A testvéreimet nagyon 
szeretem, sokat játszunk együtt, 
többnyire szót fogadnak nekem. 
Vártam, hogy megszülessen a hú-
gom, neki még nevet is én válasz-

tottam. Igyekszünk 
szót fogadni szüle-
inknek. Apa a szi-
gorúbb, de ő is so-
kat játszik velünk. 
Anyával ma szép 
mézeskalácsokat 
készítettünk. Közö-
sen fogjuk őket ki-
díszíteni is. Várjuk 
már a karácsonyt, 
mert szép ünnep. 
Olyankor mindig 
kapunk ajándéko-
kat is – meséli iz-
gatottan Barbara.

• Mennyire 

fontos számotokra, hogy megosszátok 
a feladatokat?

– Törekszünk közösen elvégezni a felada-
tokat, a munkákat – válaszol Attila. – Nem 
esik nehezemre a konyhában segíteni. A hét 
végi főzéseket magamra vállalom, így a fele-
ségem is felszabadulhat egy kicsit. Minden év-
ben megemlékezünk az évfordulóinkról, bár 
amióta három csemete van mellettünk, keve-
sebb időt tudunk kettesben tölteni. Szerintünk 
van elég lehetőség a kisgyermekes családok 
részére. Természetesen nagy felelősséggel jár 

a gyermekvállalás, de a házaspárok kapnak 
elegendő támogatást, ha elhatározzák, hogy 
több gyermeket szeretnének nevelni. A mi 
esetünkben is nagy segítség volt a házvásár-
lási támogatás, de az iskolakezdést is nagyban 
megkönnyítette az a sok szép ajándék, amit 
az elsősök kaptak. Továbbra is figyelemmel 
kísérjük a különböző pályázatokat, és ha adó-
dik rá alkalom, élni fogunk a lehetőséggel, 
mert úgy gondoljuk, hogy érdemes – zárta 
mondandóját a családapa.

Családi boldogság saját házban
A háromgyermekes Kurilláéknál jártunk

Mi sem kellemesebb egy meleg otthonnál, amelyben vidám gyermekhangok és 
ölelő kezek fogadják a munkából hazatérő szülőket. Sokaknak, mielőtt családot ala-
pítanának, már van elképzelésük arról, hogy hány gyereket szeretnének majd, mások 
időközben beszélik meg a párjukkal, hogy helyzetükhöz mérten, hány csemete fog 
nevelkedni a családban. A minap a Kurilla családnál tettünk látogatást, a házaspárnak 
több mint egy évvel ezelőtt született meg a harmadik gyereke. Számukra a tavalyi év 
nem csak a legkisebb gyermek érkezése szempontjából volt jelentős, hanem azért 
is, mert ekkor költöztek be saját családi házukba. 

Kurilla Attila, apuka térdén Hunor, középen Barbara 
majd Kurilláné Borda Edit, ölében Katarinával

TÓTh Dianna

temerini 
Harangszó

Karácsonyra megjelenik a 
Temerini Harangszó legújabb 
száma, amely az Iparosok és 
Vállalkozók Egyesületének és 
további támogatóinknak kö-
szönhetően ingyen elvihető. 
Megtaláljuk benne egyházköz-
ségünk gazdag életének leg-
főbb pillanatait Illés-naptól 
egészen karácsonyig.
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178. Matuska András tanyája. – A 
Brésztó út déli oldalán, a Jánosi-tanya irányá-
ban volt valamikor Ballai István szállása (181. 
sz. tanya). A fiatal Matuska András (sz.1897.) 
azután került oda, miután elvette Ballaiék Er-
zsébet nevű lányát. (Mellesleg a család István 
halálakor meglepetéssel vette tudomásul, hogy 
ők az anyakönyvben Ballaiaknak vannak beje-
gyezve, nem pedig Balláknak, ahogyan a faluban 
hívják őket.)

András sehogyan sem találta föl magát apó-
sa tanyáján, mindig a Jegricska partján szeretett 
volna lakni. Elhatározta hát, hogy a Brésztó út 

északi felén földet vásárol, és oda tanyát épít. 
Úgy is történt. Miután megvásárolta a szántót, 
kifizette a Ballai-tanya örököseit, a tanyát le-
bontotta és 1956-ban annak anyagából egy új 
tanyát épített a Nagybarára lejáró földje közepé-
ben. A tanyaudvar körül próbálkozott szőlő és 
gyümölcsfa telepítéssel is, de nem járt sikerrel, 
a fák rendre kiszáradtak. András élete során a 
tanyáján kénytelen volt bérest alkalmazni, mert 
az első világháborúban kapott malária nem tette 

számára lehetővé, hogy a napon 
dolgozzon.

Matuskáéknak négy gyerme-
ke született. Mária, Franciska és 
Erzsébet férjhez mentek, And-
rásé (sz. 1937.) lett a szállás. 
A fiatal gazda miután 1960-ban 
feleségül vette Zsúnyi Borbálát 
(117. sz. tanya), átvette édes-
apjától a gazdaságot. Ez azt je-
lentette, hogy id. András felesé-
gével bejött a faluba, a fiatalok 
pedig a tanyán maradtak. A tejet 
a szálláson dolgozták föl, majd 
kerékpáron, sárban szekéren, 
télen pedig szánkóval a kofá-
hoz szállították. Két gyermekük 
a nagyszülőktől járt iskolába.

A földművelés és állatte-
nyésztés mellett a Nagybara ha-

lászati lehetőséget is nyújtott a családnak. „A 
csíkokat nagyon szerettük kemencében, tep-
siben sütve. Volt csíkvarsánk is, mi köttük 

eltűnt temerini tanyavilág (II.-13.)

Brésztó, III. dűlő 

Pápista István béres klumpában, a kocsin id. Matuska András

MegeMlékezés

sIMON János 
(1928–2014)

sIMON zoltán 
(1956–2016)

sIMON Franciska 
(1935–2019)

Fájó szívvel emlékezünk szeretteinkre, akik az ünnepeket már 7, 5 illetve 2 éve odafönt töltik

soha el nem múló szeretettel, lányuk/testvéred, Rózsa és a család

karácsony táján

„Mondd Mama,
így Karácsony tájékán

mi van odaát,
díszítik-e fényes gömbök

a fenyőfák ágát.

Gyújtanak-e csillagszórót
fenn az angyalok,

mikor éj csendjébe vesznek el
a földi sóhajok.

Mondd Mama
roppan-e hó, szikrázó hó

talpatok alatt,
s fáztok-e, ha a zúzmarás dér

arcotokra fagy.

Mikor szél tépkedi puha selyem
fátyoltestetek,

a félelembe ti is belereszkettek.

S mondd, Mama,
élnek-e még szívetekben

szép gondolatok
azokról kiket a földön

árván hagytatok,
s kik, azóta is várják,

olyannyira várják,
hogy egy szép napon talán

visszakopogtattok
az élet ajtaján.” (K.M.)

Miserend
24-én, pénteken, Szenteste Telepen 18 ó.: Karácsonyi vigília 
mise (előtte 20 perccel pásztorjáték); a plébániatemplom-
ban 21:00-23:30 ó.: csendes szentségimádás a téli kápol-
nában; 24 ó.: éjféli szentmise (előtte 20 perccel pász-
torjáték).
25-én, szombaton, Urunk születése – Karácsony, a 
Telepen 8 órakor: Pásztorok miséje (karonülő gyerekek 
megáldása); a plébániatemplomban 9:30-kor: Őszirózsa 
vegyes kórus fellépése, majd a gyerekek műsora; 10 óra-
kor: Karácsonyi ünnepi mise a népért (karonülő gye-
rekek megáldása).
26-án, Szent Család. Vasárnapja, a Telepen 7 órakor: 
†Hajdúk szülőkért, Vámos ás Hajdúk nagyszülőkért, † Góbor 
Sándor és szüleiért; a plébániatemplomban 8:30-kor: Egy 
szándékra; 10 órakor: Népért; Horvát nyelvű szentmise 17 
ó.: †Marojević Gordana i Frano Geljić .
27-án, hétfőn, Szent jános apostol: 10 ó.: ünnepi mise 
és bormegáldás.
28-én, kedden, 7 ó (!): Egy szándékra.
29-én, szerdán  8 ó: Szabad a szándék.
30-án, csütörtökön, 18 ó.: Szabad a szándék;  a szentmise 
után egy órás szentségimádás.

vesszőből. Néha elfordult, hogy újat kellett 
csinálni, mert ellopták. Mink nem pézsma-
pockoztunk. Hullaláék jártak hozzánk Szent-
tamásról pockozni. Volt, hogy egy hétig is ná-
lunk tartózkodtak.”  

Borbála 1984-ben kénytelen volt bejönni a 
faluba beteg anyósát ápolni, majd Andrást is, aki 
élt-halt a tanyáért, az egyévi magány és a kiüre-
sedett szomszéd szállások arra késztették, hogy 
1985-ben hazapakoljon. 

Gyermekeik, Borbála és József közül a fiú 
örökölte a tanyát, de ő már nem lakik kint, vi-
szont a karbantartott lakóépületet hétvégeken a 
családja benépesíti.  

Adatközlő: Bartuszné Matuska Borbála, sz. 
1961.                      

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

Az egyházközségi híreket lásd a 14. oldalon

VégsŐ BÚCsÚ

PaPP BaRtOk Franciska 
(1947–2021)

Pihenése felett őrködj, Istenem, 
csendes álmát ne zavarja semmi sem. 
Szívünkben megmarad szép emléke, 
legyen áldott a pihenése.

Nyugodjon békében!

emléked megőrzi Barát Margit és családja
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VégsŐ BÚCsÚ
Franciskától

PaPP BaRtÓk Franciska 
(1947–2021)

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

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

Búcsúzik tőled Vicus 
nena, Ibolya, 

 attila és Dávid

MegeMlékezés
Szomorú hat hete, hogy el-
vesztettem szeretett fele-
ségemet

FaRagÓNé 
sURJÁN erzsébetet 

(1941–2021)

Nem fogom már 
elgyengült kezed, 
nem tekint rám 
aggódó szemed.

Megpihenni tért 
két dolgos kezed, drága jó 
feleségem, Isten veled!

szerető férjed

MegeMlékezés

lakatOs sándor 
(1935–2016)

lakatOs Mihály 
(1962–2017)

Novemberben volt 5 éve, illetve januárban lesz 5 éve, 
hogy nincsenek közöttünk szeretteink

Az élet ajándék, ami egyszer véget ér, 
de szép emlékük szívünkben örökké él.
Nyugodjanak békében!

emléküket őrzi lánya, illetve húga, zsuzsa családjával

köszönetnyilvánítás
Köszönetünket és hálánkat 
fejezzük ki

PaPP BaRtOk Franciska 
(1947–2021)

elhunyta kapcsán a Svájc-
ban élő Zsuzsinak és Erná-
nak nemeslelkűségükért és 
segítőkészségükért.

A szeretet nem 
ismer határokat.

Danke schön!

a Papp család temerinből

MegeMlékezés
Édesanyámról, anyósomról, nagymamámról, aki 10 éve, 

hogy hiányzik közülünk

MegeMlékezés
Szomorú hat hónapja, hogy 
örökre itt hagyott bennün-
ket drága jó férjem, édes-
apánk, apósunk, nagyapánk 
és testvérem

gÁl Imre 
(1945–2021)

Megpihent a dolgos kéz, 
a jó apai szív. 
Áldás és hála övezi a sírt.
Szerető férj voltál, drága 
édesapa, a bánatos 
családnak most 
az őrangyala.

Legyen pihenésed békés, 
emléked áldott!

szeretteid

PÁPIsta (NeMes) Ilona 
(1937–2011)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de szép emléke 
szívünkben örökké él.

Nyugodjon békében!

emlékét őrzi fia, István, 
menye, zsuzsa 

és unokája, edina

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett sógorunktól

Vladimir ĐORĐEVIĆ 
(1965–2021)

Az élet elmúlik, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, őrizzük őket.

Nyugodjon békében!

lackó tünde és attila 
családjukkal és 

özv. lackó Mária

MegeMlékezés
Szomorú egy éve, hogy itt hagyott bennünket drága férjem

MOIskO Mihály 
Mujkó bácsi 
(1931–2020)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. 
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, 
de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz.

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, 
nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. 
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, 
helyettünk angyalok simogassák a fejed.

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

emléked örökre szívébe zárta feleséged, Rózsa, 
unokád, attila, unokamenyed, 

sarolta és dédunokáid: laura és Martina VégsŐ BÚCsÚ
Drága barátunktól

PÁsztOR ervintől 
(1975–2021)

A mélybe csak tested 
merült el, csak ő tűnt el 
a föld alatt, de lényed 
lényege ezer felé szóródva 
is köztünk maradt.

(Keszei István)

Barátaid: Márta, Marietta, 
valamint szilvia és Dávor 

családjukkal

VégsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 

nászasszonyunktól

sÁRa gizellától 
(1952–2021)

Mint gyertyaláng 
lobban el az élet, 
mint gyors folyó 
rohannak az évek.

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de hiánya és emléke 
szívünkben él.

emléked őrzi nászod, 
zoli és zolika

kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 
10 óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.
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VégsŐ BÚCsÚ

Özv. PetRI 
PéCsI Rozália 
(1935–2021)

Sírodra szálljon 
áldás és nyugalom, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Búcsúzik tőled fiad, 
laci családjával

MegeMlékezés
Szomorú hat hete, hogy el-
vesztettük szeretett felesé-
gemet, anyunkat, anyósun-
kat és mamánkat

FaRagÓNé 
sURJÁN erzsébetet 

(1941–2021)

Árva maradt minden, 
amit úgy szerettél, 
drága kezeddel 
amit teremtettél.

Mindig egy célod volt, 
a családért élni, 
csak a halál tudta 
ezt végleg széttépni.

Szívünkben megmarad 
örök emléked, 
legyen áldott, 
békés a pihenésed!

szerettei

VégsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
drága édesanyámtól, anyó-
somtól és nagymamámtól

sÁRa gizellától 
(1952–2021)

Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni, 
nem volt időm arra, 
el kellett indulni.

Szívetekben hagyom 
emlékem örökre, 
ha látni akartok, 
nézzetek az égre.

Emléke szívünkben 
örökké élni fog.

gyászoló lánya, Isabel, 
veje, Feri és 

kis unokája, leon

kÖszÖNetNyIlVÁNítÁs
Ezúton mondunk köszönetet minden végtiszteletadónak, akik 
szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédmamám, 
nagynénénk, keresztanyám temetésén megjelentek

Özv. PetRI PéCsI Rozália 
(1935–2021)

Hálás köszönettel tartozunk mindazoknak a hozzátartozóknak, 
ismerősöknek, barátoknak, utcabelieknek, akik szerettünket el-
kísérték végső nyughelyére, koszorú és virágadományukkal, 
személyesen, ill. üzenetben részvétüket kifejezték, vigaszta-
ló szavaikkal szerettünk elvesztése felett érzett fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Tibor atyának és a kántor úrnak a méltóságteljes szer-
tartásért és búcsúztatásért, valamint mindazoknak, akik ágyhoz 
kötöttsége során érdeklődtek hogylétéről, valamint látogatták.
Külön köszönjük kedves szomszédasszonyunknak, Juhász 
Ilonkának odaadó segítségét az ápolásában.
Külön köszönjük a munkatársak jelenlétét a kórházból és az 
egészségházból, valamint a Kertbarátkör tagjainak a jelenlétet 
és együttérzést. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

a gyászoló család

a plébánia telefonszáma: 844-001

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

MegeMlékezés

PÁsztOR ervin 
(1975–2021. 12. 15.)

Vasas zoltán 
(1942–2021. 12. 19.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

HORÁk JÓzseF 
(1938–2021. 12. 14.)

özv. MagyaR DOBRe adél 
(1969–2021. 12. 20.)

özv. sÁRa 
kalÁsz gizella 

(1952–2021. 12. 16.)

VégsŐ BÚCsÚ

HORÁk József 
(1938–2021)

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék mi megmarad. 
Fájó szívvel gyújtunk 
gyertyát, a jó Isten 
vigyázzon rád.

Búcsúzik tőled unokád, 
Norbi családjával

VégsŐ BÚCsÚ

PaPP BaRtOk 
Franciskától 
(1947–2021)

Megváltottban rejlik 
a megváltás. 
Norbert, szerbusz, 
mondtad utoljára. 
És legyen úgy a következő 
új találkozásunkkor is.

Férjed, Ferenc

köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok kö-
szönetet Vicus nenának 
és családjának, a roko-
noknak, barátoknak, isme-
rősöknek, osztálytársaknak, 
szomszédoknak, Erzsinek 
és Mirkónak, Valikának, 
Vidónak, Ilon néninek, 
Jázminkának, akik a ne-
héz napokban segítségem-
re voltak és szerettünk

PaPP BaRtOk Franciska 
(1947–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték és 
mély fájdalmunkon enyhí-
teni igyekeztek.

Legyen nyugodt 
és békés örök álma!

a gyászoló család

VégsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel, megren-
dülve, de a feltámadás re-
ményében veszünk búcsút 
édesanyámtól, anyósom-
tól, nagymamánktól és 
dédmamától

özv. PetRI 
PéCsI Rozália 
(1935–2021)

„A mélybe csak 
tested merült el, 
csak ő tűnt el a föld alatt, 
de lényed lényege 
ezer felé szóródva is 
köztünk maradt.”

(Keszei István)

Emléked szívünkben 
örökké élni fog!

szerető fiad, Józsi, 
menyed, erika, 

unokáid, Józsika és 
Balázs, unokamenyed, 

Ibolya és pici dédunokád, 
kincső Márta
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MegeMlékezés
a héten elhunyt

Vladimir ĐORĐEVIĆ 
(1965–2021)

temerini lakosról.
kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!
nyugodjék békében!

FeltÁMaDUNk

temetkezési 
magánvállalat 

tul.: laCkÓ tünde 
Népfront u. 52., 

tel.: 843-079

MegeMlékezés
December 25-én lesz szomorú egy éve, 

hogy édesanyám és nagyanyánk itt hagyott bennünket

klaJNeR Viktória 
(1940–2020)

Egy napon elmúlnak az évek, 
a szülői szívből kialszik az élet. 
Az élet ajándék, ami egyszer véget ér, 
de hiányod és emléked szívünkben él.
A halál nem jelent feledést és véget, 
míg élnek azok, kik szeretnek téged.

emléked őrzi és fájó szívvel emlékezik rád 
lányod, Vicuska és unokáid: ati, ani és Viki

VégsŐ BÚCsÚ

HORÁk József 
(1938–2021)

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék mi megmarad. 
Fájó szívvel gyújtunk 
gyertyát, a jó Isten 
vigyázzon rád.

Búcsúzik tőled unokád, 
Beáta családjával

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett barátunktól

PÁsztOR ervintől 
(1975–2021)

„Végül nem számít 
semmit a világ. 
Csak az számít, 
ami a szívünkben marad.”

(Márai Sándor)

kedves emléked 
szeretettel őrzi Williem, 

lelke és attila

MegeMlékezés
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy velünk

MOIskO Mihály 
(1931–2020)

Lelked, mint a fehér 
galamb csendesen 
messzire szállt.

Hiába keresünk, 
könnyes szemünk 
már többé nem talál.

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

Örökké emlékezni 
fogunk rád: unokád, 

lackó, unokamenyed, 
andrea, dédunokáid, 

Petra és Denisz

MegeMlékezés
Szomorú 24 éve, hogy 

örökre itt hagytál bennünket

HOlOVICsNé 
VaRga Margit 
(1957–1997)

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

Temerin–Topolya

emléked őrzik szeretteid

köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek, gyermekeink osz-
tálytársainak és barátainak, 
akik szeretett férjem

Vladimir ĐORĐEVIĆ 
(1965–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományaik-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Drága jó Istenem, óvd és 
öleld meg helyettünk, 
mert csak Te tudod, 
mi mennyire szerettük.
Legyen nyugalma csendes, 
emléke áldott!

szerető felesége, 
zsuzsika, lánya, 

krisztina és fia, Marko

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett vejünktől

Vladimir ĐORĐEVIĆ 
(1965–2021)

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

Szomorú az út, 
mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön 
pihenésed felett.

apósod, Imre 
és anyósod, Mária

MegeMlékezés
Szomorú egy éve lesz december 25-én, 

hogy szeretett nagymamánk itt hagyott bennünket

klaJNeR Viktória 
(1940–2020)

Napsugár és csillagok világa jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fent a magas égben, a síron túl is felettünk őrködik.

emléked szívükben őrzik szerető unokáid: 
attila, anikó és Viktória

VégsŐ BÚCsÚ
Édesapámtól és apósomtól

HORÁk Józseftől 
(1938–2021)

Nehéz minden pillanat, 
csak emlék 
mi megmarad. 
Fájó szívvel gyújtunk 
gyertyát, a jó Isten 
vigyázzon rád.

Búcsúzik tőled lányod, 
angéla és vejed, Miska

   VégsŐ BÚCsÚ

HORÁk Józseftől 
(1938–2021)

Sohasem halványul el szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.
Nyugodjál békében!

Fiad, Pityu, menyed, zita, unokáid, léna és Nina
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asztalIteNIsz 
A Temerini Újság néhai újság-

írója, a temerini asztaliteniszklub 
korábbi elnöke és edzője tisztele-
tére szerveztek vasárnap versenyt a 
sportcsarnokban. A Pető László ku-
pára 16 klubnak a 123 fiatal ping-

pongozója jött el, és az estig tartó 
küzdelmek után kiosztották a leg-
jobbaknak járó serlegeket és érme-
ket. A temerini egyesületből Pető 
Maksim és Orosz András végzett az 
első helyen saját korcsoportjában.        
Varga Viktor a második helyet érde-
melte ki, míg bronzérmes lett Tényi 
Krisztián, Tényi Nóra, Vígh Botond, 
Fincsúr Zsanett és Varga Dániel.

A díjazottak egy csoportja. Az érmeket Branko Đukić, a kor-
osztályos válogatott korábbi szövetségi kapitánya és Polyák 
Márta többszörös országos bajnok, a temerini klub aranycsa-
patának egykori tagja adta át.

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi 
vagy postai ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, 
véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek kiváltására 

vagybevásárlásra van szüksége, hívja a Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot

Költöztetést vállalunk kombival

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

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

sZERB KÖZTÁRsAsÁG, VAJDAsÁG AUTONÓM TARTOMÁNy
TEMERiN KÖZsÉG, KÖZsÉGi KÖZiGAZGATÁsi HiVATAl
szám: 013-hiv./2021, Temerin, 2021.Xii.1. 
Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény 14. szakasz 1. be-
kezdése, 15. és 21. szakasza (sZK Hivatalos Közlönye, 104/09. és 
99/11. szám), valamint a szerb Köztársaság alkotmányának módosí-
tására irányuló népszavazás kiírásáról szóló határozat (sZK Hivataos 
Közlönye, 115/2021. szám) alapján a Temerini Községi 
Közigazgatási Hivatal

KÖzSzemléRe TeSzI 
Az eGYSéGeS VÁlASzTóI néVJeGYzéK TemeRIn KÖzSéG 

TeRÜleTéRe VonATKozó RéSzéT

az egységes választói névjegyzék Temerin község területére vonatkozó 
része a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal székhelyén, az Újvidéki 
utca 326. szám alatt van közszemlére téve.
az egységes választói névjegyzék fent említett részét a polgárok a sa-
ját személyi számuknak a számítógépes rendszerbe történő beírásával 
tekinthetik meg, és ellenőrizhetik le a választói névjegyzékbe való be-
jegyzést, ezenkívül lehetőség nyílik bejegyzés kérelmezésére, az onnan 
való törlésre, valamint bizonyos tények módosítására, kiigazítására vagy 
kiegészítésére.
az egységes választói névjegyzék fent említett részében az ide vonatko-
zó módosításokat a Temerin község területén lakhellyel rendelkező pol-
gárok a Községi Közigazgatási Hivatalban munkanapokon reggel 7 és 15 
óra között, legkésőbb a választói névjegyzék lezárásáig kérvényezhetik. 
a választói névjegyzék lezárására 2021. december 31-én kerül sor.
Értesítjük a külföldi tartózkodási hellyel rendelkező polgártársainkat, 
hogy 2021. december 1-jétől kérelmezhetik azon adat bejegyzését, mely 
szerint a választópolgár az előttünk álló népszavazáson külföldről fog 
szavazni.
a választói névjegyzékbe azon adat bejegyzése, mely szerint a válasz-
tópolgár a szerbiai tartózkodási helyén fog szavazni, legkésőbb 2021. 
december 25-éig kérelmezhető.
a választói névjegyzékbe való betekintéskor a választói névjegyzék nap-
rakész vezetésével megbízott személy és a választási lista benyújtója 
által felhatalmazott személy köteles a személyes adatok védelmét szabá-
lyozó törvénynek megfelelően eljárni.
Az egységes választói névjegyzékbe az Államigazgatási és Helyi Ön-
kormányzati Minisztérium www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-birački-
spisak hivatalos honlapján elektronikus úton is betekinthetnek. 

       Boris stanojević,
      a községi közigazgatási hivatal vezetője

egyházközségi hírek
Csütörtökön (dec. 30.) a Szent Mónika imádkozó 
édesanyák közössége a plébániatemplomban 17 óra-
kor tartja szokásos imaóráját melyre szeretettel vár 
minden édesanyát.
Pénteken, karácsony böjtjén 10-11 óra között 
is lehet még gyónni. Használjuk ki ezeket a lehe-
tőségeket, mivel szentgyónás nélkül nehezen tudjuk 
befogadni karácsony békéjét a szívünkbe. A gyónó-
búcsún 219 felnőtt és 105 gyerek gyónt meg.
Szenteste 21 órától 23:30 óráig csendes szent-
ségimádásra lesz lehetőség a fűtött téli kápolná-
ban. A karácsonyi előkészületek általában rohanással 
telnek. Szerettünk volna lehetőséget adni, csendben 
időzni a hozzánk közel jövő Isten előtt. Használjuk 
ki ezt a lehetőséget.
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Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván 
a polgároknak és vásárlóinak 
Füstös róbert és ildikó, az

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

tulajdonosa, családja és a munkatársak.

és az

Újvidéki utca 375., tel.: 842-677

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

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

Békés, boldog karácsonyt és örömteli, sikeres új évet kíván 
Temerin polgárainak a
GReen könyvelőségi iroda
tulajdonosa, KoVÁCS zSUzSAnnA.
Temerin, népfront u. 163., 
tel.: 851-775, mobil: 063/547-990
zuzanagreen@open.telekom.rs

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

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

K O Z M E T I Č K I  S A L O N

KozmeTIKAI SzAlon
A

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

Zizi Plus papírkereskedés
tulajdonosa, Pásztor Csorba Ilonka 

és munkatársai

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

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

népfront u. 97., tel.: 844-669

hofy cuki
cukrászda és pékség dolgozói közössége.

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

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
üzletfeleinknek és Temerin polgárainak 

TISZTA GUMA d.o.o. TISZTA GUMI

Kellemes karácsonyi ünnepket és 
sikerekben gazdag új esztendőt kíván a

tulajdonosa és családja.

Goldmax
 ékszerüzlet

Újvidéki u. 342/1, Tel.:069/585-0900

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

Memorijal+ temetkezési vállalat és virágüzlet

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

Kellemes ünnepeKet KívánnaK
a mareš rendelő orvosai

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

mareš

Temerin, marko orešković utca 43.
Tel: 063/86-88-248

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

A TOT AuTómOSODA 
tulajdonosa, Tóth Csaba és családja.



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

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