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SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT, 
TEMERIN KÖZSÉG ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGA-
TÁSI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÜGYI ÉS 
KÖZSZOLGÁLATI OSZTÁLY Szám: 553-2/2022-
02, TEMERIN, 2022. VIII. 22.
Temerin Község községi tanácsa a 2022. VIII. 17-
ei, 06-1/22-121-6-01-es számú Záróhatározata 
alapján

NYILVÁNOS FELHÍVÁST 
tesz közzé

 a Temerin község területén élő, azon jogosult 
TANuLóK ÚTIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉSÉRE, akik a 
2022/2023-as tanévben valamely középiskola 
rendes tanulói. A jelentkezési lapon kívül az 
alábbiakat kell mellékelni:
1. Iskolai igazolást, mellyel a diák bizonyítja, hogy 
a 2022/2023-as tanévben rendes tanulója a kö-
zépiskolának; 2. A tanuló személyi igazolványá-
nak fénymásolatát, illetve kiskorúak esetében az 
egyik szülő személyazonossági igazolványának 
fénymásolatát.
A jelentkezési határidő: 2022. augusztus 22-től 
2022. szeptember 15-éig tart, és nem lesz meg-
hosszabbítva.
A jelentkezési határidő letelte után a feltételeknek 
való megfelelés alapján kerül sor az útiköltség térí-
tésre a rendelkezésre álló forrásokkal összhangban. 
A diákok jelentkezési lapját a felsorolt okmányokkal 
együtt a Temerin Község Képviselő-testületének 
címére (Újvidéki u. 326., 4. sz. pult) kell eljuttatni 
legkésőbb 2022. IX. 15-ig.

Általános Közigazgatási, Társadalmi 
Tevékenységügyi és Közszolgálati Osztály

TÓTH László agrármérnök lapunk-
nak elmondta: olyan mértékű aszályra, 
mint amilyen mögöttünk van, régen nem 
volt példa.

– Az utóbbi száz év legszárazabb idő-
szakán vagyunk túl. A sokévi átlaghoz viszo-
nyítva megközelítőleg harmad annyi csa-
padék hullott. Az átlag csapadékmennyiség 
a mi környékünkön körülbelül 450 liter 
négyzetméterenkénti csapadékot jelent. 
Mi ebből csupán 152 litert kaptunk január-
tól augusztus közepéig. Téli nedvességből 
sem volt tartalék,  és a vegetációs időszak 
alatt is alig-alig hullott eső. Az a jelentékte-
len mennyiségű eső pedig, amiből nekünk 
is kijutott igencsak szaggatott időszakokban 
és elenyésző mennyiségben hullott. Jelen-
tős eső hónapok óta nem áztatta a földet, 
az év katasztrofálisnak számít a csapadék 
tekintetében. Kész csoda, hogy növényeink 
még így is kitartottak. A szárazság trópusi 

meleggel párosult, ami tovább rontott a 
helyzeten. Nem ritkán volt negyven fok kö-
rüli hőség az árnyékos területeken, ami azt 
jelenti, hogy a szántóföldeken esetenként 
akár ötven fokra is felkúszhatott a hőmérő 
higanyszála. A csodával határos, hogy a nö-
vények átvészelték ezt az időszakot. 

Csak nagyon kis mennyiségű termés-
re számíthatunk. A szója esetében az első 
próbaaratásokon legfeljebb öt-hatszáz kilo-
grammra becsülték a hektáronkénti hoza-
mot. Ez csupán a várt természhozam egyne-
gyede, ami négy-ötszörös hozamcsökkenést 
jelent. A kukorica esetében örülhetünk az 
ötven százalékos terméshozamnak. A ku-
koricánál legalább ötven, a szójánál pedig 
nyolcvan százalékos terméskiesésről be-
szélhetünk. Ezek az adatok előzetes becs-
lések, pontos számokról csak a cséplések 
elvégeztével lehet majd beszélni. 

Nem sokat javíthat a termésen a lehullott csapadék 

Megkésett eső
 A hosszan tartó aszályos időszak után a hét végén megérkezett a régóta 

várt csapadék. Jelentős mennyiségű eső hullott, amire már minden növény-
nek nagy szüksége volt. A szántóföldeken, a virágos- és konyhakertekben és 
a parkokban is nagyon elkelt már az eső a növényeknek. Több, mint hatvan 
liter négyzetméterenkénti esőt hoztak az elmúlt napok, amihez enyhe lehű-
lés is párosult. A csapadék mennyisége itt-ott még gondot is okozott. Noha 
felettébb szükség volt már a természet áldására, a haszonnövények jelentős 
részének állapotán már nem sokat javít a most lehullott csapadék. 

A hirtelen lehullott csapadék a gondozott árkokban elfolyt, míg azokban, 
amelyekről nem gondoskodnak, felgyülemlett

Újabb naperőmű
A 021 hírportál jelentése szerint újabb naperőmű 

építését jelentette be a temerini önkormányzat, miután 
az egykori sertéstelep helyén már engedélyezték egy ha-
sonló létesítmény létrehozását. Az erőmű maximális tel-
jesítménye 999 kW lesz, és Temerin északi részén épül 
majd. A kataszter adatai szerint a teljes terület, amelyre 
a mini naperőművet elhelyezik, valamivel nagyobb, mint egy 
hektár. A területen megközelítőleg 3000 monokristályos 
napelemet terveznek elhelyezni, amely 4578 négyzetméter-
nyi területet fedne le. Az ilyen erőművek által megtermelt 
villamosenergiát általában betáplálják az országos hálózat-
ba, amiért a tulajdonosnak ellentételezés jár. (021.rs)

Folytatása a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A kukoricatörés még nem kezdődött el. Összességében véve elmond-

ható, hogy e növényeknek is lassúbb és gyengébb fejlődésben volt részük. 
A kukorica kisebb csöveket hozott, sokkal apróbbak a szemek, a be-
porzás, a megtermékenyülés pedig gyengébbnek és rosszabbnak mond-
ható. A szója elrúgta a virágot és a termést. Igen kevés hüvely található 
a növényeken, a hüvelyekben kevesebb és apróbb szemek fejlődtek. A 
növények minden vonatkozásban kárt szenvedtek. A későbbi érésű szó-
jatáblák még zöldellnek, az ő esetükben talán van még némi remény a 
további fejlődésre, de nagyon minimális. 

A napraforgónál is két tonna alatti hektáronkénti hozamról számol-
nak be a gazdák. Nem mellékes az sem, hogy a napraforgó ára nem felel 
meg annak, amit tavasszal ígértek. Az aszályos év tekintetében elmond-
ható, hogy igencsak nehéz lesz megalapozni a következő gazdasági évet. 
Az állam segítsége sokat jelentene a termelőknek. Ezt kérték a tüntetők 
is az útlezárások idején, és aláírásgyűjtést is szerveztek, amivel azt kérték 
az államtól, hogy ismerje el az aszályt természeti csapásként. Egyelőre 
a jövő titka, hogy ebből mi valósul meg. Annyi bizonyos, hogy a jövő évi 
vetés megalapozásához a magas árak miatt sokkal kevesebb műtrágyát 
fognak vásárolni a gazdák. A kevesebb bevételből nehezebb lesz a talaj-
művelés is – ismertette a tényeket az agrármérnök.

T. D.

Megkésett eső

Aszfaltozás

A vízgyárról sokadszor
Željko Džakulának, a közművállalat igazgatójának 

interjúja a Temerin infónak
A gyakran emlegetett vízgyár elkészültével megoldódna a temeriniek ivó-

vízproblémája, ugyanis tiszta, fogyasztásra alkalmas víz kerülne a vezetékekbe, 
nyilatkozta a Temerin Info hírportálnak Željko Džakula, a közművállalat 
igazgatója. Mint fogalmazott, már akkor falakba ütköztek, amikor felmerült 
a vízgyár építésének ötlete. Valós információk hiányában sokan kételkedtek 
ennek lehetőségében a politikai körökben és a civil szférában is, de a lakos-
ság sem volt e téren minden esetben befogadó és megértő.

– Sokszor megkaptuk, hogy ez már megint csak ígéret, a választási kam-
pány része. Ahhoz azonban, hogy mindenki számára érthető legyen, vissza kell 
mennem a történet legelejére. 2020 októberében kerültem a vállalat élére, 
és azonnal szembetűnő volt a már említett probléma. Pontosabban 2003 
óta, amikor ugyanis az új követlemény szerint a helyi vizet vegyi tulajdonságai 
alapján nem megfelelőnek minősítették a magas arzéntartalom miatt. Abban 
a pillanatban világos volt, hogy a gyors megoldás érdekében semmilyen esz-
köz sincs a kezünkben, de elkezdtünk róla egyre többet beszélni, tárgyalni, 
valójában napirenden tartottuk a vízgyár kiépítésének ötletét.

Az érdemi munka 2021-ben kezdődött, amikor ugyanis más ügyben a 
tartományi kormányfőnél jártunk. Beszélgetés közben felvetettem a temerini 
ivóvíz gondját. Meglepő módon szavaim meghallgatásra találtak. Négy nap 
sem telt el, és már kapcsolatba is léptünk a Tartományi Nagyberuházási 
Igazgatóság akkori igazgatójával, aki egyértelmű anyagi támogatást ígért. 
Ugyancsak tavaly, az év vége felé már ki is írtuk a tervdokumentációra vo-
natkozó közbeszerzési pályázatot, amit az újvidéki Természettudományi és 
Matematikai Kar nyert meg. A felsőoktatási intézmény szakemberei renge-
teget dolgoztak a víz elemzésén, elkészült a vízgyár technológiája is. Ez egy 
hagyományos modellből indul ki. 

A vízgyárat két parcellára tervezzük, az egyik 2,2, míg a másik 2,4 hek-
táron terül el. Itt is voltak azonban gondok, ugyanis míg az egyik földterület 
a község tulajdonában van, a másik 2017-ben egy mulasztás következtében 
átkerült a mezőgazdasági minisztérium hatáskörébe, ezt tehát jogilag vissza 
kellett szerezni. 

A napokban elkészült az urbanisztikai terv is, összeült a községi bizottság, 
és pozitívan értékelte. A napokban várhatóan átadják a szükséges kérvénye-
ket is, valamint az utolsó szakaszban megkapjuk az építkezési engedélyt. 
Arra számítok, hogy ez szeptember közepéig meglesz. Nagyon fontos lenne, 
hiszen a tartományi költségvetésből erre szánt összeg csak idén használha-
tó. Az illetékesek arra várnak, hogy elkészüljön a projekt, valamint, hogy 
meg legyen az építkezési engedély. Utána ki lehet írni a vízgyár építésének 
közbeszerzési pályázatát – mondja az igazgató. Több évre szóló projektről 
van szó, véglegesen 2024-re fejezhető be. Az ivóvizet előállító üzem immár 
egészen biztosan felépül, visszaút nincs – mondja. 

Nyilatkozatában érintette a földben lévő csőhálózat által okozott gon-
dokat is, amiről gyakorta esik szó. A csövek repedeznek, ezért a vállalat 
dolgozóinak többet kell ilyenkor a terepen lenniük. Mint mondta, munka-
erőhiány miatt ez nem könnyű feladat, manapság ugyanis egyre nehezebb 
vízvezetékszerelőt találni.

ácsi

HA SZEPTEMBER, AKKOR IRÁNY A KISOVI!
 Segíts gyermekednek, hogy boldog legyen! A Kisoviban 
a pozitív nevelői megerősítés, az örömteli elfoglaltságok, 

a környezettel való „együttélésre” nevelés, 
a játékos fejlesztés, a családdal való közös hang, segít, 

hogy minden gyermek önmaga lehessen.

FÚRÓ EDIT óvónő a gyermek szeretetnyelvén beszél.
Érdeklődni, jelentkezni a 064/54-62-158-as telefonszámon.

Pénteken napközben még javában folytak a második Jazzaland 
Fesztivál előkészületei. A délutáni órákban a művelődési központ 
előtt fel is csendültek az első dallamok az Arsarmatoria duó elő-
adásában. Kellemes muzsika hirdette a fesztivál hangulatát a já-
rókelőknek. A tervezett programok megtartására minden készen 
állt a művelődési központ udvarán is, ahol Nada Pavlović és Lena 
Kovačević koncertjére várták a közönséget. A gomolygó felhők 
és az egyre erősebb szél azonban nem sok jóval kecsegtettek. 
Az időjárás a pénteki programok megtartásához még kegyes volt, 
így az est az izgalmak ellenére kellemes hangulatban telt. A fesz-
tivál első napjának programja pedig a tájházban a The Baswing 
zenekar koncertjével zárult. A felhők azonban szombat reggelre 
sem oszlottak el, így az időjárás meghiúsította a fesztivál folytatá-
sát. A szervezők úgy határoztak, hogy a szombatra és vasárnapra 
tervezett koncerteket elhalasztják.

A meghívott fellépők koncertjeit a jövő évi Jazzaland Feszti-
válon tartják meg.

T. D.

Jazzaland: az időjárás közbeszólt

Kedden megkezdték a J. J. Zmaj utca aszfaltozását. Megtudtuk, 
hogy az úttestet teljes hosszában aszfaltréteggel vonják be.
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Egyházközségi hírek
Szeretettel várjuk jövő vasárnap az 
elsősöket. A telepi 7 órás és a plébá-
niatemplomi 8:30 órás szentmisék 
előtt 10 perccel a gyerekek szüleik-
kel együtt az udvarban gyülekeznek, 
ahonnan ünnepélyesen bevonulunk 
a szentmisékre.
A Szent Mónika imádkozó édesanyák 
közössége aug. 25-én, csütörtökön 
18 órától tartja imaóráját a plébá-
niatemplomban. Szeretettel várnak 
minden édesanyát.

Örömmel hirdetjük, hogy befejező-
dött a templom előtti Csupor Mihály 
szabadtéri kereszt (1805-ből), a 
templom előtti Piéta kereszt (1800-as 
évek második fele) és a plébániaud-
varban lévő kereszt felújítása. Kezde-
tét vette a Túlabarai határban az Új-
hídnál lévő kereszt felújítása, amely az 
asztalosműhelyben történik. A plébá-
niatemplom előttiek megáldása a bú-
csú napján lesz 9:30-kor, a túlabarai 
határban lévő pedig előreláthatólag 
szept. 14-én délutánra várható.

Szent István király tiszteletére mutattak be 
ünnepi szentmisét szombaton délelőtt a Szent 
Rozália-plébániatemplomban. Ezt követően az 
Ifjúsági Otthon nagytermében ünnepi műsor 
keretében emlékeztek meg államalapító kirá-
lyunkról, Temerin pártfogójáról.

Az ünnepség elején felcsendült a Himnusz, 
majd GuSZTON András, az Impresszum Polgári 
Egyesület elnöke köszöntötte az egybegyűlte-
ket. Beszédében kiemelte azokat az erényeket, 
amelyekkel István király szerint minden uralko-
dónak rendelkeznie kell. Mint elhangzott, ezeket 
az erényeket mindenki másnak is figyelembe 
kell vennie, aki emberként akar élni:

– Mit ír István király? Légy irgalmas min-
den erőszakos szenvedőhöz, őrizd szívedben 
mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, 
nem áldozatot. Türelmesség. Légy türelmes 
mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, ha-
nem azokhoz is, akik nem férnek a hatalomhoz. 
Erő. Azután légy erős, nehogy a szerencse túl-
ságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. 
Alázatosság. Légy alázatos is, hogy Isten fel-

magasztaljon most és a jövőben. Mértékletes-
ség. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl 
senkit se büntess, vagy kárhoztass. Szelídség. 
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság 
ellen. Becsületesség. Légy becsületes, hogy 
szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. 
Szemérmesség. Légy szemérmes, hogy elke-
rüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál 
ösztönzőjét. 

Még egyet ten-
nék hozzá. Nemzet-
féltés. Hogy minél 
tovább megmarad-
hasson a magyar 
szó ezeken a tájakon. 
Ezért kell tennünk 
mindannyiunknak, 
akár minden nap. 
Legközelebb már né-
hány hét múlva a nép-
számláláskor, ahol 
ne féljünk megvalla-
ni magyarságunkat 

– hangsúlyozta ünnepi beszédében Guszton 
András. 

Az ünnepségen Szent István királyról szó-
ló énekek, versek hangoztak el. Fellépett Sza-
bó Zsuzsanna, Balogh Sándor, a Szirmai MME 
néptáncosai, a Dalárda férfikórus, a Juventus 
énekkar, valamint az Őszirózsa vegyeskórus. 
Az ünnepség végén a hívek közösen imádkoz-
tak a templomudvarban tavaly felavatott Szent 
István szobornál, majd a község magyar kép-
viselői és a civil szervezetek megkoszorúzták 
a szobrot.

Államalapító királyunkra emlékeztünk
Szent István napján

Az emlékezés résztvevői a temlpomudvarban levő Szent Ist-
ván szobornál

T. D.

Szőlő- és bortermelés

Az aszály ellenére 
a minőség jó

A rendkívüli hőhullám és az aszály a szőlőültetvényeknek 
sem tett jót, ám a kedvezőtlen időjárási viszonyok ellenére jó és 
magas cukorfokú gyümölcs termett, mondja DUJMOVICS László, 
a Vinduló borház tulajdonosa, ahol eddig négy fajtát szüreteltek 
le. Kizárólag a mennyiség tekintetében mutatkozik némileg az 
esőmentes esztendő következménye.

 – A minőség kitűnő, de talán valamelyest kevesebb szőlőnk lett, mint az 
elmúlt években. Kevesebb a lé, nehezebben préselhető, a magas cukorfo-
kokkal azonban mindenképpen elégedettek lehetünk. A még tőkéken levő 
szőlő szüretje várhatóan a jövő héten kezdődik, ott is hasonló mennyiségre 
és minőségre számítok. 

• Okulva az eddigiekből idén később pótolták az elveszett tő-
kéket, a tavaszi fagy helyett most azonban a perzselő nap okozott 
kárt a gyümölcsben. 

– Évente pótoljuk az elveszett tőkéket, és tekintettel arra, hogy volt már 
olyan évünk is, amikor a tavaszi kései fagyok károsították a pótlásokat, egé-
szen április végére toltuk ki ezek ültetését. Meg kell hagyni, a pótlás sikeres 
volt, azonban a későbbi csapadékmentes napok és a perzselő nap megtette 
a magáét, rengeteg pótlásunk tönkrement, ugyanis a szőlőnövény nem volt 
képes lehűteni magát, hiába állt a gyökérzete nedves közegben, sárban. 

• A növénybetegségekkel idén is fel kellett venni a har-
cot? 

– E tekintetben az év könnyen átvészelhető volt, ugyanis nem volt szük-
ség intenzív vegyszeres védekezésre. Három permetezéssel kevesebb volt, 
mint az átlagos években, a lisztharmat, a peronoszpóra és a zöldrothadás 
meg sem jelent a szőlősben.

• A jövőt illetően van-e ok a bizakodásra?  
– Nehéz megjósolni, hogy mi vár ránk a jövőben, viszont oda kell figyelni 

a szakemberek véleményére is, hiszen minden bizonnyal az ideihez hasonló 
száraz évekre kell felkészülnünk. A régi tőkéket nem kell túlságosan vigyáz-
gatni, de hozzá kell tennem, hogy idén kihagytunk egy olyan fitotechnikai 
műveletet, amit korábban rendszeresen végeztünk, mégpedig az érésben 
levő fürtzónát leleveleztük, hadd érje a napsugár. Erre idén nem került sor, 
ugyanis attól tartottunk, hogy a művelet károsodást okoz majd a fürtökön. 
Az viszont egyértelmű, hogy a fiatal csemetéket más módon kell gondozni, 
sűrűbb locsolással és árnyékolással kell védekezni a tűző napsugár ellen. 
Az áztatásos locsolási mód nem kielégítő, így ugyanis hatalmas mennyisé-
gű vízre lenne szükség. Papírra vetettük, hogy ez az esetünkben csaknem 
85 ezer liter víz lenne. Ezzel ellentétben a vízfúrós (hidrobóros) megoldás 
megfelelő lenne. Ez valójában egy cső, amely rá van kapcsolva a nyomás alatt 
lévő vízvezetékre, így a víz közvetlenül a szőlőtőke gyökeréhez jut el.

• A jelen körülmények ismeretében várható-e a bor drá-
gulása? 

– Mindenképpen, mert egyrészt kevesebb szőlő termett, másrészt bele 
kell számolni a végtermék árába a megemelkedett termelési költségeket. 
Az üzemanyag, a munkaerő és a vegyszerek árának emelkedése miatt tehát 
elkerülhetetlen a borszőlő és az asztali csemegebor árának a növekedése.
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Elnök úr! Nem akarok ünneprontó lenni, de 
ha már az Önnek írt levelemre nem válaszolt, 
kénytelen vagyok ily módon feltenni a kérdést, 
hogy a Kertbarátkör 25 éves jubileumára miért 
nem kaptak meghívót azok az alapító tagok, akik 
éveken át derekasan kivették részüket az egye-
sület munkájából? Közéjük tartozom én is, aki tíz 
évig titkára voltam az egyesületnek.

Elnök úr! Arról, hogy a jubileum alkalmával 
ki részesül elismerésben, az elnökség dönt, de 
az alapító tagok és az egykori elnökök meg-
hívásáról nem kell döntés, az erkölcsileg KÖ-
TELEZŐ.  Hogy nagyobb legyen a zűrzavar, a 
Magyar Szó csütörtöki (2022. augusztus 18.) 
számában az alábbi képaláíráson akadt meg a 
szemem: „Elismerésben részesültek az alapító 
tagok”. Döbbenetes, hiszen többségünk ott sem 
volt! Azon nyomban levélben fordultam az elnök 
úrhoz, hogy amennyiben nem titok, küldje el a 
díjazottak listáját. Nem lepődtem meg, hogy a 
válasza elmaradt.  

A jelenlegi elnökség zöme nem volt ott a 
kezdet kezdetén, ezért helyükben a jubileu-
mi ünnepség előtt egy értekezletre invitáltam 
volna meg az egykori tagságot, azokat, akik 
különböző okok miatt ma már nem tagjai az 
egyesületnek. Tőlük megtudták volna, hogy ki 
is a zászlóanyánk, hol van elültetve a kertba-
rátok millenniumi fája, miből készült a temerini 
Kakasvér, elővennék az elismervényt és vissza-
kérnék a kertészlakból kölcsön kért Fernbach-
festményeket, vagy elmondanák a tagságnak, 

hogy a borverseny megalapozói egytől egyig 
alapító tagok, szőlőskerttel rendelkező borá-
szok voltak. Mindenekelőtt Nagy Béla és a né-
hai Morvai László nevét emelném ki, akik heti 
rendszerességgel előadást és különböző be-
mutatókat (zöldoltás, metszés stb.) tartottak a 
leendő szőlészeknek és borászoknak. Akkor 
még volt szüreti bál is, a plébániának is éven-
te készítettünk misebort. Ott volt 
még dr. Dujmovics László, aki a 
hajósi borászokkal hozott össze 
bennünket, Kasza László, Majoros 
Pál, Kabács János, Elek Zoltán és 
az időközben elhunyt Pálfi Kár-
oly is. A szőlőskerttel rendelkező 
temerini borászaink lemorzsolódá-
sa akkor kezdődött, amikor egye-
sek 100-200 kg Szerémségből 
vásárolt szőlővel borpancsolás-
ba kezdtek, annak reményében, 
hogy a Vince-napi borversenyen 
borukkal elismerésben részesül-
nek. A temerini kertekben termett 
háztáji szőlők a vásárolt neme-
sített fajtákkal már nem vehették 
fel a versenyt, ezért nagyon sok 
helybéli szőlőtermelő (Pálfi Károly, Nagy Béla, 
Elek Károly, Szabó László stb.) odébbállt.    

Mára már elmaradtak az egykori önkép-
ző előadások. Rendkívül hasznos szakmai 
előadásokat tartottak az alábbi alapító tagok: 
Ferenczi Sándor, Varga István, dr. Petri József, 

Báló György, Kókai Zoltán, dr. Dujmovics Fe-
renc, Hajdú László, dr. Gergely Lajos, Balogh 
István, dr. Dujmovics Csaba, Laskai Benjamin. 
Szaporítóanyagokat, dugványokat, rózsatöve-
ket, veteménymagvakat az alapítóink közül Vigh 
Sándor, Kasza Károly és Ferenczi Sándor szinte 
heti rendszerességgel osztott szét a tagok kö-
zött. A székházunkban kifüggesztett iskolatábla 
egyik oldalán a díjmentesen felkínált facseme-
ték, szőlővesszők, dugványok, virágmagok stb. 
listája állt, a másikon pedig a keresett növények 
és magvak listája. 

Úgy látom, hogy sajnos a Keretbarátkörben 
eluralkodtak egyes befolyásos személyek egyéni 

érdekei, és ez nem tesz jót! 
Kívánom, hogy a jövőben békében és na-

gyobb megértésben még sok jubileumot érjen 
meg községünk egykor legtömegesebb egye-
sülete!

ÁDÁM István

Nyílt levél a 
Kertbarátkör elnökéhez

A Kertbarátkör alakuló közgyűlése: Majoros Pál öt-
letgazda és Laskai Benjamin

A számos vitathatatlan hátránya ellenére vannak olyan élethelyzetek, ami-
kor a közösségi média ereje csodákra képes. Nemrégiben éppen az egyik 
legnagyobb, a fiatalok és az idősebbek körében is egyaránt népszerű oldalon 
nyomoztak egy cserbenhagyásos baleset elkövetője után. Íme a történet:

Az adai Tóth Gábor a Facebookon tudatta ismerőseivel, hogy motor-
kerékpáron közlekedő édesapját Péterréve közelében elgázolták. Öt helyen 
eltörött a lába, fejsérüléseket szenvedett, és – a tettes elszökött a helyszínről. 
Az elkövető kézrekerítése érdekében a közösség segítségét kéri. Így aztán a 
környező településeken a Facebookosok árgus szemekkel figyelték a bal-
esetet okozó gépjármű esetleges  felbukkanását, amelynek az ütközés során 
letört a visszapillantó tükre, behorpadt és megsérült a rendszámtábla kerete. 
Ez utóbbi egy darabja a helyszínen maradt, és a rajta található reklámfelirat-
ból Temerin is szóba került a kommentelők között. A balesetet szenvedő fia 
kapcsolatba lépett az említett autójavító műhellyel. Arra hivatkozva azonban, 
hogy rengeteg autó megfordul náluk, nem tudtak érdemi eligazítást nyújtani 
az ügyben. Tóth Gábor temerini ismerősei is követték a fejleményeket, hozzá 

Közösségi összefogással 
a gázoló nyomában

A temeriniek is bekapcsolódtak a péterrévei 
cserbenhagyásos baleset tettesének kézrekerítésébe

is szóltak egy-egy mozzanathoz. Annál is inkább, mert azokban a napokban 
az a hír járta, hogy két fiatal Adán ittasan autóval száguldozik, gumikat csi-
korgat, az újvidéki forgalmi rendszámú autó pedig pontosan megegyezik a 
balesetet okozott jármű típusával. 

A nyomozást önként vállaló fiatalember elmondta, hogy a rendőrök nem 
tiltották meg neki azt, amit csinál, ugyanis volt már rá példa, hogy éppen 
ilyen módon sikerült elkapni a tettest. A térfigyelő és egyéb kamerákat sorra 
megnézték, de nem akadtak nyomra.

A baleset pénteken este történt, de vasárnap reggel már el is csípték a 
tettest. Gábor „nyomozó” éppen egy rendőrrel beszélgetett az utcán, ami-
kor a szemközti üzlet előtt egy ugyanolyan autót pillantott meg, mint ami 
a balesetet okozta. Megkörnyékezte, majd láss csodát, a szürke Passaton 
hiányzott a visszapillantó tükör és karcolások voltak rajta. A külföldi rend-
számtáblás jármű tulajdonosa a boltban vásárolt, mint utólag kiderült, 
éppen az országot készülte elhagyni azokban a percekben. A szerencse az 
apa ügyében nyomozó fiú mellé állt, ugyanis a jármű vezetőjét azonnal be-
kísérték, és beismerő vallomást tett. 

Később az is kiderült, miért nem rögzítette egyetlen térfigyelő kamera 
sem azt, hogy a tettes elhalad. Az elkövető ugyanis visszafordult és a gyanú 
elterelése érdekében szemtanúként megállt a tett helyszínén. Miután a bal-
esetet szenvedett férfit a mentő elszállította, ő is beállt a kocsisorba. Noha a 
tettes valódi felderítésében nem a közösségi média hozott tényleges sikert, a 
férfi fia hálás mindenkinek, aki bármilyen módon is, de segített neki ebben. 
És mint mondja, ez a hála a temerinieknek is kijár.
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötött

Kothai Anett és Bálind Tibor
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Július utolsó szombatján tízéves osztálytalálkozót tartott az 1997-ben született generáció, ott készült a csoportkép.
FELSŐ SOR (BALRóL JOBBRA): Vámos Arnold, Vígh Menyhárt Gyula, Madácsi Dárió, Pásztor Denisz, Bozsó Attila, Bozsó Szil-
via (tanítónő), Bado Árpád, Gyuráki Éva, Dodony Róbert, Tamás Anita, B. Varga József (osztályfőnök), Francia Edina, Pásztor 
Levente, Nagy-Baló Klementina, Szakács Dávid, Pethő Viktória, Orosz Aranka, Pálinkás Éva (tanítónő).
KÖZÉPSŐ SOR: Varga Somogyi Árpád, Lukács Dávid, Majoros Tamás, Ádám Kevin, Lékó Norbert, Hévízi Patrik, Dore Dominika, 
Gőz Cintia, Komenda Enikő, Ternovácz Margit (osztályfőnök), Zelenka Flóra, Dobosi Yvett, Magyar Rita.
GuGGOLNAK: Szabó Attila, Paska Balázs, Sétáló Edvin, Szántai Róbert, Füstös Endre, Gusztony András.

Tízéves osztálytalálkozó

Anyaszentegyházunk esküvőt hirdet: Kocsis Norbert, (Kocsis 
Ferenc és Fleisz Elvira fia) és Tamás Annamária, (†Tamás Dávid és 
Budai Melinda lánya) Szombathelyről, szombaton 16 órakor ünne-
pélyes keretek között házasságot kötnek a plébániatemplomban.

(Plébánia)

Keresztelés

Vasárnap a nagymise után a keresztség szentségében része-
sült Talló Lili (Norbert és Renáta lánya) és Faragó Xénia (Fri-
gyes és Szarvas Andrea lánya)
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KöbMéTEr hELyETT KILOwATTórA
Október elsejétől köbméter helyett kilowattórában (kWh) számolják majd 

el Szerbiában a gázfogyasztást – közölte honlapján a Srbijagas Közvállalat. A 
változás oka a leszállított földgáz mérési módszerének a megváltoztatása, ami a 
köbméteres elszámolás helyett ezentúl kWh-alapú lesz. A Srbijagas közleménye 
szerint az elszámolás módjának a megváltoztatása nem hat ki a gáz árára. A 
kalkulátor orientációsan átváltja a gázfogyasztást köbméterben, kilowattórára 
és megawattórára. Tájékozódásképpen: 1 m³ földgáz ≈ 10,55 kWh
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• Az Egyesült Királyságban korábban 
még soha nem mértek 40 fok feletti hő-
mérsékletet, és egész Európában szinte 
mindenhol tombol a kánikula. Valóban 
extrém meleg a mostani időjárás? 

– Magyarországon – eddig legalábbis – 
talán még nem volt abszolút értelemben vett 
rekordmeleg ebben a szezonban, a hajnali, leg-
hűvösebb hőmérséklet viszont sokszor meg-
döntötte az év azon a napján mért legmagasabb 
értéket. Egészségünk szempontjából nagyon 
fontos, hogy ha nappal meleg van, legalább éj-
szaka regenerálódhasson a szervezet. Az ember 
36 fokon üzemel, s mivel folyamatosan égeti a 
bevitt tápanyagokat, így hőt termel, amelytől 
meg kell szabadulnia. Mivel a hő a melegebbtől 
a hidegebb felé áramlik, ezt akkor tudjuk meg-
tenni, ha a környezetünk nálunk hűvösebb. Ha 
képesek vagyunk izzadni, egy ideig viseljük azt 
az állapotot is, amikor a környezet hőmérséklete 
magasabb, mint a testünké. Ám egy ponton túl 
ezt egyre kevésbé kezeli jól a szervezetünk. Egy 
bizonyos szinten túl a meleg a fizikai munkát 
végzők vagy a sportolók számára már nem elvi-
selhető. Nem beszélve az idősekről vagy azokról, 
akik valamilyen krónikus betegségben szenved-
nek. Azt látjuk, hogy bár a globális átlaghőmér-
séklet még csak egy fokkal emelkedett, ez máris 
igen jelentős növekedést okozott a hőségnapok 
számában, amikor a napi középhőmérséklet 27 
fok felett van.

• Most azt tapasztaljuk, hogy szinte 
minden nyáron akár egy egész hónapnyit 
is szenvedünk a kánikulától, míg nemrég 
ez évtizedenként 3–6 nap volt. Ki vagy mi 
az oka ennek? 

– Az ember, aki megváltoztatta a környe-
zetét. Egyrészt a városi hősziget jelensége, a 
lebetonozott, sötét színű területek arányának 
növekedése is ott áll az okok között, hiszen a 
csapadéknak így nincs lehetősége beszivárogni 
a talajba, valamint a sötét színekkel csapdába 
ejtjük a nap energiáját. A talaj szárazsága egyéb-
ként kihat a klímára is, például a növényzeten 
keresztül. Egy erdő nem csak önmagát, hanem 
a környezetét is képes hűteni, ám ha ezek terü-
lete csökken, akkor ezzel párhuzamosan nőni 
fog a környék hőmérséklete.

• Az év más időszakaiban a viharok 
okoznak problémát, és egyes helyeken té-
len sokkal hidegebb van, mint a megelőző 
időszakban. Ezért is beszélnek manapság 
a globális felmelegedés helyett inkább 

klímaváltozásról. hogyan függenek össze 
ezek a szokatlan időjárási jelenségek?

– Igen, nemcsak melegedés történik, hanem 
az egész éghajlat változik. A probléma alapja 
részben az, hogy több energia és vízgőz van a 
légkörben. Növeltük a Föld átlaghőmérsékletét, 
ez pedig kedvez az időjárási szélsőségek kiala-
kulásának. Úgy látjuk, hogy a legnagyobb válto-
zás a csapadékeloszlás területén következett be. 
Magyarországon talán még nem annyira, de a 
világ nagy részén ez okozza a legsúlyosabb ba-
jokat. Észak-Európában 
sokszor túl sok a csapa-
dék, míg a mediterrán ré-
giót nagyon komoly aszály 
sújtja, és mind a két jelen-
séget még súlyosabbá te-
szi az éghajlatváltozás.

Nagy kérdés, hogy Dél-
Európa az elkövetkező év-
tizedekben nyáron élhető 
lesz-e egyáltalán. Itt ugyan-
is tartósan forró, aszályos 
nyarak várhatók, amikor a 
nappal nagy részében nem 
lehet majd kint tartózkodni 
a szabadban. De a vízhiány 
is eléri majd azt a mérté-
ket, amihez már nem lehet 
alkalmazkodni.

• Az Egyesült Királyságban nem in-
dították el a vonatokat, mert a sínek 
nem bírták a megterhelést… 

– Igen, mert az infrastruktúránkat sem 
erre a hőmérsékletre tervezték. A hidak, az 
utak, a repülőtéri kifutópályák használha-
tatlanná válhatnak. Minden, ami körülvesz 
bennünket, a helyi klimatikus viszonyokra 
lett kialakítva. Az is nagy kérdés, hogy mi lesz 
a kulturális örökségünkkel. Velence víz alá 
kerülhet, az Akropolisz pedig nyáron meg-
közelíthetetlen lesz a meleg miatt. 

• Több európai országban vízhiány 
van, így Magyarországon is. Az aszály 
következmény, vagy egy olyan jelenség, 
ami még jobban megnehezíti az amúgy 
is súlyos helyzetet? 

– Azt egyelőre még nem mondhatjuk, 
hogy a mostani aszály az éghajlatváltozás kö-
vetkezménye, a mi régiónkban ugyanis nem 
ritka az aszályos év. Ám az aszályos napok 
száma növekszik, ezt a nyolcvanas évektől 
látjuk. Az aszályt súlyosbítja a hőséghullám, 
mert a melegben nagyon gyorsan elpárolog 
a víz. Az emberi földhasználat erre rátesz 
még egy lapáttal. Házépítés során az úgy-
nevezett zöld kerületekben is térköveznek, 
egy medencével, kocsibeállóval vagy más 
építménnyel pedig tovább csökkentik azt a 
talajterületet, amely képes átengedni ma-
gán a csapadékot. A talajt kiszipolyozzuk, 
például úgy, hogy a kertekből elvitetjük a 
szerves anyagot (avar, fűnyesedék). Ez azért 
probléma, mert így a talaj egyre kevésbé ké-
pes megtartani a nedvességet, az eső elfolyik 
róla. A száraz területek pedig még jobban 
emelik a levegő hőmérsékletét.

A KöVETKEző SzÁMbAN: Az elő-
rejelzések alapján úgy tűnik, hogy a 
mezőgazdaságot tekintve a Kárpát-me-
dence lesz Európában a klímaváltozás 
egyik legnagyobb vesztese.

Portfolió, Budapest

Az egész Európára jellemző forróságról és az aszály okairól Ürge-Vorsatz Diána 
fizikussal, klímakutatóval, az ENSz éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) 
kibocsátásmérséklésekkel foglalkozó munkacsoportjának alelnökével, a CEU taná-
rával, a 2007-es megosztott Nobel-békedíj részesével, az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus hírnökével beszélgettünk. 

A klímaváltozás okairól
Ürge-Vorsatz Diána kutatóval a Portfolió munkatársa beszélgettett

Ürge-Vorsatz Diána

Egy kis környezetvédelem

APRóHIRDETÉSEK
• Gyerekszoba komplett: íróasztal, 
szekrény, komód eladó, ára 15000,00 
dinár.Tel.: 064/30-38-197.
• Kapuk és kerítések szakszerű festé-
sét vállalom. Tel: 069/40-74-944.
• Lakás kiadó. Telefon: 021/3843-268, 
062/809-19-52.
• Eladó 1999-es regisztrált benzines 
Volkswagen Polo 6N. Telefon: 063/198-
08-52.
• Malacok eladók. Telefonszám: 
3-857-902.
• Zastava 750-es (kontrás) Fityót ven-
nék bármilyen állapotban, csak papírok-
kal. Telefon: 062/583-261 (Gábor).

• Vásárolok teljes hagyatékot, 
használt bútorokat és minden fe-
lesleges tárgyat padlásról, pin-
céből, garázsból. Telefonszám: 
063/8-143-147.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, régi ká-
beleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskék-
kel. A legjobb árat fizetem, azonnal. 
Telefonszám: 064/468-23-35.
• Gyermekfelügyeletet vállalok, 
széleskörű tapasztalattal. Tel.: 
062/85-79-282.
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László Sándor rendezővel beszélgettünk, aki szárnyai 
alá vette a helyi amatőröket (2.)

„Visszakerültünk a magyar amatőr 
színjátszás vérkeringésébe”

A színházba járó ember számára szemmel látható és tagadhatatlan, hogy az elmúlt 
néhány évben ismét virágzásnak indult községünkben az amatőrizmus, összejöttek a 
színjátszást kóstolgató fiatalok és idősebbek, László Sándor Pataki gyűrű-díjas ren-
dező pedig szakmai észrevételeivel, útmutatóival minden eddig elkészült és bemu-
tatott darabban kihozta belőlük a lehető legtöbbet. Pontosít, amikor azt mondom, 
hogy ez a siker elsősorban neki köszönhető.

• A temerini közönség vidám, zenés da-
rabokra szomjazik, a szemlén azonban eb-
ből volt a legkevesebb. 

– Igen, azt kedvelik, de hát ki nem kedveli azt 
az állapotot, amikor jól érzi magát? Amikor jó na-
gyokat lehet röhögni, amikor nem kell gondolni 
a problémákra. A színház pedig tud olyat csinálni, 
hogy az emberek másfél, két órára elfelejtsék a 
problémáikat. Mindenki szeretné így élni, de az 
élet nem csak erről szól. Előfordul az, hogy nem-
csak vidámak és nótáskedvűek vagyunk, hanem 
bizony komoly problémákkal is szembe kell néz-
nünk. Igen, a temerini közönség kifejezetten je-
lezni szokta, hogy jó lenne valami vidám és zenés 
történettel előállni, de úgy érzem, hogy nyitottak a 
nem zenés és nem vidám dolgokra is. Ezt láttuk a 
szemlén is. A mi előadásunk kapcsán is mondták, 
hogy miért nem zenés, de felfedezték azokat az 
értékeket, amiket fölmutattak a színészek. Olyan 
alakításokkal találták magukat szembe, amelyeket 
nem tudtak nem felismerni. Többször az volt a 
közönség érzése, hogy profi előadást néz, és nem 
azért, mert az előadás tökéletes, hanem mert a 
színészek olyan pillanatokat teremtettek, amelyek-
ről azt gondolnánk, hogy azt csak a profik tudják. 
Olyan nagy feladatokat tudtam kiosztani, amiket 
az igazán nagy színészek tudnak jól eljátszani, de 
nem kell hozzá nagy színésznek lenni, mindössze 
nagy embernek. Az emberek roppant értékesek, 
csak hagyni kell őket, és egyszer csak teremtenek. 
Ez a teremtés csodája: amikor az ember elültet 
egy magot és nézegeti, csodálja, locsolgatja, örül, 
amikor kihajt. Ahhoz nekem közöm van, hiszen 
ott történik a szemem láttára. Szerintem ez törté-
nik a Szirmaiban is. Tetszik ez nekünk, vagy sem, 
de itt most olyan energiák működnek egy ideje, 
amelyek mellett nem lehet csak úgy elmenni. A 
legszebb az egészben nem is az a pillanat, amikor 
megteremtődik egy-egy előadás, hanem amikor 
megszületik az igény egy újabb előadásra. És ettől 
szebb nincs. 

• Az amatőr színészek szerint szigorú 
a próbákon. 

– A színészek olyanok, mint a gyerekek, le-
gyenek profik vagy amatőrök: mindig van valami 
bajuk. Ha túl sok a szövege, az a baja, ha kevés, 
akkor az, ha próbálni kell, az a baja, ha nincs 
próba, akkor az. A színész egy csodája a termé-
szetnek, egy nagyon érzékeny valami, amit lehet 
egyszerre gyűlölni és imádni, a jó és a rossz egy-

velege. Itt kell ügyesnek lenni, és talán a rosszat egy 
kicsit visszafogni, a jót pedig serkenteni. Ez egy ál-
landó kötéltánc, de figyelni kell rájuk, mert figyelmet 
igényelnek, mint a gyerekek. És ha figyelnek rájuk, 
csodákra képesek, erejükön felül is képesek telje-
síteni. Mindig azt mondják, hogy szigorú vagyok, de 
meggyőződésem, hogy a gyerekek nagyon szeretik 
a szabályokat. Szeretnek feladatokat teljesíteni, fon-
tosnak lenni, megfelelni. És ha abból indulunk ki, 
hogy a színészek mind gyerekek, kortól függetlenül, 
akkor ez érvényes rájuk. Szeretik, ha valamiféle rend 
van. Én annak vagyok a híve, hogy bizonyos korlátok 
között mérhetetlen a szabadság akkor is, ha vannak 
korlátok. Néha egy-egy könnycsepp is legördül az 
arcokról, mert hát kinek esik jól, ha azt mondják, 
hogy nem jó, amit csinálsz, szedd össze magad. De 
ezzel párhuzamosan nem szabad a dicséretet sem 
elhallgatni, hiszen a baj ott lenne, ha túlsúlyban len-

A Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Jáccunk Truppja Szajánban. Az ott 
megtartott szemlén a Tyúklétra, avagy mi csorog a nyakunkba című vígjátékkal mu-
tatkoztak be idén tavasszal, és  elsöprő sikert arattak. A képen hátul balról-jobbra:  
Lakatos István, Varga Flórián, László Sándor rendező. Elöl: Lakatos Szabó Klára, 
Nemes Edina, Sziveri Éva és Petro Ildikó.

A fenti médiatartalomnak a Szerb Köztársaság költségvetése – Művelődési és Tájé-
koztatási Minisztérium társfinanszírozója. A támogatott médiaprojektben megfogal-
mazott nézetek nem feltétlenül fejezik ki a társfinanszírozó szerv nézeteit.

ne a bírálat, és csak nyomokban jelenne meg a di-
cséret. Ha van miért, meg kell dicsérni őket, ki kell 
mondani. 

• A közönség már nagyon várja a Jáccunk 
trupp következő előadását, a történet ugyanis 
folytatódik.  

– Nem hagyjuk abba a megkezdett munkát, füg-
getlenül attól, hogy minden produkció alatt eldön-
töm, hogy most lépek ki belőle, de ezek a gondolatok 
elszállnak, hiszen nem gondoljuk komolyan, csak 
szükségünk van arra, hogy kiengedjük a gőzt. 

Őrület lenne most abbahagyni. Nekem sajnos 
most nem lesz túl sok időm, de mindenképp szeret-

nék karácsonyig egy jó hangulatú műsort összehozni 
velük, azután pedig rátérnénk a konkrét darabra is. 
Nem hagyjuk cserben sem a közönségünket, sem 
pedig saját magunkat.

• Szakmai körökben hogyan tekintetnek 
jelenleg a temerini amatőr színjátszásra? 

– Komoly szakmai körökben is az a vélemény, 
hogy most ismét oda kell figyelni Temerinre, mint 
valamikor Szabó Péter bácsi idejében. Magától ér-
tetődő volt, hogy egy erős bázis, ami az amatőr szín-
játszást illeti. Később jöttek azok a fura évek, amikor 
kezdett természetessé válni az, hogy a temeriniek 
úgysem készítenek előadást. Most ez megváltozott. 
Hogy édesanyám példájával éljek: a kerék ugyanany-
nyit forog lefelé, mint felfelé. Úgy tűnik, hogy mi most 
ebben a fölfelé forgásos fázisban vagyunk. 

Vége
ÁDÁM Csilla
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hazajáró lélek
A MÚLTKORJÁBAN GYENGÉLKEDTEM, felszökött a lázam, 

és jártányi erőm se volt. Bár otthon erről egy fél szót se 
ejtettem, mert már korábban megállapodtunk a feleségemmel, 
hogy különböző nyavalyáinkról nem beszélünk, ő mégis észre-
vehette, mert kiadta a parancsot:

 – Ma ki se teszed a lábad. Itthon olvasgass! 
Megfogadtam a tanácsát, háziköpenyembe bújva Kosztolányi 

és Szabó Lőrinc verseit olvasgattam. Amikor gyengélkedek, min-
dig verset olvasok. Kint őszi eső esett, az ablakon át figyeltem a 
kerti fák haldoklását, közben el is szunnyadtam. Amikor később 
felriadtam, már eltakarodtak a felhők, s a nap is meg-megmutat-
ta magát. Elhatároztam: teszek egy kis sétát a Városligetben. A 
feleségem a konyhában foglalatoskodott, én meg egyszerűen 
kiszöktem a lakásból. 

Sokáig botorkáltam a nedves avarban, füst nélkül égtek körü-
löttem a platánok és a gesztenyék. Aztán hirtelen bealkonyodott. 
Ilyenkor már korán sötétedik. Gondoltam, megrövidítem az utam, 
és egy kanyarban átcsörtettem a bokrokon. Ott történt velem a baj. 
Az ázott talajon megcsúsztam, térdre estem. Arcomat megkarcol-
ta egy hegyes ág. Odakaptam, éreztem, hogy véres az arcom. Fel 
szerettem volna tápászkodni, félig-meddig sikerült is, aztán újra 
megcsúsztam, és beletenyereltem a sárba. Akkor minden erőm 
fogytán egy pillanatig úgy éreztem, hogy nem érdemes tovább 
erőlködnöm. Legjobb lenne, ha végignyúlnék a száraz bokrok 
között. Az jutott eszembe, hogy a kutyák is mindig elbújnak, ha 
a végük közeledtét érzik. Befejeztem volna? Eszembe jutott, más-

kor is hatalmába kerített már hasonló érzés. Egyszer Varsóban, 
még 1944-ben, amikor szétlőttek fölöttem egy házat. De aztán 
mindig erőt vettem magamon, mert a mamához imádkoztam. Ő 
vezetett ki egyszer a keleti fronton egy aknamezőről is. Egy ideig 
mozdulatlanul feküdtem a ligeti bokrok között, közben teljesen 
besötétedett. Néztem a csillagtalan eget fölöttem. Emlékszem a 
régi játékra, ilyenkor be kell hunyni a szemet, és valami szépre 
gondolni. – Sanyika, hunyd be a szemed, és mondd el, hogy mit 
látsz!  – játszottuk gyermekkoromban. És én hunyott szemmel 
mondtam: – Napot, holdat, csillagokat, madarakat és tiszta vizű 
patakokat! ... 

Pedig semmit se láttam. Ekkor újra megkapaszkodtam, térd-
re billentem, majd kicsörtettem a bozótból. Hol is vagyok? Végre 
hazataláltam. Kitártam az ajtót.

– Úristen! – csapta össze a kezét a feleségem, amikor meglá-
tott. – Hogy nézel ki? Mi történt veled? 

Hebegtem valamit.
– Még jó, hogy valaki hazasegített!– mondta, és lefutott a 

kapuhoz. Kitárta, és kiment az utcára. Jobbra-balra tekingetett, 
majd visszatért:

 – Ki segített? Senkit se látok. Csak egy fejkendős öregasz-
szony csoszog az utca végén. 

EKKOR NEKIDŐLTEM A KITÁRT AJTóNAK, és csendesen 
sírni kezdtem. Éreztem, hogy a mama megy ott az éjsza-

kában, ő vezetett haza. Úgy fogta a kezem, mint amikor először 
indultunk az iskolába. Ha bajban vagyok, mindig felém nyújtja a 
kezét. Ő a hazajáró lélek.

Vagy lehet, hogy csak képzelődtem? 
ILLÉS Sándor (T.Ú., 1997)
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MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

LACKÓ DROZDEK Mária 
(Snajka) 

(1950–2022)

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú kilenc éve, hogy nincs közöttünk drága szerettünk

SZEKERES József 
(1955–2013)

Hiányzik nagyon a mindennapokból, 
az ünnepekből, az életünkből… 
de velünk él az emlékeinkben,  
szívünkben mindig szeretve és soha nem feledve.

Az élet elmúlik, de akit szerettünk, 
arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.
A jó Isten őrködjön álmaid felett, 
mi pedig szívből őrizzük emlékedet.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Fájdalomtól megtört szívvel 
emlékezünk augusztus 26-
ára, amikor elment az égi 
hazába szeretett öcsém, 
sógorom, bátyánk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Hiába mentél más hazába, 
itt minden olyan, 
mintha visszavárna. 
Ha ránk gondolsz 
a messze égi partról, 
szinte hiszünk, most is 
élsz… csak alszol.

Várjuk, míg élünk, várjuk 
őt, hátha egyszer ott áll 
az ajtónk előtt. 
Aztán a szomorú 
valóság ránk szakad. 
Kiáltanánk, hogy ő is hallja 
odaát. Hol vagy? Merre? 
Nélküled üres a világ! 
Várunk!… Nem jössz, mert 
nem jöhetsz. Mi megyünk 
hozzád, de a kő néma…

Sosem feledünk: 
nővéred, sógorod, Attila 

és Szabika

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy el-
vesztettük szeretett édes-
anyámat, nagymamánkat és 
dédmamámat

MAGYAR Ilonát 
(1930–2021)

Nem vársz már minket 
ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel, de egy 
könnycsepp a szemünkben 
érted él, egy gyertya 
az asztalon érted ég.

S bennünk él egy arc, 
a végtelen szeretet, 
amit tőlünk soha senki 
el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk, 
s nem feledünk téged.

Szerető lányod, Ildikó, 
unokáid, Anita és Anna, 

párjaikkal és 
dédunokád, Zalán

MEGEMLÉKEZÉS
Három szomorú éve, 

hogy nem vagy közöttünk

PETRIK Dénes 
(1958–2019)

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

Futók között titokzatos 
megállók. A mély sötét 
vizekbe néma, lassú hálók. 
Képek, már megmeredtek 
és örökre szépek.”

(Kosztolányi Dezső)
Köszönet mindazoknak, akik 
megemlékeznek róla.

Emléked szívében őrzi 
szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs közöttünk

VARGÁNÉ GÓBOR Magdolna 
(1952–2022)

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

Emlékét örökké szívükben őrzik fiai, 
Róbert és Gábor családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS

NAGY Józsefre 
(1924–2005)

NOVÁK Borbálára 
(1927–2012)

Szomorú szívvel emlékezünk drága szüleinkre

„Csak annyi az élet, mint futó felhőnek árnya a folyón, 
mint tükrön a lehelet.”

(Petőfi Sándor)
Drága emléketeket szívünkbe zártuk.

Lányaitok: Borcsi és Margitka családjukkal

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

MEGEMLÉKEZÉS

FINNA Géza 
(1960–2022. 8. 20.)

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett Csiri mamáról

ÚRINÉ KÖVEZSDI Irénről 
(1956–2021)

… átölel a csend, 
nem szólunk, 
nem kérdezünk, 
csak emlékezünk.

Mami és Pista sógor 
családjaikkal

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól, nagymamánk-
tól és dédimamánktól

LACKÓNÉ 
DROZDEK Máriától 

(1950–2022)

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

Szeretteid: lányod, Ibolya, 
vejed, Antal, Martina, 

László és Dorka, 
Hermina, Róbert és Dorina
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Miserend
26-án, pénteken 8 órakor: †Lepár Margit, 
Zelenka István, Lepár János és Nagy Mária; 
18 ó.: Imádság a Kókai Imre Ált. Isk. 1972-
ben végzett elhunyt diákjaiért; 19 órakor:  
horvát nyelvű szentmise.
27-én, szombaton, A két hét folyamán el-
hunytakért; valamint: †Ökrész Károly, Lász-
ló, Samu Mária és elh. családtagokért; va-
lamint: †Fehér Lajos, Balla Ilona és elh. 

családtagokért; valamint: †özv. Úriné 
Kövesdi Irén; valamint: †Talló Terézia és 
a család elh. tagjaiért; valamint: †Francia 
Zoltán; 16 órakor: Kocsis Norbert és Tamás 
Annamária ünnepélyes esküvője a plébá-
niatemplomban.
28-án, évközi 22. vasárnap Telepen 
7 órakor: Népért (elsősök fogadása Tele-
pen); Plébániatemplomban 8.30 órakor: 
†ifj. és id. Papp Róbert és elh. hozzátarto-

zókért (elsősök fogadása a plébániatemp-
lomban); 10 órakor: Egy szándékra.
29-én, hétfőn 8 órakor: Egy szándékra.
30-án, kedden 8 órakor: Egy szándékra.
31-én, szerdán 8 órakor: Egy szándékra.
1-én, csütörtökön, 19 órakor: Egy imacso-
port szándékára, a szentmise után egy 
órás szentségimádás.

Plébánia: 844-001

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy 
nincs közöttünk

TÓTH (KASLIK) Erzsébet 
(1926–2022)

Elmentél tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben 
élsz és örökre 
ott maradsz.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Emlékét őrzi lánya, veje 
és unokája, Angéla 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs 

velünk szeretett vejünk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

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

Uram, adj neki nyugodalmat, 
s egy csendes felhőn 
párnát, fogadd be őt Uram, 
s vigyázd örök álmát!

Emléked szeretettel őrzi 
anyuci és apuci

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
édesapánk, apósunk és 
nagyapánk

CSIKÓS Ferenc 
(1937–2022)

Az élet ajándék, 
ami egyszer véget ér, 
de emléked örökké 
szívünkben él.

Nyugodjon békében

Emléked őrzik szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Hat szomorú éve, hogy el-
vesztettük szeretett fele-
ségemet, édesanyámat és 
nagymamámat

BANKO Annát 
(1936–2016)

Csillag volt, mert szívből 
szeretett, s mi úgy szerettük, 
ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben él 
és örökre ott marad.

Szerető férjed, 
László, lányod, Éva 

és unokád, Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 24-én volt 19 szomorú éve, hogy szeretett 

édesanyám és nagymamám beteg szíve megszűnt dobogni

TALLÓ (FEJES) Ilona 
(1926–2003)

A múltba nézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.
Valakire várni, aki nem jön többé, 
valakire emlékezni örökkön örökké.
Pihenése felett őrködj, Istenem, 
csendes álmát ne zavarja semmi sem.

Szívünkben megmarad szép emléke, 
legyen áldott és békés a pihenése.

Waterloo, Ontario, Kanada

Szeretteid: Icuka és Ernesztina

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett anyósomtól

özv. VARGÁNÉ 
ZSÚNYI Franciska 

(1934–2022)

Elfáradt szíved megszűnt 
dobogni, elmentél oda, 
ahol nincs fájdalom, 
csak béke és nyugalom.

Az élet csendesen megy 
tovább, de az emléked 
elkísér egy életen át.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled vejed, Gábor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága mamámtól

özv. VARGÁNÉ 
ZSÚNYI Franciska 

(1934–2022)

A virág elhervad rövid idő 
alatt, de emléked 
szívünkben örökre 
megmarad.
Számunkra te sosem 
leszel halott, örökké élni 
fogsz, mint a csillagok.

Fájó szívvel búcsúzik 
tőled unokád, Dávid 

párjával, Évával

MEGEMLÉKEZÉS
Két szomorú éve, hogy 

nincs velem szerető férjem

JAKUBEC János 
(1931–2020)

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

Ha szívedbe zárod, 
ki fontos volt neked, 
bármerre jársz, 
ő mindig ott lesz veled.

Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Szerető feleséged, 
Rozália

MEGEMLÉKEZÉS
Két szomorú éve, hogy 
nincs velünk szerettünk

JAKUBEC János 
(1931–2020)

Csak az idő múlik, 
feledni nem lehet.

Szívünkben őrizzük 
drága emlékedet.

Legyen áldott 
és békés a pihenésed!

Szerető lányod, 
Franciska családjával
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapánktól

FINNA Gézától 
(1960–2022)

Egy váratlan percben 
életed véget ért.

Hosszú útra mentél, 
búcsút nem intettél.

De az élet csendben 
megy tovább, 
a fájó emlék elkísér 
egy életen át.

Nyugodjon békében!

Emlékét szeretettel 
megőrzik gyermekei: 

János, Árpád és Ágnes

MEGEMLÉKEZÉS
Egy szomorú éve, hogy 
nincs velem szeretett drá-
ga jó férjem

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Ezernyi emlék, mely 
nyomot hagyott bennem, 
sok millió szó, melyet 
felidézve könnyes lesz 
a szemem.
Csillagnyi mosoly, 
melyet szereztél nekem, 
köszönöm, hogy 
voltál nekem.

Emléked szeretettel őrzi 
feleséged, Zita

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, 

hogy nem vagy közöttünk

MAGYAR Ilona 
(1930–2021)

Szívedben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.

A munka és a család 
volt az életed.

Nem maradt erőd búcsúzni 
attól, akit szerettél.

Kereszted tövében 
édes a nyugalom, 
ott enyhül meg minden 
gond és fájdalom.

Szerető unokád, Attila 
és menyed, Éva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Megrendülve, fájó szívvel mondunk hálás köszönetet a roko-
noknak, szomszédoknak, barátoknak és minden végtisztelet-
adónak, akik drága szerettünk

özv. VARGÁNÉ ZSÚNYI Franciska 
(1934–2022)

temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték, koszorú- és vi-
rágadományaikkal mély gyászunkban osztoztak.
Külön köszönettel tartozunk Tibor atyának és a kántor úrnak az 
együttérző és vigasztaló búcsúztatásért, valamint a Memorijal 
temetkezési vállalatnak a temetés megszervezéséért.

Legyen pihenése békés, emléke áldott!
Nyugodjon békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve nincs velünk 

szerettünk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Hiányzik nagyon 
a mindennapokból, 
az ünnepekből, 
az életünkből…
de velünk él az 
emlékeinkben, szívünkben 
mindig szeretve 
és soha nem feledve.

Az élet elmúlik, de akit 
szerettünk, arra életünk 
végéig könnyes 
szemmel emlékezünk.

A jó Isten őrködjön 
álmaid felett, mi pedig 
szívből őrizzük emlékedet.

Emléked őrzi családod

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
sógorunk

FRANCIA Zoltán 
(1967–2021)

Virágot viszünk egy néma 
sírra, de ezzel őt már 
nem hozhatjuk vissza.

Tudjuk, hogy nem jön, 
de olyan jó várni, 
hazudni kell a szívnek, 
hogy ne tudjon fájni.

Emléked örökké 
itt lesz velünk. 
Hiányzol nekünk, 
soha nem feledünk.

Szeretettel emlékeznek 
rád: Zsuzsa, Zsolti, 

Csongi és keresztfiad, 
Zsoltika

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

LACKÓ 
(DROZDEK) Mária 

(1950–2022)

Férje, Imre, lánya, 
Zsuzsika, unokái, 

Krisztina és Marko

Ezúton mondunk hálás köszönetet a rokonoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek, akik drága halottunk

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományaikkal, 
részvétnyilvánításukkal fejez-
ték ki együttérzésüket.
Köszönet a lelkiatyának a 
méltóságteljes szertartásért.

Ő már ott van, ahol nincs fáj-
dalom, csak örök béke és nyu-
galom.
Nyugodjon békében!

VÉGSŐ BÚCSÚ
Drága mamámtól 
és dédmamámtól

özv. VARGÁNÉ 
ZSÚNYI Franciska 

(1934–2022)

Megpihent a szíved, 
szemed álomba merült. 
Felszállt lelked 
angyalok közé került.
Angyalként jössz hozzánk, 
éjjel csillagként ragyogsz. 
Igaz nem látunk, 
de tudjuk, fentről 
mindig ránk mosolyogsz.

Emléked fájó szívvel őrzi 
unokád, Brigitta párjával, 

Krisztiánnal és 
kis dédunokád, Luca

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól

özv. VARGÁNÉ ZSÚNYI Franciska 
(1934–2022)

Hogy egy édesanya milyen drága kincs, 
csak az tudja, akinek már nincs.

Áldd meg Atyám, s köszönöm, 
hogy ő lehetett az én drága édesanyám!

Az életben sok mindennel harcot vívtál, 
de a betegséggel és a halállal nem bírtál.

Legyen áldott és békés a pihenésed!

Szép emlékét örökre szívébe zárta fia, Zoltán

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

Kérjük tisztelt 
hirdetőinket, 

hogy hirdetéseiket 
szíveskedjenek 

legkésőbb 
kedd délelőtt 10 óráig 
hirdetésgyűjtőinknél 

vagy a szerkesztőség-
ben leadni.
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LABDARÚGÁS
I. Újvidéki liga

TSK–FRUŠKOGORAC 
(Kamenica) 2:1 (1:0)

A kamenicai csapat megerő-
södött a nyáron, és sokan úgy vé-
lik, hogy esélyes idén a bajnoki 
címre. A mérkőzés ennek meg-
felelően kezdődött, hiszen a ven-
dégeknek pár perc leforgása alatt 
számos gólhelyzetük adódott. A 
kamenicai csatár gyakorlatilag ki-
hagyta azt, amit szinte lehetetlen 
kihagyni: az oldalról bepasszolt 
labdát egy méteres távolságról 
kellett volna az üres hálóba lő-
nie, de csodák csodájára a kapu 
fölé lőtt. A találkozó elején a ha-
zai védők több alkalommal nem 
álltak a helyzet magaslatán, de hi-
báikat a kamenicaiak nem tud-
ták kihasználni. A tizedik percben 
aztán a TSK játékosai váratlanul 
megszerezték a vezetést. Az első 
komolyabb támadás alkalmával 
Pavlovhoz, az új gólgyároshoz 
került a labda, aki fordulásból a 
jobb felső sarokba tekert. A mér-
kőzés dinamikus volt, mind a két 
együttes nagy erőket mozgósított, 
a szurkolók pedig nem unatkoz-
tak. A félidőhöz közeledve a ven-
dégek egy fejessel közel kerültek 

az egyenlítéshez, a másik oldalon 
pedig Svitić lövése volt veszélyes, 
de célt tévesztett.

A Fruškogorac próbálkozott 
az egyenlítéssel, és a második 
játékrészben közel került hozzá, 
a csereként beálló Lahos azon-
ban becsúszó szereléssel óriá-
sit mentett. A vendégcsapatnak a 
67. percben sikerült találatot el-
érnie. Egy szabadrúgás utáni be-
ívelést követően a temerini védők 
nem tisztáztak, a találat fejjel szü-
letett. A látottak alapján a dön-
tetlen valószínűleg igazságos vég-
eredmény lett volna, a TSK viszont 
a 82. percben, némileg váratla-
nul megszerezte második gólját. 
Pupovac szöktette a csereként be-
álló Ergaracot, aki közelről a há-
lóba bombázott, beállítva a 2:1-es 
végeredményt.

A TSK a hétvégén a máso-
dik fordulóban községi rangadót 
vív Szőregen. A Sirig az első baj-
noki találkozóján 5:0-ra kika-
pott Bukovacon a Fruškogorski 
partizantól. 

TSK: Vojvodić, Marković, 
Kovačević, Knežević, Bjelanović, 
Svitić, Paska, Tatić, Pupovac, Pav-
lov, Stjepanović.

Az Újvidéki kupa második 
fordulójában a TSK 3:0-ás félidő 
után 6:0-ra legyőzte Temerinben 
a stepanovićevói Omladinacot. 

Ezzel bejutott a harmadik fordu-
lóba, a következő rivális azonban 
még nem ismert.

Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–SLOVEN (Ruma) 
1:0 (1:0)

A második idei bajnoki talál-
kozóján is győzelmet ünnepelhe-
tett a temerini csapat, amely ismét 
1:0-ra nyert, ugyanúgy, mint egy 
héttel korábban az újpazovaiak 
ellen. A három pontot érő talála-
tot a középhátvéd Nemanja Tomić 
szerezte egy szöglet után.

A Sloga szombaton 16 óra 
30 perces kezdettel a Slobodával 
mérkőzik Donji Tovarnikon, 
amely szintén két győzelemmel 
kezdte a szezont.
RADNIČKI (Šid)–MLADOST 0:0

A bajnoki rajton elért fölényes 
győzelem után (a kovilji Šajkaš el-
len) a járekiak gól nélküli dön-
tetlent játszottak Šiden. Szomba-
ton 16 óra 30 perces kezdettel az 
erdővégi Sloga vendégeskedik a 
Mladost pályáján.

ASZTALITENISZ
A temerini Pető Zsolt két győ-

zelemmel és három vereséggel 
zárta Münchenben az asztaliteni-
szezők egyéni és páros Európa-
bajnokságát. Egyéniben a csoport-
küzdelmek során előbb 3:2-re 
kikapott szettekben az osztrák 
Andreas Levenkótól, majd 3:0-ra 
legyőzte a török Yilmaz Tügayt. 
Ennek köszönhetően a második 
helyről jutott tovább a háromtagú 
csoportból, majd a kieséses sza-
kaszban 3:0-ra felülmúlta a görög 
Georgios Stamatourost. Ezt köve-
tően a magyarországi Lakatos Ta-
más állította meg a temerini aszta-
liteniszezőt. Lakatos 3:0-ra nyert 
szettekben (11:9, 11:5, 11:5), így 
ő került be a legjobb 64 közé. 

A múlt heti számunkban már 
megírtuk, hogy párosban Pető és 
a belgrádi Marko Jevtović 3:1-
re kikapott az első fordulóban 
a szlovák színekben versenyző 
Wang és a dán Lind alkotta ket-
tőstől.
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A mérkőzés dinamikus volt, mind a két együttes nagy erőket 
mozgósított, a szurkolók pedig nem unatkoztak

A 30 ÉVES HAGYOMÁNNYAL RENDELKEZŐ

Optika Rakic BS
díjmentesen végez •	 számítógépes 
szemvizsgálatot szemorvos konzultálásával: 
nyugdíjasoknak, az iskolák, óvodák, az egészségház, 
a Termovent, az FKL és a JKP dolgozóinak
fizetés	több	havi•	  törlesztésre, kamatmentesen
a	legjobb	minőségű	anyagból•	  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínálja
ingyen	szervizeli	és	javítja •	
a nála vásárolt szemüvegeket

Bővebben a Facebook.com Optika Rakic BS vagy a 
www.optikarakicbs.com honlapon

Telefon: 021/843-485, 063/593-752 
az üzlet címe: Temerin,	Újvidéki	utca	302.

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, kórházi vagy postai 
ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, 

gyógyszerek kiváltására vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot!
Költöztetést	vállalunk	kombival!


