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Vajdasági Magyar Kórusok Találkozója
A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 

keretében idén is megszervezzük a Vaj-
dasági Magyar Kórusok Találko-
zóját, amely a Magyar Nemzeti Tanács 
kiemelt jelentőségű regionális rendez-
vénye. A huszonkettedik Kóruspódium-
nak – amelynek társszervezője és házi-
gazdája az idén 25 éves jubileumát 
ünneplő  temerini  Juventus Ének-
kar – október 16-án a temerini Szent 
Rozália-plébániatemplom ad otthont. 
A 16.30 órakor kezdődő ünnepség 
keretében tizenhárom kórus mutatko-
zik be. A találkozón új résztvevőként kö-
szönthetjük majd az óbecsei Szent 
Antal Kórust, az adai Musica Humana 
Kamarakórus élén pedig újfent Birkás 

Jánost üdvözölhetjük, aki idén Magyar 
Életfa díjat vehetett át. 

Az idei Kóruspódium is – hagyomá-
nyosan – a Himnusz közös éneklésével 
kezdődik, majd az egybegyűlteket ft. dr. 
Szöllősi Tibor atya köszönti. A házigaz-
da énekkar és a szervezők nevében Sutus 
Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szö-
vetség elnöke mondja el ünnepi gondolatait 
és bocsátja útjára a 2022. évi találkozót. 
A közös záróének idén egy archaikus him-
nusz lesz: a Szokolay Sándor szövegére 
írt Ima a hazáért című szerzemény, ame-
lyet Csernyák Zsuzsanna fog vezényelni.

Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség szakszolgálat
(Lásd még az 5. oldalt)

Október elseje óta tart a népszám-
lálás Szerbiában. Községünkben is 
minden nap reggel nyolc és este nyolc 
óra között csengetnek a számlálóbiz-
tosok az otthonokban. Negyvenketten 
indultak útnak október elsején, hogy 
felkeressék a helyi családokat, ház-
tartásokat. Sok helyen már jártak, de 
még mindig maradt munka bőven.

A községi népszámlálási bizottság leg-
frissebb adatai szerint eddig 9595 űrlapot 
töltöttek ki Temerinben, ami a legutóbbi 
népszámlálási adatok értelmében a 29 ezer 
fős helyi lakosság harmincnégy százalékát 
teszi ki. A gyorsabb és hatékonyabb ösz-
szeírás érdekében újabb három magyar 
ajkú asszisztenssel bővítették a községben 
azoknak a számát, akik a polgárok rendel-
kezésére állnak. A népszámlás október 31-
ig tart, így a hónap végéig egészen biztos, 
hogy minden háztartásba bekopogtatnak a 
számlálók, hogy elvégezzék az összeírást. 
Mint ismeretes, 69 kérdést foglal magába 
az az űrlap, amely alapján a népszámlálást 
végzik. A kérdőíveken szereplő kérdések 
közül háromra megtagadhatják a válasz-
adást a polgárok. Ezek az etnikai és a vallá-
si hovatartozásról, valamint az anyanyelvről 
szóló kérdések. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy egy háromtagú család esetében 
hozzávetőlegesen harminc percet igényel 
a válaszadás. Körkérdésünkben arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy kinek mi a vélemé-

nye a népszámlálásról, jártak-e már náluk 
a számlálóbiztosok, és hogy válaszoltak-e 
minden kérdésre.

M.Á.: Nálunk már elvégezték 
az összeírást. Természetesen mi is 
fogadtuk a számlálóbiztost, és az 
összes kérdésre válaszoltunk. A 
férjemmel mindketten otthon vol-
tunk, így együtt feleltünk a feltett 
kérdésekre. A gyermekeink adata-
it mi osztottuk meg a számlálóval. 
Ahogyan a korábbi népszámlálás 
alkalmával, így most sem volt kér-
déses számunkra az, hogy vála-
szoljunk a nemzeti és vallási ho-
vatartozásunkat illető kérdésekre. 
A számláló megközelítőleg fél órát 
töltött nálunk. Hallottunk róla, 
hogy vannak, akik túl 
személyesnek tartanak 
néhány feltett kérdést 
és ennek hangot is ad-
nak. Igaz, egyes kérdé-
sek minket is váratlanul 
értek, de annak tudatá-
ban, hogy a statisztikai 
intézet felméréséhez 
szükségesek a különbö-
ző adatok, teljesen kor-
rekt véleményünk van a 
népszámlálásról. 

Csengetnek az összeírók
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Folytatása 
a 2. oldalon A Petőfi Sándor utca főutca felé eső részén fénytesteket helyeztek el

Közvilágítás
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A féléves babának szep-
tember 7-én kellett volna meg-
kapnia egy vakcina harmadik 
dózisát. – Néhány nappal az 
időpont előtt az egészségház-
ból hívtak, és közölték, hogy 
a gyermekorvos betegszabad-
ságon van, és nincs helyette-
se. Megkérdeztem, hogy akkor 
mi az én teendőm, mire azt a 
választ kaptam, hogy másik 
egészségügyi központba nem 
mehetünk a babával. Mond-
tam, hogy értem, de akkor mik 
a további lehetőségek, amire nem adtak konkrét 
választ – mondta Dušan Simić, az édesapa.

Mindennek ellenére azonban van két jó hír. 
Az egyik az, hogy az oltás elhalasztásának nem 
lesznek következményei a baba egészségére 
nézve, a másik pedig az, hogy hamarosan újra 
lesz gyermekorvosa a temerini egészségháznak, 
amelynek több mint 5000 gyerek egészségéről 
kell gondoskodnia. Az egészségház vezetése 
ugyanis közölte velünk, hogy a probléma meg-
oldódott, mert hétfőn, október 10-én munkába 
áll az új gyermekorvos.

És itt véget is érnek a jó hírek. A vonatkozó 
törvény értelmében ugyanis Temerinben négy 
gyermekorvosnak kellene dolgoznia – mondja 
dr. Tanja Radovanović, a Demokrata Párt közsé-
gi bizottságának elnöke, aki orvosként már több 
mint húsz éve az egészségház dolgozója.

– Különböző okok vezettek oda, hogy nem 
ez a helyzet. Az egyik az orvosok természetes 
elvándorlása akár külföldre, akár áthelyezés 
formájában másik egészségügyi intézménybe. A 
másik ok a 2013-ban elfogadott, elhíresült ren-
delet, aminek folytán megkezdődött az orvosok 
intenzív távozása, nemcsak a temerini egészség-
házból, hanem országos szinten az egészségügyi 
rendszerből – mondja Radovanović általános 
szakorvos. 

Így maradt aztán a 28 ezer lelket számláló 
község két hónapja bel-
gyógyász és csaknem két 
éve tüdőgyógyász nél-
kül. Az egészségház az 
elmúlt hat évben mind-
össze egyetlen orvosnőt 
küldött specializációra, 
őt is csak a közelmúlt-
ban. Az orvosok ko-
rábban szakosodás 
után rendszerint visz-

szatértek az egészségházba, 
de újabban nincsenek se pá-
lyázatok, se küldések orvosi 
specializációra – teszi hozzá 
az orvosnő.

Ha összeadjuk, hogy hány 
évre van szükség az orvo-
si egyetem elvégzéséhez, és 
ehhez még hozzávesszük a 
specializáció éveinek számát, 
csak azt mondhatjuk: túlságo-
san is hosszú időről van szó.

Gyermekorvos nincs a 
munkaerőpiacon, így végül 

továbbra is kérdés, hogy hétfőtől ki végzi majd 
a gyerekek betegellátását Temerinben. Marad 
a tény, hogy a jelenlegi gyermekorvos, aki pil-
lanatnyilag betegszabadságon van, már hivata-
losan is nyugdíjas.

Szerző: Ksenija Pavkov, forrás: N1

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!

Folytatás az 1. oldalról
Fontosnak tartom, hogy mindannyian tudjuk 

azt, hogy hányan és milyen körülmények között 
élünk Szerbiában, és hogy mennyit változtak a 
körülmények a legutóbbi népszámlálás óta. 

T.I.: Nálam is járt már a számláló. 
Egyedül élek, ezért viszonylag hamar vég-
zett nálam az összeírással. Bár a hatvan-
kilenc kérdés kicsit soknak tűnik, mégis 
mindre rövid idő alatt válaszoltam. Úgy 
gondolom, hogy a népszámlálást fontos 
elvégezni. A polgároknak is jó, ha tudják, 
hogy mennyit változott az országban az 
életszínvonal a legutóbbi népszámlálás 
óta, ahogyan azt is, hogy hányan vagyunk. 
Bízom benne, hogy a legtöbben hasonló-
an vélekednek. Feleslegesnek és alapta-
lannak tartom azokat a kijelentéseket, 
hogy túl személyesek lennének a feltett 
kérdések.    

M.R.: Hozzám még nem csengettek a 
számlálóbiztosok. Biztos vagyok benne, hogy 
október végéig hozzám is eljutnak. Hallottam 
afelől, hogy egyesek kifogásolják a kérdések 
tartalmát. Kíváncsi vagyok, hogy ennek milyen 
alapja lehet. Véleményem szerint minden itt 
élőnek kell, vagy legalábbis érdemes tudnia 
arról, hogy milyen az átlagszínvonal az or-
szágban, és hogy hányan élünk itt. Ezt csakis 
úgy mérhetik fel, ha megkérdezik, hogy mivel 
járunk munkába, vagy hány szobás épületben 
élünk. Várom, hogy hozzám is eljussanak a 
számlálók. Úgy hiszem, hogy kellemesen el 
fogunk beszélgetni, és az sem kétséges szá-
momra, hogy minden feltett kérdésre vála-
szolni fogok. 

N.A.: Nálunk is jártak már a számlá-
lóbiztosok. Csak a férjem volt odahaza, 
így ő egyedül válaszolt a feltett kérdé-
sekre. Az én és a gyerekeink adatait is ő 
diktálta be. Valamivel több mint fél órát 
igényelt az összeírás nálunk. Teljesen 
korrektnek tartjuk a feltett kérdéseket, 
és természetesen minden kérdésre vá-
laszoltunk. Kíváncsi vagyok, hogy mi-
lyen adatok születnek az összesítéskor. 
Mennyit fogyatkoztunk, illetve javult-e 
az életszínvonal az országban?

Mindazok a polgárok, akik bármilyen ne-
hézségbe ütköznének a népszámlálás során, a 
Köztársasági Statisztikai Intézet infovonalán, 
a 0800 444 055-ös telefonszámon kérhet-
nek útbaigazítást, vagy elektronikus úton 
az infoCentarPopis2022@stat.gov.rs e-ma-
il-címen. Temerin község önkormányzatá-
nak kapcsolattartója Jasmina Božičić, akit a 
062/8841561-es telefonszámon lehet elérni 
minden további kérdéssel és információval 
kapcsolatban.

Gyermekorvos nélkül
Az amerikai United Media tulajdonában levő és a CNN partnereként működő 

belgrádi N1 hírcsatorna csoportja a napokban Temerinben járt egy féléves kisba-
ba szüleinek kérésére, aki ugyanis nem kaphatta meg az újraoltást, mert a helyi 
egészségház több mint egy hónapja gyermekorvos nélkül van. Kiderült, hogy ezek 
az információk csak a jéghegy csúcsa az egészségügyi ellátórendszerben és – nem 
csak Temerinben. 

INflUeNzA elleNI VÉdőolTáS
Az idősek és a gyengébb immunrendsze-

rű egyének számára ajánlott a koronavírus 
és a szezonális influenza elleni védőoltás 
felvétele – mondta Branislav Tiodorović 
epidemiológus a Blic c. belgrádi napilap 
hét végi számában. Hozzátette, nincs helye 
pániknak és félelemnek, de óvatosnak és 
felelősségteljesnek kell lenni. Országunkban 
az omikron törzs BA.5 alvariánsai dominál-
nak, a járványveszély nem múlt el. Az erős 
immunrendszerű fiataloknál nem okozhat 
komolyabb problémát, de az idősek és a 
krónikus betegek továbbra is megbeteged-
hetnek. Esetükben magas az elhalálozási 
arányszám – mondta. 

Tiodorović felszólította a lakosságot, 
hogy vegye fel koronavírus elleni védőol-
tás negyedik dózisát, és felhívta a figyelmet 
a szezonális influenza elleni immunizálás 
szükségességére is. (Tanjug)

Dr. Tanja Radovanović

Csengetnek 
az összeírók

T. d.
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A Nyugati temető kopjafájánál rótták le kegyeletüket a temeriniek az 
október 6-án kivégzett tizenhárom aradi vértanú, és az 1848 és 1850 között 
sorsüldözöttként elpusztult több száz helyi előtt. Az egybegyűltek a férfikórus 
vezetésével elénekelték a Himnuszt, majd Csorba Béla, a Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt (VMDP) elnöke mondott alkalmi beszédet. 

Az egybegyűltekhez szólva Jókai Mórt idézte, aki egyik írásában úgy fo-
galmaz, hogy egy nemzet nagyságát nem a siker minősíti igazán, hanem a 
tragédiák és bukások idején tanúsított magatartása.

– A kudarc során mutatkozik meg, hogy ki mennyit is ér valójában. A 
magyar nemzet mind a szabadságharc, mind az önkényuralom idején jól 
teljesített, nem véletlenül vívta ki a korszak legjobb európai szellemeinek ro-
konszenvét, majd részvétét, bár mindez egyetlen hősi halottat, egyetlen mártírt 
sem támasztott fel halottaiból. A nemzeteket azonban nem a politikai és nem 
is a harctéri bukás szokta elpusztítani, hanem az erkölcsi meghasonlás, az 
elvek és a közös célok elárulása. Mert persze árulók akadtak 1848-ban is, 
hát még a világosi fegyverletétel után! Mert igaz ugyan, hogy Haynau rémtet-
teinek híre elborzasztotta egész Európát, de a több száz kivégzett, és a több 
ezer börtönbe vetett magyar szabadságharcost elítélő, többnyire osztrák vér-
bíró mellett hazaáruló magyarokat is találunk. Ahogyan a másik oldalon, a 
magyar ügy védelmében életüket áldozó aradi vértanúk között is van német, 
örmény, horvát és szerb is, emelte ki a párt elnöke. 

Hozzátette, a magyar szabadságharc nem pusztán a nemzeti felemel-
kedés érdekében folyt, hanem a bécsi udvari kamarillapolitika akkor már 
évek óta folyó hazugságkampánya, tudatos intrikái, be nem tartott ígéretei, 
a háttérből folytatott magyarellenes uszításai ellen is.

– Ha valaki netán párhuzamokat észlelne a mai kicsinyes brüsszeli 
módszerek és az egykori Habsburg kamarillapolitika áskálódásai között, 
az aligha lehet véletlen. Mindez sok jó érzésű, igazságszerető katonatisztet is 
a magyarok oldalára állított, olyanokat is, akik nem voltak sem magyarok, 
sem forradalmárok, és többségük magyarul sem nagyon, vagy egyáltalán 
nem tudott. Nem véletlen, hogy őket az elsők között küldték halálba. Mint 
ahogyan azokhoz sem voltak irgalmasak, akik nem voltak radikális forra-
dalmárok, a vérontás elkerülése végett ugyan a megegyezést keresték, de 
sosem váltak árulóvá. 

Közülük a legismertebb gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar kor-
mány miniszterelnöke, akinek azért kellett 1849. október 6-án meghalnia, 
mert a kezdetektől a leghitelesebb tanúja volt annak, hogyan szegte meg 
a bécsi udvar a magyarokkal kötött megállapodást, és a háttérből hogyan 
uszította Jellasics horvát bánt Magyarország elleni törvénytelen katonai in-
tervencióra, hangzott el. 

A párt elnöke Krisztus és Pilátus vitájának örök üzenetével zárta beszé-
dét, miszerint mégiscsak a gyávaság a legnagyobb bűn.

Mégiscsak a gyávaság 
a legnagyobb bűn

Emlékezés az aradi vértanúkra

A megemlékezés résztvevői
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APRÓHIRDETÉSEK
• Ház eladó. Ivo Lola Ribar u. 3, 
Temerin. Telefon: 063/536-568.
• Mio Standard (cirkulár, abrikter, mor-
zsoló, daráló, köszörű) eladó. Telefon: 
063/536-568.
• Eladó 500 darab piros 272-es típusú 
cserép. Telefon: 063/19-16-164.
• Eltartanék idősebb magános sze-
mélyt nyugdíjáért, ingatlanjáért. Tele-
fon: 063/556-047.
• Jó állapotban lévő betonkeverő el-
adó. Telefon: 244-249.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefon: 063/198-
08-52.
• Malacok és kaktuszok eladók. Te-
lefon: 3-857-902.
• Zastava 750-es (kontrás) Fítyót ven-

nék bármilyen állapotban, csak papírok-
kal. Telefon: 062/583-261 (Gábor).
• Jobbos tüzelős sparheltot vennék. 
Telefon: 063/74-96-295.
• Vásárolok teljes hagyatékot, hasz-
nált bútorokat és minden felesleges 
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. 
Tel.: 063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Tel.: 
064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű fes-
tését vállalom. Telefonszám: 069/40-
74-944.

Ötezer dinár a fiataloknak
Ismét kapnak 5 ezer dináros egyszeri kifizetést a 16–30 év közöt-

ti fiatalok Szerbiában, jelentette be szombaton a köztársasági elnök. 
Aleksandar Vučić azt is pontosította, hogy a kifizetés még az év vége előtt, 
december 19-e és 25-e között megtörténik.

Az egyszeri támogatásra december 1-je és 15-e között lehet jelent-
kezni, az eljárás pedig ugyanolyan lesz, mint a korábbi, fiataloknak szóló 
támogatások esetében.

Ez azt jelenti, hogy december 1-jén éjféltől válik elérhetővé az állam-
kincstár (Uprava za trezor) oldalán az a link, ahol az arra jogosultak 
jelezhetik támogatási igényüket. Minden olyan szerbiai állampolgár jo-
gosult a támogatásra, aki a jelentkezés pillanatában már betöltötte 16. 
életévét, illetve nem töltötte be 30. életévét, van érvényes szerb személyi 
igazolványa és szerbiai lakcíme.

Szerbia idén februárban és júliusban is adott ilyen támogatást ennek 
a korosztálynak, akkor 100–100 euró értékben. Amennyiben valóban 
ugyanúgy zajlik majd a jelentkezés, mint a korábbi alkalmakkor, az azt 
jelenti, hogy vélhetően csak azoknak kell majd jelezni igényüket, akik a 
két előző alkalommal ezt nem tették meg.

A februári kifizetésekre több mint egymillióan jelentkeztek.

Az újvidéki rendőrség rablás gyanúja miatt feljelentést tesz egy 17 
éves szenttamási fiatal ellen. A kiskorú ugyanis múlt szerdán egy műanyag 
pisztollyal kirabolt egy szenttamási üzletet.

A maszkot viselő kamasz egy, az eredetihez megszólalásig hasonlító 
játékfegyverrel lépett be a boltba, de nem is kellett vele fenyegetőznie, 
mert az ott dolgozó nő nem volt a kassza közelében, ezért a fiatalember 
odalépett és kivette a kasszában lévő pénzt.

A rendőrség gyorsan elfogta, és nemcsak a pénzt, de drogot is találtak 
nála, ezért most kábítószer jogosulatlan birtoklásával is terhelik. 

(RTV)

Játékfegyverrel 
rabolt a kamasz

Az amatőrökkel kapcsolatos projekt társfinanszírozója 
a Tartományi Művelődési és Tájékoztatási Titkárság. 
A társfinanszírozó nem feltétlenül ért egyet a projek-
tumban kifejtett közlésekkel és álláspontokkal.
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17. dardlibajnokság
Két év szünet után november 9-én, szerdán 19 órai kezdettel 

ismét asztalhoz ülnek a kártyakedvelők. A benevezési díj ezúttal 
2000 dinár páronként.

A helyszínről később döntenek a szervezők, amikor már tud-
ják a benevezett párok számát.

Megkérünk minden érdeklődőt, hogy legkésőbb október 20-
ig jelentkezzen Sörös Csabánál a 062/965-17-06 -os telefonszá-
mon! Á. I.

Anyakönyvi hírek
2022 szeptembere

Ikrei születtek: Baro Andreának és Róbertnek (fiú, lány), Dujmovics 
Edinának és Krisztiánnak (két fiú).

Fia született: Benjamin Martinának és Sheldonnak, Babić Kristinának 
és Bojannak, Nikolić Samanthának, Gafin Marijának és Stefánnak, Živković 
Smiljanának, Ikotin Izabellának és Dánielnek, Dmitrović Mirának és 
Milannak, Drašković Slađanának és Ljubišanak, Simeunović Branislavának 
és Nikolanak.

Lánya született: Vuletić Vanjának és Velimirnek, Krga Artukov 
Majának és Artukov Miodragnak, Fajardo Rosero Claudia Maria Sara és 
Javier Ancajimanak, Ádám Zukić Csillának és Zukić Branislavnak, Kokot 
Jovanának és Markonak, Varga Faragó Ágotának és Varga Csanádnak, 
Tomić Anđelának és Savonak, Vučurović Snežanának, Kantar Brankának 
és Vojvodić Đorđenak, Babić Balenc Marijanak és Balenc Danijelnek, 
Faragó Gabriellának, Čiča Smiljkának és Milannak.

Házasságot kötött: Barbul Kristijan és Kolompar Saveta, Glišić 
Marko és Stanković Dragana, Vučković Stojan és Jovanović Marina, 
Varga Szabolcs és Petro Éva, Vujić Branislav és Miljanović Diana, Čavić 
Vladimir és Terzić Dunja, Kasza Ákos és Ádám Jennifer, Jovanović Igor 
és Marjanović Mirjana.

Elhunyt: Ikotin (Darázs) Borbála (1936), Mosó Péter (1934), Bakos 
Ferenc (1951), Tóth (Majoros) Margit (1937), Móricz Dobosi (Dobosi) 
Irén (1950), Vujašković (Radanović) Cvita (1936), Petrović Slobodan 
(1965), Makra Lajos (1941), Bilaković Milja (1937).

Az energia hatékony használata
Községi támogatás a rászorulóknak

Napjaink egyik domináns témája az energiaválság és hatékonyság. 
Mindenki úgy igyekszik spórolni, ahogyan tud. Az európai országok 
egymást követve dolgozzák ki mindazokat a stratégiákat, takarékos-
kodási ütemterveket amelyek a küszöbön álló téli hónapok nehézsé-
geit enyhítik. A legfontosabb kérdés, ami a polgárokat érinti: vajon 
fogunk-e fázni a télen? Aki csak teheti, igyekszik energiahatékonnyá 
tenni otthonát. Az árak drasztikus emelkedése azonban tovább nehe-
zíti a lakosok mindennapjait. A legtöbb háztartásban már felkészültek 
a télre. Beszerezték a méregdrága tüzelőt. Még azok is, akiknek már 
évek óta nem volt használatban a kéménye. Egyáltalán nem mindegy, 
hogy miként bánunk az energiával otthonunkban.

Kevesebb energia felhasználásával is kényelemben élhetünk, ha 
körültekintőek vagyunk. Erre hívta fel a figyelemet, és ezt támogatta 
a községi pályázat. A közelmúltban nyolcvan polgártársunk írta alá 
azt a támogatási szerződést, amely a nyílászárók cseréjére, a nap-
kollektorok beszerzésére és az energiahatékony fűtőtestek besze-
relésére nyújtott ötven százalékos támogatást. A pályázat nem volt 
ismeretlen a polgárok számára, hiszen már tavaly is pályázhattak 
ilyen jellegű támogatásra. Akkor négymillió dináros keretösszeg állt 
rendelkezésre, amelynek felét az önkormányzat, a másik felét pedig 

a Bányászati és Energetikai Minisztérium biztosította. Idén jelentő-
sen megnövekedett a támogatás mértéke, így mintegy tizenkét milló 
dinár támogatásra számíthattak a temeriniek, ugyancsak ötven-ötven 
százalékos felosztásban. Mindazok a pályázók, akik eleget tettek a 
feltételeknek pozitív elbírálásban részesültek. A szabályosan kitöltött 
pályázati űrlap mellett egy bizonylatra volt szükség a rendszeresen 
fizetett ingatlanadóról, illetve arról, hogy törvényesen bejegyzett 
épület felújítására igénylik a támogatást.

Tóth Gabriella is a sikeres pályázók egyike. Elmondása szerint 
a támogatásnak köszönhetően most megvalósíthatják azokat a be-
fektetéseket otthonukon, amiket már évek óta terveztek. – Ajtókra 
és ablakokra pályáztunk. Ez nagy segítség, mivel önerőből nem tud-
tuk volna megvalósítani a felújítást. Télen eléggé huzatosak voltak 
a nyílászárók, ezért már nagyon időszerű volt a cseréjük. A pályá-
zatnak köszönhetően ötven százalékos támogatásban részesültünk, 
a fennmaradó összeget pedig önerőből fedezzük. Nem volt nehéz 
eleget tenni a pályázati feltételeknek. Abban bízunk, hogy a felújí-
tást követően könnyebb lesz befűtenünk az épületet. Reményeink 
szerint ennek következtében jelentősen csökkennek a rezsiköltsége-
ink – osztotta meg tapasztalatait a sikeres pályázó. Az önkormányzat 
további támogatásokat tervez a polgároknak. Energiautalványokkal 
járulnának hozzá a rászoruló polgárok villanyáram- és gázköltsé-
geinek enyhítéséhez. 

T. d. 

A gyermekhét keretében népzenei foglalkozás és táncház volt 
a művelődési központ színpadán, Cseszák Balázs és Cseszák 
Korcsik Anikó közreműködésével, kísért a Fokos zenekar.

Pénteken, október 7-én mintegy háromszáz gyerek, óvodás 
valamint első és második osztályos kisdiák ünnepelte meg a 
gyermekhetet  különböző jelmezekbe öltözve a központban
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A gyermekhét eseményei
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Karácsonyi Krisztina és Kovács Hunor
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Barna Sarolta ésVarga-Somogyi Bálint
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(Becsén esküdtek 2022. október 1-jén)

Készülünk a jeles eseményre
A Juventus Énekkar látja vendégül a vajdasági magyar énekkarokat

 – Szívesen fogadtuk a felkérést, hogy társ-
szervezői legyünk az eseménynek. Nem ismeret-
len számunkra a szervezéssel járó sok feladat és 
öröm sem, hiszen 2014-ben lehettünk először 
a házigazdái a kórustalálkozónak – meséli az 
énekkar vezetője. – Örülünk annak, hogy Vaj-
daság számos településéről érkeznek énekkarok 
hozzánk. A tizenhárom kórus képviseletében, 
mintegy kétszázötven énekest hallhat majd a 
közönség. A járványidőszakot követően nagyon 
jó érzés, hogy újra a megszokott körülmények 
között találkozhatunk.

A Kóruspódiumon mindenki megmutat-
hatja azt a munkát, amit az elmúlt évben, idő-
szakban végeztek. Láthatjuk egymás fejlődését, 
és jó alkalom ez arra is, hogy beszélgethes-
sünk a kóruséneklés öröméről, a karvezetők 

pedig megtárgyalhatják azokat a lehetősége-
ket vagy nehézségeket, melyek a munkát jel-
lemzik. Magyarkanizsai, kúlai, adai, óbecsei, 
nagybecskereki, újvidéki, zentai és szabadkai 
vendégeink lesznek, a temerinieket pedig a 
Juventus Énekkar és az Őszi Rózsa Vegyes Kó-
rus képviseli majd a találkozón. Mindezek a 
kórusok régi barátaink, és már több évtized 
óta működnek Vajdaságban.

Többnyire komolyzenei vagy egyházi műve-
ket énekelnek, de elismert magyar zeneszerzők 
művei és könnyűzenei feldolgozás is felcsillan a 
repertoárban. Mint minden évben, most is feldol-
gozunk egy közös zenei művet, amit a találkozó 
végén együtt adunk elő a résztvevőkkel. Idén a 
Szokolay Sándor Ima a hazáért című műre esett 
a választás. Ez egy gyönyörű mű, amelyben ne-

héz szólamok is fellelhetőek, ezért egy kicsit úgy 
érzem, hogy kemény fába vágtuk a fejszénket. 
Bízom benne, hogy a kitartó gyakorlásnak, fel-
készülésnek köszönhetően igazi fénypontja lesz 
a találkozónak az énekkarok közös fellépése. A 
vajdasági magyar kórusmozgalom egy nagyon 
összetartó társaság, és fontos szerepet tölte-
nek be a kórusok az itteni művelődési életben. 
Összetarják a közösséget, és szép élményt tudnak 
nyújtani megjelenésben és hangzásban is.

Sok munka van egy akár egyperces elő-
adásban is. Hosszú órák gyakorlását láthatja 
a közönség minden fellépés alkalmával. Nem 
beszélve arról, hogy az emberi hanghoz fogható 
élményt, érzést egyik hangszer sem tud nyújta-
ni. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 
a házigazdák lelkesen készülnek a találkozóra, 
sok a teendő, de bízunk benne, hogy jó ven-
déglátók leszünk. A Kóruspódium a Vajdasági 
Magyar Ünnepi Játékok részét képezi, amelynek 
minden évben más-más település ad otthont. A 
szervezés pedig a Vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetséggel karöltve történik. Sok szeretettel 
várunk minden érdeklődőt a vasárnap délután 
16 óra 30 perckor kezdődő eseményre, amely 
minden bizonnyal kiváló zenei élménnyel gazda-
gítja majd a közönséget. – mondta el a Juventus 
Énekkar karnagya. 

A temerini Juventus Énekkar lesz a házigazdája a XXII. Kóruspódiumnak. Az 
idén huszonöt éves jubileumát ünneplő énekkar immár másodszor látja vendégül 
a vajdasági magyar kórusokat. A Vajdasági Magyar Kórusok Találkozóját vasárnap 
délután tartják meg a Szent Rozália-plébániatemplomban. A házigazdák lázasan 
készülnek az eseményre, ahol tizenhárom énekkar mutatkozik majd be a közönség 
előtt. Csernyák zsuzsannával, a Juventus Énekkar karnagyával az előkészületekről 
és a kórustalálkozó részleteiről beszélgettünk.

T. d. 
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GyerMeKfeJJel ÉleTre Szóló 
kalandként élte meg a csaknem egy 

hónapon át Genovától Sydneyig tartó hajóutat. 
A beilleszkedés nem volt nehéz számára. Tizen-
három éves volt, a hatodik osztályt fejezte. Idő-
sebb öccse, Pál másfél, míg Péter csaknem 11 
évvel volt fiatalabb nála. Az angol elsajátíásával 
sem volt gondja, gyorsan megtanulta a nyelvet. 
De – teszi hozzá – az elmúlt 57 év alatt a ma-
gyar nyelvtudása mintha egy kicsit „berozsdá-
sodott” volna. Meg-
lehet, de a riporter 
a csaknem egyórás 
beszélgetés során 
ennek jelét nem 
tapasztalta. 

Géza az utób-
bi években gyak-
rabban jár haza, 
az elmúlt 20 év-
ben tizenkétszer 
szállt repülőre, 
hogy néhány hetet 
a rokonokkal és a 
barátokkal töltsön. 
– Ehhez a nyolc hét soknak, négy kevésnek tű-
nik számomra. Az utóbbi néhány alkalommal 
hat hétre jöttem. A világjárvány miatt négy évig 
szüneteltetnem kellett európai utazásaimat – 
mondja. 

– Hogyan kerültünk az ötödik kontinensre? 
Édesapámnak nagyon elege lett az itteni rend-
szerből, kiábrándult belőle. Hadd mondjam 
el itt, hogy Kovács Józseffel együtt az Újvidéki 
Rádió magyar szerkesztőségében is dolgozott, 
és a Rádió egyik legelső magyar ajkú bemondó-
ja volt. A temerini Union malomban dolgozott 
később – meséli Géza, amikor kivándorlásuk 
okáról kérdezem, majd így folytatja: – Amikor 
a Törteli házaspár, Pista sógor és felesége Bor-
bála, édesanyám húga, hívtak bennünket, hogy 
gyertek ti is, apánk nem sokat teketóriázott, az 
elhatározás gyorsan megszületett. A Tito-rend-
szer elengedett bennünket, legálisan mentünk, 
jugoszláv útlevéllel. Vonattal utaztunk Trieszt 
érintésével Genováig, rövid időre megálltunk 
Pólában rokonoknál. A Leonardo da Vinci hajón 
való, csaknem egyhónapos utazás számomra egy 
életre szóló élmény volt és maradt is.

Megérkezésünk után azonnal elkezdtünk 
iskolába járni, a nyelvet így igen gyorsan elsajá-
títottam, és Pali öcsém is. Meggyőződésem, hogy 
az én életkorom ideális volt a kivándorlásra. Ha 
ugyanis valamivel korábban megyünk, a magyar 
nyelvből kevesebb maradt volna meg bennem, 
ha pedig később, nehezebben találtam volna fel 
magam. Egyes ottani osztálytársaim között láttam 
az ellenpéldákat, hogy milyen nehézségeket okoz 
a gyerek számára, ha ez nem így van. Egyébként 
mi otthon mindig magyarul beszéltünk.

– Édesapám fiatalon, 46 éves korában meg-
halt. A munkahelyén szívinfarktus érte. Nagy csa-
pás volt ez a család számára. A családról szólva 

TeMerINT ÉS A fAlU hATáráT vastag 
hóréteg fedte, amikor megkezdődött a téli 

szünidő. Én negyedikes vagy ötödikes kisdiák le-
hettem abban az időben, a negyvenes évek végén, 
az ötvenes évek elején.... A szüleim a túlabarai 
tanyán éltek, de a szünidőben engem is kivittek 
a tanyára.

Egy napon, a reggeli órákban egy lovasszánkó 
kanyarodott be a tanyaudvarba. A bakon az akkori 
községi népbizottság által kinevezett két „értelmi-
ségi” ült. Mindkét emberen bőrkabát feszült, s mi-
közben lefelé kászálódtak az ülésről, csak akkor 
tűnt szemembe, hogy az egyikük hatalmas, testes 
ember, a másikuk pedig olyan nyiszlett, mitugrász 
alak. Ma is a szemem előtt látom a képet, úgy az 
emlékezetembe vésődött: a nagy lovasszánkón két 
hordó volt, egy piros és egy zöld. Anyám, ahogy 
meglátta a jövevényeket, megszeppenve, de hatá-
rozottan csak annyit mondott:

– Ezek vagy hoztak, vagy visznek valamit. De 
időközben már nyomultak is befelé a házba. Maga-
tartásuk nem hagyott kétséget afelől, hogy tudatni 
akarják a bennlevőkkel, most itt ők ketten szemé-
lyesen testesítik meg az államhatalmat. A konyhá-
ban egyikük zord hangon förmedt rá anyámra:

– Ilka, hogy áll a zsírosdeben?
Anyám a kamrába vezette őket, ahol a zsíros-

bödönt tartottuk.
– Nézzétek meg magatok is – s felnyitotta az 

edény fedelét. Az alját úgy 7-8 ujjnyi vastag zsír 
fedte. Erre a nagydarab bőrkabátos azt mondta:

– Kapard ki, Ilka, ezt a zsírt, és vidd ki a szán-
kón levő hordóba! Anyám sírva fakadt, s váltig azt 
hajtotta, ő bizony nem fogja.

– Hogyan főzök a gyerekeknek és az ember-
nek ebédet, ha elviszitek ezt a kevéske zsírt is? – 
kérdezte könnyek között.

– Hallgass! – förmedt rá a bőrkabátos mitug-
rász –, fogadni merek, reggelre ez a deben tele 
lesz zsírral. Mert ti, parasztok olyanok vagytok, 
hogy ha este megkopasztunk benneteket, reggelre 
kinyől a tollatok! – Aztán mivel édesanyám nem 
volt hajlandó kivakarni az edényből a zsírt, a két 
„értelmiségi” egymást kezdte biztatni:

– Szedd ki te! – mondta a nagyobb.
– Szedd ki te! – így a mitugrász. Végül is az 

egyik nekigyürekezett, és kikaparta az edény tar-
talmát. Oly alaposan, hogyha a zsír morzsálódna, 
akkor egy morzsa zsír nem sok, annyi sem maradt 
volna az edény alján.

Az elkobzott élelmiszert belevakarták a szá-
non álló hordók egyikébe, majd mint akik jól 
végezték dolgukat, a szomszédék tanyája felé vet-
ték az irányt.

Erről a tanyáról elöljáróban csak annyit, hogy 
rengeteg macska volt ott. Még jóformán meg sem 
érkeztek, Rozi néninek, a gazdasszonynak azt pa-
rancsolták, süssön nekik 10-10 tojásból rántot-
tát.

Ám miközben az „értelmiségiek” bent a meleg 
szobában a tojásrántottát falták, a macskák meg-

érezték a zsír szagát, megrohamozták a hordókat, 
és csak úgy majszolták a váratlanul jött ennivalót.

A két bőrkabátos elvtárs időközben befejezte 
az ebédet – és most már majdnem jól érezvén ma-
gát – hangos böfögések közepette – kifelé tartott 
B.-ék konyhájából. A macskák az érkezők zajára 
„mint a pattogatott kukoricaszemek a rostából, 
úgy ugráltak kifelé a hordóból” – mesélték ké-
sőbb a szemtanúk.

Az elvtársaknak meg még csak egy lépés hi-
ányzott a boldogságig, azért is mondtam, hogy 
csak majdnem érezték jól magukat. Nos, ettek, de 
még nem ittak. Ahová most az irányt vették, annak 
a tanyának a gazdája olyan ember hírében állt, 
aki sohasem volt híján a jó bornak. Tudták ezt az 
elvtársak is. Persze, hogy sikerült a szomjukat jól 
eloltani, talán a kelleténél jobban is, mert amikor 
onnan is útnak eredtek, a hófedte, mozdulatlan 
túlabarai táj csendje még sokáig visszhangozta a 
divatos dalfoszlányokat, hogy: „Az én babám egy 
fekete nő...”

•

ElMÚlT A TÉlI VAKáCIó én meg haza-
kerültem a tanyáról a faluba. Egy napon azt 

mondja nekem az egyik szomszéd gyerek:
– Sanyi, gyere velem zsírért! Hozott egy na-

gyobbacska edényt.
– Hová? – kérdeztem.
– Csak ide a boltba – mondta.
A szomszéd gyerek édesanyja kendergyári 

munkásnő volt, s nekik akkor havonta ingyen 
járt bizonyos mennyiségű zsír. Útnak is eredtünk 
a boltba. Az edényt ketten vittük, a barátom az 
egyik, én a másik fülét fogtam a fazéknak.

A boltban illedelmesen köszöntünk, a barátom 
felmutatott egy könyvecskét, mire a boltos csak 
intett a fejével, merre találjuk a zsírt.:

– Jól van, gyerekek! Szedjétek csak tele az 
edényt!

Rögtön felismertem a két hordót! Az egyik 
piros, a másik zöld, hát ezek voltak a szánkón is 
a tanyán... Megszedtük az edényünket és elindul-
tunk hazafelé.

De nem álltuk meg, hogy a Medveczki péknél 
ne vegyünk egy forró kenyeret. A héja piros, ro-
pogós volt, a béle forró. Beültünk egy kiskapuba, 
széttörtük az illatos marcit, és a letört darabokat 
a zsírba mártogatva lakmároztunk. A melegtől 
megolvadt zsír a könyökünkig csurgott.

A SzoMSzÉd gyereK Meg egyre 
NeM ÉrTeTTe, hogy miért eredtek el a 

könnyeim talán azzal akarom sózni a zsíros ke-
nyeret, gondolhatta. Hát megvallom, nem a torkos 
tanyai macskák jártak az eszemben.

Tóth Sándor elbeszélése alapján leje-
gyezte: y

Ezzel az írással emlékezünk meg Morvai 
Lacikáról, volt munkatársunkról, aki 2006 
szeptemberének végén távozott az élők 
sorából.

Zsíros történet

Anthony Geza Day
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a két keresznevet megcserélve én megváltoz-
tattam a sorrendet. Így lettem Antony Geza, a 
Dujmovicsot pedig Day-re rövidítettük. Auszt-
ráliában szinte mindenki (An)Tonynak szólít, 
de otthon a családban, és itthon is Dujmovics 
Géza maradtam. 

 • Kezdetben nagyon ritkán járt haza, 
újabban gyakrabban. 

– 1984-ben jöttünk haza először látogatóba, 
először az én rokonaimnál voltunk, majd Ma-
rika családját is meglátogattuk. Utána megint 
sokáig nem jöttem, de 2002-ben értesítettek, 
hogy iskolai osztálytalálkozó lesz, ekkor még 
édesanyámmal utaztam. Onnantól kezdve sokkal 
rendszeresebben szállok repülőre, hogy néhány 
hetet a számomra kedves emberekkel töltsek. Az 
elmúlt húsz évben tizenkét alkalommal jártam 
Temerinben és Magyarországon, ugyanis a fele-
ségem családjával is többnyire én tartom a kap-
csolatot. Ő nemigen kedveli az utazást, inkább 
a hivatásának él. Ausztráliában rögbimeccsekre 
járok, és szeretek olykor-olykor hazajönni. Az a 
legfontosabb számomra, hogy találkozzak a ro-
konokkal, a kedves ismerősökkel, hogy együtt 
legyünk. De honvágyam nincs.

 • A gyerekei vajon megismerkedtek-e 
a temerini rokonokkal? 

– Tiffany lányom háromszor járt itthon, 
megismerkedett a nagy család több tagjával is, 
de nemrégiben munkába állt, és most nemigen 
tudná megoldani a több hetes távollét okozta ne-
hézségeket. Tanult szakmája a csillagászat, álla-
mi szektorban meteorológusként dolgozik. Nyil-
vánvaló, hogy apaként nagyon büszke vagyok rá. 
A fiam muzsikál, gitározik, a zenének él, minden 
vágya, hogy sztár legyen. A feleségem példáját 
követve neki is ápolói képzettsége van.  

• Az itthoni élet dinamikája szöges el-
lentéte a nagyvárosinak. Meg lehet szokni 
a nyüzsgést?

– Az élet rendkívül felgyorsult, de mi már 
megszoktuk. Szeretek utazni, ezért gyakran le-
vezetek 1000 km-t Pali öcsémhez Tasmániába, 
az sokkal nyugodtabb közeg. Péter öcsémmel 
többször találkozom, ő nem egészen 30 km-
re lakik tőlem. Az a tervünk, hogy 2024-ben 
mindhárman hazajövünk. Remélem, hogy sem-
mi sem hiúsítja meg elképzelésünket.

Honvágyam nincs, de szeretek hazajönni
Akit a riporter kérdezett: Anthony Geza Day

ide kívánkozik a tény, hogy anyámmal kölcsönö-
sen nagyon szerették egymást, házasságuk igazi 
szerelmi házasság volt. Anyai nagyapám, Matuska 
Mátyás viszont rendkívül vallásos volt, és csakis 
akkor egyezett bele a házasságba, ha azt temp-
lomban is megkötik. Ez meg is történt, és ezért 
1951-ben az esküvő után apámat kirúgták a párt-
ból és a munkahelyéről is. Erről, ha jól emlék-
szem, megboldogult édesanyám, Tehel Magdolna 
néven maga is írt a Temerini Újságban.

 • Anthony geza day, mert ez géza 
ausztrál neve, tanárember volt, és tanár-
ként, volt iskolájából vonult nyugdíjba. 
Beszélne erről? 

– A tanárokat én mindig is nagyra becsültem 
és példaképeimnek tekintettem, ma is így vagyok 

vele. Szerencsésnek mondhatom magam, mert 
1970-ben, öt évvel érkezésünk után munkába 
állhattam egy telekommunikációs cégnél. Előbb 
én magam is oda jártam, majd munkát kaptam 
ugyanott. Korábbi oktatóim a kollégáim lettek. 
Nagyon szerettem a szakmámat. 

• feleségét Sydneyben ismerte meg, az 
ő családja is Ausztráliában próbált sze-
rencsét? 

– Feleségem, Marika Kecelen született, de 
1956-ban, amikor még egyéves sem volt, család-
ja titokban elhagyta Magyarországot, és Ausztrá-
liában telepedett le. Ő ott nőtt fel. A már említett 
Törteli család, Pista sógor és Borcsi néném, 
valamint leányuk, Klárika unokahúgom és Ma-
rika szülei barátkoztak. Általuk ismertem meg 
a feleségemet. Történt ugyanis, hogy a távoli 
1976-ban Klárika felhívta Marikáékat, hogy jó 
lenne találkoznia a két családnak, mert már ré-
gen láttuk egymást. A találkozó helyszíne a szü-

leim háza volt. Amikor hazaértem a munkából, 
Marika ott ült a szobában, nálunk… 

Azóta is, amikor megkérdezik tőlem, hol 
és hogyan ismertem meg a feleségem, mindig 
azt mondom: „Hazaértem a munkából és ő ott 
volt”. 

1978-ban összeházasodtunk. Mindketten 
dolgoztunk, zajlott az élet, majd jöttek a gyere-
kek. Marika ápolónő, szereti a szakmáját, oly-
annyira, hogy ma is dolgozik. Tiffany lányunk 
1985-ben, míg Mathieu fiunk 1987-ben szü-
letett. 

• Anthony geza day eredeti család- és 
keresztneve dujmovics géza. elmondaná, 
mi indokolta a névváltoztatást? 

– 1988-at írtunk, a gyerekek még kicsik 

voltak, és Marikának volt az ötlete, hogy az ő 
érdekükben meg kellene változtatni valami rö-
videbbre. Nem volt ellenvetésem, mert szerez-
tem már némi rossz tapasztalatot ezen a téren. 
Az ausztrálok nem, vagy csak nehezen tudták 
kiejteni. Hosszasan 
agyaltam, hogy mi is 
lenne a jó megoldás. 
Apai oldalon a hagyo-
mány az volt, hogy a 
fiúk esetében a János 
és az Antal nevek vált-
ják egymást, a Géza 
nevet nekem keresz-
telés előtt anyai nagy-
apám szorgalmazta. 
Ebből lett elméletileg 
a Dujmovich Geza 
Antonius, majd a 
névváltoztatáskor 

Temerini magyar gyökerű ausztrálok: Péter, Géza és Pál 

Marikával a konyhában

Itthon mindenki gézának szólítja, a megbeszélt interjú előtt is így mutatkozik 
be beszélgetőtársam. Viszont a távoli kontinens nagyvárosában, ahol él, mindenki 
Tonyként ismeri. A két név egyszerre nem véletlen – de erről majd később. A távoli 
1965-ben a ma már nyugdíjas Géza a szüleivel és két öccsével együtt bevándorló-
ként érkezett Ausztráliába. Egy új és jobb élet reményében. A család befogadója 
és meghívója az egyik rokon volt.

ádáM Csilla

Sorsok, emberek
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tott néhány vödör vizet a pincébe, mondván, hogy 
az üres hordókat ki kell mosnia, nehogy azok 
megecetesedjenek. A vendégek eleget tettek a 
gazdasszony kérésnek nem gondolván arra, hogy 
a tanyaépület pincéjébe lehordott vizet később jól 
megfizettetve a hasukban hordják majd föl.

Rozália 1965-ben hazaköltözött a faluba, egy 
év múlva követte őt Mária is miután az idős ko-
rában férjhez ment Zsámboki Mátyáshoz. Mátyás 
halála után a családtalan magányos asszonyt az 
egykor tanyán vele együtt élő Rozália gondozta 
élete végéig. A tanyát a hetvenes évek elején a 
földet bérlő bontotta el megegyezés szerint.   

Adatközlők: Pásztor Imre, sz. 1954.
ádáM István

Letűnt temerini tanyavilág (II. - 49.)

Ahol a bor nem fogyhat el
Van e tanya kémény nélkül?

II. dűlő
253. Szűcs „Kamenyák” István tanyája. 

– (folytatás a múlt számból) Szűcsék valláso-
sak voltak. Negyvenöt éven át minden vasárnap 
bejöttek a templomba a nagymisére. Illés-nap 
ünnep volt számukra, ilyenkor birkát vágtak. 
Az ünnepi ebédre hivatalos volt a plébános és a 
kántor is, ezenkívül Franciska az apácák részére 
minden ősszel készített lekvárt, befőttet.

Egyik éjszaka az első szobában alvó Szűcsék 
arra ébredtek, hogy valaki veri a konyhaajtót. 
János meggyújtotta a petróleumlámpát, majd 
amikor kinyitotta a szoba ajtaját, hogy meggyő-
ződjön, ki akar éjnek idején bejönni, a feje mel-
lett valami besurrant a szobába. Hogy nagyobb 
legyen a riadalom, még a petróleumos lámpát is 
elfújta. Akkor nyugodtak meg, amikor kiderült, 
hogy egy bagoly a szabadkéményen keresztül 
esett be a konyhába. Valószínű, hogy a kiszáradt 
kacsabegybe töltött kolbászhúst szerette volna 
megdézsmálni, de a konyhában kötött ki. 

1949-ben a szállás renoválásra szorult, mivel 
kidőlt a hátulja. Szűcsék a hiányzó fal helyére 
jó vastagon napraforgószárat állítottak le, majd 
azt pelyvás sárral betapasztották.

János a földművelés mellett sokat fuvarozott. 
A temerini iparosok portékáit szállította vásár-
ról vásárra. Sokszor napokig távol volt. Meg-
fogadta, hogy az itt keresett pénzből egy dinárt 
sem mulat el. Félrerakta, majd ebből a faluban 
házat vásárolt. Szűcsék tanyai életét a száj- és 
körömfájás járványa pecsételte meg, 1969-ben 
négy tehenet elhajtottak tőlük. Pár évre rá ők 
is hazapakoltak a faluba. Jánost 85 évesen érte 
a halál, lánya Katalin már nem tartott igényt a 

tanyára. Az idők folyamán a nyoma is eltűnt az 
egykori Kamenyák-szállásnak .

Az 1972-es tagosításkor történt az alábbi 
eset: a tanya előtt 3-3 kvadrát szőlőse volt János-
nak és testvérének, Istvánnak. Tőlük mintegy 50 
méterre szintén 3 kvadrát, rajta egy akácoszlo-
pokon álló rozoga nyári fészerrel, a harmadik 
testvérnek, Pálnak. A fészer tetejére szalma volt 
rácsépelve, kicsit sem hasonlított lakóépületre, 
de a bizottság valami okból kifolyólag tanyának 
akarta titulálni. A vita órákon át folyt a bizottság 
tagjai és az összesereglett földművesek között, 
hogy a szóban forgó épület tanyaépület-e vagy 
sem. Mindaddig folyt a szócsata, míg a közelben 
ekéző Varga Somogyi Mihály („Nejlon gyerek”) 
oda nem ment és föl nem tette a kérdést: – 
Mondják már, mérnök urak, látott-e már maguk 
közül valaki tanyát kémény nélkül? 

Adatközlő: Balla Katalin, sz. 1944.
254. Kaszáné Ádám Mária tanyája. – A 

tanyát a tehetős kertészlaposi „Vörös” Ádámok 
építették lányuknak, Máriának, aki unokatest-
vér volt a 233-as számú tanyán lakó Kohanecz 
Rozáliával. 

Mária, miután férjhez ment, párjával a ta-
nyára költözött. A házas élet azonban nem volt 
hosszú életű, ugyanis férje, Kasza István, aki az 
adatközlő szerint a második világháború alatt 
Horthy Miklós első számú hajóskapitánya volt, 
elveszett a világégésben. A magára maradt fia-
talasszony a gazdaság fenntartásához kényte-
len volt bérest és szolgálót alkalmazni. Mária a 
földjét elműveltette, de az 5-6 szarvasmarha, a 
gyümölcsös és a háromnegyed hold szőlő gon-
dozása embert követelt. „Suszter” Pásztor Ro-

zália alig húszéves volt, amikor 1945-
ben a tanyára költözött, és ő volt az, 
aki szolgálóként a leghosszabb ideig 
maradt.

Mária különös figyelmet fordított a 
szőlő gondozására és a borkészítésre, 
hiszen az eladott ital jó pénzt hozott 
a konyhára. A gyalogtőkén többnyire 
Vörös szlanka termett, a 6-7 sor luga-
son termett Othelló pedig a kipréselt 
szőlőlé festésére szolgált. Készült fehér 
szőlőből is borocska, de mennyisége 
nem volt számottevő. A kiforrott bor 
és a törkölyből készült pálinka zöme 
helyben lett kimérve és elfogyasztva, 
de bőven jutott belőle a környékbeli 
tanyák téli mulatságaira is.  

Arról hogy a Kasza-pincében a 
bornak nem volt szabad elfogynia, az 
alábbi történet szól. Egy alkalommal 
az ott ivó férfiakkal Mári néni lehorda-Kaszáné Ádám Mária és Pásztor „Suszter” Rozália

elhUNyT BAdA JohANNA
Hosszú és súlyos betegség után, életének 

81. évében Budapesten elhunyt Bada Johan-
na szerkesztő, a Magyar Kultúra Lovagja, 
aki a férjével, a szeptember 14-én elhunyt 
Bada Istvánnal a Nemzetközi Kézimunka- és 
Gyűjtemény Kiállítás (MIRK) megálmodója 
és szervezője volt. Bada Johanna halálhírét 
fia, Zoltán közölte a legnépszerűbb közös-
ségi oldalon.

MegeMlékezés
Szeretett unokaöcsénkről

VARgA Istvánról 
(1949–1992)

Harminc éve, hogy nem vagy közöttünk, 
de emléked örökre szívünkbe zártuk.
Nyugodjál békében!

Jancsi bátyád és családja
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Férfiak zarándoklata
Keresztúti ájtatosságot, katekézist és gyónást is tartottak a 

férfiak zarándoklatának alkalmából a Doroszlói Szentkúton. A 
többórás, kifejezetten férfiakat megszólító lelki programra Kis-
hegyesről, Moholról és Temerinből is érkeztek csoportok.

Az évente megrendezésre kerülő zarándoklatra Vajdaság 
számos településéről érkeznek a hívők. A zarándoknapon a 
keresztúti ájtatosság mellett előadásokat is tartottak. A keresz-
tény édesapák szerepe a mai társadalomban adta központi té-
máját Zsúnyi Tibor szenttamási plébános előadásának: – Úgy 
érezzük, és azt tapasztaljuk, hogy az édesapa kenyérkeresőként 
ott hagyja a családot, és sokszor elmegy nyugatra, dolgozik, 
teszi a dolgát, ami önmagában nem rossz, csak egyszerűen a 
gyermekeknek hiányzik egy apakép, és egy olyan társadalom-
ban nőnek fel, amely nagyon távol van a keresztény ideáltól 
– mondta. Az előadások célja továbbá megtalálni azt a stabili-
tást, amely nemcsak magát a férfit, hanem az egész közösséget 
stabillá tudja tenni – emelte ki Verebélyi Árpád, a doroszlói 
Mária-kegyhely igazgatója. – Általában a férfi, ha helyén van 
a családban, ha a férfinak megvannak azok az egyenes és 
határozott irányai, amik jók és mindenféleképpen üdvösek, 
akkor az egész család biztonságban van. Akkor, amikor a férfi 
gondolataiban, cselekedeteiben csapongó, akkor bizonytalan 
a család élete is – fejtete ki.

A férfiak számára meghirdetett lelki napon a hangsúly 
minden alkalommal a lelki töltekezésen van. A legfontosabb 
célkitűzés pedig az, hogy a férfi újból megtalálja magát, sze-
repkörét és erőforrásait a keresztény társadalomban és a csa-
ládban is - hangzott el az eseményen. (Pannon RTV)

köszönetnyilvánítás
Drága halottunk emlékére

özv. kAslIkNé 
PéTeR katalin 

(1927–2022)

Szomorú szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 
akik utolsó útjára elkísér-
ték, virágadományukkal, jó 
szavakkal enyhítettek fájdal-
munkon.
Köszönet a testvéreknek, ro-
konoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek, násznak és 
nászasszonynak, Szöllősi 
Tibor atyának, Micsik Béla 
kántor úrnak és a Kókai te-
metkezési vállalkozónak.

A gyászoló család

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mámtól

OROszNé gÁl Rózsa 
(1953–2022)

Egy szép napon 
elmúlnak az évek, 
egy anyai szívből 
kialszik az élet.

Aki elment, 
nem jön vissza többé, 
egy emlék marad 
csupán, mindörökké.

Nyugodjál békében!

emléked őrzi fiad, Csongor, 
menyed, Teodóra 
és unokád, lúcia

Az apróhirdetéseket lásd a 3. oldalon

VégsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
szeretett Rózsa ángyitól

özv. OROszNé 
gÁl Rózsától 
(1953–2022)

Az élet rögös útján 
nagyon elfáradt, 
oda vágyott megpihenni, 
hisz odalenn már 
nem fáj semmi.

Munka és küzdelem 
volt az élete, legyen 
csendes és 
könnyű a pihenése.

emléked megőrzi 
sógornőd, gizi, sógorod, 

gyuri családjukkal
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MegeMlékezés
Fájdalmas hat hónapja, hogy nincs közöttünk férjem, édes-

apánk, apósunk, nagyapánk és dédapánk

VARgA István 
kőműves 

(1942–2022)

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, 
s nyugalmadat nem zavarja senki. 
Életed elszállt, mint a virágillat, 
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Örökké emlékezni fog rád a családod

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

MegeMlékezés

Id. PÁszTI József 
(1942–2022. 10. 6.)

Id. gRegus Ferenc 
(1942–2022. 10. 8.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. OROsz gÁl Rózsa 
(1953–2022. 10. 5.)

özv. TuMBÁsz 
kABÁCs erzsébet 

(1951–2022. 10. 8.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

VégsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szeretett ángyunktól

özv. OROsz 
gÁl Rózsától 
(1953–2022)

Nyíljon körülötted millió 
virág, legyen neked 
nyugodt az örök világ.
Szívünkben helyedet 
nem pótolja semmi, 
amíg élünk téged 
nem fogunk feledni.

Nyugodjál békében!

emléked megőrzi 
sógornőd, Magdi, sógorod, 

sanyi családjukkal

VégsŐ BÚCsÚ
Bátyánktól

gRegus Ferenc 
(1942–2022)

A múltat felidézve 
könnyes lesz a szemünk, 
ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennünk.
Öleljen át a csend és 
a szeretet, a jó Isten 
őrködjön pihenésed felett.

Nyugodjál békében!

Húgod, Franciska 
és sógorod, Tóni

Vajdasági magyar kóru-
sok találkozóját tartják 
vasárnap, október 16-án  
16:30-tól Temerinben, a 
plébániatemplomban. Ti-
zennégy kórus lép fel, 250 
énekes jelentkezett be. Az 
eseményre ingyenes a be-
lépő. Élőben közvetítjük 

majd a plébánia közösségi 
oldalain.
Hittanosok figyelmébe: 
Pénteken az 2. A és B 
osztályosokat, és ked-
den a 5. osztályosokat 
várjuk a kiírt időpontok 
szerint. Mindenki hozza 
az új misekartonját.

Egyházközségi hírek

kérjük tisztelt hirdetőinket, 
hogy hirdetéseiket 

szíveskedjenek legkésőbb 
kedd délelőtt 

10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél vagy 
a szerkesztőségben leadni.

VégsŐ BÚCsÚ
Feri bátyánktól

gRegus Ferenc 
(1942–2022)

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

Nyugodjál békében!

ella és Nelike 
családjaikkal

MegeMlékezés
Egy éve, hogy nincs 

közöttünk apám és nagyapánk

NéMeT Ferenc 
(1945–2021)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

lányod, gabriella, 
unokáid: Vivien 

és Martina

MegeMlékezés
Szomorú két éve, hogy 
nincs közöttünk az, akit na-
gyon szerettünk

zsADÁNYI lászló 
(1967–2020)

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

Legyen áldott és 
békés a pihenésed!

emléked őrzi 
szerető családod

MegeMlékezés
Tizenhét éve, hogy nincs 
közöttünk, akit szerettünk

VARgA János 
(1937–2005)

Ahogyan volt, 
soha nem lesz már, 
tested-lelked messze jár.

Ahogyan volt, 
az elmúlt rég, 
szélben szálló szellemkép.

Akárhogy lesz, nincs 
búcsúzás, te velünk vagy, 
soha nem lesz más.

Szívünkben élsz, 
lelkünkbe szállsz, 
a Túlsó Parton 
minket vársz.

emléked őrzik szeretteid

MegeMlékezés

CseCse (kOVÁCs) Ilona 
(1934–2017)

CseCse András 
(1928–2006)

Szeretteinkről, akik öt és fél éve és 16 éve nincsenek velünk

„Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még,
Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.”

( Kosztolányi Dezső )

emléketeket szeretettel őrzik szeretteitek
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VégsŐ BÚCsÚ
Szomorú szívvel búcsúzunk

özv. kAslIkNé 
PéTeR katalin 

(1927–2022)

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

Reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél, 
mert te a jónál is 
jobbat érdemeltél!

Fájó szívvel gyászolunk.

unokád, Attila, 
unokamenyed, 

szilvia, dédunokáid: 
Vivien és Viktor

VégsŐ BÚCsÚ
Nővéremtől

kAslIk katalintól 
(1927–2022)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de jóságod és szereteted 
örökké szívünkben él.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled húgod, Margit 

családjával
Pécs–Temerin

VégsŐ BÚCsÚ
Megrendülve búcsúzunk

özv. kAslIkNé 
PéTeR katalin 

(1927–2022)

Búcsú nélkül mentem én 
el tőletek, nem búcsúztam, 
ma is élek köztetek. 
Szíveteket ne eméssze 
fájdalom, vigasz legyen, 
hogy örökké álmodom.

kedves emléked őrzi 
unokád, sebestyén, 

unokamenyed, szilvia és 
dédunokád, Mercédesz

VégsŐ BÚCsÚ 
Fájdalommal búcsúzunk

özv. kAslIkNé 
PéTeR katalin 

(1927–2022)

Csillagok közt élsz már, 
angyalok közt jársz, 
ott, hol csendből épül már, 
s igaz lelkedre 
Isten vigyáz már.

Uram! Adj neki nyugalmat, 
s vigyázd örök álmát!

emlékét szeretettel őrzi 
lánya, évi és veje, Józsi

VégsŐ BÚCsÚ
Nővéremtől

kAslIk katalintól 
(1927–2022)

Pihenj csendesen 
a csillagok közt, hol nincs 
már több fájdalom, 
de szívünkben itt leszel, 
míg élünk e világon.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled húgod, Boriska 

családjával
Pécsvárad–Temerin

MegeMlékezés
Két szomorú éve, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk

MAgYAR Nándor 
(1955–2020)

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, 
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
Elvitted a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.

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

emléked őrzi szerető feleséged, katica, 
fiad, laci, lányod, klaudia családjukkal

Vajdasági magyar kó-
rusok találkozója lesz 
jövő vasárnap 16:30-tól 
Temerinben, a plébánia-
templomban. 14 kórus lép 
fel, 250 énekes jelentke-
zett be. Az eseményre in-
gyenes a belépő. Élőben 
közvetítjük majd a plébá-
nia közösségi oldalain.
Középiskolások kö-
zösségi alkalma indul 
okt. 22-én, szombaton 17 
órakor. Szeretettel várjuk 
őket erre az egy órás al-
kalomra.

Miserend
14-én, pénteken, a Székes-
egyház felszentelésének az ün-
nepe, 8 ó.: Egy szándékra.
15-én, szombaton, 8 ó.: A 
hét folyamán elhunytakért; 
valamint:†László Erzsébet; 
valamint:†Varga István.
16-án, vasárnap, Évközi 29. 
Vasárnap, Telepen 7 ó.: Né-
pért; Plébániatemplomban 
8.30 ó.: †Varga Etelka, Ádám 
György, a Varga, az Ádám, a 

Novák és a Kocsiska család el-
hunytjaiért; 10 ó.: †id. Deák 
László.
17-én, hétfőn 8 ó: Egy elhunyt 
édesapáért.
18-án, kedden 8 ó: Egy szán-
dékra.
19-én, szerdán 8 ó.: Bűnök 
engesztelésére.
20-án, csütörtökön, 18 ó.: 
Szűzanya tiszteletére az Újvá-
rosi Rft. élő és elh. tagjaiért, 
a szentmise után egyórás 
szentségimádás.

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett férjemtől

gRegus Ferenctől 
(1942–2022)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked 
örökké él szívemben. 
A temető csendje ad neked 
nyugalmat, sírodra szálljon 
áldás és nyugalom.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled feleséged, erzsébet

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesapámtól

gRegus Ferenctől 
(1942–2022)

Úgy mentél el, ahogy éltél, 
csendben és szerényen. 

Drága lelked 
nyugodjon békében!

emléked megőrzi 
fiad, Róbert és 

menyed, Mónika

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesapámtól

gRegus Ferenctől 
(1942–2022)

Szívünkben megmarad 
szép emléke, legyen 
áldott és békés a pihenése.
Emlékét fájó 
szívvel megőrizzük.

Fiad, Feri és 
menyed, Margaretta

VégsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mánktól

OROszNé gÁl Rózsa 
(1953–2022)

Elmentél tőlünk 
egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni 
nem volt alkalom.

Elmentél tőlünk, de nem 
mentél messze, 
tovább élsz bennünk, 
szívünkbe rejtve.

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökre megmarad.

Nyugodjon békében!

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled fiad, Ferike, 

menyed, szilvia és 
unokáid: szamanta és 

szilvia párjaikkal
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lABDARÚgÁs
I. Újvidéki liga 

Tsk–PeTROVARADIN 8:0 (1:0)
Új éllovasa van a bajnokság-

nak, mégpedig nem más, mint a 
TSK, amely fölényesen nyert a kilen-
cedik fordulóban, miközben a ko-
rábbi listavezető Jugović vereséget 
szenvedett, a kátyiak ugyanis 3:0-ki-
kaptak Bukovacon a Fruškogorski 
partizantól. A temeriniek a ki-
egyenlített első félidő után ala-
posan kitömték a péterváradiak 
hálóját, összesen nyolc gólt rá-
moltak be, ebből hetet a szünet 
után szereztek. Pavlov mesterné-
gyest ért el, míg Stjepanović, Tatić, 
valamint a csereként beál-
ló Ergarac és Đurđević egy-egy ta-
lálatot szerzett.

A TSK 23 egységgel veze-
ti a pontvadászatot. A Bačka és 
a Jugović 21-21, a Fruškogorski 
partizan 19, míg a Fruškogorac és 
a Cement 18-18 ponttal követi a 
temerinieket. A TSK a tizedik for-
dulóban a Jugović ellen vív rang-
adót idegenben.

TSK: Vojvodić, Marković, 
Knežević, Radičić, Tatić, 
Paska, Pavlov, Pupovac, 
Stjepanović, M. Kovačević, Svitić.

sIRIg–FuTOg 4:3
A szőregi csapat az előző for-

dulóban megszerezte idei első, a 
mögöttünk levő hétvégén pedig a 
második győzelmét is, amivel fel-
ugrott a táblázat 12. helyére. Ezen 
a hétvégén a Dinamo lesz a Sirig 
vetélytársa Tiszakálmánfalván.

Vajdasági liga – déli csoport 
SLOGA–ŽELEZNIČAR 

(Inđija) 0:2 (0:1)
A találkozót a rossz időjárás és 

a kiadós eső miatt halasztották el 
a nyolcadik fordulóban. A mérkő-
zést bepótolták, a temeriniek azon-
ban vereséget szenvedtek. Ez rész-
ben a játékvezető miatt történt, aki 
a második félidő derekán, 1:0-ás 
állásnál kezezés miatt elmulasz-
tott tizenegyest ítélni a hazaiak ja-
vára. A vendégek második találata 
a bírói raádásban született ellen-
támadásból.

ŠAJkAŠ (kovilj)–slOgA 
1:3 (0:3)

Villámrajtot vettek a 
temeriniek, hiszen már a 18. perc-
ben 3:0 volt az eredmény a javuk-
ra. Előbb Papović szerzett két gólt, 
majd Klaić is betalált a hálóba. A 
hazai csapat a mérkőzés hajrájá-
ban szépített.

A Sloga szombaton az utolsó 
helyezett šidi Radnički ellen ját-
szik hazai pályán.

MlADOsT–slOVeN (Ruma) 
2:3 (1:1)

A járekiak az utóbbi hat for-
dulóban az ötödik vereségüket 
szenvedték el, és a 12. helyen van-
nak a tabellán. A Mladost szom-
baton a Slobodával játszik Donji 
Tovarnikon.

kézIlABDA
Női szuper B liga 

TeMeRIN–sReM (Mitrovica) 
27:37 (12:20)

A ligában az újonc temerini lá-
nyok a második idei találkozóju-
kon is kikaptak, s jelenleg az utol-
só előtti helyet foglalják el a tíz 
csapatot számláló mezőnyben.

első férfi liga – 
Vajdasági csoport 

MLADOST TSK–RADNIČKI 
(Šid) 37:30 (19:14)

Négy forduló után két győze-
lem és két vereség a járeki csa-
pat mérlege.

AszTAlITeNIsz
46. alkalommal szervezték 

meg Szabadkán a Harangozó Vil-
mos emlékversenyt. A temerini 
játékosok közül Orosz András 
szerepelt a legjobban, aki a ne-
gyeddöntőig jutott a nagy hagyo-
mányú tornán. A nyolcaddöntőben 
esett ki Pero Tepić és Orosz Ni-
kolett.

Újvidéken a legfiatalabbak 
számára szervezett korosztályos 
versenyen aranyérmet nyert Pető 
Maksim, Varga Laura pedig ezüst-
érmet szerzett. Ezt a két érmet 
zsebelték be a temerini fiatalok. 
Ami a további eredményeket ille-
ti, a negyeddöntőig jutott Molnár 
Krisztina, a nyolcaddöntőig pe-

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul a Temerini Önkormányzat

A támogatott médiaprojektben megfogalmazott nézetek 
nem feltétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

dig Tényi Nóra, Vígh Botond és 
Bollók Barbara.
Második liga, északi csoport – 

férfiak 
TeMeRIN FeROCOOP II.–

BANAT II. (Nagybecskerek) 4:1

Eredmények: M. Puhača–I. 
Miljanović 3:0, Nagyidai G.–S. 
Miljanović 1:3, Varga D.–Jačimović 
3:0, Puhača,Varga–I. Miljanović,S. 
Miljanović 3:0, M. Puhača–S. 
Miljanović 3:0.

T. N. T.

Cím:  Kossuth Lajos u. 32/19, 
Temerin

060/ 14 93 448 
(Viber / WhatApp)

FB: Beauty corner Magical Soul
IG: beauty_corner_magicalsoul

ARCKEZELÉS: Hydrafacial an-
age higiéniai kezelés,
vegyi peelingek, mélységi 
hidratálás,
oxigénes kezelés, arcmasszás

TESTKEZELÉS: Ancellulit 
masszázs, vákuumkezelés,
relaxációs- és terapeutamasszázs

TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS: 
EPILÁCIÓ a legkorszerűbb diódás 
lézeres technológiával

MANIKŰR ÉS PEDIKŰR: 
körömépítés, gél és gél lakk, 
japán- és hagyományos manikűr 
- esztékai, egészségügyi és gépi
TARTÓS SMINKELÉS 
SZEMÖLDÖKPÚDER, PROFI 
SMINKELÉS,
DEPILÁCIÓ: forró- és 
hideggyantás 
SZEMÖLDÖKSZEDÉS, -festés és 
-formázás
SZEMPILLARÁÉPÍTÉS - klasszikus 
szempilla (1:1), orosz kötet 
szempillahosszabbítás

KOZMETIKAI SZALON 
kínálatából:

Savanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska. A szokásos kínálatban: örökzöldek, 
sziklakerti növények, szobanövények: Schefflera, 
Benjamin fikusz, 100 fajta kaktusz, behozatali orchidea.

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

Parkosítás, kertrendezés és megrendelésre beültetés:

063/19-16-169

A


