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A húsvéti nyuszi
A húsvéti nyúl vagy húsvéti nyuszi, a húsvét ünnephez kötődő figura, a Mikuláshoz 

(Télapóhoz, valamint a Jézuskához) hasonlóan a gyermekfolklór  része: a gyermekek 
„hisznek” a húsvéti nyúlban, amely tavasszal, általában húsvétkor titokban, mint a Mikulás 
vagy Jézuska, ajándékot hoz nekik.Tipikusan nyugat- és közép-európai hagyomány. Egyes 
források szerint a 16. századi Németországban vált a keresztény ünnepkör részévé, itt ké-
szítették az első kosárfészket és később az első édességből készült nyulat. Bizonyára egy 
félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkor jelképei közé. Egyes német területeken ugyanis 
gyöngytyúkot ajándékoztak egymásnak az emberek, annak tojásaival együtt. A gyöngytyúk 
német neve Haselhuhn, rövidebben Hasel. A nyúl németül pedig Hase. 

A keresztény kultúrkörben elterjedt szokás a húsvéti nyulat ábrázoló képeslapok küldése. 
A tojás, ahogy a nyúl is, már az ókor óta termékenységi szimbólumok: mivel a nyulak nagyon 
sok utódot nevelnek fel, a tavaszi nap-éj egyenlőség idején a föld megnövekvő termékeny-
sége jelképének tartották őket. (Wikipedia)

Nemrég egy súlyos beTegnél voltam és be-
szélgettünk. Tudatában volt betegségének súlyával, 

mégis reménykedett: ha befejeződik a terápia talán jobb lesz. 
Nem tudta elfogadni annak tudatát hogy a betegség hamarosan 
teljesen erőt vesz rajta és véget vet testi életének.

Az ember mindig reménykedik és vágyakozik valami jobb, 
valami szebb után. Akár hívők, akár hittől eltávolodottak 
vagyunk, mindannyian reménykedünk. Ez egyszerűen ben-
nünk van. Akik a történelem folyamán megélt súlyos nehéz-
ségek után is hazánkban, Temerinben maradtunk, ebből a 
reményből élünk. 

Felmerül bennünk a kérdés: reménykedhetünk? Van egy-
általán alapja a folyamatosan szebb és jobb utáni reményünk-
nek? Isten olyan jóságos, hogy reményünket Jézus életéből 
tudott történelmi tényekkel alátámasztotta. Akik hívőknek 
tartjuk magunkat, mi húsvétkor Jézus feltámadásával a meg-
ingathatatlan reményt is ünnepeljük. Jézus életéből tudjuk 
hogy valóban szenvedett, minden erővel igyekezték megtör-
ni benne a reményt. Gúnyolták és leköpdösték. Tanítványai, 
akiket három éven keresztül gondosan vezetett, elárulták 
és megtagadták. Majd félelmükben szétszaladva elhagyták 
(nagypéntek). Jézus maga is átélte a földi test teljes tönkre-
menetelét és halálát a kereszten. A külső szemlélő számára 
minden tény egyet állított: itt már nincs remény (nagyszom-

bat). És itt jön Isten jósága, amikor Jézus húsvétvasárnap 
hajnalán megtörvén a halált, feltámadt és bebizonyította: a 
reménytelenségben is van remény.

Valahogy ezt éljük át mi is mindannyian a hétköznap-
okban, csak kicsiben. Átéljük a szenvedést, a betegséget, a 
hétköznapi aggodalmakat és nehézségeket. Ezek valamikor 
kisebb, valamikor nagyobb szenvedéssel járnak (nagypén-
tek). Átéljük a reménytelenséget is, amikor úgy látszik nincs 
már remény (nagyszombat). És akinek mindezek után sike-
rül erőt merítenie a hitből és kitart a reményben, átéli azt az 
örömet is, amit húsvétvasárnap az apostolok éltek át, miután 
megérintették a feltámadt Krisztus testét (húsvét).

Ha sikerül rá időt szánnunk és nagypén-
teken, nagyszombaton az egész nap nyitva tartó 

templomunkban elcsendesednünk, ha sikerül még így utol-
só pillanatban csütörtökön és pénteken este 6-tól őszintén 
meggyónnunk, azt hiszem, hogy húsvétkor mi is meg fo-
gunk valamit tapasztalni abból a szépségből, ami a hitünk. 
Jézus feltámadt és él. Ez a mi reményünk. Ez a mi örömünk. 
Nem a halálé és a szenvedésé az utolsó szó! Minden kedves 
Temerininek Dávid atyával együtt Istentől megáldott húsvé-
tot kívánunk.

szöllősi Tibor
plébános

A mi reményünk, a mi örömünk

Olvasóinknak kellemes húsvéti 
ünnepeket  kívánunk!

Régi húsvéti képeslap
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Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden temerini polgárnak 

Mladen Zec 
Temerin Község polgármestere 

és PásZTor róbert, 
a községi képviselő-testület elnöke
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– A magyarországi választások kapcsán időben 
előrevetítettük a számunkra elfogadható eredmé-
nyeket, mégpedig azt, hogy továbbra is a nemzeti 
kormány gyakorolja a hatalmat. A választási győ-
zelem aránya minden várakozást felülmúlt. Noha 
a győzelem borítékolható volt, az aránya nem. A 
temerini magyarság aktívan kivette a részét, az 
ide érkezett levélszavazatok több mint nyolcvan 
százalékát sikerült begyűjteni és eljuttatni a sza-
badkai főkonzulátusra. Az eredményekből látjuk, 
hogy a Fidesz-KDNP támogatottsága 94 százalékos 
a külhoni magyarok körében. Meggyőződésem, 
hogy mindazok, akik a nemzeti oldalt képviselik, 
elégedettek lehetnek az eredményekkel – hang-
súlyozta.

A szerbiai választások kapcsán megismétel-
te, vállalva a kockázatot, pártja nyíltan egy jelölt 
mögött állt ki az elnökválasztáson. Mint fogalma-
zott, fontos szempont volt, hogy ne veszítsenek 
érdekérvényesítő erejükből, így a két évvel ko-
rábbi választásokon szerzett szavazatok arányát 
célozták meg.

– Sajnos, mindez nem a várakozásokkal össz-
hangban történt, de a körülményeknek köszön-
hetően, most sokkal kifejezettebb az érdekér-
vényesítő erőnk, hiszen úgy alakultak a szerbiai 
választási eredmények, hogy egyetlenegy pártnak 
sincs egyedül többsége a szerbiai politikai szín-
téren. A haladók csaknem nyolcvan mandátu-
mot veszítettek a szerbiai képviselőházban, de a 
VMSZ hat képviselőjével együtt megvan a többség. 
Örömünkre szolgál, hogy a hat képviselő egyike 
Ökrész Rozália személyében éppen temerini. A 

helyi eredményeket elemezve elmondható, hogy 
a 2016-os választásokhoz viszonyítva most 60 sza-
vazattal többet kaptunk, azonban a 2020-as vá-
lasztásokhoz mérten most 180 vokssal kevesebbet 
szerzett a listánk. Korábban elmondtam, abban 
bízom, hogy a magyar szavazópolgárokat nem 
lehet megvásárolni. Sajnos, csalódtam. Keserű 
szájízt hagy maga után az a tény, hogy még min-
dig vannak olyanok, akik olajért, lisztért eladják 
a szavazatukat. Nyilvánvaló volt, hogy egy magyar 
lista indul önállóan, a többi magyar opciót elrej-
tették a különböző ellenzéki összefogásokban. 
Becsléseink szerint a temerini magyarok közül 
nem sokan szavaztak erre a listára, sokkal inkább 
a koalíciós partnerünk nyomulós hozzáállásának 
eredményeként éppen a Szerb Haladó Pártra, amit 
még most sem tudok ép ésszel felfogni. Talán az 
a legkecsegtetőbb az idei választásokban, hogy 
van jövőnk. Ezt abból látjuk, hogy a gyerekeim, az 
ismerőseim gyerekei, akik korábban politikailag 
tartózkodó magatartást tanúsítottak, nem érdekelte 
őket a választás, most hatalmas számban szavaztak. 
A fiatalok érzik a kisebbségi magyar politizálás lé-
nyegét. Sajnos, az eddigi legbiztosabb szavazóink, 
a hatvanöt év felettiek körében veszítettük a leg-
több szavazatot. Ez egyik szempontból érthető, hi-
szen sokan egyedül maradtak, rá vannak szorulva 
másokra, és voltak olyanok, akik kihasználták az 
emberek jóhiszeműségét, félretájékoztatták őket. 
Egyszerű emberek körében mozgok, és azt látom, 
hogy a koalíciós partnernek fogytán a kapacitá-
sa a szavazótábort illetően, és ezért próbáltak a 
kisebbség soraiból is elcsenni szavazatokat. Azt 

azonban még ma sem értem, hogy miért éppen 
attól a koalíciós partnertől, aki támogatta az el-
nökjelöltet. Ez egyértelműen egy politikai inkor-
rektség egy olyan őszinte partner irányába, aki 
kockázatot vállalt azért, hogy miként fogadja el 
ezen döntését a vajdasági magyarság, és nyíltan 
támogatta a haladó párti elnökjelöltet.

Hogy egy példát is említsek: három évbe telt, 
mire sikerült az oktatással megbízott helyi tár-
cavezetővel együtt kiharcolni a magyar nyelvű 
napközit, és valaki, aki unokájának biztosított ez 
a lehetőség, arra szavaz, aki három éven át gá-
tolta ezt a kezdeményezést. Merem állítani, hogy 
a temerini magyarok 99 százalékával megegye-
zik a véleményünk abban, hogy a község nem 
úgy halad és fejlődik, ahogyan mi szeretnénk. 
Én személy szerint nem értek egyet ezekkel a 
tömbházakkal, de semmit sem tudok tenni el-
lene – mondja Pásztor Róbert. Szabadkáról – 
folytatja – soha sem szóltak bele a párt helyi 
működésébe, a temerini magyarok érdekeinek 
a megfogalmazásába, hiszen azt az itt élők tud-
ják a legjobban. 

– Amióta a pártnak Temerinben a jelenlegi 
vezetősége van, azóta szorgalmazzuk a VMDP-
vel való együttműködést, hiszen kizárólag közö-
sen haladhatunk előre. Ha a kocsit valaki előre 
húzza, más valaki pedig hátra, akkor az nem 
halad. A legnagyobb szívfájdalmam nem is any-
nyira a koalíciós partner nyomulása, sokkal in-
kább a magyarok hozzáállása szomorít el. A mi 
irányunkba is voltak megkeresések, és merem 
állítani, hogy egy generációra előre megoldot-
tuk volna az életünket, de nem azért vagyunk 
itt. Aki azt állítja, hogy a VMSZ nem a vajdasági 
magyarság érdekében politizál, az tudatlan. Mint 
ahogyan az is, aki azt gondolja, hogy a haladó 
párttal való együttműködés nem a Fidesz és Ma-
gyarország érdeke. Vajdaságban a mi pártunkat 
úgy hívják, hogy Fidesz. Politikai vakságról tanús-
kodik az, ha valaki imádja Orbánt Viktort, de a 
VMSZ-t utálja, mert a haladókkal paktál – tette 
hozzá a politikus. 

ácsi

Választási tanulságok
Pásztor Róbert, a VMSZ temerini központi szervezetének elnökének értékelése

mintegy két héttel a magyarországi és a szerbiai választások után a politikai pár-
toknál megtörtént az összegzés, a begyűjtött szavazatok függvényében levonták a 
következtetéseket, de ezzel párhuzamosan sok helyen már a jövőt illetően is vannak 
elképzelések. Pásztor róbert összegzése szerint egyrészt jó volt az, hogy mindkét 
országban egy napon tartották a választásokat, másfelől az ezt megelőző időszak 
igencsak húzósnak és sokszor megterhelőnek bizonyult.

A közelgő húsvéti ünnepek kapcsán több rendezvény is volt a szűkebb központban. A fenti felvételen egy óriás nyuszifészek, a 
második képen pedig az éjszakai kirakodóvásár részlete látható, amelyet a piactéren rendeztek meg. (V. Z. felvételei)

Óriásfészek Kirakodóvásár
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A hét végén házasságot kötött XXVI. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója

az előadások programja
2022. április 21–30.

Április 21. csütörtök     
18.00 – Kiállításmegnyitó     
18.30  – Megnyitó      
19.00 – Szirmai Károly Művelődési Egyesület, Jáccunk Trupp, 
Temerin Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely (90’) – Dráma 
 Április 22. péntek    
 9.00 – Népkör Magyar Művelődési Központ, Fabula Rasa 
Színjátszó Grund, Szabadka
Jean Cocteau: Vásott kölykök (75’)  - Dráma
Április 23. szombat
19.00 – Újvidéki Magyar Művelődési és Művészeti Központ, Színes 
Szilánkok Diákszínpad, Újvidék     
Tenger a lélekben (55’) - Kortárs előadás
április 25. hétfő
19.00 – Zentai Magyar Kamaraszínház Diákszínjátszói, Zenta
Raymond Queneau: Így történt... (60’) – Vígjáték
Április 26. kedd
19.00 – Palicsi Színjátszó Grund, Palics Magyar Művelődési Egye-
sület, Palics
Hajdú Tamás – Baráth Attila – Pámer Csilla – Mácsai Endre: 
Kreón, avagy ellenében a szélnek (60’) – Dráma
Április 27. szerda
18.00 – Egység Művelődési Egyesület, József Attila Színtársulat, 
Nagykikinda
Fernando Arrabal: Tábori piknik (40) – Komikus tragédia
20.00 – Mara Amatőr Színház, Topolya
Moliére: A tudós nők (80’) –  Vígjáték
Április 28. csütörtök
16.00 – Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület szín-
játszó csoportja, Muzslya
Győry Domonkos: A szivaros (50’) – Abszurd tragikomédia
17. 30 – Petőfi Sándor Művelődési Egyesület színjátszó csoportja, 
Tóba
Karinthy Frigyes: A bűvös szék (55’) – Komédia
20.00 – Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Sturcz József színját-
szó csoport, Kupuszina
Nóti Károly – Fényes Szabolcs: Nyitott ablak (120’) – Vígjáték
Április 30. szombat 
18.00 – Díjkiosztó gálaműsor
9.00 – A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ MAGYAR TÁRSULATÁNAK VEN-
DÉGJÁTÉKA
Kai Hensel: Klamm háborúja (70’) - Monodráma

soha ennyi fiatal résztvevő
Lezajlott a Középiskolások Népművészeti Vetélkedője.

A múlt csütörtökön tartották meg községünkben a 32. Középisko-
lások Népművészeti Vetélkedőjét. A fiatalok bemutatkozása délután két 
órakor kezdődött a színházteremben. Idén különösen nagy érdeklődés 
övezte az eseményt. A megmérettetésre 45 műsorszámmal neveztek be 
a fiatalok, akik több mint kétszázan érkeztek Vajdaság számos települé-
séről tudtuk meg szabó gabriella szervezőtől.

– Nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számban jelentkeztek a 
fiatalok. Sok olyan fiatal is eljött, akik Magyarországon tanulnak, de fon-
tosnak tartották, hogy az alkalomra hazajöjjenek és bemutatkozzanak 
a többiek előtt. A fiatalok énekes, hangszeres és néptánc kategóriában 
mérik össze a felkészültségüket – mondta a szervező. A fiatalok fellépé-
sét a kelemen zsolt, resócki roland, és rontó márta összetételű 
zsűri értékelte. Resócki Roland kiemelte, hogy a zsűrinek az idén sem 
volt könnyű dolga.

 – A most tapasztalt részvételi szám kimagasló a KNV történetében. 
Nem mellékes, hogy mindenki nagyon felkészülten érkezett a vetélkedőre. 
Komoly fejtörést okozott a helyezések kiosztása. Sok esetben roppant ne-
héz volt döntenünk, amiről az osztott helyezések is tanúskodnak. Nagyon 
értékes és komoly munka van a fiatalok mögött. Bízunk benne, hogy jö-
vőre még többen jelentkeznek, és akkor a vajdasági magyarságnak nem 
lesznek nehézségei ezen a területen – közölte a bíráló bizottság tagja. 

A 32. KNV-n a következő eredmények születtek: Néptánc-szóló kate-
góriában első helyezést ért el Vituska gyöngyvér és Mac rajmond, 
második díjjal térhetett haza zadrepkó iliján, a harmadik helyezett-
nek járó elismerést pedig Varga zsóka érdemelte ki. Néptánccso-
port kategóriában első díjban részesült a Csillagvirág-, második lett a 
Csiripiszli-, a Kiscimbora táncegyüttes pedig harmadik helyezést 
érdemelt ki. Énekszóló kategóriában két első helyezett lett. A díjat sze-
les Veronika és Ivánovics Viktor osztották ki. szabó szonja má-
sodik helyezést érdemelt. Énekegyüttes kategóriában első díjat kapott a 
Csiripiszli énekcsoport, második lett a Pántlika énekcsoport, a 
harmadik helyezést pedig a Csörögi fiúkórus kapta. Hangszerszóló 
kategóriában Tallós Kinga bizonyult a legjobbnak, második díjban 
részesült Ivánovics Viktor, a harmadik helyezést pedig szalma Árpád 
vihette haza. Kisegyüttesek kategóriájában is két első díj került kiosztásra, 
a Kamrás együttes és a szenttamási citerások is elsők lettek. Má-
sodik díjat kapott a Csermely zenekar, a harmadik pedig a medicus 
ifjú tamburazenekar lett. 

Az esemény verseny részét követően este hét órakor a Tükrös ze-
nekar hangulatos koncertjével zárult a Középiskolások Népművészeti 
Vetélkedője.

Zarándoklat a Csíksomlyói 
búcsúra erdélyi körúttal 

egybekötve,valamint
nyári kirándulást szervezünk 
Erdélybe és Székelyföldre.

Telefonszám:
063/84-83-070

Bíró Mónika és Fodor Zénó
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Felpörögtek az események a színházban
Felpörögtek az események a szirmai károly Magyar Művelődési egyesületben. Ja-

vában folynak az előkészületek a Vajdasági Magyar amatőr színjátszók találkozójára, 
amelynek az idén először temerin lesz a házigazdája. Miközben újítják a színpadot 
és az öltözőket, a szervezési teendők is nagymértékben lefoglalják a tagságot.

A pezsgés nem kerüli el a Jáccunk Truppot 
sem, a színjátszó csapat próbái is folyamatosak. 
Érkeznek a kellékek, a kosztümök, a díszlet is 
készül, miközben az új előadás jelenetei is las-
sacskán egybeforrnak. A csapat tavaly elsöprő 
sikert aratott a találkozón, most pedig új kihívás 
előtt állnak a színjátszók. Nemcsak mint házigaz-
dák szeretnének helytállni, de a világot jelentő 
deszkákon is valami egészen komoly és mély 
alkotással tervezik meglepni a nagyérdeműt.

– Ezek vagyunk mi! – fogadja a riportert 
lászló sándor rendező, a Jáccunk Trupp ve-
zetője egy próba alkalmával. Kissé zabosan, de 
megértést sugárzó tekintettel hallgatja végig a 
színészek közléseit, hogy egyesek késnek, má-
soknak hamarabb kell távozniuk, de vannak, 
akik egyéb kötelezettség miatt nem vesznek 
részt az aznapi próbán. Mindez azonban nem 
tántorítja el a csapat tagjait és a rendezőt sem a 
munkától. A színészek egyeztetnek, felkészülnek 
a próbára, mi pedig helyet foglalunk a nézőté-
ren, hogy meghallgassam, min dolgoznak ép-
pen. – Az idén valami igazán komoly dologgal 
készülünk, és most már mindenki izgatott. Én 
is – kezdi a rendező. 

– Úgy gondoltuk, hogy ha már minket ért a 
megtiszteltetés, és házigazdái lehetünk a tarto-
mányi szemlének, illő lenne egy nagyobb horde-
rejű dolgot felmutatnunk. A tavalyi sikerélmény 
is arra bátorította a színészeket, hogy valami 

fajsúlyos dologgal foglalkozzunk. 
Szerették volna egy grandiózusabb, 
nagy létszámú darabban is kipróbálni 
magukat. Így került szóba Makszim 
Gorkij: Éjjeli menedékhely című drá-
mája. Belevágtunk, mert jó szerepek 
és lehetőségek vannak a darabban, 
amik nagyon alkalmasak a színészi 
játékra. Viszonylag rövid idő alatt ál-
lítjuk színpadra a művet, ezért a fe-
szültség is egyre gyakoribb a próbá-
kon. Pillanatnyilag minden egyszerre 
történik, készül a díszlet, a jelmezeket 
is most szerezzük be, közben a jele-
netek összeállításának a munkálatai 
is folynak. A hangulat egyre pezsgőbb 
a csapatban. De ez így van rendjén, 
mert az a jó, ha jut mindenből: neve-
tésből, vidámságból és szomorúság-
ból is egyaránt. A való életben sincs ez 
másként, és a probléma is csak addig 
számít annak, amíg meg nem találjuk 
rá a megoldást. Hiszek a csapatban, 
ahogyan abban is, hogy sikerül célt 
érnünk. Ez egy kemény fa számunkra, 
de minden létező eszközt felhaszná-
lunk, hogy megharcoljuk a kihívás-
sal. Bízom benne, hogy egy szép elő-

adást tudunk a végére megvalósítani, nemcsak 
a sajátunk, de a közönség örömére is – meséli 
László Sándor. A színjátszó csoport tagjai sem 
panaszkodnak, helyette minden energiájukkal 
dolgoznak a siker érdekében. 

balogh sándor megannyi szerepet játszott 
már, de a legújabb számára is tartogat megle-
petéseket. – A darabban is színészt alakítok, 
aki egykori értelmiségiként továbbra is a múlt-
ban él, és a maga naivságában arra törekszik, 
hogy a lerobbant világban is megmaradjon. A 
szerep megformálását kihívásként élem meg, 
főként mivel nagy váltásnak számít a komédia 
után drámában szerepelni. Régóta jártas vagyok 
a színészetben, ezért 
úgy érzem, hogy meg 
tudok birkózni a fel-
adattal – mondja a 
csapat tagja.

Varga Flórián-
nak, az egyesület el-
nökének a vállát meg-
annyi feladat terheli az 
utóbbi időben, de a 
színészkedés mindig 
üdítően hat rá, és erőt 
ad a további munká-
hoz.

– A számos elnöki 

teendő mellett jól esik a kikapcsolódás a csapat-
ban. Persze felelősséggel is jár, hiszen a próbák-
ra fel kell készülni. Az új előadásban egy nagyon 
érdekes figurát alakítok, aki a középosztálybeli 
társadalom képviselője, intelligens ember, de a 
sors vele is elbánt. A menedékhelyen mindent 
megtesz azért, hogy színt vigyen a szürkeségbe. 
A szerep engem is elgondolkodtatott, de bízom 
benne, hogy sikerül megfelelően alakítanom – 
mondja bizakodóan.

sziveri éva eddig a Jáccunk Trupp minden 
darabjában szerepelt. Most sem marad távol a 
deszkáktól: – Cselédet alakítok, akivel igencsak 
kegyetlenül bánnak. Szerelmi szál is van a törté-
netben, és a mű rávilágít arra is, hogy az emberi 
értékek mennyire fontosak a való életben. Szerin-
tem egy nagyon érdekes és komoly darabot láthat 
majd a közönség. Nem első alkalom, hogy édes-
apámmal együtt állok színpadra, ez most is így 
lesz. Számára is kihívás a szerep megformálása, 
mert kivételesen nem kocsmárost fog alakítani. 
Nagyon jó érzés, hogy együtt szerepelhetünk, a 
felkészülésben pedig gyakran segítünk egymás-
nak – mondja a fiatal tehetség.

A Jáccunk Trupp legújabb előadását április 
21-én, a színjátszó találkozó nyitónapján láthatja 
a közönség.

Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely című drámájának próbája 
László Sándor rendező vezetésével
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egyedi kis csodák fából
A Kovács házaspár családi vállalkozása

a kovács házaspár a saját kreatív ötleteit megvalósítva indított vállalkozást. Cé-
gükben elsősorban dekorációs elemek készülnek – fából. a saját és a megrendelők 
kérései alapján számos egyedi dísztárgy készült már a műhelyükben. az ünnep kö-
zeledtével főként fa nyulak, húsvéti motívumokkal díszített fatálak, valamint számos 
asztali, illetve fali dekoráció árasztja el az otthonukban kialakított műhelyt. ottíliát és 
tibort arra kértük, mondják el, miként váltják valóra a megrendelők elképzeléseit.

– Két évvel ezelőtt fogal-
mazódott meg bennem az el-
képzelés, hogy talán hasznos 
lenne háztartási dekorációs 
elemek készítésével foglal-
koznunk. – meséli történe-
tüket ottília. – Utánanéz-
tünk a lehetőségeknek, és kis 
idő múltán megvásároltuk a 
CNC marógépet, amivel dol-
gozunk. Mindez a koronaví-
rus-járvány kezdetén történt. 
A lezárások idején mi is sok 
időt töltöttünk idehaza, így a 
bőséges szabadidőnket a gép 
működésének tanulmányozá-
sával, ötletek gyűjtésével és ta-
nulással töltöttük. Csakhamar 
elkészültek az első darabok 
is. Kezdetben gyerekszobákba 
illő fali lámpákat készítettünk 
különböző alakzatokban. A továbbiakban felirat-
ok és nevek kidolgozásával foglalkoztunk, amik 
úgyszintén a gyerekszobák falait ékesítik. Rövid 
idő múltán egyre csak szélesítettük a kínálatot. 
Elkészültek a családi rendezvények alkalmával 
igen népszerű süteménytartók, és a különböző 
díszítő elemek is. Nagyon nehéz felsorolni mind-
azon tárgyakat, amik a műhelyünkből kikerültek. 
Elsődleges szempontunk elejétől fogva a saját 
ötleteink megvalósítása, de nagyon örülünk an-
nak, ha egyedi elképzeléssel fordulnak hozzánk a 

megrendelők – mondja.
• Milyen kihívások 

voltak kezdetben?
– Járatos voltam a fé-

mes szakmában, a gépünk 
pedig nagyon hasonlít az ott 
alkalmazottakhoz – válaszol 
Tibor, majd így folytatja: – 
Az elejében a legnagyobb ki-
hívást a tervezés és a szoft-
verrel való megismerkedés 
jelentette. Sok kísérlet és né-
hány sikertelen darab után 
viszonylag rövid idő alatt 
elsajátítottuk a fortélyokat. 
Ezután már gördülékenyeb-
ben ment a munka. Az alap-
anyagokat illetően, többnyi-
re bükkfát használunk, amit 
nyersanyagként vásárolunk 
meg. A megrendelők igénye-

ihez igazodva olykor-olykor más nyersanyagot is 
használunk, ha a kivitelezés úgy kívánja. Gyak-
ran mi is felajánlunk egy két lehetőséget a meg-
valósításhoz, így sokszor a megbízóval közösen 
álmodjuk meg a kívánt darabot.

• Jelenleg mi a legkelendőbb?
– Ünnepek előtt mindig több a munka. Az 

emberek kedvelik, ha az otthonukat olyan tár-
gyakkal díszíthetik, amelyek hangulatot terem-
tenek a különböző eseményekhez – mondja a 
feleség. – Jelenleg számos, fából készült húsvéti 

motívumokat ábrázoló tárgy van a műhelyünk-
ben. Ezek főként nyuszik, amik a lakás számos 
pontján jól mutatnak, és hangulatosak. Meg-
annyi asztali dekoráció készült, amiket a meg-
rendelő tovább ékesíthet különböző masnikkal, 
tojásokkal, virágokkal és egyebekkel. Kínáló 
tálakból is sokat készítettünk, szintén fából. Té-
len persze más motívumok és elemek kerülnek 
előtérbe, de az év bármely szakában akadnak 
olyan darabok, amik népszerűek. Több virág-
üzlettel működünk együtt, az ő számukra főként 
kiegészítők készülnek, amiket hurkapálcákra 
erősítünk. Ezek a különböző kompozíciókat 
ékesítik, és teszik egyedivé.

• Fontos ugyebár a munkamegosztás is.
– E tekintetben legfontosabb az összhang 

– válaszol a férj. –  A legtöbbször Ottília a 
megálmodó, én pedig a kivitelező. Utána a 
finommunka ugyancsak a feleségemre hárul. 
A megrendelőkkel is ő tartja a kapcsolatot, 
majd egyeztetünk az elképzelésről és közös 
erővel valósítjuk meg azt. A célunk az, hogy 
segítsük egymást a munkában. Nekem nem 
okoz gondot a rajzolás, a tervezés és a gép ke-
zelése sem. Ő pedig a finommunkában élheti 
ki a kreativitását. Fontos kiemelnem, hogy a 
folyamat ezen része, ami a festést is magába 
foglalja, kizárólag környezetbarát alapanyag-
okkal történik.

• tervek?
– Vannak – szögezi le Ottília. – Minden vál-

lalkozásban fontos a fejlődés és ez a mi esetünk-
ben sincs másként. Igyekszünk lépést tartani 
az igényekkel, és olyan kellékekkel bővíteni a 
műhelyünket, amik a mi munkánkat is meg-
könnyítik. A gyerekeink még csak most járják 
a felnőtté válás útját. A lányunk képzőművészeti 
gimnáziumban végzős, a fiunk pedig ősztől CNC 
gépkezelést tanul. Mindketten kamatoztathat-
ják majd a tudásukat a vállalkozásban, ha úgy 
döntenek. Meglátjuk, hogy sikerül-e egy igazi 
családi vállalkozássá fejlődnünk. 

T. D.

ZeLeNKA Anna fiatal képzőművész, cukrász mindamellett, 
hogy néhány éve kézműves ital- és ételkülönlegességeket 
készít, alkalomhoz illő dísztárgyakkal is kedveskedik vásár-
lóinak. Hobbijáról és a húsvéti kínálatáról kérdeztük.

– Két évvel ezelőtt karácsony táján készítettem először 
eladásra mézeskalács házikókat. Ekkor már kezdtek kiraj-
zolódni a fejemben az ötletek, de pici gyerekek mellett nem 
volt alkalmam azonnal belevágni. A következő nyáron, ahogy 
egyre több szabadidőm lett, elkezdtem házi szirupokat főz-
ni és mézeskalácsokat készíteni, majd ezeket értékesíteni. 
Az idén húsvét alkalmából készült termékek közül a szemé-
lyes kedvenceim a kis ajándékdobozok, melyekbe kedves 
kis nyuszit, tavaszi virágokat és hímes tojásokat ábrázoló 
mézeskalácsok kerültek. Ezenkívül készülnek cukormázzal 
csipkézett mézeskalács-tojások, kicsi és nagy szívecskék, 
valamint mézeskalács nyuszikák is, amik nagyon kelendőnek 
bizonyultak az idén. Számomra ez a tevékenység kikapcso-

lódási lehetőség is, és bár eleinte csak kiegészítésképp gon-
doltam erre a munkára, mostanra már van annyi érdeklődőm, 
hogy talán egyedül is megállná a helyét teljes munkaidőben, 
megérné vele komolyabban foglalkozni. 

• Milyen technikával dolgozol és mi mindent használsz 
fel egy-egy darabhoz? 

– A díszítéshez a cukormázat tojásfehérjéből és porcu-
korból készítem, egy kis citromlé, szükség szerint ételfesték 
hozzáadásával. Ez egy nagyon egyszerű recept, a titok az 
állagában van. Más állagú máz kell a nagyobb felületek ki-
töltéséhez és más a részletek rajzolásához. Ha valaki ráérez 
és megtanulja tökéletesen eltalálni, attól kezdve álom vele 
dolgozni. Precíz kézzel nagyon aprólékos részleteket lehet 
vele rajzolni. Úgy gondolom, a precizitás mellett a kreativi-
tás és a türelem elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki ezt a 
munkát jól tudja csinálni. Sokan elcsodálkoznak például a 
csipkézett mézeskalácsaim részletein, és azt mondják, nekik 
nem lenne türelmük ilyesmihez, nekem azonban éppen ez az 
aprólékos minták megalkotása az, amit legjobban élvezek a 

Cukormázzal csipkézve
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folyamatban, számomra teljesen meditatív, ellazít és kikapcsol.
• Hol találnak vevőre a munkáid?
– Egyelőre az interneten, közösségi oldalakra töltöm fel a munkáimat, elsősorban 

itt próbálom népszerűsíteni és eladni. Mostanában kézműves vásárokkal is meg-
próbálkoztam, néhányszor voltam a helyi piacon, mindkettő ígéretesnek bizonyult, 
szerintem egyre gyakrabban fogok megfordulni ilyen helyeken is a termékeimmel. 
Az érdeklődőktől, vásárlóktól általában rengeteg dicséretet kapok, néhányan alig 
hiszik, hogy mindent kézzel készítek. Rengetegszer hallottam már elhangzani a 
mondatot: „ezeket kár megenni”. Néhány szakmabelitől is kaptam már elismerő 
szavakat, és ez igen jól esik.

• Három kisgyermek mellett minden pillanatban adott a munkához szükséges 
csend és nyugalom?

– Nem könnyű szabadidőt találni, de mivel a mi családunk igen népes és tagjai 
nagyon segítőkészek, általában sikerül úgy beosztanunk az időt, hogy nekem is jus-
son egy kis idő a munkára a gyerekek mellett. Bár leginkább csendben és egyedül 
szeretek dolgozni, legfőképp a folyamat művészi részénél, de azért néha a kicsiket 
is „bevonom” a munkába. Miközben nyújtom, illetve szaggatom a tésztát, egész jól 
el tudunk szórakozni velük, van amikor egy kis gyurmával foglalom le őket közben, 
vagy zenét hallgatunk – összekötjük a kellemeset a hasznossal.

inkább saját ötlet alapján
Tényi Irénke sajátos tojásfestési technikája

A húsvétnak, a kereszténység legnagyobb 
ünnepének egyik ismert szimbóluma a tojás. 
Színezése, díszítése régi korokra nyúlik vissza. 
A közvetlen festésen kívül a hagymahéjas tech-
nika, valamint a viaszos írókás a legelterjedtebb. 
Környezetünkben a mai napig dívik a tojásfestés, 
de az említettek mellett számos új is „utat tört 
magának”. Tényi Irénke is azok közé tartozik, 
akik saját, sajátos festési technikát használnak, 
és egyedi húsvéti tojásokat festenek.

• Hogyan festi az egyedi húsvéti to-
jásokat?

– Már évek óta festek húsvéti tojást. Örö-
mömre igyekszem minden évben valamilyen 
újítást kitalálni. Mivel a festett tojásokat nem ki-
állításra vagy falunapra szánom, eltérek a hagyo-
mányos festési technikáktól, de a motívumoktól 
is. Valójában próbálkoztam velük, de környeze-
temben az újszerűen festett és színezett tojások 
sokkal nagyobb sikert értem el. A legtöbben 
az esztétikus, a tetszetős, a mutatós tojásokat 
kedvelik. Ezért amatőr festőként inkább közvet-
lenül a tojásokra festek. Még a hagyományos, 
népi motívumokat is akrilfestékkel varázsolom 
a tojásokra, habár helyenként használok belső 
falfestéket, üvegfestéket is. Mindegyik nagyon 
szépen, csík- és foltmentesen befogja a tojáso-
kat, nagyon szépen lehet velük dolgozni. Ama-
tőr festőként jártas vagyok a festékek világában, 
ismerem a párosítások lehetőségét.

• Hogyan készülnek ezek a festett al-
kotások?

– Az első, s talán a legnehezebb lépés a to-
jások előkészítése. Leginkább tyúk- és libato-
jást használok. Az utóbbiakat libatenyésztőktől 
sikerült beszereznem. A tojások mindkét végét 
ki kell lyukasztani és a felső részen levő lyukon 
kell befújni a levegőt úgy, hogy az alsó lyukon 

kifolyjon a fehérje és a sárgája is. Utána alapo-
san ki kell mosni a tojásokat. A festés előtt álta-
lában két napig száradnak. Csak ez után kezdem 
el a festésüket. A fejemben még a festés előtt 
megszületik a motívum és ennek megfelelően 
végzem az alapszínezést. A motívumok helyére 
ugyanis nem kell felvinni az alapszínt. Sok, fő-
leg a méretesebb libatojásra tájképet festettem, 
de kedvelem a virágok, a madarak, a mutatós, 
az attraktív, valójában a tavasszal kapcsolatos 
témákat. A színeket illetően vannak halványab-
bak és erősebbek is. Természetesen pirosra is 
festettem tyúktojást, mégpedig üvegfestékkel és 
hagyományos motívummal díszítve.  

 • eléggé aprólékos ez a munka.
– Februárban kezdtem el dolgozni, de a 

libatojások érkezése a tenyésztőktől függött. A 
tyúktojásokat pedig a főzésben való felhaszná-

lásuk előtt mindig kifújtam és előkészítettem. 
Általában az esti órákban, rádiót hallgatva dolgo-
zom. Az előkészített tojást hurkapálcára teszem, 
és úgy dolgozom. Amikor felét befestettem, le-
teszem száradni és kezdem a másikat. Száradás 
után befejezem a mintát a másik felén is. A min-
ták másolása, de még a szalvétatechnika sem 
megy nekem, mert szeretem a saját ötleteimet 
megvalósítani. Néha azért megtörténik, hogy 
az elképzelt motívum nem mutat jól a tojáson. 
Ilyenkor új mintát kell kigondolnom. Minden 
tojás mintája egyedi. Mindig izgatottan várom a 
végeredményt. A kifestett tojásokat a következő 
napon átnézem, és ha kell, javítok a mintákon, 
mert mindig a tökéletesre törekszem. Az utolsó 
lépésben lakkot fújok a tojásokra. Sókerámiából 
készítek talpazatot is. Az ilyen aljzatba helyezett 
és ízlésesen becsomagolt, egyedi festett tojás 
nagyszerű ajándék rokonoknak, barátoknak, 
ismerősöknek. Azokra a tojásokra, amelyeket 
a barkára szánok, masniból akasztót ragasztok. 
Az idei ünnepre mintegy 120 tojást festettem, de 
készítettem ünnepi asztaldíszeket, kopogtatókat 
is – fejezte be beszélgetőtársunk.

mcsm

Tényi Irénke

HétFőn loCsolkodás
Lovas kocsin, énekszóval, muzsikával 

járják majd a falut húsvéthétfőn a temerini 
legények. A Szirmai Károly Magyar Művelő-
dési Egyesület, a TAKT és a Szécsényi István 
Hagyományőrző Lovas Egyesületet szerve-
zésében már a kora reggeli órákban útra 
kelnek a locsolkodók, hogy minden lányos 
házba bekopogtassanak. A legények most 
sem kölnit visznek magukkal, egy nagy vö-
dör vízzel öntik nyakon a lányokat, akik-
től piros tojást várnak. Temerinben a civil 
szervezetek összefogásának köszönhetően 
máig elevenen él a húsvéthétfői locsolkodás 
hagyománya. 

ácsi

ácsi
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– Cserkészethez fűződő is-
mereteim nagyon sokáig nem 
voltak. A szőregi általános is-
kola egykori igazgatója, Nikola 
Japundžić révén ismerkedtem 
meg a tevékenységgel, aki a 
vajdasági körzet elnöke volt 
abban az időben. Segítettem 
neki, amiben tudtam, de ké-
sőbb mi is sokat számíthattunk 
rá – emlékezik vissza Emil.

– Nem sokkal ezután a 
gyerekeim is cserkészek lettek. 
Támogattam őket, de sokáig 
nem tulajdonítottam nagyobb 
jelentőséget a dolognak. Egy 
alkalommal Újvidékre vittem 
őket táborba, ahol dr. Horváth 
Militicsi Szabolcs meggyőzött 
arról, hagy maradjak én is ott 
a gyerekekkel. Számomra ez 
volt az a pillanat, amikor sze-
mélyesen is betekintést nyertem a cserkészek 
munkájába.1998-at írtunk akkor. Mondanom 
sem kell, hogy nehéz időket éltünk, és sokan 
nem nézték jó szemmel azt sem, hogy összefo-
gásra tanítottuk a magyar gyerekeket. Hamar 
meggyőződtem arról, hogy a gyerekek jó helyre 
járnak. Magyarul énekeltek, játszottak, a hagyo-
mányainkat ápolták, és megtanulták azt, hogy mit 
jelent az összefogás. Felismertem, hogy milyen 
fontos lenne Temerinben is fellendíteni a cser-
készetet. Egy éven keresztül Újvidékről érkez-
tek a felnőttek, és foglalkoztak a gyerekekkel. 
Utána néhányan vállaltuk a helyi csapat segíté-
sét és irányítását. Pécsi Árpád volt a csapatpa-
rancsnok, majd minket is felavattak és tettük a 
dolgunkat. Meg kell jegyeznem, hogy mindez 
olyan időszakban történt, amikor nem ritkán 
értek minket támadások. Az is megesett, hogy a 
magyar félkatonai alakulat utódaiként emleget-
tek bennünket. Természetesen mi tudtuk, hogy 
a tevékenységünk nagyban eltér ettől, de azért 
bátorság kellett ahhoz, hogy végezzük a feladata-
inkat. Nekem elsősorban magyarság szolgálatát, 
és hagyományápolást jelentett, hogy részese le-
hettem a csapatnak – meséli az öregcserkész. 

• Miből álltak az önökre bízott fel-
adatok?

– Fenntartó bizottságot ala-
kítottunk, amelyben a cserkész-
gyerekek szülei tevékenykedtek 
– folytatja Magdolna. 

– Rajtunk kívül többen is részt 
vettek a munkában. Mi a cserké-
szethez nemigen értettünk, mivel 
képzésben nem részesültünk, de 
mégis irányítottuk és segítettük 
a gyerekek munkáját. Komolyan 
vettük a ránk bízott feladatokat, 
és sokat tettünk a cserkészetért. 
Kezdetben 30-40 gyerek volt a 
csapatunkban, később a 110-et 
is elérte a létszám. Aktívak vol-
tunk, mindig készültünk valamire, 
és mindent megünnepeltünk. A 
cserkészek világnapjára is min-
dig nagyon szép programmal ké-
szültünk, táborokat szerveztünk. 
Nemegyszer száz cserkészt is ven-
dégül láttunk. A táborokat a fácá-

nosban, a Tiszán, vagy a Hevér-tanyán tartottuk. 
Ezek a tevékenységek nem kevés szervezéssel 
és feladattal jártak, mi legfőképp így tudtunk 
segíteni. Természetesen nem esett nehezünkre, 
sőt élveztük a gyerekekkel a munkát. Ők mindig 
vidámak, és minden alkalommal visszakaptuk 
a befektetett munkát és szeretetet. A legszebb 
élményeket a táborozások alkalmával szerez-
tük, amikor a gyerekekkel együtt körbeültük 
a tábortüzet. Különösen szép élmény volt még 
az, amikor karácsonyi műsort készítettünk a 
gyerekekkel. Nem állt rendelkezésre megfe-
lelő helyiség, ahol a próbákat megtarthattuk 
volna, ezért családi házaknál szerveztük meg a 
próbákat. Akkoriban áramkorlátozások voltak, 
ezért gyertyával világítottunk és különböző más 
rögtönzött világítást használtunk. A nehézségek 
ellenére, egy nagyon szép és megható műsort 
állítottunk össze, amiért a szülők és mindenki 
más is nagyon hálás volt.

• Bizonyára voltak komoly nehéz- 
ségek is…

– Bizony, voltak – veszi át a szót ismét Emil. – 
Nemegyszer megtörtént, hogy ínséges idők lévén, 
gyakorlati támogatást kellett kérnünk a gyerekek 
táborozásának megszervezéséhez. Nekem ez ak-
kor nagyon megrázó volt, és most is elérzékenyü-

lök, ha eszembe jut. Cukrot, lekvárt és egyebeket 
kértünk, hogy a gyerekeket el tudjuk látni egy hé-
ten keresztül. Nagyban hozzájárultak a temerini 
vállalkozók és családok, hogy szép élményekkel 
gazdagíthattuk a kis cserkészeket. Akkoriban még 
nem voltak pályázatok és hasonlók, hogy azok ál-
tal biztosítottuk volna az eszközöket, így fel kellett 
találnunk magunkat. Ami a cserkészek tevékenysé-
gét illeti feltétlenül meg kell említenem még, hogy 
mi voltunk azok, akik a betlehemi lángot több 
alkalommal is elhoztuk a Vajdaságba, szétosztot-
tuk a cserkészkörzetekbe, és eljuttattuk a templo-
mokba. Továbbá, hogy külföldi táborokba vittük 
a gyerekeket és így sok helyre eljutottak. Jártak 
Szlovákiában, Lengyelországban, Erdélyben, Ma-
gyarországon, Amerikában és még sorolhatnám. 
Nemzetközi regős hétvégéket is tartottunk. 

• később átadták a vezetést a fiata- 
loknak.

– Én igazából hamarabb feladtam a cserkésze-
ti tevékenységet, mint Emil. A családunkban történt 
tragédia nem tette lehetővé a folytatást – meséli 
Magdolna, majd Emil veszi át a szót. 

– Egy idő után egyre több elfoglaltságom 
akadt, és nem tudtam olyan lendülettel teljesí-
teni, ahogy szerettem volna. Elhatároztuk, hogy 
a vezetést átadjuk a fiataloknak. Örülök ennek 
a döntésnek, mert ma már látom, hogy legalább 
olyan lelkesedéssel végzik a rájuk háruló felada-
tokat, mint ahogy mi tettük. Ki kell emelnem, hogy 
Magyar Dániel gyerekkora óta oszlopos tagja volt 
a csapatunknak, sokat segített nekünk, felnőttek-
nek, és most is sokat tesz a cserkészet megma-
radásáért. Természetesen továbbra is segítünk, 
amiben csak tudunk.

• Mit jelent az elismerés?
– Kitartás-díjjal tüntettek ki bennünket, ami 

különösen jelentős mindkettőnk számára, hiszen 
a kitartásunkra mindvégig nagy szükség volt. Jól-
esik, hogy gondoltak ránk, és nem felejtették el 
mindazt, amit a cserkészetért tettünk. Kineveltünk 
egy olyan generációt, akik most készséggel, fele-
lősséggel folytatja a munkák, és ez a legnagyobb 
elismerés – mondja Magdolna, akitől ismét Emil 
veszi át a szót.

– Meglepődtem, nagyon megtisztelőnek érez-
tem, de ugyanakkor meg is hatódtam. Jó érzés, 
hogy nem felejtettek el minket, és legalább olyan 
jó volt húsz év után találkozni az egykori cserké-
szekkel. Az elismerés természetesen lelkesíti az 
embert, de a legnagyobb eredményünk mégsem 
a plakett, hanem valami egészen más. Mindazok 
a gyerekek, akik egykoron velünk, tőlünk tanulták 
a cserkészetet mára már felnőttek, családot alapí-
tottak. Büszkén mondhatom, hogy mindannyian 
becsületesen helytállnak az életben.

T. D.

Szép cserkész emlékek
Aki egyszer cserkész volt, minden bizonnyal örökké az marad. A legtöbben már 

gyerekkorban csatlakoznak a mozgalomhoz, és ahogy haladnak előre az évek, úgy 
válnak tudatos, és aktív részeseivé a közösségnek. KóKAI magdolna és kantardžić 
emil már felnőtt korban kerültek kapcsolatba a cserkészettel. képesítéssel nem ren-
delkeztek ugyan, de hamar felismerték azt, hogy milyen nagy szükség van a felnőttek 
általi támogatásra. sokat tettek, és tesznek a mai napig is a mozgalomért, de legfőképp 
a helyi cserkészközösség munkájáért. Fáradozásaikat a közelmúltban králik lászló 
Plakett-díjjal jutalmazták, amellyel az idén először tüntettek ki felnőtt cserkészeket. 
magdolnával és emillel egy közös beszélgetés alkalmával elevenítettük fel mindazo-
kat az élményeket, emlékeket, feladatokat és kihívásokat, amiket a cserkészet által 
éltek meg és tapasztaltak. 

Kantardžić Emil (középen) és 
(jobbról) Kókai Magdolna

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 
kimagasló cserkészmunkásságáért, a szin-
tén temerini Salamon Szilvia cserkésztisz-
tet Kaszap István posztumusz elismerésben 
részesítette.
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-28.)

„öreganyád elvitte a kulcsot”
215. Molnár József tanyája. – A Szlatyina-

parti szállást az 1888-as tagosítás után Molnár 
József (sz. 1865) és felesége Fehér Verona (sz. 
1871.) építették.  

Molnárék négy gyermeket neveltek fel. Mar-
cellát (Illés Sándor író, édesanyja) Katalint, Jó-
zsefet és Pált, a tanyaörököst.

Az unoka Illés Sándor Sirató c. könyvében 
így emlékezik vissza nagyapja tanyájára: 

„Molnár öregapám tanyája más volt, mint 
a kertészlaposi tanya. Nagy, széles udvarán 
akácok sorakoztak, benőtte a fű és a papsajt, 
a kerítése mentén és a kapukijáratnál két 
nagy ecetfa terebélyesedett. Nyári konyhák, 
széles, nagy banyakemencék, komor aklok, 
istállók, nyári fészerek, magtárak, ólak, szal-
makazlak, boglyák, a járgány s mellette a gő-
zölgő trágyadomb. A gémeskút mellett dézsa, 
abban mosakodtunk. A kút vize szőke volt, 
zavaros. Minden este odaterelt bennünket 
Molnár öregapám a dézsához – engem és a 
nagybérest – , és meg kellett mosnunk a lá-
bunkat is. Tégladarabbal súroltuk le repede-
zett sarkunkról a nap piszkát, a retket. Úgy 
kellett ledörzsölni.

Az egyszerű tanyai ház előtt virágosker-
tet varázsoltak a menyecskék és öregapám 
lányai. Volt, egy kis elkerített kert is itt, lu-
gassal, annak árnyékában álltak a kaptá-
rok. Szenvedélyes méhész volt Molnár öreg-
apa…

Molnár öregapám tanyáján mindig kulcs-
ra volt zárva a kamra. A kamrában volt a méz 
cines, nagy kannákban. Itt függött a kolbász, 
a szalonna a rúdról. A kamra kulcsát a nya-
kába akasztva hordta, ki nem adta volna soha 
a kezéből. Zsugorinak ismerték a faluban, 
olyannak, aki még a templomi perselybe is 
csak gombot dobott aprópénz helyett. Mézet 
sosem adott, pedig de szerettem a mézet! IIlés 
öregapám az életét nekem adta volna, Molnár 
nagyapa a mézet is sajnálta tőlem. Ha kér-

tem tőle, kenyérre néha, azt mondta:,,Elvitte 
öreganyád a kulcsot!"

Öreganyám, a mama édesanyja, korán 
meghalt, én már nem ismertem. Ő vitte el ma-
gával állítólag a kamra kulcsot, de én tudtam, 
hogy ez nem igaz. Tudtam azt is, hol a kulcs. 
Nemcsak a mézes kannákra vigyázott az öreg 
zsugori, hanem a kolbászra, szalonnára is. 
A kolbász mindig megavasodott, ehetetlenné 
vált, mert szeptemberig nem engedett belőle 
vágni. A szalonna nagy része is szappanba 
került. Mit ettek akkor a tanyán fiai, Jóska 
és Pali? Ellopták a csirkét, a tyúkot, a tojást, 
levágták a kacsát, piacra vitték a búzát, a 
kukoricát. Annak az árából vásároltak. Így 
csinálták ezt mindenütt a fiatalok, meglop-
ták az apjukat, az anyjukat, mert azok fél-
tékenyen őrizték a vagyont. A mama is az 
Illés lányokkal éjszaka felszedett néhány zsák 
búzát – mesélték később nevetve –, s elvitték 
a zsidóhoz, a sarki kereskedőhöz, aki adott a 
búzáért gyöngyöket, fityuladíszeket, selyem-
kendőt, harisnyát, púdert, és ami kellett a 
fiataloknak. Hiszen erre pénzt nem kaptak 
soha. Sok talmi kalárist árultak akkoriban, 
házalók járták az utcákat, mindenhova be-
kopogtattak. Öregapám tehát hiába hordta a 
nyakában a kamra kulcsát, meglopták a gye-
rekei. Amolyan magába forduló parasztember 
volt, merő ellentéte Illés nagyapámnak. Soha 
senki nem látta kocsmában, moziba sosem 
járt, újságot, könyvet nem olvasott, csak a 
templomba ment el minden vasárnap dél-
előtt, a nagymisére. Onnan egyenesen haza, 
ebédelt, átöltözött, és kocogott ki a tanyára, 
megnézni, ettek-e a marhák, kaptak-e eleget 
inni a hízók, van-e a csirkék vályújában víz. 
De a tanyára is úgy ment ki, hogy rendszerint 
átmászott a kert hátsó kerítésén, a kőfalon, 
s onnan aztán a temetőn át vette az irányt 
a Szlatyinának. Rejtett, csak általa ismert 
utakon, kukoricásokon, réteken át, nehogy 

valakivel találkozzon. Hétköznapokon már 
hajnalban megjelent a tanyán, ő ébresztette 
a bérest is. Ő adta ki az abrakot az állatok-
nak, a darát a hízóknak, a szemet a barom-
finak, a napi kosztot a tanyának, mert nála 
voltak a kulcsok. Ő mondta meg, mi legyen 
az ebéd és a vacsora. Fehér bajusza volt, ke-
mény tekintete, bozontos szemöldöke alatt 
mélyen bent ülő, fürge járású szeme. Akár 
egy bibliai pátriárka. Kép nem maradt róla, 
én így őrzöm emlékezetemben.”

Molnár Pál, a tanyaörökös, feleségével Novák 
Ilonával összesen tizenöt holdon gazdálkodott, 
jószágot csak a saját részükre neveltek. Két gyer-
mekük Margit és Ilona is a szálláson látta meg 
a napvilágot.

Az egyik unoka, Lukácsné Morvai Margit így 
emlékszik vissza gyermekkorára: 

„Péter-Pálkor mindig mentünk 
öregapámho köszöntőbe, mindig vittünk 
neki a kerti borunkból egy korsóval. A 
gyórgyai tanyánkon rögtön reggel, etetés 
után befogtuk a szürkét, siettünk, hogy dél-
utánra, mire gyün a zivatar hazaérjünk, 
mert valamikor Péter-Pál délutánján min-
dig volt zivatar.”

Miután a Molnár lányok férjhez mentek, a 
szülők 1965-ben beköltöztek a faluba. A tanya 
lakóépületét ezt követően nyolc éven keresztül 
az ötgyermekes Horvát János lakta. Ők voltak 
a szállás utolsó lakói.

A két örökös, Margit és Ilona a szülők el-
hunyta után tizenhat évig pörösködtek a va-
gyonon. Mindaddig folyt a jogvita, míg a va-
gyonba tartott. 

Időközben a lakatlan tanyára, melyen az 
1960-as években a televízió még filmet is forga-
tott, vándorcigányok költöztek be. Ott-tartózko-
dásuk alatt mindent feltüzeltek. Amikor a horog-
fák kerültek sorra, a tetőszerkezet összeomlott. 
Ma már nyoma sincs az Illés Sándor által egykor 
sokat emlegetett Molnár-szállásnak. 

Adatközlők: Kihúthné Uracs Ilona, sz. 1934, 
Lukácsné Morvai Margit, sz. 1952, Morvai Sán-
dor, sz. 1990.

(Folytatjuk)
ÁDÁm István

Húsvéti barkaszentelés a templomudvarban

Savanović
Vásároljon virágot teraszára, 
erkélyére, kiskertjébe!
A Savanović kertészetben már a tavaszi 
program várja.  A kínálatban muskátli, petúnia, 
begónia stb., valamint sziklakerti évelő növények, 
örökzöldek, kedvelt szobanövények, kaktuszok stb.

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:
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Virágvasárnap
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MEGEMLÉKEZÉS
Elhunyt szerettünkről

id. MÉSZároS Antal 
(1944. 2. 1. – 2021. 4. 11)

Nem múlnak ők el 
kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

(Juhász Gyula)
Nyugodjon békében!

Emléked őrzi fiad, 
József és családja

MEGEMLÉKEZÉS 
Április 13-án volt öt éve, 
hogy nem vagy velünk

ifj. FáBIáN István 
(1951–2017)

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

Nyugalmad legyen békés, 
emléked áldott! 

Emléked őrzik szeretteid 
Temerin–Burgwedel 
(Németország)

miserend
15-én, pénteken, Nagypéntek, Az Úr szenvedésének 
ünneplése (szigorú böjt) 15. ó.: Keresztút a Kálvárián 
szentbeszéddel; 19 ó.: Nagypénteki szertartás, hódolat 
a kereszt előtt.
16-án, szombaton, NAGYSZOMBAT, AZ ÚR SÍRBAN-
LÉTÉNEK A NAPJA; 8 ó: Zsolozsma; 19 ó: HÚSVÉTI 
VIGÍLIA, KERESZTELÉSI SZERTARTÁS, FELTÁMADÁSI 
SZENTMISE ÉS KÖRMENET.
17-én, HÚSVÉT VASÁRNAP; Telepen 7 ó.: Húsvéti szent-
mise; Plébániatemplomban 8.30 ó.: Húsvéti diákmise; 
10 ó: HÚSVÉTI ÜNNEPI NAGYMISE A NÉPÉRT.
18-án, hétfőn Húsvéthétfő; Telepen 8 ó.: Egy szándékra; 
Plébániatemplomban 10 ó: Népért; 19 ó: horvát nyelvű 
szentmise: a Novák, a Rajda, a Varga, a Bálind, a Csapó, 
a Detki, a Csíkos és a Szabó család elhunytjaiért.
19-én, kedden,  8 ó: †Papp András.
20-án, szerdán  8 ó: †Klinecz János, Mária, elh. gyer-
mekeikért Jánosért és Máriáért, elh. Klinecz és Kocsics-
ka nagyszülőkért.
21-én, csütörtökön, 19 ó: †Faragó László és a család 
elhunytjaiért.

egyházközségi hírek
Virágvasárnap a plébánia udvarában megáldottuk 
az újonnan felállított játszóteret. A játszótér a 
szülők felelősségére használható a hittanok előtt és 
után, és a vasárnapi diákmise után 10 óráig, majd a 
nagymise után 12 óráig. A játszótér az egyházközség 
húsvéti ajándéka a gyerekeknek. Amennyiben sike-
rül támogatást kapni, gumi padlózatot is tervezünk 
a játszó eszközök köré felszerelni.
nagycsütörtökön és nagypénteken 18 órától 
gyónási lehetőség a plébániatemplomban.
A szentsír díszítéséhez a kedves hívek nagycsü-
törtök 12 óráig hozhatnak kertjeik virágaiból.
nagypénteken 7 órától estig nyitva lesz temp-
lomunk. nagyszombaton a szentsírt reggel 8 
órától estig látogathatjuk. Nagyszombat esti vigília 
szentmisére hozzunk magunkkal gyertyát, amely-
nek készítsünk lefolyás elleni védőt. Így vigyáz-
zunk templomunk tisztaságára és szépségére.
Az oltár előtti feszületnél kitett edénybe szombatig 
bedobhatjuk azt a pénzt, amit a nagyböjti le-
mondásainkból megspórolunk. Ezen a héten 
490 euro gyűlt össze. ez 27 gyermek egy évig 
tartó étkeztetése és iskoláztatása a legszegényebb 
országokban.
Szeretettel hívjuk a hittanosokat a csantavéri 
hittanos lelkinapra ápr. 23-án szombaton. A 
találkozó programja a hirdetőtáblán látható. Kö-
zös buszunk 8 órakor indul és 19 óra előtt érünk 
majd haza. Jelentkezni a hitoktatóknál nagypéntek 
estig 200 dináros viteldíj befizetésével lehet.

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

A szentsír helyreállítása
A plébániatemplomban a szentsír falai az idők folya-

mán átnedvesedtek, a festék hámlani kezdett és a penész 
is felütötte a fejét.

A „piktorok” a falfelület kezelése után újrafestették a 
falakat. A szájhagyomány úgy tartja, hogy a szentsír léte-
sítése Örzse asszony nevéhez fűződik. Róla azt kell tudni, 
hogy polgári nevén Tamás Györgyné, született Nagy Örzse 
volt, és hogy ő állíttatta fel a nyugati temető kápolnája előtti 
kőkeresztet is 1896-ban. 

V. z. 

Nagyböjtben összefogtak a temeriniek 
és mintegy hatvanan az Aracsi puszta-
templomhoz zarándokoltak. A romtemp-
lom korábbi változata az írásos emlé-
kek szerint akár a 11. századig nyúlik 
vissza. E gyönyörű látványosság után 
a nagybecskereki székesegyházba vitt 
utunk. Ott nagy örömünkre mons. dr. 
Németh László nagybecskereki megyés-
püspök fogadott bennünket. Bemutatta 
nekünk a székesegyházat, majd egy kö-
zös képet is készítettünk. A találkozás 

után Huzsvár László püspök (†2016) 
sírjánál imádkoztunk, aki újvidéki es-
peresként, majd megyéspüspökként is 
sokszor járt Temerinben és szívügyének 
tekintette Temerin népét és temploma-
it.

Ezek után következett a nap csúcs-
pontja, amikor is csaknem ötszáz ember 
jelenlétében meghallgatuk dr. Csókay 
András világhírű magyar idegsebész és 
felesége, Daniella előadását.

A plébánia weboldaláról

zarándoklat a Pusztatemplomhoz

MEGEMLÉKEZÉS
Harminc éve emlékezünk 
szeretett férjemre, édes-
apánkra, apósunkra, nagy-
tatánkra

MAJoroS György 
(1939–1992)

Álmodjál nagyon szépet, 
s álmodd hogy semmi 
sem ért véget. 
Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya az asztalon 
érted ég, egy fénykép, 
mely őzi emléked, 
s egy út, mely elvitte 
az életed.

A bánat, a fájdalom örökre 
megmarad, mindig velünk 
leszel, az idő 
bárhogy is halad. 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek 
szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged.

Tudjuk hogy nem jöhet, 
mégis egyre várjuk, 
enyíti hiányát, ha 
álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív 
soha, hogy egyszer majd 
mi is elmegyünk, 
ahol ő van, oda.
Az élet múlik, 
de akit szeretünk, arra 
életünk végéig, könnyes 
szemmel emlékezünk.

Soha nem feledő feleséged 
Magdi, fiaid Zsolti 

és robi családjaikkal
Kedves emléked 
örökké élni fog.
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MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy nincsen velünk szerettünk

CSECSE KoVáCS Ilona 
(1934–2017)

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

(Friedrich Schiller)

Emléked kegyelettel őrzik szeretteid

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

MEGEMLÉKEZÉS

ANtMAN Julis 
(1934–2022. 4. 11.)

VArGA István 
(1942–2022. 4. 11.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

KLAJNEr Pál 
(1957–2022. 4. 10.)

Kérjük tisztelt hirdetőinket, hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek legkésőbb 

kedd délelőtt 10 óráig hirdetésgyűjtőinknél 
vagy a szerkesztőségben leadni.

A plébánia telefonszáma: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Másfél éve, hogy már nincs 
velünk az, akit nagyon sze-
rettünk

ZSADáNYI László 
(1967–2020)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de hiányod és emléked 
szívünkben tovább él.

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg élnek azok, 
kik szeretnek téged.

Nyugodjál békében!

Emléked őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 30 éve 
nem vagy velünk

VECSErA Sándor 
(1925–1992)

Egy gyertya érted égjen, 
aki fent laksz már 
a magas égben, 
ki vigyázol ránk onnan 
fentről, s a lelkünkhöz 
szólsz a végtelenből.

Emléked megőrizzük.

Lányod családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalmas hat hét múlt el, 
hogy szeretett testvérem 
örökre eltávozott

PáSZtor 
KUrILLA Julianna 

(1940–2022)

Valaki végleg elment 
őrzöm míg élek emléked 
és el nem felejtelek, 
így majd mindig 
veled leszek. 
Lelked szabadon száll, 
vársz a túlsó parton, 
hol már nincs határ.

Hiányzol nagyon!

Bánatos szívű 
testvéred, Maca 

és szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 20 éve, hogy nincs 
közöttünk drága jó édes-
anyám, anyósom, nagyma-
mánk és dédmamám

BErCSÉNYINÉ 
KoVárCSIK Anna 

(1930–2002)

Szomorú az út, mely 
sírodhoz vezet, 
a Jó Isten őrködjön 
pihenésed felett. 
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott és békés 
a pihenésed.

Emléked megőrzi lányod, 
Katica családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk édesanyánk

MAJoroS Mirjana 
(1960–2021)

Az élet csendesen megy tovább, 
de a fájó emlék elkísér egy életen át.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.

Nyugodjál békében!
Szép emléked szívünkben megőrizzük.

Emlékét őrzik lányai: Mária, Valéria 
és Veronika családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS SZErEttEINKrőL

KASZA István-Jóska 
(1934–2007)

KASZáNÉ SÖrÖS Katalin 
(1941–2014)

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk drága jó szüleinkre

„Gyújts egy gyertyát azokért, kiket szerettél,
gyújts egy fényt a sötétben azokért, kiket temettél.
Gyújts lángot minden szerettedért.
Emlékezz rájuk mindig örökkön-örökké.
Égjen egy láng minden halottunkért”.
Legyen áldott és békés a pihenésük!

Szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk kit nagyon 
szerettünk

MÉSZároS Antal 
(1944–2021)

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

Soha nem feledünk,
szívünkben mindig 
rád emlékezünk.

Emlékét őrzi fia, Antal, 
menye Ibolya, unokái, 

Martina, László és 
a kicsi Dorka, Hermina, 

róbert és a kicsi Dorina
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LABDArÚGáS
Vajdasági liga – déli csoport

SLoGA–SLoBoDA (Donji 
tovarnik) 0:6 (0:3)

A mérkőzés előtt a két csapat 
egyaránt 31 ponttal a táblázat kö-
zépmezőnyében foglalt helyet, ezért 
sokan kiegyenlített küzdelmet vár-
tak, de nem így történt. A Sloga 
ugyanis az elmúlt évek legsúlyo-
sabb vereségét szenvedte el hazai 
pályán. A találkozó után lemondott 
Dušan Medić edző.

A Sloga vasárnap a harma-
dik helyezett Hajdukkal mérkőzik 
Divošon.
INDEKS (Újvidék)–MLADoSt 

3:1 (0:0)
Tovább tart a járekiak rossz 

sorozata, hiszen a hatodik tava-
szi meccsükön sem nyertek, és to-
vábbra is az utolsó helyen vannak 
a táblázaton. Az újvidéki mérkőzé-
sen a vendégek ugyan a második 
félidő elején megszerezték a veze-
tést, az Indeks azonban az utolsó 
15 percben három gólt szerzett és 
fordított.

A Mladost szombaton 16 óra 30 
perces kezdettel a második helye-
zett pećinci Donji Sremmel találko-
zik Járekon.

Újvidéki liga

FrUŠKoGorSKI PArtIZAN 
(Bukovac)–tSK 1:0 (0:0) 
A TSK a tavaszi rajton legyőz-

te a Fruškogoracot, ez után dön-

tetlent játszott a Jedinstvóval, majd 
két vereség következett, előbb a 
Futog, majd a mögöttünk levő hét-
végén a Fruškogorski partizan el-
len. A temeriniek fiatal csapata egé-
szen a 90. percig döntetlenre állt 
Bukovacon, a hajrában azonban 
gólt kapott. Ezzel elszenvedte a ne-
gyedik vereségét a bajnokságban, 
de az elmúlt időszak rossz eredmé-
nyei ellenére továbbra is tartja a ne-
gyedik helyet a táblázaton.

Az Újvidéki Labdarúgó Szövet-
ség súlyos büntetést rótt ki Miroslav 
Bukvićra, a TSK futballistájára, aki 
a tavaszi első fordulóban megütöt-
te a Fruškogorac egyik játékosát, 
amiért kilenc mérkőzésre szóló el-
tiltást kapott.

A TSK a hétvégén az újvidéki 
Boraccal mérkőzik hazai pályán. 
Az újvidékiek a temeriniekhez ha-
sonlóan nem remekelnek a tavaszi 
idényben, hiszen ebben az évben 
még nem sikerült nyerniük.

TsK: Perišić, Lahos, Stričević, 
Z. Vlaisavljević, Tatić, Paska, 
Obradović, Varga, Klaić, Radičić 
Prolić.

Újvidéki városi liga

BorAC (rakovac)–SIrIG 0:4

A szőregiek a 19. fordulóban 
megszerezték a 17. győzelmüket és 
továbbra is vezetik a pontvadásza-
tot, két ponttal megelőzve a máso-
dik begecsi Bačkát.

KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

tEMErIN–LAKI (Cservenka) 
33:19 (18:7)

A hazai csapat már az első fél-
időben két számjegyű különbségű 
előnyre tett szert, és magabiztosan 
nyert a 18. fordulóban.

Első férfi liga – 
Vajdasági csoport

HErCEGoVAC (Gajdobra)–
MLADoSt tSK 36:26 (17:12)

A járekiak sima vereséget szen-
vedtek az éllovas gajdobrai csapat 
pályáján.

ASZtALItENISZ
Szuperliga – férfiak

tEMErIN FEroCooP–
PArtIZAN (Belgrád) 4:3
A hazai együttes maratoni küz-

delemben aratott győzelmet a 19. 
fordulóban. A nyertesről a hete-
dik párharc döntött, melyben a 
temerini páros 3:0 arányban felül-
múlta a belgrádiakat. Csapatunk to-
vábbra is hatodik a táblázaton, az 
idény utolsó hazai mérkőzését lap-
zárta után, szerdán este 20 óra 30 
perctől játszotta Temerinben a belg-
rádi Crvena zvezdával.

Eredmények: Čonić–Glišić 
3:0, Brnović–Savić 1:3, Pető Z.–

Milošević 1:3, Čonić–Savić 3:0, 
Pető–Glišić 3:0, Brnović–Milošević 
1:3, Čonić,Pető–Milošević,Savić 
3:0.t

Második liga, 
északi csoport – férfiak

tEMErIN FEroCooP II.–
ZMAJEVo 3:4

A második csapat is maratoni 
küzdelmet vívott, végül azonban 
vereséget szenvedett a 16. fordu-
lóban az ókériek ellen.

eredmények: Nagyidai 
Z.–Četković Radonja 3:0, 
Nagyidai G.–Komad 0:3, M. 
Puhača–Četković Radovan 2:3, 
Puhača,Varga D.–Komad,Četković 
Radovan 0:3, Nagyidai Z.–Komad 
3:2, M. Puhača–Četković Radon-
ja 3:1, Varga–Četković Radovan 
1:3.

A második liga északi cso-
portjában szereplő női csapat 
4:0-ra kikapott Horgoson a 13. 
fordulóban.

T. n. T.

A temerini 
ENTErIjEr BAláZS ASZTAloS üZEm 

segédmunkást keres állandó 
munkaviszonyba 40 éves korig, 
különböző munkák végzésére.

A cégben jelentkezni személyesen 
az Újvidéki utca 384-ben, 

vagy a 062/213-810-es telefonszámon. 

APRÓHIRDETÉSEK
• Házi kecskekulen eladó. Telefonszám: 
063/73-82-446.
• Lakás kiadó, valamint hódfarkú cserép eladó. 
Telefon: 062/80-91-952.
• IMT 560-as traktor, három tonnás, billenő-
szekrényes Našice pótkocsi, kettes Leopard 
eke, műtrágyaszóró, házi készítésű szelektor 
eladó. Telefon: 063/75-82-393. 
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bár-
milyen állapotban, csak papírokkal. Telefon: 
062/583-261 (Gábor).
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi Sándor 
utca 113-ban. A ház 260 m2-es, a telek 1500 
m2. Telefon: 060/33-0-33-44.
• Sürgősen eladók bárányok és birkák, valamint 
továbbtenyésztésre 2,5éves Ile de France kos. 
Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: 842-137.

• Temerin központjában ház eladó. Adaptá-
cióra vagy bontásra. Ára 26500 euró. Tele-
fon: 064/40-55-431.
• Eladó egy hold és egynegyed hold föld a fa-
luhoz közel. A föld negyed részén gyümölcsös 
és víkendház található. Érdeklődni a Rákóczi 
Ferenc utca 73-ban, vagy a 842-137-es tele-
fonszámon. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhá-
kat, villanymotorokat, autókat, elektromos 
készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Új, 200 m2-es ház eladó a Népfront utca 197-
ben, bejegyzett, a telek nagysága 680 m2. Ára: 
59 500 euró. Telefon: 060/33-0-33-44.

• Motokultivátor (Pasquali), 60 literes ta-
licska permetező, 9 méteres elevátor, disz-
nóvágásra alkalmas nagy asztal, kukorica-
morzsoló darálóval, disznóellető ketrec, 
akkumulátoros rokkantkocsi, beton vályúk, 
disznó önetetők (fém), disznóölő pisztoly. 
Telefon: 846-130. 
• Fakivágás, akár veszélyes helyen is, láncfű-
résszel, valamint fafelvágást vállalok. Telefon: 
064/03-444-74.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen ál-
lapotban, 1990-es kiadásútól régebbit. Fize-
tés készpénzzel, azonnal. Telefon: 060/71-
61-312.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bú-
torokat  és minden  felesleges  tárgyat  pad-
lásról,  pincéből,  garázsból.  Telefonszám: 
063/8-143-147.

A miserendet és az egyházközségi 
híreket a 10. oldalon olvashatják
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Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk 
üzletfeleinknek, Temerin polgárainak!

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

KalmÁr Kőfaragó

áldott, békés húsvéti ünnepeket 
kívánunk vásárlóinknak 

és üzletfeleinknek!

Temetkezési vállalat Virágüzlet

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

SZTR TISTA GUMA, Újvidéki utca 579., 21235 Temerin
tel./fax +381 21 840 226 mob. 063 822 74 47, 063 80 80 319

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

TISZTA GUMA d.o.o. TISZTA GUMI

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

a Goldmax
ékszerüzlet

tulajdonosa és családja
Novosadska 342/1.; tel.: 069/585-09-00

Hogy a boldog pillanatok kedves emlékké váljanak, 
vásároljon a Goldmax ékszerüzletben!

A PIPI Shop & Grill
tulajdonosa kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván
üzletfeleinek, vásárlóinak és
Temerin polgárainak.

Petőfi Sándor u. 38., 063/465-908, 063/519-475

Személy- és teherszállítás bel- és külföldön

Temerin, Nikola Pašić u. 214.
063/581-963

A tulajdonos, Nagy Imre és családja 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
Temerin polgárainak!

A mAXErS BuTIK 
tulajdonosa, Glesszer Margit

kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
vásárlóinak és üzletfeleinek.

Tekintse meg tavaszi kínálatunkat!

Újvidéki u. 344., tel.: 063/59-28-01

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván ügyfeleinek 

és Temerin polgárainak a 

Tóth autómosoda 
tulajdonosa és családja
Marko Orešković u. 43.

Telefonszám: 063/86-88-248

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván a temerini lakosoknak 
a PrAXIS TIm 
neuropszichiátriai szakrendelő 
tulajdonosa és munkatársai
Temerin, Újvidéki u. 342.
063/557 566 069/1557 566

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
vásárlóinknak és minden temerini polgárnak!

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

virágüzlet és temetkezési vállalat

Telefon: 021/842-750

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
Temerin polgárainak a

FöldMűves-szöveTKeZeT
ZSÚNyI–SZIláK
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a Green könyvelőségi iroda 
tulajdonosa, Kovács Zsuzsanna és munkatársai
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak 
minden ügyfelüknek és Temerin polgárainak.

Temerin, népfront u. 163.
tel.: 851-775, mobil: 063/547-990
zuzanagreen@open.telekom.rs

minden tagnak és temerini lakosnak 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

a Temerini Kertbarátkör

A Hofy Cuki tulajdonosa 
és munkaközössége 
kellemes húsvéti 
ünnepeket kíván 
vásárlóinak, üzletfeleinek

Népfront utca 97., tel.: 844-669

a Zizi Plus papírkereskedés
tulajdonosa, Pásztor Csorba Ilonka,  családja és munkatársai 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak minden 
vásárlójuknak, üzletfelüknek és 
Temerin polgárainak.

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

temerin, JnH 222., tel.: 021/3-843-004

A ZiZi Shop tulajdonosa, 
családja és dolgozói közössége
kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván vásárlóinak 
és üzletfeleinek.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az
Éva Bizományi üzlet, Piroshop és Petshop

Haszonállatainak vásároljon 
nálunk minőségi Nutricia (Csúrog) tápszert!

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

A becsei  Agro-PromeT 
földműves-szövetkezet 

kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván termelőinek és 

minden temerini polgárnak!

varroda tulajdonosa és dolgozói 
közössége kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván 
munkatársainak, ügyfeleinek és 
Temerin polgárainak

AModa

Temerin, Vladimir Ribnikar 2/7., tel.: 843-869 ünnepen is fogyassza minőségi borainkat!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a temerini

borászat
Eladás: 069/539-5085, 063/523-673

kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
üzletfeleinek és Temerin polgárainak!
Hozott anyagból férfi- és női ruha varrása, 

mindennemű szabászati szolgáltatás 
végzése – megrendelésre

A KATArinA divatszalon

Jókai Mór utca 35., tel.: 3-843-311, 063/11-77-035
E-mail: b.katarina@stcable.net, 

www.katarina-temerin.co.rs www.facebook.com/fash.katarina

A
v i r á g k e r t é s z e t
kellemes és virágos húsvéti ünnepeket 
kíván vásárlóinak, üzletfeleinek 
és minden temerini polgárnak.
Temerin, Bem u. 22., tel.:063/19-16-169, 064/234-38-53
Az ünnepekre is vásároljon virágot a kertészetben!

SAVANOVIĆ

A PaPirus papírüzlet
tulajdonosa és családja 

áldásos, békés és boldog húsvéti 
ünnepeket kíván a vásárlóknak, 

diákoknak, munkatársaknak 
és üzletfeleknek!

Újvidéki u. 375., tel.: 842-677
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Minden kedves vásárlónknak, 
üzletfelünknek és 

Temerin polgárainak 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

R A K I Ć  O P T I K A  B S
Újvidéki utca 302., tel.: 843-485; 063/593-752

Az Első Helyi Közösség Tanácsa
Temerin, Újvidéki utca 403.

e-mail: 1mztemerin@gmail.com

A község minden polgárának 
jó egészséget, biztonságot, 

áldásos, békés és boldog 
húsvéti ünnepeket kívánunk!

PRVA MESNA ZAJEDNICA
TEMERIN

ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG

   

Kellemes és boldog húsvéti 
ünnepeket kíván 

a község minden polgárának, 
üzletfeleinek és dolgozóinak a

Temerin, Kossuth Lajos utca 31/1
Telefon: 843-666, 843-754

www.jkptemerin.com

TEMERINI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEćE TEMERIN

Várják Önt is a szalonban!
Tanító utca 2.,
tel.: 851-697, mobil: 063/521-036

SlENDErToNE
kozmetikai szalon tulajdonosa, Rodić Gabriella
minden kedves üzletfelének és Temerin polgárainak
kellemes húsvéti ünnepeket kíván

A

móra Tamás vállalkozó
Újvidéki u. 531.

Tel.: 063/8-469-439

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk vásárlóinknak!

Petőfi Sándor u. 17., tel.: 843-362
Nagy választékban arany-, ezüst- és eredeti Swarovski-ékszerek!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden kedves ügyfelének 

és Temerin polgárainak a

ékszerüzlet

a tulajdonosok, koperecz renáta és 
szilák melinda minden kedves 
üzletfelüknek és Temerin polgárainak

kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak!
Szirmai Károly u. 7., tel.: 063/77-60-522, www.kozmeticki-salon.com

K O Z M E T I Č K I  S A L O N

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván vásárlóinak, ügyfeleinek 
és Temerin minden polgárának Füstös Róbert és Ildikó, az

tulajdonosa, családja és a munkatársak.
Újvidéki utca 377. és 385.

Tel.: 062/446-774 , 3-848-316 és 063/234-252
zlataraexclusive585@gmail.com és exclusiveduo2@gmail.com

és az
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Kellemes húsvéti ünnepeket kíván

a Vajdasági Magyar Szövetség 
községi szervezete nevében

Sziveri Béla 
elnök


