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Szemét minden mennyiségben

Beszélgetés Ember Nikolával, a közművállalat
kommunális ügyekkel megbízott igazgató-helyettesével
Meghökkentő és egyben aggodalomra
ad okot az az adat, mely szerint a temerini
lakosság által termelt és begyűjtött szemét
mennyisége hetente eléri a százötven tonnát.
És ez csak a begyűjtött háztartási hulladékra
vonatkozik, amelyet a Kommunális Közvállalat
(JKP) dolgozói hétfő és péntek között elszállítanak a Szőregi úti lerakóra. Mit irányoz elő
a helyi hulladékkezelési terv, milyen úton jut
el a szemét a célpontig, mi lesz a temerini
szeméttelep sorsa a regionális hulladéktáro-

ló beüzemelésével, egyebek mellett ezekre a
kérdésekre kerestük a választ Nikola Embernél, a közművállalat kommunális ügyekkel
megbízott igazgató-helyettesénél
• A polgárok részéről gyakran éri
bírálat a vállalatot a szemét elszállítását illetően, de előfordulhat az is, hogy
sok esetben a kellő információ hiánya
eredményezi ezt. Mit szállít el és mit
nem szállít el a JKP?
– A szemét begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a községi hulladékkezelési tervvel összhangban történik, vállalatunkat e feladattal
az önkormányzat bízta meg. Az
említett terv értelmében mind a
négy helyi közösségben begyűjtjük a háztartásokban keletkező
szemetet. Az elmúlt több mint
egy évben ezt a munkát azzal
bővítettük, hogy elvisszük az
udvarok rendezése során keletkező növényi hulladékot is
(levágott fű, levelek).

A közvállalat székhelye a Kossuth Lajos utcában

Ára 50 dinár

Harmadik védőoltás?
„Országos vizsgálatot kell végeznünk arról, hogy állampolgáraink közül hányan rendelkeznek megfelelő immunitással a koronavírus ellen, és gondolkodnunk kell
azon, hogy már augusztusban, szeptemberben megkezdjük a harmadik dózis beadását” – mondta dr. Branislav
Tiodorović, a szerbiai válságtörzs epidemiológusa.
A szakember hangsúlyozta, akkor érjük el a kollektív
immunitást, amikor a lakosság 60-70 százaléka már védett, és ebbe beletartoznak azok is, akik oltással szereztek
védettséget, valamint azok is, akik természetes úton váltak
védetté a koronavírussal szemben.
„A tanulmányt úgy kell megtervezni, hogy az ország
minden területére kiterjedjen, mindent nemek és korcsoportok szerinti bontásban dolgozzon fel, hogy valódi
képünk legyen a lakosság védettségi szintjéről” – mondta
Tiodorović a sajtótájékoztatón.
Véleménye szerint szükség lesz a vakcina harmadik
adagjára:
„Azzal tisztában kell lennünk, hogy szükség lesz a vakcina harmadik adagjára. Abban a pillanatban, amikor a
tanulmány alapján világossá válik, hogy milyen a lakosság
immunválasza, tudni fogjuk, hogy kinek kell felvennie a
harmadik dózist. A harmadik adag hat vagy nyolc hónap elteltével lesz esedékes, vagy lehet, hogy évente szükség lesz
az oltás felvételére úgy, mint a nátha esetében” – mondta
a válságtörzs járványügyi szakembere. (Novosti.rs)

Folytatás az 5. oldalon

Ébredező rendezvények
Sokunknak már hiányoztak azok a
programok, amelyek számos élmén�nyel gazdagítják a nyári hónapokat.
Tavaly a kedvezőtlen járványhelyzet
miatt több hagyományos rendezvény,
koncert és egyéb program maradt el.
Az idén már egy kissé fellélegezhetünk, és az enyhítéseknek köszönhetően újra kimozdulhatunk. Egyre
több esemény kerül beharangozásra,
így mind több lehetőség kínálkozik
a kikapcsolódásra. A napokban feltérképeztük mindazokat az eseményeket, amelyek színesebbé tehetik
a nyarunkat.
A helyi Idegenforgalmi Szervezet egy
éves kihagyás után ismét megszervezi a
Prosto ko pasulj elnevezésű babfőző versenyét. Ez az esemény hosszú évek óta

nagy népszerűségnek örvend községünkben, amely a nyár elején minden bizon�nyal maghatározó élménnyel gazdagítja a
résztvevőket és a látogatókat. Marina Injac
az idegenforgalmi szervezet igazgatója kérésünkre ismertette az idei babfesztiválra
vonatkozó részleteket, de a nyári terveikről is beszélt.
– Az idén tizenötödik alkalommal szervezzük meg a babfesztivált. Tavaly elmaradt,
ezért külön öröm számunkra a folytatás.
A térség egyik legnagyobb gasztronómiai
rendezvényére július 3-án kerül sor, és
természetesen az érvényben levő járványügyi előírások tiszteletben tartása mellett
zajlik. A legfőbb hangsúlyt ez alkalommal is
a babételek kapják, de a társalgás, és szórakozás lehetősége is ugyanolyan fontos.
Folytatás a 6. oldalon

Varga Z. felv.

Tervezik a babfesztivált – Marina Injacot,
a turisztikai szervezet igazgatóját kérdeztük

A rendezvények között napirenden van a motorosok egyesülete által szervezett fesztivál is. A
képen az új székhelyük bejárata.

Huszonkilencedik alkalommal díjazták azokat az idegenforgalmi
vállalatokat, amelyek tavaly a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtották az adott kategóriában. A Siker kapuja kitüntetést öten kapták meg,
újabb nyolc szolgáltatás elismerésben részesült, de azok munkáját is
méltányolták, akik egyénileg tettek sokat a turizmusért. A Tájház elismerő oklevelét Ádám István, a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti
Tábor (TAKT) elnöke vette át.
A kitüntetés kapcsán elmondta, nem gondolták volna, hogy annak
idején, 2003-ban a Matuska-ház megvásárlásával nemcsak a tájházat, hanem kulturális központot hoznak létre a temerini magyarság számára.
– A berendezett tájház mellett már van egy alkotóház is, ugyanakkor
Sziveri János költő hagyatékát is ápoljuk, Illés Sándor temerini író emlékének is szentelünk egy emlékszobát, ott találhatjuk meg Sörös Imre
mellszobrát, valamint az emlékfalat az I.világháborúban elesett áldozatok
emlékére. Gondot viselünk nagyanyáink hagyatékáról, évente néprajzi tematikájú kiadványokat is megjelentetünk az 1970-es évek foklórgyűjtései
nyomán. A koronavírus-járvány előtt minden hétvégén programokat is
szerveztünk, emelte ki a TAKT elnöke. Hozzátette, a temerini magyar
közösség támogatása, munkája, segítsége nélkül nem lehettek volna
ennyire eredményesek.
ácsi

Fotó: Agneš Kantardžić Photography

Tartományi elismerés Ünnepélyes keresztelő
a tájháznak

Vasárnap Bácsföldváron megkeresztelték Orosz Lúciát, Imre
(bácsföldvári lakos) és Kurina Renáta lányát.

Házassági évfordulók

A Kertbarátkör hírei

A hét végén egyesületünk tagjai részt vettek a doroszlói Szentkút
búcsújáró hely területén megszervezett Agrárfesztiválon. A szentkúti
kistemplomban a szentmisét a temerini születésű Verebélyi Árpád címzetes prépost, esperesplébános celebrálta. A rendezvény keretében megtekinthettük a legmodernebb traktorokat, kapcsolható mezőgazdasági
eszközöket, csapatunk a bárányfőző versenyen is megmérette magát. A
gazdag művelődési műsor után jóízűen elfogyasztottuk a szakácsunk
álltal főzött báránypörköltet, amit társalgás követett.
Az est sztárvendégei Zvonko Bogdan népszerű előadóművész és Kuti
Róbert hegedűművész és zenekara volt. Gazdag élményekkel és egy palack csodatévő forrásvízzel térhettünk haza.
KOVÁCS Róbert
APRÓHIRDETÉSEK

• 5,25 hold első osztályú szántóföld a
Breszto-útnál, a Fehér-árok közelében
eladó. Lejár a Jegricskára. Fix ára: 12
ezer euró holdja. Telefon: 064/87-26234.
• Eladó IMT 757-es traktor, K2-es
törő, kapálóeke, műtrágyaszóró, permetező. Telefon: 063/126-37-791.
• 5,15 hold első osztályú szántóföld a
Gyórgyában eladó, fix ára: 12 ezer euró
holdja. Érdeklődni a 064/87-26-234-es
telefonszámon.
• A Főutcán 500 méterre a központtól
90 m2-es üzlethelyiség kiadó. Telefon: 065/2-842-155.
• Sosem használt régebbi típusú ajtók
és ablakok redőnnyel eladók. Ugyanitt két morzsoló (egyik csövesen is darál). Táncsics Mihály u. 23/1., telefon:
845-219.
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• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet,
messzinget, alumíniumot, ólmot, kályhákat, villanymotorokat, autókat, elektromos készülékeket, régi kábeleket,
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt,
albumot képecskékkel. A legjobb árat
fizetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését vállalom. Telefon.: 069/40-74944.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó T-12-es motorkerékpár, hegesztő, egy smederevói és egy újabb
tűzhely, rongypokróc, háziszappan,
gyümölcspálinka és egy új elektromos rokkantkocsi. Telefonszám.:
840-439.
• Vásárolok teljes hagyatékot, használt bútorokat és minden felesleges
tárgyat padlásról, pincéből, garázsból. Tel.: 063/8-143-147.

Fotó Zsuzsi

Agrárfesztiválon Doroszlón
A vasárnapi nagymisén három, házassága 10. évfordulóját
ünneplő pár részesült áldásban megújítva egymásnak tett
fogadalmukat. A képen: Szűcs Ervin és Bado Szilvia, Faragó
László és Répási Szilvia, Hornyik Tamás és Péter Dianna gyermekeikkel és Tibor atyával.

Vajdasági siker
a természetvédelem határok
nélkül vetélkedő döntőjén
A múlt héten tartották meg a Természetvédelem határok nélkül vetélkedő döntőjét a Topolyai Művésztelepen.
A versenyen az elődöntő két első helyezettje, a temerini Biosz-szakik és
a kecskeméti Zsíros B Ödön csapat mérte össze természettel kapcsolatos
ismereteit. A finálét végül a temerini Biosz-Szakik nyerték, amelynek tagjai
Rencsár Béla, Rencsár Ágnes, Zakinszki Regina, Verebélyi Viktor
és Gombár Viktor, míg felkészítő tanáruk Zelenka Angéla volt.
A vetélkedő döntőjébe a vajdasági és a kecskeméti válogatón legjobb
eredményt elért csapat jutott be.
Harkai Ákos, az Arcus Környezetvédő Egyesület elnöke elmondta,
hogy a vajdasági elődöntőre 17 csapat jelentkezett összesen, minden
csapat öttagú általános iskolás, tehát összesen 85 diák mérhette össze
tudását a vajdasági elődöntőn.
Az esemény megnyitóján köszöntőt mondott Pásztor Emília, a Pannon RTV és a Kecskeméti Televízió közös projektjének vezetője:„Ezt a
projektet az Európai Unió támogatja jelentős mértékben. A legfontosabbnak azt tartja, hogy a közös természeti értékekről tudjatok,
amennyit csak lehet, és érezzétek úgy, hogy az a tiétek, és hogy ezt
mindenkinek közösen meg kell őriznie és védenie kell, függetlenül
attól, hogy a határnak melyik oldalához tartozik.” (Pannon)
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Cserélik a gázórákat
A forgalmazó vállalat igazgatója nyilatkozott
A helyi szerb nyelvű sajtónak nyilatkozva Maja BJEKIĆ, a Gas gázforgalmazó vállalat megbízott igazgatója, aki egyéves megbízatási
időszakkal tavaly októberben került e tisztségre, összegezte a vállalat
helyzetét. Kiemelte, hogy a cég az elmúlt tíz évben nem vett fel újabb
hiteleket, amit a cég működésének egyik legfontosabb mozzanataként nevezett meg.
Beszélt arról is, hogy Temerin község területén valamennyivel több
mint hétezer háztartás van rákapcsolva a gázhálózatra. A fogyasztók
száma évről-évre növekszik, amihez minden bizonnyal a gáz kedvező
ára is hozzájárul. Az idén további 130 háztartás bekötését tervezik.
A G-4-es elnevezésű standard csatlakozás ára 81 ezer 720 dinár
adóval együtt, tizenkét részletben történő fizetéssel. Teljes összegű befizetés esetén tíz százalékos kedvezmény jár, a végösszeg pedig 73 ezer
548 dinár adóval együtt. A standard csatlakozáson kívül a tömblakások
számára is van lehetőség bekötésre. Ennek részleteiről a forgalmazónál
lehet érdeklődni, de tény, hogy ez iránt is van érdeklődés.
A soron következő időszakban, de már most is végzik a régi mérőeszközök cseréjét és újakkal való helyettesítését. Az új gázórák hőmérséklet-kompenzálóval vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik
a hálózat veszteségének pontosabb mérését és annak csökkentését. A
mérés a fogyasztók szempontjából is előnyösebb lesz, mint korábban
volt. A gázórák cseréje ingyenes. A gáz árának meghatározása egyébként a köztársasági Energia Ügynökség hatáskörébe tartozik.
A társaság jó szakmunkatársakkal és sokéves tapasztalattal rendelkezik a gázszállítás és az -elosztás területén. Kiemelt feladatként
tekintenek dolgozóik folyamatos képzésére és szakmai fejlődésére.
Az előző időszakban gépjárművet vásároltak a szerelők számára, és
tervezik egy további megvételét is.
Ami a fogyasztást illeti az az októbertől áprilisig tartó időszakban a
legnagyobb. A múlt szezon azonban az alacsony átlaghőmérséklet miatt
valamivel tovább tartott. Ennek ellenére volt elég gáz – mondta.
Érdeklődni gáz ügyben az alábbi elérhetőségeken lehet:
Újvidéki utca 421, telefonok: 021/843-633, 021/843-655;
office@jpgastemerin.rs

Felújítják a járeki
községházát

Kinyitott három határátkelő
Hétfőtől ismét teljes nyitvatartással működik három átkelő a szerbmagyar határon – közölte honlapján a magyar rendőrség szombaton. Újra
megindul az átléptetés a Tiszasziget–Gyála és a Bácsalmás–Bajmok közúti átkelőhelyen, valamint teljes nyitvatartással működik az Ásotthalom–
Királyhalom közúti ellenőrzőpont is. Az átkelők 7 és 19 óra között tartanak nyitva. Az utazók a határátkelőhelyeken várható várakozási időkről
a rendőrség határinfó oldalán és a Rendőrségi Útinformációs Rendszer
(Rutin) mobil applikációval tájékozódhatnak, emlékeztett az MTI

Vendégszereplés Maradékon

A hét végen a Szirmai Károly MME tagjai hosszú idő után kimozdultak a hazai környezetből eleget téve a szerémségi Maradék magyar
közössége meghívásának. A nálunk sikeresen bemutatott trianoni emlékműsort vitték el az ottani közönségnek. A helybeliek nagy szeretettel
fogadták a temerinieket, hiszen arrafelé meglehetősen kevés magyar
műsort, előadást hallhatnak, láthatnak.
A szép műsort áhítattal és mély átéléssel fogadták, akárcsak a Himnuszt, aminek éneklésébe a jelenlevők is bekapcsolódtak. Fergeteges
taps zárta a műsort. A szereplők ezúttal is köszönetet mondanak a szíves vendéglátásért.
Medvecki S.

Bábelőadás óvodásoknak
Foglalkoztatással egybekötött bábelőadást szerveztek az óvodások
részére a Veljko Vlahović óvoda hangulatos kis parkjában hétfőn, június
14-én. A temerini Vándor Bábszínház bemutatta a Megy a Gi-gá világgá
című előadást, amely a Kodály módszer alapján készült, és az énektanulás
alapjaiba vezeti be a gyermekeket. A kézműves foglalkozáson a témához
illő bábot készítettek a gyerekek, adta hírül a kulturális központ.

A 30 éves hagyománnyal rendelkező

Optika Rakic BS

Több szakaszban újítják fel a Járeki Helyi Közösség (községháza) épületét. A temerini önkormányzat valamennyivel több mint
nyolcmillió dinárt különített el e célra, egy minisztériumi projekt
keretében pedig hárommillió dinárhoz jutottak. Kicserélik a nyílászárókat, felújítják a kerítést és a homlokzatot, később pedig
az épület belső terét is renoválják. Az épület abból az időből
származik, amikor a települést németek lakták. (teminfo)
2021. június 17.

• díjmentesen végez számítógépes
szemvizsgálatot, szemorvos konzultálásával:
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház,
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
• fizetés több havi törlesztésre, kamatmentesen
• a legjobb minőségű anyagból készült szemüveglencséket, -kereteket kínálja
• ingyen szervizeli és javítja
a nála vásárolt szemüvegeket
Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a
www.optikarakicbs.com honlapon
Telefon: 021/843-485, 063/593-752
az üzlet címe: Temerin, Újvidéki utca 302.
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Két keréken karikázva
Bánátban jártak a Falco-tagok
Több volt a gólya, mint a kerékpározó a hétvégén, a Falco Természetkedvelők Egyesülete által szervezett természetjáráson, de ez nem meglepő, hiszen Tiszatarróson (Taraš) a kb. 20-25 fészek mindeggyikében
volt egy vagy két fióka is a szülők között.
Az aszfaltos töltésen tekerve pompás kilátás nyilt a környező erdőkre,
mezőkre, lápokra, s kerül-fordul valami apró vad ugrott ki előttünk, a
madárvilág pedig kifejezetten változatos errefelé. Amint láthattuk, a Tisza
mente gazdag flóráját és faunáját, nagyon jól ellensúlyozza a bánáti puszták
egyhangúsága, ami szinte átmenet nélkül váltott, amikor keletnek fordult
a kis csapat. Az ürgék szégyenlősek vagy inkább túl huncutok voltak ezúttal. Hagyták, hogy a délibábos kaszálón, a meleg szélben, tűző napon
perzselődjenek a természetkedvelők, és alig páran bújtak elő. Csak a
jellegzetes és élénk cincogásuk hallatszott, amikor már újból nyeregben
volt mindenki. De lehet, hogy csak kuncogtak a „turistákon” – tisztes
távolságból. S mint az egyik öreg juhász mondta a szikes Okány-tó melletti magaslesnél, van valami mélyen megnyugtató hangulata ezeknek a
végeláthatatlan legelőknek. Semmi fa, semmi bokor, csak a puszta és az
ég. Meg kell tapasztalni személyesen, hogy át tudja élni az ember.
A túra vége felé, egy kis falu utcáin találkozott a csipet-csapat pár

tehénnel. A szelíd állatok, mint régen mindenhol, maguk jöttek
fel a legelőről. Nem
lehet tudni, hogy a
karikázó csapat tagjai
bámulták-e meg őket
jobban, vagy a tehenek a kerékpárosokat.
Mindenesetre az ilyesmi nem mindennapi
látvány manapság. A
falu szélén, a naplementében, látható volt,
amint – még mindig –
gémeskúttal húzzák fel
a vizet az állatok itatóvályújába.
Igaz, hogy laposra
ülte mindenki a hátsóját, de senkinek sem
Ahány oszlop, annyi gólyacsalád
jelentett különösebb
gondot a megtett 50 km. Sokkal közvetlenebb kapcsolat alakul ki a természettel így, egy ilyen kaland alkalmával, mint amikor az ember órákon át a tévé előtt ül és természetfilmeket néz. Egy ilyen út benyomásai
és élményei vélhetően minden résztvevőt még nagyobb természetbaráttá
tesznek. Velünk is ez történt.
TÓT KÁSA Attila
Falco Természetkedvelők Egyesülete

Születés- és névnapokra, házibulikra
osztálytalálkozókra bérelhető a
Gulyáscsárda. Vasárnapokon (keresztelő) féláron.

Petőfi Sándor utca 71.

Telefonszám: 021/842-329

Magasles az Okány-tónál

A szelektív
hulladékgyűjtés szabályai
A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy a különböző anyagú
hulladékokat külön gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg,
hogy a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolást
– kimosva, különválasztva tároljuk, majd szintén az anyaguk alapján
elkülönített szelektív hulladékgyűjtők megfelelő edényeibe dobjuk.
Egyes országokban, például Magyarországon is, sok helyen házhoz
jövő szelektív hulladékgyűjtés működik, ami a fogyasztók számára
a legkényelmesebb. Ez azt jelenti, hogy a lakóépület, vagy lakóház
szelektív edényében folyik a gyűjtés, amit meghatározott napokon
elvisznek. Zsákos gyűjtés esetén a tiszta csomagolóanyagok speciális zsákba kerülhetnek.
• A kék fedelű gyűjtőbe kerül a papír alapú hulladék. Amennyiben valami nem fér bele a kék kukába, vagy
esetleg nincsen, akkor gyűjthetjük a papírhulladékot egy
4

üres kartondobozban is, illetve a nagyobb méretűeket kitehetjük a kuka mellé lapra hajtogatva és zsineggel átkötve.
• A sárga fedelű gyűjtőedénybe kell gyűjteni a műanyag alapú hulladékot. Erre a célra a műanyag szemeteszsák is megfelelő lehet. Több
fajta műanyag létezik, az egyes fajtákat külön-külön kell gyűjteni.
• A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken a zöld színű gyűjtőbe kerülnek a színes üvegek, de fedél vagy a kupak nélkül.
•  A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett fehér színű gyűjtőbe dobálhatjuk be a a fedél vagy a kupak nélkül a fehér üvegeket.
• A fém hulladék gyűjtése lehetséges a szelektív gyűjtőszigetek szürke konténereiben, illetve házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél
a sárga fedelű kukába a műanyag alapú hulladékokkal együtt.

Temerini ügyvéd felszólalása – A kisebbségi jogvédő
intézet budapesti konferenciájának órarendje szerint az alább jelzett
időpontban felszólal egy temerini és egy újvidéki részvevő is.
Péntek, július 16.
11:00 – 11:30 Losoncz Dávid, ügyvéd, Temerin, témája: A Magyar
Nemzeti Tanács 2021–2026-os nyelvhasználati stratégiája
14:00 – 14:30 Sóti Attila, Vajdasági Magyar Diákszövetség elnöke,
témája: Az Újvidéki Jogi Kar elleni per
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Szemét minden mennyiségben
Folytatás az 1. oldalról

A kerti hulladék (ágak, a szőlő lemetszett ágai, konyhakerti hulladék), valamint
a mezőgazdasági termelés során létrejövő
szemét nem tartozik ide, ezért mindezt nem
visszük el.
• Akkor ezekkel mi a teendő?
– Az effajta hulladékok elszállításáról,
sajnos mindeddig nem született határozat. Itt
értelemszerűen egy komposztáló nyújthatna
megoldást, ahova a JKP mellett a polgárok
maguk is elvihetnék a kerti hulladékot. Jelen pillanatban a vállalat dolgozói ezt nem
végzik. Ezért mindenkinek egyedül kell megoldania a szemét eljuttatását a hulladéklerakóra. Az égetés továbbra is tilos. Mi azt
javasoljuk a lakosságnak, hogy készítsenek
saját komposztot, amit később hasznosítani
tudnak. Az imént említett községi komposztáló létrehozásának kérdése már felmerült,
de jelenleg e tekintetben nincsenek konkrét
fejlemények.
• Azt jelenti ez, hogy a Szőregi úti
lerakóban, amit tornyosuló magassága
miatt sokan már “temerini piramis”ként emlegetnek, keveredik a különféle hulladék?
– A vállalatunk által elszállított levél és fű
egy helyre kerül a háztartási szeméttel, ami
kettős hátrányt okoz: egyrészt feleslegesen
dolgoztatjuk embereinket, másrészt rengeteg
hasznos anyag vész kárba. A felsoroltakon
kívül ide kerül még az építési hulladék, de
a lomtalanítás során begyűjött szemét is.
• Ezzel ellentétben a műanyag flakonok, PET-palackok begyűjtése zökkenőmentes és rendszeres. Milyen
visszhangra talált községünkben ez a
fajta szelektív gyűjtés?
– A műanyag flakonokat havonta egyszer, a hónap utolsó hetében, a háztartási szeméttel egyidőben szállítjuk el. Azok
számára, akik maguk gondoskodnak ezek
elhelyezéséről, a község területén negyven
gyűjtőpontot jelöltünk ki. Azt tapasztaljuk,
hogy a polgárok felelősen viselkednek, ritka
esetben keverik össze a többi hulladékkal.
Természetesen, mindig vannak kivételek.
Szőregen minden háztartás számára biztosítottunk egy szemetest a palackok tárolására,
a többi helyi közösségben pedig zsákokat
igényelhetnek a lakosok.
• Milyen utat jár be a szemét a háztartásoktól a hulladéktárolóig?
– A vállat nagy szemétszállító kamionjai
a meghatározott menetrend szerint begyűjtik
a hulladékot, ott azonnal préselik azt, majd
elszállítják szeméttelepre. Gondunk van rá,
hogy a szemétlerakó területe rendben legyen, a hulladék olyan módon kerüljön fel,
hogy a piramis alakú test ne essen át jelen2021. június 17.

tős változáson. A vállalat dolgozói megfelelő
gépek segítségével helyezik fel a szemetet,
nem várhatjuk el a polgároktól, hogy ezt ők
maguk végezzék el. Az idén tavasszal feltöltötték az utat zúzott kővel, a tervek szerint a
bejáratra aszfaltréteg kerül majd.
• Beszéljünk most a számokról.
Temerin Község lakosai naponta men�nyi háztartási szemetet termelnek?
– Ez a szám évszakfüggő és naponta változik, de átlagosan napi harminc tonna szemetet/hulladékot gyűjtünk be a helyi közösségek területéről. Ha ezt beszorozzuk öttel
(öt munkanap), heti 150 tonnát kapunk.
• Milyen gépparkkal rendelkeznek?
– Három szemétszállító járművünk van,
ebből kettő 16-18 köbméter űrtartalmú,
és egy kisebb, mintegy 8 köbméteres. Már
lezajlott a közbeszerzési eljárás még egy
nagy kamion beszerzésére, amely érkezését szeptemberre várjuk. Nagy szükség van
rá, mert ha csak egy is közülük elromlik,
komoly gond adódhat belőle.
• Hányan végzik a szemét
begyűjtésétés elszállítását?
– Tizenhárom dolgozót alkalmazunk e
munkafeladatok végzésére: egy szállítójárművet egy sofőr és két munkás szolgál ki, a
többiek a hulladéklerakónál dolgoznak.
• Többször szó volt már egy újrahasznosító udvar kialakításáról. E tekintetben vannak-e fejlemények?
– Az említett udvart a mostani szeméttelep helyére tervezik. A községközi hulladékkezelési munkacsoport ülésein erről
többször tárgyaltak, a munkacsoport elnö-

ke már járt is itt. Ez azonban nem az a hely
lenne, ahol az elsődleges szelektálást elvégzik. Sokkal inkább egy olyan pont, ahova a
szemétből már különválasztott anyagokat
elhelyeznék, és onnan továbbvinnék újrahasznosításra.
•A regionális hulladéktároló kérdése évek óta napirenden van. Feltételezzük, hogy beüzemelik, hogyan
módosul ezzel a helyi hulladékkezelési terv?
– Az Újvidék területén épülő regionális hulladéktárolóra vonatkozó elképzelés
és ennek megvalósítása, amiről több mint
egy évtizede szó van, valamelyest gyorsulni
látszik. Az előttünk álló két-három évben
a projekt akár realizálódhat is. Mihelyt
az újvidékit üzembe helyezték, a szőregi
úti telep elveszti szemétgyűjtő funkcióját.
A JKP-nek pedig a szőregi telepet be kell
zárnia, a területet szanálnia kell, és a természeti környezetet vissza kell állítania
eredeti állapotába.
• Megakadályozható-e illegális
szeméttelepek kialakulása? Mi a helyzet most az Óbecsei út mentén felhalmozott szemétkupacokkal?
– A Szerbia Útjai Közvállalattal együtt
részben szanáltuk a helyzetet. Fontos, hogy
a területet körülkerítettük, és most már
nem lehet ott úgy lerakni szemetet, mint
korábban. Közlekedésbiztonsági szempontból a helyzet igen veszélyes volt, mert a
szél az útra fújt építési hulladékot. Ezzel
a lépéssel természetesen, nem oldódott
meg maradéktalanul a probléma. Némelyek ugyanis megtalálták a módját annak,
hogy hogyan szabadulhatnak meg szemetüktől.
Ádám Csilla

Kevesebb gyümölcs terem
Alacsonyabb hozamra számítanak az idén
a gyümölcstermesztők, a tavaszi kései fagyok
ugyanis levették a vámot a kajsziról, a szilváról, a meggyről, sőt még a cseresznyéről is. A
hozamcsökkenés miatt várhatóan a gyümölcs
ára magasabb lesz.
Faragó Radmila, egy helyi gyümölcsészet
tulajdonosa lapunknak ezt meg is erősítette.
– Nagyon kevés barack lesz, a márciusi
és a kései áprilisi fagyok jelentős kárt tettek
a gyümölcsben. Hasonló a helyzet a szilva, a
cseresznye és a meggy esetében is. Az idén
nagyon kevés lesz ezekből a gyümölcsökből,
emiatt drágábban lehet majd hozzájutni. Már
most negyven százalékos kiesés tapasztalható a szilvánál. A kedvezőtlen és szélsőséges
időjárás következtében lehullik a fáról, valójában most látjuk azt, hogy milyen mértékben
sérült a kezdeti fejlődés során. Ez nem azt jeTEMERINI ÚJSÁG

lenti, hogy egyáltalán nem lesz gyümölcs, lesz
csak jóval kevesebb, mint a korábbi években.
Barackból és körtéből tavaly sem volt sok.
Még mindig közbeszólhat az időjárás, addig,
amíg nem kerül a gyümölcs a ládákba, bármi
megtörténhet.
Faragó Árpád környezetgazadálkodási agrármérnök, a családi vállalkozás másik tagja
kiemelte, hogy a légszennyezettség is hozzájárulhat a hozam csökkenéséhez.
– Sokszor tapasztaljuk azt, hogy Afrika
felől port hoz a szél, és ez esővel lehullik, savasítja a környezetet, de a fákat is tönkreteheti.
Az út mentén lévő gyümölcsfák még rosszabb
helyzetben vannak, itt a forgalom során felszabadult szennyeződések is befolyásolhatják
a termés fejlődését. Belekerülnek a nehézfémek, ami később az emberi szervezetbe is
bejut, emelte ki.
(ácsi)
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Ébredező rendezvények
Mintegy 100-150 csapat benevezésére számítunk, akik főként a környező falvakból érkeznek, de a határon túlról is várunk versenyzőket. Nem
egyszerű egy ilyen tartalmas, és jelentős esemény megszervezése, de az
elsődleges célunk továbbra is Temerin Község népszerűsítése.A babfesztivál idén sem múlhat el kísérő rendezvények nélkül. Amíg a babételek
rotyognak, a színpadon művelődési műsor keretein belül mutatkoznak
be községünk művelődési egyesületei. Fellépnek a Szirmai Károly, a Vuk
Karadžić, és a Mladen Stojanović művelődési egyesületek tagjai, és a Tini
fesztivál győztesei. Terveink között szerepel még egy szerény zenei program
megszervezése is, amelynek keretében meghívott előadók szórakoztatnák
a résztvevőket. Reméljük, hogy a látogatóknak és a résztvevőknek sikerül
lehetőséget nyújtanunk a kikapcsolódásra, hogy végre fellélegezhessenek
az elmúlt hónapok nehézségei alól. A babfesztiválon idén is helyet kap a
mesterségek utcája, ahol régi mesterségekkel foglalkozó kiállítóknak, és
kézműveseknek szeretnénk lehetőséget biztosítani a bemutatkozásra.
Ami a további terveinket illeti, nagy siker és érdeklődés övezte a közelmúltban megtartott gyalogos túrákat, amelyek az újvidéki Explore
Novi Sad turisztikai iroda közreműködésével valósultak meg. A Járeki
rapszódia, és a Temerini történet címmel szervezett kirándulások alkalmával a résztvevők megtekinthették községünk főbb nevezetességeit, és
megismerkedhettek a település történelmével és kultúrájával. Ezeket a
kirándulásokat a nagy érdeklődésre való tekintettel a jövőben szeretnénk
újra megszervezni. Említésre méltó még a Jegricska folyón szervezett sétahajózás is, amely ugyancsak nagyon népszerű, és folyamatosan elérhető
az érdeklődők előtt. A medenceközpont is hamarosan kinyitja kapuit,
ahol a nyár folyamán kisebb rendezvényeket tervezünk tartani. Elsősorban
a gyerekeknek szeretnénk kedveskedni. A medencén felállított színpadon
kisebb animált műsorok várják majd a legkisebbeket. Szeptemberben egy
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újabb nagyobb eseménnyel kedveskedünk a temerinieknek. A montenegrói Jazz fesztivált szeretnénk elhozni a temerinieknek. Petrovacon és
Budván már tizenöt éves hagyománnyal rendelkezik ez a rendezvény. A
két napos fesztivál egyszerre több helyszínen zajlik majd, és az egykori
Jugoszlávia egész területéről várunk fellépőket. Minden bizonnyal egy
élménydús színfoltja lesz ez a nyár végének. – mondta az igazgatónő.
A Lukijan Mušicki Művelődési Központban is egyre több rendezvényt
szerveznek. Tanja Krajišnik, a művelődési központ munkatársa ismertette,
hogy milyen események kerülnek megtartásra a közeljövőben.
– Sajnálatos módon tavaly több rendezvényt is el kellett halasztanunk. A
járvány miatt nem került megtartásra a Kolibri Sztár Gyeremekfesztivál,
a Jegricska Művésztelep, a gyermekhét alkalmával sem szervezhettünk
rendezvényeket, de a Májusi találkozások is elmaradtak intézményünkben. Mostanra már valamivel enyhült a helyzet, ezért néhány rendezvényt
már meg is tartottunk. Jelenleg a képtárban az állandó tárlatunk várja
a látogatókat, amely keddtől péntekig 8:30 és 15 óra között tekinthető
meg. Június 19-én a Music Harmony Zeneiskola hagyományos évzáró
koncertjére kerül sor, amelyet idén immár tizedik alkalommal szervezünk
meg. A humanitárius jellegű koncert bevételét Nikola Dangubić számára
ajánljuk fel. Júliusban két nagy eseményre is készülünk. Július 1-jén a
község napja alkalmából ünnepi díszülésre kerül sor az intézményben.
A hónap második felében pedig a 2021-es Művésztelepet szervezzük
meg. A több napos tábor ideje alatt a Jegricska partján alkotnak majd a
művészek. A művésztelepen készült alkotásokból kiállítást szervezünk a
képtárban. Ez az esemény is sok éves hagyománnyal rendelkezik, ezert
elégedettséggel tölt el bennünket, hogy folytathatjuk a hagyományt.
A Patriots Motors Klub által szervezett motoros találkozó
részleteiről legközelebbi számunkban adunk hírt.
Tóth Dianna
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Egy kis nagypolitika (1.)

Újra felosztanák a Balkánt?

Egyelőre a többség az uniós jövőt támogatja,
de ez változhat, a törökök és a szélsőséges
iszlám befolyása egyre nagyobb lesz itt a következő évtizedben – olvasható a dokumentumban.
A terv megszellőztetése után szinte minden
érintett kiborult, ami azért a nem hivatalos
diplomáciai papírok esetében ritkán szokott
előfordulni, de a megoldás annyira radikális,
hogy máris rengeteg, különböző szintű fórumon kommentálták:
• boszniai regionális politikusok szélsőséges nacionalizmusról, fasizmusról és háborús
veszélyről nyilatkoztak,
• az európai diplomaták a status quo melletti kiállásról írtak,
• a G7 külügyminisztereinek tanácskozása pedig elfogadott egy határozatot, amelyben
elítéltek minden „etnikai határátrajzolással
kapcsolatos spekulációt”.
Az ellenkezés nem csak ez ellen a non
paper ellen irányul, nagyjából egyszerre
ugyanis többről is elkezdtek beszélni a térségben, valamint az európai diplomáciai körökben. Arról is pletykáltak ugyanis, hogy
• egy ilyen tervnek része lenne, hogy Montenegró és Észak-Macedónia is területeket
adna át Szerbiának, valamint Horvátországnak.
• Koszovóban nem is olyan régen egy másik, feltehetően francia-német eredetű non
paper került nyilvánosságra, amelyben az állt,
létre kéne hozni az ország északi részén egy
autonóm szerb területet, hogy cserébe Szerbia elismerje Koszovót. Berlin tagadja, hogy
a tervhez bármi köze lenne.
(Befejező része következik)
24.hu, Budapest

„Megszűnne Koszovó? – szikrákat pattintgat a lőporos Nyugat-Balkánon egy
nem hivatalos dokumentum” – ezzel a címmel közöl egy összeállítást a 24.hu.
Ebből az írásból közlünk részleteket.
Hetek óta egy (vagy több) dolgozat borzolja valósulása, nevezetesen az, hogy az EU bővül
a kedélyeket az európai politikában. Tartalma Szerbiával és Koszovóval, Bosznia-Hercegovina
olyan, amelynek következtében sokak szerint felvétele pedig a jelen körülmények között teljeegy újabb délkelet-európai háború törhet ki. sen kizárt. Közben viszont Törökország komoly
Egy úgynevezett non paperről van szó, vagyis befolyásra tett szert Bosznia-Hercegovinában
egy nem hivatalos – sokszor aláírás nélküli – és Észak-Macedóniában. A jelenlegi helyzet
diplomáciai vitairatról, amit a hírek szerint az senkinek sem előnyös, kivéve a törököket és
Európai Tanács elnökének, Charles Michelnek a zavarosban halászó politikusokat.
is eljuttattak, és ami radikális megoldást javasol
Ezért az irat a következő megoldást jaa nyugat-balkáni válságrégióban.
vasolja:
A dokumentum szerint – amelynek má• Koszovót és Albániát egyesítsék.
solatát a korábbi pletykák után elsőként ápri- Koszovó 95 százaléka szeretne Albániához
lis közepén a szlovén necenzurirano.si tette csatlakozni, Albániában is hasonló arányban
közzé – három szuperállamnak kéne létrejön- vannak azok, akik támogatnák ezt az elképnie: Nagy-Horvátországnak, Nagy-Szerbiának zelést, a határ a két ország között de facto
és Nagy-Albániának. Ezzel Koszovó eltűnne, egyébként sem létezik. Az északi szerb többBosznia-Hercegovinának pedig csak a csonkja ségű rész különleges státuszt kaphatna, mint
maradna meg.
Dél-Tirol (Olaszország többségében német
A dolgozat szerzője arról ír, hogy a megol- anyanyelvű területe).
dási javaslattal teljesülne a cél, vagyis az, hogy
• A bosnyák Szerb Köztársaság naa régió nemzeti kérdései megoldódnának a gyobb részének csatlakozása Szerbiához
(az ország jelenleg két entitásra, a horvátA non paperek nem ritkák, az uni- bosnyák Bosznia-hercegovinai Föderációra
ós intézmények és tagállamok bizalmas, és a szerbek lakta boszniai Szerb Köztársanem hivatalos iratai ilyenek, ezekben ságra, valamint a brčkói különleges körzetre
olyan álláspontokat, kezdeményezése- oszlik). Ennek teljesülésével Szerbia hajlanket fejtenek ki, amelyeket (még) nem dó lehet belemenni Koszovó Albániával való
akarnak a nyilvánosság elé tárni, sokszor egyesülésébe.
• A horvát nemzeti kérdésre két
egy kényes témáról szóló vita kereteit
határozzák meg velük, vagyis sok eset- megoldást ajánl:
ben provokatív, egyeseket érzékenyen az egyik a Boszniaérintő dokumentumokról van szó. Ez- hercegovinai Födeúttal pedig különösen, hiszen úgy tűnik, ráció túlnyomórészt
hogy Michelhez még csak nem is hivata- horvát kantonjailos úton jutott el az irat, vagyis a létezése nak egyesítése Horis megmaradt volna pletykaszinten, ha a vátországgal, vagy
szlovén lap nem szerzi meg azt. Michel különleges stáhivatala egyelőre sem megerősíteni, sem tuszt adna a horvát
cáfolni nem volt hajlandó, hogy a doku- részeknek, szintén
mentumot megkapták volna.
a dél-tiroli megoldással.
Így a bosnyákok
felsorolt határmódosításokkal. Arról viszont önálló államban élnem szól – írja a Der Spiegel –, hogy épp az hetnének teljes feehhez hasonló felosztási fantáziák vezettek a lelősségvállalással.
délszláv háborúkhoz.
Egy népszavazás
• De mit is tartalmaz a dokumen- dönthetne a későbtum?
biekben arról, hogy
A kétoldalas dokumentum azzal kezdődik,
az uniós vagy a nem
hogy Jugoszlávia felbomlása után megjelenő
uniós (azaz Törökszerb, horvát és albán nemzeti kérdések megolországgal együttműdatlanok maradtak, emiatt a térségben továbbra
ködő) jövőt képzeis nagy a feszültség, ráadásul a jelenlegi helyzetlik-e el maguknak. Valószínűnek tűnik, hogy ebből az újrafelosztásból nem lesz semmi
ben nehezen elképzelhető a korábbi terv meg2021. június 17.
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Világtörténelmi eseményeken, Budapesten (2.)

Egy temerini paraszt
az eucharisztikus világkongresszuson
Mint jeleztem, az emlékezeteimet frissítő
és bővítő alkalmat egy, a házunkban leggyakrabban forgatott könyv szolgáltatta, amelyet
a második budapesti zarándokútján vett meg
apánk. Címe: Koronázási album. Úgy tudom,
két pengőt adott érte. A ruhásszekrényünk tetején volt a helye. Tele képekkel. Már akkor
rendszeresen nézegettem, amikor még olvasni sem tudtam, hanem valamelyik nővérem
tolmácsolta a szöveget. A képeken ábrázolták a Mátyás templomban tartott koronázási
mise eseményeit, magát a koronának a fejre
illesztését, a meghívott kiváló személyeket, a
királynak a koronázási dombra föllovaglását
s karddal a négy világtáj felé tett suhintást, a
koronázási díszebédet, amelynek egyik csúcspontja a trónörökös tortája. Valójában ez az
album volt mindannyiunk első történelmi képeskönyve, amelynek hitelességét számunkra
szavahihető jelenlévő személy, édesapánk tanúsíthatta. Arról azonban sosem tett említést,
hol álltak ők a fölvonulási út szélén a katonai
egységgel. Jóval később olvastam egy epizódot Zilahy Lajos tollából a jeles események
egyikéről, az említett díszebédről, amelynek
– Zilahyt Lajos írót idézem alább – tizenkilenc
fogása volt, de senki egy falatot meg nem evett,
hanem a lakájok minden ételt körülhordoztak,
bemutattak és elvittek. A koronázási ünnepség hivatalos programjában volt egy-két órá-

nyi üres rész. Ez arra szolgált, hogy a királyi
család visszavonult ebédelni.
A 83 évvel ezelőtt, a világkongresszus idején közel állt a világ az első világháború folytatásához. Porrá és hamuvá válik a trianoni
békeszerződés is a vele egy időben kötöttel
együtt. Ma már ez egyértelmű, de az akkori
eseményekből már korabeliek közül is sokan
látták, hogy be fog következni. A tízkötetes
Magyarország története című, ma már alig
használható kapitális mű 8. kötetéből idézek
néhány, a háború elkerülhetetlenségére utaló
eseményt a kongresszus esztendejéből.
„Magyarország társadalmára két esemény jellemző: Februárban betiltják Szálasi
Ferenc (Hitler-párti nyilas) pártját, augusztus
16-án pedig Szálasit 3 év börtönre ítélik. A
kommunista Rákosi Mátyást már három évvel korábban másodszor állították bíróság Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy postai ügyintézésre,
elé. Március 9-én Davérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, gyógyszerek
rányi miniszterelnök
kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a
meghirdeti Győrben
az egymilliárd pengős
fegyverkezési programot. (Tudtommal akkori egy pengő többet
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot
ért egy amerikai dolKöltöztetést vállalunk kombival
lárnál.) Magyarország
addig el volt tiltva a

Novák-TAXIT

A szalonna egészséges
A zsírral sincs nagy baj
Úgy néz ki, hogy a szalonnával kapcsolatos, korábban hangoztatott, az egészségre, főként a
keringési rendszerre veszélyt jelentő negatív orvosi vélemények lassan megváltoznak, mert manapság egyre több helyről hallani azt, hogy
a mértékkel fogyasztott szalonna nemhogy
ártalmas, hanem egyenesen egészséges.
Mihaela Bilic román nutricionista szerint az elmúlt években nagyon rossz színben
tüntették fel a szalonnát, amely viszont tápértékében a lazac húsához, és az olívaolajhoz
hasonlít, hiszen tele van egészséges, a szervezet számára szükséges zsírsavakkal.
Főként a mangalica szalonnája egészséges, amelyet érdemes rendszeresen, noha
Milyen ház az, ahol nincs szalonna?
mint minden élelmiszert, mértékkel fogyasztani. A sós vízben érlelt szalonna a legízletesebb – puha és illatos. A szalonna bizonyítottan jó
hatással van az egészségre, védi a szívet, és a keringési rendszert, de jót tesz az izomzatnak, szöveteknek. Alkoholfogyasztás esetén megakadályozható a szeszes italok által okozott mérgezés.
Emellett az olvasztott zsír mérsékeli az ízületi gyulladásokat főként, ha rendszeresen bekenik a
beteg fájós testrészeit, és amelyhez egy evőkanál mézet is hozzákevernek.
Egy a cikkhez fűzött romániai internetes kommentár: Milyen ház az, ahol nincs szalonna
és pálinka? (-)
8

fegyverkezéstől. 13-án Németország magához ragadja Ausztriát. (Anschluss.) Augusztus 22-én a jugoszláviai (Szlovénia) Bledben
Magyarország megállapodást köt a kisantant
államaival. Október elsején Németország megkezdi bevonulását a Szudéta-vidékre.”
Csak a vak nem látja: omlik össze az első
világháborút lezáró békerendszer. Háború
lett, s az újabb béke – éppen úgy, mint az
első – sem jól sikerült. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Kelet és Nyugat
nagyjából mintha győzött volna, de az egész
Köztes-Európa föl lett áldozva a béke oltárán,
aprópénzként odavetették a kommunizmusnak még a valójában győztes Lengyelországgal együtt.
Vajon miről szól majd az idei világkongresszus himnusza? Mire utalnak azok a jelek,
amelyek a mai világhelyzetre jellemzőek?
A magam csöpp eszével csupán annyit látok világosan: Jó lesz buzgón imádkozni a
második budapesti – sorban az LII. – Eucharisztikus Világkongresszuson, meg majd utána
is igazságos világért bármi is történjen.
MATUSKA Márton

TEMERINI ÚJSÁG

Piskótát sütni manapság sem egyszerű,
pedig minden háziasszonynak van elektromos sütője és habverője. Nagyanyánk életében, de még édesanyánk fiatal korában
sem léteztek ezek a „modern” lehetőségek.
Hiszen valahol a múlt század hatvanas éveinek közepén vált elérhetővé/megfizethetővé
a villanytűzhely, amelynek sütője is volt. Az
elektromos habverő, az úgynevezett mixer
pedig még később került be a háztartások
konyhai tárházába. Nagyanyáink még kemencében vagy a tüzelős sparhelt sütőjében sütöttek minden süteményt és kalácsot.
Nem volt könnyű feladatuk, mert egyikben
sem volt hőmérsékletmérő. Tapasztalatukra, kezükkel történő hőérzékelésükre kellett
alapozniuk. Volt, akinek sikerült, volt, akinek
nem. Ezért jeles ünnepek előtt a kemencében is kitűnően sütő háziasszonyokhoz a
szomszédok sora vitte süttetni a piskótát.
Nagymamám is mestere volt a kemencében,
a tüzelős sparheltben való sütésnek. A villanytűzhely sütőjének a kezelésében azonban már nem volt ilyen ügyes. Annak csinjátbínját már édesanyám sajátította el.
2021. június 17.

Emlékeim nyomában (1970)

Az Omega a községházán
Nincs betekintésem abba, hogy a Temerini
Újságot a helybelieken kívül kik olvassák még,
de azt nemrég óta tudom, hogy Bálint Csaba,
a budapesti Budapest Rockmúzeum (www.
rockcsarnok.hu) moderátora mindenképpen
olvasni szokta. Ime a történet az előzményekkel együtt. A helyi lap hasábjain többször írtam

ezekre a cikkekre. Írt a Temerini Újságnak,
és megkérte a szerkesztőt, hozza össze őt az
írások szerzőjével, aki egyben a koncertek
szervezője is volt. „Szeretnék részletesebben
foglalkozni a témával.” – írta. Ennek nem
volt semmilyen akadálya, sőt számomra megtiszteltető volt. Csabával hamarosan el is beszélgettünk a világháló
segítségével, és a cikk
is megszületett.
Megvallom, őszintén örültem annak,
hogy ennyi idő után
ismét felfigyeltek arra
a munkára, amit a magyarországi zenészek
és együttesek itteni
koncertjeinek szervezése érdekében végeztünk. De van még
egy apróság, amit feltétlenül meg szeretnék
A képen az Omega együttes tagjai és a hangosítója, valamint osztani az Olvasóval.
Ökrész Károly községi elnök (szemben), Kihút Ilona (háttal)
A Temerini Újság
és szerény személyem, Varga József (balról az első).
2019. március 14-ei
az egykor volt Népegyetem keretében megtar- (1249.) számában az Omega együttes általam
tott könnyűzenei koncertekről (az 1970-es szervezett eső temerini koncertjével kapcsolatévektől kezdődően).
ban megjelent cikkben az is olvasható, hogy a
A világhálón a magyar rockzene nagyjai temeriniek nem csak szervezés tekintetében,
és eseményei után böngészve Csaba rátalált hanem vendéglátóként is nagyon jók voltak.

Az Omega együttes tagjai sokáig emlegették,
hogy Ökrész Károly volt községi elnök – aki
egyébként mindig és minden téren segítette a
művelődési élet sokoldalú fejlődését és népszerűsítését – a községházán külön ünnepi
fogadtatásban részesítette az együttest, ami
nagyon jólesett nekik. Olyan figyelmesség volt
ez, amilyenben addig nemigen volt részük.
Ezt, mármint a községházán történt fogadást
én természetesnek tartottam. Megnyilatkozásaimban sem emlegettem, pedig lehet, hogy
kellett volna, mert az esemény lassan kezdett
feledésbe merülni. Most itt az alkalom, hogy
megtegyem.
Történt, hogy egy „elit” temerini társaságban, amelynek tagjai akkoriban a művelődési
élet szervezésében vállaltak kulcsszerepet, elhangzott a következő mondat: „Hát ez a Jóska
engem sokszor sok mindenre rávett, még
arra is, hogy elnökként a községházán az
Omega együttest fogadjam!” Karcsi bácsi szavait, persze, nekem nagyon jól esett hallani.
De hogy ez az esemény, a fogadás nem is
volt olyan piti dolog, azt az is bizonyítja, hogy
ahányszor csak Pesten a tavaly elhunyt Benkő
Lacival, az együttes egyik alapító tagjával találkoztunk, ő mindig szóba hozta és nagyon
kedves emlékként beszélt róla. Természetesen
a jelenlevők csak néztek, mint a moziban, erről nem tudtak, nem is hallottak…És, hogy
valóban így volt, erről immár a Bálint Csabától
kapott képeknek köszönhetően, tárgyi bizonyítékom is van: az Omega együttes 1970. május
24-ei fogadásán készült két fénykép.
-aJó-

Csodatorta és kókuszos kocka

kor 30 dkg lisztet kell venni. Sütőpapírral bélelt,
közepes nagyságú tepsibe öntjük a piskótát és
előmelegített sütőben megsütjük. Ha kihűlt kettévágjuk és megkenjük a következő töltelékkel.
A villanytűzhelyek szélesebb körben való elterjedésével
A 25 dkg vajat vagy margarint kikeverjük 20 dkg
kézről kézre jártak az újabb sütemények és piskótafinomporcukorral, 1 egész tojással, majd ízesítjük kaságok receptjei. A receptek cseréjére nagyszerű lehetőség
kaóval vagy csokival, citrommal.
volt például a varrni valóra várás időtartama. A múlt század
Családunkban ezt a tölteléket módosítottuk.
hatvanas éveinek második felében, a hetvenes évek első feFél
liter
tejben 3 evőkanál cukorral megfőzünk
lében sok háziasszony bedolgozott a Kućna radinostba, azaz
egy
csokis
pudingot. A megmaradt porcukorral
otthon megvarrta a kiszabva kapott ágyneműt és egyebet. A
kihabosítjuk
a 25 dkg margarint, belekeverünk
mellékkereset mindenkinek jól jött. A hosszú várakozások
10
dkg
olvasztott,
de hideg főzőcsokoládét, és
alatt pedig főleg sütésről és főzésről beszélgettek a lányok
végül
a
kihűlt
pudingot,
és habosra keverjük.
és asszonyok. A recept mellé, a munkát kiadó Erzsike szinte
A
Kókuszos
kockához
a szokásos módon
mindig kapott a süteményből kóstolót is.
5-10
tojásból
piskótát
sütünk,
magas falú, kis/
Az említett időszakban került be édesanyám receptes
közepes
méretű
tepsiben.
Miután
kihűlt, tetszőfüzetébe is a csodatorta és a kókuszos kocka. Mindkettő a
leges
méretű
kockákra/téglalapokra
vágjuk. Egy
család kedvencévé vált. Jeles ünnepek még ma sem múlhatlábasba
öntünk
20
dkg
cukrot,
annyi
vizet adunk
Kókuszos
kocka
az
ünnepi
nak el nélkülük. Különösen, hogy az utóbbi az unokám egyik
sütemények között
hozzá,
amennyi
éppen
ellepi,
beletördelünk
10
kedvenc süteménye.
dkg
főzőcsokoládét,
belekeverünk
2-3
kanál
A Csodatorta tésztájának hozzávalói: 4 tojás, 30 dkg cukor, 10 dkg
őrölt dió, 20 dkg liszt, 10 evőkanál víz, 1 sütőpor. A tojásokat kettévá- kakaóport és felforraljuk. Levesszük a tűzről, hozzáadunk 1 margalasztjuk. A tojásfehérjét habbá verjük, majd hozzáadjuk a vizet állandó rint, kevergetjük, míg elolvad. (Ha 10 tojásból sütünk piskótát, akkor a
csokoládémázt ajánlatos dupla adagból készíteni.)
keverés közben, utána több részletben a cukrot, a tojássárgáját és végül
A piskótakockákat villára szúrva megmártjuk a mázban, lecsepegteta sütőporral és dióval elkevert lisztet is beleforgatjuk. Az utóbbit már
jük és megforgatjuk kókuszreszelékben. Rácsra tesszük dermedni.
óvatosan és fakanállal keverjük a habba. Dió nélkül is süthetjük, de akmcsm
2021. június 17.
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Miserend
18-án, pénteken, 8 ó.: Szentlélek tiszteletére.
19-én, szombaton, 8 ó: A hét
folyamán elhunytakért; valamint: †Rencsár Béla kántorért, a †Rencsár, a Tóth szülőkért és hozzátartozókér;
valamint: †Borbás Sándor,
a †Borbás és a Kalapáti szülőkért; 16 ó.: nászmise Lepár
Gábor és Bácskai Réka.
20-án, Évközi 12. Vasárnap, a Telepen 7 órakor:
†Hegedűs László, †ifj. Uracs
János, †Somosi Franciska,
†id. Uracs János és †Barna
Franciska; a plébániatemplomban 8:30-kor TANÉVZÁRÓ (TEDEUM) Szentmise: †Kocsicska István,
Novák Katalin, a Kocsicska
és a Novák család elh. tagjai; 10 órakor: Népért (a 25.
házassági évfordulót ünneplők megáldása).
21-én, hétfőn, 8 ó.: Két beteg
testi és lelki gyógyulásáért.
22-én, kedden 8 ó.: Szabad
a szándék.
23-án, szerdán 8 órakor:
Két beteg testi és lelki gyógyulásáért.
24-én, csütörtökön, Keresztelő Szent János
születésének főünnepe,
19 órakor: †Uracs János
(Janike), a szentmise után
egy órás szentségimádás.

Egyházközségi
hírek

Esküvői hirdetés: Lepár
Gábor (Mihály és Novák Borbála fia) és Bácskai Réka
(Zoltán és Gyurasits Erika lánya, budapesti lakos) szombaton 16 órakor nászmise
keretében házasságot kötnek
a plébániatemplomban. Lelki
előkészület, gyónási lehetőség
és próba csütörtökön 17:30
órakor.
Negyedikesek figyelmébe: Jún. 27-én, vasárnap a
negyedikesek számára tervez10

VÉGSŐ BÚCSÚ

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett sógornőmtől

Szeretett nenukánktól

Szomorú egy éve, hogy
nincs velünk szerető édesapám, apósom, nagyapám

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett édesanyám, anyósom,
nagyanyánk

SÍPOS Margittól
(1937–2021)

SÍPOS Margittól
(1937–2021)

Elhagytad a házat, amit
úgy szerettél, itt hagytál
mindent, amiért küzdöttél.
Egy gyertya most
érted égjen, ki fent laksz
már a magas égben, ott,
ahol csendből épül vár,
és lelkedre
Isten vigyáz már.
Nyugodjál békében!
Fájó szívvel
emlékezem rád: Maca

Van egy ország, ahova
már oly sokan elmentek,
ahová csak oda visz az út,
vissza sosem jönnek.
Hiába borul rád
a temető csendje,
te akkor is élni fogsz
szerető szívünkben.
Az Úr őrködjön
álmaid felett!
Emléked őrzi Irénke
és Toni családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú egy éve, hogy eltávozott tőlünk nászasszonyunk

Szomorú két éve, hogy
nincs közöttünk drága férjem és édesapám

POLÁKNÉ
HORVÁTH Katica
(1953–2020)
Ő már ott van,
ahol nincs fájdalom,
sírjára szálljon
áldás és nyugalom.

SZÁNTAI László
(1946–2020)
Egy könnycsepp a
szemünkben érted él,
egy gyertya az
asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely
őrzi emléked, s egy út,
mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre
megmarad, mindig
velünk leszel, az idő
bárhogy is halad.
Örökre őrzi emléked
szerető lányod,
Mari és családja

POLÁKNÉ
HORVÁTH Katica
(1953–2020)
Csillag volt, mert
szívből szeretett,
s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk,
mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él
és örökké ott marad.
Szerető lányod,
Jadranka, vejed,
Roland és unokáid:
Ronald és Arnold

VÉGSŐ BÚCSÚ

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretett nagynénéktől

Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett
feleségem

MAGYAR Imre
(1956–2019)
Elmentél tőlem,
de nem vagy messze,
szívemben itt maradsz
mindörökre.

Nyugodjon békében!

Legyen nyugodt és békés
a pihenésed!

Emléked szívében
megőrzi nászasszonyod,
nászod, Klaudia és Dédi

Szeretettel emlékezik rád
feleséged, Adél
és fiad, Csongi

zük megszervezni a Tekijai
zarándoklatot. Ők tavaly voltak elsőáldozók, amikor a vírushelyzet miatt elmaradt a
hagyományos Tekijai hálaadó
zarándoklat. Két hét múlva
megszervezzük számukra is a
kirándulást, amennyiben legalább 15 negyedikes jelentkezik. Jelentkezni az atyáknál vagy a hitoktatóknál lehet

szombattal bezárólag.
Vasárnap a nagymise keretében külön áldásban részesülnek az idén 25 éves
házassági évfordulójukat
ünneplők. Lelkielőkészület,
találkozó és gyónási lehetőség számukra szombat 19
óra. A 40., 50., 60. házassági évfordulójukat ünneplők
jún. 27-én a nagymisén réTEMERINI ÚJSÁG

SÍPOS Margittól
(1937–2021)
Szívünkben őrizzük
szép emlékedet,
találjon örök nyugodalmat
Istennél a lelked.
Temerin–Zenta

Fájó szívvel búcsúzik
tőled Ilonka és Magdi
családjaikkal

szesülnek külön áldásban.
Szóljunk mindenkinek erről
a lehetőségről.
Többen kifejezték kérésüket,
hogy szívből örülnének, ha
a plébániatemplom napközben is nyitva tartana.
Nagy lehetőségként látjuk ezt
a helyiek és a külföldről hazaérkezők számára, ahhoz
hogy betérjenek egy csendes

POLÁKNÉ
HORVÁTH Katica
(1953–2020)
Siratod, akit szeretsz, akit
ezután soha nem feledsz…
Becsukod a szemed,
s látod arcát, ha csend van,
hallod a hangját, vele
álmodsz éjszakákon át,
s érzed, hogy odabent fáj.
Fáj, hogy elment,
nem maradt veled,
de tudod, örökké szeret.
Emléked megőrzi
szerető férjed, Željko

imádságra. Sokan mondták
már, hogy itt olyan béke van,
és jó ide betérni, imádkozni. Hétfő és vasárnap kivételével a templom a
2021. június 17.

VÉGSŐ BÚCSÚ

Köszönetnyilvánítás

MEGEMLÉKEZÉS

MEGEMLÉKEZÉs

Szeretett drága nővéremtől

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, utcabelieknek és minden végtiszteletadónak, akik
szeretett nagynénémet

Már 15 éve nem vagy
velünk, drága gyermekünk

„Határa van az életnek, de az emlékezet határtalan.”

SZLIMÁK Zsuzsannától
(1963–2021)
Hirtelen elmentél,
egy perc alatt,
számunkra csak a fájdalom
és a gyász maradt.
Kicsordul a könnyünk
a sírodnál, mélységes
a fájdalom, hogy távoztál.
A búcsú, mit nem mondtál
el, elmaradt, de szívünkben
örökké velünk maradsz.
Szerető húgod és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy
nincs közöttünk szeretett édesanyám, anyósom,
nagyanyám

GÓBOR Károly – Kari
(1980–2006)
SÍPOS Margitot
(1937–2021)
utolsó útjára elkísérték, koszorú- és virágadományaikkal fájdalmunkon enyhíteni
igyekeztek.
Külön köszönet Dávid atyának és a kántor úrnak a szép
szertartásért.
Legyen nyugodt és békés a
pihenése!

(Victor Hugo)

Már 15 éve, hogy nincs közöttünk drága unokaöcsénk

Fájdalommal és
el nem múló szeretettel
őrizzük emléked.
Nagyon hiányzol.

GÓBOR Károly – Kari
(1980–2006)
Arany volt a szíve-lelke,
ő volt a jóság és a szeretet.
Szép emlékét szívünkben őrizzük.
Magdi nena és családja

Szerető szüleid:
Karcsi és Márta

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága szeretett
gyermekemtől

MEGEMLÉKEZÉS
Tizenöt éve, hogy nincs közöttünk édesanyám
Pihenése felett őrködj,
Istenem, csendes álmát
ne zavarja semmi sem.
Szívemben megmarad
szép emléke, legyen
áldott és békés a pihenése.

Temerin–Mindszent

Emléked őrzi
unokaöcséd, Bandi és
Mariann családjaikkal

MAJOR Anna
(1943–2006)
Temetkezési vállalat, Népfront u.
109., tel.: 842-515, 062/88-51-513

SZLIMÁK Zsuzsanna
(1963–2021)

MEGEMLÉKEZÉS

Az a szülő, aki virágot visz
a temetőbe a gyermekének,
megkapta a legnagyobb
fájdalmat egy egész életre.

POLÁKNÉ
HORVÁTH Katica
(1953–2020)
Hiányzol, olyan
nagyon hiányzol…
Értelem nem fogja fel,
szív nem viseli el
ezt a fájdalmat.
Számomra nincs nyár,
nincs tél, se éjjelem,
se nappalom, mióta
végleg elmentél.

MEGEMLÉKEZÉS
özv. varga
Somogyi Rózsa
(1936–2021. 6. 10.)

Már 15 éve nem vagy
velünk, drága testvérem

(Simon Ágnes)

2021. június 17.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy elhagyott bennünket
szerető édesapám és nagyapánk

Emléked őrzi örökké
gyászoló, fájó
szívű édesanyád

Emléked megőrzi szerető
lányod, Mónika, vejed,
Tibor és unokád, Mónika

reggeli szentmisétől az
esti miséig, vagy annak
hiányában du. 3 óráig
lesz majd nyitva a főbejáraton keresztül a hátsó
üvegajtókig. Használjuk ki
ezt a lehetőséget elcsendesedésre.

Emléked őrzi fiad, Saša

VARGA Béla – Berci
(1957–2021. 6. 14.)
temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!
Köszönet mindazoknak,
akik a temetésen
megjelentek.

GÓBOR Károly – Kari
(1980–2006)
Határa van az életnek,
de az emlékezet végtelen.
Nagyon hiányzol.
Húgod, Dóri, sógorod,
Robi és a gyerekek:
Bianka, Félix és Lara

TEMERINI ÚJSÁG

VÉCSI András
(1950–2020)
Kimegyek a temetőbe,
könnyem pereg le egy kőre.
Ez a kő nem fed mást,
mint egy kedves ÉDESAPÁT.
Nehéz itt e helyen megállni,
jobb volna ilyenkor meghalni,
hisz nem szól már az édesapa,
kinek kincs volt minden szava…
Óvott, védett minden bajtól,
de leginkább a hazug szótól.
Ám egy nyári reggelen elment tőlem hirtelen.
Elment oda, hol angyalok vezetik,
hol az Úr Jézus karjai őrzik.
Ha még egyszer láthatnám, átölelném és
elmondanám: Tiszta szívből, örökké szeretlek.
Sosem feledünk el: szerető lányod, családjával
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LABDARÚGÁs
Újvidéki liga
JEDINSTVO (Gospođinci)–TSK 3:2
TSK–SUSEK 5:0

Két tét nélküli mérkőzést játszott
a múlt héten a temerini csapat, amely
mind a két találkozón erősen tartalékosan állt ki. Miljković edző pihentette a legjobbakat, illetve többen sárga lapos eltiltásukat töltötték.
A szerdai vendégszereplésen
Klaić és Grgić talált be a Jedinstvo hálójába, míg a szombati hazai mec�csen Đanković három, Grgić pedig
két gólt szerzett.
A TSK a második helyen végzett,
így a magasabb rangfokozatba való
kerülésért a Mitrovicai liga második
helyezettjével, a Donji Srem 2015-tel
küzd meg. A pećinciek 2012 és 2015
között három idényen át a Szuperligában futballoztak, annak ellenére, hogy a szerémségi településnek
mindössze 2500 lakosa van. 2015ben kiestek legmagasabb osztályból,
majd anyagi gondok miatt a legalacsonyabb rangfokozatban folytatták a szereplést. Onnan jutottak fel
a Mitrovicai ligába, ahol a mögöttünk levő idényben a šidi Radnički
mögött a második helyen zártak.
A keddi sorsoláson eldőlt, hogy a
Donji Srem elleni első mérkőzést
szombaton 17 óra 30 perces kez-

dettel játsszák Temerinben. A vis�szavágóra jövő szerdán kerül sor a
szerémségi településen. Fontos kiemelni, hogy a mérkőzésekre beengedik a szurkolókat.
TSK (a Susek ellen): Vojvodić
(Ivanović), Bogojević, Lahos,
Milosavljević, Šušak, Knežević,
Nikolić, Tomić, Grgić, Varga,
Đanković.
OMLADINAC (Stepanovićevo)–
SIRIG 3:3
SIRIG–TATRA (Kiszács) 1:5

A szőregiek a 22. és az utolsó,
34. forduló között egyetlen mérkőzést sem nyertek meg, a mérlegük
ebben az időszakban kettő döntetlen
és tizenegy vereség volt. Márciusban
még a harmadik helyen is álltak a
táblázaton, végül azonban csak a 14.
helyen fejezték be a bajnokságot.
Az Újvidéki ligából a négy utolsó helyezett csapat, a Titel, a begecsi
Bačka, a Susek és a csúrogi Hajduk
esett ki. A Sirig sorsa a selejtező mérkőzések kimenetelétől függ, vagyis
még nem lehet tudni, hogy a következő idényben marad-e ebben az
osztályban vagy a legalacsonyabb
rangfokozatba esik vissza.
Az Újvidéki városi ligából a
budiszavai
(tiszakálmánfalvi)
Dinamo és az újvidéki Borac jutott
fel az Újvidéki ligába.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

Diákfogalmazások

Vihar és égiháború

Több éve szakadt ránk az a félelmetes vihar és égiháború,
amiről írok, de még ma is él az emlékezetemben a háborgó égbolt és
a félelem, amit akkor átéltem.
Az utolsó óran ültünk az iskolában, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy rohamosan sötétedik kint és bent a tanteremben is. Kint
nagy erővel fújt a szél, szinte süvített, a fák hajlongtak, a levegő tele
volt porral és szeméttel. Kicsengettek, és indulni kellett volna haza,
de nagyon féltem. Ekkor megpillantotam édesanyámat a folyosón.
Sürgetett, hogy gyorsan készüljek, addig ő megkeresi a bátyámat
az osztályában. Hárman egymásba kapaszkodva siettünk ki az autóig. Alighogy elindultunk szakadni kezdett az eső, mintha dézsából
öntötték volna, és a szél sem csillapodott. Vastag ágak törtek le, villanyvezetékek is leszakadtak, eltorlaszolva az utat. Mivel nem lehetett
továbbmenni, anya leparkolt egy kapubejárat előtt. Szótlanul ültünk

Labdarúgás – Táblázat – Újvidéki liga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Veternik
TSK
Slavija (Újvidék)
Fruškogorac (Kamenica)
Tatra (Kiszács)
Futog
Jedinstvo (Gospođinci)
Omladinac (Stepanovićevo)
ŽSK (Zsablya)
Bačka (Đurđevo)
Šajkaš(Kovilj)
Fruškogorski p. (Bukovac)
Petrovaradin
Sirig
Titel
Bačka (Begecs)
Susek
Hajduk (Csúrog)

TEMERIN–SPARTACUS
(Torontálvásárhely) 30:52
(10:20)

A temerini lányok az utolsó fordulóban súlyos vereséget szenvedtek, hiszen ritkán fordul elő, hogy
kézilabda mérkőzésen egy csapat
50-nél több gólt kapjon. A Temerin
az ötödik helyen fejezte be a 12
együttest számláló bajnokságot.

ASZTALITENISZ
A hétvégén Versecen, kitűnő
szervezés mellett rendezték meg az
ifjúsági mezőny részére a Top-12-es
versenyt. A fiúk mezőnyében Orosz
András tíz győzelemmel és egy vereséggel a második helyen végzett,
míg Mladen Puhača, aki a verseny

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

27 4 3 140:24
25 4 5 85:25
17 7 10 53:32
16 7 11 70:50
16 6 12 59:48
15 6 13 53:52
13 10 11 68:55
14 7 13 52:53
13 9 12 56:61
12 11 11 60:56
14 5 15 56:52
14 5 15 60:60
13 7 14 55:61
12 5 17 41:60
11 5 18 53:85
11 4 19 41:64
3 6 25 37:112
3 6 25 22:111

85
79
58
55
54
51
49
49
48
47
47
47
46
41
38
37
15
15

tizedik kiemeltje volt, hat győzelemmel és öt vereséggel a negyedik helyet szerezte meg. A lányoknál Vegyelek Dóra képviselte Temerint,
aki négy győzelemmel és hét vereséggel a nyolcadik helyen zárt.
Az idényből már csak pár verseny maradt hátra. Varga Dániel a
serdülők mezőnyében vesz részt az
ország 12 legjobb fiatal asztaliteniszezőjét felvonultató Top-12-es tornán. Orosz András a szerb válogatott tagjaként Bulgáriában áll majd
asztalhoz a Balkán-bajnokságon,
majd minden bizonnyal szerepel a
korosztályos Európa-bajnoságon
is, amelyet Horvátországban szerveznek meg.
T. N. T.

az autóban, éreztem, hogy ő is fél. Aztán újra begyújtotta az autót, és
kerülőúton, nagyon lassan elindultunk hazafelé. Az eső csak szakadt,
az utat is szinte alig lehetett látni. Az utcánkba érve, már majdnem a
házunk előtt szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a nagykapunk az
út kellős közepén hever. Leszakította és az útra sodorta a szél. Anya
a szomszéd elé parkolta a kocsit, majd kiugráltunk belőle és beszaladtunk a házunkba, mégis csuromvizesek lettünk, bőrig áztunk. Apa
és a bátyám az égi háború és a mennydörgés közepette húzták le az
útról a kapuszárnyat. Bent a házban furcsa csobogás hallatszott, mert
ömlött be a víz a pincébe. Nem volt mit tenni, csak álltunk és néztünk
kifelé az ablakon, várva, hogy elül a vihar.
Miután alábbhagyott az égiháború, kimentünk a házból
terepszemlére. Volt mit látni és – tenni is. A kertben a több éves fák
dőltek ki, a bodzafa kettéhasadva az udvar közepén hevert. Minden vízben állt. Félelmetes vihar volt, egyhamar nem fogom elfeledni. Később
apukámtól megtudtam, hogy mindössze fél óra leforgása alatt százhúsz
liter eső esett egy négyzetméterre. Azóta hasonló sem volt.
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