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Hiába, változnak az idők. Régen volt a képeslap meg a 
vezetékes telefon. Manapság azonban számos más módon 

kívánhatunk kellemes ünnepeket azoknak az ismerőseinknek, roko-
nainknak, akikkel a távolság miatt nem tudunk találkozni az ünnepek 
alatt. Most már túlnyomórészt  az internetes levelezőrendszereken 
és a közösségi hálókon keringenek a különféle stílusú és hangulatú 
ünnepi üdvözlőlapok. 

Szerencsére azonban a karácso-
nyi, újévi  képeslapküldés azért még 
nem ment ki teljesen a divatból. So-
kan ugyanis közvetlenebbnek érzik, 
mint az online üdvözleteket. Mások 
pedig azért is szeretik, mert a hagyo-
mányos lapokat az ünnepek idejére 
fel lehet állítani a polcra, az asztalra 
vagy a karácsonyfa mellé. Így jelképe-
sen az is a családdal lesz, aki küldte, 
és még esztétikai élményt is nyújt. 

Egy felmérés szerint itt, kanadá-
ban a hagyományos képeslapok rene-
szánszukat élik, és ez a fajta vissza-
térés a régi időkhöz egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend. Miként a 
konyhákban mind gyakrabban látjuk viszont a jó öreg kotyogós ká-
véfőzőt vagy a piros pöttyös bögréket, addig ajándékozás során is 
igyekeznek sokan elszakadni a korszerű megoldásoktól, és valami 
emberközelibb mellett letenni a voksot. Jómagam is úgy érzem, hogy 
az ünnepi jókívánságokat tartalmazó képeslapok élethűbbek, hiszen 
magukban hordozzák a régi idők hangulatát, amikor még izgatottan  
vártuk  a postást egy-egy levélért. 

nálam bevált szokássá vált megőrizni és gyűjtögetni a képesla-
pokat, néha előszedem őket és nosztalgiázok, pláne ha azok a szü-
lőföldemről érkeztek. legnagyobb örömömre a  napjaink olvasóitól 
az ország különböző tájairól ezúttal is temérdek képeslap érkezett 
a  szerkesztőségünkbe. Hálásan megköszönöm és külön értékelem 

azokat, amelyeken a hagyományos üdvözlőszavak mellett a feladó 
dióhéjban az újsággal kapcsolatos véleményét is megírja.

DE fElEdJük az ünnEp MáMorát, lépjünk a mába! Szóval 
lezártunk újból egy évet, s hamarosan átlépünk az új év küszö-

bén. Elképesztő mennyiségű öröm, bú, siker, kudarc, verejték és mosoly 
búcsúzott el tőlünk. ám azt hiszem, egyetértenek velem, hogy nem is 

annyira a múlt aggaszt bennünket, hi-
szen az már elmúlt, mögöttünk van. a 
legnagyobb emberi probléma, amely-
re ilyenkor még fokozottabban érzé-
kenyek vagyunk, ez a hova, a merre 
kérdésre való válasz. Magyarán szól-
va, ugyan mit hoz a jövő? Egyes fel-
fogások szerint a kérdésre viszonylag 
egyszerűen lehet válaszolni. Ha kitar-
tóan harcolunk valamiért, és hisszük, 
hogy már meg is kaptuk, akkor az a 
mienk lesz! Sokan bevallják, míg má-
sok tagadják, hogy ilyenkor újévi fo-
gadalmat tesznek. pedig az új év egy 
új kezdet is lehet, csak elhatározás 
kell hozzá. félreértés ne essék; nem 
kívánok senkit se kioktatni, csupán 

jóindulatból ajánlom olvasóink figyelmébe e röpke kis fogadalmi felhí-
vást, amit bizony jó lenne mindannyiunknak alaposan fontolóra venni. 
a nagy filmkomikustól, Charlie Chaplintől származik: 

Mindig JuSSon idő nEvEtni, mert ez a lélek legszebb zenéje. 
olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. dolgozni, mert ez a 

siker ára. Játszani, mert ez az örök ifjúság titka. Szeretetet adni, mert ez 
gyógyítja az embert, azt is, aki adja, és azt is, aki kapja. Egy pillanatnyi 
mosoly, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az  életet.

a temerini Újság olvasóinak eredményekben gazdag, boldog új 
évet kívánok!

MÓriCz lajos
kelowna, bC, kanada, napjaink kanadai magyar családi havilap

Kis fogadalmi felhívás

a székelyföldi Szentegyházi gyermekfilharmónia a kará-
csony előtti napokban a temerini Szent rozália-plébánia-
templomban vendégszerepelt
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Olvasóink figyelmébe!

közöljük tisztelt olvasóinkkal, hogy január 2-án, újév 
másnapján a temerini Újság nem jelenik meg. a lap 
következő száma január 9-én lesz kapható a szoká-
sos helyeken.
E lapszámunk melléklete a temerini Újság 2020. évi 
színes falinaptára. a szerkesztőség
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Áldott karácsonyt és sikerekben 
gazdag, boldog új évet kívánunk!
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Áldott, békés, szeretetteljes 

karácsonyi ünnepeket 

és örömökben gazdag, 

sikeres, szerencsés 2020-as 

esztendőt kíván 

minden temerini polgárnak 

Temerin önkormányzata nevében 

Đuro Žiga, 

Temerin Község polgármestere és 

Pásztor Róbert, 

a községi képviselő-testület 

elnöke
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Kellemes, örömteli karácsonyi ünnepeket és 
egészségben, eredményekben gazdag új évet kíván 

minden tagjának és temerini lakosnak 

a Temerini Kertbarátkör tagsága

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, 
békés, sikerekben gazdag új esztendőt kíván 
Temerin polgárainak és kedves klienseinek a 

SLENDERTONE 
kozmetikai szalon tulajdonosa és személyzete. 
Tanító utca 2., tel.: 851-697, mobil: 063/521-036

Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván 
a polgároknak és vásárlóinak 
Füstös Róbert és Ildikó, az

Újvidéki utca 377. és 385.
tel.: 851-606, 063/813-93-48 és 3-848-316, 063/234-252
zlataraexclusive585@gmail.com és exclusiveduo2@gmail.com

tulajdonosa, családja és a munkatársak.

és az

Újvidéki utca 375., tel.: 842-677

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván üzletfeleinek 
és Temerin polgárainak a

Papirus papírüzlet
tulajdonosa, Szűcs Béla és családja. 
Gravíroztatással 
tegye egyedivé ajándékát!

békés, boldog karácsonyt és örömteli, sikeres új évet kíván 
temerin polgárainak a
grEEn könyvelőségi iroda
tulajdonosa, kováCS zSuzSanna.
temerin, Újvidéki u. 392., 
tel.: 851-775, mobil: 063/547-990
zuzanagreen@open.telekom.rs

Újvidéki utca 302., tel.: 843-485; 063/593-752

RAKIĆ OPTIKA BS

Minden kedves vásárlónknak, üzletfelünknek, 
munkatársunknak és temerin polgárainak 
kellemes karácsonyt és sikerekben gazdag 
új évet kívánunk

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és békés, áldásos 
új esztendőt kíván 
minden kedves üzletfelének 
és temerin polgárainak. 

Szirmai károly u. 7. 
tel.: 063/77-60-522 
www.kozmeticki-salon.com

K O Z M E T I Č K I  S A L O N

kozMEtikai Szalon
A

Boldog karácsonyt és örömökben gazdag, sikeres új esztendőt kíván 
vásárlóinak, üzletfeleinek és Temerin polgárainak a 

Zizi Plus papírkereskedés
tulajdonosa, Pásztor Csorba Ilonka 

és munkatársai

Temerin, Petőfi Sándor u. 1., tel.: 842-361Temerin, JNH 222., tel.: 021/3-843-004

A ZiZi Shop
tulajdonosa, családja és 
dolgozói közössége áldott, békés, 
örömteli karácsonyt és boldog új évet 
kíván vásárlóinak és üzletfeleinek.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt kíván minden kedves vásárlójának, 
ügyfelének és Temerin polgárainak a

népfront u. 97., tel.: 844-669

hofy cuki
cukrászda és pékség dolgozói közössége.

SAVANOVIĆA
virágkertészet tulajdonosai, NENAD és MIRA
kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, 
sikerekben gazdag, boldog új évet kívánnak 
üzletfeleiknek, vásárlóiknak és temerin polgárainak.
Temerin, Bem u. 22., 842-530, 064/234-38-53.
A virág minden alkalomra a legpompásabb ajándék!

Horváth ékszerüzlet
bensőséges karácsonyt és sikeres, boldog 
új esztendőt kíván vásárlóinak, üzletfeleinek 
és temerin minden polgárának
petőfi Sándor u. 17., tel.: 843-362
Munkaidő hétköznap 9–18, szombaton 9–14 óra
    Továbbra is az önök szolgálatában!

a több mint 50 éve az Önök szolgálatában levő
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Jövő évi beruházások
A képviselő-testület ülésének napirendjén szerepelt a 2020. évi 

községi költségvetésről szóló határozat javaslatának elfogadása. Ennek 
értelmében valamivel több mint egymilliárd dinárból gazdálkodhat 
2020-ban az önkormányzat.

Milka Jurić, a községi tanács pénzügyi felelőse és a költségvetési 
javaslat beterjesztője elmondta, a rendelkezésre álló eszközök zöme 
költségvetési forrásokból és adókból, kisebb része pedig támogatá-
sokból származik. A kiadásokat a bevételek szintjén tervezték. 

Az ellenzék javasolta a kiadási tételek módosítását, de azt kormány-
zó koalíció nem fogadta el. 

A pénzügyi felelős kitért a 2020-ban tervezett beruházásokra is. 
Ezek a támogatásokkal együtt (ide nem értve az új szennyvíztisztítóra 
megítélt támogatást) csaknem 340 millió dinárra rúgnak, ami az évi 
költségvetés harmada.

A tervezett kiadások a következők: a szennyvízcsatorna bővítési 
terveinek költségei 14,8 millió dinár, bővítési munkálatok 39 millió, 
magánterületek kisajátítása (J. J. Zmaj utca, Kossuth Lajos utca, Moša 
Pijade utca) 20 millió, utak és járdák javítása 50 millió dinár. 

Tervben van: Az óvoda bővítése végett egy szomszédos épület meg-
vásárlása, a Telep végén földterület vásárlása, ahol az új köztemető lé-
tesülne, forgalmi jelzőlámpa telepítése az Újvidéki és a Kis Ferenc utca 
kereszteződésében, a közvilágítás korszerűsítése, a Temerini Első Helyi 
Közösség épületének renoválása, a Nyugati temetőben az új kápolna 
építésének befejezése és egyéb munkálatok finanszírozása.

Kormányrendelet alapján fizetésemelésre az összkiadások 23 szá-
zalékát lehet fordítani. Ebből az önkormányzati és a helyi közösségek 
dolgozóinak nyolc százalékos, a gyermekintézményekben kilenc, a 
népjóléti, művelődési és más közintézményekben tíz százalékos eme-
lés járhat. 

Az önkormányzat jövőre nem tervezi bankhitelek felvételét.
G. B.

pásztor róbert elnökletével a községi képviselő-testület legutóbbi 
ülésén a képviselők tudomásul vették guszton andrásnak, a köz-
ségi tanács tagjának lemondását (nem hivatalos értesülés szerint 
az Újvidéki rádió 2. csatornájának főszerkesztői posztjára távozik), 
majd a napirend elfogadását követően, mivel korábban is történtek 
lemondások, a testület titkos szavazással négy új tanácsnokot vá-
lasztott. Ezek Szabó gabriella, dejan bradaš, radivoje petrović és 
Milica gvozdenović. reszortjukról a polgármester dönt.

Mivel a volt kendergyár helyén kialakított lakótelep („Šešeljgrad”) 
lakosai petíciót fogalmaztak meg a lakótelephez közel tervezett mező-
gazdasági alapanyagú, megújuló 
energiaforráson alapuló villany-
erőmű építése ellen, a képvise-
lők napirendre tűzték és megvi-
tatták az előállt helyzetet. 

a biogáz előállítására szol-
gáló szerves anyagok bomlása 
során ugyanis bűzös és veszé-
lyes gázok is a levegőbe kerül-
hetnek, és mivel lakótelepük a 
tervezett létesítmény közelében 
fekszik, féltik egészségüket a pe-
tíció aláírói. Mivel megállapították, hogy a leendő áramtermelő létesít-
mény építkezési területen belül létesülne, a községi tanács jogosnak 
találta a lakosok aggodalmát, és megfelelő intézkedéseket rendelt el 
a potenciális veszélyek elhárítása érdekében. a községi tanács erre 
vonatkozó javaslatát a képviselők egyhangúan elfogadták. g. b.

Ne legyen biogázos 
áramfejlesztő!

Szavaznak a képviselők

Áthelyezik a gázvezetéket
A községi költségvetés legutóbbi módosításakor tízmillió dinár támogatást 

irányzott elő a Gas közvállalat beruházásának támogatására. Ekkor közölték, 
hogy módosították a közvállalat ügyviteli tervét és a támogatás összegéből a 
felügyelőség meghagyására arrébb helyezik a szőregi gázvezeték szeméttelep 
közelében húzódó szakaszát. A szeméttelep és a szennyvíztározó közelsége 
ugyanis rozsdásodást okozhat a gázvezetéken, a gyulladás és a robbanásve-
szély pedig nincs kizárva, ami beláthatatlan következményekkel, károkkal, 
akár emberáldozatokkal is járhat. Az elmúlt napokban hozzáláttak a gázve-
zeték áthelyezéséhez.

a helyi idegenforgalmi szervezet szombaton karácsonyi vásárt rendezett temerin szűkebb központjában. az esti órákban házi-
as és kisipari vállalkozók által készített termékeket lehetett vásárolni ünnepélyesen kivilágított standokról. Szépszámú érdek-
lődő volt kíváncsi az eseményre.
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Karácsonyi vásár
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ajándék az óvodásoknak

kedden délután a veljko vlahović iskoláskor előtti intézményben 
Sziveri béla, a kókai imre általános iskola igazgatója és ternovácz 
istván, a Magyar nemzeti tanács végrehajtó bizottságának tag-
ja átadták a budapesti rákóczi Szövetség ajándékait azoknak az 
óvodáskorú gyerekeknek, akik jövőre magyar tannyelvű általános 
iskolába iratkoznak. az ajándékok átadását követően ternovácz 
istván elmondta, hogy a budapesti székhelyű rákóczi Szövetség 
a vajdasági partnerszervezetével, a Magyar nemzeti tanáccsal 
együttműködve minden évben ajándékokkal kedveskedik a vég-
zős óvodásoknak. 

– az iskolai előkészítőbe járó magyar gyerekek egy meseköny-
vet és egy tábla csokoládét kaptak ajándékba, ráirányítva a szülők 
figyelmét a magyar iskola választásának fontosságára. karácsonyig a 
vajdaságban mintegy 1400, az egész kárpát-medence minden telepü-
lésén összesen 22 000 magyarul beszélő óvodást vontak be a rákóczi 
Szövetség beiskolázási programjába. a gyerekek mesekönyvet és 
csokit kapnak egy levél kíséretében, amely a szülőket magyar iskola 
választására bátorítja. a támogatási rendszernek csak egy része az, 
amit a rákóczi Szövetségtől most kaptak a gyerekek. 

– Ha magyar iskolát választanak, tavaszra még egy jó minősé-
gű iskolatáska is jár a gyerekeknek, őszre pedig számíthatnak a 
10 000 forintos egyszeri ösztöndíjra, ahogyan az elmúlt években 
is. Mindezeket a támogatásokat kiegészíti az Mnt beiskolázta-
tási programja, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a gyerekeket és a szülőket meggyőzze az anyanyelven tanulás 
fontosságáról – nyilatkozta ternovácz istván, az Mnt végrehajtó 
bizottságának tagja.

g. b.

a jövőre iskolába induló óvodások örömmel vették át az 
ajándékot

Mesekönyv 
és csokoládé

LOVASBáL 
január 26-án 

a Fox lakodalmas teremben
a főnyeremény egy kiscsikó!

bőséges vacsora, a vendégeket 
a péterrévei karaván együttes szórakoztatja. 

a részvételi díj 1500 dinár.
Jelentkezni Morvai Sándornál, 060/090-10-15

KOROKNAIéK éRTeSíTIK TISzTeLT VáSáRLóIKAT, hogy 
az ünnepekre való tekintettel az alábbi beosztás szerint fognak dol-
gozni a piacon:

kedden, december 24-én – ünnepi Magyar Szó, Családi kör
csütörtökön, december 26-án – a temerini Újság ünnepi száma 

falinaptárral
pénteken, december 27-én – Magyar Szó tarka világ melléklettel
kedden, december 31-én – ünnepi Magyar Szó
pénteken, január 3-án – Magyar Szó tarka világ melléklettel

A VMSZ női fóruma
A VMSZ Temerini 

Női Fóruma elnök-
ségének tagjai kará-
csony előtt hátrányos 
helyzetben élő csalá-
dokat kerestek fel, 
hogy adományaikkal 
szebbé tegyék ünne-
püket. 

CsÁKy Romina

Karácsonyi énekek
Karácsony napján a 10 órai nagymise után a templomudvarban for-

ralt bor és tea mellett karácsonyi énekek hangzanak el a Szirmai Károly 
MME Dalárda Férfikórusa és Tamburazenekara, valamint a Juventus 
kórus előadásában.

A XXIII. Vince-napi Nemzetközi Borfesztivált és Bor-
kóstolót január 25-én szervezi meg a Kertbarátkör a sport-
csarnokban.

program: a vendégek fogadása 10-11 óráig, majd 11 órától szak-
mai értékelés, sajtótájékoztató, 13 órától kulturális-szórakoztató mű-
sor, 14 órakor eredményhirdetés és díjkiosztás. a szervezők kérik, 
hogy részvételével tegye Ön is gazdagabbá a borkultúra fejlesztése 
céljából megrendezett ünnepi összejövetelt.

program a termelőknek: Mintaátvétel január 15-én és 16-án (szer-
dán és csütörtökön) 8-18 óráig, valamint 17-én (pénteken) a külföldi 
kiállítóktól az ifjúsági otthonban (Újvidéki u. 403.).

borbírálat: január 18-án (szombaton) 11 órai kezdettel. Eredmény-
hirdetés és díjkiosztás: január 25-én 14 órakor a sportcsarnokban.

a borversenyen való részvétel feltételei: Minden mintából há-
rom 0,75 literes palackot kell átadni. Minden üvegen fel kell tüntetni 
a termelő nevét, lakhelyét, a bor fajtáját és évjáratát. a házasított 
boroknál is kérik a fajta megjelölését. a bírálat szervezéséhez min-
tánként a hozzájárulás 500 dinár (5 €). a termelőnek vagy átadónak 
személyi igazolvánnyal kell igazolnia magát. a részvételi szándék 
és a borminták bejelentése barna Mihálynál  +381 (0)63 8657-866 
és lahos imrénél +381 (0)63 8530-724, illetve a következő e-mail 
címen történhet: kertbaratkor@parabolanet.com

facebook: temerini kertbarátkör.

XXIII. Vince-napi 
Nemzetközi Borfesztivál
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Zsúfolásig megtelt csütörtökön este a plébá-
niatemplom a nemzetközi hírű 140 tagú szent-
egyházi (Erdély) Gyermekfilharmónia karácsony 
előtti koncertjén. Három vajdasági helységben: 
Temerinben, Nagykikindán és Doroszlón mutat-
koztak be hatalmas sikerrel. Temerinben nagy 
volt az összefogás, mert a gyerekeket családok 
látták vendégül. 

Köszönet illeti mindazokat, akik első szóra 
nyújtották kezüket és segítettek abban, hogy a 
„filisek” – ahogy a csapat tagjai szólítják magu-
kat –, velünk lehettek, megvendégelhették őket, 
amiért egy csodálatos koncertben volt részük a 
Szent Rozália-plébániatemplomban. 

A közösség nevében pedig hálával és kö-
szönettel tartozunk a Gyermekfilharmóniának 
és vezetőinek, valamint Kókai Orsolyának és 
segítőtársainak: Csernyák Zsuzsánnak és Szabó 
Gabriellának, akik hatalmas munkát végeztek 
azért, hogy lélekemelő, feledhetetlen élményt 
kapjunk. 

A Filharmónia 140 általános és középiskolás 
gyerekből, 100 székelyruhás énekesből és egy 
40 fős fúvós-vonós zenekarból áll, karigazgató-
juk Haáz Sándor marosvásárhelyi származású, 

Szentegyházán tanító zenetanár, aki 1982-ben 
alapította meg az együttest. Repertoárja rövid 
klasszikus művekből, egyedi hangszerelésű nép-
dalfeldolgozásokból, történelmi dalokból és más 
népek dalaiból áll.

A karnagy a koncertet követően, még az él-
mények hatása alatt így nyilatkozott.

– Régen nem szerveztem már ekkora so-
rozatot, mint most, hogy minden 
nap, minden este legyen koncert. 
A temerini volt a hetedik, és van 
még kettő. Őszintén szólva fél-
tem, hogy a gyerekek nem tudják 
végig kibírni, de ekkora közön-
ség láttán nem csak én, hanem 
a gyerekek is fellelkesedtek és 
meg akartunk csinálni mindent, 
nagyon jól. Ez sikerült is, és kö-
szönet a közönségnek, mert ezt 
ők hozták ki a gyerekekből. Ezt 
a sikert talán nem is lehet tovább 
fokozni, és ezzel be is kellene fe-

jezni utunkat.
– Egyre nehezebb a gyerekekkel foglalkozni, 

mert hozzájuk is eljut a média, az okostelefon, 
és nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy 
úgy tegyünk, mint régen. De arról sokat tudunk 
majd mesélni, hogy ezekkel a koncertekkel egy 
világ nyílt meg előttük. Mehettünk különbö-
ző érdekes helyekre, például most Temerinbe, 
ahol kedves családoknál lehettünk elszállásolva. 
Ezért érdemes volt énekkari próbákra járniuk. 
Szerencsére a gyerekek szeretnek, tudnak és 
akarnak is énekelni. Nem csak ennyien, többen 
is vannak, de most ennyien jöhettek. Nem zene-
iskolás falu vagyunk, a zenélést és az éneklést 
tisztán műkedvelésből műveljük – mondta a 
Gyermekfilharmónia karnagya.

G. B.

Erdélyi gyerekek 
karácsonyi koncertje

Megjelent a temerini Harangszó leg-
újabb száma. a Szent rozália-plébá-
niatemplomban kerül kiosztásra kará-
csonykor.

a táltos rituáléja a tűz körül

Karacsun a téli 
napfordulón
vasárnap hajnalban, 5 óra tájban, a 

nap a nyilasból átlépett a bak jegyébe. 
Ekkor volt az év leghosszabb éjszakája. 
karacsunt, azaz a téli napfordulót ün-
nepelték meg szombaton délután nap-
lemente után a Hunor Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében a törteli ker-
tészet végén az ősök tanyáján. a turá-
ni népek hitvilágában ez a nap a meg-
újulást, az újjászületést is jelképezte. a 
sötétség átfordulását a világosságba: 
kara-csun (azaz karácsony) ünnepe. a 
karacsun a keleti pusztai népeknél, így 
őseinknél is a legjelentősebb örömnap 
lehetett, mondta a megnyitó alkalmú-
ból törteli lászló az egyesület minde-
nese, majd hozzátette: Mi most azt az 
időt próbáljuk felidézni, hogy hogyan 
nézhetett ki ez annak idején, több mint 
1000 évvel ezelőtt, amikor őseink a mon-
gol sztyeppéken, a góbi-sivatag élhe-
tő részein ünnepelték az úgynevezett 
karacsun ünnepét. 

a Hunor tagjai egy szertartással, 
tűzgyújtással, idézték fel az ősi hagyo-
mányt, amelyet szeretnének tovább vinni 
és megőrizni az utókor számára. a táltos 
szerepében kinka tibor hagyományos 
rituálé keretében megáldotta a népet, 
a jószágokat és bő terméshozamért fo-
hászkodott.

g. b.



TEMERINI ÚJSÁG2019. december 24. 7

kiemelkedő esemény volt csütörtökön este a Szentegyházi 
gyermekfilharmónia temerini koncertje. a Szent rozália-plébánia-
templomba érkező közönségnek egyedülálló élményt nyújtott a száz-
negyven énekes és hangszeres fiatal fellépé-
se. kókai orsolya fejében már néhány évnek 
ezelőtt megfogalmazódott a gondolat, hogy 
a filit, ahogyan együttesüket nevezik, meg-
hívja községünkbe. nem kis kihívás volt egy 
ilyen nagy létszámú vendégsereg fogadása 
a szervezők számára, de a temeriniek össze-
fogtak, és szívvel-lélekkel várták a vendégek 
érkezését. 

a fili tagjai két napot töltöttek nálunk, csa-
ládoknál elszállásolva. bár nagyon kevés időt 
tölthettünk együtt a vendégekkel, ez is elég 
volt ahhoz, hogy barátságok szövődjenek, és 
olyan érzéseket ébresszenek bennünk, amit 
csak nagyon ritkán van alkalmunk megtapasz-
talni. Egy lelkes és odaadó közösség voltunk, 
jó volt átélni azt a tetterőt, amely még mindig 
előhívható belőlünk. 

a fili tagjainak elmondása alapján a leg-
többen először jártak a vajdaságban, és már 
nagyon várták, hogy megismerkedjenek itt 
élő magyarokkal, akik hozzájuk hasonló sorsban élnek. Jártak az is-
kolában, betekintést nyerhettek az itteni oktatásba. Megtekintették 
községünk legfőbb jellegzetességeit. Élmény volt hallgatni a gyere-

kek nagy beszélgetéseit az iskolákról, barátokról és egyéb, számukra 
fontos dolgokról. 

az ünnepek közeledtével meséltek a saját szokásaikról hagyomá-
nyaikról. Megtudhattuk tőlük, hogy minden lehetőséget megragadnak 
azért, hogy megőrizzék hagyományaikat, amit később továbbadhat-
nak. lelkes tagjai odahaza a különböző hagyományőrző csoportok-

nak, betlehemezni járnak. farsang idején dere-
kasan kiveszik a részüket a rendezvények körüli 
teendőkből. 

a temeriniek kitűnő vendéglátók voltak. Min-
denkiben mély érzéseket keltettek az együtt töltött 
idő alatt szerzett közös élmények. gyerekek és 
felnőttek egyaránt lelkesen elkísérték vendége-
iket a különböző programokra. Mindazok, akik-
nek módjukban állt vendéget fogadni, örömüket 
fejezték ki, és elmondásuk alapján ajándékként 
élték meg a lehetőséget. Mint mondták, jó volt 
látni ezt az összefogást egy nemes ügy kapcsán, 
és nagyon jó érzés volt temerininek lenni ebben 
a néhány napban. voltak, akik azt mondták, hogy 
öröm volt részese lenni ennek a ritka esemény-
nek, ami remélhetőleg közösségeinket is közelebb 
hozta egymáshoz. Sokak szerint az eseménnyel 
csak gazdagodtunk. 

az autóbuszok szombaton délután hagyták el 
községünket. az indulás előtt a kórustagok búcsú-
dalokat énekeltek, majd felhangzott a Himnusz. a 

búcsúzás sokaknak könnyeket csalt a szemébe. a viszontlátás remé-
nyében váltunk el kedves vendégeinktől.

tÓtH dianna

Nagy volt az érdeklődés a Szirmai Kár-
oly MME Jézuska-váró karácsonyi műsora 
iránt, amelyet szombaton este a Jáccunk 
trupp mutatott be a színházteremben. A 
zenés karácsonyi műsor után Sziveri Éva 
fellépővel beszélgettünk.

Milyen üzenetet szerettetek volna átadni ez-
zel a darabbal?

Az ünnepi időszak szépségét és nehézsé-
geit szerettük volna bemutatni. Az örömről, a 
boldogságról, a karácsony hangulatáról szólt. 
Szerintem az üzenete a remény, 
a család, az összetartozás és az, 
hogy a karácsony a szeretetről 
szóljon, ne pedig a pénzről és 
drága ajándékokról.

• Hogyan zajlottak az 
előkészületek?

 – Rendezőnk, László Sán-
dor ötlete volt a nem megszo-
kott karácsonyi műsor. Szeptem-
ber végén kezdtünk el kutatni 
a megfelelő versek, szövegek, 
énekek után. Októberben picit 
lazítottunk, emiatt időszűkében 
voltunk ezért a próbákat napi szintűvé tettük. 
Mindenkinek megvolt a maga kis feladata, Éva 
és Alisza a karácsonyfadíszeket készítette dió-
ból, mogyoróból, ruhaanyagokból, Zsuzsi a 
zenei alapot biztosította nekünk az énekekhez 

hegedűvel és metalofonnal, Máté dobolt, én 
pedig az ajándékdobozokat csomagoltam és így 
tovább. Minden erőnkkel azon voltunk, hogy a 
nézők élményekkel gazdagodva, mosollyal az 
arcukon térjenek haza a műsorról. Azt hiszem 
ez sikerült is.

• Milyen volt a légkör a próbákon? 
Mióta dolgoztok együtt a csoporttal?

– Nagyon jó. Persze, voltak nehezebb pilla-
natok. Sokat nevettünk és viccelődtünk együtt. 
Olykor még akkor sem tudtunk komolyak ma-

radni, amikor fontos lett volna, de a főnök  egy-
kettőre „helyrerakott” bennünket. A csoport két 
évvel ezelőtt alakult meg, elejétől fogva tagja 
vagyok.

• Hogyan történt a szereposztás?

A közös siker élménye – Külön szerepek nem voltak a darabban, 
persze, karakterekről már beszélhetünk. Máté 
például az őrült hajával és hangos dobolásával 
a fiatalok lázadását, bolondozását képviselte. 
Endre pedig a nyuszikás dalával és a karácsony 
iránti mély tiszteletével a szeretetet, jólneveltsé-
get. De összességében a színes sálakkal, a tupí-
rozott, kócos hajakkal, a bakancsokkal voltunk 
érdekesek. A végén mi is megértettük, mit jelent 
igazán a karácsony. Együtt díszítettük a csoda-
szép karácsonyfát, és énekeltünk.

• Dolgoztok már másik darabon is? 
– Egyelőre még nem, de tervek természete-

sen vannak. Tavaszra készítünk egy új darabot, 
de arról még nem árulok el semmit. A Koldus-
tetű című előadásunkkal Erdélybe készülünk 
a közeljövőben.

• Mi az, ami miatt ennyire szereted a 
színészetet?

– Elsősorban azért az érzésért, ami akkor 
önt el, amikor meghajolok a színpadon előadás 
után. Az a bizonyos felhőtlen öröm, a közönség 
boldog arca, mosolya és a tapsvihar miatt. De 
ezen kívül még a későig tartó próbákért, hü-
lyéskedésekért, zűrzavarért a fellépések előtt, 
egymás biztatásáért – a függöny mögül. Ami-
kor megfogom a társaim verejtéktől szétázott 
kezét meghajláskor, érzem és tudom, hogy úgy 
izgultak, mint én, és most úgy örülnek a sike-
rünknek, ahogyan én, az felemelő érzés. A si-
kerélményénél csak egy szebb létezik: a közös 
siker élménye.

TERNOVÁCZ Áron

Filis vendégeink
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Egy nyolcvan évhez közel járó idős néni vallomása késztetett 
írásra. Szavai, azt hiszem, örökre belevésődtek az emlékezetembe. 
néhány évvel ezelőtt éppen ilyenkor, karácsony táján egy interjú so-
rán, élete legmeghatározóbb pillanatait rögzítettük magnóra, amikor 
is szóba került az, hogy ki hogyan éli meg a legszentebb ünnepet. a 
fáradt tekintetű, ősz hajú asszony gyermeki őszinteséggel, könnyek-
kel küszködve vallotta be, hogy az égvilágon senkije sincs, és minden 
évben azért imádkozik, hogy az ünnep mihamarabb elmúljon: 

– a férjem tíz éve meghalt, gyerekünk sajnos nem született. na-
gyon szeretnék már a párom után menni. nem is csinálok nagy ügyet 
az ünnepből. valamit eszek, fenyőfát nem állítok. Mégis kinek? Már 
a templomba sem tudok elmenni. nem fekszem le korán, mert nem 
tudok elaludni, csak forgolódom, gondolkodom. Elmúlik majd ez is, 
mint az összes többi nap. Csak már vége lenne.

a rádióban halk karácsonyi zene szól, fenyőillat járja be otthonun-
kat, a gazdagon megterített asztal körül békés, meghitt beszélgetések 
folynak, együtt van a család – bizonyára mindenki számára ilyen a 
tökéletes az ünnep. a televíziós műsorokban és a reklámtáblákon is 
a feldíszített fa körül játszó, boldog családot látjuk, ahol a gyermekek 
a kandalló előtt bontogatják a hatalmas ajándékdobozokat.

Ezzel ellentétben sokan a kereszténység egyik legszentebb ün-
nepét csöndes magányban, egyedül, társtalanul, család nélkül, a 
szeretett személyektől távol töltik. a magányos emberek fájó szív-
vel élik meg az egyedüllétet. Szentestén a múlt emlékeit idézik fel, 
régi fotókat nézegetnek, szívükig hatol az ünnep esszenciája. a leg-
nyomasztóbb talán mégis a csönd, amikor nincs kihez szólni, kivel 
megcsodálni a negyedik gyertya lángját.

talán ennél is nehezebb, ha valakinek hosszú éveken át a csa-
láddal, a készülődéssel, sütéssel-főzéssel, közös programokkal telt 
e gyönyörű ünnep. aztán egy nap marad az egyedüllét, a hiányérzet 
fájdalma. Úgy érzik, életük nem illik bele a karácsonyról kialakult idilli 
képbe, így ebben az időszakban a magány még szívbemarkolóbb. 
Számukra a karácsony a túlélésről szól.

az egyedül élők ünnepek táján sokkal érzékenyebbek. Emlé-
keikkel viaskodnak, gondolatban felidézik szeretteik elvesztését, 
búskomorság érzése kerítheti hatalmába őket. figyeljünk hát rájuk! 
nézzünk körül a családban, ismerőseink, szomszédaink között, és 
tegyük fel a kérdést: érezheti magát egyedül valaki? netán segítségre 
van szüksége? vagy csak egy kis odafigyelést igényel?

ádáM Csilla

Ünnep-e 
mindenkinek?

Temeriniként az 
ötödik kontinensen

A Ternovác család a temerini karácsonyi szokásokat és hagyományo-
kat immár két évtizede Ausztráliában ápolja. Kérésünkre Edit asszony, 
a családanya és négyszeres nagymama szívesen megosztotta velünk azt, 
hogy mit sikerült megőrizniük mindabból, amit magukkal vittek az ötö-
dik kontinensre. 

– Idén immár huszonegyedszer várjuk ezt az ünnepet Ausztráliában, 
családi körben. Igyekeztünk minden hagyományt és szokást megőrizni, így 
azt is mondhatnám, hogy az, ami az ünnepkor történik szinte semmiben 
sem különbözik a sok évvel ezelőtti „otthoni”, temerini ünnepektől. Az 
adventi időszakkal nálunk is megkezdődnek a karácsonyi előkészületek. 
Adventi koszorút készítünk minden évben, ami jelzi az ünnep közeledtét. 
A saját hagyományaink mellet egy-két szokással azért bővült az ünnep. 

Ausztráliában a karácsonyfa 
már december első hetében 
ünnepi díszben áll, és megkez-
dődik a lakás ünnepi díszbe 
öltöztetése. Ezt a szokást mi is 
átvettük. Így még tovább élvez-
hetjük az ünnep varázsát. 

A karácsony böjti ebéd a 
hagyományoknak megfelelő-
en dió, fokhagyma és méz fo-
gyasztásával indul. A családfő 
elé egy alma kerül, aki annyi 
szeletre vágja az almát, ahány 
tagú a családja. Utána halászle-
vet, sült halat és mákos tésztát 
fogyasztunk, ez utóbbit méz-
zel. Amíg csak lehetőségünk, 
erőnk és egészségünk lesz rá, 
ápolni fogjuk ezeket a szoká-
sokat. 

Az éjféli misére is mindig 
szeretettel és együtt ment a 
család. Most, miután már gye-
rekeinknek is saját családjuk 

van, ezt nehéz összehoznunk, de aki csak teheti, eljön a templomba. A 
férjemmel együtt mindig buzgón és nagy boldogsággal készülünk a ka-
rácsony-napi ünnepi ebédre. Ilyenkor az egész család egy asztalnál ül 
– nálunk. Idén már négy unoka foglal helyet az ünnepi asztalnál. Őket 
természetesen ajándék várja a fa alatt. A süteményt előre elkészítem, idén 
vaníliás koszorú, mézes pogácsa, diós stangli, valamint mákos és diós 
bejgli készül. Az ebéd készítését már előző nap elkezdem, a töltött ká-
poszta kemencében készül. Emellett húsleves, paradicsom szósz, pulyka, 
csirke és báránysült lesz az asztalon, köretekkel és salátákkal. Itt szo-
kás sült sonkát fogyasztani ilyenkor, ezért az is kerül majd az asztalra. 
Számunkra a legfontosabb, hogy ilyenkor mindnyájan együtt lehetünk, 
és nagyon nagy boldogság gyönyörködni az unokákban miközben az 
ajándékokat bontogatják. 

Kezdetben hiányoztak az otthoni karácsonyok, de igyekeztünk minden 
szokást és az ünnep varázsát úgy megőrizni, ahogy azt a szüleinktől mi 
megtanultuk. Mindezt igyekszünk átadni az unokáknak is, és amíg csak 
erőnk engedi ez így is marad. Egy-két apróságot kivéve, szinte minden 
ugyanúgy történik mint odahaza. Persze különbség is van: a legnagyobb 
talán az, hogy itt nyáron zajlik az ünnep. Ezt nehéz volt megszokni, de az 
évek múlásával mégis hozzászoktunk. Hozzászoktunk, hiszen nem az a 
lényeg, hogy kint milyen az időjárás karácsonykor, hanem az, hogy együtt 
vagyunk, egészségesek vagyunk és örülhetünk egymásnak.

T. D.

az ausztráliában élő népes ter- 
novác család: szülők, gyerekek és 
unokák. nincs a képen a legfiata-
labb unoka, noah.

Kohanec sándor 
vilmoskörtéje a fődíjas

 A Zentai Gazdanapokon a temerini Kohanec sándor itala 
nyerte el a pálinkaverseny fődíját. A boldog nyertes a követke-
zőket mondta a Pannon RTV riporterének:

– Nagyon örülök neki, nem számítottam rá. Aranyéremre 
számítottam, de hogy a legjobb lesz, arra nem.

A pálinkák versenyére idén rekord számú, majdnem 700 
minta érkezett a döntőbizottsághoz, ezeket pedig 33 kategó-
riába sorolták. Nagy Miklós, a házigazda Szent Miklós Pálinka 
Lovagrend nagymestere elmondta, nagyon nehéz munkája volt 
a zsűrinek, mivel alapvetően az idei gyümölcsök minősége is 
kiváló volt: „A 33-ban tényleg a kökénytől kezdve, somon ke-
resztül, a déligyümölcsökig, az itt őshonos gyümölcsök, mint 
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Pásztor Róbert és felesége, Ilonka 25 
éve házasok, két gyermekük van, Léna és 
Krisztián, mindketten egyetemi hallgatók. 
A szülők munkaviszonyban vannak: Róbert 
az önkormányzatban, a községi képviselő-
testület elnöki tisztségét tölti be.

Róbert vérbeli horgász, a Kárász Sporthor-
gász Egyesület titkára, Ilonka pedig az idén önál-
ló vállalkozásba kezdett. A család minden tagja 
munkájából adódóan, illetve egyetemi tanulmá-
nyai miatt, rendkívül elfoglalt. Ezek a kötelezett-
ségek azonban nem gátolják 
őket abban, hogy naponta, 
de főleg hétvégeken együtt 
töltsenek bizonyos időt, 
hogy megbeszéljék a dolgo-
kat, és figyeljenek egymás-
ra. Karácsonykor, a szeretet 
ünnepén minden ajándék-
nál fontosabb számukra az 
együtt töltött idő.

– Hívő, hagyományőrző 
és hagyományápoló család 
vagyunk – mondja Róbert, a 
családfő majd így folytatja:

– Igyekszünk úgy ün-
nepelni, mint valamikor 
szüleink, illetve tovább-
vinni azokat az értékeket, 
amiket tőlük tanultuk. Ka-
rácsony böjtjén a mi csalá-
dunkban az ebéden szokott 
lenni a hangsúly. A menü sóban-vízben bableves 
és mákos tészta, kerül az asztalra dió, alma, méz 
és fokhagyma is. Késő délutáni teendőnk, főleg 
a gyerekeké, a fenyőfa feldíszítése.

Amíg szüleimmel éltem, addig az volt a szo-
kás, hogy a rokonok, a barátok valakinél ösz-
szegyűltek és éjfélig kártyáztak, de nem csak a 
férfiak. Voltak, akik elmentek éjféli misére, vol-
tak, akik nem. Az utóbbiak tovább kártyáztak 
majd azokkal, akik visszaérkeztek a templom-
ból, az egész napos böjtölés után együtt ettek a 
sült malacból vagy bárányból. Angyali kolbász 

nálunk nem volt.
– Családomban az utóbbi 17 évben valame-

lyest módosult a karácsonyi böjti program. Ennyi 
éve ugyanis, hogy a Kárász Sporthorgász Egyesü-
let több száz adag halászlevet főz és oszt szét a 
temerinieknek. Ezen a napon tehát egyesületbeli 
társaimmal együtt előkészülünk a főzésre, főzünk 
és kiosztjuk a karácsonyi étket, ami ingyenes. 
Miután ezzel megvagyok, hazamegyek ebédelni 
a családdal. A böjti ebédet mindig szűk családi 
körben fogyasztjuk el, de a karácsonyit már a 

nagyszülőkkel együtt. Sajnos az idén édesapám 
már nem lesz velünk. Az együtt eltöltött délutánt 
követően visszamegyek a klubba kártyázni, meg-
beszélés szerint a feleségemmel együtt vagy egye-
dül. A további forgatókönyv ugyanaz, mint gyer-
mekkoromban volt. 

A Pásztor családban is a feleség végzi az elő-
készületeket, süti és főzi az ünnepi asztalra kerülő 
süteményt, ételeket.

– Jó szervezéssel és időbeosztással sikerült 
advent első vasárnapjáig befejeznem a takarítást 
– mondja Ilonka, a feleség. – Férjemmel és a 

karácsonyi családlátogatóban

Őrizzük hagyományainkat
gyerekekkel már korábban megbeszéltük, hogy 
milyen lesz az adventi koszorú és a lakás ünnepi 
díszítése. Karácsonyra, a szeretet ünnepére való 
készülődés során minden vasárnap meggyújtottuk 
a gyertyát, hétről hétre eggyel többet. Az előké-
születekhez tartozik a sütemények kiválasztása és 
elkészítése is. Vannak olyanok, amelyek minden 
évben asztalra kerülnek, mert a család kedvencei. 
Nincsen karácsony diós stangli, lúdláb, fűszeres-
mézes és japánszél nélkül. Természetesen az ál-
landó sütik mellé újak is kerülnek. Valamennyi 
finomságot hagyományos, a nagyanyám receptje 
szerint készítek. Nézegetem ugyan az újabb, az 
újragondolt recepteket is, de nincsen jobb az 
ismert, bejáródott recepteknél. Minden fajtából 
többet sütök, mivel csomagolunk a karácsonyi 
ebédet nálunk elfogyasztó nagymamáknak, de 
férjem nagynénjének is. Az ünnepi menüsor min-
dig húslevessel kezdődik, sültekkel, köretekkel, 
salátákkal folytatódik. A húsról férjem gondos-
kodik és általában az utolsó pillanatban dől el, 
hogy liba, pulyka vagy kacsa kerül-e az asztalra. 
Amikor már tudom a hús fajtáját, kitalálom a 
köreteket, a salátákat.

– Szentestén általában egyedül maradok né-
hány órára. Ez az én időm, amikor feltöltődöm. 
A karácsonyfa alá apróságok, úgy is mondhat-
nám: jelképes ajándékok kerülnek. Számunkra 
az ünnepekben együtt eltöltött idő a legszebb 
ajándék.

– Az ünnepnek nem az ajándékozásról kell 
szólnia. A lényeg a család együttléte, a szeretet, az 
egymás megbecsülése és elfogadása. Az ünnepi 
ebéd elfogyasztása után legalább még másfél-két 
óráig ülünk az asztalnál, és beszélgetünk. Nálunk 
egyébként a vasárnapi ebédek sem múlhatnak 
el beszélgetések, egymás meghallgatása nélkül. 
Karácsonykor számunkra természetes, hogy csa-
ládi barátainknak személyesen kívánunk boldog 
ünnepet. Ezért ellátogatunk hozzájuk vagy ők 
jönnek el hozzánk. Ragaszkodunk hagyománya-
inkhoz még most, a XXI. században is. Modern 
felfogású embernek tartom magam, elfogadom 
a kor újdonságait, beleértve a közösségi oldala-
kat, egyes események azokra való feltöltést is. De 
egyben azt is gondolom, ne tűnjön el életünkből 
a személyes kommunikáció, ne szakadjanak meg 
a közvetlen emberi kapcsolatok. Ne csak azt tart-
suk megtörténtnek, amit láttunk és olvastunk a 
közösségi oldalon. 

– A temerini magyarok szokásait szeretnénk 
továbbadni gyerekeinknek, hogy ők is átadják 
majd azt saját gyermekeiknek. Ezért gyermeke-
inket kis koruktól fogva erre neveljük. Nálunk 
az ünnep lényege a család és az, hogy annak 
minden tagja, szülők és gyerekek együtt legye-
nek. Az együttléten, az együtt eltöltött időn, az 
egymás meghallgatásán, a beszélgetéseken van 
a hangsúly – mondja Róbert. mcsm

a pásztor család (balról jobbra): róbert, ilonka, léna és 
krisztián

a barack, szilva – abból volt a legtöbb – a birsalma, 
minden gyümölcs megjelent. De volt olyan is, amit nem 
pálinkának nevezünk, hanem csak párlatnak, hiszen a 
tökből, az uborkából, a paradicsomból készült nedű-
ket nem tehetjük a pálinka kategóriába. A főszerepet 
pedig természetesen a helyi termékek töltik be.

A Zentai Gazdanapokat, amely a Vajdaság egyik leg-
jelentősebb agrárgazdasági kiállítása negyedik alkalom-
mal rendezték meg. Az első napon a Kárpát-medencében 
hagyományos tömény szeszes italok is megmérkőztek. 
Idén már jelentős nemzetközi konkurenciával verse-
nyeztek a vajdasági pálinkák, hiszen Magyarországról, 
Szlovákiából és Romániából is érkeztek versenyzők.

(Pannon Rtv)kohanec Sándor

folytatásos tárcáinkat lapunk következő 
számában olvashatják tovább (kertészlaposi 
tanyák, az aranymikrofon szereplői).
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Temetkezési magánvállalat, 
tul.: NAGY Erika, 

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

MEGEMlékEzés
a héten elhunyt

NAGY lajos 
(1934–2019)

szőregi lakos

PAVLOV (ČAVIĆ) Mara 
(1934–2019)

temerini lakosról.
adj, uram, örök 

nyugodalmat nekik!

MEGEMlékEzés

NAGYIDAI Imre 
(1918–1989)

NAGYIDAI Mária 
(1924–2011)

Édesapámról és édesanyámról, illetve nagyszüleinkről és 
dédszüleinkről, akik december 26-án lesz 30 éve, illetve feb-
ruár 25-én lesz 9 éve, hogy örökre lehunyták szemeiket.

A múltat felidézve könnyes lesz szemünk, 
ezernyi szép emlék, mit itt hagytatok nekünk.

Nyugodjanak békében!

Lányotok, Mária, unokáitok: Norbert, Krisztián, 
unokamenyeitek: Emma, Ildikó, és a dédunokák: 

Leon, Áron, Patrik és Virág

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett nagymamától, 

dédmamánktól

FARAGÓNé 
KOVÁRCSIK Rozáliától 

(1932–2019)

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

Egy könnycsepp 
a szemünkben érted él, 
egy gyertya 
az asztalon érted ég.

Bennünk él egy arc, 
egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet.

Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem felejtünk téged.

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

Emléked őrzi unokád, 
Rudi, unokamenyed, 
Juli és dédunokáid: 

Lacika és Alex

VéGsŐ BÚCsÚ

BAllA 
KELEMEN Borbálától 

(1929–2019)

Hit, Remény, Szeretet
Amit kaptunk, 
megbecsüljük, ápoljuk 
és tovább adjuk.

Anyai jóságodat 
köszönjük.

Szerető fiad, József és 
menyed, Gabriella

Plébánia: 

844-001

MEGEMlékEzés
Szomorú hat hónapja, hogy örök búcsút vettünk 

szeretett édesapától és férjtől

MAGYAR Imrétől 
(1956–2019)

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

Nyugodjon békében!
Szép emléked szívünkben őrizzük!

Bánatos szeretteid
MEGEMlékEzés

Három éve fáj a hiányod

ZOLI 
(1956–2016)

Szeretném szemed cinkos mosolyát 
még egyszer látni és elmondani, 
mennyire tudsz hiányozni.

Olyan szomorú mindig egyedül lenni, 
valakit mindig hiába keresni, valakit várni, 
aki nem jön soha többé, 
valakit szeretni szívből mindörökké.

Feleséged, Gita

MEGEMlékEzés
Három éve, hiányzol, hogy 
nélküled vagyunk

SIMON Zoltán 
(1956–2016)

A múltba visszanézve 
valami fáj, 
valakit keresünk, 
aki nincs már.

Gyermekeid: 
Csaba és Csilla

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel 
mondunk köszönetet a ro-
konoknak, barátoknak, is-
merősöknek, utcabelieknek, 
akik szeretett édesanyánk, 
anyósunk, nagymamánk és 
dédmamánk

FARAGÓNé 
KOVÁRCSIK Rozália 

(1932–2019)

temetésén megjelentek, 
részvétnyilvánításukkal fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek és a kegyelet virág-
jait sírjára helyezték.

Láttuk szenvedésed, 
könnyező szemed, 
mindig fájni fog, hogy 
nem tudtunk segíteni neked.
Állunk a sírodnál, könnyes 
szemmel, némán, nincs 
kinek elmondani, hiányod 
mennyire fáj. 
Öleljen át a csend és 
a szeretet, feledni téged 
soha nem lehet.

Nyugodjál békében, legyen 
csendes álmod, találj 
odafenn örök boldogságot.

A gyászoló család

VéGsŐ BÚCsÚ
NAMMITÓL

BAllA 
KELEMEN Borbálától 

(1929–2019)

„Emlékek varázsa 
melegíti lelkem, 
szívemben érzem Őt, 
soha nem felejtem, álmok, 
emlékek, szép szavak, 
ez minden, ami a múltból 
megmaradt, tátongó 
űr lelkemben a hiány, 
néha kicsit csendesül, 
de örökké fáj.”

Emléked őrzi unokád, 
Ágota és családja
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VéGsŐ BÚCsÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

öcsémtől

VARGA Istvántól 
(1943–2019)

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

Legyen nyugodt 
és békés pihenésed!

Emléked őrzi bátyád, 
Márton, ángyod, Marika 

és gyermekeik 
családjaikkal

MEGEMlékEzés
Szomorú 22 éve, hogy örök-
re itt hagytál bennünket

HOLOVICSNÉ 
VARGA Margit 
(1957–1997)

Könnyes szemmel rád 
emlékezünk, nehéz elhinni, 
hogy nem vagy velünk.

Messzire mentél, 
onnan út vissza nem vezet.
Szívünkben megmarad 
szép emléked, 
legyen áldott pihenésed!

Szerettei

MéRhEtEtlEN szEREtEttEl EMlékEzEM

SIMON János 
(1928–2014)

SIMON Zoltán 
(1956–2016)

SIMON Franciska 
(1935–2019)

Drága szüleimre és bátyámra, akik 5 és 3 éve, valamint 11 hónapja örökre itt hagytak bennünket

„Három éve fáj ez a hangulat és nem tudom kisírni, versben kipanaszolni magamat. 
Kísér és eltűnik – és újra visszajön. 

S nem tud, nem tud mégsem kihullani a szó s a könny.”
…

„Addig nézegetted levelek hullását, levelek hullását, fecskék indulását. 
Utolsó fecskével te is útra keltél, utolsó levéllel te is lehullottál.”

….
„Viszontlátásra a földnek porában viszontlátásra az égi sugárban. 

Viszontlátásra a hold udvarán vagy a tejút valamely csillagán – 
vidám viszontlátásra mégis, mégis.”

(Reményik S.)
Örök szeretettel lányuk, illetve húgod, Rózsa

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, 

anyósomtól

FARAGÓNé 
KOVÁRCSIK Rozáliától 

(1932–2019)

Ha zúg a szél, tördeli 
az ágat, sajog a szív, 
ha feldúlja a bánat.
Vihar után csendes lesz a 
táj, de a szív, az sokáig fáj.
Nehéz minden pillanat, 
csak emlék, mi megmaradt. 
Fájó szívvel gyújtunk 
gyertyát, a jó Isten 
vigyázzon rád.

Eltávoztál oda, ahol csend, 
néma csend honol, 
ahol nincs már szenvedés 
és fájdalom, csak 
örök béke és nyugalom.

Legyen nyugodt és 
békés örök álmod.
Emléked örökre 
szívünkbe zártuk.

Szerető lányod, Magdi  
és vejed, Laci

VéGsŐ BÚCsÚ
Szeretett édesanyámtól, 

anyósomtól, nagymamánktól

FARAGÓNé 
KOVÁRCSIK Rozáliától 

(1932–2019)

Nem vagy sehol, 
csak szívem mélyén érzem,  
hogy lüktet a csend, 
s a halkuló világ 
úgy sóhajt érted, 
mint kint az őszi erdőn 
a levele után rezzenő faág.
Nem vagy sehol, 
csak konok némaságom 
őriz, mint elveszett csodát, 
s mint nyarak tündöklő 
mosolyát az őszbe, 
úgy viszlek magammal 
emlékként tovább.

(Kormányos S.)

Pihenésed legyen 
békés és áldott!
Drága emléked szívünkben 
őrizzük mindörökké.

Szerető lányod, Zsuzsa, 
vejed, Pista és unokáid: 

Dávid, Robi és Anita

VéGsŐ BÚCsÚ
Nagymamánktól, 
dédmamánktól

FARAGÓNé 
KOVÁRCSIK Rozáliától 

(1932–2019)

Hozzád már csak 
a temetőbe mehetünk, 
virágot csak 
a sírodra tehetünk. 

Hiába borul rád a temető 
csendje, te élni fogsz 
emlékezetünkben, örökre. 
Nyugodjál békében!

Unokád, Izolda, 
unokavejed, Artúr és 

három dédunokád, 
Krisztián, Szebasztián 

és Barbara

Egyházközségi 
hírek

• Szent Család vasárnapján a 
szentmisék után a karonülő 
gyermekek megáldása.

• A 2020-as budapesti Nem-
zetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra készülve egy órás 
gitáros szentségimádást tar-
tunk a hónap első csütörtö-
kén, január 2-án, a 17 órai 
szentmise után.
• Aki továbbra is igényli a Hit-

élet katolikus folyóirat előfi-
zetését, szíveskedjék jelezni.

Miserend
27-én, pénteken 10 órakor: 
borszentelés.
28-án, szombaton 8 óra-
kor: szabad szándék.
29-én Szent Család vasár-
napja, a Telepen 7 órakor. 
A népért, a plébániatemp-
lomban 8.30-kor: †Varga 
Márton és Tóth Franciska, 
10 órakor: †Nagyidai Imre 
és Novák Mária.

VéGsŐ BÚCsÚ
NAMMITÓL

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

BAllA 
KELEMEN Borbálától 

(1929–2019)
Emléked őrzi unokád, 

Gábor és családja

irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.

Egyházközségünk honlapjának címe:
www.plebania.temerin.info

30-án, hétfőn 8 órakor: sza-
bad szándék.
31-én, kedden 17 órakor: 
évvégi hálaadás.
1-én, szerdán Szűz Mária, 
Isten Anyja, Újév, a Béke Vi-
lágnapja, a Telepen 8 órakor: 
szabad szándék, a plébánia-
templomban 10 órakor: sza-
bad szándék.
2-án, csütörtökön 17 óra-
kor: szabad szándék.
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ASZTALITENISZ
Újvidéken tartották meg a ha-

gyományos újévi tornát, amelyen 
ezúttal is népes mezőny gyűlt ösz-
sze, 10 országnak mintegy 600 ver-
senyzője állt asztalhoz az újvidéki 
sportközpont első emeleti termé-
ben. Kiválóan szerepelt a serdülők 
mezőnyében Orosz András, aki kü-
löndíjat vehetett át, mivel őt válasz-
tották meg Vajdaság legtehetsége-

sebb játékosának. Orosz egyéniben 
a harmadik lett, csapatban pedig 
a negotini Petar Vidićtyel aranyér-
met szereztek. Az első helyezett csa-
patnak tagja volt Pető Maksim is. 
Ugyanebben a kategóriában Var-
ga Dániel a legjobb 32 között bú-
csúzott. 

Az ifjúsági mezőnyben Orosz a 
nála idősebbek között a negyeddön-
tőig jutott, Vegyelek Dóra a legjobb 
32 között, Mladen Puhača pedig a 
legjobb 64 között esett ki.

T. N. T.

1. Inđija 11 9 1 1 349:264 19
2. Banatski Karlovac (Károlyf.) 11 8 2 1 369:300 18
3. Hercegovina (Szécsány) 11 7 1 3 322:281 15
4. Jabuka (Almás) 11 7 1 3 314:278 15
5. Potisje (Ada) 11 6 0 5 318:311 12
6. Mladost TSK 11 5 1 5 323:333 11
7. Radnički (Šid) 11 5 1 5 325:340 11
8. Dolovo 11 3 2 6 294:295 8
9. Somborelektro (Zombor) 11 4 0 7 313:342 8
10. Crvena zvezda (Mokrin) 11 3 1 7 290:328 7
11. Nova Pazova 11 3 0 8 277:321 6
12. Apatin 11 1 0 10 268:369 2

1. Spartacus (Torontálvásárh.) 11 10 1 0 296:239 21
2. Halász József (Ada) 11 9 0 2 330:243 18
3. Srem (Mitrovica) 11 8 1 2 338:288 17
4. Jadran (Bácsfeketehegy) 11 7 0 4 328:315 14
5. Petrovaradin 11 6 1 4 299:271 13
6. Mladost (Szerbcsernye) 11 6 1 4 340:330 13
7. Sloven (Ruma) 11 5 1 5 300:286 11
8. Proleter (Nagybecskerek) 11 3 1 7 287:290 7
9. Temerin 11 3 1 7 311:335 7
10. Mokrin 11 2 2 7 271:302 6
11. Dolovo  11 2 1 8 266:328 5
12. Radnički (Bajmok) 11 0 0 11 253:392 0

kÉzilabda – Első férfi liga, északi csoport

kÉzilabda – Első női liga, északi csoport

A Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert eszközök révén hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság – Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

A támogató nem feltétlenül ért egyet az általa támogatott cikkek tartalmával

a Magyar nemzeti tanács által a kistér-
ségi médiumok részére kiírt tájékozta-
tási pályázatra jelentkezve a temerini 
Újság „Hozzájárulás a lap kiadásához 
nyomdai anyagok beszerzése formájá-
ban” címmel vissza nem térítendő támo-
gatást nyert a nevezett intézménytől.

a múlt vasárnap tartották meg a pancsovai szövetségi íjász-
fordulót, amelyiken a temerini Castle archery fiatal íjászai 
kimagasló eredményt értek el. luka Šuvaković az idősebb 
pionír korosztályban második lett, Marija Miler pedig az első 
helyen végzett. a verseny befelyeztével kiosztották a 2019-es 
év legjobb 3 versenyzőjének a kategóriában szóló díjat, így 
temerinbe 3 kiemelkedő díj került.
koroknai károly (jobb oldali kép) az Európabajnoki 5. helyért, 
az országos első helyért, valamint az egész évi kimagasló 
eredményeiért aranyplakettet kapott, a pionír kategóriában 
Miler Matija és Marija pedig első és második helyért kaptak 
plakettet. VaRga Béla

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, 
cégtáblák stb. a Temerini Újság nyomdájában. 

Tel.: 843-750

aprÓHirdEtÉSEk
• Hízók eladók (120-150 kg). telefon-
szám: 063/83-86-752.
• Beteg mellé ápolót keresek. Telefon: 
851-494, 843-011.
• Csirkék élve vagy konyhakészen 
eladók. Sonja Marinković u. 7., te-
lefon: 3848-200.
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca 
elején. Telefon: 063/8-554-326.
• Hízók, malacok, libák és fehér ja-
pánkacsák eladók. telefon: 840-
163.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó 
egy 120 férőhelyes keltető, T-12-es mo-
torkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspálinka és egy 
új elektromos rokkantkocsi. Telefon: 
840-439.
• bejárónőt keresek. telefon: 841-
632.
• Hízók, pulykák és fehér japánkacsák 
eladók. Telefon: 840-163.

• téli disznóvágást vállalok, 19 din/
kg. telefon: 062/163-04-07.
• Ház kiadó a Táncsics Mihály utca 23-
ban, érdeklődni a Táncsics Mihály u. 
23/1 sz. alatt. Telefon: 845-219.
• Megművelésre (haszonbérbe) a ko-
lónián kiadó két telek. petar drapšin 
u. 125. és 127. telefon: 062/962-41-
17 és 3-846-876.
• Házat vennék Temerinben, 70–85 
ezer euró értékűt. Komoly vásárló, fi-
zetés készpénzben az újévi ünnepek 
idején. Ajánlatokat a 060/33-0-33-44-
es telefonszámra várok.
• vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. a legjobb árat fizetem, azon-
nal. tel.: 064/468-23-35.
• Régi, lábbal hajtható kisautót, Moszk-
vicsot vennék, bármilyen állapotban. 
Telefon: 060/71-61-312 (Attila).

Íjászat
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Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés, 
áldásos új esztendőt kíván minden temerini polgárnak a

Memorijal+ temetkezési vállalat és virágüzlet

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 
békés, boldog új esztendőt kíván 

Temerin polgárainak a

Földműves-szöveTkezeT
Tel.: 021/842-750

ZSúNYi-SZilák

A PIPI Shop & Grill
kellemes karácsonyi 
ünnepeket és békés, 
sikerekben gazdag, boldog új évet 
kíván üzletfeleinek, vásárlóinak és 
temerin polgárainak.
petőfi Sándor u. 38., 063/465-908, 063/519-475

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kíván 
a temerini lakosoknak 
a PRAXIS TIM 
neuropszichiátriai szakrendelő 
tulajdonosa és munkatársai
Temerin, Újvidéki u. 342.
063/557 566 069/1557 566

Hozzon a karácsony minden 
elhunytnak békés nyugodalmat, a gyászolóknak 

kegyelemteljes karácsonyt és áldásos új esztendőt.

temetkezési vállalat Virágüzlet

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

Dr. Dujmovics Anna fogorvos
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kíván pácienseinek, 
Temerin polgárainak!

Temerin, Baranyi Károly utca 17.

tel.: 063/87-34-806
rózsa u. 55.
Háztartási gépek és klímák javítását vállalom.

Az ELEKTROLUX SzR
cég tulajdonosa, Pásztor István 
kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kíván 
Temerin minden polgárának.

temerin, Marko orešković utca 43.
tel: 063/86-88-248

áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván 
minden kedves üzletfelének 
és a temerini Újság olvasóinak 

A TOT AuTóMOSOdA 
tulajdonosa, tóth Csaba és családja.

A Varga-S építkezési vállalkozás
kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kíván 
üzletfeleinek és a lap olvasóinak.
kulcsrakész új épületek 
építése és eladása.

tel.: 063/8-327-097

DElIcatEs Mt
Húsfeldolgozó – Temerin

Móra Tamás PR
Temerin, Újvidéki u. 531.

Házias ízek, kitűnő minőség!

Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván vásárlóinak, 
az újság olvasóinak és a temerinieknek a

063/8-469-439

A becsei AgRo-PRoMET 
földműves-szövetkezet 

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, boldog 
új évet kíván termelőinek és 
minden temerini polgárnak!
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Kellemes karácsonyi ünnepeket, békességgel és 
egészséggel áldott, nagyon boldog és 
reményteljes új évet kíván ügyfeleinek és 
Temerin minden polgárának a

KaTarIna divatszalon
Jókai Mór utca 35. Tel.: 063/11-77-035, 3-843-311
E-mail: b.katarina@stcable.net, www.katarina-temerin.co.rs
www.facebook.com/fash.katarina

Telefonszám: 063/511-925

Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog 2020-as új esztendőt kíván 
vásárlóinak a

Dujmovics Cs. 
családi méhészet

áldott, békés, örömteli karácsonyt, tűzijátékos 
vidám óévbúcsúztatót és boldog új évet kíván az
éva bizományi üzlet, Piroshop és Petshop.

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

Ha megbízható és ellenőrzött 
Jorge fireworks, Mp-tropik pirotechnikai 

terméket szeretne, vásároljon nálunk!

kertészet
tulajdonosai, nEnad és Mira 
az ortodox karácsonyt ünneplőknek 
kellemes ünnepeket és egészségben, 
örömökben és sikerekben gazdag 
2019-es évet kívánnak.

a virág minden alkalomra pompás ajándék!

aSavanović

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53

varroda tulajdonosa és dolgozói 
közössége kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 
kíván munkatársainak, ügyfeleinek 
és temerin polgárainak

aModa

temerin 
vladimir ribnikar 2/7., tel.: 843-869

a MAXeRS BuTIK 
tulajdonosa, glesszer Margit
kellemes karácsonyi ünnepeket kíván 
vásárlóinak.
Tekintse meg kínálatunkat!

Újvidéki u. 344., tel.: 063/59-28-01

SZTR TISTA GUMA, Újvidéki utca 579, 21235 Temerin
tel./fax +381 21 840 226 mob. 063 822 74 47, 063 8080 319

Boldog új évet kívánunk 
üzletfeleinknek és Temerin polgárainak 

TISZTA GUMA d.o.o. TISZTA GUMI

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
nagyon boldog új esztendőt kívánunk 
üzletfeleinknek, Temerin polgárainak!

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

Kalmár Kőfaragó

kellemes karácsonyi ünnepket és 
sikerekben gazdag új esztendőt kíván a

tulajdonosa és családja.

Goldmax
 ékszerüzlet

Újvidéki u. 342/1, tel.:069/585-0900

Mareš

KelleMes ünnepeKet Kíván
a Mareš rendelő

belgyógyásza, szívgyógyásza
nefrológusa,

gasztroenterológusa,
heMatológusa és
tüdőgyógyásza!

temerin, tanító u. 2 .
tel: 842-124 
mob: 063/8-290-793

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk 
vásárlóinknak és a Temerini Újság olvasóinak!

Vindulo Borház, Becsei út, Tanya 84
telefonszám: 063/366-761
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Meghitt, szeretetteljes, 
boldog karácsonyt, 

örömökben és 
sikerekben gazdag, 

szerencsés 
2020-as esztendőt 

kíván 
a Vajdasági Magyar Szövetség 

és a Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt



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

www.jkptemerin.com, jkptemerin@gmail.com

Temerini 
Közművállalat

Örömteli, békés, szeretetteljes 
karácsonyt és boldog, 

sikerekben gazdag 2020-as 
esztendőt kíván üzletfeleinek 

és a polgártársaknak a

Szeretetteljes, békés, boldog karácsonyt 
és sikeres, örömökben gazdag 

2020-as esztendőt kíván

az Első Helyi Közösség Tanácsa
Temerin, Újvidéki u. 403., 1mztemerin@gmail.com

PRVA MESNA 
zAJEDNIcA
TEMERIN

TEMERIN 
ElSő HElyI 
KözöSSéG


