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A keresztállítás már a kereszténység elterjesztése óta a magyarság 
hagyományaiban él és az évszázadok során az egyik legjelleg-

zetesebb vallási megnyilvánulássá vált. Településünk területén is szá-
mos kereszt lett felállítva az elmúlt századokban, azonban a történelem 
viharai sokszor veszélyeztették ezen vallási relikviák fennmaradását, 
sőt néhányuk áldozatául is esett nekik. A felállított keresztek közül 
talán a leginkább hányattatott 
sorsa az egykori József major-
ban – vagy ahogy a temeriniek 
jobban ismerik – az Illancson 
lévő Fernbach-keresztnek volt. 
Az akkori kegyurak, Fernbach 
Anna és Péter támogatásával ke-
rült felállításra, valószínűleg Il-
lés-nap alkalmából 1904. július 
20-án. Az erről szóló szájhagyo-
mányról Ökrész Károly – Lelke 
üdvére állította… temerini ke-
resztek című monográfiájában 
olvashatunk. A felszentelésre az 
engedélyt Mihálovits Endre plé-
bános kérelmezte július 30-án a 
kalocsai érseki hatóságtól, ame-
lyet a jelek szerint rövidesen meg 
is kapott. A felszentelő ünnep-
ségről, még az országosan egyik 
legolvasottabb napilap, a Budapesti Hirlap 1904. augusztus 12-i száma 
is megemlékezett: 

„Keresztszentelés. A bácsbodrogvármegyei Temerin községből írják 
nekünk, hogy Fernbach Péter országgyűlési képviselő birtokán az idén 
nem rendeztek arató-ünnepet, de az ünnep helyett a bőkezű földesur 
kökeresztet állíttatott föl a birtokán, a melyet szép ünnepség keretében 

szenteltek föl. Vasárnap, augusztus 7-én délután az előkelő vendégsereg 
és a földesur cselédsége a kereszt köré gyülekezett, a hol Schwerer Imre 
segédlelkész hatásos beszédet mondott. Fernbach Péter nagybirtokos 
azután gazdag pénzajándékot osztott ki a cselédség között.”

Ökrész az említett monográfiájában idézi Kabács Józsefet, aki az 
Illancson dolgozott mint traktorista a 60-as évektől kezdődően. Ek-

kor már nem volt meg a tábla, de 
a Krisztus-test még rajta volt a ke-
reszten. Az ő emlékei szerint 1972-
ben egy vihar során villám csapott 
a keresztbe, melynek következté-
ben a corpus leesett a fűbe, va-
lamint az egyik karja is letörött. 
Az esetet jelentették a plébánián, 
amelynek köszönhetően a letörött 
karú Krisztus-testet elszállították. 
Matuska Sándor mechanikus 
műhelyében Berecz Sándor plé-
bános jóváhagyásával kifaragták 
a modelljét, és Nagybecskereken 
kiöntötték, majd feltették a pad-
lásra. Évek hosszú sorának kellett 
elmúlnia, mire a hívek kitartó kö-
vetelésének engedve egy fakereszt 
állításáról döntöttek az illetéke-
sek, amelyet a plébánia kertjében 

terveztek felállítani. Ez hamarosan meg is valósult, majd a padlásról 
lehozott Krisztus-test – amely közben a kezén ismét megsérült – erre 
a fakeresztre lett felhelyezve 1988. június 27-én, amelyet ft. Szungyi 
László esperes-plébános szentelt fel, és a mai napig is a plébánia kert-
jében áll.
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Nem tervezhető időpontok
A temerini római katolikus plébánia 

közérdekű közleménye
Elérkezett a tavaszi, családjainkat érintő szép, fontos, felemelő ünne-

pek időszaka. A bérmálások, elsőáldozások, elsőgyónások, ballagások 
időpontjai, sok családot és vendéget érintenek.

A közismert súlyos körülmények között, sajnos ezek a szép ünnepélyes 
alkalmaink nem tervezhetők előre. Sajnálatos módon meg kell állapíta-
ni, hogy ebben a pillanatban belátható időn belül nem is tervezhetők. A 
helyzet változásával értesíteni fogjuk az érdekelt családokat. 

Húsvét alkalmával ezúton továbbítjuk püspökeink Húsvéti köszöntő-
jének egy részét amely ezúttal nem megszokott formában szólítja meg a 

katolikus hívő embert. A rádió, a televízió és az internet vallási műsorai 
által követhetjük és beleélhetjük magunkat egyházunk életébe ezekben 
a rendkívül tartalmas napokban. Megköszönjük egyházunk híveinek, 
hogy az állami és egyházi vezetőink utasításait felelősségteljesen betart-
ják. Remélhetőleg, hogy ily módon a nagy közös ellenséget le tudjuk 
győzni Isten segítségével.

Püspökeinkkel együtt híveinket arra buzdítjuk, hogy a Húsvéti miszté-
riumok mély átélése erősítse bennünk az együvé tartozást. Ne feledjük, a 
mi Urunk mindnyájunknak szól, amikor így kiált: „Bátorság! Ne féljetek! 
Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (vö. Mt 14,27; 28,20). 

Szavaink hozzanak békét a szívekbe, erősítsék a Gondviselő Istenbe 
vetett bizalmat, és szolgáljanak vigaszul azok számára, akikre ezekben a 
napokban súlyos gondok nehezednek, s akiket félelem gyötör. 

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk áldott Nagyhetet és Boldog Hús-
véti ünnepeket!

SZUNGYI László főesperes-plébános

Olvasóinknak kellemes húsvéti 
ünnepeket  kívánunk!

Egészségünk és közösségünk megóvása érdekében maradjunk 
odahaza és kövessük a hatóság utasításait!
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Kellemes, boldog 
húsvéti ünnepeket 

kíván 
a község minden polgárának, 

üzletfeleinek 
és dolgozóinak a 

TEmErini 
KOmmUnÁLiS 
KözvÁLLaLaT

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

www.jkptemerin.com

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az
Éva Bizományi Üzlet, Piroshop és Petshop.

Haszonállatainak vásároljon nálunk minőségi 
Letina (Törökbecse) vagy nutricia (Csúrog) tápszert!

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

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

aModa

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

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

TISZTA GUMA d.o.o. TISZTA GUMI

Móra Tamás vállalkozó
Újvidéki u. 531.

Tel.: 063/8-469-439

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk vásárlóinknak!

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

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

az Első Helyi Közösség Tanácsa
Temerin, Újvidéki utca 403.

e-mail: 1mztemerin@gmail.com

A község minden polgárának jó egészséget, biztonságot, 
áldásos, békés és boldog húsvéti ünnepeket kíván

Prva mESna zaJEDniCa
TEmErin

ELSŐ HELYI KÖZÖSSÉG

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
Temerin polgárainak a

Földműves-szövetkezet
telefon: 021/842-750

ZsÚnyi–sZiláK
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Még a koronavírus sem
Ilyen hÚsVéTunk Még neM VolT – hallani a legidősebbek 

szájából. Igen, az idei húsvét teljesen más, mint az eddigiek. 
Nem csak nálunk, hanem a világ legtöbb országában nincs nyilvános 
szentmise, nincs hódolat a kereszt előtt, nincs keresztút, nincsenek 
körmenetek, nincs virrasztás, nincs gyönyörű kórusének, trombitaszó, 
nincsenek nagycsaládos ebédek, ajándékozások, locsolkodás. Minden, 
ami megszokott az most egyik pillanatról a másikra felborul.

Ebben a nehéz helyzetben nekem nagyon sokat jelentenek Szent 
Pál szavai: „Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomo-
rúság vagy szorongás? Üldöztetés, éhínség, mezítelenség, vesze-
delem vagy kard? Mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki 
szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem 
élet ... el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban van” (Róm 8, 35-39).

Igen, semmi sem szakíthat el minket Istentől, még a koronavírus 
és a szobába zártság sem. Van Thuan bíboros (1928-2002) vietnami 
érsekként 1975-1988 között börtönben volt hite miatt. Tizenhárom 
húsvétot a börtönben töltött: szidalmazták, verték, leköpdösték és 
munkára kényszerítették. Ebből kilenc húsvétot magánzárkában élt le, 
senkivel nem beszélhetett és senkivel nem találkozhatott kilenc  éven 
keresztül. Nem volt Bibliája, sem könyve, amit olvashatott. Egyedül az 
Úrral volt. Ott tapasztalta meg, hogy még a börtönben ünnepelt húsvét 
sem tudja elválasztani őt attól az örömtől, hogy Krisztus feltámadt. 
Voltak nehéz napjai, de összességében a remény, az öröm és a béke 
jellemezték. Az őt őrző katonákat folyamatosan cserélnie kellett a 
rendszernek, hiszen sorra tértek meg katolikus hitre, amikor látták 
ezt az érseket ilyen körülmények között is mosolyogni.

NeM a köRülMények TeszIk a húsvétunkat széppé és 
élvezhetővé, hanem valami sokkal mélyebb: az Úrral való sze-

mélyes találkozás. Van Thuan bíboros ezt még a börtön sötétjében is 
meg tudta élni. Ahogy őt sem, úgy minket sem szakíthat el semmi és 
senki az Istentől. Még az sem, ha nem ünnepelhetjük templomunkban 
a húsvéti szentmisét. Még az sem, ha nem jöhet össze a nagycsalád a 
húsvéti ebédre. De még az sem, ha nem lesznek nagy ajándékozások. 
Ebben a helyzetben inkább a lényegre terelődik majd a figyelmünk. 

A Húsvét lényege az Úrral való találkozás. Az örömhír a szobánkba 
zárva is élő és átható: Jézus megszabadított a rabságból. Ha az Úrral 
találkozunk, még mozgásunkban korlátozva is szívünk szabad lehet, 
tele reménnyel, örömmel és békével. Ez az igazi húsvét, ezt élte át Van 
Thuan bíboros. A külsőség fontos, de nem nélkülözhetetlen. A külső 
ünneplésünk csak a szívünk belső reményét, örömét és békéjét hivatott 
kifejezni. De ha nincs, attól nem lesz szomorú a húsvétunk. 

MoSt LeGaLább LehetőSéGüNK vaN megtalálni az ün-
neplésünk lényegét: az Úrral most is lehet találkozni. Ugyan-

akkor epekedve várjuk azt a pillanatot, amikor újra beléphetünk az 
orgonaszótól és a nép szívből jövő énekétől zengő templomunkba. 
Eljön ez az idő. Ne féljünk. Krisztus feltámadt és él.

Ft. SZÖLLőSI tibor

a LEGSZEntEbb ünnEpünKEt, a HúSvÉtot ünnepelve, 
tapasztaljuk azt, hogy nagyon sok külső körülmény hiány-

zik most ahhoz, hogy szép, ünnepi hangulatú lehessen az ünnep-
lésünk. Szent Pál apostol a kolosszeiekhez írt levelében így szól a 
közösséghez „az odafönt valót keressétek” (Kol 3,1). mintha ezekkel 
a szavakkal együtt csengenének a 
krónikák könyvében Dávid király 
szavai „keressétek az Urat és az 
ő erősségét; keressétek az ő or-
cáját szüntelen” (1Krón 16,11). Pál 
apostol és Dávid király buzdítása 
is más más körülmény között író-
dott, de úgy hiszem, hogy most 
számunkra is nagy bátorítást ad-
nak. Hiányoznak ugyan a körül-
mények ahhoz hogy a Húsvétot 
díszesen a templomunkban ünne-
peljük, de ebben a hiányosságban 
van egy nagy kincsünk: otthona-
inkba zártan is kereshetjük az is-
tent, kereshetjük az Ő arcát. 

De milyen is az isten arca? mi-
lyenek a vonásai? Húsvét ünne-
pében tárul fel előttünk leginkább az Ő arcának és szívének legszebb 
vonása: mindent odaadott értünk, még az életét is.

Ezt a mindenkinél jobban szerető arcot kereste és ismerte fel a 
második világháború idején Szent maximilian Kolbe atya is (1894-
1941). Ott a lengyelországi haláltáborban, amikor minden elveszni 
látszott, amikor a Húsvét ünnepét ott, a hideg barakkokban, a temp-
lomtól távol, a kínok között kellett ünnepelnie, olyannyira megérintette 
az Isten mindent ajándékozó szeretete, hogy Jézushoz hasonlóan ő 
is szerette volna mindenét odaajándékozni. Egyik nap, amikor kivé-
gezésre felsorakoztatták a rabtársait, ez a ferences atya a szerete-
tének legnagyobb jelét mutatta meg az egyik rabtársa iránt. Kérte a 
parancsnokot, hadd cserélhessenek vele helyet, és hadd mehessen 
a rab családapa helyett a halálkamrába. ahogyan Jézus odaadta ér-
tünk az életét, Kolbe atya is ezért a családapáért áldozta fel életét 
hogy ő tovább nevelhesse a gyermekeit.

EZEKbEn a napoKban mi is szemlélhetjük istennek ezt a 
szerető arcát, ünnepelhetjük ezt a hatalmas szeretetet. ün-

nepelhetjük otthonainkban egy asztalt szépen feldíszítve, egy szép 
szentképet kihelyezve, gyertyát gyújtva, ha lehet, akkor a családdal 
együtt közösen imádkozva. imádságos jelenléttel (minden mást fél-
retéve) nézhetjük a szentmise közvetítést a tv-ben, az interneten, 
vagy hallgathatjuk a rádióban. Olvashatjuk többet a Szentírást, külö-
nösen a húsvéti események leírását, tarthatunk több csendet, hogy 
a Szentírás szavai a szívünkbe vésődhessenek. Ha lehetőség van 
a családdal együtt társasjátékozhatunk, beszélgethetünk, megkö-
szönhetjük egymásnak a sok értünk tett áldozatot. Kimutathatjuk 
egymás iránti szeretetünket azzal, hogy meghallgatjuk a másikat, 
figyelünk rá, megdicsérjük a jóságáért. Így, ha nem is adatik meg 
minden díszes körülmény az ünnephez, de a szívünket maximilan 
Kolbe atyához hasonlóan ezekkel az apró gesztusokkal egészen az 
istennek ajándékozhatjuk.

SáfránY Dávid atya 

(A fenti írás a temerini Harangszóba készült, 
ami azonban az előállt helyzet miatt nem jelent meg)

Kolbe atyához 
hasonlóan

Szent maximilian Kolbe atya

Szent sír a temerini plébániatemplomban (v. z. felv.)
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a húsvéti időutazás
KEdvEnc napILapunK EGYIK közelmúltbeli számában olvas-

hattunk a sparheltről és annak előnyeiről. Közösségi oldalakon 
is gyakran megjelenik egy-két régi fotó nagyanyáink sparheltjéről. a 
fotót feltöltő meg is kérdezi, hogy emlékeznek-e erre a tűzhelyre. a 
fiatalabbak nemigen, az idősebbek mindenképpen.

Emlékeimben is elevenen él nagyanyám nyári konyhájának tűzhe-
lye, a tüzelős „sporhelt”. a felvillanó képeken tisztán látom nagyanyá-
mat és édesanyámat, ahogyan sürögnek-foroganak a konyha szíve 
körül. Különösen a nagyhéten volt fokozott a nyüzsgés. nagypénteken 
forrt a bableves, a fazékban főtt a házi sonka, mellette kislábasban 
tojások rotyogtak, a lerniben pedig a foszlós bélű, mazsolás húsvéti 
kalács sült. a konyhát belengte a kelt kalács és a sonka illata. Ezt a 
fenséges illatot csak fokozta a gangon reszelt torma friss, kissé csí-
pős tavaszi illata. amint kivették a kalácsot a lerniből, máris bekerült 
a reszelt torma, hogy az erejéből „elvegyenek”. a házi tejföl – amit 
nagymama fölözött az aludttejről – az így megszelídített tormára került, 
ugyanis családunk nőtagjai vadasan nem igazán szerették.

aKI fŐZÖtt vaLaHa SparHELton, tudja, hogy vaslapján 
több edény is elfér. a sonkás fazék mellett nagypénteken 

nálunk szokás volt kukoricát pattogtatni. a böjti napon ugyanis 
nem a sonka volt az ebéd, hanem a sóbavízben főtt bableves és 
a fonatos. az egész napi csemege pedig a pattogatott kukorica. 
nagyanyámnak nem kellett ahhoz mikró, hogy kipattogtassa a 
kertben termett pattogatni való kukoricát. a sparhelt legmelegebb 
részén ügyesen mozgatta a fedővel letakart és kukoricaszemekkel 
megtöltött lábast. Kislányként csodálkozva figyeltem mozdulatait, 
és nagyon vártam azt a pillanatot, amikor elcsitul a pattogás és a 
fehér csemege megtölti a lábast.

a húsvéti asztalra kerülő tojást mindig kizárólag sonkalében főz-
ték meg, de a festendőket tiszta, zsírmentes vízben. a sonka és az 
ebédfőzés mellett mi ezen a napon festettük be a tojásokat, amiket 
zsírral kentünk be, hogy szép fényesek legyenek. a tojásokat mindig 
családunk legkisebb tagja a fűvel teli kosárkába tette. a locsolkodókat 
aztán ezzel kínáltuk meg.

a moStanI rEndKÍvüLI áLLapotban olyan, mintha időutazás-
ban vennénk részt. nem veszünk az ablakba cicomás dekoráci-

ót, a barkán sem műtojás díszeleg. nagyanyámhoz hasonlóan lábasban 
pattog ki a kukorica, a tormát a kertben szedjük, és a szabad levegőn 
reszeljük le, és talán még a sporheltba is begyújtunk, hogy megfőzzük 
az ünnepi asztalra kerülő illatos sonkát, kolbászt, tojást.

mÓriCz-CSECSE magdolna

a Koroknai házaspár értesíti tisztelt újságvásárlóit, hogy a 
piac zárlata miatt csütörtökön, szombaton és vasárnap délelőtt 
a családi házuknál árusítják az újságokat, köztük a Temerini 
újságot. cím: nikola pašić u. 26., a telepen az árusítást  pálin-
kás natália végzi, a proletár u. 31. szám alatti házban, a bucin 
szálláshoz vezető utcában.

a temerini újság  megvásárolható az alábbi üzletekben: 
temprom, Éden, papirus, Sloga, Zizi, oaza, pogled 6, Zorić 22-
es blok, duga 7 Zorić, tara, Évi&dia, duga, Šeri, pogled 5.

Hol kapható?

Fontosabb 
telefonszámok

A rendkívüli állapot bevezetését követően a vajdasági önkormányzatok 
információs központokat hoztak létre a lakosság tájékoztatásának érde-
kében. A hatályban levő rendelkezésekről, illetve az egészégházak mű-
ködéséről Temerinben a következő telefonszámokon lehet érdeklődni:

InFoRMÁcIÓs közponT: 062/884-11-24, 062/884-11-25, 
062/884-11-26 (munkaidő: 24 órás ügyelet)

egészséghÁz: 021/210-2228, 021/210-2229, 021/210-2231, 
062/507-844, 062/508-223, 062/507-753 (munkaidő: 7-től 20 óráig). 
SürGőSSéGI eLLátáS: 062/507-844 (munkaidő: 24 órás ügyelet)

VöRöskeReszT: 062/884-11-24, 062/884-11-25, 062/884-
11-26 (munkaidő: 24 órás ügyelet).

*
a VMsz akcIÓja. – A Vajdasági Magyar Szövetség elhivatott, 

hogy a rendkívüli állapotban segítsen azoknak, akiknek nehézséget 
okoznak a mindennapjaikban a koronavírus leküzdése érdekében 
hozott intézkedések. Az akciót Vigyázzunk egymásra! néven hirdették 
meg. Az a céljuk, hogy a 65 évnél idősebb személyeknek segítsenek a 
napi szükségletet kielégítő bevásárlásban és a gyógyszerbeszerzésben, 
akkor, ha a család segítségével vagy egyéb módon nem tudja azt valaki 
megoldani. Természetesen ingyen és bérmentve. Ez ügyben a követke-
zőket lehet telefonon hívni: Csáky Romina: 063/78-60-083, Sziveri 
Béla: 063/11-61-601

A leghatásosabb védekezés a koronavírus ellen a maszk viselése, a 
terjedése ellen pedig az izoláció a leghatékonyabb intézkedés – mond-
ta dr. Peng Hszicsang, az Odbrana magazinnak. A kínai Guangdong 
tartomány Fertőző Betegségeket Ellenőrző Központ munkatársa, a 
Szerbiában tartózkodó orvosi szakértői csoport vezetője kiemelte, a 
Szerbia által bevezetett intézkedések – a rendkívüli állapot kihirde-
tése, a kijárási tilalom és a határok lezárása – olyan intézkedések, 
amelyeket meg kellett hozni, és ezek hatásosak a járvány terjedésének 
mérséklése szempontjából. 

Mégiscsak kell 
a maszk!

Ami a Covid-19 természetét illeti, Peng doktor azt mondta, ez a 
koronavírusnak egy új típusa, amely az eddigi ismeretek szerint ha-
sonló a SARS-hoz és a MERS-hez. Hozzátette, az ellenálló képessége 
is ezekhez hasonló, vagyis tovább megmarad alacsonyabb hőmér-
sékleten. Voltak olyan elméletek, hogy nem kedveli a meleget, de a 
legutóbbi tapasztalatok szerint nem is fél tőle. Amennyiben egy órán 
át 56 fokos hőnek tesszük ki, elpusztul, de Afrikában is megmarad, 
mert ott is vannak fertőzöttek – emelte ki az orvos. A vírust a betegség 
megjelenésétől számítva a második, illetve az ötödik napon a legköny-
nyebb átvinni másra. Kicsi a valószínűsége, hogy a gyógyult személy 
újra megfertőződjön.

Védelemként leghatékonyabb megoldás a karantén. Ezt Kínában 
is nehezen viselték el az emberek, de megértették, mennyire fontos, 
ezért együttműködtek a kormánnyal. A védekezés terhét nemcsak az 
egészségügynek kell viselnie, hanem az ország egészének. Kína is csak 
így volt képes arra, hogy győzelmet arasson a vírus felett – hangsú-
lyozta dr. Peng.

Felelőtlen magatartás
a szerbiai lakosok egy részének felelőtlen magatartása miatt 

lehet szükség a 24 órás kijárási tilalom bevezetésére – mondják az 
itt segítő kínai orvosok. az emberek közül többen nem hordanak 
védőmaszkot, valamint az utcára is sokan kimerészkednek. a nem 
megfelelő hozzáállás nemcsak belgrádban, hanem más városokban 
is megfigyelhető, főként hétvégente – teszik hozzá. 
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a rendkívüli állapot idején a belügyi szervek a munkaügyi, foglal-
koztatási és szociális minisztériummal közösen ellenőrzik és adnak 
ki kijárási engedélyt azoknak a polgároknak, akiknek a kijárási tilalom 
idején el kell hagyniuk otthonukat – adta hírül a minisztérium.

mindazok a polgárok, akik a kijárási tilalom idején is arra kény-
szerülnek, hogy elhagyják otthonukat, a helyi önkormányzathoz for-
dulhatnak, és bizonyító dokumentumok mellékelésével kérhetik, hogy 
számukra állítsanak ki kijárási engedélyt. Ennek ellenőrzése után az 
önkormányzat a kérelmet továbbítja a munkaügyi minisztériumnak, 
az pedig a belügynek. a közlemény szerint a polgármesterek, illetve a 
községi elnökök felelősek az engedélyek indokoltságáért. (tanjug)

az oxylor használatáról
Egyre több idős polgár fordul a községi információs központ-

hoz azzal a kéréssel, hogy az aktivisták vigyenek számukra fertőt-
lenítőszert, amit meg is kapnak. az illetékesek azonban a polgárok 
türelmét kérik. 

a JKp közművállalat kéri a lakosokat, tartsák be az oxylor fertőt-
lenítő használati utasítását. a szer összetétele 0,35 százalék nátrium-
hipoklorit (naClO) és 0,04 százalék klór-dioxid (ClO2). a kiosztásra 
kerülő szert nem kell hígítani, mert használatra kész állapotban 
van, padlók, vécék, szerkezetek, védőeszközök és munkafelületek 
fertőtlenítésére szolgál, más célra nem használható. nem javasolt 
növények kezelésére, például rovarölőként használni, mert növé-
nyeket támadó élő szervezetek elpusztítására nem alkalmas. nem 
tanácsos vele olyan felületeket sem  kezelni, amelyeken étel készül. 
Háztartásonként 5 liter jár hetente. G. b.

A magyar kormány támoga-
tásának köszönhetően a Tájház 
udvarában levő Alkotóházban el-
készült a kiállítóterem padlófűté-
se, valamint a tájház mezsgyéjén 
felépült egy téglafal. A már koráb-
ban megítélt és kiutalt anyagiak 
felhasználásánál Hajnal Jenő, a 
Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
volt segítségünkre. Köszönjük 
szépen!

a taKt intézőbizottsága 
nevében ádám István elnök

Kijárási engedély

a 30 ezer dinárnál alacsonyabb jövedelemmel rendelkező nyug-
díjasoknak szánt humanitárius csomagok a hét végén megérkeztek a 
temerini község helyi közösségeibe. a csomagok szétosztása hétfőn 
kezdődött. az önkormányzat a nyugdíjalaptól megkapta mindazok-
nak a névsorát, akik jogosultak segélycsomagra, ezért nem szük-
séges külön is jelentkezni. a csomagok jórészt tartós és alapvető 
élelmiszereket (liszt, cukor, olaj), valamint a személyes higiéniához 
nélkülözhetetlen cikkeket tartalmaznak, értékük mintegy 2500 dinár. 
a csomagokat a héten önkéntesek házhoz szállítják. 

mladen zec, a községi tanács egészségügyi és szociális védelmi 
megbízottja közölte, hogy az önkormányzat mintegy hét millió dinárt 
fordított a csomagokra. Segélycsomagot kapnak azok a 65 éven fe-
lüli polgárok is, akiknek nincs nyugdíjuk vagy egyéb jövedelmük, 
valamint a szociális ellátásra szorulók. G. b.

Segélycsomag

Faragó Józsefnek és 
Vecsera Katalinnak

házasságkötésük 50. évfordulója 
alkalmából szívből gratulál és 

még sok-sok szeretetben, 
boldogságban, egészségben 

eltöltött évet kíván
lányuk, Erika, vejük, Csaba és 
unokáik, Marietta és Bettina, 

fiuk, Róbert és Angéla

Nagy öröm a kiskert 2020
A vesztegzár szülte rendelkezések egyike a piacon történő árusítás be-

tiltása. Ennek kapcsán a Kertészkedők Egyesületének vezetősége és az Alba 
Agrar Szövetkezettel folytatott megbeszélésen megállapodás született: az alba 
agrár igazgatója, Fehér Zoltán a tulajdonában levő Kossuth Lajos u. 
26. számú üzlethelyiségeit a Kertészkedők egyesületének díjmen-
tesen felkínálja abból a célból, hogy minden temerini kertészkedő 
részére szervezze meg a zöldség- és gyümölcsfélék értékesítését. 
Ezt a felkínálást a Kertészkedők Egyesületének vezetősége elfogadta.

A napjainkban vállainkra nehezedő mozgásgátlás bőven ad időt arra, 
hogy piacra is termeljünk. Az értékesítés adott.

Azok a kertészkedők, akik most, vagy a későbbiekben igényt tarta-
nak portékájuk értékesítésére, érdeklődjenek a 842-329-es telefonszá-
mon (este). MajoRos pál

Fűtés az Alkotóházban
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Ifj. FEHÉR Zoltán temerini termelő napilapunknak nyilatkozva kétségbeesésének adott 
hangot, mert a piacok bezárásával nem tudja értékesíteni a palántákat, amiket nevelt.

– A bevezetett intézkedések ellehetetlenítik a termelők megélhetését. Nem tudjuk sehová 
eljuttatni az árunkat, a piacok bezártak, a nagyáruházak pedig a behozatali termékek fel-
vásárlását helyezik előtérbe. Pedig véleményem szerint, mi sokkal minőségesebb és főként 
egészségesebb termékeket tudnánk biztosítani. Azonban ez az üzletláncokat nem érdekli 
– mondta Fehér Zoltán.

legalizációval 
kapcsolatos 

dokumentáció elkészítése
art studio projekt 

temerin, nikola pašić u. 43.
Telefonszám: 063/529-611

Vállalkozók 
zárlat idején

a vállalkozásoknak is gyorsan kellett reagálniuk és a rende-
letekhez igazodva módosítaniuk kellett a munkaidőt, a munka-
végzés módját.  a téma kapcsán felkerestünk néhány temerini 
vállalkozót, és arról kérdeztük őket, hogyan találták fel magukat 
ebben a helyzetben. Kérdéseinkre a verebélyi Kertészet, a hofy-
Cuki cukrászda és pékség és a tóth autómosoda tulajdonosai 
válaszoltak, ifj. Fehér Zoltán nyilatkozatát pedig napilapunkból 
kölcsönöztük.

a Facebook temerini piac csoportja
A piac betiltása súlyos következményekkel jár: a termelők, akik-

nél a palánták, primőr áruk megtermettek, nem tudják értékesíteni, 
akik pedig rendszeresen a piacon szerezték be a friss zöldséget, pa-
lántákat, nem tudnak hozzájutni a kedvelt és ismert termékekhez. De 
hála a segítőkész Facebookosoknak, létrehoztak egy nyitott csoportot, 
ahova mindenki felteheti a kínált portékájának listáját. A cím, tele-
fonszám feltüntetésével pedig minden érdeklődő kapcsolatba léphet 
az eladóval. Az érdeklődők figyelmébe ajánljuk tehát a Facebook 
Temerini piac csoportját.  

vErEbÉLYI csaba: – mint mindenkire, aki 
friss árut és terméket állít elő, ránk is kihatás-
sal van ez a helyzet. a mi kertészetünk rész-
ben zöldségpiacok által értékesítette áruját 
egyenesen a fogyasztónak, másrészt pedig 
nagyban értékesítettük terményeket. a nagy-
bani értékesítés nem csökkent, mert az üzle-
tek és üzletláncok továbbra is forgalmazzák 
árunkat, a piaci értékesítés viszont megszűnt 
azáltal, hogy a piacokat bezárták. Ezért alter-
natív megoldásokhoz kellett folyamodnunk. 
Ezt a kiesést házhoz szállítással igyekszünk 
pótolni, illetve emellett odahaza is felkeresnek 
minket egyes vásárlók. az áru elfogy ugyan, 
de sokkal időigényesebb az értékesítésnek 
ez a formája. újdonságnak számít az a piac-

élénkítési  mozgalom, amit a minap indítottak 
el a közösségi portálon. a községi szervek 
már minket is megkerestek az ügy kapcsán, 
így már ebben a formában is elérhetnek majd 
bennünket a vásárlók. a kertészetben mindig 
is törekedtünk arra, hogy elsősorban szezo-
nális árut kínáljunk a vevőknek. Így most ta-
vasz idején a saláta, a retek és a zöldhagyma 
a legkelendőbb. Emellett lassan kezdődik a 
palántaszezon, nálunk palánta szintén kapha-
tó. a kiskerti termelők számára, de a nagybani 
termelők részére is nevelünk palántát. 

a jelenlegi formában és helyzetben fenn-
tartható a vállalkozás, a jövő pedig majd meg-
mutatja, hogy milyen irányba fordul a gaz-
daság, hiszen számos tényező van, ami sok 

mindenre kihatással lehet. úgy gondolom, 
hogy mint kistermelők helyi szinten fent tu-
dunk maradni, sokkal inkább kell félnünk attól, 
hogy a világgazdaságban milyen változások 
történnek majd, és hogy azok hogyan fognak 
hatni ránk. az állam által beharangozott intéz-
kedésekre mindenképpen nagy szükség van, 
arra azonban nincs rálátásom, hogy a kister-
melőket hogyan tudja majd segíteni. Szerintem 
egy komoly program kellene, amit egy közvé-
lemény kutatás előzhetne meg a kistermelők 
körében, és annak alapján kellene támogatni 
a termelőket. Személyes meglátásom szerint 
talán egy-két hónapot tudnánk minimális vesz-
teséggel kitartani, ha tovább húzódna ez az ál-
lapot, az már komolyabb gondokat okozna.

hoFFMann árpád: – Nehéz helyzetben vagyunk, mert nagyon gyorsan történt min-
den, és nem számítottunk ilyen mértékű szigorításokra. Most az a legfontosabb, hogy 
megóvjuk az egészségügyi rendszert. a gazdasági következményekkel és a károkkal 
pedig majd akkor foglalkozunk, amikor túl leszünk e nehéz helyzeten. a járvány el-
múltával fel kell készülnünk a gazdaság újraindítására, nekünk vállalkozóknak, és 
persze az államnak is. remélem, hogy a már bemutatott gazdaságsegítő program kellő 
támogatást nyújt majd a vállalkozóknak. természetesen mi is tartjuk magunkat az 
állami és a községi szervek rendeleteihez. üzleteinket folyamatosan fertőtlenítjük, 
eleinte gondok voltak a védőmaszkok beszerzésével, de most már ez is rendeződött. 
Munkásaink csökkentett óraszámmal dolgoznak, mindenki négy órát. elsődleges célom, 
hogy ebben a nehéz helyzetben is megőrizzük a munkahelyeket, ezért az alkalmazot-
tak között egységesen megosztottuk a munkaidőt, mindenki ugyanannyi munkaórát 
dolgozik. Úgy gondolom, hogy ezt a helyzetet most át kell vészelnünk, ezért most a 
legfontosabb, az hogy szolidaritást vállaljunk egymás iránt.

TÓTh Dianna

TóTH Csaba: – Természetesen a mi munkánk-
ra is kihatással van az országban előállt helyzet. A 
kijárási tilalom miatt megtartottuk a téli munka-
időnket, így továbbra is négy óráig fogadjuk a kun-
csaftjainkat. Az autók tisztán tartása, takarítása az 
elsődleges feladatunk, amit továbbra is igényelnek 
a felek, bár nálunk is érezhető a forgalomkiesés. 
A munkánkat ugyanúgy végezzük mint eddig, de 
még fokozottabb figyelmet fordítunk a higiéniára. 
Fertőtlenítőszerrel fertőtlenítjük az autókat. Külö-
nösen ügyelünk a kényes felületek, mint amilyen 
a kilincsek, kormány, váltó, műszerfal, ablak-
üvegek és hasonlók fertőtlenítésére. A kárpito-
zott felületeket forró párával igyekszünk tisztán 
tartani. Elmondhatom, hogy azok, akik ezidáig is 
igényesek voltak a járművek tisztaságára továbbra 
is rendszeresen megfordulnak nálunk, de mások 
is betérnek hozzánk. Azt tapasztaltuk az elmúlt 
időszakban, hogyha lehet mondani talán még na-
gyobb figyelmet fordítanak az autótulajdonosok a 
járműveik rendezettségére. Érdekességnek számít, 
hogy egyre többen igénylik az autók mélytisztítását 
is. A miénk egy kis, és viszonylag fiatal vállakozás 
igyekszünk megfelelni ebben a helyzetben is az 
ügyfeleink elvárásainak, és mi is, csakúgy mint a 
többiek próbáljuk átvészelni ezt az állapotot. Még 
nem tudjuk mi vár ránk, ha elmúlik a járvány, 
reméljük, hogy gyorsan viszaáll minden a régi 
kerékvágásba. Mindenképpen hasznos, hogy az 
állam gazdaságsegítő programmal támogatja a 
vállalkozókat, mert ez a hirtelen jött válság kis- 
és nagy válalkozók számára egyaránt veszteséges 
lehet, különösen ha sokáig elhúzódik.
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Megszűnt az ügyfélfogadás
a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Szerb Köztársaság kor-

mányának rendelete alapján a temerini közművállalat helyiségeiben 
abbahagyta az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolatot, amíg a vész-
helyzet tart. Ezzel kapcsolatosan Svetomir Stojanović, a közművál-
lalat megbízott igazgatója közölte, hogy mivel a vízórákat március 
folyamán nem olvasták le az elfogyasztott csapvíz számlázására a 
2019-es átlag alapján került sor, kivéve azokat a fogyasztókat, akik 
maguk olvasták el a vízmérőt, és az állást március 31-ig eljuttatták 
a közvállalat számára. a vízórákat ezután sem olvassák le a rendkí-
vüli állapot megszűnéséig.

Kérik a polgárokat, hogy a közvállalat alaptevékenységének za-
vartalan ellátása érdekében – vízellátás, háztartási hulladék össze-
gyűjtése és kihordása, hőtermelés és távfűtés, szennyvízkezelés, 
energia és használati anyagok, valamint alkatrészek beszerzése és 
fizetése –, a rendkívüli körülmények között is a közműszámlákat 
rendszeresen fizessék. megtehetik ezt elektronikus úton (e-bank), a 
postán és a bankokban, vagy a kijelölt egyes üzletekben (PaySpot). 
minden további értesítés megtalálható a közvállalat honlapján: www.
jkptemerin.com. 

G. b.

A Temerini Kertbarátkör  minden évben megszervezi a  Dél-bácskai 
Tökfesztivált. Ezúton értesítjük  a termelőket és az érdekelteket hogy a 
kolbász és óriástök magokat lehet igényelni a készlet erejéig az Ozon Gaz-
daboltban, Újvidéki utca 470., minden munkanapon 8-15 óra között.

k. R.

Tökmag igényelhető

Vírusok, denevérek, 
cibetmacskák

a világszerte elhatalmasodott betegség neve COviD-19, a kórokozó ví-
rus a SarS-co-2. Ez így nagyon egyszerűen hangzik mindaddig, amíg nem 
tesszük fel a kérdést, hogy mik a vírusok és honnan jött a kórokozó.

azt, hogy mi az élet mindannyian tudjuk, amíg meg nem kérdezik 
tőlünk, mi is az élet. az életet nem lehet definiálni, csak az életjelensé-
geket lehet felsorolni. Ezek a szaporodás, a növekedés, az anyagcsere 
és a mozgás. az utóbbi inkább az állatokra vonatkozik, de a növények 
is mozognak, de mozgásuk nem annyira szemmellátható. a vírusoknak 
nincsenek életjelenségei még a szaporodást is a megfertőzött sejttel vé-
geztetik el. a sejtmagba hatolva beépülnek a sejt genetikai állományába, 
a DnS vagy az rnS molekulákba, és ez után a sejt már nem saját össze-
tevőit szintetizálja, hanem a vírusokat „gyártja”. Ennek következtében 
a sejt elpusztul, a vírusok újabb sejteket támadnak meg és a szervezet 
megbetegszik. minden élőlényt megbetegíthetnek, a növényeket, az ál-
latokat, a baktériumokat, sőt másik vírus fajokat is. 

az élet hordozója a sejt. már a 19. század közepén kimondták az örök 
biológiai igazságot, hogy minden sejt sejtből származik. a vírusok nem 
sejtek, csak az öröklődési kódot hordozó dnS vagy rnS molekulából és 
egy fehérjeburokból állnak. alakjuk azonban van, némelyik fonal alakú, 
mások gömb alakúak. a mostani járványt okozó koronavírus korona 
alakú, nevét is alakjáról kapta. a baktériumoknál jóval kisebbek, a bak-
tériumszűrökön átjutnak, és csak elektronmikroszkóppal láthatók. Egy 
dologban azonban a hasonlítanak az élőlényekhez: a mulandóságban. 
a vírusok is keletkeznek és elpusztulnak.

Koronavírusnak immár hét típusát ismerjük. Ezek közül négy az em-
ber leggyakoribb betegségét, a náthát okozza. a náthák körülbelül 15 
százalékában koronavírus a kórokozó. Egy veszélyesebb típus, a mErS-
cov 2012-től 2018-ig több járványt is okozott, összesen 2000 megbete-
gedéssel és szélsőségesen magas, 36 százalékos halálozási aránnyal. 
a vírus rezervoárjai a denevérek voltak és a tevék közvetítésével terjedt 
át az emberre. Egy másik típus, a SarS-cov, 2002 novemberétől 2003 
júliusáig okozott járványt Dél-Kínában és még 17 másik országban, ösz-
szesen 8096 megbetegedéssel és 774 halálos áldozattal, ami magas, 9,6 
százalékos halálozási arányt jelent. 2004 óta ez a típus nem jelentkezett, 
de közeli rokonságban van a mostani járványt okozó típussal.

úgy tűnik, a filmesek nem alaptalanul használják a denevéreket a 
nézők ijesztgetésére. Különös állatok ezek, repülő emlősök, melyek 
nappal fejjel lefelé lógva alszanak odúkban, barlangokban, éjjel pedig 
természetes radarjukat használva rovarokra vadásznak. megállapították, 
hogy mintegy 50 fajta vírusnak a rezervoárjai, többek között a korona-
vírusnak is. a vírusok békésen megvannak a denevérek sejtjeiben, sza-
poríttatják magukat, de nem betegítik meg az állatot. Időnként, mintegy 
genetikai hibaként kialakulnak olyan új típusok, melyek veszélyesek az 
emberre, közvetítő állatok segítségével ezek eljutnak az emberre, utána 
pedig már emberről emberre terjednek. a közvetítő állat a mErS-nél a 
teve volt, a SarS-nál minden bizonnyal a cibetmacska. Ez egy Dél-Kíná-
ban vadon élő állat, de farmokon is tenyésztik húsáért, egyes szerveiből 
orvosságot készítenek. Prosztata kivonatának illata a híres parfümre, 
a mosuszra hasonlít. a járvány kitörésekor a kínai hatóságok a cibet-
macska farmokat felszámolták. 

Életjelenségeket nem mutató, de örökösödési kódot hordozó vírusok, 
denevérek, tevék, cibetmacskák – furcsa társaság. furcsa és szokatlan 
a helyzet is, amit előidéztek. Dr. maTUSKa mihály

Cibetmacskarepülő denevérKoronavírus

Sárgarépaadomány

Sárgarépát adományozott három fiatal termelő a múlt hét vé-
gén mindazoknak, akik ebből a hasznos zöldségféléből igé-
nyeltek. a varga, a Gergely és a majoros családok adományoz-
ták, a vmSZ-vmdp koalíció pedig közreműködött. (cs. r.)
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a topolyai gyantár Igort (43) a 
„nulladik” koronavírusos páciensként 
tartják nyilván Szerbiában. hivatalosan 
ő volt az első regisztrált, koronavírussal 
fertőzött személy az országban. Időköz-
ben Gyantár legyőzte a vírust, hazaenged-
ték a vajdasági Klinikai Központból, mi-
után az eredménye kétszeri 
tesztelés után is negatívnak 
bizonyult. a topolyai férfi 
a Telegrafnak nyilatkozva 
elmesélte, hogyan betege-
dett meg, és hogyan került 
ki győztesként a harcból.

– Legelőször nem gyanítot-
tam, hogy koronavírussal fertő-
ződtem meg, de néhány napos 
betegeskedés után, amikor kide-
rült, hogy tüdőgyulladásom van, 
és hogy az antibiotikumok nem 
hatnak, emellett még lázam is 
volt, egyértelművé vált számom-
ra, hogy koronavírusos vagyok. Nem vártam 
meg a tüdőgyógyásznál megbeszélt időpontot, 
hanem felhívtam az orvost és elmondtam neki, 
hogy nem érzem jól magam. Röntgenvizsgálat, 
CT-vizsgálat és egy orvossal folytatott konzultáció 
után a szabadkai közkórház fertőző osztályára 
kerültem – mondta Gyantár, majd hozzátette, 
hogy akik észlelik magukon a koronavírus tü-
neteit, azonnal hívják a legközelebbi orvost és 
kezdjék el a kezelést, mivel minden elveszett 
nap egy életet jelent. Azt mondta, hogy az ő ese-
tében mindössze öt-hat nap után a vírus súlyos 
tüdőgyulladást okozott.

– Valószínűleg Budapesten fertőződtem 
meg, vagy olyan üzleti partnerektől kaptam el 
a koronavírust, akik korábban Olaszországban 
voltak. Mellesleg nagyon sokat utazom külföldre 
üzleti céllal, legutóbb tavaly decemberben vol-
tam Olaszországban. De lehetséges, hogy üzle-
ti kontaktusaimtól kaptam el a fertőzést, akik 
Olaszországban jártak – mondta.

Gyantár elmondta, hogy amikor megerősí-
tették nála a koronavírus jelenlétét, már nagyon 

rossz állapotban volt, így még az első reakci-
ójára sem emlékszik, amikor megtudta, hogy 
fertőzött.

– A tüdőgyulladás miatt már nagyon rossz 
állapotban voltam, nehezen lélegeztem. Aggód-
tam a családom miatt. Akkoriban egyáltalán nem 
tudtam felkelni az ágyból, folyamatos oxigént 

kaptam, nélküle nem tudtam lélegezni. Nem 
emlékszem pontosan az első kórházi napokra, 
amikor a vírus megtámadta a szervezetemet.

Amint felmerült nála a koronavírus fertőzés 
gyanúja, a férfi teljesen elszigetelte magát a csa-
ládjától. Mindamellett nagyon sokat aggódott a 
szeretteiért. A család jelenthette számára a leg-
nagyobb támaszt a bajban.

– A családom, barátaim, kollégáim, isme-
rőseim, mind bátorítottak, vigasztaltak. A leg-
nagyobb támasz számomra ezekben a nehéz 
időkben az ő szeretetük, aggodalmuk volt. Néz-
tem a gyermekeim fotóit, és ez hihetetlen erőt 
adott nekem a vírus elleni küzdelemhez, csak 
abban reménykedtem, hogy hamarosan újra lát-
hatom őket. Hogy újra 
minden rendben lesz 
…– mondta.

Az egyik pillanat-
ban Gyantár állapo-
ta nagyon súlyos volt, 
majdnem úgy volt, hogy 
lélegeztetőgépre kerül, 

„hittem és győztem”
 Elmondja a topolyai Gyantár Igor, a szerbiai nulladik 

fertőzött, aki legyőzte az új koronavírus okozta betegséget

azonban szervezete sikeresen megküzdött a 
kritikus pillanatokban, és végül le is győzte a 
betegséget.

– Minden bizonnyal sokat segített az, hogy 
mindig rendszeresen edzettem, de legtöbbet 
az orvosok segítettek, akik a nap 24 órájában 
velem voltak.

Gyantár Igor hozzátette, hogy óriási hálával 
tartozik az orvosoknak és a kórházi személyzet-
nek, akik hősiesen küzdenek minden életért.

– Teljes szívből köszönetet mondok az orvo-
soknak, az egészségügyi nővéreknek és a kórhá-
zi személyzetnek mindazért, amit értem tettek. 
Nagyon nehéz körülmények között dolgoznak, 
egész nap védőruhában vannak, veszélyes vírus-
sal fertőzött emberek életéért küzdenek, szünet 
nélkül, pihenés nélkül. Nehéz azokban a ruhák-
ban lenni, sokat izzadnak, szenvedniük kell, újra 
és újra feláldozzák magukat másokért … Ezen 
csodálatos emberek nélkül most nem lennék 
itt ma. Szívből köszönöm nekik, és köszönöm 
mindenkinek, aki törődött és támogatott engem 
– mondta Gyantár, majd azt üzente mindenki-
nek, hogy ez a vírus egyáltalán nem naiv dolog, 
ahogyan azt eredetileg gondolták. Reményt ad a 
vírus legyőzésére, ha mindannyian betartjuk a 
szakértők által előírt intézkedéseket, ily módon 
megvédjük magunkat és embertársainkat is.

Hallgassanak a szakértők, orvosok utasításai-
ra. Ne tegyék ki magukat felesleges kockázatnak. 
Maradjanak otthon a családdal. (…) Ez a vírus 
veszélyesebb, mint ahogyan azt az orvostudomány 
eredetileg gondolta, de ha betartjuk az összes 
védintézkedést, biztos vagyok benne, hogy győzni 
fogunk. Teljes szívből köszönöm mindenkinek, 
aki mellettem volt. A család támogatása sokat 
jelentett számomra. Végül is tudom, amit koráb-
ban is tudtam, de amiről most még inkább meg 
vagyok győződve, hogy az élet legnagyobb kincse 
az egészséges és boldog család. Kérem, ne tekint-
senek komolytalanul erre a vírusra. Vigyázzanak 
magukra és a körülöttük levőkre is! Higgyenek 
az orvosoknak. Én hittem és győztem! 

a belgrádi telegraf alapján

Gyantár Igor a kórházi ágyon

a covid19.data.gov.rs közszolgálati honlap április 3-ai, múlt pén-
teki adatai szerint az alábbi helységekben ennyien vannak hatósági 
karanténban. (az érintetteket telefonhívásokkal ellenőrzik): 

újvidék 3827, Szabadka 1576, Szávaszentdemeter (Sremska 
mitrovica) 1140, bácspalánka 1050, pancsova 908, nagybecskerek 
851, zombor 784, nagykikinda 731, Sid 600, Árpatarló (ruma) 560, 
Ópázova 425, versec 395, Topolya 304, Kúla 287, magyarkanizsa 283, 
verbász 276, india 274, zenta 237, apatin 233, TEmErin 214, Óbecse 
210, ada 186, Hódság 168, Fehértemplom 160, zsablya 164, Kevevára 
159, belcsény 149, antalfalva147, alibunár143, törökbecse 136, 
bács121, Kishegyes119, Szenttamás 102, ürög 102, magyarcsernye 
96, csóka 95, petrőc 93, torontálszécsány 93, törökkanizsa 91, 
Pecsince 90, Titel 84, Karlóca 56, Ópáva (Opovo) 39.

Hatósági 
karanténban

SZoLGáLtatáSunK cSaK a KIJáráSI tILaLom IdEJÉn SZünEtEL!
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

SZoLGáLtatáSunK cSaK a KIJáráSI tILaLom IdEJÉn SZünEtEL!



TEMERINI ÚJSÁG2020. április 9. 9

• Kalapáti László hogyan és miért lett 
kereskedő?

– A kereskedői szakmát nem választottam 
tudatosan, inkább azt mondhatnám rá, hogy 
spontánul jött, amikor Újvidéken már felvet-
tek a Jugodentbe szerszámkészítőnek. Édes-
anyám rábeszélésére azonban nem mentem 
a városba inaskodni, hanem itthon marad-
tam Temerinben. A vasútállomáshoz közeli 
Zvezda kereskedelmi vál-
lalat üzletének kirakatá-
ban ugyanis megláttunk 
egy felhívást, amelyen 
ipari tanulót, inast keres-
tek. Édesanyám az utazás 
miatt beszélt le Újvidék-
ről, akkortájt ugyan-
is körülményes volt az 
utazás. Maradtam tehát. 
Bementünk az üzletbe, 
és jelentkeztem inasnak. 
Így lettem kereskedő. 
Nem bántam meg soha, 
sőt később nagyon meg 
is szerettem. Hároméves 
kereskedelmi középisko-
la Bácspalánkán volt, ahol 1957-től 1960-ig 
évente négy hónapot töltöttünk az iskolában, 
nyolcat pedig az üzletben. A tantárgyak közül 
négy-öt volt sajátosan kereskedelmi jellegű, 
mint például a matematika, a könyvelés, az 
áruismeretek és a vásárlók lélektana elneve-
zésű. Tehát ez a négy tárgy volt a szaktantárgy, 
a többi azonos volt azokkal a tantárgyakkal, 
amelyeket más középiskolákban is oktattak. 
Én 1960-ban végeztem.

• Mi volt a jellemző ezekre a boltok-
ra, az ott található portékákra?

– Az akkori üzletek és a maiak alapvetően 
különböznek. Abban az időben nem voltak ilyen 
modernek, mint ma, és szakosított, speciális 
üzletek sem léteztek. Talán a városokban igen, 
de faluhelyen, így Temerinben is csak úgyneve-
zett szatócsboltok vagy vegyesboltok működtek, 
amelyekben aztán mindenféle volt – ami akkor 
kellett az embereknek. Lehet, hogy megmoso-
lyogtató lesz, de megemlítek néhány árucikket,  
amit akkor árultunk, már csak azért is, mert 
ma már nem használatosak. Az üzletben kellett 

lennie szíjostornak, kocsikenőcsnek, petróle-
umnak, amit ömlesztve (rinfúz) mértünk. Az 
emberek hoztak üveget és tölcsérrel mértük, 
különböző festékek, különösen a fekete festék 
volt divatban. 1957-1961-es időszakról beszé-
lek, mert hát akkoriban még nem voltak ezek a 
modern házak, épületek. A háziasszonyoknak 
hétvégén az egyik fontos feladatuk volt fekete 
festékkel elhúzni a fehérre meszelt ház „házal-

ját”. Sokan napszámban kapáltak, dolgoztak a 
határban, szombaton kapták a fizetést, és mivel 
vasárnap nem dolgoztunk, ezért sokan szombat 
délután, estefelé szaladtak a boltba beszerezni 
a legszükségesebb dolgokat. 

mesélő magnószalagok (8.)

olajos padló, kocsikenőccsel 
és kölnivízzel párosulva
Elmondja Kalapáti László a Zvezda volt dolgozója

– Egy történettel kezdem, ami kisinas 
koromban esett meg velem, mondja riport-
alanyom. bejött a boltba mári néni, a nagy-
mama, és azt kérdezte: Lacikám, van-e égő-
tök? mondom neki, hogy van. Erre ő: akkor 
adjál egyet olyat, amelyik ég. itt van, tes-
sék. Ez világít, de nem ég, mári néni. Erre, 
meglepődve, de határozottan azt mondja, 
hogy ez neki nem kell, mert odahaza azzal 
küldték el a boltba, hogy olyan égőt hoz-
zon, amelyik ég. ilyen nem kell, mondta 
és elment. a tréfám, sajnos, nem sikerült. 
Hamarosan jött is vissza a szomszédasz-
szonyával.

– mi történ, Laci? – kérdezte a szom-
szédasszony kissé ingerülten. Elmondtam, 
megértették, hogy tréfa volt az egész. Így 
aztán vásároltak egy nem égő, de világító 
villanyégőt. 

a temerini lakosság élelmiszer és egyéb árucikkekkel való ellátásából a tisza 
Kis- és Nagykereskedelmi vállalat és a magánboltok mellett éveken át egy másik 
kis- és nagykereskedelmi cég, az 1946-ban alakult újvidéki Zvezda is derekasan 
kivette részét. tíz jól menő üzletet tartott helyben, az élelmiszeren kívül textil-
árut, építőanyagot és vegyesárut forgalmaztak. a Zvezda kereskedői közé tartozott 
Kalapáti László is, akivel beszélgetve ezt az időszakot igyekszünk felidézni.

1965: moisko andrás, Kalapáti László, božičić Joco és egy 
vásárló

Szombat délutánonként a legnagyobb for-
galom idején aztán ki kellett mérni fél kiló 
fekete festéket, vagy petróleumot. Nem volt 
egyszerű. Minden áru kezdve a petróleum-
tól a kocsikenőcsön át a cukorkáig, mind 
rinfúzáru volt, csomagolt áru szinte nem is 
létezett, se élelemben, se festékben. A sze-
szesital kivétel volt, meg talán még néhány 
üvegbe csomagolt portéka. Még a kölnivizet 
is mértük. Ez úgy történt, hogy egy picike 
kölnisüveget elhoztak az üzletbe, üresen le-
mértük, beleöntöttük a kölnit, utána megint a 
mérlegre, és a különbség volt a súly, az ár így 
lett kiszámítva. A bolt padlózata fáradt olajjal 
bekent deszka volt, szombaton föltakarítva és 
bekenve. Képzeljük el, hogyan keveredett ott 
minden illat és szag: az ecet, a kocsikenőcs, 
meg a petróleum szaga, meg a többi, és erre 
jött még szombatonként a fáradt olaj szaga. 
Így volt ez akkoriban, nem csak nálunk, ha-
nem általában mindenhol. A háború utáni 
évek voltak ezek.

-aJó-
(Folytatjuk)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Dinamikusan fejlődő cégünk 

munkatársat keres 
kábeltévé-technikus munkakörbe.

Elvárások:
temerini lakhely,• 
középiskolai végzettség, villa-• 
mossági, 
informatikai szakirány,
középfokú internet és számító-• 
gépes ismeretek,
a Word és az Excel programok • 
középfokú használata,
a szerb nyelv ismerete kommuni-• 
kációs szinten,
B kategóriás járművezetői jogo-• 
sítvány,

magaslati munkavégzés,• 
csapatmunka.• 

A jelentkezéseket rövid önélet-
rajzzal 
a konkurs@sattrakt.com címre 
várjuk.
A kiválasztott pályázókat 
meghallgatásra hívjuk.
A pályázat az állás betölté-
séig érvényes.

SAT-TRAKT
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A legalább 700 éve létező Temerinben há-
rom olyan, immár kétszáz éves épület van, amely 
alapjában véve ma is eredeti formájában maradt 
meg. Ezek a műemlékeknek tekinthető épületek a 
plébánia, a plébániatemplom és a kastély. Mind-
három felépítése Szécsen Sándornak, a Magyar 
Királyi Kamara elnökének, királyi kincstárnoknak 
a nevéhez fűződik. 

A három közül elsőként a parókia épült fel 
1803-ban, majd azt a plébániatemplom követte 
1804 és 1806 között. Vázlatos tervrajza sajnos 
csak az elsőnek maradt fenn, Kiss József aláírá-
sával, míg a kivitelezett templomé nem. 

Miután Kiss József, aki a bácskai csatornák 
építésével írta be nevét vidékünk történetébe, a 
királyi kamara tervezőmérnöke volt, és tervet 
nyújtott be Szécsen Sándornak templom és ven-
dégfogadó építésére is, okkal feltételezhető, hogy 
a kastély is az ő tervei alapján készült. 

A kastély építésének évét nem tudjuk ponto-
san. Különböző források egymásnak ellentmon-
dó adatokat közölnek. Ez nem meglepő, hiszen 
Szécsen Sándor birtokbalépésének éveként so-
kan az 1796-os esztendőt jelölik meg, jóllehet ez 
nem akkor, hanem bizonyítottan két évvel később 
történt. Így aztán egyesek a kastély építését 1796-
ra, sőt 1795-re teszik. Azoknak van igazuk, akik 
szerint a kastély ugyanazokban az években épül-
hetett, amikor a plébánia és a templom. 

Érdekességként meg kell említeni, hogy a 
Bácsmegyei Napló 1924. december 25-én meg-
jelent számában Temerinről szóló cikkének szer-
zője szerint a község nevezetessége többek között 
":.a húsz katasztrális parktól övezett Fernbach-
féle kastély, melyet még a tizennegyedik század-
ban a Czobor-család építtetett, s amelyet Szécsen 
Sándor gróf alakított újjá a 18. század végén. A 
kastély gyönyörű parkjával csak a benne felhal-
mozott műkincsek vehetik fel a versenyt." 

Ezek szerint a cikkíró tudott arról, hogy a 
Czoborok az 1700-as évek közepén Temerin 
környékén kutattak a török időben elveszett bir-
tokaik után. 

Kérdés, mit takar a Tartományi Műemlékvé-
delmi Intézet nyilvántartása, illetve a föld, hogy 
a kastélykertben levő park és tó környéke ős-
kori lelőhely. 

A kastélyhoz tartozó park kialakítása közvet-
lenül az építkezés befejezése után kezdődhetett, 
erre utal Mindszenthy Antal 1832-ben megjelenI 
útleírása az Egy fordulás Alfoldön, amely sze-
rint "... A' mező város napkeleti részén épült az 
uraság emeletes szép Kastélya, melly után derék 
kert van... " 

műemlékeink

„...az uraság emeletes szép kastélya”
Barangolás egy kétszáz éves épület körül

a földszinti rész belső termei boltívesek

a kastély utolsó tulajdonosa Fernbach anna volt. a felszabadulás után az épületet 
államosíttották, és felvették a műemlékek jegyzékébe. alapos tatarozás és javítás 
után a 60-as években a kastélyban iskola kapott helyet. németh mátyás felvétele 
1973-ban készült.

az udvar felől, a homlokzat kiugró 
emleti részét egy díszes, vasszerkeze-
tű, zárt üvegerkély alkotja, amelynek a 
földszínten 4 dór stílusú tartóoszlopa 
van. az erkély felett 2 díszváza található. 
az erkély felső részének gazdag díszíté-
se az emeleti ablakok fölött is folytató-
dik. az erkélyt nem a Szécsenek, hanem 
fernbach bálint építtette. 

a kastély utcai részét, az első emeleten 
egy romantikus díszítésü, nyitott vaser-
kély ékesíti, amelynek díszítőelemei virá-
gokra emlékeztetnek. Ez is később épült.

Maga a kastély barokk stílusban épült, de a 
későbbi átalakítások folytán más stílusokkal is 
keveredett, főleg amikor az 1870-as évek elején 
vétel útján a földbirtokkal együtt a Fernbach-
család tulajdonába ment át. 

Így az épület udvari emeleti részéhez egy dí-
szes vasszerkezetű, zárt üvegerkélyt építettek, dór 
stílusú tartóoszlopokkal, az utcai részen pedig 
első emeleti díszes nyitott erkélyt. 

ökRész károly 
(Folytatjuk) 

teMerINI ÚJSáG, 2000. február 24., 
VI. évf., 8. (275.) szám

a közelmúltban múlt huszonöt éve, hogy 
megjelent a temerini Újság új sorozatának 
első száma. a jubileum kapcsán a közeljövő-
ben cikkeket válogatunk és közlünk a negyed 
évszázad terméséből.
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MInDIg a ta-
vasz volt a 

legszeretettebb évsza-
kom. Elemistaként az 
első fogalmazásomat 
is a tavaszról írtam. 
Akkoriban még lóg-
tak jókora jégcsapok 
az ereszeken, amelyek 
márciusban olvadni 
kezdtek a befagyott 
patakokkal együtt. 
A napsugarak egyre 

melegebbé válása, a hóvirágok és az ibolyák 
felbukkanása a fűszálak között, a fák változatos 
színekbe borulása, az orgona illata felüdítette 
a lelket is.

Majd mindez húsvétkor érte el a csúcs-
pontját, amikor megünnepeltük, hogy kereszt-
re feszítése után Krisztus győzelmet aratott a 
halál felett. Jézus meghal, eltemetik, de har-
madnapon feltámad. Újra él, de most már új 
életet él, amely nincs alávetve a földi világ tör-
vényeinek.

Így válik teljessé a tavasz öröme bennünk: 
megélve a természet s vele a létezés megúju-
lását, új életre fakadását. Ma pedig hisszük, 
nagyon erősen hisszük azt is, hogy a jelenlegi 
világjárványból is mihamarabb újjászületünk, 
magunk mögött hagyjuk annak minden gyöt-
relmét, aggodalmát és kétségbeesését. Mint 
ahogyan biztosak vagyunk abban is, hogy az 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, 
amelynek nyolcvankét év után ismét Budapest 
ad helyet, a kereszténységét veszejtő keresztény 
Európának lelki feltámadást hoz.

Bárhogyan is nézzük, az újjászületések 
éve az idei.

Újjászületett ebben az esztendőben az 
európai magyar katolikusok ötvenkét éves 

egyházközségi hírek

varga Gabriella

Újjászületések
haviújságja is, az Életünk. A Gondviselésen kí-
vül más aligha tudta és hitte egy évvel ezelőtt, 
hogy a korábbi kiadó nem folytatja tovább ezt 
a tevékenységét és 2020 januárjától e sorok 
írója veszi át a lap kiadásával, szerkesztésével 
és terjesztésével kapcsolatos összes teendőt. 
Egy ilyen nagy átalakulás általában változást 
hoz minden téren és nem történt ez másként ez 
esetben sem: megújult a szerkesztőség személyi 
összetétele, kibővült a szerzők köre, új rovatok 
és cikksorozatok indultak. Létrejött az újság kö-
zösségi oldala (facebook.com/eletunkujsag) és 
online társa, az eletunk.net honlap is elindult. 
Nem utolsósorban megkezdődött a több mint 
félévszázadon keresztül nyugat-európai lapként 
működő újság Kárpát-medencébe való beveze-
tése is, amire sok más mellett az idei Nemzeti 
Összetartozás Éve is kötelez.

Igen, száz évvel a trianoni döntés után a 
nemzeti összetartozás kiteljesedésének is tanúi 
lehetünk ebben az évben. Gondoskodni fognak 
erről a világ erős magyar közösségei.

Lám, mennyi minden utal arra, hogy az 
újjászületések éve az idei esztendő!

Van valami azonban, aminek nem kell újjá-
születnie: a Temerinhez való ragaszkodásom-
nak, az engem Temerinhez fűző szoros lelki 
köteléknek – mert ez az idő múlásával nem 
változott semmit sem. Azóta is, hogy Illés Sán-
dor bácsival és Mária nénivel már nem láto-
gathatok el a településre, gondolatban sokszor 
megteszem ezt. 2018 nyarán pedig az álruhás 
Mátyás királlyal megtettem ezt valósá-
gosan is. Sok egyéb mellett a Temerini 
Újság hasábjai és az Illés Sándor-em-

lékszoba polcai is arról tanúskodnak, hogy a 
várossal örök hűséget fogadtunk egymásnak. 
Amikor 2015-ben elkezdtem dolgozni a Ke-
resztény Élet hetilapnál, az első atya, akinek 
a portréját a Papi Arcélek rovatba megírtam, 
Szungyi László plébános úr volt. Azóta is több-
ször szólaltattam meg őt a lapban, s a Keresz-
tény Élet mellett az Életünkben is.

Kedves Temeriniek! Most az Életünk lap 
új kiadója- és főszerkesztőjeként két üzene-
tet szeretnék megfogalmazni és tolmácsolni 
Önöknek itt, a Temerini Újság hasábjain ke-
resztül. Mindenekelőtt kérem, tudjanak arról, 
hogy mindaddig, ameddig az Életünk létezik 
és ameddig magam vagyok annak a felelőse, 
a lap nyitva áll a temeriniek előtt is! Szeretet-
tel várja és fogadja katolikus és keresztény 
gyökerű írásaikat minden témában és műfaj-
ban: írhatnak saját vagy a közösségük életéről, 
megoszthatják gondolataikat a kisebbségi lét 
bármely aspektusáról. Éljenek a lehetőséggel! 
Továbbá mint Temerin régi jó barátja, felaján-
lok két, idei évre szóló újság előfizetést az itt 
élő olvasóknak, egyet a plébánia, egyet pedig 
a könyvtár részére. Az Életünk legyen része az 
Önök életének is!

Húsvét előtt, április közepe felé járva, ha 
körülnézünk az utcákon, tereken, kerteken–
akár a televízión vagy a világhálón keresztül 
is – láthatjuk a kizöldült pázsitszőnyegeket,a 
virágokban pompázó fákat és bokrokat. Szobá-
inkban már ott díszlik a gyöngyvirág, a tulipán, 
a barka. A színek, az illatok mind a megújulás, 
az újjászületés hordozói és jelei.

Közöttük most még keresztutat járunk mind-
nyájan, de küszöbön a feltámadás. Ezekben a 
nehéz napokban csakis erre gondoljunk.

varGa Gabriella, budapest

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
férjem, édesapánk

SÁNTA Árpád 
(1958–2020)

„Valaki végleg elmehet, 
őrizd meg emlékét, 
és ne feledd, így majd 
veled lesz mindig,  
lelke szabadon száll, 
vár a túlsó parton, 
hol nincsen határ!”

(Pokolgép)

Emlékét őrzi felesége, 
Inca és fiai: 

Gábor és Péter

VÉGSŐ BÚCSÚ

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

„Megfordulok, 
de merre menjek? 
Hisz te már 
nem vagy sehol. 
Soha sehol már 
nem lellek, s mindig  
itt leszel valahol.”

(Váci Mihály)
Ragyogj holdvilág, 
tekints le a földre! 
Öleld át sírhalmát, 
ringasd lágyan, 
csendben!

A szomszéd nena

Egyházközségünk honlapjának címe:
www.plebania.temerin.info

Püspökeinknek, a koronavírus jár-
vány miatt elrendelt rendkívüli állapot 
kapcsán, a templomi látogatásokra és 
a liturgikus cselekményekre vonatkozó 
utasításai alapján közöljük a kedves hí-
vekkel, hogy a továbbiakig, a nyilvános 
egyházi cselekmények (szentmise, ke-
resztelő, bérmálás, gyóntatás, esküvő) 
templomainkban is szünetelnek. Kivétel 
a temetés, amelyet egyszerű formában, 
szűk családi körben, röviden kell meg-
tartani. A plébániahivatal zárva tart, az 
ügyfélfogadás pedig szünetel, csak a te-
metéseket veszik fel.

Helyi vonatkozásban fontosnak tart-
juk közölni, hogy a bérmálás, amelyet 

szokás szerint eddig húsvét utáni vasár-
nap tartottunk, ugyancsak elmarad. A 
bérmálás idejéről a járvány megszűnését 
követően, a püspökséggel való időpont 
egyeztetést követően értesítjük a kedves 
híveket. Kérünk mindenkit, hogy hívő 
lélekkel és az Isten- és emberszeretet 
parancsában gyökerező kötelességtu-
dattal fogadjuk és tartsuk be a hatósági 
és püspöki intézkedéseket. Javasoljuk, 
hogy kövessük figyelemmel a Mária Rá-
dió és a magyar média adásai, amelyek 
vasárnap és ünnepnapokon szentmisét 
közvetítenek.

(lásd még az 1. oldalt)
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MEGEMLÉKEZÉS

MÓRICZ Vince 
(1929–1989)

MÓRICZ VARGA Borbála 
(1936–2015)

Április 6-án volt 31 éve és november 7-én lesz 5 éve, 
hogy nincsenek közöttünk szeretteink

Az élet csendesen megy tovább,
de a fájó emlék elkísér egy életen át.

Szívünkben megmarad szép emlékük,
legyen áldott, békés a pihenésük.

Emléketeket őrzi fiatok, Dénes és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvérünktől

JÁNOSI Imre 
(kis Imrétől) 
(1950–2020)

„Volt emberek.
Ha nincsenek is, 
vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, 
nem akarva semmit,
hatnak tovább.”

(Kosztolányi Dezső)
A családi legendárium ró-
lad szóló lapjai teleíródtak. 
A sors keze által odakerült 
az utolsó pont is. Lényedet 
és a hozzád kötődő kedves 
történeteket lassan legen-
dává szövi a jótékony em-
lékezet, amelyet míg élünk, 
szeretettel hordozzunk a 
szívünkben.

Unokatestvéreid: Erika 
és Öcsi családjaikkal

A plébánia telefonszáma: 844-001

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosokról.
nyugodjanak békében!

Čeleketić Veselin 
(1954–2020. 3. 30.)

SÍPOS Dénes 
(1961–2020. 3. 30.)

özv. HEGEDűSNÉ 
JÁNOSI Mária 

(1935–2020. 4. 1.)

Viktor VELEMIR 
(1990–2020. 4. 1.)

SZTREHÁRSZKI Péter 
(1955–2020. 4. 4.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú három éve, hogy nincs közöttünk szerettünk

SAMU Márton 
(1942–2017)

Ha szívünkbe zárjuk, ki fontos volt nekünk, 
bármerre járunk, ő mindig ott lesz velünk.
Nem hittük, hogy az élet így tud fájni, 
meg kell tanulni vérző szívvel, mosolyogva járni. 
Minden virágszál, amit sírjára teszünk, 
elmondja neki, mennyire hiányzik nekünk.

Drága emlékét őrzi felesége, valamint 
fia és lánya családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

TÓTH István 
(1938–2019)

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

Szeretettel emlékezik rád feleséged, Kató, 
gyermekeid, Dénes és Erika családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzom 

fiamtól

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

„Bánatosan süvít a szél 
a rónán, barna felleg 
vonul az ég kárpitján. 
Bánat vésze dúlja, 
marja szívemet, 
fájdalmában előbb-utóbb 
megreped.

Oszlik már a felhőgomoly 
az égen, szivárványszín 
pompázik rajt ékesen, 
csak szívemen 
nem foszlik szét a bánat, 
örömsugárt annak 
csak a halál ad.”

Emléked őrzi gyászoló 
édesanyád

Köszönetnyilvánítás
Mélységes hálával mondok 
köszönetet Dávid atyának 
a megható szertartásért, 
Kókai Péternek a sokrétű 
segítségért, gondviselőjé-
nek, Magdinak a szeretet-
teljes gondoskodásért, a ro-
konoknak, szomszédoknak, 
akik kegyelettel elkísérték 
drága szerettünket

özv. HEGEDűSNÉ 
JÁNOSI Máriát 

(1935–2020)

utolsó útjára. Hála a koszo-
rú- és virágadományokért, a 
részvétnyilvánításokért, va-
lamint minden imáért, ame-
lyet lelki üdvéért felajánlot-
tak.

Gyászoló szerettei: fia, 
István, menye, Sabine, 

unokái, Emese és János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájdalommal búcsúzunk 
tőled, de a szívünk tele re-
ménnyel, hogy egy napon 
találkozunk fenn a meny-
nyekben

JÁNOSI (Bikás) Imre 
(1950–2020)

Ott kinn a temetőben van 
egy csendes sírhalom, 
szívünkben örök 
gyász és fájdalom.
Nem zárnak el tőlünk 
a nehéz hantok, örökké 
elénk tárul mosolygós arcod.

Minden virágszál beszél, 
mit sírodra teszünk, 
minden szál elmondja, 
hogy mennyire 
hiányzol nekünk.

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

Családod: feleséged, Lea 
és lányod, Tünde
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MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

NAGyIDAI Mária 
(1931–2020) 

Csólyospálos
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, anyósomtól és 
nagymamánktól, akinek drága emléke örökké szívünkben él.

özv. HEGEDűSNÉ JÁNOSI Mária 
(1935–2020)

Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon áldás és nyugalom!
Úgy őrizzük emlékedet, mint napsugarat a tenger, 
elrejtve mélyen, nagy-nagy szeretettel.

Fia, István, menye, Sabine, unokái: Emese és János

VÉGSŐ BÚCSÚ
Dénestől

SÍPOS Dénes 
(1961–2020)

Tested a földben nyugszik, 
lelked a mennyben pihen, 
oltalmazzon és áldjon meg 
a mindenható Isten.

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

Fájó szívvel őrzi emléked 
Maca ángyi családjával

VÉGSŐ BÚCSÚ
Keresztfiamtól

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

Nem álltam sírodnál, 
bocsáss meg nekem, 
nem hittem, hogy ily hirtelen 
egyszer elveszítelek.
Elmentél örökre, 
hiányod megmarad 
mélyen a szívemben.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi 
keresztanyád, Margitka

VÉGSŐ BÚCSÚ

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

Mikor elmentél, kialudt 
egy csillag, az angyalok 
a mennyországba hívtak.
De sajnos, itt lent 
elvesztettünk téged, 
a legtisztább angyalát 
a földnek és az égnek.

Búcsúzik tőled Ilonka 
nena, Imre sógor, Edit és 

Emma családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

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

Legyen nyugodt és 
békés örök álmod!

Emléked őrzi Pali bátyád, 
Margit ángyod 

és családjuk
Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönöm azoknak, 
akik mellettem álltak és osz-
tozni próbáltak fájdalmam 
enyhítésében virággal, rész-
vétükkel, biztató szavakkal, 
együttérzésükkel és akik 
szerettünket utolsó útjára 
elkísérték.

SÍPOS Dénes 
(1961–2020)

Nyugodjon békében!

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 

szerettünktől

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

A búcsúszó, 
mit nem mondtál ki, 
elmaradt.

Elmentél, de gondolatban 
örökké velünk maradsz.

Emlékét őrzi testvére 
és családja

VÉGSŐ BÚCSÚ

SÍPOS Dénestől 
(1961–2020)

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

Emléked őrzi 
Marica és Anti

MEGEMLÉKEZÉS
Soha nem múló fájdalommal emlékezünk 

a 15 évvel ezelőtt elhunyt szerettünkre

PAPP Györgyre 
(1946–2005)

Az idő elmúlik, mert az meg nem állhat, 
az emlékek élnek és örökké fájnak.
Hiányod nagyon fáj, mindig így is marad, 
te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Szerető családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett bátyámtól

JÁNOSI Imrétől 
(1950–2020)

Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de az emléked örökké él.
Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Emléked őrzi testvéred, 
Gizi, sógorod, Mátyás 

családjukkal

aprÓHIrdEtÉSEK
• Hat kvadrát jog eladó a Pap Pál utca elején, a kertek végén. 
Telefonszám: 063/8554-326 (Balázs János).
• Kiadó egyszobás, bútorozott lakás a Kókai Imre iskolával 
szemben. Tel.: 064/80-55-023. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, messzinget, alumíniumot, 
ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készü-
lékeket, régi kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fizetem, azonnal. Tele-
fonszám: 064/468-23-35.
• vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és minden fe-
lesleges tárgyat padlásról, garázsból, pincéből. telefon-
szám: 063/8-143-147.
• Ház eladó Bácsföldváron. Telefonszám: 063/713-79-54.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó egy 120 férőhelyes 
keltető, t-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és 
egy újabb tűzhely, rongypokróc, háziszappan, gyümölcspá-
linka és egy új elektromos rokkantkocsi. Tel.: 840-439.
• Hízók eladók. Niloka Pašić u. 204., telefon: 063/523-746.
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a GreeN könyvelőségi iroda 
tulajdonosa, Kovács Zsuzsanna és munkatársai
kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak 
minden ügyfelüknek és Temerin polgárainak.

Temerin, Újvidéki u. 392.,
tel.: 851-775, mobil: 063/547-990
zuzanagreen@open.telekom.rs

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

Népfront utca 97., tel.: 844-669

a PiPi shop & grill
tulajdonosa kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván
üzletfeleinek, vásárlóinak és
Temerin polgárainak.
petőfi Sándor u. 38., 063/465-908, 063/519-475

Áldott, békés húsvéti ünnepeket 
kívánunk vásárlóinknak 

és üzletfeleinknek!

Temetkezési vállalat Virágüzlet

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

kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk 
vásárlóinak és minden temerini polgárnak!

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

virágüzlet és temetkezési vállalat

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

a Goldmax
ékszerüzlet

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

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



TEMERINI ÚJSÁG2020. április 9. 15

a PaPIrUS papírüzlet
tulajdonosa és családja 

áldásos, békés és boldog húsvéti 
ünnepeket kíván a vásárlóknak, 

diákoknak, munkatársaknak 
és üzletfeleknek!

Újvidéki u. 375., tel.: 842-677

Minden tagnak és temerini lakosnak 
kellemes húsvéti ünnepeket kíván 

a temerini Kertbarátkör

H o r v á t h 
é k s z e r ü z l e t

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

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden kedves ügyfelének 

és Temerin polgárainak 
a hamarosan újból megnyíló

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

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

A

a tulajdonosok, Koperecz renáta és 
szilák Melinda minden kedves 
üzletfelüknek és temerin polgárainak

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

K O Z M E T I Č K I  S A L O N

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

mindennemű szabászati szolgáltatás 
végzése – megrendelésre

A KATArinA divatszalon

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

www.facebook.com/fash.katarina

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

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

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

és az

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

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

Minden kedves vásárlónknak, 
üzletfelünknek és 

Temerin polgárainak 
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

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

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

savanoviĆ

a becsei aGro-ProMet 
földműves-szövetkezet 

kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván termelőinek és 

minden temerini polgárnak!

ünnepen is fogyassza minőségi borainkat!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a temerini

borászat
Telefon: 063/366-761 (eladás)



kellemes húsvéti ünnepeket kíván 
minden temerini polgárnak 

Đuro Žiga 
temerin község polgármestere 

és Pásztor Róbert, 
a községi képviselő-testület elnöke
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