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Az elmúlt időszakban a szervezők min-
den alkalmat megragadtak annak érdeké-
ben, hogy tovább népszerűsítsék az egyéb-
ként is kedvelt eseményt. A Kertbarátkör 
ott volt a község központjában szervezett 

újévi vásáron, ahol kellemesen illatozó 
forralt borral kínálták a látogatókat, de a 

múlt hét végén megtartott Borok éjszaká-
ja elnevezésű rendezvényen is derekasan 
kivették a részüket. 

Kovács Róbertet, az egyesület elnökét 
arra kértük, hogy ismertesse olvasóinkkal 

mindazokat a tudnivalókat, 
amelyek az idei borfesztivált 
jellemzik majd.

– Egy év kihagyás után 
nem könnyű feladat megszer-
vezni a sok éves hagyomány-
nyal rendelkező Vince-napi 
borversenyt és borkósto-
lót. Arra törekszünk, hogy a 
rendezvényt a régi fényében 
szervezzük meg, és bízunk 
benne, hogy ez meg is való-
sul – mondta az elnök, majd 
hozzátette: – Megszólítottuk 
és meghívtuk mindazokat a 
bortermelőket, borászatokat, 
szőlőtermelőket, akik egy al-
kalommal sem hagyták ki az 
eseményt. A rendezvény le-

bonyolításán nem történnek lényeges vál-
toztatások.

A központban rendezett újévi vásáron a 
Kertbarátkör már hirdette a rendezvényt

Kovács Róbert a XXIV. Vince-napi 
Nemzetközi Borfesztivál és Borkóstoló részleteiről 

Jövő héten borkóstoló

A huszonnégy éves hagyománnyal rendelkező Vince-napi Borfesztivál 
és Borkóstoló is azon rendezvények közé tartozik, amely a járvány miatt 
tavaly elmaradt. A Kertbarátkör tagjai számára azonban most egyre több a 
teendő, hiszen az idén a hagyományos keretek között szervezik meg a nagy 
múltú rendezvényt.
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Folytatása a 2. oldalon

A járványhelyzetre való tekintettel kevés nyilvános helyen rendeztek szil-
veszterezést, hogy így köszöntsék az újévet. Egyike volt a kivételeknek az 
Ifjúsági Otthon, ahol kevesebben a szokásosnál, de vidám hangulatban töl-
tötték el az év utolsó napját, és várták 2022-t.

Szilveszteri hangulatban

T. B.

Január 6-án ünnepelték karácsony szentesté-
jét, a Badnje večet az ortodox/pravoszláv hívők. 
Varga Zoltán bedolgozó munkatársunk fényké-
pezőgépével ott volt a járeki templomnál amint 
meggyújtották az ez alkalommal szokásos tüzet. 
Elmondása szerint igen sokan voltak jelen, köz-
tük feltűnően sok fiatal.

Badnje veče Járekon

Pálinkaverseny
A Bácskossuthfalván február 5-én megrendezendő pálin-

ka mustrára a szervezők január 25-éig várják a benevezéseket. 
A nevezési díj fél liter pálinka és 400 dinár mintánként.

A minták leadhatók Temerinben Kovács Róbertnél a 
Nikola Pašić u. 35. sz. alatt, telefon 060 -377-3407, 063/57-
77-05. 

A mintát tartalmazó üveg címkéjén fel kell tüntetni: • a 
versenyző nevét • a pálinka fajtáját (vegyes pálinka eseté-
ben, hogy milyen gyümölcsökből készült) • az évjáratot • a 
helységet • a telefonszámot.

A szakmai zsűri január 29-én véleményezi a leadott pá-
linkamintákat. A szakmai zsűri elnöke Béli Géza okleveles 
pálinkamester, a pálinka kollégium szakmai műhely társ-
alapítója (Magyarország), a versenyigazgató Fábrik Attila, a 
Rizling Egyesület elnöke. A szakmai zsűri tagjai a zentai Szent 
Miklós Pálinka Lovagrend tagjai és elismert vajdasági pálin-
kabírók. A fesztivál megnyitója szombat, február 5-e, kezdési 
időpont 13.00 óra, díjkiosztó 16.00 óra, helyszín az 
Echo Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpont, postacím: 
Bácskossuthfalva, 24340, Ifjúság utca 2.

Értékes díjak kerülnek kiosztásra.
Ezzel egyidejűleg a Gasztrofesztivál várja az érdeklődő-

ket, hagyományos disznótoros ételekkel (töltött káposzta, 
disznótoros paprikás, hurka, kolbász, svartli, tepertő) süte-
ményekkel és más gasztronómiai termékekkel. A versenyben 
részt vett pálinkákat lehetőség lesz kóstolni. A fesztivál jó 
hangulatáról élőzene és kultúrműsor gondoskodik. A prog-
ramot illetően a szervezők a változtatás jogát fenntartják. A 
fesztivál az adott járványügyi rendelkezésekkel összhangban 
kerül megrendezésre. K. R.
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Jótékonykodás

A VMSZ temerini szervezete, a Női Fórum az idén is jótékony-
kodott. A karácsonyt megelőző napokban tartalmas csoma-
gokkal ajándékoztuk meg a többgyermekes, rászoruló csalá-
dokat, hogy szebbé tegyük az ünnepüket.

CsáKy Romina

  Negyedik oltás
  Mirsad Đerlek egészségügyi államtitkár közölte: folynak az 

egyeztetések a koronavírus elleni védőoltás negyedik dózisának az 
alkalmazásáról, mivel az új vírustörzsek megjelenésével csökken a 
vakcinák hatékonysága is.

„Nyilvánvalóan szükségünk lesz a negyedik adagra is” – fogal-
mazott az államtitkár, hozzátéve, hogy más országokhoz hasonlóan, 
és a járványhelyzet alakulásától függően valószínűleg Szerbiában is 
alkalmazni fogják azokat. Mint mondta, még nem született döntés 
a téma kapcsán. Kiemelte, hogy a jelenlegi vakcinák a vizsgálatok 
szerint még mindig jól reagálnak a vírus új mutációira. Az egész-
ségügyi államtitkár annak a reményének is hangot adott, hogy az 
idei évben végre búcsút inthetünk a koronavírusnak.

Folytatás az 1. oldalról
Január 12-én, szerdán kezdjük meg a borminták átvételét. A mintákat 

az Ifjúsági Otthonban fogadjuk, szerdán és csütörtökön reggel nyolc és 
este hat óra között, pénteken pedig a külföldről érkező minták átvétele 
zajlik majd. A borbírálatot január 15-én, szombaton szeretnénk megtar-
tani 11 órai kezdettel a Kókai Imre Általános Iskolában. A rendezvény 
egyik legnépszerűbb színfoltja a borkóstolóval egybekötött borfesztivál, 
amely most is a helyi sportcsarnokban lesz január 22-én. Az esemény 
11 órakor szakmai értékeléssel és sajtótájékoztatóval indul. Most sem 
maradhat el a művelődési műsor, amit 14 órakor az ünnepélyes ered-
ményhirdetés és díjkiosztó követ majd. 

Jövő héten borkóstoló

A mögöttük álló időszakról Kovács Róbert a követkzőket 
mondta.

 – Ami az elmúlt évet illeti, elmondhatom, hogy minden rosszban 
van valami jó. A borászok több időt tölthettek a szőlősökben, illetve 
magára a bor készítésére is több idő és figyelem jutott. A járvány so-
kunknak megadta azt a lehetőséget, hogy több időt szánjunk azokra 
a dolgokra, amikben kedvünk telik, így volt ez a borok esetében is. 
A járvány az egyesületen belül is éreztette hatását. Kevesebb alkalom 
adódott arra, hogy összegyűljünk és tapasztalatokat cseréljünk. Soká-
ig kérdéses volt az is, hogy megrendezhető-e egyáltalán a Vince-napi 
rendezvényünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a helyi vezető-
séggel, követjük a járványügyi előírásokat is, így jelenleg semmi sem 
gátolja az esemény megszervezését. Természetesen a résztvevőktől az 
aktuális járványügyi előírások betartását kérjük. – hangsúlyozta az 
egyesület elnöke.

– Rendezvényünk egyik kiemelkedő mozzanata maga a borbírálat, 
amelyre a hét végén kerül sor. Több éve szorosan együttműködünk a 
szomszédos országok borbíráival, és arra törekszünk, hogy ez a hagyo-
mány továbbra se szakadjon meg. Magyarországról, Horvátországból, 
Romániából, Szlovákiából várunk vendégeket a hazai borbírák mel-
lett. Új mozzanatnak számít, hogy az idén magasabb szintre emeltük 
a borok bírálatát. Évek óta szó volt arról, hogy a bírálatot az Európai 
Uniós előírások alapján kellene megejteni. Mindez azt jelenti, hogy 
a csoportos bírálat helyett, a bírák egyéni pontozása alapján fogjuk 
rangsorolni a borokat. Maga a bírálat a Kókai Imre iskola tanterme-
iben történik majd, így a járványügyi előírásoknak is meg tudunk 
felelni – tette hozzá Kovács Róbert, a Kertbarátkör elnöke.

Sok szeretettel várjuk a kedves látogatókat a XXIV. Vince-napi Nem-
zetközi Borfesztiválra és Borkóstolóra, ahol az idén is megkóstolhatják 
a benevezett borokat, ami mellé töpörtyűs pogácsát és disznópörköltet is 
fogyaszthatnak az érdeklődők – ismertette a rendezvénnyel kapcsolatos 
tudnivalókat a Kertbarátkör elnöke.

T. D.

Mezőgazdasági pályázatok
A mezőgazdasági termelőket érintő, jelenleg is elérhető pályázatokat 

ismertette nemrégiben községünkben az illetékes miniszter és titkár. 
Branislav Nedimović és Čedomir Božić az Almex-Petőfi birtokon járt, 
ahol megismerkedett a cég tevékenységével, majd az esetleges együtt-
működésről tárgyaltak. 

Elhangzott, hogy a tartományi titkárság idei költségvetése húsz száza-
lékkal nagyobb, mint a korábbi években, és az összeg jelentős hányadát a 
mezőgazdasági termelők támogatására fordítják. A találkozón Mladen Zec 
elmondta, községünkben csaknem 15 ezer hektárnyi művelhető földterü-
let van, a mezőgazdasági termelők száma 1500-ra tehető. Szavai szerint 
állandó kapcsolatban vannak az illetékes minisztériummal és titkársággal, 
hogy a pályázatok híre mihamarabb eljusson az érintettekhez.

Az Almex 1700 hektárnyi földterületet munkál meg, emellett sertés-
farmmal is rendelkezik. Vladimir Stojić igazgató úgy értékelt, a találkozó 
révén új és hasznos ismeretekre tettek szert. 

sorsz. Helység 1991 2002 2011 Fogyat- 
kozás

Fogyatk. 
száma

1 szabadka 64 277 57 092 50 469 11,6% -6623
2 M.Kanizsa 26 862 23 802 21 576 9,4% -2226
3 Topolya 26 185 22 543 19 307 14,4% -3236
4 Zenta 23 281 20 587 18 441 10,4% -2146
5 Óbecse 23 224 20 018 17 309 13,5% -2709
6 Újvidék 20 245 15 687 13 272 15,4% -2415
7 Ada 16 625 14 558 12 750 12,4% -1808
8 N. Becskerek 17 264 14 211 12 350 13,1% -1861
9 Zombor 15 397 12 386 9 874 20,3% -2512
10 Temerin 9 646 8 341 7 460 10,6% -881
11 N. Kikinda 9 874 8 607 7 270 15,5% -1337
12 Kishegyes 8 452 7 546 6 486 14,0% -1060
13 Csóka 8 623 7 133 5 661 20,6% -1472
14 Törökbecse 6 165 5 177 4 319 16,6% -858
15 Pancsova 5 043 4 037 3 422 15,2% -615

Hány magyar él Temerinben?
Válasz egy olvasó kérdésére

A magyarázatot lásd a 4. oldalon Kulen, klobas stb cikk előtt
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FöldET VásáROlNéK.
TElEFONsZáM: 

061/30-18-189

Megemlékezés Csúrogon
A 80 évvel ezelőtti csúrogi razzia áldozataira emlékeztek január 6-án 

a Topalov-raktárban. Az egykori vesztőhelyen kialakított múzeumban 
megtartott közös ima után a megjelentek a Tisza-parti emlékműnél is 
fejet hajtottak az ártatlan áldozatok emléke előtt. Nyolcvan évvel ezelőtt 
a sajkásvidéki Csúrogon kezdődött az 1942-es januári hideg napok, azaz 
a délvidéki razzia. 

A csúrogi Lazar Kaćanskinak több családtagja is odaveszett akkori-
ban, a legfiatalabb mindössze 14 éves volt. „Azért kell ide és a múze-
umba is eljönniük az embereknek, hogy a gyerekek megtanulják, mi 
történt 1942 januárjában, és mi történt 1944 októberében, és hogy 
véget érjen a nemzeti gyűlölet. Néhány gonosztevő miatt, akik vég-
rehajtották a razziát, nem gyűlölhetünk, és nem hibáztathatunk egy 

egész nemzetet.” Az 1942 januárjában életüket vesztett szerb, zsidó 
és roma áldozatokra kivégzésük egyik helyszínén, a csúrogi Topalov-
raktárban közös imával emlékeztek a megjelentek. Uroš Radanović, 
polgármester, Zsablya: „Ahogy azt most is látni lehetett a papság 
imádságában, nem beszélünk a bűnelkövetőkről, mi csak az áldo-
zatokra emlékezünk. Úgy véljük, hogy a megbocsátás ereje elhozza 
a szebb jövőt, mert ezen a vidéken közösségben kell élnünk, együtt 
kell építenünk és fejlesztenünk az életünket, a kapcsolatainkat, 
és jó szomszédok és barátok kell, hogy legyünk.” A Topalov-raktár 
a magyar kormány támogatásának köszönhetően már múzeum. A 
megemlékezéseken minden évben részt vesznek a Vajdasági Magyar 
Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács képviselői is. Hajnal Jenő, 
az MNT elnöke szerint ez a megemlékezés és a kegyeletadás a szer-
bek és magyarok közös ügye. „Ezért fontos, hogy itt legyünk, hogy 
emlékezzünk, hogy szerbek, magyarok, romák, zsidók most, a 
21. század második évtizedében a megbékélés jegyében, a közös 
megemlékezéssel arra is emlékeztessünk, hogy a legkegyetlenebb, 
legdurvább időszakok után is az ember csak azt választhatja, hogy 
megbékélésben, közösen építsen közös jövőt.”

A megemlékezés a másik csúrogi vesztőhely közelében ért véget 
a Tisza-parti emlékmű megkoszorúzásával. (Pannon)

A csúrogi megemlékezés résztvevői

Keresztelő: 44 (2020: 25)
Elsőgyónó: 44 (2020: 53)
Elsőáldozó: 54 (2020: 47)
Bérmálkozó: 52 (2020: 62)
Egyházi házasságkötés: 20 (2020: 2)
Egyházi temetés (lapzártáig): 149 (2020: 130) ebből 19-en 

covid-19-es járványbetegségben. Az elhunytak közül 56-an 80 év 
felettiek voltak.

Egyházközségi statisztika 2021

Száz euró fiataloknak
Új intézkedéssel készült az állam a 16 és 30 év közötti fiatalok meg-

segítésére, akik február 1-jén 100 eurót kapnak, jelentette be Aleksandar 
Vučić szerb elnök. Kifejtette: a pénzt mindenki megkapja, aki betöltötte 
a 16. életévét, de még nem töltötte be a 30 évet. 

Anyakönyv
2021. novembere

Fia született: Vujinović Nadanak és Ostojanak, Kurbatvinski 
Aleksandrának, Princip Sanjának és Markonak, Raca Duškának és 
Milošnak, Kolompar Savetának, Rabljenović Anának és Vladimirnek, 
Šević Ljubicának, Plavšić Draganának és Predragnak, Golubović Mar-
inának és Gorannak, Čubjak Marijának, Pećo Findžanović Bojanának 
és Findžanović Srđannak.

Lánya született: Papić Željanának és Gojkonak, Kantar Danijelának 
és Vladimirnek, Borda Mariettának és Árpádnak, Rilke Draganának 
és Srđannak, Bjekić Radmilának és Milošnak, Tomić Anđelának és 
Markonak, Suzić Jovanának, Stojanović Sanjának és Brankonak, Ilić 
Marijának és Zorannak, Batinica Majának, Dešić Sandrának és Markonak, 
Došljin Đokić Anđelának és Đokić Milošnak, Sekulić Sanjának és 
Nemanjának.

Házasságot kötött: Savić Slobodan és Bašica Jelena, Zličić Dejan 
és Bandin Suzana, Vujičić Vladimir és Debeljački Tamara, Sánta Péter 
és Ágoston Ilma, Petro Krisztián és Vastag Annabella.

Elhunyt: Juhász András (1942), Stupar Dušan (1947), 
Csomor(Zavarkó) Mária (1939), Vuičić (Kovačević) Mirjana (1941), 
Pece Antal (1933), Mandić Cviljeta (1941), Faragó (Surján) Erzsé-
bet(1941), Veselinović (Josipović) Milica (1937), Đurđević Dragan 
(1943), Ember (Filipović) Dragica (1948), Éter (Fehér) Erzsébet (1932), 
Kljajić Zdravko (1945), Pupovac Nada (1946), Darabos (Salbucki) Má-
ria (1941), Moiskó László (1951), Buban Branko (1947), Csányi Zoltán 
(1956), Nagy Ferenc (1947), Németh Imre (1942), Bajić (Vasiljević) 
Gordana (1956), Pásztor Imre (1939).

Az Újvidéki Színház 
előadása

Rejtő Jenő: Piszkos Fred, 
a kapitány – az Újvidéki 
Színház előadásában.
Időpont: január 21., 19 
óra. Helyszín: lukijan 
Mušicki Kulturális Köz-
pont Temerin színház-
terme.
Belépőjegy: 300 din

Piszkos Fred, 
a kapitány
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– Óvónői pályám 1982-ben kezdődött. A 
temerini óvoda telepi épületében az egyik kollé-
ganőt hosszabb ideig helyettesítettem. Az alkalom-
ra két évig vártam, ami akkor végtelennek tűnt. 
Szerintem minden rosszban van valami jó is, mert 
ez alatt az idő alatt próbára tettem a kitartásomat 
és a munkabírásomat. Miközben a lehetőségre 
vártam, a barátnőmmel mezei munkát, kapálást, 
kukorica behordást vállaltunk, nem esett nehe-
zemre az a munka sem. 

Hogy miért is lettem óvónő? Úgy gondolom, 
hogy legtöbbet imádott tanító nénimnek, Tóth 
Irénkének köszönhetek, aki megszerettette ve-
lem ezt a pályát. Az óvónéniket is szerettem: Zséli 
Ibolyát és Gáspár Borbálát, de akkor még csak 
álmodoztam erről a hivatásról. A szívem mélyén ta-
nítónő szerettem volna lenni, de tanítóképző csak 
Szabadkán volt, Újvidéken pedig akkor emelték 
főiskolai szintre az óvónőképzőt, így emellett dön-
töttem és nem bántam meg! – szögezi le megelé-
gedéssel. – Gyerekekkel, óvodásokkal foglalkozni, 
szerintem a világ legszebb hivatása.

• Milyen volt pályakezdőként teljesíteni 
az óvónői feladatokat?

– Pályakezdőként is éreztem, hogy ez a hi-
vatás teljes egészében az én világom. Szinte ne-
hézségek nélkül kezdtem el a munkát negyven 
évvel ezelőtt, de azért az első szülői értekezletre 
tisztán emlékszem. Olyan lámpalázat, mint akkor, 
amikor huszonpár anyuka érdeklődő tekintetével 
találkoztam, ritkán érez az ember. A gyerekekkel 
viszont minden zökkenőmentesen zajlott. A közös 
hangot mindig sikerült velük megtalálnom, és 
meg is oldottunk minden problémát. Félreértés 
ne essen, a szülőkkel is csodálatos együttműkö-
désünk volt.

Természetesen az oktató-nevelői munka ak-
kor lesz igazán sikeres, ha mi, óvónők együtt tu-
dunk működni a szülőkkel. A hivatásomat, külö-
nösen a kezdet kezdetén egyáltalán nem úgy éltem 
meg, mint egy kötelező munkát. Augusztus végén 
már alig vártam a szeptember elsejét, hogy meg-
ismerkedjek az új csoporttal és játékos módon, 
közösen fedezzük fel a világot. Valóban csodaszép 
volt. A szeptember azonban sok esetben tartoga-
tott meglepetést is. Nem minden gyerek fogadta 
el könnyen az óvodai közösséget. A kiscsoportos, 
napközis gyerekeknél az adaptáció természetesen 
hosszabb ideig tart. De itt is hangsúlyoznám, hogy 

Varga-Szitár Jolán

lassan két hete már, hogy kicseréltük a naptárakat a falakon. Túl vagyunk az év legvidá-
mabb éjszakáján is, és szépen lassan visszatérnek a megszokott hétköznapok az életünkbe. 
Az új év sokunk számára új terveket, új reményeket rejteget, ezért mindannyian abban bízunk, 
hogy a tervek és álmok végre valóra válnak. Olvasóinkat arról kérdeztük, hogy hogyan töltöt-
ték a szilveszter estét, miként köszöntek el az óévtől, és mit várnak az új esztendőtől. 

K. B.: – A szilvesztert ismételten családi körben töltöttük. A 2021-es év számomra rendkívül 
hullámzó volt. Voltak pillanatok, amikor rendkívül boldogok és elégedettek voltunk, viszont 
mélyebb pillanatokat is megéltünk. A járvány nyomot hagyott bennünk, így a 2022-es évben 
reméljük, hogy végleg megszűnik, és izgatottan várjuk, hogy milyen csodás élményeket tar-
togat az új év számunkra és mindenki más számára egyaránt.

V. R.: – Otthon, családi körben ünnepeltük. Mivel nemrég bővült a családunk, ezért számunkra 
most nem aktuális a bulizás. Az ünnepi vacsorát a szüleimnél fogyasztottuk el, utána pedig itthon 
filmeztünk, beszélgettünk és társasjátékoztunk, a gyerekeink kívánsága szerint. Nagyon jelentős 
volt számunkra az elmúlt év, mert új gyermek érkezett a családba, bízunk benne, hogy a 2022-es 
év is sok szépet hoz majd. Újévi fogadalmakból akad bőven, majd kiderül, kinek mit sikerül belőle 
teljesítenie.

B.M.: – Egy nehéz korszak zárult le számomra a múlt évvel. Az újat új reményekkel, új ter-
vekkel kezdem. Bízom benne, hogy ez lesz az az esztendő, amely a terveim megvalósulását 
hozza el számomra. szilveszter estét egyedül töltöttem odahaza. Testem, és lelkem is kívánta 
az egyedüllétet, a csendet és a nyugalmat. számomra most így volt szép az ünnep. 

V.A. : – Jutott bőven tavaly mindenből. Valamelyest fellélegezhettünk a járványtól, tavaly már 
több programot tervezhettünk és utazhattunk is. A szilveszter estét baráti körben töltöttük. A felnőt-
tek társalogtak, a gyerekek pedig örültek, hogy barátkozhattak, játszhattak a társaikkal. Nincsenek 
különösebb elvárásaink a 2022-es évtől. Én mindig azt mondom, hogy csak rosszabb ne legyen, 
mint az előző. 

T. d.

Új év, új remények

Kulen, klobas, kolbász

Amikor vastagbélbe töltött, pirosra füstölt 
kolbászfélével találkozunk, mindenki arra gon-
dol, hogy szlovák ételkülönlegesség. Maguk a 
szlovákok váltig tagadják, hogy ez így lenne. Volt 
szerencsém ugyanis részt venni egy petrőci szlo-
vák kolbásznapon, ahol vendéglátóink jóvoltából 
többedmagammal alapos betekintést nyerhettem 
az általuk készített, vastagbélbe töltött kolbász tit-
kaiba. Ők ezt a füstölt húsféleséget a miénkhez 
nagyon hasonlóan klobasnak nevezik. A két szó 
– klobas, kolbász – nyilvánvalóan nagyon hason-
ló, és egy tőről fakad. De hagyjuk ezt inkább a 
nyelvészekre, és maradjunk témánknál, a petrőci 
klobas receptjénél. 

Száz kiló alapanyaghoz a következők kelle-
nek: 70 kg komplett disznóhús, 30 kg hasaalja 
szalonna. A húsokat 6x6 cm-es kockákra vág-
juk, srégre állított asztallapra vékony rétegben 
elterítjük, hűvös helyen lecsepegtetjük, majd 8 

mm-es éles tárcsán a szalonnával együtt ledarál-
juk, fűszerezzük. Fűszerek a 100 kg anyaghoz: 2 
kg só, 3 kg házi paprika, 0,2 liter finomra őrölt 
köménymag, 0,5 kg zúzott fokhagyma, 0,2 l cu-
kor. Amint látjuk, a töltelékhez nem használnak 
borsot. Szerintük a bors felmarja az általuk ké-
szített finom paprika ízét. A jó paprika titka, hogy 
csak úgy felfűzve, csövesen szárítják és tárolják, 
és csak röviddel a használat előtt őrlik finomra 
– magja nélkül. Mint mondták, az őrölt paprika 
tároláskor veszít minőségéből. A fenti húsokat a 
fűszerekkel jól összekeverik, dagasztják, míg a 
kéz tiszta nem marad. A töltést vastagbélbe, töl-
cséres darálóval végzik, és mindkét véget (mint 
hallottuk legutóbb: „kétmadzagos”), légmentesen 
keményre kötik. 

A szlovák kolbász fő követelménye a vontatott 
szikkasztás és füstölés. Egy napig hagyják szik-
kadni, majd az első napi füstölést 4 óra hosszal 
kezdjük hideg füsttel, vigyázva, hogy meg ne fagy-
jon. A füstölést fokozatosan nyolc napon keresztül 
növeljük, majd fagymentes hűvös helyen tovább 
érleljük. A jó érlelt szlovák klobas 4–5 hónapos 
korában adja állagának egybefüggő szép piros 
színét és finom ízét. Ha közvetlenül a bél alatt sö-
tét gyűrűképződmény van, az a rossz kezelés kö-
vetkezménye. 

A petrőciek büszkék eme húskölteményükre. 
Egyetlen valamire való vendégfogadás sem múlhat 
el klobas kínálgatása nélkül. A kulen szlavóni-
ai (horvát) specialitás, akik a görögöktől, mint 
koloent vették át. Ez a kolen vagy kulen hólyagba, 
vagy vastagbélbe (pálannyába) töltött, gömböcsze-
rű, szintén füstölt húskészítmény.

Két levelet is kaptunk olvasóink-
tól, az egyikben a kulen receptjét ké-
rik tőlünk, a másikban azt kérdezik, 
hány magyar él Temerinben. Az előbbi 
kérdésre Majoros Pál korábban meg-
jelent írásával válaszolunk, a másik-
ra pedig válaszként idézünk egy MNT 
dokumentumot. Sajnos ez már nem 
tükrözi a mai helyzetet, viszont az idén 
minden bizonnyal népszámlálás lesz 
Szerbiában. (Lásd a 2. oldalt)

M. P.
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a szülői magatartás, hozzáállás sokat segíthet. A 
gyermekkel, mindegy melyik korosztályhoz tar-
tozik, sokat kell beszélgetni. A szülő mindennap 
kérdezze meg tőle, hogy mi történt aznap az óvo-
dában. Nagy baj, hogy a gyermekre szánt idő igen 
kevés manapság, de úgy gondolom, hogy azt a 
rövid időt is, ami rendelkezésre áll, tartalmasan 
el lehet tölteni. A bizalmat már ekkor meg kell 
alapozni a gyermekünkkel. Óvodás korban az 
oktatás és a nevelés többnyire egyszerű feladat, de 
ne felejtsük el, hogy a gyermek számára a családi 
minta, ahogyan otthon beszélgetünk, viszonyulunk 
egymáshoz, a legnagyobb nevelő erő. Példát kell 
mutatnunk a gyermekünknek.

• Hogyan tudja követni az óvónő a 
szinte folyamatosan változó elvárásokat? 
A jelenlegi óvodai munka különbözik a 
korábbiaktól?

– A régi módszerek szerint az óvodai mun-
kánkat oktatási-nevelési célok, feladatok ha-
tározták meg. Ez azonban már a múlté. A mi 
feladatunk most az lenne, hogy figyeljük, köves-
sük a gyermekek érdeklődését. Nem tervezzük 
a munkát, mivel nem tudhatjuk előre, mi lesz a 
gyermekek érdeklődésének tárgya. Sajnos, úgy 
érzem, hogy ez már nem az én világom. A gyere-
kek, mint régen, továbbra is játszva tanulnak. A 
mai játékok persze sokban különböznek a régi-
ektől. A gyerekek figyelmét régen hosszabb időre 
lekötötte egy-egy játék, aktivitás. Felgyorsult vilá-
gunk ezekben a foglalkozásokban is tükröződik. 
A kicsik türelmetlenebbek, nehéz a figyelmüket 
hosszabb időre lekötni. Amikor iskoláskor előtti 
csoportban dolgozom, naponta foglalkoztat a 
kérdés, hogy vajon mi lesz az első osztályban, 
amikor negyvenöt perces órákon kell majd ne-
kik figyelmesen ülniük.

 • Mit igyekezett leginkább átadni az 
óvodás gyerekeknek és mi az, amit kapot 
tőlük?

– Minden évben eljött a szeptember elseje, 
amit többnyire izgatottan vártam. Az ismerkedő 
játékokon keresztül igyekeztem a gyerekekhez 
közel kerülni, elnyerni a bizalmukat. Utána már 
egyszerű volt a tervezés és a tervezett anyag meg-
valósítása. Az iskoláskor előtti csoportokban az 
iskolára készültünk, természetesen játszva, mert 
óvodában csakis játékosan tanulunk. A vidám, 
felszabadult hangulatról sem szabad megfeled-
kezni, mert kizárólag ilyen légkörben lehet velük 
dolgozni. Ekkor még a zárkózottabb, csendes 
gyerekek is észrevétlenül aktívvá válnak egy idő 
után. Számomra mindig örömet jelentett, ami-
kor a nap végén kikísértem a csoportot. Amikor 
éreztem, hogy tartalmasan töltöttük az időt, és 
sikerült megvalósítani a tervemet.

Nem hagyhatom említés nélkül a közös él-
ményeket sem. Megannyi kiránduláson vettünk 
részt, volt, hogy még a tengerpartra is elutaztunk 

Szeretettel és türelemmel
Varga-Szitár Jólánnal az óvónői hivatásról beszélgettünk

1993-at írtunk, amikor a szüleim beírattak az óvodába. Félénken és bátortalanul indul-
tam el a szocializálódás útján. A családi környezetből és a biztonságból kiszakadva, féltem az 
újdonságtól. Nem tudtam, mi lehet olyan jó abban a nagy épületben, ahol mindig hangos gye-
rekzsivaj fogadott. Csendes és nyugodt természetem első pillanatra nem tudott azonosulni az új 
környezettel. Arra már nem emlékszem, hogy sírtam-e, amikor a szüleim kezét elengedtem, de 
egy másik kép viszont tisztán él bennem. Egy mosolygós arc, egy lágy kedves hang, és egy kéz, 
amint rámutatott a szekrénysor egyik ajtajára ragasztott jelre, ami egy őszibarackot ábrázolt.

  – Nézd csak, ez lesz a te jeled és a te szekrényed – szólt az óvónéni hozzám, majd be-
vezetett a csoportszobába. Varga-Szitár Jolán óvónő pontosan tudta, miként oldhatja a han-
gulatot a több mint harminc megszeppent gyermeket számláló csoportban. Magához vette 
a hangszerét, és ahogyan peregtek a harmonika hangjai, úgy oldódott a mi hangulatunk is. 
Tudtam, hogy jó helyen vagyok, és semmi baj nem érhet, a megannyi élmény pedig, ami ez-
után következett, mind-mind kedves emlék marad számomra. Joli óvónéni azóta már sok-sok 
generáció számára tette emlékezetessé az óvodás éveket. Immár négy évtizednyi tapasztalattal 
a háta mögött, ma is ugyanolyan lelkesedéssel, szeretettel és fiatalos lendülettel végzi a hivatá-
sát, mint egykoron. Az óvónénit arra kértük, hogy meséljen a munkájáról és a pályafutásáról. 
Elmondása szerint nem is tudna mással foglalkozni, mint a gyerekekkel, számára feltöltődést 
jelent a velük töltött idő.

Ünnepség az óvódában – egy régi felvétel óvónéni albumából
a gyerekekkel. Többször ott voltunk az ovisok 
színjátszó szemléjén, amire mindig lelkesen ké-
szültünk, és akkor még nem is említettem az 
évzárókat és egyéb ünnepségeket, amiket a gye-
rekekkel közösen szerveztünk. Olyan pillanatok 
voltak ezek, amikor sokszor egymásra voltunk 
utalva a gyerekekkel, és ilyenkor még szorosabb 
kötelék alakult ki közöttünk. A legnagyobb öröm 
azért a szeretet volt, amit a gyerekektől kaptam. 
Ez a régi fénykép is pontosan erről beszél.

• Van-e tanácsa azoknak, akik ezen a 
pályán indulnak el?

– Ha azt kérdeznék tőlem, hogy kinek aján-
lom ezt a hivatást, a válaszom az lenne, hogy 
csakis azoknak, akik igazán szeretik a gyere-
keket, és türelmük is van, ráadásul „több ton-
nányi”. A kulcs talán ebben a két szóban rejlik: 
szeretet és türelem.

TÓTH Dianna

A legnagyobb öröm, 
amit a gyerekektől kaptam
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mint az első világháborús tűzszüneti megál-
lapodásának a napját november 11-én.

A törvény azt is előírja, hogy „ha az em-
lített munkaszüneti napok valamelyike   va-
sárnapra esik, az azt követő első munkanap 
munkaszüneti nap lesz”.

Munkaszüneti napok a karácsony első 
napja (január 7-e), valamint a húsvéti ün-
nepek, nagypéntektől kezdve húsvét második 
napjával bezárólag.

Tekintettel arra, hogy Szerbiában csak 
a törvény határozhatja meg a munkaszüne-
ti napokat, törvénytervezetet kell alkotni az 
ünnepnapokról szóló törvény módosításá-
ra, és természetesen a szerb parlamentnek 
is döntenie kell erről. A zászló ünnepének 
dátumául azért választották szeptember 15-
ét, mert 1918-ban ezen a napon törték át a 
szaloniki frontot – írja a belgrádi Politika 
c. napilap.

Noha Szerbiában tavaly szeptember 15-én 
ünnepelték először a szerb egység, szabad-
ság és a nemzeti zászló napját, ez az ünnep 
még nem szerepel az állami ünnepekről szó-
ló törvényben, amelyet legutóbb 2011-ben 
módosítottak. 

Ha összeszámoljuk 2022 állami és vallási 
ünnepeit, arra jutunk, hogy összesen nyolc 
napot nem kell dolgozni, írja a Politika c. 
belgrádi napilap. Mivel január 1-je szombatra 
esett, az újévi ünnepeket „mindössze” há-
rom napig élvezhettük, január 4-én, kedden 
vissza kellett térni a munkához. Pénteken 
azonban ismét alkalom volt az ünneplésre, 
amikor a pravoszláv/ortodox hívők a ka-
rácsonyt ünnepelték. Egyes vállalatokban 
azonban az ünnepnapok összevonása miatt 
január teljes első hetét munkaszüneti hét-
nek nyilvánították, de ez már belső döntés 
eredménye.

Aki viszont szereti összekötni az ünne-
peket, az minden bizonnyal örülni fog an-
nak az információnak, hogy február 15-én, 
kedden van Sretenje (Gyertyaszentelő), 
emiatt a szerda is munkaszüneti nap lesz, 
így az, akinek maradt szabadsága az előző 
évből, rövid téli szünetet csinálhat magának 
februárban.

A katolikusok április 17-én ünneplik a 
húsvétot, de már péntek munkaszüneti nap 
és április 19-én, kedden térnek vissza dol-
gozni, míg az ortodox hívők április 24-én 
ünneplik a húsvétot, a munkaszüneti napok 
pedig április 22-én, nagypénteken kezdődnek 
és április 25-én, hétfőn érnek véget.

Bár a munka ünnepe május 1-jén, va-
sárnap lesz, hétfő is ünnepnapnak számít, 
mert az ünnepekről szóló törvény előírja, 
hogy ha az ünnep vasárnapra esik, akkor a 
hétfő is munkaszüneti nap. Ezeken az ünne-
peken kívül az ortodox vallásúaknak joguk 
van szabadnapra a családi védőszent ünne-
pén, az iszlám közösség tagjai pedig a böjt 
megtörésének és az áldozati ünnep első 
napját ünneplik.

Az izraelita közösség tagjai nem dolgoz-
nak a Jom Kippur első napján.

Az utolsó állami ünnep november 11-én, 
pénteken lesz, ami az első világháború befe-
jezésének napja, a megbékélés ünnepe. A 
katolikus hívők december 25-én, vasárnap 
ünneplik a karácsonyt.

A téli iskolaszünet december 31-én kez-
dődött és január 24-én ér véget. A vajdasági 
diákok december 24-én kezdték meg a téli 
szünidőt. Az általános iskolások január 17-
én, a középiskolások január 10-én térnek 
vissza a padokba.

Köszönhetően az állami ünnepekről szóló 

törvény módosításainak, amelyek néhány éve 
két új ünnepet – a Sretenje és a megbékélés 
napját – vezettek be, Szerbiában évente ösz-
szesen tíz nap állami ünnep van.

Ugyanezen törvény szerint az országban 
ünneplik még Szent Szávát (január 27.), 
a holokauszt, a második világháborúban 
elkövetett népirtás és a fasizmus áldozatai-
nak emléknapját (április 22.), a győzelem 
napját (május 9.), Vidovdant, vagyis Vid 
napját (június 28.) és a második világhá-
ború szerb áldozatainak emléknapját 
(október 21.).

Az újév január 1-jén és 2-án történő meg-
ünneplése mellett Szerbia lakossága február 
15-én és 16-án ünnepli az államiság napját, 
május 1-jén és 2-án a munka ünnepét, vala-

Nyolc ünnep – meg a többi

Hónapról hónapra
Vers gyerekeknek
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Az egyre gyakoribb, és ráadásul egyre hosz-
szabb ideig tartó enyhe telek során a mai gye-
rekek szinte már akkor sem ismerhetik meg a 
tél örömeit, ha a cyber-tér mestersé-
ges illúzióvilágából olykor-olykor ki 
is tudnak szabadulni. Hó nélkül nem 
lehet szánkózni, sem várat építeni, leg-
feljebb pár napig szerencsétlenkedő 
hóemberkére van alkalom olykor-oly-
kor. Az udvarokból sem igen hordják 
ki a havat a ház elé, hogy abból aztán a 
gyerekek örömére szánkókifutó csusz-
ka épülhessen. A települést körbevevő 
és át- meg átszelő barák egy részét 
meg már régen feltöltötték, a többi 
meg csak nagyritkán fagy be annyira, 
hogy a jegén biztonságosan lehessen 
csúszkálni, vagyis, ahogy mi mondtuk 
gyerekkorunkban: iringálni; vagy házi 
készítésű fakorcsolyákkal kipróbálni 
botladozó, esetleg suhanó tudomá-
nyunkat a Bíró-barán, netán elkalan-
dozni a Kutyaluki hídtól a Bánomig. 
Az ötvenes években a tehetősebbeknek már volt 
gyári korcsolyájuk is, de ilyen gyerek nem sok 
akadt, a legtöbb kiskamasz vagy megörökölte 
a korcsolyáját idősebb testvéreitől, vagy ő maga 
faragta megfelelő méretű lécből, amit, közepén 
pálcikával összesodort madzaggal erősített a láb-
belijére. A korcsolya fa része alá, élnek komló-
drót levágott darabját vagy más egyéb vashuzalt 
erősítettek. Kezdők biztonságérzetét erősítette 
egy-egy szöges végű bot is, az ilyen botot déd- és 
ükapáink még gusztony-nak nevezték.

Kisebb, mintegy fél méteres szögesbotot 
(egyszerre kettőt) használtak a kordé meg-
hajtása során is. A kordé tulajdonképpen téli 
gyerekjátékszer volt, a jégen zajló közlekedés 
eszköze. A temeriniek általában a fenti nevet 
használták, mert távoli asszociációkat idézett 
a földkitermelő kubikosok ló vontatta szállí-
tóeszközével, de máskülönben a két jármű-

nek egymáshoz nem volt semmi köze, kivéve 
tán azokat a kubikosgyerekeket, akik nyáron 
a kordéslovakat vezették, télen meg a maguk, 

vagy az apjuk által összeeszkábált esz-
közön csúszkáltak valamelyik bara je-
gén. Egyébként nemcsak a kordé járta 
e játéktárgy elnevezéseként, temeriniek 
szájából hallottam a fakutyá-t is. Ez a 
név viszont a Balaton-környékén álta-
lánosan ismert egy hasonló, noha a 
miénktől magasabb, székszerű, vasalt 
talpakon megmozgatható ülőalkalma-
tosságra.

A mi kordénk vagy fakutyánk áll két, 
vasdróttal megerősített talpú ülőkéből, 
az ebből vezető léc rúd végére lábbal 
körkörösen mozgatható, kereszt ala-
kú kormánnyal, melynek alsó részére 
vastagabb dróthuzal darab van erősít-
ve. A kordé „üzemeltetője” az ülőkén 
elhelyezkedve a kormány két szárnyát 
megfelelő irányban mozgatva adja meg 
az irányt, ilyen módon fordul és kanya-

rodik. Az induláshoz és a jégen sikláshoz szüksé-
ges lökőerőt a szöges botokkal (gusztonyokkal) 

teremti meg. A mellékelt fényképen látható kor-
dét, amit Csorba Pál (sz. 1936) zenész csinált 
még gyerekkorában, és néhány éve a Tájháznak 
ajándékozott, kérésemre Ádám István lefényké-
pezte, mellékelve a játék pontos méreteit is.

Hátha egyszer még felénk is újra befagynak a 
folyók és barák, és lesz még gyerek, aki kordéra 
ül egy-egy futam erejéig.

A kordé vagy a fakutya

Gusztony

Az alaplépésekkel indult a korcsolyatanfolyam, de nem-
sokára lehetett látni az eredményt. Nagy örömet okozott a 
műlyégpálya a fiatal generáció élvezte az új lehetőséget és az 
enyhe téli időjárást is.Nappal is, de az esti órákban különösen nagy élvezettel sik-

lottak a gyerekek a központban felállított műjégpályán

Korcsolyázás műjégpályán

M. s. 

Szánkó, korcsolya, kordé

CSORBA Béla

december 28-án elkóborolt Vizsla 
névre hallgató, szinte 

családtagnak számító, két és fél 
éves magyar kan vizslakutyám 

a telepi Munkás utcából.
Nyakában szürke színű vékony 

nyakörv van. A becsületes megtalá-
lót értékes jutalomban részesítem.

Tel: 063/755-83-15
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Miről döntünk vasárnap?
Az alkotmánymódosításról szóló népszavazás 
tudnivalóit Horváth Endre ügyvéd ismerteti

A hivatalos kérdés a népszavazáson az lesz, hogy: támogatja-e ön az al-
kotmánymódosításról szóló döntést? Az erről szóló javaslatot a köztársasági 
képviselőház alkotmányozási és törvényhozási bizottsága nyújtotta be tavaly 
szeptember 6-án. A népszavazásra azért van szükség, mert a Szerb Alkotmány 
kimondja, hogy ha az alkotmánymódosítás államhatalmi berendezkedéssel 
összefüggő kérdést érint, akkor a népszavazás kötelező. 

A népszavazás akkor lesz érvényes, ha a többség az „igen”-re szavaz, 
érvényességi küszöb nincs.

• Miről szól a javaslat?
– Mind a harminc módosítási javaslat az igazságszolgáltatási szervek 

helyzetéről, befolyásáról és függetlenségéről szól. Ezek közül néhány mind-
össze kozmetikázás, amivel csak a szerv elnevezése változik: pl. az eddigi 
államügyész most legfőbb államügyész lesz. Az első érdemi változtatás arra 
vonatkozik, hogy a bírókat nem próbaidőre fogják megválasztani mielőtt 
élethossziglanra módosul a kinevezésük. Eddig az volt a szabály, hogy ha 
valakit először választottak bírónak, akkor a mandátuma három évig tartott, 
és csak újraválasztása után módosult élethossziglanira a kinevezés. Az eddigi, 
jelenleg érvényes alkotmány szerint először a képviselőház választotta meg a 
jelöltet három éves időszakra, majd a három év letelte után a bírósági legfel-
sőbb tanács változtatta állandóra a bírók mandátumát. Most ez megszűnik, 
így ezentúl a Bírósági Legfelsőbb Tanács választja meg őket, és azonnal állan-
dóra. Ugyanezen szerv mentheti fel a bírókat is. Ezentúl kivételes okok nélkül 
a bírót nem lehet saját akarata ellenére más bíróságra áthelyezni. Áthelyezés 
esetén marad a fizetése, akkor is ha az új helyen az kisebb is lenne. Ezentúl 
az ügyészi munkahely is állandó lesz korlátozott mentelmi joggal. 

A legfontosabb változtatás azzal kapcsolatos, hogy kikből tevődik majd 
össze a Bírósági Legfelsőbb Tanács és az Ügyészi Legfelsőbb Tanács (e két 
hatalmi szerv lesz ezentúl kizárólagosan illetékes a bírók és az ügyészek ki-
nevezésében és felmentésében). 

Az alkotmányódosítás egyik veszélye, s erre a kritikusok is felhív-
ják a figyelmet, hogy megszűnik a hatalmi ág demokratikussága, mert 
az „egyszerű” választó nem fogja tudni érdemében befolyásolni annak 
munkáját. Ez az ágazat céhesedéséhez vezethet (összesen kb. háromezer 
bíró működik az országban). Ezentúl ugyanis a bírák fogják az új bírákat 
megválasztani, eluralkodhat a nepotizmus a hatalmi ágban. 

A nepotizmus mellett talán még veszélyesebb az, ha a bírói karon 
belül eluralkodik valamely ideológia, filozófiai vagy politikai eszme. Több 
jogász észrevételezte már, hogy a bírói karokon belül fokozatosan növek-
szik a liberális szemléletűek aránya. Ez utóbbi azért nem jó, mert máris 
tanúi lehetünk, hogy az igazságszolgáltatás nem csak a hagyományosan 
illetékességébe tartozó ügyekkel foglalkozik, hanem a bírói gyakorlat 
révén tartalmilag törvényhozói hatalmat is gyakorol, amire az egyszerű 
választópolgároknak semmilyen érdemi befolyása nincs.

A Bírósági Legfelsőbb Tanácsnak 11 tagja van és lesz is. Eddig a tag-
ságot a Legfelsőbb Semmítőszék (Vrhovni kasacioni sud) elnöke, az 
igazságügyminiszter, a képviselőház törvényhozási bizottságának elnöke és 
a képviselőház által választott 8 tag alkotta. A választott tagok közül 6-nak 
bírónak, egy-egynek pedig jogászprofesszornak, illetve ügyvédnek kellett 
lennie.

A mostani javaslat szerint a 11 tag közül hatnak továbbra is bírónak kell 
lennie, de többé nem a parlament, hanem maguk a bírák választják meg 
őket. A maradék öt helyre a képviselőház ún. „köztiszteletben álló jogászt” 
választhat, de ezentúl nem lesz meghatározva, hogy mely területről, mind-
össze annyi, hogy legalább tíz év munkatapasztalattal kell rendelkezniük. 
E tagok nem lehetnek politikai pártok tagjai. Az ügyészi tanács is ebbe az 
irányba módosul.

• Mivel indokolta a törvényhozó az alkotmánymódosítás szük-
ségességét?

– Azzal hogy miután a parlmentet maradéktalanul kizárják a bírók meg-
választásának folyamatából, növekedni fog ezek függetlensége. Meg kell 
jegyezni, hogy formailag a politikának eddig sem volt befolyása a bírók 
újraválasztására. ácsi
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Brésztó, III. dűlő
Eltűnt temerini tanyavilág (II.-15.)

180. Fehér Mihály, majd Tóth Sándor 
tanyája. – A túllabarai tanyán élő Tóth Mátyás 
feleségével nyolc gyereket nevelt fel. A máso-
dik világháború után, miután tudomást szerzett 
a földtörvény meghozataláról, azon nyomban 
ügyvédet hívatott magához, és még a törvény 
életbelépése előtt szétíratta gyerekeire a földjét: 
négy fia 8-8 holdat kapott, a négy lány pedig 
4-4-et és stafírungot.

Sándor nevű fia miután megnősült, egy ide-
ig édesapja túllabarai tanyáján gazdálkodott. 
Később a közeli Vigi Sándor tanyára állt el har-
madosnak, majd hasonlóképpen, mint testvé-
re, Mátyás (182. sz. tanya), ő is megvásárolt a 
községtől egy Fehér Mihály ügyvédtől elkobzott 
tanyát. A második világháború előtti gazdasági 
válság idején az ügyvéd úr ebben a határrészben 
összesen négy tanyát vásárolt meg (152. sz., 163. 
sz.,180. sz., 182. sz.).  

Hiábavaló volt a tanyavásárlás, mindkét ta-
nyát a szövetkezet ugyanazzal a kifogással bon-
tatta le (lásd 182. sz tanya). Ezt követően Sán-
dor fiával, ifj. Sándorral a gyepsori házukba 
költözött. 

Adatközlők: Tóth Károly sz. 1937., Rencsárné 
Tóth Irénke sz. 1949.

181. Ballai István tanyája. – „Nagyon te-
hetős család volt. Volt nagy gyümölcsösük, a 
cseresznyét parasztkocsival hordák az újvidéki 
piacra. Öt lányt neveltek föl: Katalint, Rozáliát, 
Máriát, Évát és Erzsébetet. Mindegyik 6-6 hold 
földet kapott, de azt mesélik, hogy az öreg még 
annyit leeresztett a torkán. István fiatalon meg-
halt. Erzsébet férje, Matuska András a tanyát le-
bontotta és az anyagából a Brészto dűlő másik 
oldalán egy újat épített. (178 sz. tanya).”

Adatközlő: Bartuszné Matuska Borbála, sz. 
1961. 

182. Fehér Mihály, majd Herégyi Tóth 
Mátyás tanyája. – A tullabarai Tóth Mátyás 
Mátyás nevű fia miután feleségül vette Kohanecz 
Borbálát, egy ideig édesapja tanyáján gazdálko-
dott, majd Tóth János túllabarai tanyájára áll-
tak el harmadosnak. Időközben két évet Fran-
ciaországban is dolgozott vendégmunkásként. 
Amikor a tanya tulajdonosa beadta a földjét 
a szövetkezetbe, Mátyás családjával nemcsak 

hogy föld nélkül maradt, 
a szövetkezet vezetői még 
a lakóépületből is kilakol-
tatták, mondván, hogy kell 
a hely a zádruga munká-
sainak. Tóthék az addig-
ra összespórolt pénzükön 
1947-ben megvásárolhat-
ták a községtől dr. Fehér 
Mihály háború után el-
konfiskált Brésztó-úthoz 
közeli úgynevezett „nagy 
tanyáját”. Mátyás az üzlet-
kötés előtt beszélt az egy-
kori tulajdonossal, Fehér 
ügyvéddel, aki azt mond-
ta neki, hogy nyugodtan 
vásárolja meg, mert ő 
azt soha nem fogja visz-
szakapni. A lakóépületet, 
melyhez csak a tanyabejá-

rat tartozott, addig ideiglenesen a Róka Varga 
család lakta. 

Tóth Mátyás a feleségével és három gyere-
kével: Károllyal, Lászlóval és Margittal a vásárolt 
tanyájukon gazdálkodott. A lakóépület szoba 
konyha és mellékből állt, az udvar másik felén 

is volt egy szoba és konyha, amit csak nyáron 
használták.

„Nagy előnynek számított, hogy a 
baraparti legelőn tavasztól őszig lehetett le-
geltetni. A gyep tulajdonosai miután levették 
az első kaszálást gyepszénának, beleegyez-
tek, hogy a tanyaiak legeltessenek rajta. Így 
nyáron nemigen kellett etetni, reggel és este-
felé a baraparton legelt a jószág. Négy tanya 
jószágai kosztolódtak itt. A két Tót-tanya, a 
Pásztor-tanya valamint a Fehér-árok túlolda-
láról Bankoék is ide hajtották át a jószágot. 
Mi négyen, a marhákat őrző gyerek, Pásztor 
István, Tóth Sándor és Banko István és én a 
jószágokat összecsaptuk és nekiláttunk fociz-
ni. Mindig volt 5-6 tehenük. Fölözőgépünkkel 
a tejet feldolgoztuk és csütörtöki napon be-
hoztuk a faluba a kofának. 

Az 1950-es években a Fehér-árok kiöntött 
a gyepre. Amikor a víz visszahúzódott, a gye-
pen rekedt halakat négyágú vasvillákkal döf-
ködtük le. Annyi volt. Mikor nem volt dologidő, 
pézsmapockoztunk is. Mivel vadászok voltunk, 
így nem fogóval (csapdával) fogtuk őket, ha-
nem puskával. Hogy a bőrét ne sértsük, az 
orra elé lőttünk. A légnyomás földobta őket. 
Megnyúztuk, de a bundának csak a „lelke” 
lett kivéve, a gerincen levő közepe. 74 ilyen 
kellett egy női bundához. A háromnegyedes 
bunda akkor 2000 márkába került.”  

Tóthéknak nem sok jutott a tanyai életből, 
1956-ban kénytelenek voltak házat vásárolni Ku-
tyalukban, mivel az állami szövetkezet ráhajtotta 
őket a tanya elbontásra. Kiderült ugyanis, hogy 
a tanya vásárlásakor csak a tanyaépület cserélt 
gazdát, az alatta levő föld továbbra is maradt szö-
vetkezeti tulajdon. A bontott szállás anyagából a 
vásárolt háznál gazdasági épületek épültek. 

Adatközlő: Tóth Károly, sz. 1937.    
(Folytatjuk)

ÁDÁM István

Dr. Fehér Mihály ügyvéd (szemüveggel), mellette Illés Imre 
közismert temerini szobafestő mester

A tárgyalt tanyák elhelyezkedése
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett nagymamámtól

VARGA MAJOR Katalintól 
(1945–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.

Örök álom zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed.

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

Emléked megőrzi unokád, 
Szilvia és férje, Bálint

VÉGSŐ BÚCSÚ
A szeretett nagymamától

VARGA MAJOR Katalintól 
(1945–2021)

Hiányod fájdalom, minden 
könny vigasz, örök a perc, 
de az élet nem az. 
Minden éjszaka és hajnal 
véget ér, s míg szívünk 
dobban, Te örökre 
benne élsz!

Búcsúzik tőled szerető 
unokád, Krisztina 

családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett édesanyámtól

VARGA MAJOR Katalintól 
(1945–2021)

A gyertyák lángja 
imbolyogva ég, 
fejünk felett felhős, 
szomorú az ég. 
Ezernyi emlék, 
mely lelkünkben él, 
fáj a szívünk, hogy 
örökre elmentél.

Míg élünk, emlékedet 
megőrizzük.

Nyugodjál békében!

APRÓHIRdETésEK
• Pecsenyekacsák és kecskehúsból készült 
házi kulen eladó. Telefon: 063/7-382-446.
• Hat kW-os hőtároló kályha, monofázisú (1,5 
kW-os) kukoricadaráló, fekete színű ruhásszek-
rény (80x210) és komód (80x110 cm), FÉG köz-
ponti gázkazán eladó. Telefonszám: 060/544-
94-01.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt búto-
rokat és minden felesleges tárgyat padlásról, 
pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 
062/163-04-07.
• Egyszer ellett, 200 kilós anyakocák eladók. 
Telefon: 062/534-721.

• Hízók eladók. Telefonszám: 063/83-86-
752.
• Két hold föld eladó Zsablyán a cukorgyár mö-
gött, lejár a Jegricskára. Telefonszám: 063/85-
03-307.
• Malacok eladók. Nikola Pašić u. 204., tele-
fon: 063/523-746. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. A 
legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
• Malacok eladók. Tel.: 385-79-02.

Egyházközségi 
hírek

A hétfőtől péntekig tartó hét-
köznapi szentmiséket a téli 
kápolnában tartjuk. Gyón-
tatás azonban a templomi 
gyóntatószékekben van mi-
sék előtt fél órával.

Javításokat végeznek a sportcsarnok lelátóján valamint a padlózaton is
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Javítások a 
sportcsarnokban

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, utcabeli-
eknek, ismerősöknek, akik 
szerettünk

TÓTH János 
(1939–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Köszönet az atyának és a 
kántor úrnak a szép szertar-
tásért, a zenészeknek, va-
lamint a Kókai temetkezési 
vállalatnak a temetés meg-
szervezéséért.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

Szerető fiad, Tibor 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett édesanyámtól

VARGA MAJOR Katalintól 
(1945–2021)

Harmatos virágból 
kötöm a csokrom, 
szívem szeretetével 
szépen körbefonom. 
Gondolatban mindent 
megköszönök neked, 
s közben elképzelem 
ölelésed.
...Édesanya nyugszik itt 
a temetőben, óvatosan, 
csendben elhelyezem 
csokrom, előtte gyengéden 
rálehelem csókom.

Szép emléked szívébe 
zárta szerető fiad, Misi

VÉGSŐ BÚCSÚ

özv. VARGA 
MAJOR Katalin 

(1945–2021. 12. 27.)

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

Testvéred, Rozi, Pista 
sógor és családjaik

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mánktól

TÓTH ZAVARKÓ Erikától 
(1959–2022)

Az életben sok mindennel 
harcot vívtál, 
de a betegséggel 
és a halállal nem bírtál.
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és békés 
a pihenésed.

Emléked szeretettel őrzi 
lányod, Tünde, vejed, 

Róbert és unokáid: 
Andrea és Anasztázia

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban eltelt hat hete fáj, hogy itt hagytál bennünket 

drága férjem, szeretett édesapám és vejem

id. CSÁNYI Zoltán 
(1956–2021)

Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, 
egy élet, mely percek alatt véget ért. 
Itt hagytad azokat, kik szerettek téged, 
de drága emléked örökre szívünkbe égett.

Legyen nyugodt és békés pihenésed!

Örökké gyászoló szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS

KOCSICSKA András KOCSICSKÁNÉ 
SZŐLLÖSI Margit

30 éve 26 éve

Nyugodjanak békében!

Szeretteik

MEGEMLÉKEZÉS SZERETETT DRÁGA SZÜLEINKRŐL

Nyugodjanak békében, legyen csendes álmuk, találjanak odafönt örök boldogságot!
Emléküket őrzik szeretteik

BALÁZS József 
(1935–1995)

BALÁZSNÉ BARNA Erzsébet 
(1935–2002)

BARTUSZ János 
(1909–1985)

BARTUSZNÉ BOZÓKI Magdolna 
(1921–1997)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk Tatától

TÓTH János 
(1939–2022)

Két fáradt kezét a munka megtörte, 
az élet minden vihara gyötörte. 
Lehunytad a szemed, csendben elmentél, 
szívedben csak az volt, hogy minket szerettél.

Elmentél tőlünk, de nem vagy nagyon messze, 
szívünkben itt maradsz most és mindörökre.

Az élet sora hosszú és nehéz, a feledéshez 
egy élet is kevés. Szeretteid nélküled élnek, 
de szívükben örökre őriznek téged.
Pihenésed legyen áldott és békés!

Szerető lányod, Ella, és vejed, Pisti
VÉGSŐ BÚCSÚ

Szeretett feleségemtől

TÓTH ZAVARKÓ Erikától 
(1959–2022)

E földön küzdöttél, 
de már nem lehet, 
odaát a csend ölel át 
és a szeretet.

Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.
Szereteted és jóságod 
nem feledem.

Emléked szeretettel őrzi 
férjed, Tibor

Száll az idő, száll fölöttünk, gyűlnek az évek mögöttünk.
S vajon, hol a véghatár: Nem tudja ezt a halandó,
Csak annyit tud, hogy mulandó minden itt az ég alatt

MEGEMLÉKEZÉS

NAGYIDAINÉ 
JANKOVICS Margit 
(1940–2017. I. 13.)

NAGYIDAI Imre 
(1933–2002. VII. 14.)

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk drága
szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre

„Én mindig itt leszek, mindig közel leszek. 
Őrt állok az erdő csendje fölött és Álmotok felett is őrködöm. 
Ha érezni akartok engem, ... álljatok meg valahol a csendben. 
Fák szelíd neszében, a suttogó nád 
halk zenéjében engem meghallotok.

Mosolyogjatok egy virágra, egy pillangóra, egy kis madárra, 
egy pislogó csillagra a messzi láthatáron, míg az estnek 
árnya köröttetek lassan bezárul. Csak mosolyogjatok, 
és én az öröklét ragyogásában: 
Visszamosolygok rátok... Az ember eltemeti halottjait, 
sírjuk fölé keresztet ácsol, jelnek, hogy van valami, 
ami több, mint az élet...” 

(Wass Albert)

Emléketeket felidézve megőrizzük: Gizike, Lajcsi, 
Imelda, Zsolt, Barnabás, Tünde, Zsófia, Boglárka, Ábel

VÉGSŐ BÚCSÚ
Megrendülve, fájó szív-
vel búcsúzunk szere-
tett testvéremtől, sógo-
romtól, nagybácsinktól, 
unokanagybácsimtól

NEMES Zsolt 
(1955–2022)

Sejtem, tudom, 
hogy nincs halál! 
Amint lejár a földi élet, 
a láthatatlan tűz: 
a lélek lobogva 
más csillagra száll.

De aki láng volt valaha, 
aki szerette a világot és 
milliókért élni vágyott: 
Ne féljen! 
Nem hal meg soha!

Csillagról új csillagra tör, 
s egy szent erő 
szolgálatában bilincseket 
zúz össze bátran, buzdít, 
emel, könnyet töröl!

(Ábrányi Emil)

Nyugodjon békében!

Drága emléked megőrzi 
testvéred, Laci 

családjával

A miserendet a 14. oldalon olvashatják
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek, szomszédok-
nak és végtiszteletadóknak, 
akik szerettünk

özv. KALMÁRNÉ 
KOMISZÁR Ilona 

(1947–2021)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításuk-
kal fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

tatámtól

KALMÁR Jánostól 
(1945–2022)

Addig vagy boldog, 
míg van ami szeret, aki a 
bajban megfogja a kezed.

S hogy milyen fontos is volt 
ő neked, csak akkor érzed, 
ha nincs már veled.

Drága emlékét szeretettel 
megőrzi lánya, Angéla, 

unokája, Elisabeth 
párjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Elnökünktől

LJUBIČIĆ Ljubomirtól 
(1955–2021)

Legyen nyugodt és 
békés a pihenése!

A Kárász Sporthorgász 
Egyesület elnöksége

MEGEMLÉKEZÉS

HORVÁTH Róbert Bobek 
(1968–2022. 1. 1.)

TÓTH János 
(1939–2022. 1. 10.)

TÓTH ZAVARKÓ Erika 
(1959–2022. 1. 6.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

JÁNOSI MÉSZÁROS Ilona 
(1951–2021. 12. 31.)

NEMES Zsolt 
(1955–2022. 1. 9.) 

KALMÁR János 
(1945–2022. 1. 2.)

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

Köszönet mindazoknak, akik a temetésen megjelentek.

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenegy éve, hogy nincs 

közöttünk szerettünk

NAGYIDAI Dénes 
(1958–2011)

Ha majd elmegyek, 
őrizd ami voltam. 
A köveket, amikben 
elbotlottam. A fényeket, 
mik sajogtak, miket hittem.

És ne félj majd, a kínokat 
magammal vittem. 
Mindent, ami fájt. 
Éhes éjjeleket, 
keserves homályt.

S itt hagyom a szépet. 
Amit vágytam, ami éget. 
Ha majd elmegyek, őrizd, 
ki szerettem volna lenni. 
Őrizd, hogy ne féljek 
elmenni.

(B. Szabó Károly)

Szerető feleséged, Katica, 
lányaid: Diana, Nóra és 

Dóra, vejeid: Csaba, 
Csaba és Svetozar, 

unokáid: Lara, Jana, 
Zsófi, Dorka 

és a kis Lazar

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett tatánktól

TÓTH János 
(1939–2022)

Elcsitult a szív, 
mely értünk dobogott, 
pihen a két áldott kéz, 
mely oly sokat dolgozott.

Munka volt az élete, 
megannyi küzdelem, 
elment közülünk 
örökre, csendesen.

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen áldott 
és békés a pihenése.

Szerető unokáid: Anikó, 
Dávid és Krisztián

VÉGSŐ BÚCSÚ
Te voltál a feltétel nélküli szeretet

NEMES Zsolt 
(1955–2022)

Az apa. Az após. A nagyapa.
Hatalmas szívedben a gondoskodás, a ragaszkodás, 
a féltés, a jót akarás végtelen, égi csodája lobogott.

Önzetlenül ontottad ránk szereteted minden áldott sugarát. 
Sosem kértél, csak adtál, mindig csak adtál.

Szikla voltál… Tartópillér, ami mindent elbír szívósan, 
keményen és büszkén. Most mélység van és űr és csend.

Nyugodjon meg lelked a fényben. Bennünk élsz tovább.

Enikő, Gábriel, Kristóf

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

NEMES Zsolt 
(1955–2022)

Te voltál nekem a jóság és szeret, biztos kéz 
az élet útján és hű társam a reményeinkben. 
Mindezt megköszönöm és szép emlékedet, 
míg élek, megőrzöm.

Szerető feleséged, Jolánka

VÉGSŐ BÚCSÚ

KALMÁR Jánostól 
(1945–2022)

Szótlanul elmentél, 
nem jössz vissza többé, 
de emléked szívünkben 
él mindörökké.

Emlékét megőrzi Gizi és 
családja Németországból
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 
apósomtól és tatánktól

KALMÁR Jánostól 
(1945–2022)

Megpihenni tértél, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel 
viseltél magadban.

Örök álom zárta le 
a szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed.

Hiába takar a sírhalom 
és borul rád a temető 
csendje, te élni fogsz 
örökké szívünkben.

Szerető fiad, Karcsi, 
menyed, Erika és 

drága két unokád, 
Krisztina és Roland

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek és mindazoknak, 
akik drága feleségem és 
édesanyám

JÁNOSI 
(MÉSZÁROS) Ilona 

(1951–2021)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyil-
vánításukkal fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó, megtört szívvel bú-
csúzunk szeretett drága 
mamánktól

özv. KALMÁR 
KOMISZÁR Ilonától 

(1947–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a 
szemünkben érted él, 
egy gyertya az 
asztalon érted ég.

S bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. Telhetnek 
hónapok, múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged.

Az angyalok 
vigyázzanak rád!

Szép emléked és 
szereteted szívükben 

őrzik unokáid: 
Vivi és Alen

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nővéremtől

VARGÁNÉ 
PÁVAI Juliannától 

(1936–2021)

Emléked szívünkben 
örökké élni fog. 
Nyugodjál békében!

Öcséd, László 
családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ

ŠTUBAN Franjo 
(1952–2021. 12. 28.)

Fájó szívvel búcsúzunk 
keresztapámtól és  
sógoromtól.

Fájdalmas és kegyetlen 
volt az út, mely véget ért.

Fáradt tested 
megpihenni tért. Végső 
útra indult, megnyugodva, 
mindent megtettél, 
de szomorú lett a vége.

Kérjük az Úr Jézust, 
vegyen kegyelmébe!

Emléked őrzi nagy-nagy 
szeretettel keresztfiad, 

József és sógornőd,  
özv. Horváth 

Józsefné, Aranka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

sógorunktól

ŠTUBAN Franjotól 
(1952–2021)

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

Emléked szeretettel őrzi 
Béres Aranka és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

ŠTUBAN Franjotól 
(1952–2021)

„Elnézem az életed, nem 
éled, csak kergeted. 
Apró szárnyam elkopott. 
Bárhová mész, ott vagyok. 
Éjjel, mikor hallgatod mit 
füledbe suttogok, azt 
hiszed, csak álmodod.

Nem látsz, de én itt vagyok. 
Minden könnycsepp 
arcodon egy újabb seb 
a szárnyamon. 
Csendben őrzöm lelkedet, 
mit tegyek, hogy észre 
vedd? Tedd már le a 
láncaid, hagyd szárnyalni 
vágyaid. Legyünk együtt 
boldogok, halld már meg, 
hogy itt vagyok!”

Adjon az Úr lelkednek 
örök nyugodalmat!

Vigasztalhatatlan szerető 
lányod, Blazsenka

VÉGSŐ BÚCSÚ

ŠTUBAN Franjotól 
(1952–2021. 12. 28.)

Apa, hogyha hallasz! 
Látod könnyes szemem, 
gyere vissza kérlek, 
fogd meg mindkét kezem! 
Nem hallom hangod, 
nem vársz hogyha megyek. 

Előttem csak akadályok, 
dönthetetlen hegyek. 
Fáj nagyon, hogy nem 
vagy, a csend is 
más volt veled. 
Hidd el, hogyha látsz most, 
szívem sosem feled! 
Adhat az élet kincset, 
palotát, de egyet nem 
adhat kétszer, igaz 
szerető édesapát, 
nagyapát, s apóst.

Emléked megőrzi fiad, 
Ferenc, menyed, Natália 

és unokád, Alen
VÉGSŐ BÚCSÚ

Fájó szívvel búcsúzunk 
édesanyámtól, anyósomtól 
és nagyanyánktól

özv. KALMÁRNÉ 
KOMISZÁR Ilonától 

(1947–2021)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk. 

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

Szerető lányod, Mari, 
unokáid: Attila és Árpi, 
unokamenyed, Tünde, 

valamint Pista 
családjával

Plébánia: 
844-001

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

KALMÁR Jánostól 
(1945–2022)

Elhagytad a házat, 
amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél.

Örök álom 
zárta le szemed, 
megpihenni tért 
két dolgos kezed.

Köszönöm neked, hogy 
53 évig hű társam voltál, 
jóban-rosszban 
mellettem maradtál.

Nyugodjál békében!

Szerető feleséged

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nenától

PÁVAI Juliannától 
(1936–2021)

Mindig nagyon szerettél, a 
családnak éltél, 
most elmentél, de tudom, 
hogy odafönn 
is értünk imádkozol.

Búcsúzik tőled öcséd, 
Sándor családjával
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk hat hete elhunyt szerettünkre

id. BOZÓKI Sándor 
(1952–2021)

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, 
csak egy sugarat hagytál, az emlékedet. 
Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Hiányodat feldolgozni nem lehet,  
csak próbálunk élni nélküled.

Emléked őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete 
nem vagy velünk

MOISKO László 
(1951–2021)

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon 
érted ég. 
Egy fénykép, mely őrzi 
emléked, s egy út, 
mely elvitte az életed.

A bánat, a fájdalom 
örökre megmarad, 
mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Feleséged, Katica, fiad, 
Lackó, menyed, Andrea, 

unokáid: Petra és Denisz

MEGEMLÉKEZÉS
Január 11-én volt szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk 

szeretett édesanyám, anyósom és nagymamán

FEHÉRNÉ VARGA Ilona 
(1950–2021)

Az emlék egy olyan virág, mely nem hervad el soha, 
melyet vihar nem tép szét és nem hord tova.
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni menték.
Elfeledni téged soha nem lehet, 
csak meg kell tanulni élni nélküled.

Emlékét megőrzi fia, Árpi, menye, Zsuzsi, 
unokái: Rita és Dorina

VÉGSŐ BÚCSÚ 
Nagybátyánktól

KALMÁR Jánostól 
(1945–2022)

A kereszt tövében édes a 
nyugalom, ott enyhül meg 
minden gond és fájdalom.

Emlékét megőrzi 
Magdi és családja 

Németországból

Köszönetnyilvánítás

KALMÁR János 
kőfaragó 

(1945. 2. 12.–2022. 1. 2.)

Ezúton mondunk köszönetet 
minden végtiszteletadónak, 
akik szeretett férjem, édes-
apánk, apósom és tatánk 
temetésén megjelentek, vi-
rágadományukkal, valamint 
részvétnyilvánításukkal  fáj-
dalmunkat enyhíteni igye-
keztek. Köszönet az iparo-
soknak megjelenésükért és 
a virágért. Hálás köszönet 
Tibor atyának a szívhez szó-
ló vigasztaló szavakért.
Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, 

hogy nincs közöttünk

NÉMETH Imre 
(1942–2021)

Ott pihen, ahol már 
nem fáj semmi, 
a nyugalmát nem 
zavarja senki. 
Élete elszállt, mint a 
virágillat, de emléke ragyog, 
mint a fényes csillag.

Emlékét megőrzi élettársa, 
Terike és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett sógorunktól

ŠTUBAN Franjotól 
(1952–2021)

Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet, 
a dolgos két kezeddel 
a családod ölelted. 
Te voltál a bástyánk, 
tisztaság és becsület.

Mindig erős voltál és 
csupa lendület. 
Hagytál magad után annyi 
szép emléket, hogy 
feledni sosem lehet téged.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled Angéla, Dániel, 

Karolina és Roland

Miserend
14-én, pénteken, 8 ó.: Egy szándékra; 
18-19:30: Karizmatikus imaóra a téli ká-
polnában.
15-én, szombaton, 8 órakor: A hét fo-
lyamán elhunytakért.
16-án, Évközi 2. vasárnap, a Telepen 7 
órakor: a népért; a plébániatemplomban 
8:30-kor: Hálából egy elh. nevelőanyáért; 
10 órakor: Szűzanya tiszt. a Kastélyutcai 

Rft. élő és elh. tagjaiért.
17-én, hétfőn, 8 ó.: szabad a szándék.
18-án, kedden, Árpádházi Szt. Margit ün-
nepén, 8 ó : Egy szándékra.
19-én, szerdán  8 ó: szabad a szándék.
20-án, csütörtökön, 18 ó.: †Mester Pál, 
Faragó Franciska, a nagyszülőkért és hoz-
zátartozókért; a szentmise után egy órás 
szentségimádás a téli kápolnában.

MEGEMLÉKEZÉS

CSÁNYI Zoltán 
(1956–2021)

„Mit hagyok itt, nem 
is tudom már,
Messzebb-messzebb visz 
minden óra, 
Fekete-zöld babérfák terhe
Esőzik a bús távozóra.”

(Ady Endre)
Kegyelettel és örök 
szeretettel emlékezem 
Rád, kedves Mesterem.

Robi és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

öcsémtől

KALMÁR Jánostól 
(1945–2022)

Örök álom zárta le 
a szemed, megpihenni tért 
két dolgos kezed. 
Elmentél tőlünk, de nem 
vagy messze, szívünkben 
maradsz mindörökre.

Nyugodjál békében!

Bátyád, Sándor 
és neje családjukkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

JÁNOSI 
MÉSZÁROS Ilona 

(1951–2021)

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

Emléked őrzik volt 
osztálytársaid a 8. b-ből
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Feleségemtől

LÉVAI Évától 
(1943–2021)

Legyen nyugodt 
és békés a pihenése!

Gyászoló férje, Ferenc

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk fér-
jemtől, édesapánktól, apó-
sunktól, nagyapánktól és 
dédnagyapánktól

BALÁZS Bélától 
(1941–2021)

Lelked, remélem 
békére talált, s te már a 
mennyekből vigyázol ránk.

Soha nem felejtünk, 
s örökkön örökké 
emlékezünk rád.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy távozott tőlünk

VARGA Erzsébet 
(1950–2021)

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

Emléked őrzi fiad, Attila és menyed, Valéria

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett férjemtől

ŠTUBAN Franjo 
gépésztechnikus 

(1952–2021)

Ha tudtam volna, 
hogy utoljára mosolyog 
rám, ha tudtam volna, 
hogy utoljára hallom 
a hangját, ha tudtam volna, 
hogy utoljára kér lehetetlent, 
még ha tudom is, hogy 
hiába, megtettem volna 
a lehetetlent is.

Ha tudtam volna még egy 
percért az életemet 
adtam volna. Ha tudtam 
volna, hogy utoljára 
szorítod a meg a kezem, 
ha tudtam volna, hogy 
utoljára fogom a kezed, ha 
tudtam volna, hogy ez lesz 
az utolsó álma, 
vigyáztam volna, hogy 
még tovább álmodja azt.

Ha tudtam volna, hogy ez 
lesz az utolsó napja, 
higgye és tudja, hogy 
44 év után is szeretem.

Emlékét őrzi szerető 
felesége, Erzsébet

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk 

szeretett édesanyámtól, anyósomtól és nagymamánktól

özv. KALMÁR KOMISZÁR Ilonától 
(1947–2021)

Egy gyertyaszállal beszélgetek, ez egy kapocs, 
mely összeköt veled, a földet és az eget.
Csak meggyújtom őt és várlak, szívem szólít, máris látlak!

Látom arcod és látom azt is, ahogy a gyertyám 
fényével féltőn ölel át téged. 
Szólok hozzád, bólint a láng, érzem, hogy te voltál. 
Saját nyelveden válaszoltál.

A gyertya meg csak egyre fogy, szememből a könny csorog. 
A torkom szorít, de még szólok: Hiányzol nagyon! Ugye tudod?
A gyertya még válaszol, egy utolsót bólint, majd kihuny. 
Már csak halkan suttogom: 
Köszönöm, hogy szerettél, s az édesanyám te lettél.

Örökre a szívünkbe zárunk!

Fájó szívvel búcsúzik tőled szerető lányod, 
Ildi, vejed, Sanyi, unokáid: Vivi és Alen

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

ŠTUBAN Franjo 
gépésztechnikus 

(1952–2021)

Megrendülve, fájó szívvel mondunk hálás köszönetet halálos 
ágya fölött elmondott imákért, minden biztató szóért, minden 
„Miben segíthetek?” kérdésért, minden vigasztaló biztatásért. 
Minden „Kitartás”, „ Kibírjátok”, ismerős és ismeretlenek bizta-
tó mosolyáért. Köszönet minden szál virágért, köszönet az érte 
hullott könnycseppekért.
Köszönet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, utcabe-
lieknek, volt munkatársaknak, keresztgyermekeinknek és min-
den végtiszteletadónak, akik szeretett halottunk temetésén meg-
jelentek és utolsó útjára elkísérték.
Legyen pihenése békés, emléke áldott.
Nyugodjon békében!

Vigasztalhatatlan szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Kellett volna még egy szó... kellett volna még egy ölelés...

NEMES Zsolt 
(1955–2022)

A gondoskodás és odaadás 
mezején a szeretet nyelvén 
szólt minden mozdulatod. 

Elmentél. 
Űrt hagytál bennem.

Hiányzol Apu.

Szárnyalj a halhatatlanság 
birodalmában, 
szívemben őrizlek.

Levente

VÉGSŐ BÚCSÚ
Barátunktól, Ljubotól

LJUBIČIĆ Ljubomir 
(1955–2021)

Nyugodjál békében, 
barátom!

A Pásztor család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy távozott tőlünk

VARGA Erzsébet 
(1950–2021)

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, 
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél és akiket szerettél.
Mindig közel vagy, és mégis oly távol, 
mi tudjuk egyedül, mennyire hiányzol.
Minden szál virág, amit a sírodra teszünk 
elmondja, mennyire hiányzol nekünk.

Emléked őrzi lányod, Renáta, vejed, Ferenc családjaikkal
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Az óév utolsó előtti napján 
adták át a községházán a leg-
jobb temerini sportolóknak járó 
díjakat. Az ifjúsági mezőnyben 
Katarina Vajagić karatézó és 
Darko Adam cselgáncsozó lett 
a 2021-es év legsikeresebb ver-
senyzője. Katarina a helyi Tao S 
egyesület tagja, melynek színei-
ben több országos és vajdasági 
címet nyert eddig. A korosztályos 
kategóriákban több Európa-baj-
noki és világbajnoki aranyérmet 
szerzett, 2021-ben pedig a leg-
jobb eredménye, hogy ezüstérmet 
nyert a Nagybecskereken rende-
zett világbajnokságon az ifjúsági 
mezőnyben. Darko 27 érmet nyert 
eddig a nemzetközi porondon, a 
mögöttünk levő évben pedig a 
legnagyobb sikere az volt, hogy 
ezüstérmes lett szambóban az or-
szágos bajnokságon. Ez a sportág 
hasonlít a cselgáncsozáshoz.

A felnőttek között a női me-
zőnyben Ana Petrović kézilabdá-
zó érdemelte ki a legjobb spor-
tolónak járó díjat, aki az I. ligás 
Temerin csapatának, illetve a vá-
logatottnak is a tagja.  

– Sokat jelent számomra ez 
a díj. Arra ösztönöz, hogy a jövő-
ben még többet dolgozzak. Ami a 
mögöttünk levő évben elért ered-
ményeket illeti, az országos baj-
noki címet emelném ki, amelyet a 
serdülők mezőnyében szereztünk 
meg. Tagja vagyok a szerb korosz-

tályos válogatottnak, amellyel sok 
mérkőzést játszottam 2021-ben. 
Az Európa-bajnoki selejtezőben 
az összes találkozónkat megnyer-
tük. Remélem, hogy a jövőben is 
tagja lehetek a nemzeti csapatnak 
– mondta Petrović. 

Pető Zoltán a szuperligás 
Temerin Ferocoop csapatával so-
rozatban másodszor kiharcolta a 
felsőházban való szereplés jogát, 
ami azt jelenti, hogy a temerini asz-
taliteniszezők ismét a legjobb hat 
csapatban lesznek az országban. 
Az idény jelenleg szünetel, de már 
január folyamán megkezdődik a 
szezon második része. Pető az őszi 
idény egyik legjobb játékosa volt a 
Szuperligában.

– Örülök ennek a díjnak. 
Büszke vagyok a csapatomra, 
hogy egymás után másodszor be-
jutottunk a Szuperliga felsőházába, 
ahol majd remélem helyt állunk. 
Azt is kiemelném, hogy az egyesü-
let vezetősége nélkül nem értünk 
volna el ilyen eredményeket. Büsz-
ke vagyok mindenkire a klubban. 
Csapatmunka eredménye, hogy si-
keresek lettünk az utóbbi időben 
– nyilakozta Pető.

A legjobb temerini edző Igor 
Pavlik lett, aki a jiu jitsu klubot 
vezeti, míg a legsikeresebb klub-
nak járó díjat a Sparta kick-box 
egyesület kapta, amely idén or-
szágos csapatbajnoki címet nyert, 
több neves klubot megelőzve.

A legjobb sportmunkás ka-
tegóriában Marko Menićanin 
érdemelte ki a díjat, aki újság-
íróként is dolgozik, illetve a Szerb 
Kézilabda Szövetségben és a Vaj-
dasági Labdarúgó Szövetségben 
is tevékenykedik. Az életműdíjat 
Predrag Novaković kapta posz-
tumusz, aki súlyos betegséget kö-
vetően december elején hunyt el. 
Novaković sok éven át a temerini 
sakkegyesület elnökeként dol-
gozott, illetve játékosként is ak-
tív volt. 

Nedeljko Đukić, a Temerini 
Sportszövetség elnöke, a cselgán-
csozók edzője többek között ki-
emelte, hogy a legjobbakat azok 
a sportolók közül választották ki, 
akik a helyi egyesületekben ver-
senyeznek, ezért nem vették szá-
mításba a két olimpikont, Marica 

Perišić cselgáncsozót és Pető Zsolt 
asztaliteniszezőt, akik részt vettek 
a 2021-re halasztott tokiói ötka-
rikás játékokon.  

– A sportolóknak az év vége 
az az időszak, amikor összegzik 
az elért eredményeket. A járvány 
ellenére a temerini sportolók sok 
versenyre eljutottak, és mondha-
tom, hogy remek eredményeket 
értek el. A klubok elküldték a je-
löléseiket, mi pedig kiválasztottuk 
a legjobbakat. Kiemelném, hogy 
kitűnő az együttműködésünk a 
községi vezetéssel, évről évre 
növekszik a sportra szánt pénz-
összeg. Annyit megígérek a spor-
tolók nevében, hogy 2022-ben is 
arra törekszünk, hogy öregbít-
sük Temerin hírnevét – mondta 
Đukić.

Díjazták a legjobb 
sportolókat

A díjazott sportolók

A 30 éVES HAgyoMáNNyAl RENDElKEZő

Optika Rakic BS
díjmentesen végez • számítógépes 
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés több havi•  törlesztésre, kamatmentesen
a legjobb minőségű anyagból•  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen szervizeli és javítja • 
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.

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

véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek 

kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
Költöztetést vállalunk kombival

T. N. T.


