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Születésnapi ajándék
Száznyolc évvel ezelőtt, 1914. február 12-én szü-

letett Illés Sándor. A Temerinben töretlen népszerű-
ségnek örvendő író alakját személyes élményei alap-
ján Varga József és Csorba Béla eleveníti fel a tájház 
előadótermében február 12-én (szombaton) este 6 órai 
kezdettel. A rendezvényre ellátogatók ajándékként 
hozzájuthatnak a Hajnali madárfütty és az Imádság 
és vallomás c. Illés-novelláskötetekhez, melyeket a 
könyvek budapesti kiadója bocsátott a temeriniek ren-
delkezésére.                                                            (cs.) 

Lásd még a 7. oldalt

A telepi templom 
búcsúja

Lourdes-i Boldogasszonynak szentelt temerini telepi 
millenniumi emléktemplom búcsúja pénteken, febru-
ár 11-én lesz. A Szűzanya megkérte a kis Bernadettet, 
hogy építsenek templomot és körmenetben jöjjenek 
Isten áldását kérni. 

Vajdaság egyetlen Lourdes-i Boldogasszony templo-
ma 2000-ben épült, így a hazai híveknek is lehetőségük 
van zarándokolni, és a Szűzanya közbenjárását kérni. 
Szeretettel várunk minden zarándokot! 

Tartsuk be a járványügyi előírásokat, a maszk vise-
lését és a szociális távolságtartást.

Tavaszi mezőgazdasági 
munkálatok

Községi 
fejlesztési terv

Tizennégy napirendi pontot vitat meg köz-
ségi képviselő-testület péntekre összehívott 
ülése. Az elfogadásra váró fontosabb témák 
között szerepel a 2022–2030-ig terjedő idő-
szakra vonatkozó fejlesztési terv meghozatala, 
a Közművállalat (JKP) idei tervének első mó-
dosítása, valamint a Szociális Védelmi Köz-
pont, az Idegenforgalmi Szervezet és a Szirmai 
Károly Közkönyvtár idei munka- és pénzügyi 
terve. A községi képviselő-testület sorban hu-
szadik ülése kilenc órakor kezdődik a szín-
házteremben. 

Az újratermelési anyagok drágulása miatt a tavaszi mezőgazdasági munká-
latok megkezdése igen jelentős anyagi befektetést igényel. (V. Z)

Járvány és művelődési élet
Nem volt teljesen eseménytelen időszak

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt 
időszakban számottevően kevesebb ren-
dezvényt tartottak a községben. A közönség 
számára legtöbb esetben kikapcsolódást és 
felüdülést nyújtó események megszerve-
zését zömében a községben működő civil 
szervezetek vállalták magukra, így nekik 
köszönhetően nem kellett teljesen nélkü-
löznünk a kulturális tartalmakat. 

Az önkormányzat tavaly két jelentősebb 
rendezvényt szervezett, a nyári babfeszti-
vált és az év végi Téli varázslat elnevezésű 
rendezvénysorozatot. Nina Srdić, az ille-

tékes tárca vezetője szerint a körülmények 
ellenére ez jó eredménynek számít, hiszen 
érezhető az, hogy a község művelődési éle-
te valamelyest felpezsdült.

 A támogatások kapcsán elmondta, 
tavaly 22 művelődési egyesület, valamint 
23 civil szervezet rendezvényéhez járultak 
hozzá anyagilag. Támogatják a művelődési 
intézményeket is, a Lukijan Musicki Műve-
lődési Központnak csaknem 14 és fél millió 
dinár, míg a könyvtárnak több mint 31 mil-
lió dinár jut a községi költségvetésből.

ácsi

ácsi

KITolódIK az 
ISKolaéV Vége

Három nappal kitolódik az iskolaév 
vége a végzős diákok esetében is, ugyanis 
ebben a tanévben már több olyan rendkí-
vüli munkaszüneti nap volt a járvány miatt, 
amely az iskolanaptárban nem szerepelt. 
Ezáltal tolódik a kisérettségi időpontja is, 
ami a tervek szerint június 27-én, 28-án 
és 29-én lesz. A próbaérettségi időpontja 
nem változik, ezt március 25-én és 26-án 
tartják meg az általános iskolások végző-
sei számára.

A nyolcadikosok június 10-ig, a gimná-
ziumok végzősei május 27-ig, a három- és 
négyéves szakiskolák végzősei pedig június 
3-áig járnak majd iskolába. ácsi
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Savanović fóliakertészet
színes, virágos Valentin-napot kíván!
Lepje meg kedvesét a szerelmesek napján 
színpompás virággal – ciklámennel, primulával, 
szegfűvel, korallvirággal stb. – vagy válasszon 
a szokásos kínálatból behozatali orchideát, 
Schefflerát, kaktuszt, Benjámin fikuszt stb. 

Temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53
Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

A

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

Nagyméretű támogatás 
a mezőgazdaságnak
A szerb kormány elfogadta azt a rendeletet, amelynek értelmében a 

mezőgazdasági termelőket összesen 32,16 milliárd dinárral, vagyis 275,3 
millió euróval támogatja. Ezeket a támogatásokat egyedenként, a tej liter-
je utáni prémium, a baromfi, illetve a méhészek esetében kaptáranként 
kapják majd meg a tenyésztők, írja a Nova Ekonomija.

      A tej esetében összesen 8,2 milliárd dinárt szánnak prémiumokra, 
a növénytermesztőket pedig 7,4 milliárd dinárral segítik ebben az évben. 
Valamennyivel több támogatásra számíthatnak azok, akik tenyészállatokat 
tartanak, nekik 10,02 milliárd dinárt biztosít az állam. A vágásra való 
állatok tenyésztését 4,48 milliárd dinárral támogatják.

A méhészeket 1 milliárd dinárral, a haltenyésztőket 25 millióval, a 
marhatenyésztőket 800 millióval segítik. A tejprémium 10 dinár lesz li-
terenként, 4000 dinárt fizetnek hektáronként a növénytermesztőknek, 
a fejni való tehenek után pedig 25.000 dinárt kapnak a mezőgazdászok. 
A birkák, kecskék után 7000 dinár, a sertés után 15.000 dinárt fizet az 
állam.

A baromfi után jóval kevesebb támogatás jár: 60 és 100 dinár ka-
kasonként, a pulyka után 300 dinárt fizet az állam. A ponty után 500, 
a pisztráng tenyésztése után pedig 300 dinár támogatásra számíthatnak 
az érintettek. A méhészek kaptáranként 800 dináros támogatásra szá-
míthatnak.

Mint ismert a helyi vízvezeték-hálózat több évtizeddel ezelőtt 
azbeszt csövekből épült. Anyagfáradás következtében nem 
ritkák a törések és szivárgások. Legutóbb a főutcán történt 
hasonló, a hiba elhárítása napokat vesz igénybe.

MedVeCkI S.

Csőtörés

 Több fertőzött, enyhébb tünetek
Év eleje óta több mint négyezer koronavírus tesztet végeztek el a 

Temerini Egészségházban, és több mint kétezer esetben mutatták ki a 
vírust. A covid-betegek száma egyre nő, az oltási hajlandóság viszont 
csökken a településen. 

A Temerini Egészségházba naponta több mint négyszáz ember érkezik 
tesztelésre, és több mint ötven százalékuk pozitív. Az egészségügyiek erejü-
ket megfeszítve dolgoznak. Az egészségház 7–22 óra között van nyitva. 

Bár növekszik a fertőzöttek száma, a tünetek jelentősen enyhébbek, 
mint az előző hullámokban. Az orvosok kérik, hogy csakis azok fordul-
janak orvoshoz, akik már 2-3 napja koronavírus gyanús tüneteket ta-
pasztalnak. A várakozás elkerülése végett továbbá időpontot kell kérni 
a tesztelésre.

Aleksandar Delibašić, a központi egészségház ápolója, Covid-
rendelő: – „Úgy szerveztem meg az ügyeletet, hogy reggel hétkor 
azokat, akiknek tüneteik vannak, és gyaníthatóan pozitívak, azon-
nal fogadjuk, 20-30 esetet tudunk azonnal tesztelni, a többieket 
napközben. Kapnak egy számot és időpontot, ezért nincs várakozás. 
Igyekszünk minél kevesebb embert egy helyen tartani, hogy ne vára-
kozzanak az épület előtt a hidegben, és hogy ne legyenek egyszerre 
sokan bent sem.”

Az egészségház dolgozói közül szintén sokan betegek.  dr. Tomislav 
Ugarković igazgató: – „Maximálisan le vagyunk terhelve. A covid 
részleg személyzete mindennap reggel 7-től este 22 óráig dolgozik, 
jelenleg hét csapat aktív, két csapat viszont nem, mivel betegek. A 
többi részleg a megszokott módon működik, mindennap, két mű-
szakban reggeltől estig.” 

Temerinben eddig 28. 250 koronavírus elleni védőoltást adtak be. Az 
utóbbi időben naponta 10-15 ember jelentkezik vakcina felvétele végett.

Már nagyon kellett a felújítás
Befejezéshez közeledik a sportcsarnok padozatának cseréje

Minden jel szerint még ebben a hónapban befejezik a sportcsarnok 
padozatának cseréjét. Az önkormányzat ötmillió dinárt nyert a tartomá-
nyi sportügyi titkárságnál, még ugyanennyit ők maguk biztosítottak, így 
a munkálatok összértéke tízmillió dinárt tesz ki. A minap Mladen zec 
polgármester megtekintette a munkálatokat, és mint hangsúlyozta, a 
sportolók már nagyon igényelték a felújítást, mert a korábbi már nagyon 
rossz állapotban volt.  Lapunk is beszámolt róla, hogy munkálatok még 
január elején megkezdődtek. A kivitelezővel hatvan napos határidőben 
állapodtak meg, azonban ennél sokkal korábban, már február 19-ig 
elkészülnek vele. Željko Džakula, a sportcsarnokot működtető Köz-
művállalat (JKP) igazgatója elmondta, legutóbb 2005-ben újították fel a 
padlót, és noha jó munkát végeztek, az idő megtette a magáét. Szeretnék 
kicserélni az ablakokat és a nézőtér székeit is – mondta.

 ADomáNy A TűzolTókNAk 
Az önkormányzat 900 ezer dinár értékben adományozott eszközöket 

a helyi tűzoltóknak. Ebből az alkalomból Mladen Zec községi elnök fel-
kereste a tűzoltók helyiségeit és elbeszélgetett az ott dolgozókkal.

ácsi
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GyerMekGyóGyTornA
Lúdtalp korrekció

koordinációs és egyensúly gyakorlatok 
végzése • Testtartásjavító gyakorlatok végzése  
játékos módon • 3 és 10 év közötti gyermekek 

jelentkezését várjuk!
FIZIáTer konZuLTáCIó
FIZIoTeráPIA
GyóGyTornA FeLnőTTeknek
A gyakorlatokat tapasztalt 
fizioterapeuta végzi!
LoGoPédIAI éS GyóGyPedAGóGIAI 
FeJLeSZTéS: beszédindítás, nyelvi 
és beszédzavarok, valamint figyelem 
és koncentrációs zavarok korrekciója, 
szókincs bővítése, egyéni 
és kiscsoportos formában.

 
Helyszín: Személyfejlesztési csoport, 

Temerin, Újvidéki utca 342/7, 
a Praxis Tim rendelő udvarában

Jelentkezés: 063/8-637-485, 069/1-557-566, 
063/125-86-42, 069/411-77-68

A kertbarátkör hírei

Temerini pálinkák
A hét végén nyolcadik  alkalommal tartották meg Bácskossuthfalván 

a nemzetközi Kisüstiversenyt és Gasztrofesztivált, a Rizling Szőlészek és 
Gyümölcsészek Egyesülete és az Ady Endre Művelődési Központ együtt-
működésében.

A Temerinből benevezett pálinkákat a szakmai zsűri jónak minősítet-
te, Sziveri Béla 1 arany, Lócz Ervin 1 arany és 1 bronz, Kókai Katalin 
1 ezüst, giricz János 1 bronz, giricz Tibor 1 arany és 2 bronz, Birinyi 
Szabolcs 1 bronz, a Temerini Kertbarátkör 1 arany, 1 ezüst és 
1 bronz éremmel térhetett haza.

Rendezvény során pacalt, töltött káposztát, sült hurkát és kolbászt, 
fánkot, süteményeket is kóstolhattak a finomságok iránt érdeklődők. 
A jelenlevők több mint 700 pálinkamintából és likőrből kóstolgathattak 
majd sor került a Kisüsti verseny díjátadójára is.

SzAkmAi előADáS A veTéSről
Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége keretében működő falugaz-

dász és a Temerini Kertbarátkör együttműködésével előadást szervez-
zünk a mezőgazdasági termelők részére ma  (csütörtökön) 18 órai 
kezdettel a Kertészlakban, ahol Szadeczki István ismerteti a modern 
vetés techológiai megoldásait. Előadás az adott járványügyi rendelke-
zésekkel összhangban kerül megszervezésre. Minden érdeklődőt sok 
szeretettel várunk.

k. r.

FölDműveSek Figyelmébe!
Tisztelt temerini földművesek! Ha Önök is úgy érzik, hogy a földmű-

ves társadalom érdekeit majdnem senki sem képviseli, akkor jöjjenek 
el egy ezzel kapcsolatos beszélgetésre a Kertészlakba, amelyet ma, a fent 
említett előadás után szervezünk meg. Vannak nagyon érdekes témák és 
égető gondok. dr. Szögi István állatorvos, Szenttamás, a Népi Paraszt 
Mozgalom csoport nevében, elérhetőségem: 069/44-67-304.  Minden 
érdeklődőt szeretettel várok!

Vasárnap reggelre ismeretlen tettesek betörték a Turisztikai 
központ által a központban felállított tájékoztató tábla üvegét. 
A vandalizmus mintha ismét elharapózott volna, más ponto-
kon is lehet hasonló rongálásokat és firkálásokat látni. Példá-
ul a járeki helységnévtáblák „Járek” feliratai mindenütt fekete 
színnel vannak befújva.

M. S.

Vandalizmus

BATyuBáL
FeBruár 26-án, SZoMBATon eSTe 7 

órAkor „HA JöTTök LeSZTek, HA HoZTok 
eSZTek” MoTTóVAL BATyuBáLT rendeZnek 

AZ IFJÚSáGI oTTHonBAn.
MuZSIkáL A BrAnCH eGyüTTeS.

A réSZLeTek FeLőL érdekLődnI LeHeT 
oLáH LáSZLónáL A 844-983-AS éS A 

063/85-02-845-öS TeLeFonSZáMok eGyIkén.

A tartományi kormány 21 millió dinárt szán arra, hogy a nők ingat-
lanvásárlását támogassa vissza nem térítendő eszközökkel. A hamarosan 
megjelenő pályázatra olyan nők jelentkezhetnek, akiknek nincs a nevü-
kön ingatlan, továbbá házasságban vagy élettársi viszonyban élnek, illetve 
egyedülálló anyák. Kimutatások szerint a nőknek csupán 14 százaléka 
ingatlantulajdonos, illetve 12 százalékuk társtulajdonos. 

ácsi

Házvásárlási 
pályázat nőknek

  PályázAT NAgycSAláDoSok SzámárA
Olyan vajdasági illetőségű szülők számára jelentetett meg február 3-án  in-

gatlanvásárlási és felújítási pályázatot a tartományi kormány, akiknek 2021. 
január elseje után született meg a harmadik vagy negyedik gyermekük. A 
pályázók legfeljebb 1,2 millió dinár vissza nem térítendő támogatást igé-
nyelhetnek.

A pályázati feltételek között szerepel többek között az, hogy legalább az 
egyik szülőnek szerb állampolgárnak kell lennie, a családnak legalább öt 
éve állandó vajdasági lakhellyel kell rendelkeznie és legalább az egyik szü-
lőnek munkahellyel kell rendelkeznie. A pályázatra házastársak, élettársak 
és egyedülálló szülők is jelentkezhetnek. A támogatást ingatlan vásárlására, 
felújítására, annak bővítésre, illetve karbantartására lehet fordítani. To-
vábbi részletek a www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs honlapon 
érhetők el.
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lönösebb gondot. A munkahelyekre való bejá-
ráshoz úgyszintén szükség van a negatív tesztek 
felmutatására. Az egészségügyben dolgozóknak 
ezen felül hetente egyszer PCR tesztet is kell vé-
gezniük. A PCR tesztelést a munkahelyen végzik, 
gyorsteszthez pedig gyógyszertárban vagy a mun-
kahelyen lehet hozzájutni ingyen. Pozitív ered-
mény esetén azok számára, akik három oltással 
rendelkeznek ötnapos karantén a kötelező, ha 
nincs meg a három oltás, akkor tíznapos. Azok 
számára, akik fertőzöttel álltak kapcsolatban és 
rendelkeznek három oltással nekik nem köte-
lező a karantén. Az oltások hiányában rájuk is 
vonatkozik az elkülönítés szabálya. Az egészség-
ügyi dolgozóktól elvárás, hogy rendelkezzenek 
oltási igazolással, de egyelőre még nem tették 
kötelezővé. A magánegészségügyi intézmények-
ben is ajánlott a védőoltás a dolgozók számá-
ra, de nem elvárás. Azok számára viszont, akik 
most szeretnének munkába állni feltétel, hogy 
be legyenek oltva. A többi munkahelyen a mun-
káltatótól függ, hogy szükséges e a védőoltás. 

Itt, Skóciában szinte mindenki megkapta már 
a védőoltást, ezért nagy fennakadások ebből 
nem származnak. Az igazolások elektronikus 
úton érhetőek el egy mobil applikáció segít-
ségével. A tizenkét éven felüliek igényelhetik 
a védőoltást, amit már a buszokon, parkolók-
ban és egyéb nyilvános helyeken is igényelhet-
nek. Az iskolákban jelenléti oktatás folyik. A 
tizenkét évesek maszkban járnak iskolába, a 
fiatalabbak anélkül. Az emberek betartják az 
előírásokat, nincsenek tüntetések és hasonlók. 
Akik fel vannak mentve a maszk viselése alól, 
kitűzőt kapnak, amivel igazolhatják a mentes-
ségüket. Utazni a múlt héttől egyszerűbb. Az 
oltottaknak nem kell tesztelniük magukat, ha 
utazni szeretnének. 

A járvány miatt két és fél éve nem voltunk 
otthon, de most húsvétra biztosan hazalátoga-
tunk. Ami a szórakozási lehetőségeket illeti itt 
Skóciában erre nagyon sok lehetőség van a 
mozik, a színházak, a pubok, az éttermek és 
hasonlók mind nyitva tartanak, és fogadják a 
vendégeket – mesélt mindennapjaikról Róbert, 
aki családjával már lelkesen tervezi a régvárt 
hazalátogatást.

A Fodor család hat évvel ezelőtt költözött 
Németországba. A szülők és két gyermekük ha-
mar beilleszkedtek a környezetbe, és jól felta-
lálták magukat az idegenben. A járvány és a vele 
járó különböző intézkedések az ottani lakossá-
got sem kímélték. Mint megtudtuk a lakosság 
rendkívül fegyelmezett, annak ellenére is, hogy 
a mindennapi teendőik elvégzése jóval körül-
ményesebb, mint a járvány előtt. Fodor Tímea 
mesélt lapunknak a mindennapjaikról, és az 
aktuális járványügyi előírásokról.

– Baden-Württemberg tartományban, ahol 
mi élünk, szintén nagyon magas a fertőzöttek 
száma. Napi szinten körülbelül 18 ezer fertő-
zöttet regisztrálnak. A szakemberek szerint ezen 
a területen is az omikron variáns dominál. A 
magas fertőzésszám ellenére a közelmúltban 
enyhítéseket vezettek be a tartományban. A jár-
ványügyi előírásokat az intenzív osztályon ápolt 
betegek számához mérten szabályozzák. Jelenleg 
nagyon kevesen szorulnak intenzív ápolásra, ami 
valószínűleg a magas átoltottságnak, és a gyen-
gébb tüneteket okozó variánsnak köszönhető. 
A szórakozóhelyek továbbra is zárva tartanak, 
de múlt péntek óta látogathatóak az operák, 
a színházak, a mozik és a sportközpontok. Az 
említettek az úgynevezett 2G szabállyal működ-
nek, ami azt jelenti, hogy az oltottak, illetve azok 
térhetnek be ezekre a helyekre, akik már átes-
tek a fertőzésen. Az éttermek ugyancsak ezzel a 
szabállyal fogadhatnak vendégeket. Sok helyen 
érvényes még a 3G szabály is, mint például a 
fodrászüzletek esetében. Ide olyanok is betérhet-
nek, akik nincsenek beoltva, és nem estek át a 
fertőzésen, de egy negatív teszttel kell igazolniuk, 
hogy nem fertőzöttek. Lépten-nyomon tesztelik 
a lakosságot, az oltatlanok a munkahelyükre is 
csak negatív teszttel mehetnek be, a boltokban 
szintén szükség van a negatív teszt felmutatásá-
ra, ahogyan a tömegközlekedés használatakor 
is. December óta kötelező a tesztek felmutatá-
sa mindazok számára, akik nem rendelkeznek 
oltási igazolással. Ezen felül az iskolákban he-
tente háromszor tesztelik a diákokat. Ennek 
köszönhetően viszonylag hamar és gyorsan 
kiszűrhetőek a fertőzöttek. Számos ideiglenes 
tesztcentrumot létesítettek a lakosság részére a 
településeken, ahol viszonylag gyorsan el tudják 
végezni a tesztelést. Főként gyors teszteket végez-

nek, PCR tesztre csak azoknak van szükségük, 
akik kórházi látogatóba szeretnének menni, 
illetve akiknél tünetek jelentkeztek. A védőol-
tás nem kötelező a lakosság számára, kivételt 
képeznek az egészségügyi dolgozók, akiknek 
március 15-től rendelkezniük kell vakcinációs 
igazolással. Az iskolákban jelenléti oktatás fo-
lyik, és mint említettem a gyerekeket folyama-
tosan tesztelik. Ezenkívül a tantermekbe olyan 
légtisztító berendezéseket szereltek be, amelyek 
folyamatosan friss oxigént biztosítanak, de a 
rendszeres szellőztetés sem marad el. A tanulók 
számára iskolai személyi igazolványokat készí-
tettek, amelyekkel a gyerekek más helyeken 
is, például a tömegközlekedés használatakor 
igazolni tudják, hogy tesztelve vannak. Az iskola 
területén az egyes osztályok csak a számukra 
kijelölt helyeken tartózkodhatnak, így van ez az 
iskola udvarán is. Így próbálják megelőzni, hogy 
a fertőzés elhatalmasodjon a tanulók között. A 
szabályok megszegése nagyon szigorú bünteté-
sekkel jár. A lakosság túlnyomó része továbbra 
is betartja az előírásokat, viszont mostanra már 
alábbhagyott az emberek türelme, így kisebb 
baráti összejövetelekre időnként már sor kerül. 
A maszkviselés továbbra is kötelező, és kizáró-
lag csak az úgynevezett FFP2 maszkot viselhetik 
az emberek. Egy esetleges hazalátogatás nem 
igényel nagy tervezést, de a visszaút már annál 
körülményesebb. Szerbia szinte folyamatosan 
a magas kockázatú országok között szerepel 
Németországban, ezért oltási igazolással, vagy 
negatív PCR teszt felmutatásával kerülhető el a 
karantén kötelezettség. A járvány vége itt egy-
előre még nem érzékelhető, és a szakemberek 
sem emlegetnek hasonlót – mesélte lapunknak 
a Németországban élő családanya. 

Tóth róbert feleségével és két fiú 
gyermekükkel évekkel ezelőtt Skóciába 
költözött. a beilleszkedés számukra sem 
okozott gondot, de a járvány és a külön-
böző szabályok őket sem kerülték el. A 
németországi sorstársaikhoz képest azon-
ban nekik talán kevesebb előírást kell be-
tartaniuk. – Jelenleg az üzletekben kötelező 
a maszkviselés. Ezt a szabályt az emberek be is 
tartják. Összejövetelek előtt szükséges a negatív 
gyorsteszt felmutatása. Mindössze 15 perc alatt 
megkapjuk az eredményt, így ez nem okoz kü-

Fegyelmezetten és szigorúan
 Svábföldön és Skóciában élő temeriniekkel beszélgettünk 

a Covid-járvány ottani szabályairól 
a koronavírus okozta járvány lassan két éve árnyékolja be a világ lakosságának 

mindennapjait. idehaza is ismét tombol a járvány, és naponta rekord mennyiségű 
fertőzöttet regisztrálnak. egyesek úgy tartják, hogy már látszik a fény az alagút vé-
gén, de a számok továbbra sem ezt mutatják. Az elmúlt időszakban megtanultunk 
alkalmazkodni a különböző előírásokhoz és korlátozásokhoz. más kérdés, hogy ki 
mennyire tartja be az említetteket. De mi a helyzet másutt? milyen szabályok árnyé-
kolják be az ott élők  mindennapjait? olyan temerini családokkal beszélgettünk, akik 
évekkel ezelőtt telepedtek le valamely távoli országban.

TóTH dianna

Skócia elhelyezkedése
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a jó mester aranyat ér, tartja a mon-
dás. ez az állítás napjainkban méginkább 
igaz, hiszen egy-egy háztartási gép meghi-
básodása esetén szinte lehetetlen azonnal 
mestert találni. gyakran egy hétbe is be-
letelik, mire a szerelő kiszáll a terepre, 
felméri a kárt, és orvosolja azt. A házi-
asszonyok rémálma, amikor a mosógép 
romlik el, mert a ruha csak tornyosul, 
mosni viszont legfeljebb kézzel lehet, 
amíg be nem csönget a mester. Pásztor 
istván háztartásigép-szerelő szerint meg-
változtak a mosási szokásaink, naponta 
akár kétgépnyi ruhát is kimosunk, ezzel 
párhuzamosan a szerkezetük is átalakult 
az elmúlt évek során, így a javításuk sem 
olyan egyszerű, mint 15 évvel ezelőtt. 
beszélgetőtársam 2006 óta magánvál-
lalkozóként javít különböző háztartási 
eszközöket: mosó- és mosogatógépeket, 
szárítógépeket, vízmelegítőket, villanytűz-
helyeket, hűtőszekrényeket, hűtőládákat 
és klímagépeket. az elmúlt évek során 
kialakult ügyfeleinek köre, elmondása 
szerint igyekszik mindenhova időben el-
jutni, de az is előfordul, hogy bizonyos 
munkát nem vállalhat el. 

– 1986-ban szereztem oklevelet háztartási-
gép-szerelői szakon, de akkor szinte lehetetlen 
volt munkába állni. Számos, erős magánvállal-
kozó volt, akik még csak szóba sem álltak ve-
lünk, nem hogy felvegyenek segédmunkásként. 
De mivel én dolgozni akartam, így elszegődtem 
a Graditeljbe villanyszerelőnek. Ott 13-14 évet 
töltöttem el, közben folyamatosan javítottam 
háztartási gépeket. A kilencvenes években, mi-
után tönkrement a cég, Újvidéken dolgoztam 
két évig, ugyancsak villanyszerelőként, majd 
elhatároztam, hogy a magam gazdája leszek, és 
vállalkozást indítok. 2006 óta tehát háztartási-
gép-szerelőként tevékenykedem, tíz éve pedig 
már légkondicionálókat is javítok. A villany-
szerelés valamelyest a háttérbe szorult, az évi 
tevékenységnek  mindössze 20-30 százalékát 
teszi ki. 

• A technika rohamosan változik, az 
ezzel járó újdonságok mennyire nehezítik 
meg a mester dolgát? 

– Tizenöt évvel ezelőtt a mosógépek me-
chanikus elemeket tartalmaztak, ezáltal sokkal 
könnyebben lehetett őket szerelni. Az elmúlt 
évtized során a mosógépek korábbi mecha-
nikus részeinek hatvan százalékát elektronika 
váltotta fel. Ma már e gépek energiatakaréko-
sabbak, kevesebb áramot és vizet fogyasztanak. 
Így alakultak ki az energiatakarékossági meg-
jelölések is. 

• mosógép vásárláskor milyen szem-
pontokra kell ügyelnünk? 

– Elsősorban mindig az árat nézzük meg. 
Nem mellékes szempont az sem, hogy például 
egy géptípust legfeljebb hat évig gyártanak. Utá-
na félreteszik, és jön a következő. A fennmaradt 
alkatrészeket eladják a kisvállalkozóknak, akik 
folytatják a gyártást. A javításhoz szükséges al-
katrészeket egy 10-15 éves gép esetében tőlük 
lehet beszerezni.

Azokhoz a Gorenje géphez például, ame-
lyeken nincs AWV jelzés, már nincs alkatrész. 
Régen nem volt ennyi típusú gép, mindössze 
négy: a Gorenje, az Obodin, az EI és a Končar. 
A mi piacunkon meglehetősen gyér a minőség, 
25–35 ezer között mozog a mosógépek ára. 
Külföldön ennek duplájáért sem lehet besze-
rezni a sokkal jobb minőségűt. 

• megéri-e használt, importból szár-
mazó gépet vásárolni? 

– Ez csupán a szerencsén múlik. Minden 
behozatali gépnek volt vagy van valami hibája. 
Ha szerencséje van a vásárlónak, akkor kisebb 
a hiba, és nagyon sokáig lehet használni. Tény 
az, hogy sokkal többet mosunk, mint korábban, 
az itteni gépek is 6-8 év alatt amortizálódnak. 
A gyártó által megszabott jótállási időszak ál-
talában öt év, de nem minden esetben bír ki a 
gép annyit. Idővel tönkremennek a csapágyak, 
a kefék a motorban. Mindez javítható, de sok-
szor jobban megéri új gépet venni. 

• vannak-e a mosásnak szabályai? 
ezeket mellőzve csak a ruhának ártunk, 
vagy a gépnek is? 

– Általánosságban elmondható, hogy nem 
kíméljük a gépet, addig tömjük ruhával, amíg 
fér bele. Egy régi jó szakkönyv szerint a gépet 
háromnegyedéig nyugodtan meg lehet rakni, 
tehát ha beletesszük a kezünket, akkor még 

marad is hely. Teli gép esetén magába szívja a 
vizet és a forog benne a ruhakupac, mint egy 
labda. Míg a külseje mosódik, a belseje nem. 
A gépet nem károsítja, de a ruha nem lesz tisz-
ta. A textilt úgy óvhatjuk meg, hogy a csavarást 
800-1000 fordulaton használjuk. Ezen felül már 
olyannyira kicsapja a ruhákból a mikroszálakat, 
hogy 20-30 mosás után tönkremennek, elvéko-
nyodnak, és elszakad az anyag. Ugyanezt teszik a 
szárítógépek is, a szűrőkre rakodott “pöszmők” 
mind a ruhákból származnak. 

• A víz minősége, illetve a mosóporok 
és öblítők mennyisége is fontos szem-
pont? 

– Víz tekintetében nálunk nincsenek gon-
dok, Újvidéken a víz tízszer vízkövesebb, mint 
nálunk. Ott négy-öt év alatt félig megtelik a boj-
ler vízkővel, míg nálunk ledolgozik harminc évet 
úgy, hogy nincs benne három ujjnyi vízkő sem. A 
gép szerkezetére nincs kihatással, mint ahogy a 
mosóporok és az öblítők sem. A ruhára viszont 
annál inkább, hiszen ha túl sokat teszünk bele, 
nem képes kimosni a ruhából. Nagyon fontos 
a mértékletesség. 

• manapság egyre nehezebb mestert 
találni. mennyi munkát vállalhat el egy 
ilyen mester? 

– Munka mindig van, mára már kialakult 
a törzsvendégek köre, de folyamatosan van-
nak újak. Naponta 3-5 gépet javíthatok meg. 
Sajnos, az is előfordul, hogy valakit el kell uta-
sítanom, de amit elvállalok, oda igyekszem a 
lehető leggyorsabban eljutni, hogy felmérjem a 
meghibásodást. A mosó- és a mosogatógépek 
javítása egész évben zajlik, a szárítógépre ősztől 
tavaszig mutatkozik igény, ugyanis az emberek 
akkor használják. A „klímaszezon” április ele-
jétől indul, először a szervizzel kezdjük. Ezt ket-
ten végezzük, de a többi munkát a műhelyben 
és a terepen kizárólag egyedül. Szükség esetén 
besegítenek a fiaim, de jelenleg úgy tűnik, hogy 
egyikük sem érdeklődik a szakma iránt olyany-
nyira, hogy a későbbiekben akár ezzel foglal-
kozzon. Még van néhány évem a nyugdíjig, és 
ha egy napon szeretnék átvenni tőlem, jó lenne, 
ha idejében elkezdenék a kitanulni a szakmát.

ÁdÁM Csilla

Pászor István háztartásigép-szerelővel beszélgettünk

A jó mester aranyat ér

Pásztor István munka közben

Február 10-én kezdik meg a 20 ezer di-
nár összegű pénzbeli segély folyósítását a 
nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok szá-
mára, jelentette be a köztársasági nyugdíj- 
és rokkantbiztosítási Alap (PIo).

 A 20.000 dináros támogatást mindazok 
megkapják, akik 2022. január 31-ével bezáró-
lag nyugdíjjogosultságot szereztek, függet-
lenül attól, hogy az erre vonatkozó végzésen 
milyen dátum szerepel, közölte a köztársa-
sági nyugdíjbiztosítási alap. A kedvezmé-
nyezetteknek, a korábbiakhoz hasonlóan, 
nem kell külön jelentkezniük.

érkezik a húszezer
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  mér a mérővonat
  Több mint 200 km/ó sebességgel is száguldott

Minden korábbi szerbiai vasúti rekordsebességet megdöntött a 
Belgrád és Újvidék között közlekedő mérővonat. A német állami vas-
úttársaságtól kölcsönkapott mérővonat óránkénti 201,5 kilométeres 
sebességgel is száguldott a két város között a gyorsvasúton. A teszte-
léseket péntekig végzik. Ha mindent rendben találnak, márciustól a 
lakosok is utazhatnak majd a Belgrád-Budapest gyorsvasút Belgrádot 
és Újvidéket összekötő szakaszán. 

A mérővonat január közepe óta végzi a teszteléseket a gyorsvasút 
Belgrádot és Újvidéket összekötő szakaszán. Van, hogy naponta 10-
12 különböző szakaszon is végez ellenőrzéséket a két város között. 
Tesztelik egyebek mellett a vasúti sínek állapotát és az elérhető ma-
ximális sebességet. 

A tesztelések eddigi eredményei rendkívül biztatóak az illetékesek 
szerint. A vártnál is nagyobb sikernek számít, hogy a mérővonat órán-
kénti 201,5 kilométeres sebességgel is száguldott Belgrád és Újvidék 
között. Nenad Stanisavljević, sajtófelelős, Szerbiai Vasutak: – A mérő-
vonat a rendszer minden apró részletét méri: a felső vezetéket, a pálya 
viselkedését egyszóval mindent, amit újonnan építettek. Végül adnia 
kell egy végső osztályzatot. Biztosak vagyunk benne, olyan osztályzatot 
ad, hogy a gyorsvasút készen áll a haszálatba vételre.” 

A tervek sze-
rint az utazóközön-
ség március 15-
től veheti igénybe 
a Belgrád–Újvidék 
gyorsvonatot. Mie-
lőtt azonban ez meg-
történne, két fontos 
projektet be kell 
fejezni Újvidéken. 
Ezek közül az egyik 
az új vasúti aluljáró építése a Kiszácsi utcában.

 Nenad Stanisavljević, sajtófelelős, Szerbiai Vasutak: – „Néhány 
hónappal ezelőtt a mérések során megállapították, hogy ez a 
korábban épült vasúti felüljáró nem felel meg a 200 km/ó se-
bességgel közlekedő járművek általi használatnak. Ezért lebon-
tották, és a helyére egy új, 40 méterest építenek. A másik projekt 
az újvidéki vasútállomás felújítása.”

Az Újvidék–magyar országhatár szakaszon, ami a létesítmény 
folytatása, a munkálatok befejezése 2024 novemberében várható. 
A gyorsvasút 180 km-es szerbiai szakaszán egyébként 120 új léte-
sítmény épül, illetve újul meg. (Pannon RTV)

– Négygyermekes édesanya vagyok, a gyer-
mekeimre szánt idő mellett az állandó munkavál-
lalás szinte lehetetlen volt – meséli történetét Edit. 

– Szeretem hasznosan tölteni a szabadidőmet, 
ezért amikor csak tehetem, megvalósítom kreatív 
ötleteimet. Kezdetben csak kikapcsolódásként, 

később pedig ajándékozás céljából is ügyesked-
tem. A legelső alkotásaim a különböző szalagok-
kal, kristályokkal díszített pezsgős poharak vol-

tak, amiket főként esküvői ajándéknak szántam 
az ifjú pároknak. Hamar népszerűek lettek az 
általam készített díszes poharak, így csakhamar 

megérkeztek az első megrendelések is. Három 
éve létrehoztam egy oldalt a Facebookon Ede-
kor névvel, ahová feltöltöttem a fényképeket a 
műveimről, majd később az Instagramon is lét-
rehoztam egy hasonló oldalt. Mindkét közösségi 
oldalon megtalálhatóak a termékeim. Két évvel 
ezelőtt az interneten böngésztem újabb ötletek 
után kutatva, és ekkor találtam rá a makramé 
fonalból készült díszekre. Megtetszettek, és 
igyekeztem mihamarabb megtanulni e díszek 
készítésének fortélyait is. Mára már a mak-
ramé is megtalálható a kínálatomban. Kedve-
lem a kézzel készített munkákat, mert minden 
egyes darabnak megvan a maga története. Ezek 
a tárgyak nagy szeretettel készülnek, de a leg-
nagyobb öröm az, ha a megrendelő elégedett 
az elkészült alkotással – vallja Edit, aki azt sem 
tagadja, hogy a járvány a kézművesek minden-
napjaira is kihatással van.

– Ahogyan minden másra, úgy az én mun-
kámra is rányomta a bélyegét a járvány. Még 
mindig gyakran előfordul, hogy lemondanak 
egy-egy esküvőt, ezáltal a megrendeléseim 
száma is csökken. Mindennek ellenére elé-
gedett vagyok, mert tavaly is szinte az egész 
ország területére postáztam munkáimat, sőt 
külföldre is néhányat. A díszes poharakat leg-
főképpen a nyári hónapokban keresik. A téli 
hónapokban pedig makramé angyalkákat ké-
szítettem. Ezek a karácsonyfadíszek is hamar 
népszerűek lettek. Számomra a kézművesség 
egyik legnagyobb előnye, hogy egy olyan kö-
zösség tagja lehetek, ahol minden támaszt és 
segítséget megkapok. A kézművesek hamar 
egymásra találnak, és magam is megdöbbe-
nek olykor-olykor, hogy mennyire segítőké-
szek az emberek. 

T. d.

kézművesek, kézimunkázók között

A megrendelő mosolya
Vein Edit négygyermekes anyuka és az alkotás
legutóbb bemutattuk a Dottywood kézműves műhelyt működtető bakos és a 

Surányi családot, ezúttal a vein edittel beszélgettünk, aki hasonlókban „sántikál” és 
nem tétovázik, ha magával ragadja a kreativitás. Ha kell, barkácsol, vág és ragaszt, 
festeget, vagy tűt és cérnát fog. örömmel és szeretettel alkot, a legnagyobb dícséret 
pedig számára az elégedett megrendelő mosolya. 

Vein edit alkotásai

Márciustól utazhatunk vele
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A TAKT akkor új alkotóház-
ban 2014. október 27-én avat-
ták fel a száz évvel korábban 
született Illés Sándor emlékszo-
báját. Az ünnepségen Csorba 
Béla szólt az író és publicista 
életéről és szülőfalujához való 
kötődéseiről. 

A temeriniek számára Illés 
Sándor mindig és elsősorban a 
Sirató szerzője lesz, hiszen ez 
volt az a könyv, amely az 1970-
es években a reveláció erejével 
szólt, a lassan homályba süllye-
dő, egykori paraszti és parasztpolgári világról, 
annak többszöri pusztulásra ítélt ethoszáról és 
erejéről, amely búvópatakként újra meg újra 
feltör a mélyből, és mindmáig jelen van a föld-
jükhöz, hazájukhoz szívósan ragaszkodó mai 
magyarok legtöbbjeinek a gesztusaiban. 

 Ez a könyv mesélte el legelőször, egy tö-
megsírból élve kimászott túlélő története alapján 
a partizánvérengzés hiteles történetét, még ha 
akkor az író másként nem is mondhatta ki. A 
Jugoszláviában betiltott regényt százával csem-
pészték át a Délvidékre, és könyvének máig sem 
volt annyi olvasója, annyi névtelen kritikusa, 
kommentátora, és akkora sikere. Nem véletlen, 
hogy a vajdasági irodalmi élet irányítói mosto-
hán bántak Illés Sándorral, ami abban nyilvánult 
meg, hogy jó nagyokat hallgattak róla – mondta 
többek között Csorba.

Az említett ünnepségen jelen volt Németh 
Miklós attila, az MTI akkori felelős szerkesztő-
je is, aki büszke arra, hogy a Kossuth Rádióban 
együtt dolgozott Illés Sándorral. Felszólalásá-
ban elmondta, Illés ki merte mondani mind-

azokat a dolgokat, amelyeket 
akkoriban senki sem, mert nem 
rendelkeztek akkora belső hittel 
és merészséggel. Németh Mik-
lós Attila egy bőröndöt hozott a 
tájházba, amely az általa lejegy-
zett Illés-jegyzetekről összeállí-
tott könyvet, számos hangfelvételt 
és egy rövidfilmet tartalmazott. A 
bőrönd természetesen az emlék-
szoba része lett.

Az est vendége volt még 
Szényi gábor, a Magyar Nemzet 
újságírója is, aki szintén munka-

társa volt Illésnek. Elmesél-
te, Illés hihetetlen írói kész-
séggel rendelkezett.

– Egyszer bejött a fő-
szerkesztő a szerkesztőség-
be, és megkérdezte Mackót 
(így becézték Illés Sándort 
a Magyar Nemzetnél), mit 
ír, mire ő azt válaszolta, 
vezércikket ír a földműve-
sekről, mivel aktuális. A fő-
szerkesztőnek nem tetszett 
az ötlet, azt mondta, írjon 
inkább arról, milyen pisz-
kos lett Budapest, mert az 
emberek sokat szemetel-
nek. Erre Mackó kihúzta 
az írógépéből a majdnem 
befejezett vezércikket, papír-
repülőt készített belőle, kisétált az erkélyre, és 
kidobta. Visszajött, és elkezdett írni. Amire a 
repülő lassan földet ért, ő már legalább tíz mon-
datot megírt arról, milyen rossz a közfegyelem, 

Illés Sándor 1914. február 12-én szü-
letett Temerinben, elhunyt Budapesten 
2009. július 8-án 96 éves korában. Újság-
író, költő, író, műfordító volt. 1932-ben, az 
I. Sándor király Gimnáziumban érettségi-
zett, Újvidéken. 1932–1935-ben egyetemi 
filozófiai szakon tanult, Belgrádban. 

Újságírói pályafutását a Lang-féle 
Temerini Újságban és az újvidéki reggeli Új-
ságban kezdte, mielőtt Magyarországra szö-
kött. A Szabad Szó és a Friss Újság után a 
Magyar nemzet újságírójaként vált ismertté, 
valamint a kossuth rádiónak is munkatársa 
volt. Írásait, elbeszéléseit és értekezéseit 
sok folyóirat közölte. Több verseskötetét, 
regényét adták ki, melyből 15 kötet fordítá-
sa jelent meg szerb, horvát, bolgár írótól, 
köztük Ivo Andrić nobel-díjastól.

      108 évvel ezelőtt született

illés Sándor, a Sirató szerzője

Illés Sándor emlékszobája az alkotóházban

mert az emberek sokat szemetelnek az utcán. 
Rendkívül gyorsan tudott írni, és írásait nem 
kellett lektorálni – mesélte Szényi.

(a Magyar Szó tudósítása alapján)

réSzleT A regéNyből
A húsz éve nem látott apja temetésére a bácskai szülőfaluba, a jugoszláviai Temerinbe 

utazó író fájdalmaival, sajgó emlékezéseivel indul a könyv, amely a gyász lelkiállapotából 
fakadottan vallomás a gyökérzetről, szülőkről, rokonokról, a megélt etnikum mélyrétegeiről. 
A könyv eszmei értékei főként abból fakadnak, hogy a Jugoszláviában élő népek szolida-
ritásának, egymásrautaltságának progresszív népi hagyományait eleveníti fel, s így küzd 
mindenféle nacionalista indulat ellen, az együttes előrehaladásért. előhaladásért (korabeli 
fülszöveg).

[Apám] Egyik utolsó levelében azt írta, hogy 
nagyon vár haza. 

„Kedves Fijam! 
Kívánom, hogy néhány sorom jó egész-

ségben találjon. Sajnos én beteges vagyok. 
Ha tudsz, akkor gyere haza, szeretnélek még 
utoljára látni, elbeszélgetni veled. Abban a 
nagy városban biztosan te se érzed jól ma-
gad. Az utóbbi időben a hallásom is erősen 
romlott. Azt mondja Kelemen Gazsi bátyád, 
hogy ott nálatok nagyon jó hallókészülékek 

vannak. Hozhatnál már egyet nekem. Nagyon 
rossz, amikor az ember nem hall. Mintha ve-
remben ülne, egymaga. Megvirrad, oszt nem 
hallod, hogy kukorékolnak a kakasok, meg 
hogy csivitelnek a fecskék. Nekem az a leg-
rosszabb, hogy kimegyek a mezőre, és nem 
hallom a pacsirtát, csak ülök az öreg akácfa 
alatt, kukán, siketen.

Néha meg azért jó is, hogy nem hallok, 
mert anyád igencsak kiengedi a nyelvét, és 
mondja ám, ilyenkor, ha hallok is valamit 

belőle, úgy teszek, mintha nem hallanám. 
Tudod, hogy ő milyen! ...” 

Sorra jártam az üzleteket, végül a bizományi-
ban ráakadtam egy alkalmas hallókészülékre, de 
nem vettem meg. Gondoltam, majd ha megyek. 
De amikor elindultam, akkor neki már nem 
kellett a hallókészülék, nem hallja most már 
soha a pacsirtaszót a mezőn, pedig de nagyon 
szerette hallgatni. 

Korán mentünk mindig, harmatos fűben 
lépkedtünk a Cigány-bara mentén, a kis víz ka-
nyargásait követve. De csodásak voltak ezek 
a reggelek! Vittük vállunkon a szerszámot és 
az elemózsiás tarisznyát. Ha csak valamilyen 
gyalogmunkát végezni mentünk, sosem fogott 
kocsiba az apám, fél óra járásnyira se volt a 
földünk a házhoz. Minek oda kocsi meg ló? Ka-
pálgattunk kettesben, ő munka közben folyton 
mesélt, izgalmas történeteket tudott meg félel-
meteseket is.

(Fordíts!)

Illés Sándor
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Az aranyóra nyertese
építkezési vállalkozó volt az 1980-as években Móricz Mihály. Mal-

terozó brigádjával azon kevesek közé tartozott, akik úgy tudták vakol-
ni az akkor errefelé újdonságnak számító habbeton falakat (Siporex), 
hogy arról a malter nem vált le. nem rejti véka alá Mihály azt sem, hogy 
jelentős részt vállalt a telepi templom építési munkálataiban is. Változ-
tak az idők, az építkezések leálltak, és Malter Misa, ahogyan szakmai 
tudása és jártassága okán többen is szólították, egy faluszéli tanyára 
költözött. ott történt aztán az az eset, amelyben szerencsétlen módon 
elvesztette bal lábának térden aluli részét. ezért visel most protézist. 
– Valamennyicske nyugdíjam van, enni is van mit, meg saját házam 
is, ahol fával tüzelek.

– egyedül azt hiányolom, hogy a sajtó és a bokszról megjelent könyv 
sem foglalkozott méltó módon az én ökölvívó karrieremmel. Például 
azzal a meccsel, amit a zárda udvarában játszottam az 1970-es évek 
elején egy verbászival. ezen az összecsapáson ugyanis én nyertem 
meg azt az arany karórát, amit Joe (József) F. kerekes temerini szüle-
tésű, pehelysúlyú ausztrál országos bajnok, díjként adományozott a 
szebben, technikásabban játszó ökölvívónak – mondja Mihály. 

d.

Tele volt a gyermekkora boszorkányjárással, 
szellemekkel, rossz lelkekkel, kísértetekkel, 
ilyen meséken nőtt fel az istállóban, ahol apró 
mécses világánal kártyáztak a bolhás subán, köz-
ben rémtörténetekkel „ijesztgették” egymást. Ott 
volt közöttük Dobosi István is, a siketnéma. Apá-
mat nagyon kedvelte, mert tudott vele beszélni. 
Nagyszerűen megértették egymást, mutogatással. 
A legkomplikáltabb dolgot is meg tudta neki 
magyarázni apám. Ha valamit tudatni akartak 
vele a testvérei vagy az apja, később a felesége, 
akkor elhívták apámat, aki néhány kézmozdu-
lattal értésére adta, miről van szó. 

A kuka Dobosinak rettenetes ereje volt, 
egyetlen mozdulattal gyökerestül ki tudta tépni 
a földből a kisebb fákat. Ha kígyót talált, vízi-
siklót persze, a Cigány-baránál, azt a keblébe 
rejtette, az inge alá, s mutatta, hogy jó, mert 
hűti. Hiszen forró a nyár. Aztán ha lánnyal, asz-
szonnyal találkozott, akkor artikulálatlan rikol-
tozással előhúzta inge alól a megrémült kígyót. 
Mindenki menekült előle, mert állandóan ilyen 
rossz tréfái voltak. 

Apám is halálra rémült tőle egyszer, amikor 
éjszaka kint aludt a kisszálláson, így neveztük a 
Cigány-bara mellett levő néhány hold földön emelt 
istállót és akácos udvarát a kúttal. Dinnyét őrzött, 
vagy cseresznyeérés idején volt, már nem tudom. 
Olyankor mindig kint hált az istállóban, hogy őriz-
ze a termést, mert egy gyalogút a mi földünkön ke-
resztül vezetett, s aki azon igyekezett valamerre, azt 
bizony megkísértette a lopás lehetősége. Vihar tört 
ki, apám behúzódott a nádfedeles, padlás nélküli 
istálló alá, ahová nagy munkák idején a lovakat 
kötötték, s elnyomta az álom. Égzengésre ébredt, 
felült a szalmán, s kifelé fülelt. Ekkor valami olyas-
mit hallott, amitől a hideg futkosott a bőre alatt. 
Azt hitte, valamelyik mesebeli szörny kelt életre, és 
jött el érte égzengések között, hogy elvigye a túlvi-

lágra. Remegve bújt a jászol alá, maga elé húzta a 
szalmát, hogy elrejtőzzön. A szörnyűség, a rémület 
azonban egyre közeledett. Bugyborékoló hangokat 
hallatott, böfögött, nyerített, visított, makogott és 
ugatott egyszerre. Apám rémülten belefúrta magát 
a ganés földbe, de hiába. A rém egyre közelebb 
jött, már ott állt, a nyitott istállóajtó előtt, a kis-
szálláson, apám hunyt szemmel is látta fekete nagy 
alakját a villámfényben. Aztán belépett.

„Mi volt?” – kérdeztem tőle, miközben az el-
beszélés hallatán nekem is vacogott a fogam a 
rémülettől.

„A kuka énekelt!”
 A kisszállás udvarán ücsörögtünk mindig, 

beszélgetve, az akácfák alatt, amikor ebédszüne-
tet tartottunk. Apám kedvelte a hosszú ebédszü-
neteket. Telemerte kútvízzel a kötélre erősített 
vödröt, hideg volt a víz, de kissé állott ízű, bár 
békák ültek a kútban, A tetőból kihúzott nádszá-
lon szívtuk a vizet a vödör fölé hajolva, miután 
a nádszálat előbb alaposan megtisztogattuk, s 
kifújtuk a belsejéből a pihét, a belet, ami évek 
során lerakódott benne. 

Kabátunkat a fejünk 
alá gyűrtük, s úgy alud-
tunk. Apám a kalapját is 
a fejére borította, hogy ne 
süssön a nap a szemébe, 
mert ő csak sötétben tu-
dott aludni. Ha otthon le-
feküdt néha, ebéd után, 
rendszerint vasárnapon-
ként, akkor is be kellett 
sötétíteni neki az abla-
kokat.

„Ereszd le a firhangot, 
begyün a napfény, elkerüli 
az álom a szemem!” – ki-
áltott anyámnak, aki erre 
leakasztotta a firhang 
szögre feltűzött szárnyát. 

Gyakran elmesélte, hogyan lopták meg nagy-
apát legénykorukban, mert nem adott nekik elég 
pénzt. Imrét ellátta, mert az már kocsmába járt, 
de a fiatalabbaknak nem adott, csak éppen egy-
egy fröccsre valót. Erre a Jani, aki a legbátrabb 
volt, elkötötte az istállóból a kisborjút, elvezette a 
mészároshoz és eladta. Nagyapa persze nyomban 
megtudta, de hát mit tehetett? Úgy csinált, mintha 
semmit se vett volna észre. De hát Jani gyerek a 
sok pénz birtokában nem fért a bőrébe. Körül-
vette magát a tamburásokkal, s ott muzsikálta-
tott velük az utca túlsó oldalán. Nagyapa kijött 
a nagy zenebonára, meglátta tékozló fiát, intett 
neki, hogy menjen haza, elég volt ebből, dologidő 
van, és csak a lumpok mulatnak hétköznap. Jani 
visszaintett, hogy nem megy, amíg a borjú árából 
tart. S ezzel visszakísértette magát a zenekarral a 
vendéglőbe, és még másfél napig mulatott. Aztán 
hazament, mintha mi sem történt volna. Nagyapa 
egy szót se szólt neki, sosem említette az ellopott 
kisborjút. Én azt hiszem, hogy mulatott is rajta, 
nem bánta, mert a Janit nagyon szerette. Talán 
azért, mert ő is huszár volt a katonaságnál.

réSzleT A regéNyből
Folytatás az előző oldalról

– ez maradt a bal lábamból – mondja Móricz Mihály

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.
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      eltűnt temerini tanyavilág (II.-19)

Ha nem földművelés, 
akkor állattenyésztés

191. Hutzl-(„Hucli”) tanya. –„A má-
sodik világháború után, miután a németek 
elmentek, a szállást lebontották. A tanya a 
mai 5-ös blokk (lakótömb) területén volt, 
pontosabban a Telep végén a határba vezető 
dűlőúton, ami csak a tagosítás óta van meg. 
Ott lehetett a tanya, mert sokáig tégladarabok 
voltak az út mellett.” 

Adatközlő: Zsúnyi János sz.1937.
192. zelenka István tanyája. – „1953-

ban a mezőgazdaságban új irányvonalat jelölt 
ki a politika. Feladták az addig gőzerővel folyó 
erőszakos téeszesítést, de ettől még a családi 
gazdaságok nem kerültek könnyű helyzetbe. 
A családi földmaximumot 20 ha-ról 10 ha-ra 
csökkentették, államosítottak. Ezután döntött 
Zelenka István (sz.1922.) vadonatúj szállás 
építése mellett a Cigány-bara határrészben 
lévő Zelenka földeken. 

Ezzel teljesen szembement a tanyák fel-
számolásának a törekvésével. Miután apja, 
Zelenka András 1944 októberében örökre el-
tűnt, ő három év után leszerelt a Jugoszláv 
Néphadseregből, túlélte a beszolgáltatást, 
apósát Lepár Jánost pedig 1949 októberében 
börtönnel és teljes vagyonelkobzással bün-
tették a nép nevében teljesen ártatlanul. A 
fiatal gazda szembesült azzal, hogy a növény-

termesztésben nagyot alkotni nincs túl sok 
esélye. Zelenka István az 1940-es években, 
Temerinben kétéves gazdasági iskolát vég-
zett, aranykalászos gazda képesítést szerzett. 
A lecsökkentett, maximalizált termőföldeken 
gépesítés, új bőtermőfajták és alapanyagok 
hiányában nem lehetett eredményesen gaz-
dálkodni állattenyésztés 
nélkül. Zelenka István 
ezért nem a szűkös fa-
lusi udvarokban, hanem 
tanyán kezdett állatte-
nyésztésbe. A háromszo-
ba-konyhás tanyaépület 
mellett hatalmas istál-
ló, disznóólak, raktárak 
készültek el 1957-re. Itt 
baromfi, sertés, szar-
vasmarha és lovak ta-
karmányozáson alapu-
ló tartását kezdte el igen 
eredményesen. A család 
csak 1962 nyarán, a fő-
utcai családi ház újjá-
építése idején lakott a 
tanyán, de a 2000-es 
évekig mindig a gazdaságban alkalmazot-
tak lakták. Közeli fekvése, apósa konfiskált 10 

holdján felépült Lepár-sor – Boris Kidrič 
utca folytatásában következett – lehető-
vé tette az ingázást. Persze támogatást a 
szocialista rendszerben nem hogy tanyai 
turizmusra, de még elektromos áram be-
vezetésére és kemény út készítésére sem 
adtak. A gazdálkodás mégis az állatte-
nyésztésben, tej- és tojástermelésben, a 
külföldi tenyészállatoknak köszönhető-
en minőségi hústermelésben igen ered-
ményes volt. Ezeket fényképekkel is lehet 

illusztrálni. A tejet többnyire háztól adták el, 
vagy az újvidéki tejgyár felvásárló helyén, a 
tojást pedig az újvdéki állatorvosi állomás 
keltetője számára. Aktív szerepet játszott a 
Bácska állattenyésztési szövetkezet műkö-
désében, a silózásos takarmányozás úttörője 
volt. Zelenka István haladó gondolkodásá-
nak köszönhetően leánya, Zsuzsanna és fia, 
Zoltán is egyetemet végzett, és ők használják 
rendeltetésének megfelelően ma is a Zelenka 
tanyát.”

Zelenka Istvánnak, aki jegyzőkönyvvezetője 
volt a Bácska Szövetkezetnek, sűrűn jelentek meg 
mezőgazdasággal kapcsolatos írásai a Temerini 
Újság hasábjain.

Hízómarhák szállításaA Zelenka-tanya

A két tárgyalt tanya helyszínrajza

kisborjú nevelés a tanyán

 „Csehszlovák fiatalok községünkben.  
Szombaton 12 csehszlová kiai, bratislavai 
egyetemista látogatott községünkbe. Szom-
baton a fiatalok ellátogattak a földműves-
szövetkezetbe, elbeszélgettek a szövetkezet 
vezetőivel, szakembereivel, majd megtekintet-
ték Zelenka István társas termelő gazdaságát. 
Különö sen a társastermelési viszo nyok és az 
önigazgatás felől érdeklődtek.”  (Temerini Új-
ság, 1964. augusztus 13.)

 Adatközlő: Zelenka Zoltán sz. 1958.
(Folytatjuk)
Ádám István
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk 
szerettünkre, aki hat hete 
távozott közülünk

VARGA Katalin 
(1945–2021)

A múltba visszanézve 
valami fáj, valakit 
keresünk, aki nincs már. 
Temető csendje ad neki 
nyugalmat, szívünk 
fájdalma örökre megmarad.

Szívünkben megőriznek 
szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 6 éve 
elhunyt drága szerettünkre

ZAVARKÓ Dávidra 
(1996–2016)

„Hiányzol, mert lelkem egy 
darabját vitted magaddal 
a messzeségbe, és ez a 
darabka nem pótolható, 
nélküled…”

Emléked őrzi nővéred, 
Zita, sógorod, Tamás és 

a gyerekek: Emese, 
Gábriel és Dávid

EMLÉKÉRE

egyházközségi hírek
Pénteken a telepi millenniumi emlék-
templom búcsúnapja van. Kiváló lehető-
ség ez, hogy a Lourdes-i Szűzanya közbenjá-
rását kérjük azon a helyen, ahová a környező 
helységekből előszeretettel zarándokolnak 
imádkozni. A búcsúi szentmisét szerényített 
módon közvetítjük a plébánia oldaláról. Ér-
demes azonban élőben részt vennünk ezen 
a jeles alkalmon. Kérjük tisztelettel, hogy aki 
teheti, hozzon apró süteményt, amivel a za-
rándokokat megvendégelhetjük. Adakozni is 
lehet a búcsú költségeire. A szentmisét püspök 
atyánk megbízásából Mons. DDr. Rokay Zoltán 

pápai káplán, címzetes prépost, nyugalmazott 
professzor atya vezeti majd.
 A telepi búcsún felvehetik a betegek szentsé-
gét mindazon betegek és idősek, akik valami 
súlyosabb betegségben gyengélkednek. 
minden idős hívő is felveheti azt, aki 
gyengélkedik. komolyabb sebészeti mű-
tétek előtt állókat is bátorítjuk, hogy 
vegyék fel azt. a betegek szentsége nem 
utolsó kenet, hanem olyan szentség, amely-
ben Jézus közel jön, megerősít, gyógyít, tisz-
tít. Többször is felvehető. Szabadon kérhetik 
papjaiktól év közben is. Szombaton folytatjuk 
a szentségek felvételére elindított felnőtt fel-
készítőt 19 órától.

Csütörtökön a szokottnál kicsit többet szóltak a 
harangok, ugyanis megérkezett a két nagy harang 
részére Németországban újonnan kovácsolt harang-
nyelv. azok beszerelése és beállítása miatt szóltak 
harangjaink. A két új harangnyelv bőr tartóinak még 
egy-két hétig be kell járódniuk ahhoz, hogy szépen 
lengjenek.

emlékeztetőül érdemes megjegyezni, hogy a nagy 
harang régi harangnyelve már eléggé elkopott, a kö-
zépsőé pedig már három éve eltört, így az egy sokkal 
kisebb, nem ahhoz illő harangnyelvvel csak össze-
vissza kalimpált. reményeink szerint egy-két héten 
belül, miután bejárodnak az új harangnyelvek, mind 
a négy harangunk szépen fog szólni.

ezzel a lépéssel befejezettnek tekinthető a plébá-
niatemplom harangjainak felújítása. A harang hasz-
nálata következtében felmerülő kisebb javítások le-
hetősége mindig fennáll.

Új harangnyelvek

Plébánia weboldal
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APróHIrdeTéSek

• Festmények eladók. Telefonszám: 063/192-93-51.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Telefonszám: 063/8-143-147.
• Téli disznóvágást vállalok. Telefonszám: 062/163-
04-07.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, 
alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotoro-
kat, autókat, elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, 
azonnal. Telefonszám: 064/468-23-35.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett nagynéninktől

BARNA Máriától 
(1936–2022)

Ha könnycsepp gördül 
végig arcunkon azért van, 
mert hiányzol nagyon.
Jóságod és szereteted 
szívünkben megőrizzük.
Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Unokahúga, Zsuzsa 
családjával
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 6 éve volt február 
9-én, hogy itt hagyott ben-
nünket szeretett fiunk

ZAVARKÓ Dávid 
(1996–2016)

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

Nagyon hiányzol, az 
angyalok vigyázzanak rád!

Apa és anyaMEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 13 éve, hogy nincs 
velünk, akit nagyon szeret-
tünk

BÁNYAI Anna 
(1946–2009)

Hiányod fáj, örökké 
úgy is marad. 
Te mindig velünk vagy, 
az idő bárhogy is halad.

Emlékét őrzi fia, Antal, 
menye, Ibolya, unokái: 

Martina, László és a kicsi 
Dorka, Hermina, Róbert 

és a kicsi Dorina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesanyám, anyósom és 
nagymamánk

özv. KALMÁR 
KOMISZÁR Ilona 

(1947–2021)

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

Emlékét megőrzi lánya, 
Mari családjával

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

MEGEMLÉKEZÉS

Barna Mária 
(1936–2022. 2. 4.)

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

MAjOROš Milica 
(1937–2022. 2. 1.)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 
szeretett feleségemtől

SZEKERES 
NAGY Annától 

(1958–2022)

Ha könnycsepp gördül 
végig arcomon, azért van, 
mert hiányzol nagyon!
Nyugodjál békében!

Szép emléked, szereteted 
és jóságod szívemben 
megőrzöm.

Férjed, Mihály

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 6 éve, hogy nincs 
közöttünk, akit nagyon sze-
rettünk

ZAVARKÓ Dávid 
(1996–2016)

Csendes legyen álmod, 
találj odafönn 
örök boldogságot!
Kísérje utadat Isten 
és az ég, a felhőkön túl 
találkozunk még!

Emléked őrzi testvéred, 
Laura, sógorod, Gábor 

és a gyerekek: 
johanna és Adrián

Miserend
Holnap, 11-én, pénteken, lourdes-i 
boldogságos Szűz mária – betegek 
világnapja telepi millenniumi em-
léktemplom búcsúja, a plébániatemp-
lomban 10 ó.: Ünnepi szentmise; Telepen 
14:30 ó.: horvát nyelvű ünnepi szentmise; 
17 ó.: Búcsúi ünnepi szentmise és gyertyás 
körmenet (gyóntatás: 16-17 óra között, 
gyerekénekkar fellépése: 16:50 ó).

12-én, szombaton, 8 órakor: A hét fo-
lyamán elhunytakért; valamint: †Luk-
ács Angéla, elh. Lukács és Morvai hoz-
zátartozókért; valamint: †Varga Imre, 
Tényi Margit, ifj. Varga József és Ma-
tild, a Varga, a Tényi nagyszülőkért és 
elh. hozzátartozókért.
13-án, Évközi 6. vasárnap, a Telepen 
7 órakor: Népért; a plébániatemplom-
ban 8:30-kor: †Kurilla János; 10 óra-

kor: Szűzanya tiszt. a Kastély utcai Rft. 
élő és elh. tagjaiért.
14-én, hétfőn 8 ó.: Egy szándékra.
15-én, kedden, 8 órakor : Egy szán-
dékra.
16-án, szerdán 8 ó: Egy szándékra.
17-én, csütörtökön, 18 ó.: Jézus Szíve 
tiszteletére egy szándékra; a szentmi-
se után egy órás szentségimádás a téli 
kápolnában.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzom 

szeretett édesanyámtól

SZEKERES 
NAGY Annától 

(1958–2022)

Ő már ott van, ahol nincs 
fájdalom, csak örök 
béke és nyugalom. 
Minden elmúlik, minden 
véget ér, de emléked 
szívemben örökké él.
Nyugodjál békében!

Jóságod és szereteted 
 szívemben megőrzöm.

Szerető fiad, Öcsi 
és Vera

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

SZEKERES 
NAGY Annától 

(1958–2022)

Ha szívünkbe zárjuk, 
ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, 
ő mindig ott lesz velünk. 
Soha nem feledünk, 
szívünkben mindig 
rád emlékezünk.

Szereteted és jóságod 
szívünkben megőrizzük.

Szerető lányod, Gabi 
és vejed, Ati

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel, szomorúan bú-
csúzunk szeretett nagyma-
mánktól

SZEKERES 
NAGY Annától 

(1958–2022)

„Az emlékezéshez nem 
emlék, hanem szeretet kell, 
s akit szeretünk, 
azt nem feledjük el.”

(Shakespeare) 

Sok szép emléked, jóságod 
és szereteted megőrizzük!

Unokáid: Edina, 
Evelin, Attika

VÉGSŐ BÚCSÚ
Mély fájdalommal veszünk 
búcsút szeretett nagyné-
ninktől

BARNA Máriától 
(1936–2022)

Bennünk él egy arc, 
egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, 
egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt 
és egy végtelen szeretet. 
Jó szívednek emlékét 
örökké őrizzük.

Unokahúgod, Marika 
családjával

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen megjelentek.

Plébánia: 
844-001
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Kérjük tisztelt hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 

kedd	délelőtt 
10	óráig 

hirdetésgyűjtőinknél vagy 

a szerkesztőségben leadni.

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerő-
söknek, akik szeretett édes-
anyám, anyósom és nagy-
mamánk

KOHANECNÉ 
ILLÉS Franciska 

(1941–2022)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.
Köszönetet mondunk a 
lelkiatyának és a kántor úr-
nak a megható gyászszer-
tartásért.
Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve 
nincs közöttünk

VARGA IMRE 
(1931–2020)

Ülj le egy percre, 
s gyújts egy gyertyát.
Gondolj most arra, ki
fentről vigyáz rád.
A halállal a létnek nem
szakad vége.
Emlékezz Rá, s veled
marad örökre!

Szeretteid
MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezek hat 
hónapja elhunyt lányomra

KOCSICSKÁNÉ 
IVANICS Magdolnára 

(1961–2021)

Érzem közel vagy, mégis 
távol, én tudom egyedül, 
mennyire hiányzol. 
Ahova mentél, nincsen 
visszaút, örök a hosszú 
álom, s végtelen az út. 
Az emléked csupán, mi itt 
maradt nekem, örökre 
szívemben őrzöm, 
s így itt leszel velem.

Szerető édesanyád

MEGEMLÉKEZÉS
Február 6-án volt hat hónap-
ja, hogy elvesztettük fele-
ségemet, édesanyánkat és 
anyósomat

KOCSICSKA Magdolnát 
(1961–2021)

Nem vársz már ránk 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel. 
Az udvarunkban bármerre 
nézünk, várjuk jöttödet, 
hátunkba besurranó 
lépteidet.
Ebédlőnk bútorát fényképed 
díszíti, te nem haltál meg, 
csak hangodat 
nem hallja senki.

Köszönjük az együtt töltött 
éveket és a határtalan 
szereteted.
Nekünk te sok jót adtál.

Legyen békés a pihenésed!

Szerető férjed, Imre, 
lányaid, Andrea és 

Krisztina és vejed, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve, hogy emlékeinkben 
él szeretett édesapám, apó-
som és tatánk

KURILLA jános 
(1946–2012)

Amikor elmentél, kialudt 
egy csillag, az angyalok 
a mennyországba hívtak. 
Oly régen történt, vagy 
csak tegnap talán… 
Még mindig friss a seb, 
ennyi év után. 
Azóta már csak emlék 
vagy, hol fájdalmas, 
hol vidám, szívünk mélyén 
szűnni nem tudó hiány.

Szép emlékét megőrzi 
fia, menye és unokái

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 7 év telt el azóta, 
hogy szerettünket a halál el-
ragadta tőlünk

NOVÁK Imre 
(1945–2015)

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 mentél.

Elfeledni téged soha 
nem lehet, csak meg kell 
tanulni élni nélküled. 

Emlékét őrzi felesége, 
Margit, lánya, Angéla, 

veje, Tibor, unokája, 
Renáta, unokaveje, 

Árpád és dédunokái, 
Kinga és Peti

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 35 éve, illetve 10 éve, hogy örökre 

eltávoztak tőlünk szeretett testvéreink

Egy váratlan percben életetek véget ért, 
hosszú útra mentetek, búcsút nem intettetek. 
Telhetnek hónapok és évek, mi szívből szeretünk 
és nem feledünk titeket.
A jó Isten őrködjön álmaitok felett!

Szerető testvéreitek, jutka és Maca családjaikkal

PÉCSINÉ KURILLA Rozália 
(1934–1987)

KURILLA jános 
(1946–2012)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szerettünktől

BARNA Máriától 
(1936–2022)

Drága Mariskánk!

Csöndes legyen álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot.

Jóságod és szereteted 
szívünkben örökké élni fog.

A Gombár család 
Németországból

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, barátok-
nak és végtiszteletadók-
nak, akik szerettünket

SZEKERES NAGY Annát 
(1958–2022)

elkísérték utolsó útjára, 
részvétnyilvánításukkal és 
virágadományaikkal mély 
fájdalmunkon enyhíteni 
igyekeztek.
Hálás köszönetünket fejez-
zük ki a lelkiatyának és a 
kántor úrnak a méltóságtel-
jes szertartásért.
Nyugodjon békében!

A gyászoló család
VÉGSŐ BÚCSÚ

Testvérünktől

SZEKERES NAGY Annától 
(1958–2022)

Nyugodj békében, legyen csendes álmod, 
találj odafönn örök boldogságot!

Testvéreid családjukkal
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Az apróhirdetéseket és az egyházközségi 
híreket a 10. a miserendet pedig  

a 11. oldalon olvashatják

Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

SZEKERES NAGY Anna 
(1958–2022) 

temerini lakosról.
Adj, uram, örök 

nyugodalmat neki!

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz hosszú év nélküled

KURILLA jános 
(1946–2012)

Velem élsz az emlékeimben, 
minden rólad szóló 
történetben, szívemben 
mindig szeretve és soha 
nem feledve. 
Mennyire hiányzol, soha 
nem fogod megtudni, 
s ami fáj, az soha 
nem fog elmúlni.

Örök szeretettel 
feleséged, Rózsa

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 20 éve 

elhunyt férjemre, édesapánkra, apósunkra, nagyapánkra

PÁSZTOR józsef 
(1933–2002)

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, 
rég nem dobban többé családjáért, messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek 
akik szívből szeretnek, nem felednek téged.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretettel emlékezünk 8 éve elhunyt 

édesanyánkra, anyósunkra, nagymamánkra

CSORBÁNÉ KLIPEC Erzsébet 
(1934–2014)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak 
árnyak, álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen…

(Juhász Gyula)

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy nincs közöttünk szeretett 

édesanyám, anyósom és nagymamánk

özv. KALMÁRNÉ KOMISZÁR Ilona 
(1947–2021)

Egy mese volt, egy pillanat, egy álom tán, 
mely megszakadt, hogy volt egy kéz, 
mely ringatott, és volt egy dal, mely altatott, 
és volt egy szív, egy drága szív, mely minket itt hagyott.

Emléked őrzi szerető lányod, Ildi, 
vejed, Sanyi, unokáid: Vivi és Alen

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve a fájdalmat nem enyhítik a múló napok, 

mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek

LUKÁCS Angéla 
(1974–2021)

Ezernyi emlék, mely nyomot hagyott bennünk, 
sok millió szó, melyet felidézve könnyes lesz a szemünk.
Legyen nyugodt és békés pihenésed!

Emléked megőrzik szüleid és öcséd családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Tíz éve üresebb 
a világ nélküled

jANCSI TATA 
(1946–2012)

Ne fájjon nektek, hogy 
már nem vagyok, hiszen 
napként az égen nektek 
ragyogok! 
Ha szép idő van, s kék 
az ég, jusson eszetekbe 
sok szép emlék.

Ha rám gondoltok, soha ne 
sírjatok, inkább a szép 
dolgokon kacagjatok! 
Ha telihold van, az értetek 
ragyog, s azt jelenti, 
hogy boldog vagyok.

Ha hullócsillag száll 
az éjjeli égen, akkor 
mondjatok egy imát értem. 
Én is imát mondok majd 
értetek, hogy boldog 
lehessen szívetek. 
Ha rám gondoltok, soha ne 
sírjatok, hiszen szívetekben 
jó helyen vagyok!

Hiányzol!

Mindig gondol rád: 
lányod, vejed 
és az unokák

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 30 éve, hogy szeretett édesapám 

és nagytatám beteg szíve megszűnt dobogni.

TALLÓ Gáspár 
ny. kőfaragó 
1992–2022

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok,
ha szép idő van, s kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hiszen a szívetekben jó helyen vagyok.
Kanada, Waterloo, Ontario

Szeretteid: Icuka és Ernesztina

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy itt 
hagyott bennünket kereszt-
anyánk

LUKÁCS Angéla 
(1974–2021)

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

A Morvai család
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ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

PARTIZAN (Belgrád) 
TEMERIN FEROCOOP 2:4
Meglepetést okoztak a 14. for-

dulóban a temerini asztalitenisze-
zők, akik a múlt héten Belgrádból 
hozták el a bajnoki pontokat. Rá-
adásul úgy sikerült nyerniük, hogy 
legjobb játékosuk, Pető Zoltán nél-
kül álltak ki a fővárosban, aki sérü-
lés miatt nem játszhatott.

Megszerezte idei első diadalát 
a csapat legfiatalabb tagja, Mladen 
Puhača, aki Pető helyére ugrott be 
és az első egyéni meccsen jobbnak 
bizonyult a nála jóval tapasztaltabb 
belgrádi ellenfelénél. Ez mintha 
szárnyakat adott volna a vendégek-
nek, akik végül 4:2 arányban győz-
tek, egyedül a korábbi szerb válo-
gatott Bojan Milošević ellen nem 
sikerült nyerniük.

Érdekesség, hogy csapatunk 
sorozatban harmadik éve győzött 
Belgrádban a Partizan ellen.

eredmények: Savić–M. 
Puhača 1:3, Glišić–D. Čonić 0:3, 
Milošević–B. Brnović 3:0, Savić–
Čonić 1:3, Milošević–Puhača 3:0, 
Glišić–Brnović 2:3.

CRVENA ZVEZDA (Belgrád)–
TEMERIN FEROCOOP 4:1
Hétfőn este a 15. forduló-

ban nem sikerült újabb meg-
lepetést okoznia Belgrádban a 
temerinieknek. A Zvezda a szerb 
válogatott Marko Jevtovićtyal a so-
raiban aratott győzelmet, aki ta-
valy a tokiói olimpián is szere-
pelt.

A következő mérkőzést a táb-
lázaton éllovas és eddig veretlen 
Radnički ellen játssza csapa-
tunk, amelynek nehéz feladata 
lesz, hiszen a belcsényi együttest 
erősítik Pető Zsolt és Aleksandar 
Karakašević válogatott pingpongo-
zók. A mérkőzést a tervek szerint 

február 27-én, vasárnap játsszák 
Temerinben, amennyiben befeje-
zik addig a munkálatokat a sport-
csarnokban.

eredmények: Strugarević–M. 
Puhača 3:0, Rop–D. Čonić 
1:3, Jevtović–B. Brnović 3:1, 
Strugarević–Čonič 3:0, Jevtović–
Puhača 3:0.

Második liga, 
északi csoport – nők

TEMERIN FEROCOOP–
ČELAREVO 2:4

eredmények: Fincsúr Zs.–
Fabri 0:3, Tényi N.–Balaž 0:3, Var-
ga L.–Sulc 3:0, Fincsúr,Varga–
Fabri,Balaž 1:3, Fincsúr–Balaž 3:0, 
Varga–Fabri 0:3.

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 önéletrajz-
zal 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

MunkALeHeTőSéG
Cégünk munkatársat keres kábeltévé	technikus munkakörbe


