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 Szilveszter közeledtével előkerülnek a különböző pirotechnikai 
eszközök, amelyek sok esetben veszélyesek, és ha nem megfelelően 
használják őket, akár maradandó sérüléseket is okozhatnak.

Talló Róbert több éve árusít petárdákat és különféle tűzijátéko-
kat, és mint mondja, ezek használata során néhány szabályt minden-
képp be kell tartani. 

Ezeknek az eszközöknek a meggyújtását megelőzően mindenkép-
pen el kell olvasni a használati útmutatót, s annak megfelelően kell el-
járni. – A legkisebb petárdákon azt írja, hogy a felhasználónak magától 
számítva legalább nyolc méterre kell eldobnia. A gyerek azonban nem 
tudja, hogy mennyi az a nyolc méter, ezt a szülőnek kell tudatnia vele. 
A nyolc méter az általában tizenhat lépés. Ezt mindenképpen le kell 
lépnünk a gyerekkel. Léteznek első és második kategóriás petárdák. 
A második csoportba soroltak sokkal erősebbek, így ezeket akár 25 

méter távolságra is el kell dobni. Az sem mellékes, hogy hol szerzik be 
a pirotechnikai eszközöket. A piacokon vásárolt petárdák nem estek 
át ellenőrzésen, az árusok nem rendelkeznek szaktudással, így ezek 
vásárlását semmiképp sem ajánlom. Azokon a helyeken, ahol legális 
úton kerülnek forgalomba, nem kerülhet fel olyan eszköz a polcra, 
amely nem felel meg a szabályoknak.

Róbert elmondása szerint a petárdák mellett megnőtt a kereslet a 
tűzijátékok (római gyertya, rakéta) iránt is.

 – A törvény szerint 18 éven aluliaknak nem adhatunk el petárdát, 
de gyakran előfordul, hogy egy 15 éves gyerek idősebb, nagykorú 
barátjával jön be az üzletbe. 

Ismételten emlékeztet arra, hogy kizárólag megbízható helyen kell 
beszerezni, és mint fogalmazott, szívesen segítenek bárkinek, aki ta-
nácsért fordul hozzájuk.

B.Ú.É.K.
2022!

S mikor éjfél eljő,

férfiasan kezet fog

múlttal a jövendő.
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Közöljük tisztelt olvasóinkkal, hogy a Temerini Újság következő 
száma január 13-án (két hét múlva) jelenik meg.

E lapszámunk melléklete a 2022. évi falinaptár.

Kányádi Sándor

Óvatosan a petárdákkal és a rakétákkal!
Néhány alapvető tudnivaló, amit a hozzáértő mond

ácsi

Nem fújták le az utcai bulikat!
Nincsenek új rendelkezések az ünnepekre, minden 

marad a régiben, legalább is ami a járványügyi intézke-
déseket illeti. A Belgrádban kedden délután tanácskozó 
köztársasági válságtörzs ülését követően nyilatkozó Darija 
Kisić Tepavčević miniszter, epidemiológus azt mondta, 
engedélyezik a közelgő ünnepek alkalmából a 
különféle rendezvényeket, a jelenleg érvényben lévő 
óvintézkedések betartása mellett.

Az orvosi csapat tagjai korábban azt kérték, hogy min-
denhol fújják le a szabadtéri szilveszterezést, tekintettel 
a járványhelyzetre.  

Ónos eső veszélye miatt a hét elején figyelmezte-
tést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai 
Intézet. Vajdaság területén a csapadék ráfagyott 
az utakra, megnehezítve a közlekedést. A jég sú-
lya alatt több helyen ágak törtek le, helyenként 
az áramellátás is akadozott. Bácskában az eső 
itt-ott hóba fordult, de a közelgő felmelegedés 
miatt, amit jósoltak nem alakult ki tartós hóta-
karó.
A felvételen, amely a temerini kastélykertben ké-
szült: jeges fák láthatók.

Várjuk a melegebb időt
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„Eredményes esztendő”
Mladen Zec polgármester évértékelő interjúja

A járványhelyzet ellenére községünk eredményekkel zárja 
az idei esztendőt, mert számos új, nagyobb horderejű projekt 
indult be, a pénzáramlás pedig a tervezett költségvetési kerettel 
összhangban valósult meg – mondta Mladen ZEC polgármester a 
Naše Novine helyi szerb nyelvű lap újságírójának nyilatkozva.

– Az idei év sem volt kihívásoktól mentes, de bátorságot és türelmet ta-
núsítottunk a nehéz pillanatokban. Noha a világjárvány hatásait még ma is 
érezzük, megtanultunk együtt élni vele, alkalmazkodni a helyzethez. A 2021-es 
esztendő az önkormányzat számára az újdonságok jegyében telt. Munkánk 
során a korszerűsítésen dolgoztunk, számos új projekt ötlete fogalmazó-
dott meg. Szerencsére, a járványhelyzet nem volt jelentősebb kihatással a 
költségvetés realizálására, így a tervezettekkel összhangban valósítottuk meg 
mindazt, amit célul tűztünk ki még az év elején – mondta Mladen Zec.

• A beruházások terén milyen eredményekről beszélhetünk?
–  Összegezve az évet elmondhatom, hogy az idén számos eredménnyel 

büszkélkedhetünk. Valamennyi közül a legnagyobb beruházás a szennyvíz-
tisztítóval kapcsolatos. A környezetvédelmi minisztérium támogatásának 
köszönhetően biztosítottak az építéshez szükséges eszközök, amelynek 
tervezett kezdete a jövő év eleje. A munkálatok kétéves időszakot ölelnek 
fel, és ezzel párhuzamosan a csatornahálózat kibővítése is megkezdődik jö-
vőre. Eredményként tekintek arra is, hogy felújítottuk a járdákat, az utakat, 
a kerékpárutakat és a buszmegállókat, a járeki helyi közösség épületének 
külső burkolatát, de a község szimbólumának számító park is új színben 
pompázik majd a jövőben. A járeki óvoda épületének felújítására és bő-
vítésére már kiírtuk a közbeszerzési pályázatot, így jövőre ezen a téren is 
lesznek újdonságok.

• A járdák és az utak felújításánál milyen szempontokat vet-
tek figyelembe, és erre a célra mennyi pénzt fordítottak a községi 
költségvetésből?

– Az elmúlt két évben csaknem húszmillió dinárt, de azt gondolom, 
hogy ez még mindig nagyon kevés, mert ezen a téren több éve nem volt 
felújítás. Most azokra az utakra és járdákra került új burkolat, amelyek 
valóban rossz állapotban voltak, és amelyek nemegyszer veszélyeztették az 
emberek biztonságát. Természetesen, szeretnénk az előttünk álló években 
a többi járdát is felújítani a község területén.

• Az év közepén jelentősen megdrágult az építőanyag. Milyen 
mértékben befolyásolta ez a tervezett, költségvetésbe foglalt inf-
rastrukturális munkálatokat?

– Csakúgy mint tavaly, az idén is stabil pénzáramlás volt tapasztal-
ható. Az viszont tény, hogy sokkal több pénzt kell elkülöníteni azokra 
a beruházásokra, amelyekre már elkészült a tervdokumentáció az épí-
tőanyag drágulását megelőzően. Ebből a megfontolásból átcsoportosí-
tottuk az eszközöket a költségvetésben, hogy fedezni tudjuk e a nem 
várt kiadásokat.

• A vízgyár építése az egyik legégetőbb problémát oldaná 
meg a községben. Sokat kell még várni rá?

– Mindannyian tudjuk, hogy az ivóvíz az egyik legégetőbb problé-
ma a községben, de nem csak nálunk, hanem egész Vajdaságban. A 
tartományi kormány húszmillió dinárt ítélt meg a tervdokumentáció 
elkészítésére, és ennek kidolgozása éppen most van folyamatban. Majd 
csak ezután pályázhatunk, azonban azt az ígéretet kaptuk, hogy a vízgyár 
párhuzamosan épül majd a csatornahálózattal.
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Hétfő óta Ilijana Maričić, az igazságügyi minisztérium által kinevezett 
új közjegyző látja el községünkben a közjegyzői feladatokat. A közjegyzői 
okiratok szerkesztésében, tanúsítványok kiállításába, hagyatéki eljárások 
lefolytatásában és letétek kezelésében illetékes irodája nem változott, a 
jövőben is az Újvidéki utca 348. szám alatt (Raiffeisen Bank melletti 
bejárat) fogadja ilyen ügyben a polgárokat. A közjegyző munkaideje 
munkanapon 9-17 óráig tart. Lapunk megkereste az új közjegyzőt, 
azonban mint fogalmazott, a törvény értelmében semmilyen információval 
sem szolgálhat munkája kapcsán. Ezért most még hivatalosan nem lehet 
tudni, hogy lesz-e mellette az irodában olyan személy, aki segít majd az 
államnyelvet gyengén vagy nem beszélő polgároknak. Az újonnan kine-
vezett közjegyző a 021/38-41-710-es vagy a 065/20-03-025-ös tele-
fonszámon érhető el. 

ácsi

Új közjegyző

• Mi a helyzet a Staro Đurđevó-i sertésfarmmal, annak ki-
költöztetésével pont került a történet végére?

– Az onnan áradó bűz évek óta megkeseríti a környék lakóinak éle-
tét. Örömmel mondhatom, hogy a sertéstelepet végleg kiürítettük, és a 
létesítmény a jövőben már nem szolgál erre a célra. Az állatokat elvitték 
onnan, hamarosan a Temerin Agrar vállalat teljes felszerelését is elszál-
lítják, és megszűnik a kellemetlen szag.

• Az idén új fényben pompázik a központ, megnyílt a kor-
csolyapálya. Ehhez azonban le kellett zárni a Petőfi Sándor utca 
egyik szakaszát. Nehéz volt mindezt kivitelezni?

– Az idén azokat a terveket valósítjuk meg, amelyeket már tavaly sze-
rettünk volna, de a járvány meghiúsította. Ünnepi fényben pompázik a 
központ, világító fenyő és házikó díszíti a teret. Minden helyi közösség 
központjában esténként díszkivilágítás emeli a hangulatot. Az idén újdon-
ság a mintegy 300 négyzetméteres műjégpálya, ahol január huszadikáig 
gazdag program várja az odalátogatókat. Ezért le kellett zárni a forgalom 
elől a Petőfi Sándor utca egy részét, itt szeretnénk megköszönni a lakos-
ság türelmét és megértését.
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Vidám táncházi hangulat
Múlt csütörtökön a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesü-

letben táncházat szerveztek az egyesület néptáncosai számára. A 
vidám gyereksereg örömmel vett részt az eseményen, amelyen az 
egyesület minden táncsoportja jelen volt. A legkisebbek öt órától, a 
középső csoport hat órától, az idősebbek pedig hét órától rophatták 
a táncot a színházteremben. 

A talpalávalót a Berbence zenekar szolgáltatta. Amíg az egyik 
csoport a színpadon táncolt, addig a többiek mézeskalácsdíszítő 
foglalkozáson vehettek részt a pincében. A táncházat Lukács Imre 
néptáncoktató, a foglalkozást pedig Lukács Valéria vezette. Az előre 
elkészített mézeskalácsokat a gyerekek kedvükre díszítgették, és az 
esemény után haza is vihettek, vagy elfogyaszthatták. Igazi ünnepi 
hangulat járta be az egyesület helyiségeit a táncház ideje alatt. Ilyen 
eseményt már hosszú ideje nem szerveztek a színházban, ezért a gye-
rekeknek külön örömet jelentett, hogy ismét táncházba mehettek.

T. D. 
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Aláírták a temerini vízgyár tervdokumentációjának kidolgozására 
vonatkozó szerződést. Az eseményen jelen volt Mladen Zec polgármes-
ter, Milica Parkov Hrvojević, a dokumentum előkészítésével megbí-
zott Természettudományi és Matematikai Kar dékánja, valamint Željko 
Džakula, a közművállalat igazgatója. Mindannyian egyetértettek abban, 
hogy ez az első olyan konkrét lépés, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy 
tartósan megoldódjon a temeriniek több éves vízgondja.

 A polgármester köszönetet mondott a tartományi kormánynak, amiért 
támogatja az alapfeltételnek számító tervdokumentáció kidolgozását, és 
reményét fejezte ki, hogy a jövőben, a vízgyár megépültekor is számít-
hatnak majd a segítségükre. Željko Džakula hozzátette, abban bíznak, 
hogy 2023 végéig üzembe helyezik az új vízgyárat.

APRÓHIRDETÉSEK
• Pecsenyekacsák és kecskehúsból 
készült házi kulen eladó. Telefon: 
063/7-382-446.
• Hat kW-os hőtároló kályha, 
monofázisú (1,5 kW-os) kukorica-
daráló, fekete színű ruhásszekrény 
(80x210) és komód (80x110 cm), 
FÉG központi gázkazán eladó. Tele-
fon: 060/544-94-01.
• Két és fél hónapos retriever kisku-
tyákat ajándékozok. Telefonszám: 
063/70-62-975.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefon: 
062/163-04-07.
• Egyszer ellett, 200 kilós anyakocák 
eladók. Telefon: 062/534-721.
• Régi motorbicikliket vennék, pl. 

Tomos, Puch, Pony Express, bármi-
lyen állapotban. Telefonszám: 060/71-
61-312.
• Hízók eladók. Telefonszám: 063/83-
86-752.
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukor-
gyár mögött, lejár a Jegricskára. Telefon: 
063/85-03-307.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204., 
telefon: 063/523-746. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot ké-
pecskékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Malacok eladók. Tel.: 385-79-02.

Miserend
31-én, pénteken, 17 ó.: Évvégi hálaadás.
1-én, szombaton, Szűz Mária, Isten anyja – Újév, a Telepen 8 órakor: 
Egy szándékra; a plébániatemplomban 10 órakor: Népért.
2-án, Karácsony II. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: Temerini csa-
ládokért; a plébániatemplomban 8:30-kor: Egy szándékra; 10 órakor: 
Népért.
3-án, hétfőn, 8 ó.: A temetőkápolnát építő Popovits házaspárért.
4-én, kedden, 8 ó : Szabad a szándék.
5-én, szerdán  8 ó: Szabad a szándék.
6-án, csütörtökön, Urunk Megjelenése – Vízkereszt Telepen 8 ó.: Né-
pért;  a plébániatemplomban 10 ó.: Pasztorális Tanács elhunyt tagjaiért.
7-én, első pénteken, a Telepen 8 órakor: szabad a szándék, a plébánia-
templomban 18 órakor: †Horváth Sándor és Csaba, a szentmise után 
elsőpénteki egész éjjeles szentségimádás lesz.
8-án, szombaton, 8 órakor: a három hét folyamán elhunytakért, valamint 
†ifj. Kálmán László.
9-én, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése, a Telepen 7 órakor: Népért, 
a plébániatemplomban 8:30-kor: †Klinecz János és Mária, elh. gyermekei 
János és Mária, elh. Klinecz és Kocsicska nagyszülők, 10 órakor: †Mester 
Margit, elh. szülők és hozzátartozók.
10-én, hétfőn, 8 órakor: szabad szándék.
11-én, kedden 8 órakor: szabad szándék.
12-én, szerdán 8 órakor: szabad szándék.
13-án, csütörtökön 18 órakor: †Nagyidai Imre, Jankovics Margit és a 
család elh. tagjai, a szentmise után egy órás szentségimádás a téli 
kápolnában.

A vízgyár szerződési terve

Borszentelés

MUNKALEHETŐSÉG
Cégünk munkatársat keres kábeltévé 

technikus munkakörbe.
ELVÁRÁSOK:

• temerini, vagy járeki lakhely 
• középiskolai végzettség villamossági  
szakirány 
• középfokú Internet- és számítógépes 
ismeretek 
• a Word és Excel programok középfokú  
használata 
• a szerb nyelv ismerete kommunikációs  
szinten 
• B kategóriás járművezetői jogosítvány 
• magaslati munkavégzés 
• csapatmunka
ELŐNYNEK SZÁMÍT: 
• Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a 
konkurs@sattrakt.com címre várjuk, 

illetve személyesen az ügyfélszolgálatnál, 
a Petőfi Sándor utca 2-ben.

A kiválasztott pályázókat meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betöltéséig érvényes.

SaT-TRaKT

Hétfőn a Szent Rozália-plébániatemplomban borszentelés volt. 
A Kertbarátkör borászai és más borászok vitték el idei termé-
süket a templomba, ahol Szöllősi Tibor plébános és Sáfrány 
Dávid káplán fogadta őket, majd megszentelték az italokat.
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Önkéntes katonai 
szolgálat

A szerbiai védelmi minisztérium felhívja az érdeklődők figyelmét, 
hogy jelentkezhetnek önkéntes, fegyveres katonai szolgálatra a 2022-es 
évben. A hat hónapig tartó időszakra jelentkezhet minden 19 és 30 év 
közötti szerbiai állampolgár, akinek az egészségi állapota lehetővé teszi 
a katonai szolgálatot, és korábban nem szolgált a hadseregben.

Jelentkezni lehet a postahivatalok tolóablakainál, illetve az e-Uprava 
portálon keresztül. Bővebb információt az érdekeltek községük katonai 
ügyosztályain kaphatnak.
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a JUVENTUS ÉNEKKAR a korcsolyapálya melleti színpa-
don fellépve koncertet adott az ünnepek alatt. Hideg volt, 
de a jelenlevők élvezettel hallgatták a kar előadását, a 
felcsendülő zeneszámokat – kellemes hangulatot teremtve.

az ÓBECSEI ZENEISKOLA temerini tagozatának tanulói telt 
ház előtt mutatták be tudásukat. Produkcióik egyértelműen 
sikert arattak.

Akik tanulni akarnak, tanulnak
Sziveri Béla, a Kókai iskola igazgatója 

értékeli az első félévet
Noha a gyerekek számára már megkezdődött a téli szünidő, 

az iskola vezetősége, a tanárok és a tanítók még nem mehetnek 
el megérdemelt pihenőjükre. Félévet értékelnek, tanulmányi 
eredményeket elemeznek, terveket szőnek, már amennyire lehet 
és célszerű a jelen körülmények között. SZIVERI Béla igazga-
tó elmondása szerint az első félévben könnyebb volt a munka, 
mert jelenléti oktatás folyt. A gyerekek mindennap jártak is-
kolába, nem osztották őket csoportokra, ő maga kizárólag a 
kabinetoktatást hiányolja. 

– A tanárok még mindig vándorolnak egyik tanteremből a másikba, 
az osztályoknak saját bázisuk van. Ez azért van így, hogy a diákok ne 
keveredjenek a folyosókon, ne érintkezzenek egymás közt. Én személy 
szerint nem látom értelmét. A szünetekben kint vannak az udvaron, 
játszanak, fogócskáznak, öröm nézni őket. Állítólag az újvidéki igaz-
gatók aktívája már írt a minisztériumnak, hogy a második félévben 
már rendes kabinetoktatás legyen. Minden kabinet saját felszerelés-
sel rendelkezik, így nem célszerű másik tanteremben tartani az órát. 
Véleményem szerint el kellene törölni ezt a rendelkezést.

• Befolyásolja a tanulmányi eredményeket az, hogy milyen 
módon zajlik az oktatás? 

– Azok a gyerekek, akik tanulni akarnak, tanulnak, azok számára 
pedig, akik nem, teljesen mindegy, hogy milyen módon zajlik az ok-
tatás. A kollégáktól azt hallom, hogy mára már nagyon lecsökkent a 
kritérium, sok esetben nem lehet azt a tananyagot kérni tőlük, amit 
tíz évvel ezelőtt elvártunk. Nem tudjuk, hogy ennek mi az oka. Lehet, 
hogy nem érdekli őket, nem akarnak tanulni, nagyobb szabadságuk 
van? Egyértelmű, hogy a kritérium évről-évre süllyed. Azokat az el-
lenőrző feladatokat, amelyeket hét-nyolc évvel ezelőtt adtunk fel, ma 
a gyerekek háromnegyede nem tudná megoldani. Az online okta-
tás kapcsán a felsősök közül sokan azt mondják, hogy sokkal jobb 
volt, hiszen nem kellett felkelni, eljönni az iskolába. Az alsósokra ez 
nem jellemző, ők sokkal inkább iskolapártiak, ami érthető is, hiszen 
szeretnek játszani, élvezik, ha ott lehetnek. Ha most egy felmérést 
készítenénk, meggyőződésem, hogy a felsősök 70-80 százaléka az 
online oktatásra voksolna. Olyan módon könnyebben tudnak felelni, 
ellenőrzőt írni. Régen sokkal több volt a csínytevés, cibálták egymást, 
leszedték az ajtót, ma már azt látjuk, hogy ülnek a folyosón és nyom-
kodják a mobiltelefonjukat. 

• Noha jelenleg tantermi oktatás folyik, előfordulhat, hogy 
egyszer majd vissza kell térni az online tanításra. A tanárok 
sikeresen vették az akadályokat? 

 – Kialakult egy rendszer, a fiatalabb generációhoz tartozó tanárok 
könnyebben alkalmazkodtak az új helyzethez. Ez egyértelmű, hiszen 
jobban értenek a számítógéphez, az adatok fel- és letöltéséhez. Ennek 
ellenére az idősebb kollégák is elvégezték a munkát, ki-ki a maga mód-
ján, mondhatom, hogy mindenki feltalálta magát. 

 • A második félév a pályaválasztás előtt álló nyolcadiko-
sok számára lesz a legmozgalmasabb. Komoly érdeklődést 
és felkészülést tanúsítanak a kisérettségit illetően? 

– Be kell vallani, hogy a nyolcadikosok nem törekszenek ebben a 
tekintetben, sokkal inkább egy „kipipálni valónak” tartják. A gyere-
kek mindössze 30-40 százaléka jár lelkiismeretesen az előkészítők-
re, a tanulók zömét nem igazán érdekli. Tudják azt, hogy óriási harc 
folyik a magyar végzős diákokért a középiskolákban, hiszen fogy a 
létszám. Ez tapasztalható az újvidéki, az óbecsei és az adai iskolák 
esetében is. A temerini még mindig olyan iskolának számít, ahonnan 
jelentős számú nyolcadikos kerül ki, általában ötven körül mozog a 
számuk. Meggyőződésem, hogy mindenkit felvesznek az általa kivá-
lasztott iskolába. A próbaérettségi megtartása számunkra kötelező, és 
az az elsődleges célja, hogy a gyerekek lássák azt, hogy milyen típusú 
tesztek lesznek, hogyan kell kitölteni, valamint, hogy szembesüljenek 
tudásszintjükkel. Egyre több az olyan diák, aki kényszerként éli meg 
ezt, és mihamarabb túl szeretne lenni rajta. Osztályonként mindössze 
három-négy olyan tanuló van, aki készül, és azt szeretné, hogy maxi-
mális pontszáma legyen. 

• Noha az iskola épülete az elmúlt időszakban teljesen 
felújult, kisebb beruházásokra a jövőben is szükség lesz. 
Ebben a tekintetben milyen tervek vannak? 

– Mindamellett, hogy megújult az iskola épülete, az önkormányzat-
nak hála tavaly a földszinten lecseréltük a bútorzatot. Az idén az első 
emeleten kezdtük meg ugyanezt, amit jövőre a tervek szerint folytatunk. 
Ezzel párhuzamosan a második emeletre is új bútor kerül. Folytatjuk 
továbbá az új és modern sötétítő redőnyök felszerelését, valamint egy 
jelentős összeget kaptunk a központi épület futballpályájának aszfal-
tozására. Légkondicionáló berendezéseket vásárolunk, szeretnénk az 
iskola telepi épületéhez egy új szárnyat építeni, a meglévőt felújítani, 
valamint rendbetenni a tetőszerkezetet. 

• Négy nap alatt kétszer jártak Temerinben a Rákóczi Szö-
vetség képviselői. Most sem jöttek üres kézzel. 

– A Rákóczi Szövetség három pilléren támogatja a határon túli 
magyar diákokat. Az óvodai program keretében leendő elsőseink egy 
mesekönyvet és csokoládét kapnak. Miután beiratkoztak az elsőbe, 
iskolatáskával ajándékozzák meg őket, és még ugyanabban az évbe 
tízezer forint értékű egyszeri támogatásban is részesülnek. Nemré-
giben ezt a szórványösztöndíjat, valamint a mesekönyvet és a csokit 
kapták meg az elsősök és az óvodások. Az óvodai létszámból ítélve 
őszre 41 elsősünk lesz. ácsi
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Újra benépesült minap az 
alkotóház. Ezúttal Zelenka 
Anna irányításával a mézes-
kalács készítésével és díszí-
tésével   ismerkedhettek meg 
a diákok. A műhelymunkát a 
Magyar Nemzeti Tanács tá-
mogatta.

Á. I.

Az éjféli szentmise előtt karácsonyi pásztorjátékot mutattak 
be a gyerekek, valamint a cserkészek meghozták békelángot

Pásztorjátékokat tartottak az alkotóházban is.
MEDVECKI Sándor képriportja

kertészet
tulajdonosai, NENAD és MIRA 
az ortodox karácsonyt ünneplőknek 
kellemes ünnepeket és egészségben, 
örömökben és sikerekben gazdag 
2022-es évet kívánnak.

A virág minden alkalomra pompás ajándék!

aSavanović

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

Anyakönyv
2021. októbere

Fia született: Risović Suzanának és Jovannak, Varga Orhideának 
és Bonifácnak, Krga Mirjanának, Kraus Samaritának és Belának, Vraćar 
Natašának, Likokur Suzanának és Radovannak, Vukadinović Suzanának 
és Miljannak, Stefanović Jovanának, Burai Bojanának és Dragannak, 
Malešević Jovanának és Nikolanak, Dobrić Renátának és Milenek.

Lánya született: Vesić Svetlanának és Radomirnak, Kalmár Szabó 
Klaudiának és Szabó Arnoldnak, Kokot Jelenának és Boškonak, Ogrizović 
Ivanának és Danilonak, Ković Marijának és Darkonak, Radin Draganának 
és Dragannak, Hornyik Emmának és Rolandnak, Miljus Dejanának és 
Stevannak, Mrđa Goranának és Jovannak, Bjelan Marijának és Svetonak, 
Marčeta Goranának és Branislavnak, Kvrgić Anának és Lazarnak.

Házasságot kötött: Gojić Bojan és Kljutić Ljubica, Ćuk Milenko
és Dejanović Mirjana, Aleksić Bojan és Mrđa Dragana, Rokvić Zoran 
és Marjanović Jovana, Jović Ilija és Antešević Slavica, Kaurin Miloš és 
Tankosić Dajana, Barna Gáspár és Illés Csilla.

Elhunyt: Bašić (Gvozden) Ana (1934), Zsadányi (Makovec) 
Marjetta (1940), Tojzán Tibor (1960), Német Ferenc (1945), Ma-
gyar (László) Erzsébet (1935), Vukašinović Branko (1950), Starčević 
Borislav (1946), Kojić (Pilić) Merima (1948), Todorić Darinka 
(1930), Guszton Ferenc (1944), Milinković (Miočinović) Slavka 
(1933), Kurilla Ferenc (1956), Faragó (Kiss) Ilona (1938), Srnić 
(Novaković) Nedeljka (1947), Magyar Imre (1928), Tóth (Horváth) 
Katalin (1942), Németh (Polyák) Julianna (1940), Tomić (Jelić) 
Božica (1952), Bunjac (Ostojić) Milka (1952), Bakos (Reszler) 
Terézia (1944), Ádám (Faragó) Ilona (1925).

Mézeskalács 
készítés

A Bethlen Gábor Alap által kiírt 2021. évi Nemzeti Újrakezdés 
Program I. pályázatának köszönhetően a tájház udvara ezen-
túl alkalmas lesz nyári rendezvények megtartására is. Alumí-
niumból készült tetőszerkezet került  ugyanis a nyári színpad 
fölé, melyet évekkel ezelőtt a Hugyik kovácsműhely adomá-
nyozott a TAKT-nak. Ezúttal is köszönjük!

Á. I. 

Nyári színpad

FöLDET 

VÁSÁROLNÉK.
TELEFONSZÁM:

061/30-18-189

Halászlét főztek és osztottak katolikus 
karácsonyra a horgászok

Halászlé
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és valamilyen wellness szolgáltatás. A jár-
ványügyi előírások szempontjából most 
jobb Bosznia, mert a járvány tekintetében 
kevésbé szigorú. Ezt is figyelembe vettük 
az útirány meghatározásakor. 

P. E: – Tervezünk telelést, de pontos időpon-
tunk még nincs. Ha minden igaz, a Kopaonikra 
megy a család valamikor februárban. Minden-
képpen követjük a hóállást, és ennek függvényé-
ben indulunk útnak. A gyerekek már nagyok, 
így nem sürget bennünket az idő, és az sem 
mellékes, hogy feburában az időjárás is kedve-
zőbb. Nálunk nagy hagyománya van a telelésnek, 
legalább már 25 éve járunk, én magam is 25 
voltam, amikor megtanultam síelni. A Kopaonik 
a mi helyünk, olyannyira megszoktuk, hogy már 
otthon érezzük magunkat. Véleményem szerint 

5-7 nap elég a telelésre, ez alatt az idő alatt 
új tájakat látunk, átfagyunk, megerősödünk. A 
telelés nem a pihenésről szól, mert a síelés fi-
zikailag igencsak megterheli az embert. Meg a 
pénztárcáját is, hiszen a felvonó kibérlése nem 
éppen olcsó mulatság.

ácsi 

Népszerűek a szerbiai pályák
Szokott Ön sielni?

Jahorina, Zlatibor, Kopaonik – nem ismeretlenek ezek a helyek azoknak, akik te-
lelni készülnek, vagy már a korábbi években jártak ott. Ezek a legnépszerűbb szerbiai 
síközpontok. Megkérdeztük néhány olvasónkat, szoktak-e sielni, s ha igen, hol?

K. R. : – Húsz éve járunk sielni. A gyerekek 
három éves koruktól állhatnak sítalpra, a fia-
im, amint lehetett, éltek is a lehetőséggel. Amíg 
nem tanultak meg, tanárok oktatták őket, hogy 
berögződjön a helyes testtartás síelés közben. 
Nagyon jól megy nekik, rendkívül élvezik. Mond-
ják is sokszor, azt sem bánnák, ha egész évben 
nem mennénk sehova, csak a telelés ne marad-
jon el. Általában egy hétre megyünk januárban 
vagy februárban, és ha mód van rá, beiktatunk 
egy hosszú hétvégét márciusban is. Jártunk már 
Ausztriában és Bulgáriában is, de a legjobban a 
Kopaonikot szeretjük. Általában már reggel ki-
megyünk a pályára, és amennyiben az idő meg-
engedi, zárásig ott vagyunk. Természetesen, pi-
henőket is beiktatunk, megállunk forró csokira, 
teára, pitére. Idén kötelező volt a maszk viselése 
a felvonókon és a várakozáskor, ellenőrök fi-
gyelték, hogy mindenki betartja-e az előírásokat. 
Szeretnénk most is eljutni a Kopaonikra, hogy 
mikor, még nem döntöttük el.

Ö. J. E:  – A Jahorinára megyünk vala-
mikor február közepén. Korábban jártunk 
a Kopaonikon, most helyszínt változta-
tunk. Van a telelésnek egyfajta életérzése. 
Mindenki laza, tetszik az emberek öltö-
zéke, van sok hó, ami sajnos, itthon nem 
tapasztalható. Lesuhanhatsz a hegyről, és 
ha elfáradtál, megiszol egy forró teát. Ba-
rátokkal telelünk, így sokkal érdekesebb. 
Új pályákat próbálunk ki, a felvonóról 
csodáljuk a fehér tájat. Azt tapasztaltam, 
hogy mindenki betartotta a járványügyi 

előírásokat, a maszk a sífelszerelés ré-
szét képezte. 

Á. J.: – Most először Jahorinára megyünk 
február közepén. Felvettük a védőoltást, így már 
nem tartok attól, hogy elkapjuk a koronavírust. 
Ennek ellenére kerüljük majd a tömeget a ká-
vézókban és az éttermekben, és amennyire az 
időjárás engedi, a szabadban fogunk tartózkod-
ni. Minden évben 6-7 fős társasággal indulunk 
útra, ami külön élmény: 
nem múlik el nap, hogy ne 
történne valami érdekes. 
Emellett élvezzük, hogy a 
természetben lehetünk, a 
havas tájat, a nyugalmat és 
a tiszta levegőt.

G. A. : – Az idén a 
Jahorinára esett a vá-
lasztásom. Öt napra 
megyek február elején 
baráti társasággal. Azt 
tervezem, hogy a jövő-
ben is legalább évente 
egyszer telelek, már ha 
a pénztárcám megenge-
di, mert rengeteg költséggel jár, főleg a 
kezdetben. Mégis úgy érzem, hogy megéri 
erre költeni. Nálunk ritkán látni havat, ott 
pedig a hófödte táj látványa, miközben 
ereszkedsz le a hegyoldalon, felbecsül-
hetetlen élmény. A szállás kiválasztásánál 
általában szempont az, hogy közel legyen 
a sífelvonóhoz, legyen félpanziós ellátás 

Sorbanállás felvonóra a kopaoniki sípályán

KARACSUN üNNEPSÉG – A Hunor ha-
gyományőrző egyesület az idén is megszer-
vezte a téli napforduló, a Karacsun látványos 
ünnepségét a Törteli tulajdonban levő Ősök 
Tanyáján.  A keleti, pusztai népeknél, így őse-
inknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehe-
tett a sötétség fordulójának, a megújulás, az 
újjászületés ünnepe. 

MEDVECKI Sándor képriportja
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Temerini mazsolák
Ollózás az 1960-as évek elején megjelent Temerini Újságokból 

Pásztor Vince nemrégen alig néhány napos 
vadnyulat talált a határban. Hazavitte, a kis nyúl 
azonban még szopós volt, s nem tudták más-
ként táplálni, odatették hát a szintén alig néhány 
napos kiscica mellé s a két parányi jószág nagy 
barátságban kezdett szopni az anyamacskától. 
Azóta is jól megvannak, együtt szopnak és együtt 
játszanak.

*
Most újabb érdekességet találtunk a 

birtokon. Sáfár István, a Petőfi munkása 
négylábú tyúkot nevelt fel. Két lába egé-
szen elkorcsosult, csak két-két ujj van 
rajta, kettő azonban normális.

*
Varga Sándornál, a Kvalitét alkalmazottjánál 

az Alekszandar Rankovics (Csáki Lajos utca – Á. 
I. megjegyzése) utcában lévő házában a fészken 
ülő galambpár két tyúktojáson ült, s a tojásból 
a napokban ki is kelt két pelyhes csibe.

*
Sok nézője akadt szombaton a nem 

mindennapi látványnak. Hármas lakoda-

lom volt a Majoros családban. Ekkor tar-
totta esküvőjét Majoros István, Katalin 
és Erzsébet. Hasonló la-
kodalom az anyakönyvi 
hivatal feljegyzése sze-
rint 56 éve nem volt már 
Temerinben. A szenzáci-
ós eseménynek nemcsak 
sok nézője, hanem sok 
részvevője is volt. A la-
kodalmas menet kocsi-
kon vonult végig a falun, 
s bizonyosan sokan iri-
gyelték a részvevőket.

*
Nemzetközi labdarúgó 

mérkőzés Temerinben.– 
Vasárnap délután a TSK lab-
darugói vendégül látták a 
vajdasági körúton lévő guineai labdarugókat. 

TSK – GUINEA 3:2   (0 :1). – TSK: Vegye-
lek, Vigh, Kirdzsics, Surján, Zséli, Kiss, Varga, 
Princip, Prókai, Sparavaló és Morvai. Tartalék 

Dejánovics és Sörös.
*

Boksz.– Az egyik ök-
lözőnek állítólag az iga-
zolása nem volt rendben, 
egy másik pedig a mérés 
után, amikor meglátta 
az ellenfelet, eltűnt. A 
temeriniek közül egyedül 
csak Kasza és Sztupár 
mutatott szép játékot.  

*
A Szpartakusz bokszolói 

áramszünetben nem akartak 
játszani, hiába hoztak a helybe-
liek petróleumlámpákat.

*

Ismét kugli lett a tekéből.– Valószí-
nűleg többen is észrevették már, hogy 
Temerinben csökken az érdeklődés a 
teke-sport iránt, főleg az ifjak körében. 
Hogy miért?  Az könnyen megállapítható, 
ha benézünk a tekepályára és megnéz-
zük, hogyan folyik a tekézés. A játékosok 

egy része állandóan spriccerezik, másik 
részük egy kicsit ittas is. Nem ritka eset, 
hogy a mérkőzések árát spriccerben ál-
lapítják meg vagy pedig 500 esetleg 1000 
dinárban.

*
Pjevac Boskó és Csulibrk Szlávkó Szőregen 

egy öregasszony hátán fölgyújtották a szárat, és 
szegény öregasszony majdnem megégett. A ki-
hágási bíró majd most őket égeti meg, de rájuk 
is fér, nem igaz?

Ollózta: Á. I.

Három borjút ellett Ádámék tehene. Balról Ádám István, jobb-
ról Povázsán Gyurka János. Felvétel: volt állatorvosi rendelő

Magyarruhás leánykák köszöntik a guineai labdarúgó csa-
pat tagjait. Háttal bizonyára Momčilo Subotić.

Ëccé vót, hun nem vót, vót a világon két 
legíny. Nagyon jó barátok vótak. Ëggyütt vótak 
katonák is, ëggyütt gyüttek is haza. Ëccé oszt 
aszongya az ëgyik koma a másiknak:

– Hallod, hé, én megnősülök!
– Hallod, én is épp nősűni akarnék. Hát 

kit vësző te ē?
– Hát én úgy gondótam, hogy ēvëszëm a 

legszëbb lánt a faluba, a Julist.
– Ha mán të azt vëszëd ē, hogy në lëgyën 

veszëdelëm köztünk, én mëg ēvëszëm a 
legcsunyábbat, a Marist.

Hát úgy is vót. Ēvëtte az ëgyik a legszëbbet, 
a másik a legcsunyábbat, méga lakodalmat 

is ëgyütt tartották. 
Múlik osztán az idő. Az a ház, ahol a legszëbb 

lány lëtt a mënyecske, ēkezdëtt pëndűni. Vëtték a 
fődet, fordították ki a házat az utcára, mindënük 
vót, szóval ēkezdtek gazdúni. Aszongya a csúnya 
mënyecske az urának:

– Hallod-ë, hé! Valami nem jó van. Látod 
ëgyűtt indútunk, ëgyikünknek se vót sëmmije, 
osz most azok hogy pëndűnek, nekünk mëg 
sëmmink sincs.

– Nem baj az, hékám – asszongya az embër – 
, én tudom, hogy hunnan van azoknak pízük!

– Hát hunnan?
– Tudod – aszongya –, ahhó az asszonyhó 

ez is bëjár, az is, oszt ki ëgy malacot ad nëki érte, 
ki ëgy báránt, ki mëg...

Csípőre csapja a kezit a csúnya asszon:
– Nocsak?! Nëkëm mëg a mútkó a kanásznak 

ëgy szakajtó korpát köllött annom azután, hogy 
ēmënt innen…?!

– Mer az úgy van, hogy a szép asszony is, a 
csúnya is ëgyformán...k. Csak a szép az hoz a 
házhó, a csúnya mëg visz!

Kihallgatott beszélgetés 
Zenta–Szabadka közt a vonaton 

(Gábor Gergő – Tóth Miklós)
Burány Béla: Szomjas a vakló

66 vajdasági magyar erotikus 
népmese c. könyvéből 

(Az eredeti szöveget nemileg 
módosította a szerkesztő)  

Szép asszony, csúnya asszony



TEMERINI ÚJSÁG 2021. december 30.8

Brésztó, III. dűlő
Eltűnt temerini tanyavilág (II.-14.)

179. Jánosi „Kocsis” József, majd Sági 
Pál tanyája. – „A tanyát dédapám építette, 
akit Kis Kocsisnak hívott mindenki. Nagy ta-
nya volt, körülötte 17 hold földdel. Elöl a pad-
lós első szoba, majd a cementplatnis kony-
ha, mögötte még egy szoba, oldalról a nyitott 
gang, majd az istálló. A kertben csak egy pár 
fa, szőlő nem volt. Fia József, akit Nagy Kocsis-
nak neveztek, feleségével, Ökrész Marcellával 
növénytermesztés mellett jelentős területen 
komlótermesztéssel is foglalkozott. Két gye-
reket neveltek fel. Sándor szakmát tanult és 
Újvidéken telepedett le, míg apám Imre (sz. 
1911.) szerette az önállóságot, a paraszti éle-
tet, övé lett a tanya.” (A Németországban élő 
Jánosi Imre írásbeli nyilatkozata)

Imre 1930-ban kezdett el önállóan gazdál-
kodni, miután édesapja beköltözött a faluba. 
Az 1950-es években, akárcsak édesapja, ő is 
nagyobb területen kendertermesztésbe fogott. 
Istállójuk jászlához általában 2 ló, 2 bika és 3-4 
tehén volt kötve. A hízósertések száma 10-15 
között mozgott. A mezőgazdasági gépek és kap-
csolható eszközök között volt egy amerikai gyárt-
mányú Charles traktor is. A tanyán feldolgozott 
tejből készült terméket a feleség, Petro Ilona 
csütörtöki napokon a kofához szállította.

„A második világháború után elvették 
tőlünk a nádast. A kötelező beszolgáltatást 
elég jól megúsztuk, csak disznót vittek el. 
Zsíros Bandinak (Kurczinák András - Á. I. 
megjegyzése) ha adtak egy kicsit, elnézőbb 
volt. Az ötvenes évektől tíz éven át a ha-
lász Lévai Misa bácsiék tanyáztak nálunk. 
Ott rakták le a varsákat. A fészer mellett 
volt egy helyiség, ahova a szerszámokat 
raktározták. Télen a tanyaszomszédokkal 
Morvaiékkal és Matuskáékkal összejártunk 
tökmagozni, kártyázni, amit bandázásnak 
mondtunk. Ha nem volt dologidő, éven-
te 2-3 alkalommal murikat is csináltunk, 
ami abból állt, hogy a faluból halászlére 
hívtunk vendégeket. Ilyenkor volt muzsika 
is.” (Jánosi Imre)

Jánosiék 1966-ban pakoltak haza a tanyá-
ról, miután két lányuk férjhez ment, fiuk Imre 
pedig szakmát tanult, majd később kivándo-
rolt Németországba. A tanyát a körülötte levő 
földdel eladták Sági Pálnak.

Pál, az új tulajdonos nem sietett a nősü-
léssel, így a Földvárról hozott feleségétől már 
neki nem született utódja. Egyedül művelte a 
földjét, de az 1970-es években megtörtént, 
hogy a második világháború után Magyaror-

szágon letelepedett édesapja lovakkal jött haza 
segíteni fiának a szántásban.

Évekkel később a nagybarai nádat valaki fölgyúj-
totta. A tűz a tusaföldön föllegelt egészen a tanyáig, 
és az porráégett.

1983-ban a romos tanyát 3,5 hold földdel együtt 
Fehér Kornél vásárolta meg, aki az egykori szállás 
helyére egy szoba-konyhás hétvégi házat épített. 

Adatközlők: Jánosi Imre, sz. 1945, Pápista Sán-
dor, sz.1961.

(Folytatjuk)
ÁDÁM István

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógorunktól

PÁSZTOR Ervintől 
(1975–2021)

Egy váratlan percben életed véget ért, 
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. 
De az élet csendben megy tovább, 
a fájó emlék elkísér egy életen át.

Búcsúzik tőled Attila, Szilvia és Panni

MI AZ ELEKTRONIKUS HULLADÉK. – Ide tartoznak a szórakozta-
tó elektronikai készülékek pl. a televízió, a rádió készülékek, a CD-le-
játszók és az immár elavultnak számító magnetofonok, kazettofonok, 
videorekorderek és hasonlók. Ide sorolhatók továbbá az irodai és táv-
közlési eszközök (pl. asztali számítógépek, mobiltelefonok), a háztartá-
si gépek (pl. hűtőszekrény, mosógép, hajszárító), a barkácsgépek, de 
még a fénycsövek is.

A hétköznapjainkban használt műszaki cikkek köre egyre bővül, 
élettartamuk pedig egyre rövidül, ezért a belőlük keletkező hulladék-
mennyiség növekszik. A készülékek fő összetevői a fémek, a különböző 
műanyagok és az üveg. Ezen hulladékok átlagos veszélyesanyag-tar-
talma igen jelentős, idetartoznak egyrészt a nehézfémek, másrészt a 
műanyag borításban levő halogénezett égésgátló adalékok. Az előkezelt 
hulladékból azonban a berendezések alapanyagának akár 90 százaléka 
is visszanyerhető és hasznosítható. 

GYŰJTÉS.– Függetlenül attól, hogy vásárolunk-e új elektronikai be-
rendezést, a hulladékká vált elektronikai eszközök az uniós szabályok 
értelmében minden olyan elektronikai termékeket árusító boltban lead-
hatók, amelyben a leadásra szánt készülékhez hasonló típusú berende-
zéseket kínálnak (például tönkrement tévét olyan üzletben, ahol tévéket 
árulnak). Ha egyúttal új készüléket is veszünk, akkor a leadott hulladékért 
vásárlási utalvány jár, amely beszámítható az új termék árába. Ez nálunk 
egyelőre még a jövő zenéje, de az uniós csatlakozás ütemével párhuza-
mosan bizonyára számolhatunk rendszerszerű bevezeteésével.

HASZNOSÍTÁS. – Elsőként a veszélyes anyagokat tartalmazó 
alkatrészeket kell eltávolítani a hulladékká vált berendezésekből. 
A feldolgozás kézi vagy gépi erővel történhet, ezek közül egyre 
inkább a gépesített technológián alapuló aprítás és anyagosztá-
lyozás kerül előtérbe. A berendezéseket nagy teljesítményű géppel 
néhány centiméteres darabokra aprítják, majd a darabokat az osz-
tályozó berendezések egynemű anyagokra (vas, alumínium, egyéb 
fémes és nemfémes összetevők) válogatják szét. A YouTube csa-
tornán működés közben olyan gépek is láthatók, amelyek hatalmas 
szörnyetegek módjára, kamionszámra elektromos és elektronikus 
készülékeket, de motorkerékpárokat és kimustrált autókat is köny-
nyűszerrel darálnak be, apró darabokra törve a szóban forgó ember 
alkotta tárgyakat. 

A hasznosítást a fémfrakciók, különösen a nemesfémek vissza-
nyerése teszi gazdaságossá. A fémeket kohók és öntödék veszik 
át, a réz- és nemesfémtartalmú nyomtatott áramköri lapokat erre 
szakosodott nyugat-európai rézkohók dolgozzák fel.

A képcsőben található ritkafém-oxidok miatt a régi típusú televí-
zió- és számítógép-monitorok veszélyes hulladéknak számítanak. A 
képcsövek külső és belső üvegét speciális berendezéssel választják 
szét, s ezeket külföldi üveggyárakban hasznosítják. A műanyag hulla-
dékok anyagában történő hasznosításnak előfeltétele az anyagtípus 
beazonosítása és az egyes fajták elkülönítése, energetikai haszno-
sításuk pedig például cementgyárakban történhet.

(A sorozat készítésében közreműködtek a Temerini Újság külső 
és belső munkatársai)

(Vége)

A hulladékok újrahasznosítása

Elektromos és elektronikai 
berendezések

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközökkel 
hozzájárult a Temerini önkormányzat.

(–)
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás  kö-
szönetet minden végtiszte-
letadónak, akik drága sze-
rettünk

özv. VARGA 
PÁVAI Julianna 

(1936–2021)

temetésén megjelentek, utolsó 
útjára elkísérték és fájdalmun-
kon enyhíteni igyekeztek.
Legyen nyugodt 
és békés örök álma!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógornőnktől, ángyunktól

MAGYAR DOBRE Adéltól 
(1969–2021)

A búcsú, mit nem 
mondtál ki, elmaradt, 
de gondolatban, míg élünk, 
velünk maradsz.

Mert nem az a bánat 
amin zokogunk, 
hanem az, amit 
egy életen át hordozunk.

Nyugodjál békében!

Andris bátya, Attila, 
Rózsa, Csilla és Csaba

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
búcsúszó nélkül elmentél

KÁLMÁN Szilveszter 
(1974–2021)

Érezni akarom 
újra dobogó szíved, 
megfogni újra 
felém nyúló kezed. 
Nem szólsz, nem ölelsz 
többé már, csak emléked 
maradt, mi örökké 
a szívemben él.

Most halkan súgom neked: 
Nincs e földön más 
ki tőlem jobban szeret.

Szerető feleséged, Mari

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
szerettünk itt hagyott ben-
nünket

KÁLMÁN Szilveszter 
(1974–2021) 

Ne hidd, hogy feledni 
fogunk, a sors 
bármerre vezet, emléked 
szívünkbe véstük, 
a szív pedig nem feled.

Sírodra szálljon 
áldás és nyugalom!

Sógornőd, Éva, sógorod, 
Robi, keresztlányod, 

Léna párjával, Robika 
és anyósod, Erzsi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
drága édesapám itt hagyott 
búcsúzás nélkül

KÁLMÁN Szilveszter 
(1974–2021)

Hogy egy édesapa milyen 
drága kincs, csak az tudja, 
akinek már nincs.

Drága jó szívét, áldd meg 
Atyám, s köszönöm, 
hogy ő lehetett 
az én drága édesapám.

Gyászoló fiad, Attila

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

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

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig 
adják le hirdetésüket, információikat.

Az apróhirdetéseket és a miserendet 

a 3. oldalon olvashatják

Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, 

hétfő kivételével.
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Barátnőmtől

PAPP Franciskától 
(1947–2021)

Öleljen át a csend 
és a szeretet.

A Jóisten őrködjön 
pihenésed felett.

Drága barátnőm, 
Isten veled!

Emléked megőrzi 
barátnőd, Katica 

és családja

Plébánia: 
844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban elmúlott két éve, hogy itt hagyott bennünket 
drága jó férjem, apánk, nagyapánk, dédapánk és apósunk

SZABÓ János 
(1932–2019)

Egy váratlan percben életed véget ért, 
hosszú útra mentél, búcsút nem intettél.
Oly gyorsan jött a szörnyű pillanat, 
elmentél tőlünk egy röpke perc alatt.
Öleljen át a csend és a szeretet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Míg élünk, nem feledünk!

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ

VASAS Zoltántól 
(1942–2021)

Elmentél oda, ahol néma csend honol, 
ahol nincsen szenvedés, csak béke és örök nyugalom.

Emléked őrzi szeretett családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógorunktól

PÁSZTOR Ervintől 
(1975–2021)

Elmentél, de gondolatban 
mindig velünk maradsz.

Emlék maradt csupán 
minden mozdulat, melyet 
naponta láttunk életed alatt.

Szívünkben örökké élsz!

Búcsúzik tőled Nati 
és Zdravko

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve a fájdalmat nem enyhítik a múló évek, 
mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek

SIMON Zoltán 
(1956–2016)

Ne jöjj el sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt. 
Ezer fúvó szélben lakom, gyémánt vagyok fénylő havon. 
Érő kalászon nyári napfény, szelíd esőcske őszi estén. 
Ott vagyok a reggeli csendben, a könnyed napi sietségben.

Fejed fölött körző madár, csillagfény sötét éjszakán. 
Nyíló virág szirma vagyok, néma csendben nálad lakok. 
A daloló madár vagyok, s minden neked kedves dolog… 
Síromnál sírva meg ne állj, nem vagyok ott, nincs is halál.

Feleséged, Gita

MEGEMLÉKEZÉS

özv. KALMÁR 
KOMISZÁR Ilona 

(1947–2021. 12. 25.)

ŠTuBAN Franjo 
(1952-2021. 12. 28.)

VERES István 
(1937–2021. 12. 27.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. VARGA 
PÁVAI Julianna 

(1936–2021. 12. 24.)

özv VARGA MAJOR KATALIN 
(1945–2021. 12. 27.)

BALÁZS Béla 
(1941–2021. 12. 26.)

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

Köszönet mindazoknak, akik a temetésen megjelentek.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyánktól, 
nagymamánktól, anyósunk-
tól, dédmamánktól

özv. VARGA 
PÁVAI Juliannától 

(1936–2021)

Elmentél tőlünk 
egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.
Elmentél tőlünk, de nem 
mentél messze, 
tovább élsz bennünk, 
szívünkbe rejtve.
A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

A sírodon legyen áldás!

Szerettei

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk há-
lás köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek, 
akik szeretett sógornőnket, 
ángyunkat

MAGYAR DOBRE Adélt 
(1969–2021)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Tibor atyának és a 
kántor úrnak a szertartásért.

Legyen nyugodt 
és békés pihenésed!

Andris bátya, 
és a Babinszki család
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszöne-
tet minden végtiszteletadó-
nak, akik szeretett férjem és 
édesapánk

PÁSZTOR Ervin 
(1975–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.
Külön mondunk köszöne-
tet a lelkiatyának, a kán-
tor úrnak a méltóságteljes 
szertartásért, Norbinak és 
Móninak az önzetlen segít-
ségükért, valamint a Kókai 
temetkezési vállalatnak.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve fáj a szomorú valóság, 

hogy nem vagy velünk szeretett édesapánk

SIMON Zoltán 
(1956–2016)

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk. 
Csillagnyi mosoly, melyet szereztél nekünk, 
köszönjük, hogy voltál nekünk.

Szerető gyermekeid: fiad, Csaba párjával, 
valamint lányod, Csilla

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 5 
éve elhunyt sógorunkra, 
valamint vejünkre

SIMON Zoltánra 
(1956–2016)

Őrizzük emlékedet, 
mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, 
nagy-nagy szeretettel.

Szép emlékedet őrzi 
sógorod, Csongi, 

sógornőd, Zsuzsi, Dóri, 
Flóra párjával, valamint 

anyósod és apósod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk

MIAVECZ Pál 
(1951–2020)

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

(Márai Sándor)
Nyugodjál békében!

Emléked őrzi lányod, Dóri és fiad, Robi családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

ĐURAŠEVIĆ ÚRI Ilona 
(1953–2021)

Nem akartam meghalni, nagyon akartam még élni, 
érezni szívetek melegét. 
Nem adta meg a sors nekem, elvámolta életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem, de ti őrizzetek szívetekben! 
Ne felejtsetek el engem, nagyon szerettelek titeket.

Emléked megőrzi öcséd, Zoli, Zsuzsi, 
Friderika és Orsolya

Temerin–Maribor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk drága férjemtől és édesapánktól

PÁSZTOR Ervintől 
(1975–2021)

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet, 
de a kegyetlen halál mindent összetépett. 
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, 
de legalább a csodában.

Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Szerető felesége, Klaudia, szerető gyermekei: 
Ádám és Anita

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógorunktól, keresztapámtól

Az emlékezethez 
nem emlék, 
hanem szeretet kell, 
s akit szerettünk, 
azt nem feledjük el.

(Shakespeare)

PÁSZTOR Ervintől 
(1975–2021)

Tina, Imi, 
Andreász és Dávid

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett húgomtól és keresztanyánktól
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Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, 
egy élet, mely percek alatt véget ért. 
Itt hagytad azokat, kik szerettek téged, 
de emléked örökre szívünkbe égett.

A múltba nézve valami fáj, 
keresünk valakit, aki nincs már. 
A temető csendje ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben örökre megmarad.

Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál, 
soha senkinek nem ártottál. 
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz, 
míg élünk, örökre velünk leszel.

Emléked megőrzi nővéred, Margit, 
Nándor és Kornélia családjaikkal

Temerin–Maribor
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