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Vajdasági szintű kulturális esemény Temerinben

Amatőr színjátszók találkozója
Gazdag program várható

Lapunk megjelenésével egy időben (csütörtökön) kezdődik Temerinben 
a XXVI. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozója. Az esemény meg-
annyi színvonalas előadást kínál a színházkedvelő közönség számára. Ösz-
szegeztük a várható eseményeket és néhány hasznos tudnivalót az előadások 
látogatásával kapcsolatban.

Ma, csütörtökön, április 21-én este hat 
órakor kiállítás megnyitóval indul a rendez-
vénysorozat. Ezt követően fél héttől a színház-
teremben tartják meg az esemény ünnepé-
lyes megnyitóját, hét órától pedig a temerini 
színjátszók mutatkoznak be a közönség előtt 
Makszim Gorkij: Éjjeli menedékhely 
című drámájával. 

Pénteken, április 22-én este hét órai kez-
dettel a szabadkai Fabula Rasa Színját-
szó Grund, Vásott kölykök című darab-
ját tekinthetik meg az érdeklődők.

Szombaton, április 23-án ugyancsak este 
hét órától, az újvidéki Színes Szilánkok 
Diákszínpad előadásában a Tenger 
a lélekben című darabja lesz műsoron. 
Ezt a kortárs előadást korlátozott számú kö-
zönség előtt mutatják be, a férőhelyek máris 
megteltek.

Hétfőn, április 25-én este hét órai kez-
dettel az Így történt című vígjátékot 
tekintheti meg a nagyérdemű a Zentai Ma-
gyar Kamaraszínház Diák Színját-
szói előadásában. 

Kedden, április 26-án ugyancsak este hét 
órától mutatkozik be a Palicsi Színjátszó 
Grund, a Kreón, avagy ellenében a 
szélnek című drámával. 

Szerdán, április 27-én két előadás is 
lesz. Elsőként a nagykikindai József 
Attila Színtársulat előadását játsszák. 

Az előadás, melynek címe Tábori piknik, 
este hat órakor kezdődik. Ezt követően a 
topolyai Mara Amatőr Színház is be-
mutatkozik. A tudós nők című vígjátékot 
este nyolc órakor mutatják be. 

Csütörtökön, április 28-án három 
színjátszó csoport is bemutatkozik a 
temerinieknek, illetve a zsűri előtt. Dél-
után négy órától a muzslyai színjátszók 
A szivaros című abszurd tragikomédiát 
játsszák. Fél hattól a tóbai színjátszók mu-
tatják be A bűvös szék című komédi-
át. Este nyolc órától pedig a kupuszinai 
Sturcz József színjátszó csoport 
mutatja be a Nyitott ablak című vígjá-
tékot.

A színjátszó találkozó szombaton, áp-
rilis 30-án díjkiosztó gálaműsorral és a 
Szabadkai Népszínház Magyar Tár-
sulatának vendégjátékával zárul. Kai 
Hensel: Klamm háborúja című mo-
nodráma zárja a rendezvények sorát.

A szervezők minden előadásra sok 
szeretettel várják a közönséget. A belé-
pés díjtalan.

ASavanović

Temerin, Bem u. 22.,  
tel.: 064/234-38-53 , 063/19-16-169

Az ünnepekre is vásároljon virágot a kertészetben!

virágkertészet kellemes és virágos 
húsvéti ünnepeket kíván pravoszláv 
felekezetű vásárlóinak, üzletfeleinek 
és Temerin polgárainak.

Még kapható tökmag
A Temerini Kertbarátkör minden évben megszervezi a  

Dél-bácskai Tökfesztivált. Ennek kapcsán értesítjük  a ter-
melőket és az érdeklődőket, hogy továbbra is elérhetők a 
versenyhez szükséges kolbász- és óriástökmagok. Átvételért 
hívja a 063 577-705-ös telefonszámot. 

Értesítjük továbbá a tagságot, hogy ma, csütörtök este 
20 órától összejövetelt  tartunk a Kertészlakban a közelgő 
XI.Vajdasági és XXI. Temerini pálinkaverseny szervezése és 
munkabeosztás egyeztetése kapcsán. Minden érdeklődőt  
sok szeretettel várunk.

TáMogATáS MéhéSzekNek
A szerbiai méhészek mától május 31-éig igényelhetik a 

kaptáranként 800 dináros állami támogatást, tájékoztatott a 
mezőgazdasági minisztérium. A kérelmeket április 15-étől 
lehet ajánlott postai küldeményként benyújtani a mezőgaz-
dasági minisztérium keretében működő agrárkifizetések 
igazgatóságának címére. Elektronikusan is benyújtható a 
kérelem az agrárkifizetések igazgatóságának hivatalos web-
oldalán: www.uap.gov.rs.

A támogatásra azok jogosultak, akiknek legalább 20 
kaptárjuk van, de legfeljebb 1000. Akinek ennél több kap-
tára van, azt sem utasítják el, de csak 1000 kaptár után 
kaphat támogatást.

K. R.

Locsolkodás húsvéthétfőn

Új zenészekkel, locsolólegényekkel 
felerősített csapat lovaskocsira pattanva 
húsvéthétfőn énekszóval járta Temerin 
utcáit. Évek óta a szokásos helyeket 
járták körbe, ahol szeretettel várták a 
vidám, zenélő, éneklő fiúkat. A lányok 
szerint kora reggel nem kellemes élmény 
a hideg víz, de évente egyszer ki lehet 
bírni. A bőséges vízáldás után pedig 
seperc alatt átöltöznek.

Folytatása a 3. oldalon

Lásd még a 3. oldalt
T. D.
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Egy ilyen színjátszó szemle házigazdájának 
lenni megtiszteltetés és egyben hatalmas feladat 
is, vallja a szerteágazó tevékenységet folytató, tö-
megeket megmozgató egyesület vezetője. A Szir-
mainak már van gyakorlata a „nagy rendezvények” 
terén, nevéhez fűződik ugyanis a fiatal énekes te-
hetségeket felsorakoztató Tini fesztivál, színház-
termünkben tartják minden évben a Középiskolás-
ok Népzenei Vetélkedőjét, számos alkalmi zenés, 
verses összeállítást, előadást, kabarét mutattak 
már be a közönségnek. 

Noha az amatőr színjátszásnak nagy hagyomá-
nya van Temerinben, színjátszó szemle még nem 
volt a dél-bácskai településen. A kezdeményezésről 
VARgA Flórián így vall: 

– Néhány éve már működik a Jáccunk Trupp, 
kezdetben csak a fiatalok vállaltak szerepet, majd 
később a rutinos, „régi” amatőr színészek is csatla-
koztak hozzájuk. László Sándor úgy vélte, előnyös 
lenne ezt a két dolgot ötvözni. Mivel a Szirmaiban 
már hagyománya van a népzenének, néptáncnak, 
több hangszeren játszanak a fiatalok és az időseb-
bek, voltak olyan darabok, amelyekbe ez is beleke-
rült. Tavaly a szajáni szemléről több díjjal tértünk 
haza, miénk lett a legjobb hagyományos keretek 
között elkészített előadás, így felmerült annak az öt-
lete, hogy az idén Temerin legyen a szemle házigaz-
dája. Be kell vallani, kevés időnk volt a rendezvény 
megszervezésére, de tömegesebb rendezvényeket 
már tartottunk korábban, így van rutinunk ebben a 
tekintetben, másfelől pedig van egy nagyon aktív 
közösség a Szirmaiban, amit közös erővel próbá-
lunk fenntartani.

Szerencsére jó az együttműködésünk az isko-
lával, a gyerekek a néptáncot már az óvodás kortól 
elsajátíthatják, szinte minden korosztály számára 
van lehetőség a hagyományápolásra. Legtöbbet az 
ifjúsággal kell dolgozni, hiszen őket a legnehezebb 
megszólítani. Egyetemre mennek, dolgoznak, egyre 
több elfoglaltságuk van. Mindig azt vallottam, hogy 
nekünk azokkal kell törődnünk, akik itt maradtak. 
Nekik kell biztosítanunk azokat a tartalmakat, ame-
lyekben jól érzik magukat, ki tudnak kapcsolódni, 
lehetőséget adni arra, hogy saját kultúránkkal, ha-
gyományainkkal foglalkozzanak. A Szirmai egy nagy 
családként működik, ahol az óvodástól egészen a 
nyugdíjasig mindenki megfordul. Saját rendezvé-
nyeink, próbáink mellett itt tartják a Ringató foglal-
kozást és a Senior táncot is a színházban, hiszen 
ez egy jó hely. A szemlére egy kicsit rendbe tettük 
a színpadot, felújítottuk az egyik öltözőt. Emellett 
természetesen, egyéb terveink is vannak, de biztos 
vagyok abban, hogy a mostani szemle lendületet 
ad az egyesületnek a további közösségépítő és 
színvonalas munkához. 

ácsi

Megtisztelés és felelősség
Varga Flóriánnal, a szervező Szirmai egyesület 

elnökével beszélgettünk a szemle kapcsán 

Pillanatképek a helyi 
színjátszás történetéből

Ádám István, a TAKT elnöke, helytörténész, a Tájház gondnoka, és fiatal kora 
óta tagja több temerini magyar szervezetnek. Folyamatosan kutat, tervez, és ha ötlete 
támad, azt a legtöbbször meg is valósítja. Számos kiadványa jelent már meg, kiállításo-
kat és rendezvényeket szervez, amelyek mind a helyi magyarság történetét, művelődési 
életét gazdagítják. A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület küszöbét 1978-ban 
lépte át először, azóta töretlen, aktív tagja a csapatnak. Itt ragadt rá a „Görög” becenév 
is. A Soltis Lajos által rendezett Szerelmem Elektra című darabban nyújtott alakítása 
olyannyira magával ragadta a közönséget, hogy azóta a becenév azonosult a szemé-
lyével. A vele folytatott beszélgetések alkalmával mindig tud valami újjal, korábban el 
nem hangzottal szolgálni. Így történt ez most is. Arra kértem, hogy osszon meg néhány 
történetet a művelődési egyesülethez köthető visszaemlékezéseiből.

– Negyvennégy éve vagyok tagja az 
egyesületnek, már nyugdíjas is lehetnék, 
ha az itt töltött éveimet venné figyelembe az 
illetékes szerv – emléke-
zik vissza. A továbbiakban 
már kérdeznem sem kell, 
felkészült a beszélgetés-
re, és két olyan történetet 
oszt meg velem, lapunk 
olvasóival, amiket már 
régóta szeretett volna el-
mondani, de eddig még 
nem kínálkozott rá meg-
felelő alkalom. Most, hogy 
Temerin ad otthont a vaj-
dasági amatőr színjátszók 
szemléjének teret adott a 
visszaemlékezéseinek.

 – A hetvenes évek vé-
gén Miskével és Drágszéllel 
tartottunk testvérvárosi kapcsolatot, és az 
egyesület meghívást kapott egy ottani ren-
dezvényre. Akkoriban a külföldi utazá-
sokhoz külön engedélyt kellett kérnie a 
csoportnak. Egy újvidéki bizottság eljött 
megtekinteni a műsorunkat, hogy meggyő-
ződjön róla, elég színvonalas-e az összeál-
lítás, amivel az országot képviselnénk kül-
földön. A színház udvarában tartottuk meg 
a zenés, táncos bemutatkozást. A műsor 
ideje alatt tudódott ki, hogy a bizottság el-
sősorban arra kíváncsi, hogy az összeállítá-
sunk tartalmaz-e olyan elemeket, amelyek 
a szerb kultúrába is betekintést nyújtanak. 
Szabó Péter bácsi amint tudomást szerzett a 
dologról, hirtelen ötletével a citerazenekar 
vezetőjéhez fordult. A citerások roppant le-
leményesek voltak. Felálltak a színpadra, 
és rögtönözve bár, de kitűnően előadták 
a Jugoslavijo című dalt, az akkori állam 
nem hivatalos himnuszát. A nem minden-
napi bemutatkozás tetszett a bizottságnak, 
és jóváhagyták a külföldi szereplésünket. 
Az említett zeneszámot Magyarországon 
már nem mutattuk be, de így is nagy taps-
sal jutalmazott minket az ottani közönség. 
Szerencsére, a világ sokat változott azóta, 

de érdekes volt megtapasztalni, hogy mi-
lyen elvárások voltak a magyar művelődési 
egyesületek szerepléseivel szemben. 

Még abban az évben csatlakoztam a 
színjátszó csoporthoz. Az Aranykakas című 
operettben kaptam szerepet. Ezt követően 
rendszeresen felléptem a színjátszókkal. 
Mosolyogva emlékszem vissza egy érde-
kes momentumra. Történt ugyanis, hogy 
1982-ben elkezdtünk dolgozni egy da-
rabon. Illyés Gyula: Bál a pusztán művét 
állítottuk színpadra. 1983 februárjában 
azonban Bori Imre tanár úrnak megjelent 
egy kifogásoló hangvételű írása a magyar 
napilapban a szerző ellen. A cikk hatására 
kénytelenek voltunk leállni a próbákkal. 
Nem mutathattunk be Illyés művet a szín-
házban. Csak egy évvel később kerülhetett 
sor a bemutatóra, 1984 augusztusában, 
amikor már lecsillapodtak a kedélyek. Ak-
koriban a politika is befolyásolta a színházi 
életet. Ez is egy hasonló történet, amit mi, 
temeriniek is megtapasztaltunk – osztot-
ta meg visszaemlékezéseit Ádám István, 
aki 2004-ben Ökrész Károllyal kiállítást 
szervezett a temerini színjátszás 110 éves 
évfordulója alkalmából, a továbbiakban 
pedig még két kiadványt jelentetett meg a 
temerini színjátszás múltjáról.

TóTh Dianna

1978 – Aranykakas – szereplők balról jobbra: Óvári 
Magdolna, Zavarkó györgy, Majoros Magdolna, Fe-
hér györgy, Törteli László és Ádám István. Rendez-
te: Óvári Imre, zenei rendező: Nagy Imre
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Folytatás az 1. oldalról
Idén sem maradtak szárazon a 

temerini lányok. A hagyományos húsvét-
hétfői locsolkodás elengedhetetlen eleme 
községünkben az ünnepkörnek. A legé-
nyek most is korán ébredtek és hangos 

nótaszóval, lovaskocsin indultak útnak, 
hogy meglocsolják a lányokat. A Szirmai 
Károly művelődési egyesület tagjai a lo-
vasokkal karöltve, már hosszú évek óta 
vidáman járják ezen a napon a lányos 
házakat. Nem hagyták ki ezt a különle-
ges alkalmat az idén sem. Nagy gergő 
már több mint tíz éve részese és szerve-
zője is az eseménynek. Elmondása szerint 
a jókedv és a szórakozás mellett a hagyo-

mányőrzés is nagyon fontos számukra. 
Büszkék arra, hogy nálunk a locsolkodás-
nak olyan több évtizedes hagyománya van, 
amivel nagyon kevés település büszkélked-
het. Az sem mellékes, hogy a locsolkodókat 
mindenütt szívélyesen fogadják, hangsú-

lyozta lapunknak Nagy Ben-
ce, aki úgyszintén több éve 
aktív tagja a csapatnak.

 – Most tizenkilencen vol-
tunk a lovaskocsin, a locso-
lók, a lovasok és a zenészek. 
A vonósokon kívül ezúttal fú-
vós hangszer is felcsendül a 
fogatunkon. Nagyon jó érzés, 
hogy a lányok mindenhol 
nagy örömmel fogadnak ben-
nünket – mondta. Ilyenkor 
nem csak a fiúk, de a lányok 
is korán kezdik a napot. 

Samu Szabina háza előtt már a kora 
reggeli órákban megállt a fogat. Röviddel 
a locsolóvers elhangzása után máris bősé-
ges víz zúdult a lányokra. – Minden évben 
nagy örömmel készülünk és fogadjuk a lo-
csolkodókat, sokan el is jönnek hozzánk 
ezen a napon. Süteményekkel és itallal 
kínáljuk a lo-
csolkodókat.  
Emlékezetes 

Locsolkodás húsvéthétfőn

  óriási húsvéti tojások
Temerin község önkormányzata nagycsütörtökön 

óriási húsvétitojás-festést szervezett, amelyen részt vet-
tek ortodox/pravoszláv hívők is. Általános iskolásokon 
kívül jelen voltak középiskolások és a helyi iskoláskor 
előtti intézmény óvodásai.

– Programok, animátorok, bohóc várta a gye-
rekeket. A műsor két nyelven folyt, gyermekdalok 
hangzottak el és a gyönyörű, verőfényes napsütés még 
hozzásegített ahhoz, hogy mindenki nagyon boldog 
legyen. Kellenek az ilyen események itt, Temerinben 
mindenkinek, hogy a lelke egy kicsit kiviruljon így, a tél 
után – mondta Urbán Izabella oktatási megbízott. 

Pásztor Róbert, a képviselő-testület elnöke: 
– Hihetetlenül jól érezte magát az ott levő rengeteg 
gyerek. Élvezettel festegették a tojásokat. Ki van dí-
szítve a központ, a húsvét hangulatát idézve, úgyhogy 
itt egész nap a gyerekek, de a felnőttek is élvezettel 
fényképezkedhettek. Azt hiszem, hogy ez az egyik leg-
szebb akció, ami megszervezésre került.

Ezt az alkalmi eseményt a jövőben hagyománnyá 
kell tenni és minden évben megrendezni – vélekedtek 
a tévé kamerája előtt a szervezők.

pillanatokkal gazdagodunk e napokon. A vödörnyi víz 
nem mindig esik jól, de ez is a hagyomány része – mond-
ta a locsolkodókat fogadó lány. A hagyomány egészen 
biztos, hogy tovább él községünkben, hiszen a lovasok 
mellett a fiatalabb generáció képviselői is járták a falut 
húsvéthétfő reggelén.  

T. D.

Örömmel és szívesen várták a locsolkodók csapatátEgy kis muzsika és tánc locsolkodás után

A hideg víz nem mindig kellemes, de része a szo-
kásnak

Indulásra kész a locsolkodó különítmény

Varga zoltán és Medvecki Sándor felvételei

VRT
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Ima a világ Megváltójához
Világ Megváltója,

Üdvözítő Jézus Krisztus,
Ki a veszélbe legbiztosabb oltalom,

A keserűségbe egyetlen édes 
vígasztalás vagy,

Hozzád folamodunk.
A jelen ínséges időben

Aggy erőt a csapások kitartásához,
Hogy megtérjünk,

Fordítsd jóra ínséges állapotunkat,
Szabadíts meg a döghaláltul,
adrágaságtul, az inségtül és a 

háborútul!
Elmondta Lukács Mihályné, 78 éves, 

1984-ben. Hozzátette: „1944-be tanul-
tam.”

Lejegyezte és közlésre ajánlotta: Csor-
ba Béla az alábbi megjegyzéssel: „Közlésre 
ajánlok egy helyi gyűjtésű, félő, hogy újra 
aktuálissá váló népi imádságot.”

Nagypénteken egy különleges ajándékot kapott a plébániatemplom. Rubens német-
alföldi festő Krisztus levétele a keresztről című alkotásának intarziás technikával 
elkészített változatát kaptuk ajándékba. Ez az jelenti hogy a művész itt semmi fes-
téket nem használt. A tónusok a különböző színű faanyag beépítésével alakultak ki. 
A műalkotás ezer munkaóra alatt készült el.
Az alkotás a templomban a missziós kereszt alá került, ugyanis így szépen látszik, 
hogy Jézust a keresztről leveszik. Egyébként a templom keresztúti állomásai között 
is épp azon a helyen szerepel ez a misztérium. 
Assisi Szent Ferenc a missziós kereszt jobb oldaláról a bal oldalra került át. Jézus 
sebhelyeit magán viselő Ferenc most a keresztről levételre kerülő Jézusra tekint.
A mostani elrendezés Püspök atya tudtával történik, ám a változtatás lehetősége 
fennáll, ugyanis még kikérjük az egyházmegyei Liturgikus Bizottság véleményét is.

A plébánia Facebook oldaláról

A húsvéti vigília keretében felnőttek keresztelésére és bérmálkozására került sor 
(alsó kép). A feltámadási körmenetet zenészek kísérték (legalul). A misén Ivan atya 
és Milenko atya személyében képviseltette magát a pravoszláv egyház. A nagypén-
teki keresztúton és az esti szertartáson kétszáz-kétszáz hívő és félszáz gyerek volt 
jelen. 

Intarzia

Az EGyHÁzKÖzSÉG HúSvÉTI ESEMÉNyEIBőL • Az EGyHÁzKÖzSÉG HúSvÉTI ESEMÉNyEIBőL • Az EGyHÁzKÖzSÉG HúSvÉTI ESEMÉNyEIBőL

Zenészek a húsvéti körmenetben (fent). Húsvétra megjelent a Temerini Harangszó, az egyházköz-
ség közlönye (jobbról)
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  Ponty, te drága
  Emberemlékezet óta nem volt rá példa, hogy Szerbiában a ponty ára 

élősúlyban meghaladta volna a csont nélküli sertéshús árát. Most mégis 
bekövetkezett. Ennek oka a Szerbiai Gazdasági Kamara illetékesei szerint a 
koronavírus-járvány. Ennek tudható be, hogy a ponty ára az év eleji árhoz 
képest  100 százalékkal emelkedett.

Aki halas tavi pontyot akar enni, annak 600 dinárt kell fizetnie érte, aki 
viszont halas boltban kívánja megvásárolni, az még ennél is többet. Azért 
van, aki ezt az árat is hajlandó megfizetni, ugyanis minden valamire való 
halkedvelő tudja, hogy ponty nélkül nem lehet jó halászlét főzni.

„Az elmúlt években visszaesett a pontytenyésztés, a válság pedig a jár-
vány idején tovább mélyült. A koronavírus-járvány első hulláma idején, a 
rendkívüli állapot bevezetése után bezártak a piacok, az eladásra szánt hal 
egy része visszakerült a halastavakba, közben sok hal elpusztult. Ez meg-
zavarta a termelési ciklust, és a nagyobb halastavakon be se telepítették a 
halivadékot”– állítják a Szerbiai Gazdasági Kamara illetékesei.

helyesbítés
A múlt heti számunkban megjelent interjúban, amelyben Pásztor Róbert, 

a vMSz helyi központi szervezetének elnöke a választási eredményeket ér-
tékelte, félreérthető a koalíciós partnert illető mondata, amely helyesen így 
szól: Amióta a pártnak Temerinben a jelenlegi vezetősége van, azóta 
szorgalmazzuk a VMDP-vel való együttpolitizálást, hiszen kizáró-
lag közösen haladhatunk előre. A legnagyobb szívfájdalmam nem 
is annyira a többségben lévő koalíciós partner (SNS) nyomulása, 
sokkal inkább a magyarok hozzáállása szomorít el.

húsvéti teadélután
Hétfőn tartotta meg hagyományos húsvéti teadélutánját a Boldog 

Gizella Kézimunka Szakkör az Ifjúsági Otthon nagytermében. A vidám 
hangulatú délutánon tíz vajdasági kézimunka egyesület volt jelen. Az 
eseményt immár huszonkettedik alkalommal szervezték meg a szorgos 
kezű asszonyok, akik ez alkalommal is kitűnő vendéglátónak bizonyul-
tak. A teadélután megnyitóján az őszirózsa vegyeskórus lépett fel, de a 
hagyományos locsolkodás is helyet kapott a rövid műsorban. A rendez-
vény jó hangulatban telt, és egészen az esti órákig tartott. A talpalávalót 
a vajdasági Csavargók zenekar biztosította. 

T. D.

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:

063/19-16-169

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.

Budapesti kirándulás színházlátogatással
Pesti Színház: A DZSUNGEL KÖNYVE

Fakultatív: Campona, Tropicarium

2022. május 15. Részvételi díj: 
45 euró , Attila 062/747-655

Az újsori termelők jelentették és illetékeseknél is panaszt tet-
tek, hogy gépeikkel nem tudnak kijutni egy korábbi szokásos 
helyen földjeikre dolgozni. Valaki ugyanis elzárta a képen lát-
ható utat. Nem hivatalosan megtudtuk, hogy a lezárt út terüle-
te magántulajdonban van és az intézkedés ilyenformán jogos. 
A terület tulajdonosa mind ez ideig szolgalomként bocsátotta 
rendelkezésre a területet, amin az út átvezet.

Lezárt út

A temerini 
EnTErijEr BAlázs AszTAlos üzEm 

segédmunkást keres állandó munkavi-
szonyba	40	éves	korig,	különböző	mun-
kák	végzésére.	A	cégben	jelentkezni 
személyesen	az	Újvidéki	utca	384-ben, 
vagy	a	062/213-810-es	telefonszámon. 
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Negyvenhat éves, nem kis tragédiákkal és 
fájdalmakkal a háta mögött, mégis elégedett az 
életével. valami olyat kapott, amitől azt érzi, hogy 
nincs egyedül, ez pedig a benne lévő hit. Kamasz-
korában súlyos betegséggel küzdött, és fogadal-
mat tett, ha meggyógyul, apácának áll. Mégsem 
apáca beszélt lebilincselően, 
magával ragadóan az életútjá-
ról Temerinben, a Szent Ro-
zália-plébániatemplomban az 
egybegyűlteknek.

– voltam sajtófőnök, va-
gyok most szóvivő, író, világot 
látott nő, dolgoztam a poli-
tikában, a diplomáciában, 
mondhatom, hogy messzi-
re jutottam és sokra vittem 
– kezdte tanúságát zsuffa 
Tünde író, a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus saj-
tószóvivője, aki így folytatta a 
gondolatmenetét:

– viszont az a zsuffa Tün-
de, akit most látnak, nem a 
rangoktól és a kinevezésektől 
lett az, aki. Én egy egyszerű falusi hentes lánya 
vagyok. Egy vagyok a világ teremtményei közül. 
Saját tapasztalatból tudom, hogy a rangok és a 
kinevezések nem hozzáadnak az emberi léthez 
és az emberi méltósághoz, hanem elválasztják 
az embert az embertől, a barátot a baráttól, a 
házastársat a házastárstól, a testvért a testvér-
től és a szomszédot a szomszédtól. Nagyon sok 
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy azt, amit gye-
rekkoromban belém vertek, hogy nincs fonto-
sabb a hitnél, a reménynél és a szeretetnél, azt 
én valóban elfogadjam.

Tünde először járt a vajdaságban, és a Sza-
badkai Egyházmegye Katolikus Ifjúsága meghívá-
sára Temerinben és Szabadkán is megdöbben-
tően őszintén mesélt az életéről, szolgálatáról, 
munkájáról, hitbéli meggyőződéséről. Édesapja 
hentes volt, sok tragédiának volt a tanúja és 
az elszenvedője. A hite segítette, hogy mindezt 
túlélje. Tünde ezt mondta róla: – Az Istenbe, 
a Gondviselésbe vetett hitre nevelt minket, a 
gyermekeit, arra, hogy mindent túl lehet élni, 
ha elesünk, fel lehet állni, sőt fel kell állni, és to-
vább kell menni. Pusztaszabolcson nőtt fel, már 
kislánykorában nagy dolgokra vágyott, nyolcéve-
sen kijelentette, hogy író lesz. És megesik, hogy 
valaki valóra tudja váltani a gyermekkori álmát! 
Még ha kamaszként már el is felejtette, hogy 
mi akart lenni, viszont olyan csapások érték az 
életben, amelyekkel Isten visszatuszkolta erre 

az útra: 16 évesen súlyos betegséggel küzdött, 
a nehéznek, ugyanakkor általában szépnek tar-
tott kamaszkort halálfélelemben töltötte, éveket 
töltött az onkológián, de apja bátorította: „Ne 
félj, csak higgy!”

Miután felgyógyult, mégsem találta helyét 
a társadalomban. Keres-
te önmagát. végül hozott 
egy döntést, hogy zárdába 
vonul, ám kiderült, hogy 
ez nem az ő útja. Egyete-
mistaként Bécsben kez-
dett tanulni teológia–tör-
ténelem szakon, és első 
– akkoriban egyetlen 
– nőként az 1133-ban 
alapított heiligenkreuzi 
apátság filozófiai–teoló-
giai főiskoláján teológiát, 
latint, ógörögöt, hébert 
hallgatott. A házassága 
történetét újabb csapás-

ként élte meg, hiszen egy nő 
életében a legboldogabb idő-
szak, amikor gyermeket vár, 

azonban, amikor megszületett a kisfia, kiderült, 
hogy a legkedvesebb húga elszerette a férjét. 
Egy család hullott szét akkor. Magyarország-
ról Ausztriába száműzte magát, ahol lassan be-
gyógyultak a sebei, és új életet kezdett a fiával. 
Mire épphogy magához tért volna, meghalt az 
édesapja, az utolsó olyan személy, akibe min-
dig kapaszkodni tudott, aki mindig a védőbás-
tyája volt.

„Csaptam már oda a keresztre, de Istent 
soha nem tagadtam meg. Isten szereti a gyen-
géket, szereti, akik elesnek, akik ellenkeznek 
vele, sőt még azokat is, akik bevágják előtte 
a kaput. Mindig eljön az a pillanat, amikor 
Isten megkopogtatja ezeknek a vállát, és azt 
mondja: állj fel, itt vagyok.”

Tünde két évtizedet élt az osztrák főváros-
ban, a bécsi magyar nagykövetségen dolgo-
zott. 2019-ben, édesapja halálos ágyánál tett 
ígéretét teljesítve, sportoló fiával hazatért Ma-
gyarországra. Erdő Péter bíboros még ebben 
az évben felkérte az írót, hogy vegyen részt az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
szervezésében.

– Két üzenetem van: az egyik az, hogy ne 
féljünk a gyerekkori álmainktól, mert igen-
is minden valóra váltható, viszont igaz, hogy 
nagy árat fogunk érte fizetni. Ez mindenkire 
vonatkozik. Különbséget kell tenni az álom és 
az ábránd között, mert az ábránd elillan, az 

álom meg igenis létezik, az olyan, mint egy lá-
tomás, hogy látom, hogy mi fog történni, de 
azt nem mutatják meg, hogy hogyan jutok el 
odáig. Ehhez kell a hit, a remény és a szeretet, 
amit a legtisztább lélek és a legtisztább szív sem 
tud első pillanatra felismerni. A másik üzenet 
pedig, hogy a hit mindig megelőzi a csodát – 
összegezte az író.

Az írás gyermekkorától ott lüktetett benne, 
hiszen a Bécsi Magyar Nagykövetség Sajtóosztá-
lyán is szövegeket írt. De szépprózával sokáig 
nem mert kiállni a nyilvánosság elé, mint mond-
ta, szégyellte azokat az érzéseket, amelyek egy 
ilyen mű írásánál feltörnek az emberből. 2012 
óta hat könyve jelent meg

– Hat különböző regényt írtam, de valahol 
mindegyik személyes indíttatású. Az első, a Pap-
rika rummal az apám küzdelmeiről szól, a hét-
köznap hőseinek állítok ezzel emléket. Az Angyal 
a földi pokolban és a Híd közepén címűben fel-
dolgozom a 20. század történetét 1945-től 1980-
ig. Ebben a két könyvben a főszereplőt, Antóniát 
nagyon sokan velem hasonlítják össze, az én élet-
utam van benne, a halál, a betegség, a zárdába vo-
nulás, majd az onnan való kijövetel, az Ausztriába 
menekülés. Az Angyal a földi pokolban címűben 
történik meg az, hogy Antónia a kislányával me-
nekül Magyaroszágról Ausztriába, és ott hangzik 
el az a híres mondat, amit én is mondtam, amikor 
elhagytam Magyarországot a fiammal: „Esküszöm, 
hogy egy nap hazatérünk.”  Kicsit talán életrajzi 
regény, de mégsem, mert nem abban a korszak-
ban éltem, meg mégiscsak egy fikció. Minden-
ki várta tőlem, hogy megírom a folytatását, hogy 
Antónia majd hazajöhet a rendszerváltozás után, 
de ehhez még nem értem meg, pedig itthon va-
gyok, el tudom mondani, hogy milyen az, amikor 
újra magyar földön vagyok, de lehet, hogy ehhez 
meg kell öregednem. Helyette egy kémregényt 
írtam, mert a kémek nagyon érdekelnek, meg 
a hírszerzők, mert a diplomáciában dolgoztam, 
az ember hall ezt-azt, és valójában az Ingeborg 
egy megtéréstörténet. Minden regényemben ott a 
hit. Ez olyan megtéréstörténet, amelyben kiderül, 
hogy egy könyörtelen, hataloméhes, kegyetlen 
Stasi-ügynök a halálos ágyán hogy tud megtérni. 
A Hírek rabjaiban kicsit átugrok a 21. század-
ba, és a bécsi menekültválságot dolgozom fel, 
tehát egy aktuálpolitikai regény. viszont ez is egy 
kicsit életrajzi, mert ezzel a regénnyel búcsúzom 
Bécstől, a 20 éves ausztriai életemtől – mondta 
Tünde, aki hozzátette, a hatodik regényében pedig 
visszamegy a középkorba, és Szent Erzsébetről írt 
Az Ég tartja a Földet címmel. A kiadványt az Erkel 
Színházban mutatták be musical formájában, ami 
azért érdekes, mert a musical nem az ő műfaja, 
viszont a regényén alapszik a történet, a cselek-
ményszál, de a zene adja vissza azt az életérzést, 
amit érzett a regény írása közben. Azt a sugallatot, 
hogy ezeket a könyveket ő csak írja, de onnan 
fentről diktálják.

ÖkRÖS edit

Zsuffa Tünde temerini előadásából

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus sajtószóvivőjét 
Szöllősi Tibor plébános kö-
szöntötte

A remény és az állhatatosság jegyében 
Néhány számmal korábban hírt adtunk zSUffA Tünde magyarországi író előadá-

sáról, amelyet a Szent Rozália-plébániatemlomban tartott. Alább némileg rövidítve 
közöljük az előadást. 
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      Eltűnt temerini tanyavilág (II.-29.)

„Nagyon sok hal volt benne”
Szlatyina-parti szállások 

216. „Pilátus” Balogh János tanyája. 
– A Balogh János és felesége, Prókai Julianna 
által épített szállást, fiuk Pilátus Balogh Antal 
(sz. 1905) örökölte meg. Lányuk, Erzsébet 
a szállástól északabbra jussolt földön férjé-
vel, varga Ádámmal új tanyát épített. (217. 
sz. tanya).

A tanyaudvart, amely tele volt gazdálko-
dáshoz nélkülözhetetlen épületekkel, fésze-
rekkel 17 hold szántóföld vette körül. Ennek 
végében volt egy jókora legelő is, amelyen 
az állatokra délelőtt 7-11-ig, délután pedig 
4-7-ig egy fogadott legeltető felügyelt.

A környéken Antal egyike volt azoknak, 

aki legtovább szántott ökrökkel. Az ökröket 
később fölváltották a lovak, öregségére már 
egy Ferguson márkájú traktort is vásárolt. 
A tejet a feleség Baloghné Horváth Mária 
a szálláson dolgozta föl, majd a portékát, 
ahogy ez általánosan szokásban volt, mivel 
ritkaság számba ment a jégszekrény, az ásott 
kútba engedte, hogy meg ne 
romoljon. Amikor a heti 
mennyiség összejött, tojás-
sal és konyhakész barom-
fival együtt biciklikosárba 
rakta és a kofához szállítot-
ta. A hétvégeket leginkább a 
falusi házukban töltötte.

Baloghék az 1960-as 
évektől csak nyáron laktak 
a szálláson, a jószágokat té-
lire hazahajtották.  

1973-ban Antal gazda 
halála után a tanya végleg 
megüresedett, mivel két lá-
nya iparoshoz ment férjhez. 
Fiatalabbik lánya, Mária férjével, Kurcinák 
Ferenccel együtt 2002-ben a szállást felújí-
totta, de azóta üresen áll.

„A tanya alatt a Szlatyina-parton 
tartotta csónakját a csatornaőr-halász 
Dujmovics Antal bácsi. Hatkor keltünk. 
Öregapám adott egy pecát meg egy alu-
mínium lavórt, hogy menjek le a barára 
pecázni. Nagyon sok hal volt benne. Egy 
kettő megfogtam a reggelinek valót. Öreg-
apám nagyon szerette a csíkot, feneketlen 
kosárral fogta őket.”

Arra a kérdésemre, hogy miért hívták 

nagyapját „Pilátus” Baloghnak, a következő 
választ kaptam: 

„Úgy tudom, hogy öregapám a második 
világháborúban, az orosz hadifogságban 
olyan embertelen körülmények között élt, 
hogy elkeseredettségében istentagadó lett. 
Ezért nevezték el Pilátus Baloghnak ”

Adatközlő: Kurczinák Ferenc, sz. 1954.
217. „Vörös” Varga ádám, majd 

zelenka Sándor tanyája. – A nádfedeles kis 
tanyát varga Ádám és felesége, Balogh Rozália 
építette, közel a feleség testvérének, Balogh 
Antalnak a tanyájához (216.sz. tanya).

Házasságukból egy gyermek született, 
Rozália, aki a közeli Zelenka-tanyán találta 
meg élete párját, zelenka Istvánt. A frigy nem 
tartott sokáig. Rozália a válást követően a há-
zasságukból született fiával, Sándorral (sz. 
1913.) visszament édesapja tanyájára.

A föld megmunkálása mellett csak sa-
ját részükre tartottak szarvasmarhát. Mikor 
Sándor megnősült, az új asszonyt, vígi Ilo-
nát, a rossz anyós-menyecske viszony nagyon 
hamar arra késztette, hogy egyetlen közös 
lányukkal, Katicával szülei piacközi házába 
költözzön. Ezt követően Sándor 1976-ig, a 
haláláig, egyedül élt a tanyán.   

Az idő mindig megteszi a magáét, az üre-
sen maradt szállás idővel magától összeom-
lott. A tanyahelyet azóta benőtték a fák.

Adatközlő: zelenka Katalin, sz. 1952.
218. kühner-tanya
„Az üresen hagyott német tanya nagyon 

közel volt hozzánk, az 1950-es évek elején 
bontották le. Nyoma sem maradt”

Adatközlő: Czakó Mihály sz. 1934.
A második világháború után az elűzött 

Kühnerék tanyáját a sokgyermekes Majoros 
család kapta el. 

 „Akkor már csak az istálló volt meg. 
Amikor a határban dolgoztunk  oda köttük 
be a lovat meg a két tehenet a Fakót meg a 
Bimbót amelyikkel szántottunk. Volt, hogy 
ott is aludtunk.”  

Adatközlő: Majoros Pál sz.
(folytatjuk)

áDáM István

Balogh Antal portréja, az unoka 
Kurczinák Ferenc rajza

Zelenka-tanya (Majoros Pál felvétele)

APRÓHIRDETÉSEK
• Házi kecskekulen eladó. Telefon: 063/73-82-446.
• IMT 560-as traktor, három tonnás, billenőszekré-
nyes Našice pótkocsi, kettes Leopard eke, műtrá-
gyaszóró, házi készítésű szelektor eladó. Telefon: 
063/75-82-393. 
• Lakás kiadó, valamint hódfarkú cserép eladó. 
Telefon: 062/80-91-952.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót vennék bármilyen 
állapotban, csak papírokkal. Telefon: 062/583-261 
(Gábor).
• Sürgősen eladók bárányok és birkák, valamint 
továbbtenyésztésre 2,5 éves Ile de France kos. 
Rákóczi Ferenc utca 73. Telefon: 842-137.
• Temerin központjában ház eladó. Adaptációra vagy 
bontásra. Ára 26500 euró. Telefon: 064/40-55-431.
• Új, nagyon szép ház eladó a Petőfi Sándor utca 
113-ban. A ház 260 m2-es, a telek 1500 m2. Tele-
fon: 060/33-0-33-44.

• 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.
• Eladó egy hold és egynegyed hold föld a falu-
hoz közel. A föld negyed részén gyümölcsös és 
víkendház található. Érdeklődni a Rákóczi Ferenc 
utca 73-ban, vagy a 842-137-es telefonszámon. 
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat 
és minden felesleges tárgyat padlásról, pincéből, 
garázsból. Tel.: 063/8-143-147.
• Volkswagen kombit vennék bármilyen állapot-
ban, 1990-es kiadásútól régebbit. Fizetés kész-
pénzzel, azonnal. Telefon: 060/71-61-312.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi kábeleket, antikvitáso-
kat, régi pénzt, képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Telefonszám: 
064/468-23-35.
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A közelgő anyák napja kapcsán

A buborék
EMLÉKSZEM, megharagudott rám aznap a mama. Vala-

mi csúnyát szóltam, ahogy a tanyán másoktól hallottam, 
kiabáltam és szidtam a vályú körül tülekedő állatokat és rájuk is 
csördítettem az ostorommal.

„Kisfiam, kisfiam!” – borult el a tekintete, mintha fekete felhők 
úsztak volna hirtelen a szemében. Elszégyelltem magam, szeret-
tem volna bocsánatot kérni, de nem tudtam, hogyan kell.

Másnap a rétre indult a mama, a kis patakhoz, s én utánasza-
ladtam. Illatos tavaszi szél kuszálta a hajunkat, én hozzábújtam, 
megfogtam munkától kérges kezét.

„Mama, mondjak neked szépeket? Mert tudok én szépeket 
is mondani, majd meglátod!” – hízelegtem. ő megenyhült. Rám 
nézett és azt mondta: „Mindig csak szépeket mondj, kisfiam...” 
És én akkor egész nap azon törtem a fejemet, mit is mondhatnék 
neki olyat, mi megmosolyogtatja, ami a kedvére való. Nem volt 
nekem bő szókincsem. Ilyeneket mondtam: „gyöngyvirág”. Meg 
emlékszem: „Csengettyű”. Egyszer este, hozzábújva: „Mama, 
olyan vagy, mint a mézes kenyér!” Mert én akkor a mézes ke-
nyeret szerettem a legjobban. Mindig azt vacsoráztam volna, ha 
engedi. Mondtam én azt is: Fecske!

S láttam utána, hogy suhan, röppen fel a mama, ott lebe-
gett a tanyánk fölött, nézett ránk, vigyázott a házra, meg a kis 

gazdaságra. Elképzeltem, hogy a vízre is le-lecsap, alig érintve, 
olyan puhán rebben.

„Színes buborék” – suttogtam egyszer a fülébe, s szinte 
láttam, hogy röppen újra a magasba színesen, fala akár a tü-
körkép, szivárványos, rajta a világ kicsinyített, fordított mása, 
talán még én is ott vagyok, s repülök vele, egyre magasabbra, 
fel, fel!

MAgÁHoZ HÚZoTT AKKoR. A gang lépcsőjén ültünk, 
ő borongva nézett a távolba. Még most is úgy látom, 

kezét a szemére árnyékolva kutat a magasban. Istenem, hol 
vannak már azok a buborékok, hol a tanya, a körtefa, a kis-
kert, a méhes, a vályú körül tülekedő sok állat, a májusi szél, 
meg a kis patak, az otthon, a szép szó? És hol a mama?

Szétpukkant a képzeletbeli buborék, nem maradt meg 
belőle más, mint két fénylő könnycsepp a szememben. Sza-
vak helyett ezt viszem ki a mamának anyák napján, a teme-
tőbe. ILLÉS Sándor

Zarándoklat	a	Csíksomlyói	búcsúra	

erdélyi	körúttal	egybekötve,valamint	

nyári	kirándulást	szervezünk 

Erdélybe	és	Székelyföldre.

Telefonszám:	063/84-83-070
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Összetört szívvel búcsúzok 
tőled szeretett feleségem

ANTMAN Julis 
(1934–2022)

Ott pihensz, ahol már 
nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem 
zavarja senki.

Életed elszállt, mint a 
virágillat, de emléked 
ragyog, mint 
a fényes csillag.

Nyugodjál békében!

Emlékét őrzi férje, Imre

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól

KLAJNER Páltól 
(1957–2022)

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

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

Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.  
Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Legyen álmod csendes és nyugodt.

Emléked őrzi lányod Melitta és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

KLAJNER Páltól 
(1957–2022)

Van egy ország ahova 
már oly sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz az út, 
vissza sosem jönnek. 
Ki itt maradt, szívét bánat 
járja, de az emlékedet 
örökre a szívébe zárja.

Szíved pihen, a miénk vérzik, 
a fájdalmat csak 
az élők érzik. 
Számunkra te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok. 

Emléked őrzi testvéred, 
Icu családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Hosszú betegség után itt 
hagyott bennünket szerető 
édesanyám, anyósom és 
mamánk

ANTMAN Julis 
(1934–2022)

Véget ért egy út, 
az életnek útja, 
elmentél tőlünk 
egy rideg, hideg útra.
Égjen itt most minden 
gyertya a te emlékedre, 
ígérjük, hogy nem felejtünk, 
őrizünk egy életre.

Emlékét szívébe zárja 
fia, Imre, menye, 

Mónika és két unokája: 
Dávid és Attila

VÉGSŐ BÚCSÚ
Édesapámtól

KLAJNER Páltól 
(1957–2022)

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

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

Kicsordul a könnyünk, állva a sírodnál, 
mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál. 
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz, 
míg élünk örökké velük leszel!

Legyen áldott és békés a pihenésed!

Emléked őrzi lányod, Szilvia és családja

egyházkÖzSégI híRek – Az oltár előtti feszületnél kitett nagyböjti lemondásaink 
dobozába egész nagyböjt alatt összesen 2161 euró gyűlt össze, ami összesen 118 gyerek 
megsegítésére elég a legszegényebb országokban. Isten fizesse meg a kedves temerinieknek. 
A pénz a héten jutott el a Mary’s Meals segélyszervezethez. Gyermekeik hitéért imádkozó 
édesanyák Szent Mónika közössége a hónap végi imaóráját csütörtökön márc. 28-
án tartja 18 órai kezdettel. Szeretettel várnak minden édesanyát.

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel 

búcsúzom férjemtől

VARGA István 
kőműves 

(1942–2022)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, s a nyugalmadat 
nem zavarja senki. 
Életed elszállt, 
mint a virágillat, 
de emléked ragyog, 
mint a fényes csillag.
Pihenésed legyen 
áldott és békés!

Emléked megőrzi 
özvegyed, Mária

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsú-
zunk szeretett Tatónktól

VARGA István 
(1942–2022)

Kit őriz a szívünk, nem hal 
meg soha, kit lelkünkkel 
látunk, nem megy el soha! 
Hagytál magad után annyi 
szép emléket, hogy feledni 
sohasem fogunk téged!

Emlékedet szeretettel 
őrzi kis dédunokád, 

Áron, unokavejed, 
Feri és unokád, Timi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve, 

hogy nincs közöttünk

TÓTH István 
(1940–2017)

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

Emléked megőrzi: 
Magdi, Erzsi és Laci 

családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

Legyen nyugodt 
és békés örök álma!

özv. FARAGÓNÉ KISS Ilona 
(1938–2021)

Szomorú hat hónapja, hogy 
eltávozott az élők sorából 
a szeretett édesanya, 
nagymama, dédmama 
és ükmama

Fájó szívvel emlékeznek 
rá szerettei
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Miserend
22-én, pénteken 8 ó.: Jézus Szíve és Szűz Mária Szíve tiszt. 
egy beteg gyógyulásáért.
23-án, szombaton 8 ó.: Az elmúlt két hét elhunytjaiért; 
valamint: †id. és ifj. Illés Péter; valamint: †Tóth Antal, Nagy 
Ilona, Mező István, Szabó Erzsébet és elh. nagyszülőkért.
24-én, Húsvét 2. vasárnapja – Isteni Irgalmasság vasár-
napja; Telepen 7 ó.: Népért; Plébániatemplomban 8.30 ó.: 
Egy szándékra; 10 ó: †Borda József és Bakos Margit.
25-én, hétfőn 8 ó.: Búzaszentelési szentmise a nyu-
gati temető kápolnájában.
26-án, kedden,  8 ó: †Iván Péter és Marcella, Iván és 
vida nagyszülőkért.
27-én, szerdán  8 ó: Tisztítótűzben szenvedő lelkekért
28-án, csütörtökön, 19 ó: Szentháromság tiszteletére a 
nemzetünkért. 

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, 
hogy nincs velem

PAPP András 
(1942–2012)

Szomorú az út, 
amely a sírodhoz vezet, 
fájdalmas a tíz év nélküled.

Feleséged, Valéria

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, 

hogy nem vagy velünk

PAPP András 
(1942–2012)

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

Emléked megőrizzük.

Fiad, Csaba családjával

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

VARGA István 
kőműves 

(1942–2022) 

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, 
utcabelieknek és ismerősöknek, akik drága szerettünket elkí-
sérték utolsó útjára, koszorú- és virágadományukkal, részvét-
nyilvánításukkal igyekeztek enyhíteni fájdalmunkon.
Köszönetet mondunk a lelkiatyának és a kántor úrnak a 
megható gyászszertartásért és a bátorító szavakért.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybátyánktól

KLAJNER Páltól 
(1957–2022)

Ne fájjon, 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.

Emléked őrzi Babi 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk 
nászasszonyomtól és Jut-
ka nénitől

ANTMAN Julistól 
(1934–2022)

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

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

Emléked őrzi 
nászasszonyod, Gizi, 

Tibi, Bella és Leon

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

drága Tatónktól

VARGA István 
(1942–2022)

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

Emléked őrzi unokád, 
Gazsika és Csilla

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett édesapámtól, apósom-
tól, nagyapánktól és déd-
apánktól

VARGA István 
(1942–2022)

Csillagok közt élsz már, 
angyalok közt jársz, 
ott, ahol csendből épül vár, 
s igaz lelkedre 
Isten vigyáz már.
Uram, adj neki nyugodalmat, 
s egy csendes felhőn 
párnát, fogadd be őt Uram, 
s vigyázd örök álmát!

Örökké emlékezünk rád: 
lányod, Mari, vejed, 
Zoli, unokád, Timi, 
unokavejed, Feri és 

dédunokáid, Leon és Áron

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk drá-
ga édesapámtól, apósomtól 
és nagyapámtól

VARGA István 
(1942–2022)

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég. 
Egy fénykép, mely 
őrzi emléked, s egy út, 
mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre 
megmarad, mindig 
velünk leszel, az idő 
bárhogy is halad.
Legyen nyugodt és békés 
álmod, odafent találj 
örök boldogságot!

Gyászoló lányod, 
Piroska, Gazsi és Emma

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú öt éve 
nincs közöttünk

VARGA (TÉNYI) Margit 
(1936–2017)

„Istenem, súgd meg 
neki halkan, lágyan szólj 
hozzá, hogy ne zavarjam!

Álmomban keressen meg 
engem, még egyszer hadd 
lássam, hadd öleljem!

Nem szólnék róla, 
mélyen gyötör a bánat, 
csak hadd lássam még 
egyszer édesanyámat!

Hadd legyen nekem 
ez a legszebb álom,
súgd meg neki halkan, 
én minden nap várom.”

Bánatos szívvel 
emlékezünk rád.

Nyugodjál békében!

Szeretteid

ÉDESANYÁM 
EMLÉKÉRE

Szomorúságban telt el ez az 
egy év, amióta elragadott tő-
lünk a halál

GRNYA Rozália 
(1931–2021)

„Ma is csak úgy, 
mint réges-régen 
ő volna a végső 
menedékem, minden 
ami fáj, mi szívem tépi, 
elpanaszolnám sorra néki, 
s fejemet áldott keblére 
hajtanám, ha élne 
most az én Édesanyám!”
Köszönjük, hogy éltél 
és minket szerettél.

Nyugodjál békében!

Lányod, Zsuzsa, 
unokáid: Éva, Edit, 

unokavejed, Ivan és 
dédunokáid: Ancsa, 

Vanya és Matea
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Nagybátyámtól

KLAJNER Páltól 
(1957–2022)

Megpihenni tértél, fájdalmat 
elhagyva, melyet türelemmel 
viseltél magadban.

Legyen csendes álmod, 
és találj odafönn 
örök boldogságot!

Emléked őrzi Móni 
Svájcból

VÉGSŐ BÚCSÚ
Testvéremtől

KLAJNER Páltól 
(1957–2022)

Te is tudod, én is tudom, 
hogy a testvéri szeretet 
a legdrágább kincs.

Nekem maradt, hogy 
megtudjam, mit jelent, ha 
ez a kincs többé már nincs.

Emléked őrzi 
testvéred, Rózsi

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és ismerő-
söknek, akik szerettünket

KLAJNER Pált 
(1957–2022)

utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint vigasztaló sza-
vaikkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.
Köszönet Dávid atyának és 
a kántor úrnak a megható 
búcsúztatásért és vigasz-
taló szavakért, valamint a 
Kókai temetkezési vállalat 
önzetlen és együttérző se-
gítségéért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a ro-
konainknak, barátainknak, 
szomszédainknak, isme-
rőseinknek , valamint min-
den végtiszteletadónak, akik 
szeretett feleségem, édes-
anyám, anyósom és nagy-
mamánk

ANTMAN Julis 
(1934–2022)

temetésén megjelentek. Min-
denkinek köszönjük a koszo-
rú- és virágadományokat.
Köszönet a lelkiatyának és 
a kántor úrnak a méltóság-
teljes szertartásért, valamint 
a Kókai temetkezési válla-
latnak.
Külön köszönet családtagja-
inknak, akik a nehéz percek-
ben mellettünk álltak.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

id. ILLÉS Péter 
(1939–1998)

ifj. ILLÉS Péter 
(1962–2004)

Szomorú 24 éve, illetve 18 éve, 
hogy nincsenek közöttünk drága szeretteink

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndben.”

(Juhász Gyula)

Emléküket kegyelettel őrzi Magdi családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy szeretett édesanyám 

örök álomra szenderült

KOVÁCS Katalin 
(1947–2021)

„A mélyben csak tested merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, 
de lényed lényege ezer felé szóródva is köztünk maradt.” (K. I.)

Emlékét szeretettel őrizzük.

Szerető lánya, Hilda, veje, Imre, 
négy unokája és két dédunokája

MEGEMLÉKEZÉS
Szerettünkről

VARGÁNÉ BUJDOSÓ Rozáliáról 
(1935–2014)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, 
kit lelkünkkel látunk, az sosem megy el. 
Amíg fülünkben cseng, tisztán még a hangja, 
egy óvó szempár fentről minket figyel.  
A bánat és a fájdalom örökké megmarad, 
de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Emléked őrzi szerető férjed, Imre, lányod, Magdi és vejed, 
Tibor, valamint a Zsigmond család Magyarkanizsáról

MEGEMLÉKEZÉS

id. ILLÉS Péter 
(1939–1998)

ifj. ILLÉS Péter 
(1962–2004)

Fájdalmas 24 éve, hogy 
elhunyt drága jó férjem

Fájdalmas 18 éve, hogy 
elhunyt drága jó gyermekem

Van egy ország ahova már oly sokan elmentek. 
Ahova csak oda visz az út, vissza sosem jönnek. 
Ki itt maradt, szívét bánat járja, 
de az emlékeiteket örökre a szívébe zárja.

Szívetek pihen, a miénk vérzik, 
a fájdalmat csak az élők érzik. 
Számunkra ti sosem lesztek halottak, 
örökké élni fogtok, mint a csillagok.

Bánatos szívű feleséged Öröké gyászoló édesanyád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett Tatónktól

VARGA István 
(1942–2022)

Szívünkben megmarad 
drága szép emléked, legyen 
áldott és békés a pihenésed.

Szép emléked megőrzi 
unokád, Emese, 

Arnold és Vilmos

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, 
hogy nincs közöttünk

DEÁK László 
(1942–2021)

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

Szerettei
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

HAJDUK (Divoš) 
SLOGA 3:1 (1:0)

A temerini csapat a második fél-
idő elején kiegyenlített, végül azon-
ban vereséget szenvedett Divošon. 
Ez volt zsinórban a harmadik talál-
kozó, amelyen kikapott a Sloga, a 
táblázaton azonban a 22. forduló 
után is tartja a nyolcadik helyet. 

A Sloga szerdán a šidi 
Radničkit fogadta, a hétvégén pe-
dig a Podunavaccal mérkőzik 
Belegišen.
MLADOST–DONJI SREM 2015 

(Pećinci) 1:0 (1:0)
Segített az edzőcsere a 

járekiakon, akik Savo Kovačević 
vezetésével győzelmet arattak a 
22. fordulóban. Drinić mintegy 
25 méterről lőtte az első félidőben 
a három pontot érő találatot. Ez-
zel megszakadt járeki csapat nyolc 
mérkőzésből álló nyeretlenségi so-
rozata, ez idő alatt öt vereség és há-
rom döntetlen volt a mérlege.

A Mladost, amely továbbra is 
utolsó a táblázaton, szerdán az él-
lovas Novi Sad pályáján vendégsze-
repelt, szombaton 16 óra 30 perces 
kezdettel pedig az erdővégi Slogával 
játszik hazai pályán.

Újvidéki liga

TSK–BORAC (Újvidék) 
2:1 (2:0)

Gyér volt az érdeklődés a vasár-
napi mérkőzés iránt. A szeles idő-
ben játszott találkozón a hazaiak a 
21. percben szerezték meg a veze-
tést, amikor Paska betört a tizen-

hatosba, majd a jobb alsó sarok-
ba lőtt. További temerini helyzetek 
adódtak, Kovačević eltalálta a ka-
pufát. Az előnyt a 37. percben si-
került növelni, amikor Paska ívelte 
be mesterien a labdát a tizenhatos-
ba, az üresen hagyott Tatić pedig a 
hálóba fejelt.

A szerény képességű újvidéki-
ek mindössze 11 játékossal jelentek 
meg a mérkőzésen, de nem sokkal 
a szünet után, egy temerini védelmi 
hibát követően sikerült szépíteniük. 
Felsorolni is nehéz, hogy ezt köve-
tően hány gólszerzési lehetőségük 
adódott a TSK labdarúgóinak, de 
újabb találatot nem sikerült elérni-
ük. A vendégek kapusa néhányszor 
bravúrosan védett, viszont a kima-
radt helyzetekért elsősorban a hazai 
futballisták a bűnösek, akik nem ta-
lálták fel magukat az újvidéki kapu 
előtt. Pár alkalommal a szurkolók 
sem hitték el, hogy milyen kecseg-
tető lehetőségek maradtak ki.

A 20. forduló rangadóján a 
Slavija 1:0-ra legyőzte újvidéken 
a kovilji Šajkašt.A Slavija 52 pont-
tal vezet, az egyaránt 51 pontot 
összegyűjtő Šajkaš és Tatra előtt. 
A TSK 40 ponttal a negyedik, majd 
a Fruškogorac következik 37 pont-
tal.

A TSK szombaton 17 órai kez-
dettel a Šajkaš ellen játszik idegen-
ben.

TSk: Perišić, Lahos, Stričević, 
z. vlaisavljević, Tatić, Paska, 
Radičić, Tomić, Prolić, Pantoš, 
Kovačević. Játszott még: Nikolić, 
Obradović, varga.

Újvidéki városi liga

SIRIG–MOSKVA 
(Tiszakálmánfalva) 4:0 (3:0)

Az éllovas szőregiek magabiz-

tosan nyertek. A góllövők listájá-
ra többek között feliratkozott a 38 
éves Ljubiša vukelja, a vojvodina 
egykori támadója is.

KÉZILABDA
Első női liga – 

Vajdasági csoport

KRULE (Szivác)–TEMERIN 
24:35 (11:19)

A temerini lányok győzelmet 
arattak, és kihasználták azt, hogy 
az éllovas Ruma a 19. fordulóban 
kikapott a városi rivális Sloven el-
len. A Temerin ezzel beérte pont-
számban az éllovas Rumát, amely 
csak a jobb gólkülönbségének kö-
szönhetően első a táblázaton. Az 
idényből még három forduló van 
hátra, s minden bizonnyal az utol-
só fordulóban dől el, hogy ki lesz 
a bajnok.

ASZTALITENISZ
Szuperliga – férfiak

TEMERIN FEROCOOP–
CRVENA ZVEZDA (Belgrád) 0:4

A hazai csapat meglepően sima 
vereséget szenvedett a bajnokság 
utolsó előtti fordulójában, amely 
egyben az utolsó hazai találkozó-
ja volt ebben az idényben. Azt már 
korábbról lehetett tudni, hogy a 
Temerin a hatodik helyen fejezi be 
a küzdelmet a Szuperligában. Pető 
zoltánékra még egy bajnoki mér-
kőzés vár, amelyet Belcsényben ját-
szanak majd a Radnički ellen. Azt 
követően a nemzetközi kupaporon-
don szerepelnek május végén.

– Minden alkalommal jó érzés-
sel jövök Temerinbe, szívesen lá-
tott vendégek vagyunk itt. A mérkő-
zést elég könnyen megnyertük, nem 
számítottunk 4:0 arányú győzelem-
re, pedig mi voltunk az esélyesek. 

Ami a bajnokságot illeti, címvédő-
ként vágtunk neki ennek az idény-
nek, és végül a Beočin mögött a má-
sodik helyen végzünk, amivel nem 
lehetünk elégedetlenek – mondta 
Marko Jevtović, a belgrádiak ping-
pongozója, aki tavaly Tokióban má-
sodik alkalommal szerepelt pályafu-
tása során az olimpiai játékokon.

– Sajnálom, hogy kikaptunk. 
Az én első meccsem volt a sors-
döntő, amit elveszítettem a belgrá-
diak második számú játékosa el-
len. Szorosan alakult a találkozó, 
végül azonban nem sikerült győz-
nöm. Ha nyerek, akkor lehet, hogy 
egészen másképpen alakul minden. 
Ami a szerb és a magyar bajnokság 
közötti különbséget illeti, szerin-
tem az alapszakaszban a szerb liga 
az erősebb, mivel elég sok külföl-
di játékos szerepel, akik emelik a 
színvonalat. A magyar bajnokság vi-
szont kiegyensúlyozottabb, van egy 
jó átlaga, de ott talán nincs annyi 
kiemelkedő asztaliteniszező, mint 
Szerbiában – mondta Vitsek Iván, 
a temerini klub idegenlégiósa, aki 
a magyar és a szerb bajnokságban 
is játszik.

– Májusban van még egy mecs-
csünk a belcsényi Radnički ellen 
idegenben, amely már megszerez-
te a bajnoki címet. Azt követően a 
nemzetközi porondon is szerepe-
lünk, a harmadik erősségű európai 
kupasorozatban. Elkészült a sorso-
lás, és már tudjuk, hogy Románi-
ába, Székelyudvarhelyre utazunk, 
ahol a házigazdával és egy észak-
macedón csapattal mérkőzünk. A 
csoportból majd az első helyezett 
jut tovább. A versenyt május végén 
szervezik – mondta Pető zoltán.

Eredmények: vitsek–Strugarević 
2:3, Čonić–Jevtović 0:3, Pető–Rop 
2:3, vitsek–Jevtović 1:3.

T. N. T.
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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

TSK-BoRAC 2:1


