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A temerini község válságtörzse a koro-
navírussal fertőzött betegek számának Szer-
biában való növekedése miatt, tiszteletben 
tartva az Egészségügyi Minisztérium és a 
Vajdasági Közegészségügyi Intézet ajánlá-
sait több intézkedést foganatosított, melyek 
2020. június 5-ével (vasárnap) léptek ha-
tályba az egész község területén. 

Korlátozták a nyilvános helyen való gyü-
lekezések részvevőinek számát: zárt helyi-
ségben legfeljebb 100, a szabad ég alatt 
500 ember gyülekezhet, a kötelező 1,5 
méteres távolság betartása mellett.

Korlátozták a vendéglátó-ipari létesít-
mények munkaidejét 23 óráig, az asz-
taloknál a társadalmi távolság kötelező 
tiszteletben tartásával. Kötelezővé tették 
az arcmaszk viselését az üzletekben, a 
vendéglőkben, a piacokon, a szórakoztató- 
és szerencsejátékok helyiségeiben.

Utasították a vállalatok, intézmények, 
a szervezetek és a helyi önkormányzat ve-
zetőit, hogy tegyék lehetővé a krónikus be-
tegeknek, hogy otthonról dolgozhassanak. 
Kérik a polgárokat, hogy tartsák be a foga-
natosított intézkedéseket, tartsák be a tár-
sadalmi távolságot, viseljenek arcmaszkot 
és mossanak gyakran kezet.

Vajdaság területén a koronavírus-hely-
zet nem stabil, de ellenőrzés alatt áll, és 
valamennyivel jobb, mint Közép-Szerbiá-
ban. A tartomány területén a legtöbb fer-
tőzött Újvidéken van, aggasztó azonban, 
hogy Verbász, ahol egy nap alatt 25 személy 
került kórházba a fertőzés súlyosabb tüne-
teivel, új gócpont lehet, jelentette ki Zoran 
Gojković tartományi egészségügyi titkár. 
Hétfőtől visszaállították az ideiglenes kór-
házakat is, a legnagyobb a belgrádi Štark 
Arénában lesz.

Kötelező az arcmaszk viselése

G. B.

Elmarad az Illés-napi 
felvonulás és mulatság

Mivel a koronavírus-járvány továbbra is nagyban 
befolyásolja a mindennapi életet Szerbiában, az Illés-
napi rendezvények szervezőinek hétvégi rendkívüli 
összejövetelén úgy döntöttek, hogy a rendezvények 
résztvevőinek és a szervezésben részt vállaló sze-
mélyek egészségének megőrzését szem előtt tartva, 
nehéz szívvel ugyan, de lemondják az Illés-napi ren-
dezvények megtartását.

Tekintettel a fogadalmi ünnep és a kenyérszente-
lés jelentőségére, a templomi ünnepi szentmise meg-
tartását érintő intézkedéseket az egyházi hatóságra 
bízzák, és a megbeszéltek szerint történik az új kenyér 
templomba vitele és megáldása. A szervező bizott-
ság nem zárkózott el az elől, hogy a civil szervezetek 
saját felelősségükre rendezvényeket, kiállításokat, 
koncerteket szervezzenek az ünnep napján, vagy az 
azt megelőző napokban. Ezekről az ünnepet kísérő 
rendezvényekről programfüzet készül. 

G. B.

Ismét támad a COVID-19

Elköszönni jöttek vasárnap iskolájuk 
udvarába: egymástól, a tanítóktól, taná-
roktól, osztályfőnöktől, hogy még egyszer, 
utoljára együtt legyenek ott, ahol nyolc 
éven át az útjaikat egyengették, ahol le-
hetőséget kaptak arra, hogy szárnyaikat 
bontogassák. Mert ezzel az ünnepélyes 
ballagással lezárult életük egyik legszebb 
szakasza, búcsút mondtak a második ott-
honuknak számító iskolának, ezentúl 
egyedül kell szembenézniük a felnőtté 
válás útján felmerülő akadályokkal, és 
hősiesen leküzdeniük azt. 

A községi válságtörzs által szombaton meg-
hozott rendelet, melynek értelmében kültéren 
ötszáz főnél többen nem tartózkodnak, nem 
befolyásolta különösképpen a Kókai Imre Ál-
talános Iskola 59 végzőse életének egyik leg-
meghatározóbb eseményét, és nem fosztotta 
meg őket ettől a különleges élménytől. Ugyanis 
a korábban bejelentett rendezvényeket még va-
sárnap, a ballagás napján megtartották.

Az osztályfőnöki órát követően utoljára szó-
lalt meg számukra az iskolacsengő, jelezvén, 
hogy itt valami véget ért, és hogy életük további 
alakulása már a saját kezükben van. 

A 8. a, a 8. b és a 8. c osztály diákjai az igaz-
gató, a tanítók és az osztályfőnökök kíséretében 
vonultak be az iskolaudvarba, ahol a hetedikes 
tanulók alkalmi műsorral búcsúztak tőlük. Be-
mutatkozott az intézmény énekkara, ballagási 
versek, dalok hangzottak el, a hetedikesek, majd 
a végzősök tekintettek vissza a kezdetekre, az 

elmúlt évek legmeghatározóbb történéseire, a 
sikerekre és a csínytevésekre. Így például azt is 
megtudtuk, hogy a 8.a osztály tanulói nagyon 
sok pajkosságot követtek el: levették az ajtót, 
labdával kirúgták az ablaküveget, s az is meg-
történt, hogy kifestették az öltöző falát.

Folytatása a 4. oldalon

Vasárnap elbúcsúzott iskolájától az 59 végzős diák

Ünnepélyes ballagás a Kókaiban

A ballagó diákok, élükün az igazgatóval
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 A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) elfogadta a népképviselő-
választás eredményeiről szóló jelentését, amely szerint hét választási 
lista jutott be a parlamentbe. A VMSZ-nek 9 képviselője lesz.

Az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért. elnevezésű lista 1 
953 998 szavazatot kapott, vagyis 60,65 százalékot, ami 188 parla-
menti mandátumot jelent.

Az Ivica Dačić – Szerbiai Szocialista Párt (SPS), Egységes 
Szerbia (JS) – Dragan Marković Palma elnevezésű listára 334 
333 voks érkezett, vagyis a polgárok 10,38 százalékának támogatá-
sával 32 parlamenti helyet szereztek.

A köztársasági parlament új összetételében 11 képviselője lesz az 
Aleksandar Šapić – Győzelem Szerbiáért elnevezésű listának, 
ugyanis 123 393 szavazatot kapott, vagyis 3,83 százalékot.

Négy kisebbségi párt került még be a parlamentbe. A Vajdasági 
Magyar Szövetségre (VMSZ) 71 893-an szavaztak, vagyis a pol-
gárok 2,23 százaléka választotta Pásztor István pártját, így a jövőben 
9 képviselő szólal fel a magyar érdekekért a szerbiai parlamentben.

A Muamer Zukorlić köré tömörült lista 32 170 szavazatot ka-
pott, vagyis egy százalékot, ami négy mandátumot jelent. Az albán 
kisebbség 26 437 vokssal (0,82 százalék) három képviselői helyet 
szerzett, ahogy a dr. Sulejman Ugljanin köré tömörülő lista is, 
amelyet 24 676 polgár (0,77 százalék) választott.

A választásokon a 6 584 376 szavazásra jogosult polgár közül 3 
221 908-an járultak a szavazóurnák elé június 21-én, valamint a jú-
lius 1-jén megismételt választásokon.

Köztársasági választás

A végeredmény

Névjegykártyák, meghívók, öntapadó feliratok, cégtáblák 
stb. a Temerini Újság nyomdájában. Tel.: 843-750

Friss temerini és dunabökényi 
akácméz eladó a termelőtől.

Tel.: 063/511-925

Egyesületek támogatása
A községi tanács jóváhagyta a kormányon kívüli szervezetek és egyesü-

letek költségvetésből történő támogatását. A hosszú listáról megemlítjük 
a temerini egyesületeket. Az I. helyi közösség nyugdíjas egyesülete rendes 
évi tevékenységére 70 ezer, a Harcosok Szövetsége 85 ezer, az 1990-es 
évek háborúiban résztvevők egyesülete 90 ezer, más egyesületek (szám 
szerint további 13) 25-50 ezer dináros támogatásban részesültek. A NATO 
agresszióra való emlékezés megjelölésére az 1990-es évek háborúiban 
résztvevők egyesülete 230 ezer dinárt kapott.

A Vöröskereszt községi szervezete évi rendes tevékenysége végzéséhez 
300 ezer, táborszervezésre százezer dináros támogatásban részesült. A 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési programok keretében mások mellett 
a Hunor Hagyományápoló Egyesület 20 ezer, a Szigeti Sándor Méhész-
egyesület 65 ezer, a Kertbarátkör 60 ezer, a Boldog Gizella és az I. helyi 
közösség kézimunka köre 50-50 ezer dinár, a Kertészkedők Egyesülete 
30 ezer, a Széchenyi István Hagyományápoló Lovas Egyesület 20 ezer 
dináros támogatásban részesült.

Az egyesületek rendezvényeinek támogatására a Széchenyi István 
Hagyományápoló Lovas Egyesület Illés-napra, a Hunor Hagyomány-
ápoló Egyesület az aratóverseny megszervezésre és a Boldog Gizella 
kézimunka szakkör fennállása 20 évfordulójának megünneplésére 
20-20 ezer dinárt kaptak. A turizmus serkentése céljára a Fácán Va-
dászegyesület 30 ezer, az állatkert 210 ezer, a Strasszer Fajgalamb 
Tenyésztő Egyesület 20 ezer, a Patriots Motoros Klub 30 ezer dináros 
támogatásban részesült.

A Kertbarátkör a 23. borfesztivál költségeire 160 ezer, a Fácán Va-
dászegyesület agyaggalamb lövő versenyre 20 ezer, az állatkertnek az 
állatok védelmének világnapjára 20 ezer, a Patriots Motoros Klubnak 
a 13, nemzetközi motoros találkozó megszervezésére 140 ezer dinár 
támogatást kap az önkormányzattól.

Környezetvédelmi célokra rendes tevékenység finanszírozására a köz-
ségi Tűzoltó Szövetség 100 ezer, a cserkészek 35 ezer, a felderítők 135 
ezer, a Falco Természetbarátok Egyesülete 50 ezer dinárt kap. Ugyancsak 
környezetvédelmi célokra Tűzoltó Szövetség a tűzoltóság napjának meg-
ünneplésére 40 ezer, a cserkészek továbbképzésre 30 ezer, a Falco nyári 
tábor szervezésére 40 ezer, a méhészegyesület a méz napjára 30 ezer 
dinár kap. A vállalkozói tevékenység fejlesztése céljából a Vállalkozók és 
Iparosok Egyesülete 70 ezer dináros támogatásban részesült.

G. B.

A községi tanács döntött a művelődési szervezetek és egyházak 
idei évi támogatásai egy részének kiosztásáról. Művelődési projek-
tek és rendezvények készítői és szervezői támogatására a községi 
költségvetésből 2 millió 570 ezer dinárt terveztek kiosztani, amely-
ből az első fordulóban 2 millió 055 ezer dinár került kiosztásra. A 
legtöbb pénz a TAKT kapta, félmillió dinárt az alkotóház bővítésére 
és százezer dinárt a 41. művésztelep megszervezésére. A Szirmai 
Károly MME 350 ezer dinárt kapott az idei Tini fesztivál megszervezé-
sére. A többi magyar érdekeltségű szervezet közül, a (helytörténeti) 
Múzeumbarátok Köre 35 ezer, Juventus énekkar 50 ezer, a Vándor 
Bábszínház 30 ezer dinár támogatásban részesült.

Az egyházaknak 2,5 millió dinárt szántak, melyből a katolikus 
egyház 500 ezer dinárt kapott a plébánia víz- és szennyvízvezetéke 
felújítására.

Az Illés-napi ünnepség részeként Törteli László magánszerve-
zésében megtartják július 19-én az I. Illés-napi Aratóversenyt, mely-
nek célja a hagyományőrzés, bemutatni hogyan arattak egykoron 
őseink, hogy a szokás ne merüljön feledésbe. Az aratócsapatok 
érkezését reggel hét órára várják a Sárga tanyára (az óbecsei út 
mentén). Nyolc órakor kezdődik a főzőverseny – minden benevezett 
főzőcsapat egy tál ételt készíthet, saját tálalásában. A hozzávalókat 
minden csapat hozza, a tüzelőt a szervező biztosítja. A főztet zsűri 
értékeli. A verseny megnyitója és a parcellák kiosztása 8.30 órakor. 
Kilenc órakor kezdődik a verseny és 10x10 méteres parcelláról kell 
levágni hagyományos módon a búzát a négy tagú csapatnak. Fél 
tízkor aratóreggeli-kiállítás a parcellán, amit zsűri értékel. Az ara-
tás befejezése 11 órára várható, majd következik a zsűri értékelése 
és az ügyességi játékok kezdete (parasztkocsi tolás, stb.). Délután 
háromkor órakor eredményhirdetés.

A rendezvény keretében bemutatkoznak a Hortobágyról érkező 
pásztorok (csikósok, gulyások, juhászok), akik ősi hortobágyi étel-
lel, slambuccal vendégelik meg a verseny résztvevőit, látogatóit. A 
vendégek megkóstolhatják a régi receptekből sütött temerini süte-
ményeket, amelyeket a telepi kézimunka csoport tagjai készítenek. 
De kapható lesz frissen sült lángos is. Lesz kirakodó vásár, a jó 
hangulatról a tamburazenekar gondoskodik. A rendezvény fővéd-
nöke az Újvidéki Gabonatermesztési és Konyhakerti Kutatóintézet 
– Kalászosok osztálya. 

G. B.

Aratóverseny
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Nagy öröm a kiskert 2020
A Kertészkedők Egyesülete múlt pénteken megtartotta rendes 

tisztújító közgyűlését. Az elnök beszámolója, a pénztári és az ellen-
őrzőbizottság jelentése után a közgyűlés elfogadta azokat, majd fel-
mentette a régi vezetőséget és megválasztotta az újat. Az egyesület 
új elnökének egyhangúlag Bálint Tamást választották, alelnök Varga 
Norbert, titkár Francia Dániel, pénztárnok Varga Zolán és Majoros 
Pál. Az elnök megköszönte a bizalmat, majd a közös siker érdekében 
cselekvésre szólította fel a tagokat, tekintettel az iskolakert körüli 
tennivalókra. Ezúton mondunk köszönetet Hévizi István és Péter 
citerakettősnek és Kis Zoltánnak az ízletes bográcsért. M. P.

Június utolsó napján délelőtt a Lukijan Mušicki Kulturális Köz-
pont szervezésében a temerini Vándor bábszínház bemutatta 
Az aranyszőrű bárány című interaktív bábjátékot. Tekintettel 
a járványhelyzetre a rendezvényt a kultúrközpont udvarában 
tartották, ami jó helyszínnek bizonyult. Az előadást a gyerekek 
és kísérőik egyaránt élvezték. A központ köszönettel tartozik 
az óvónőknek, a szülőknek és a nagyszülőknek, akik elkísér-
ték a gyerekeket. 

Ünnepélyes keresztelés...

...keretében vasárnap a keresztség szentségében részesült: 
Anna (Morvai Csaba és Illés Blanka leánya) és Laura (Zsúnyi 
Szabolcs és Varga Katalin leánya)

Az aranyszőrű bárány

Átlag körüli hozamok
Körülbelül egy hónappal ezelőtt, még az árpa betakarításának meg-

kezdése előtt, amikor a temerini gazdákkal beszélgettünk, azt hallottuk 
tőlük, úgy tűnik, hogy mind az árpa, mind pedig a búza esetében gyenge 
terméseredményekre van kilátás. A május végi, illetve júniusi esőzéseknek 
köszönhetően azonban ez a kilátás pozitív irányba módosult. De hogyan 
látja az aratás utáni terméseredményeket Tóth László agrármérnök, és 
milyen a határ képe, kérdeztük.

– Az idén viszonylag könnyű volt az aratás, mivel az ősszel nagyon 
kevés gabonát vetettek a termelők, az is főleg őszi árpa és búza volt – 
mondja a szakember. – Így néhány nap alatt be lehetett takarítani a ter-
mést. Az árpa jól termett, a búza pedig nagyon eltérő hozamot mutat, 
bár az időjárási viszonyokhoz képest jó termést adott. 

– Tudjuk, hogy az év nagyon száraz volt, egészen június elejéig. Na-
gyon kevés csapadék hullott, és nedvességhiánnyal küszködtek a növé-
nyek. Az ősszel mindkét növényi kultúra vetése jól indult, a bokrosodás is 
megfelelő volt, csak a tavaszi szárazság vetette vissza a gabona fejlődését. 
A szükségesnél ritkább vetés lett a következménye. 

– A hozamokat illetően benne vagyunk az országos átlagban, ami 
hektáronként 4,5 tonna, de parcellánként nagyon eltérő. Tehát akadt 
nagyon szép, de nagyon gyenge hozam is. 

– A tavaszi vetésű kapás növények rosszul indultak, fordítva, mint az 
őszi vetések. Szárazságban kezdődött a vetés és ahol nem volt elsimítva a 
talaj, a nagy melegben kiszáradt, és emiatt egyenetlenül keltek a kapás-
növények. Voltak, akik a télen végezték a talajsimítást, az ő növényeik 
szépen kikeltek, de később a nagy napi hőingadozás miatt lassabban 
fejlődtek. Csak június folyamán változott meg a hőtérkép és a havi csa-
padékmennyiség. Ekkor ugyanis a sokévi átlagnál több csapadék hullott, 
és 100 mm felett volt, ami több az ötven éves júniusi csapadék átlagnál. 
Az eső nagyon jól jött a növényekre és a hőmérséklet is megfelelő volt. A 
kukorica, a szója és a cukorrépa nagyon szépen fejlődik, és velük minden 
rendben is van. Most kellene a bőséges júliusi csapadék. A környéken 
már esett, nálunk még nem. Két-három júliusi eső sokat segítene. 

– A kukorica most kezd virágozni, a kötések most kezdenek megje-
lenni a korai hibrideken. Ha augusztusban is lenne csapadék, jó hoza-
mokra lehetne számítani szójából is. A kevés cukorrépa, amit a termelők 
vetettek szintén jó állapotban van. Aki csak tehette elvégezte a levélfol-
tosság elleni első kezelést, hamarosan itt lesz a második ideje is. A határ 
szép összképet mutat,  a parcellák tiszták, várjuk az esőt, mert az még 
hiányzik – mondta befejezésül Tóth László agrármérnök. G. B.

Vasárnap bérmálás
Egyházközségi hírek

Temerin község területén bevezetett korlátozó intézkedések ér-
telmében a templomban kötelező a szájmaszk használata és a másfél 
méter szociális távolságtartás betartása. A vasárnapi bérmálkozási 
szentmisét a templom és a volt zárda közötti nyílt téren igyekszünk 
megtartani. A szentmisét élőben közvetítjük a plébánia Facebook 
oldalán. A bérmálási szentmisét László atya kérésére Temerin szü-
löttje, ft. Verebélyi Árpád címzetes prépost, tiszteletbeli főesperes, 
kegyhelyigazgató, esperesplébános fogja vezetni.

Rózsafüzért imádkozunk telepen a Lourdesi barlangnál szom-
baton 18 órától.

ASavanović kertészetben
a tavaszi program virágainak kiárusítása!
Nagy választékban murvafürt (Bougainvillea) 
fehér, lila, sárga, pink, piros és narancs színben.
Újdonság a citrusfa: a citrom, a mandarin 
és a kumkvat (törpemandarin).

Temerin, Bem u. 22., tel.: 064/234-38-53
Zsebbarát árak, temerinieknek kedvezmény!
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Folytatás az 1. oldalról
De ügyesek voltak, versenyeken kiváló 

eredményeket értek el, jótékonykodtak, ha 
kellett, akkor az iskolaudvart rendezték.

A 8.b osztály pedig a folyosón el-
szórt uzsonnadarabkákról vált ismertté 
a Kókaiban, minden morzsanyom hozzá-
juk vezetett. Játékos kedvükről árulkodik 
az, hogy náluk a naplót mindig valamilyen 
baleset érte, kémiaórán a vegyszer folyt rá, 
rajzórán kreativitásuknak teret adva, pöty-
työket festettek rá. Azt vallják, ez a nyolc év 
alapozta meg a jövőjüket, egy összetartó kis 
családdá váltak.

Hasonlóképpen alakultak a dolgok a 
8.c-ben is, ők is gyakran feszegették a hatá-
rokat, sok huncutság írható a számlájukra. 
Ennek ellenére összetartottak, tudták, hogy 
egymásra mindig számíthatnak. Sziveri Béla 

iskolaigazgató ballagási búcsúbeszédében 
hozzájuk szólt. 

– Lassan véget ér az az út, amelyen eddig 
közösen jártunk. Egy állomáshoz érkeztetek, 
ahonnan aztán ki-ki tovább indul az általa ki-
tűzött irányba. Reméljük, hogy a kiválasztott 
irány a legjobb számotokra, és a boldogulá-
sotokat szolgálja. Bízunk benne, bármerre 
is indultok, az itt szerzett tudásnak hasznát 
veszitek majd – hangzott el a végzős diákok-
hoz intézett üzenetében, majd kiosztotta a 
sikereket elért tanulóknak járó okleveleket 
és jutalomkönyveket. A nemzedék legjobb 
tanulója az idén Tóth Katarina lett.

A végzősök délelőtt részt vettek a hálaadó 
szentmisén, este pedig mulatság keretében 
búcsúztak az iskolától.

Tudósított: ÁdÁM Csilla
Fényképezte: Varga Zoltán

Ünnepélyes ballagás a Kókaiban

A Kókai Imre Általános Iskola 8. a osztá-
lyának legjobbjai: Osztályfőnök: Stajer 
Attila, Tóth Katarina: Vuk-diploma, 
különdiploma földrajzból, kémiából, 
magyar nyelvből, zenekultúrából, ma-
tematikából, történelemből, testneve-
lésből és biológiából. Pásztor Dávid: 
Vuk-diploma, különdiploma fizikából, 
földrajzból, biológiából, kémiából, ma-
gyar nyelvből, zenekultúrából, matema-
tikából és történelemből. Biacsi Viktória: 
Vuk-diploma, különdiploma zenekultú-
rából, magyar nyelvből és biológiából. 
Tóth Brigitta: különdiploma testneve-
lésből és zenekultúrából. Deli Edina: 
különdiploma testnevelésből és zenekul-
túrából. Babinszki Csaba: különdiploma 
testnevelésből és biológiából. Pász-
tor Viktória: különdiploma zenekul-
túrából. Orosz András: különdiploma 
testnevelésből. Mondovics Viktória: 
különdiploma zenekultúrából. Mészáros 
Viktor: különdiploma magyar nyelvből. 
Majoros Roland: különdiploma kémi-
ából. Kenderesi Kornél: különdiploma 
testnevelésből. Albijanić Teodóra: 
különdiploma testnevelésből. Sziveri 
Béla igazgató.

A Kókai Imre Általános Isko-
la 8. b osztályának legjobbjai: 
Osztályfőnök: Zelenka Angéla. 
Kežić Henrieta: Vuk-diploma, 
különdiploma képzőművészet-
ből, zenekultúrából és ma-
gyar nyelvből. Vrcelj Leontina: 
különdiploma képzőművészet-
ből, biológiából, magyar nyelv-
ből és történelemből. Zavarkó 
Teodóra: különdiploma zene-
kultúrából és magyar nyelvből. 
Péter Szabolcs: különdiploma 
testnevelésből. Varga Áron: 
különdiploma testnevelésből 
és történelemből. Utasi Dóra: 
különdiploma történelemből. 
Góbor Klaudia: különdiploma 
zenekultúrából. Tóth Emőke: 
különdiploma zenekultúrából. 
Hangya Róbert: különdiploma bi-
ológiából. Sziveri Béla igazgató.

Búcsúzó diákok és hozzátartozóik
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A Kókai Imre Általános Iskola 8.c osztályának legjobbjai: Osztályfőnök: Hromis 
Szilvia. Major Bettina: különdiploma testnevelésből és zenekultúrából. Tóth Dániel: 
különdiploma testnevelésből. Kalmár Krisztina: Vuk-diploma, különdiploma mate-
matikából, magyar nyelvből és képzőművészetből. Faragó Szabolcs: Vuk-diploma, 
különdiploma matematikából, magyar nyelvből, biológiából, kémiából, történelem-
ből, földrajzból és zenekultúrából. Turai Edina: különdiploma magyar nyelvből, 
testnevelésből és zenekultúrából. Pásztor Anna: Vuk-diploma, különdiploma ma-
gyar nyelvből és képzőművészetből. Samu Kornélia: különdiploma testnevelésből 
és zenekultúrából. Tiszta Karola: különdiploma angol nyelvből. Pálinkás Bettina: 
különdiploma zenekultúrából. Sziveri Béla igazgató.

Nyolc évnyi kitartó munka, nagy szorga-
lom, tudásvágy és számos nagyszerű eredmény 
kell ahhoz, hogy az általános iskolát a nem-
zedék legjobbjaként végez-
ze egy diák. Tóth Katarina 
mindezeket szem előtt tartva 
járta végig az általános iskola 
nyolc osztályát, a vasárnap 
megtartott ünnepélyes bal-
lagáson pedig Sziveri Béla 
iskolaigazgatótól átvehette 
a generáció legjobb diákjá-
nak járó elismerő oklevelet 
és ajándékokat. A mindig 
mosolygós, barátságos és 
céltudatos fiatal lány kéré-
sünkre szívesen idézte fel a 
mögötte álló nyolc év em-
lékeit, kihívásait, és mesélt 
terveiről. 

– Nagyon gyorsan el-
múlt a nyolc év. Még tisztán emlékszem arra 
a napra, amikor az iskolában a tanító nénik 
fogadtak minket, leendő iskolásokat. Izgatott 
voltam, és vártam, hogy végre megtudjam kik 
lesznek az osztálytársaim, ki lesz a tanító néni 
és, hogy megismerkedjünk. Akkor még nem 
gondoltam, hogy ilyen hamar eljön a balla-
gás. Az alsós évek vidáman teltek, és jó volt, 
hogy a tanító néni mindig velünk volt. A felsős 
évek talán még gyorsabban elrepültek. Eleinte 
szokatlan volt, hogy minden órán más tanár 
fogadott minket, és a tanárokkal is meg kel-
lett ismerkednünk, de hamar megszoktuk az 
új helyzetet. 

Mint minden diáknak nekem is voltak ked-
venc tantárgyaim, közülük a magyar nyelv és 
a kémia, amik a legközelebb álltak hozzám. 

Az elmúlt nyolc év alatt 
számos barátság született 
és sok diákkal megismer-
kedtem. Igyekeztem minél 
több versenyen részt ven-
ni. Ezeken tovább bővíthet-
tem ismeretségi körömet, 
és úgy gondolom, hogy a 
barátságokból szövődött él-
ményekre mindig szívesen 
emlékezem majd. Minden 
pillanatát élveztem az ál-
talános iskolás éveimnek, 
megkedveltem a tanárokat, 
az osztálytársaimat, az osz-
tályfőnököt és a tanító né-
nit. Jó volt velük közösen 
legyőzni az akadályokat. 

• A nyolcadik osztály hamar véget 
ért számotokra a jár-
ványhelyzet miatt. Ezt 
hogyan élted meg?

– Eleinte felfoghatat-
lan volt, mert pénteken 
még azzal váltunk el egy-
mástól, hogy hétfőn újra 
találkozunk, de ez nem 
történt meg. A távokta-
tás időszaka következett, 
amikor a tanárokkal 
és az osztálytársakkal 
is csak online tartot-

A nemzedék diákja
Beszélgetés Tóth Katarinával

Tóth Katarina a nemzedék leg-
jobbja Sziveri Béla igazgatóval 
(Agneš Kantardžić Photography)

TámogaTók
A Kókai Imre Általános Iskola igazga-

tója, Sziveri Béla a ballagó diákok nevében 
ezúton is szeretné megköszönni a támo-
gatásokat a következőknek: Kantardžić 
Ágnes Photography, Ozon – Majoros Tibor, 
Füldműves Szövetkezet – Varga Somogyi 
Tibor, Szűcs Róbert az Elmed tulajdonosa, 
Füstös Róbert és Ildikó – Exclusive, Rakić 
Éva – Optika Rakić, Hoffmann Árpád – Hofy 
Cuki, Szűcs Béla – Papirus, Dujmovics 
Krisztián – Temerini Újság, Urbán Gyula 
és Endre – Help Security, Bećir Škriljelj 
– Promax, Samu Ferenc – Samu autó-
szerviz,  Sági Fehér Melinda – Papillon, 
Kalapáti Rudolf – Portal Computers, Sa-
rok Norbert könyvelő, ifj. Úri Zoltán csir-
kefarm, Miavecz Róbert – Pince kávézó, 
Vojin Zorić – vegyesbolt, Illés Róbert au-
tószerviz, Illés Tünde és László – Rubin, 
Faragó György kertészet, Kókai virágüz-
let, Simon László – Road House, Elektro 
Digital – Elek Zoltán.

Barangolást szervezünk 
ErdélyBE és a 

sZékElyföldrE, 
valamint  kirándulást a Hargitára.

Tel.: 063/84-83-070

tuk a kapcsolatot. Voltak nehéz időszakok, 
sok-sok türelemre, kitartásra volt szüksége 
mindannyiunknak, de szerencsére mára ezen 
is túl vagyunk.

Ha nem is a szokásos időpontban, mégis 
mi is méltóképpen elbúcsúzhattunk az isko-
lánktól.

• Számos versenyen jeleskedtél. Mit 
jelentettek számodra ezek a megméret-
tetések?

– Magyar nyelvből és matematikából sze-
rettem versenyezni a leginkább, de részt vettem 
kémia, fizika, biológia, történelem és földrajz 
versenyen is. A legtöbb községi és körzeti ver-
senyen igyekeztem részt venni és eredményt 
elérni. Számomra az egyik legszebb élmény a 
pesti Vigadóban megtartott szavalóversenyhez 
fűződik, ahol első díjas lettem, de matematiká-
ból is szereztem kiemelkedő elismeréseket.

• Nehéz volt felkészülnöd a verse-
nyekre?

– Nem volt nehéz, mert olyan versenye-
ken szerepeltem, amik érdekeltek és közel 
álltak hozzám. Szívesen foglalkoztam egy-egy 
tantárggyal iskolaidőn kívül is. Főként ha az 
adott tananyag érdekes volt számomra.

Folytatása a 6. oldalon
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– Az idősebbik fiam ötlete volt öt évvel ez-
előtt, hogy ezen a családi földterületen, ahol 
most állunk levendulát kellene 
termeszteni. Vásárolt is töve-
ket, a rákövető évben a terület 
másik felében dugványokat ül-
tettünk. A két hektárnyi terü-
leten a Grosso és a Budrovka 
hibrid fajták kerültek földbe. 
Ezekből főként olajat készí-
tenek, desztillálnak. Emellett 
található nálunk orvosi leven-
dula, amely étkezésre is alkal-
mas. Ezek a fajták színükben 
és illatukban is különböznek 
egymástól, olajhozamuk is 
különböző. Az ültetvény léte-
sítésével családi bevételünket 
szándékoztuk növelni. Nem 
mindennapi növény jöhetett csak számításba. 
Mivel kisebb területen már korábban is ter-
mesztettünk levendulát, egyértelmű volt, hogy 
ez kerül majd földbe.

• A levendula egyik legnépszerűbb 
végterméke az olaj. Sokan azonban még-
sem ismerik. Mit kell róla tudni?

– Az olajat desztillálással nyerik a virágok-

ból, amivel mi egyelőre nem foglalkozunk. De 
aki kér, vásárolhat nálunk minőségi, bevizsgált 

olajat, amit megfelelő he-
lyen készítenek az általunk 
termesztett növényből. 
Az orvosi levendula ola-
ját étkezéskiegészítőként 
szokták alkalmazni és ál-
matlanság ellen, nyugtató 
hatása miatt. Sokan a szú-
nyogriasztó hatása miatt is 
szeretik. Számos módon 
alkalmazható, akár páro-
logtatóban, zsebkendőre 
csöppentve a párna alá 
helyezik, vagy más hor-
dozó olajakkal vegyítve a 
testre is kenhető. 

• A levendula virág-
jából sok minden más is készülhet.

– Így van. Mi a nálunk termesztett leven-
dula szárított virágját adjuk át a felvásárlónak, 
amely így kerül forgalomba. A levendulából 
illatpárnák, díszítőelemek, szappanok, mo-
sószerek is készülhetnek. Szívesen használják 
az emberek dekorációként, szárított csokorba 
kötve, de egyéb formában is.

• A Szedj magadnak levendulát meg-
mozdulás igen népszerű lett a látogatók 
körében. 

– Ez az első ilyen próbálkozásunk. Magyar-
országon ennek már van hagyománya, innen 
eredt az ötlet. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy 
a vendégek szívesen jönnek. Nagy terület áll 
rendelkezésünkre, így szabadon fogadhatjuk 
a látogatókat. Egyedül az időjárás szólhat bele 
terveinkbe. Így volt ez most is, a nagy esőzés 
miatt halasztanunk kellett. Elégedetten tapasz-
taljuk, hogy a vendégek mégis szívesen jönnek. 
Látogatóinknak különböző méretű papírtasa-
kokat készítettünk, amelyeket megvásárolnak, 
a családi méretű tasakot 400, a kis tasakokat 
pedig 100 dinárért kínáljuk. Vendégeink annyi 
levendulát tölthetnek e tasakokba, amennyit 
szeretnének. A héten és a hét végén még foga-
dunk látogatókat. Szeretnénk hagyományossá 
tenni mindezt és bízunk benne, hogy évről-év-
re mind sikeresebb lesz, és akár vidékről is 
szívesen jönnek majd hozzánk.

• A látogatók az eléjük tárulkozó lát-
ványt is szeretik megörökíteni.

– Igen. Vannak akik kizárólag 
fényképezkedés céljából érkeznek. Őket is 
szívesen látjuk, esetükben előzetes egyeztetés 
szükséges. Akik csak fotózni szeretnének, és 
nem szednek levendulát, számukra a belépő 
egy csokor megvásárlása.

• További tervek?
Szeretnénk egy desztilláló berendezést vá-

sárolni, amivel olajat állíthatnánk elő. Lehe-
tőségeket látunk ebben is, ami most történik. 
Gondozni és karban kell tartani az ültetvényt, 
vásárlói körünket szeretnénk bővíteni. 

T. d. 

Szedj magadnak levendulát!

Egy zacskó levendula

Folytatás az 5. oldalról
• A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács 

a közelmúltban kistehetségnek járó elis-
merésben részesített. Ez mit jelent szá-
modra?

– Miután tudomást szereztünk a felhí-
vásról, úgy gondoltam, hogy érdemes len-
ne megpróbálnom magyar nyelvi versenyre 
jelentkezni. Mivel e tárgyból korábban már 
számos versenyen szerepeltem. Magyarból 
a nyelvtant, a szavalást és a prózamondást 
egyaránt nagyon szerettem. A nyelvtant azért, 
mert logikus gondolkodást igényel, a szava-
lást pedig azért,  mert tolmácsolhatom az író 
vagy a költő gondolatait. Összegyűjtöttük az 
okleveleket, versenyeredményeket és elküld-
tük a pályázatra. Ebben a kategóriában ket-
ten részesültünk kistehetség elismerésben. 
Számomra ez a legnagyobb elismerés, amit 
kiérdemeltem. Jutalomnak érzem a nyolc év 
munkájáért. A kistehetség elismerés arra ösz-
tönöz, hogy ezentúl is tevékenyen részt vegyek 
a megmérettetéseken. 

• Régi vágyad teljesült azzal, hogy te 
lettél a nemzedék diákja?

– Eljátszottam a gondolattal és elképzeltem 
néhányszor, hogy milyen jó lenne, ha egyszer én 
lehetnék a generáció legjobbja. A korábbi évek 
ballagásain mindig felnéztem azokra, akik kiér-
demelték ezt az elismerést, most boldog vagyok, 
hogy nekem is sikerült. Az elmúlt években szá-
mos versenyen vettem részt. Igyekeztem mindig 
jól teljesíteni gondolván, hogy ha már itt vagyok 
és készültem, akkor ne legyen hiábavaló az erő-
feszítésem. Ilyen pillanat nem sokszor adódik 
az életben, mint amikor vasárnap felhívtak a 
színpadra. Olyan boldog voltam! Örülök annak, 
hogy a tanárok és az osztálytársak mindvégig bá-
torítottak és osztoztak az örömömben. 

• Hova szeretnél iratkozni és hogyan 
készülsz rá?

– A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimná-
ziumra esett a választásom, és matematika sza-
kon fogok tovább tanulni. A felkészülés már az 
év elején megkezdődött, amikor hétvégenként 
részt vettem a gimnáziumban tartott felvételi 

előkészítőkön, majd a járványhelyzet miatt itt-
hon folytattam a felkészülést, de folyamatosan 
kapcsolatban voltunk a felkészítő tanárokkal. 
Bár a felvételi vizsga eléggé nehéz volt, örülök 
annak, hogy sikeres volt a felvételim, és kíváncsi-
an várom, hogy milyenek lesznek a középiskolás 
évek. Őszintén remélem, hogy ott is legalább 
ilyen kedves és jó tanárok fogadnak majd min-
ket, mint itt, az általános iskolában. A felkészítő 
ideje alatt és a korábbi években megtartott tábo-
rokban volt alkalmam megismerkedni a leendő 
osztálytársaimmal is. Jó érzés, hogy ismerős 
arcok vesznek majd körül a tanteremben, és 
izgatottan várom, hogy végre beköltözhessünk 
a kollégiumba. Addig szeretném élvezni a nyári 
szünidő örömeit, és sokat pihenni. 

• Mivel szeretnél foglalkozni felnőtt-
ként?

– Van néhány dolog, ami érdekel, de még 
nem döntöttem. Továbbra is nagyon közel áll 
hozzám a kémia, matematika, de a színészi pá-
lya sem áll tőlem távol. A jövő majd alakítja a 
terveimet, még akár az is megtörténhet, hogy 
felfedezek, és megszeretek olyan területeket 
is, amelyek ez idáig nem foglalkoztattak ko-
molyabban. TóTH dianna

A nemzedék diákja

Mediterrán hangulatot idéző illat és szemet gyönyörködtető látvány tárul-
kozik mindazok elé, akik meglátogatják a Temerin határában fekvő leven-
dulaültetvényt. A Szedj magadnak levendulát! mottóval elindított akció nagy 
népszerűségnek örvend a temeriniek körében. A legnépszerűbb közösségi 
oldalt szinte pillanatok alatt elárasztották a levendulásban készült fényké-
pek. Ottjártunkkor Kocsicska Fehér Rózsa fogadott bennünket és szívesen 
mesélt az ültetvényről.
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KIELÉGÍTENI AZ IGÉNYEKET
A temerini Gumi Trans személyszállító vál-

lalat a mintapéldája annak, hogyan lehet aka-
rattal és kitartással szinte a nullából sikeres cé-
get „fabrikálni”. Nagy Imre 
18 évvel ezelőtt úgy döntött, 
hogy édesapja nyomdokába 
lép, és személyszállítóként 
keresi kenyerét.

– Az elején anyósomék 
virágkertészetének régi kom-
biját vettem át, amivel regge-
lenként növényeket hordtam 
a piacra, majd hazaérve ki-
pakoltam az ülésekre hú-
zott fóliákat, kitakarítottam 
a járművet, és délután a he-
lyi fociklub játékosait vittem 
különböző tornákra. Ezzel 
egyidejűleg teherszállítást is 
vállaltam sofőrként, főként répaszezonban. A 
szezonális munkákból az évek alatt összejött 
annyi pénz, amiből már el tudtam indítani a 
saját vállalkozásomat. Hivatalosan 2007-ben 
nyitottam meg.

Imre elmesélte, hogy az utóbbi 13 év szá-
mára a különböző kölcsönlehetőségek mérle-
geléséből és azoknak néha sikeresebb, néha 
kevésbé sikeres ötvözéséből állt. A cél ugyanis 
saját járműpark kialakítása volt: jelenleg négy 
minibusz és két nyolcszemélyes kombi van a 
tulajdonában, valamint 8 pótkocsi is parkol az 
udvarban. Ezekből hármat a Prosperitati Alapít-
vány támogatásával vásárolt meg. A fiatal vállal-
kozó szerint ez volt élete első fájdalommentes 
befektetése, ugyanis az 1 millió 600 ezer dinár 
értékű beszerzésből az önrész nem egész 600 
ezer dinárt tett ki.

– Híján voltam utánfutóknak, ugyanis több 
zenekar is van, amelyeket rendszeresen fuva-
rozok mind hazai, mind külföldi fellépésekre: 
a hangszerek szállítására alkalmas pótkocsikat 
bérlik is a zenekarok. Igyekszem minden igény-

nek eleget tenni, az évek folyamán nem nagyon 
akadt olyan munka, amelyet visszautasítottam 
volna. Hétközben főleg munkásokat szállítok 
a környékbeli településekről Temerinbe, vagy 

pedig a helyieket a szomszé-
dos városokba. Kilátásban 
van az is, hogy szeptember-
től a szenttamási gyerekeket 
naponta fuvarozom majd a 
temerini középiskolába. A 
hétköznapi munkáim mellett 
a hétvégéket zsúfolásig meg-
töltik a helyi és környékbeli 
klubok, egyesületek és civil 
szervezetek által szervezett 
utak. Ilyenkor sokszor az 
sem lenne elég, ha kétszer 
ennyi járművem lenne.

Imre pillanatnyilag is 
azon gondolkodik, hogyan 

tudná újítani a járműparkot. Bár a járványhely-
zet miatt kicsit elodázta a döntését, 
az egyik régebben vásárolt kombiját 
szívesen lecserélné újra.

INNOVÁCIóS 
ÖTLETEK

A Temerini Újságot a helyiek 
mellett szélesebb körben is ismerik 
a vajdaságiak, a lap- és könyvkiadó 
ugyanis a temeriniek rendszeres tá-
jékoztatása mellett számos helyi és 
regionális kiadvány megjelentetését 
és nyomtatását is felvállalta. A régió-
szinten megbecsült családi vállalkozás 
ifjú „örököse” a nyomdai részleg fej-
lesztését tűzte ki célul, és pár évvel ez-
előtt létrehozta az Internet Štamparija 
vállalkozást.

dujmovics Krisztián fenekestül felfor-
dította a nyomdászatra jellemző „egyből so-
kat legyártani” alapelvet: a mai kor igényeinek 
eleget téve inkább a „sokból egyet nyomtatni” 
alapötlettel állt elő, és a digitális technológiára 

alapozta vállalkozásának jövőjét. Mára már az 
olyan klasszikus nyomdászati termékek, mint a 
névjegykártyák, szórólapok, plakátok, naptárak 
és nagy formátumú hirdetések mellett sikeresen 
forgalmazzák a különböző, egyedi kidolgozású 
íves és tekercses öntapadó címkéket is.

Krisztián a mai napig azt vallja, hogy a vállal-
kozás sikerének alapja az a weboldal, amelyet 
2016-ban hoztak létre a Prosperitati Alapítvány 
támogatásával. Az első startup pályázaton ugyan-
is 800 ezer dinár támogatásban részesült a fiatal 
temerini vállalkozó.

– Az elképzelés az volt, hogy ne csak helyileg 
tudjunk dolgozni, hanem vidékről, illetve or-
szágszerte tudjunk ügyfeleket szerezni. A webol-
dalon annak idején azokat a termékcsoportokat 
mutattuk be, amelyeket a rendelkezésünkre 
álló digitális nyomdagép segítségével le tudtunk 
gyártani. Ezt a gépet egyébként a Bethlen Gábor 
Alapkezelő által a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság pályázatán elnyert támogatásból sikerült 
beszerezni. A sikeres internetes bemutatkozás 
arra is rávilágított, hogy mely termékeket tudjuk 
leghatékonyabban forgalmazni: a legnagyobb 
igény az öntapadós termékcímkék gyártására 
volt. Az íves nyomtatás mellett szükség mutat-
kozott a tekercses címkék gyártására is. A gép 
beszerzéséhez 2018-ban újra a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság pályázatán nyertünk segítséget. A 
tekercses felületkezelő és vágógépek beszerzése 

még folyamatban van. Legutóbb egy címkelakko-
zót vásároltunk, amelyet a Prosperitati Alapítvány 
aktuális kiírásán pályáztunk meg.

Tavaly másfél millió dinár értékű támoga-
tásban részesült a fiatal temerini vállalkozó, s 
ennek köszönhetően egy kétmillió dinár értékű 
gépet sikerült beszereznie.

– Az innovációs vonalat folytatva az az el-
képzelésünk, hogy a közeljövőben változó adatú 
nyomtatást végezzünk. Ilyenek a vonalkódok, so-
rozatszámok, QR-kódok és hasonlók, amelyeket 
csak digitális technológiával lehet legyártani. Ez 
lesz a következő termékcsoport, ami felkerül a 
vállalkozásunk alapját képező weboldalra – utalt 
vissza az interneten való jelenlét fontosságára 
Krisztián.

TóTH d. Lívia 

Ebben rejlik a siker titka azon temerini vállalkozók szerint, 
akiknek a fejlődését a Prosperitati Alapítvány is segítette (2.)

Ötletelni, igényeket követni és 
fejlődni!

Nagy Imre vállakozó

Az Internet nyomda csapata

ÚJVIDÉKEN IS BEVEZETHETIK A RENDKíVüLI HELyZETET
Miloš Vučević Újvidék polgármestere kedden közölte: nem zárja ki annak lehetőségét, 

hogy ebben a városban is bevezetik a rendkívüli állapotot.
„439 aktív esetünk van, mintegy 89 százalékuk enyhébb tünetekkel, 10,3 százalék esetében 

pedig súlyosabb a fertőzés mértéke. Minden polgárnak arra szeretnénk felhívni a figyelmét, 
hogy mennyire fontos, hogy betartsák az óvintézkedéseket”, mondta Vučević.

„Be fogunk zárni néhány objektumot. Lehet, hogy rövidíteni fogjuk a vendéglátóipari 
egységek munkaidejét. Megpróbáljuk nem bezárni a munkahelyeket”, magyarázta a polgár-
mester. Szerinte hihetetlen az, hogy egyesek érettségi bankettet és ünnepségeket szervez-
nek. „Járványügyi szempontból nagyon nagy a kihívás”, tette hozzá.
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• Papp István, a Pap Pál felderítő 
csapat egyik alapító tagja hogyan em-
lékezik vissza „felderítő életre”?

– A felderítőkkel általános iskolás ko-
romban találkoztam először, amikor a fel-
derítő élet szervezésével Petar Pekarić ta-
nár foglalkozott. Abban az időben a temerini 
Spartak Vajdaság egyik legjobb felderítő csa-
pata volt. Én személyesen vezetőként 1963-
ban kezdtem közre-
működni a csapatban 
Laskai Benjamin tanár 
kollégámmal együtt. 
A Spartakot 1967-ig 
vezettük, amikor is 
valójában a csapat 
megszűnt létezni. Ez 
idő alatt több táboro-
záson vettünk részt, a 
számos kisebb tábo-
rozás mellett különö-
sen az Ovčar Banja-i, 
a palicsi, a görgetegi, 
a kotori táborozások 
voltak a legjelentő-
sebbek. A sutjeskai 
táborozáson nagy 
tragédia történt, egyik tagunk, a 16 éves 
Kalmár László életét vesztette, ami nagyon 
letört bennünket. Borzasztó csapás volt ez 
számunkra annyira, hogy a Spartak jóformán 
megszűnt létezni. 

Leszerelésem után, 1970-ben az Első He-
lyi Közösség keretében Papp F. Imrével és Ka-
sza Károllyal együtt megalakítottuk a Pap Pál 
felderítő csapatot, amely a nyolcvanas évek 
közepéig működött nagy-nagy sikerrel.

• Nem csoda, hogy mind többen ke-
resték a lehetőséget, hogy részt vegye-
nek a felderítők munkájában, a tábo-
rozásokon.

– A Laskai kollégával közösen vezetett 
spartakos időszakban a Jugoszláv Felderítő 
Szövetség által szervezett felderítő versenye-
ken az általában 50-60 fős tagságnak körül-
belül a fele vett részt. Nagyobb táborozás, 
nyaralás megszervezése abban az időben 
nem szerepelt a felderítők munkatervében. 
Az érdeklődés a felderítő élet iránt a Pap Pál 
csapat idejében különösen a nyaralási lehe-
tőségnek köszönhetően nőtt meg jelentősen. 
Kezdetben csak egy táborozást szerveztünk 
hatvan-hetven részvevővel, később már ak-
kora volt az érdeklődés, hogy két turnusban 
több mint kétszáz tagunk táborozott, nyaralt. 
Az érdeklődés tehát nem csökkent, ellenke-
zőleg nőtt, bizonyára nem véletlenül.

• A temerini felderítők sikeres tevé-
kenységéről szólva nem lehet megfeled-
kezni a medulini táborozásokról.

– Örülök, hogy Medulint említed. Való-
ban 5nem szabad említés nélkül hagyni, mert 
a medulini táborozások voltak a legnépsze-
rűbbek. Nem én voltam ugyan, aki a temerini 
felderítők részére felfedezte Medulint, de aki 
először vitte el őket oda, az már igen. Egy 

öttagú csoport, név szerint Dondur Stojan, 
a Bálint fivérek, Lajos és Zoltán, Kralovacski 
Mihály és jómagam indultunk el és, ha jól em-
lékszem, 1974-ben „találtunk rá” Medulinra. 
A hely még nem volt annyira népszerű, és 
csak kevés turista látogatta. Érkezésünk és 
érdeklődésünk nagyon jól jött nekik, ide-
genforgalmuk számára. Újdonságot, attrak-
ciót jelentettünk a monoton, eseménytelen 
nyaralások idején: reggelente zászlófelvo-
nás, este a zászló leengedése,   a himnusz 
éneklése és hasonlók. A mind látványosabb 
és színvonalasabb esti tábori műsorainkkal 
egyre több érdeklődőt vonzottunk nemcsak 
a kempingbe, hanem 
Medulinba egyálta-
lán. Jó hírünk még a 
külföldi nyaralók kö-
zött is terjedt. Sokan 
csak azért jöttek visz-
sza Medulinba, hogy 
velünk találkozhas-
sanak. Talán ennek 
is volt köszönhető, 
hogy a kemping tu-
lajdonosai nagy-nagy 
szeretettel vártak és 
fogadtak bennünket 
a későbbiekben is. 
Amikor aztán az üdü-

lőhely nagyon népszerű lett, már nemigen tö-
rődtek velünk, úgyhogy 1984-ben felmondták 
a vendégfogadást.

• Ennek bizonyára nem örültetek, 
mert nagy tisztelet övezte ott a temerini 
felderítőket, amire rá is szolgáltatok.

– Telente temerini mesterek utaztak le, 
részt vettek a kemping karbantartási mun-
kálataiban és fejlesztésében, az idényre való 
felkészítésében. Nem egyszer a tűztől mentet-
tük meg a tábort, részt vettünk a keletkezett 
tűz oltásában, szénát gyűjtöttünk, segítettünk 
amiben csak segíthettünk a sátortábor sze-
mélyzetének – ingyen. Nekik csak az anyagot 
kellett biztosítaniuk, a munkát a mi embere-
ink végezték – szintén ingyen. 

Az együttműködés felmondása után mi, a 
vezetők megpróbáltunk a temerini felderítők 
részére újabb megfelelő táborhelyet talál-
ni. Végigjártuk a horvát tengerpart számos 
kempingjét és Slanóban találtunk valamelyest 
megfelelőnek tűnő helyet, ahol használhattuk 
a saját konyhánkat. De ez árnyéka sem volt 
a medulininak. Igaz, ehhez az is hozzájárult, 
hogy a feltételek akkor már teljes egészében 
megváltoztak. Számunkra meg nem maradt 
más hátra mint az, hogy nosztalgiázzunk. 

• Melyik élményed az, amelyiket fel-
derítőként szereztél, és amelyik bizto-
san nem fog elhalványulni?

– Hát van egy, amelyik csak tragikomi-
kusnak nevezhető, de elmondom. A Kotori-
öbölben, pontosabban a dobrotai táboro-
záson történt 1964-ben, ha jól emlékszem: 
hogy bemutassam búvárkodási tudományo-
mat, diákok jelenlétében lehúztam az ujjam-
ról azt a nagy arany pecsétgyűrűt, amelyet 
diplomálásom alkalmából kaptam édes-
anyámtól, és bedobtam a tengerbe, hogy 
majd kibúvárkodom. A gyűrűt ugyan szinte 
magam előtt, közvetlenül a part mentén ej-
tettem bele a vízbe, de kétheti búvárkodás, 
keresés után sem találtam meg. Nem talál-
tam meg soha. Ezt amíg élek nem fogom el-
felejteni. De valóban nagyon sok kellemes 
élményben is volt részem.

-aJó- 

Mesélő magnószalagok 

Attrakció voltunk Medulinban
Hogyan segítették elő a temerini felderítők a sátortábor fejlődését

A felnőttek szívesen segédkeztek a táborozók ellátásában. A 
képen krumplit hámoznak az ebédhez.

Kasza Károly, Prókai Magdolna, Dujmovics Dénes és Kralo- 
vacski Mihály csapata
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APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó 400 literes permetező, üzem-
képes állapotban. Telefon: 064/56-17-
781.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ól-
mot, kályhákat, villanymotorokat, 
autókat, elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, régi 
pénzt, képregényt, albumot képecs-
kékkel. A legjobb árat fizetem, azon-
nal. Tel.: 064/468-23-35.
• Ápolót keresek mozgásképtelen apu-
kám mellé, rugalmas munkaidő, fix fize-
tés. Érdeklődni reggel 8 órától 12 óráig, 
telefon: 021/844-064.

• Régi, jó állapotban levő bölcsőt, 
vagy régi, fából készült talicskát 
(trágyahordó) keresek megvételre 
Temerinből vagy környékéről. Tel.: 
+381-54- 62-162.
• Eladó 27263 m2 szántóföld a 
Gyórgyában, érdeklődni a 062/88-58-
901-es telefonszámon.
• Beteg személynek való állítható 
ágy két matraccal, az egyik dekubit, 
és egy járóka eladó. Telefonszám: 
060/6-844-155.
• Kapuk és kerítések szakszerű festését 
vállalom. Telefon: 069/407-49-44.
• Szobafestést, házfestést vállalok. 
Telefon: 062/78-20-02.

• Takarítást, vagy mozgásképes idős 
asszony gondozását vállalom. Tel.: 842-
890 (este 6 órától).
 • Eladó vagy házért cserélhető új 2. 
emeleti lakás Temerin központjában, 
új építésű épületben. A lakás bejegy-
zett, befejezett és azonnal beköltöz-
hető. Telefonszám: 064/40-55-431. 
• 5-6 hold földet vennék. Telefonszám: 
064/40-55-431.
• Redőny, szúnyogháló, harmonika-
ajtó javítását és szerelését vállalom. 
Telefon: 62/78-2002.
• Ház eladó, lakás kiadó, valamint eladó 
egy 120 férőhelyes keltető, T-12-es mo-

torkerékpár, hegesztő, egy smederevói 
és egy újabb tűzhely, rongypokróc, há-
ziszappan, gyümölcspálinka és egy új 
elektromos rokkantkocsi. Telefonszám: 
840-439.
• A nagybara-parti Mező-tanya eladó, 
valamint a Mező autószerviz műhe-
lye teljes felszereléssel kiadó. Tele-
fonszám: 063/507-609.
• Törött és bontásra való autókat vásáro-
lok. Telefonszám: 062/87-46-043.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Tel.: 
063/8-143-147.

A Lukijan Mušicki Középiskola tűzvédelmi technikusainak tablója. Tanárok: Pakai Karolina, Kantar Faragó Szilvia, Milomir Radić 
igazgató, Marko Rosić. Szilágyi Vilmos, Vida Dávid, Szabó Annamária, Müller Krisztina, Paska Ervin, Barna Vendel, Dosztán 
Krisztián, Lulić Dávid, Fehér Karolina, Benárik Nikoletta, Fábián Boglárka, Kovács Edvárd, Lahos Balázs.

Állami földek előbérlése
Az önkormányzat mezőgazdasági földterület védelmére, elren-

dezésére és felhasználására vonatkozó éves program elkészítésével 
foglalkozó bizottság nyilvános felhívást hirdetett természetes és jogi 
személy számára a rendelkezésre álló állami földek előbérlési jogo-
sultságának bizonyítására. A felhívás érdekeltjei az öntöző és vízel-
vezető rendszerek, tavak, mezőgazdasági létesítmények, üvegházak, 
melegházak és évelő ültetvények (gyümölcsösök és szőlőültetvények) 
tulajdonosai az állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterüle-
ten, amennyiben bejegyezték gazdaságukat és legalább három éve 
tevékenykednek. 

A felhívás további érdekeltjei a háziállatok tulajdonosai, az állatok 

tenyésztését szolgáló létesítmények bérlői a temerini község területén, 
akik szerepelnek a mezőgazdasági tevékenységek nyilvántartásában 
és legalább egy éve aktívan foglalkoznak állattenyésztéssel. A 2021. 
évi előbérlési jogosultság bizonyításának határideje 2020. október 
31. A benyújtandó dokumentumok jegyzéke és a felhívás teljes szö-
vege megtalálható az önkormányzat honlapján.

Ugyancsak az önkormányzat illetékes bizottsága nyilvános felhívást 
hirdetett iskolák, állami alapítású felsőoktatási intézmények, valamint 
büntetőjogi szankciók végrehajtásával foglalkozó intézmények szá-
mára Temerin község területén lévő állami tulajdonú legfeljebb 100 
hektárnyi mezőgazdasági földterületek 2021-ig történő kompenzáció 
nélküli felhasználására.

G. B.
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 15 éve, hogy nincs közöttünk 

szeretett férjem, édesapánk, apósunk és tatánk

NAGY Imre 
(1938–2005)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha. 
Kit lelkünkkel látunk, nem megy el soha.
Telnek a hónapok, múlnak az évek, 
akik szívből szerettek, nem felednek téged.

Nyugodjál békében!

Emléked megőrzi szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS

GIRICZ Terézia 
(1934–2012)

Szomorú nyolc éve, hogy nincs közöttünk, 
akit nagyon szerettünk.
Mint a lenyugvó nap, úgy távozik az élet, 
mint a gyors folyó, rohannak az évek.
Az élet ajándék, ami egyszer véget ér, 
de emléke örökké él.

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett bátyánkról

ILLÉS Andrásról 
(1952–2015)

Velünk már nem, 
de a szívünkben 
örökké élni fogsz!
Nyugodjál békében!

Akik soha nem felednek 
téged: Józsi és Aranka

VÉGSŐ BÚCSÚ
Ángyitól

ILLÉSNÉ 
MAJOROS Erzsébettől 

(1958–2020)

Az idő halad, 
csak az emlék 
és a szeretet marad.
Minden elmúlik, 
minden véget ér, 
de emléked szívünkben 
örökké él.

Emlékét megőrzi 
Józsi és Aranka

MEGEMLÉKEZÉS
Öt éve, hogy nincs közöt-
tünk szeretett édesapánk

ILLÉS András 
(1952–2015)

Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.

Emlékét kegyelettel 
megőrizzük.

Fiaid, Tamás és Attila

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk 

szerető édesanyánk

RAJDÁNÉ ÁDÁM Zsuzsanna 
(1967–2019)

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Szívünkben itt élsz örökre

Szerető fiaid, Gábor és Tibor

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve már, hogy csak 

gondolataimban beszélhetek veled

RAJDÁNÉ ÁDÁM Zsuzsanna 
(1967–2019)

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlem, 
de szép emléked itt maradt nékem.
Örök az arcod, nem szállt el a szavad, 
minden mosolyod a lelkemben maradt. 
Nem hallom a hangod, nem látom az arcod, 
hiába szólítalak, te azt már nem hallod. 
Az idő múlik, a fájdalom nő, 
nem hoz enyhülést a múló idő.
Nélküled az életet muszáj élni tovább, 
drága emléked kísér egy életen át.

Szerető férjed, Tibor

VÉGSŐ BÚCSÚ

özv. MAGYARNÉ NAGY Franciska 
(1927–2020)

Az anyák sosem halnak meg, ők előre mennek, 
vigyáznak ránk, óvnak, üzennek és ha elesünk, felemelnek.

Adhat az élet kincset, palotát, 
de egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát.

Emlékét fájó szívvel őrzi szerető lánya, Márta

MEGEMLÉKEZÉS

FRANCIA Béla 
(1941–2010)

Szomorú 10 éve, illetve 4 hónapja, hogy nincsenek velünk 
szeretett szüleink és drága jó nagyszüleink

Másképp lenne minden, ha velünk lennétek, 
ha hozzánk szólnátok, ha ránk nevetnétek.
Elvittétek a fényt, a derűt, a meleget, 
csak egy fénysugarat hagytatok, az emlékeket…

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket, 
ezek a fények világítsanak nektek!
Nyugodjatok békében!

Emléketeket egy életen át őrzik: szerető lányaitok, 
vejeitek és unokáitok: Gábor, Andrea, Edina és Ákos

FRANCIÁNÉ FERENCI Rozália 
(1943–2020)
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk há-
lás köszönetet mindazok-
nak a rokonoknak, isme-
rősöknek, barátoknak és 
dalostársaknak, akik halot-
tunkat

ZSÚNYI Rozáliát 
(1930–2020)

utolsó útjára elkísérték, vi-
rágadományukkal, valamint 
részvétnyilvánításukkal vi-
gasztaltak bennünket.
Köszönet a tisztelendő atyá-
nak és a kántor úrnak a bú-
csúztatásért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nagyon hiányzol közülünk

GERO István 
(1962–2020)

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

Emléked szeretettel őrzi 
édesanyád és testvéreid 

családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy örök-
re itt hagytál bennünket

VARGA Pál 
(1928–2018)

Eltelnek lassan a napok, 
a hónapok, majd az évek, 
s néha előkerülnek 
a múltból a régi fényképek, 
emlékek, érzések, 
amelyek szívünk mélyén 
hatnak, melyek mosolyt és 
könnycseppet 
az arcunkra csalnak.

Szép emlékét megőrzi 
szerető családja

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk legdrágább mamától és déditől

özv. MAGYARNÉ NAGY Franciskától 
(1927–2020)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, 
mert te a jónál is jobbat érdemeltél.

Drága Mama, lelked nyugodjon békében!

Szeretett unokáid: Bella, Krisztina és Szilvia, 
unokavejeid, Attila és Oszkár, valamint 

dédunokáid: Szabina és Alekszej

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy nem vársz 

haza bennünket

MAGYARNÉ 
VARGA Rozália 

(1944–2019)

Csillagok közt élsz már, 
angyalok közt jársz, ott, 
hol csendből épül a 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 őrzik: 
férjed és lányod 

családjával

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk szeretett lá-
nyom

RAJDÁNÉ 
ÁDÁM Zsuzsanna 

(1967–2019)

Emléke él és élni fog, 
míg az én szívem 
e földön még dobog.

Őrzöm a képét, 
a mosolyát, a hangját, 
s minden gesztusát, 
mert nem halt meg ő, 
még mindig él nekem, 
csak messze távozott, 
hol el nem érhetem.

Bánatos édesanyja

Köszönetnyilvánítás
Szomorúan búcsúzunk 

édesanyánktól

ILLÉSNÉ 
MAJOROS Erzsébettől 

(1958–2020)

Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, ismerőseinknek 
és végtiszteletadóknak, akik 
halottunk temetésén meg-
jelentek és utolsó útjára el-
kísérték. Külön köszönetet 
mondunk a Feltámadunk te-
metkezési vállalatnak.

A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyánktól

ILLÉSNÉ 
MAJOROS Erzsébettől 

(1958–2020)

Bennünk él egy arc, egy 
végtelen szeretet, amit tőlünk 
soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, 
múlhatnak évek, 
szívből szeretünk 
és nem feledünk téged.
Legyen nyugodt 
és békés a pihenésed!

Szerető fiaid: 
Tamás és Attila

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, is-
merősöknek, barátoknak és 
szomszédoknak, akik sze-
retett édesanyám, nagyma-
mánk, dédmamánk

özv. MAGYARNÉ 
NAGY Franciska 

(1927–2020)

temetésén megjelentek, 
utolsó útjára elkísérték, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, valamint részvétnyilvání-
tásukkal mély fájdalmunkon 
enyhíteni igyekeztek.

Nyugodjon békében!

Emlékét megőrzik 
szerettei

VÉGSŐ BÚCSÚ
Unokatestvérünktől

ILLÉSNÉ 
MAJOROS Erzsébettől 

(1958–2020) Emléked őrzi: Anci, 
Manyi, Pali, 

Robi és Zsolti

Nyugodj békében, 
legyen csendes álmod, 
találj odafönt 
örök boldogságot!

Miserend
10-én, pénteken (!) 19 órakor: Szentmise 
és lelkielőkészület a bérmálkozásra.
11-én, szombaton, Szent Benedek ünnepén, 
8 órakor: Szent Benedek tiszteletére, vala-
mint: a hét folyamán elhunytakért, valamint: 
†Francia Béla, Franciáné Ferenci Rozália és 
elh. nagyszülőkért.

12-én, évközi 15. vasárnap a telepen 7 óra-
kor: szabad szándék, a plébániatemplomban 
8:30-kor: †Sípos István, Dénes, a Sípos és 
az Úri család elhunytjaiért, 10 órakor: Bér-
málási szentmise: A népért.
13-án, hétfőn, 8 órakor: Litánia.
14-én, kedden 8 órakor: Egy családért.
15-én, szerdán 8 órakor: Egy családért.
16-án, csütörtökön 19-kor: †Varga János.
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ASZTALITENISZ
Magyar bajnok lett a Pécs csapa-

tával Pető Zsolt. A félbeszakadt baj-
nokságot rájátszással fejezték be Bu-
dapesten, amelyen négy csapat vett 
részt. A pécsiek az elődöntőben 4:1-
re legyőzték a Mezőberényt, majd a 
döntőben nagy izgalmak után 4:3-
ra felülmúlták a Celldömölk együt-

tesét. A temerini asztaliteniszező a 
fináléban tagja volt a nyertes páros-
nak, míg az egyéni mérkőzéseken 
egy-egy győzelem és vereség volt a 
mérlege.

LABDARÚGÁS
A TSK labdarúgói pénte-

ken megkezdték a felkészülést a 
2020/2021-es idényre, amelyet az 
Újvidéki ligában játszanak. Az előző 
bajnokság a járvány miatt megsza-

a Temerini Újság megjelenéséhez pályázaton nyert 
eszközökkel hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Önkormányzat 
Temerin

Az ünneplő pécsi asztaliteniszezők
kadt, így gyakorlatilag március óta 
minden futballista szünetelt az edzé-
sekkel. Az újdonságokról Nikola 
Lazić klubelnök számolt be.

– Az új edzőnk, a szőregi 
Miljković rendelkezésére áll néhány 
új játékos, illetve az előző évi ke-
retből is sokan jelen voltak az első 
tréningen. Az átigazolási időszak 
még tart, és biztos vagyok benne, 
hogy lesznek még érkezők. A távo-
zók közül megemlíthetem Drinićet, 
az érkezők közül pedig a tapasz-
talt középpályás Radint és a fiatal 
Topićot. Egy belső védőt is szeret-
nénk szerződtetni. A kapusok kö-
zül Vojvodić marad nálunk, noha 
hívták más csapatokhoz, például a 
Sloga is le akarta igazolni. Egy ki-
váló kapusról van szó, aki az új-
vidéki Vojvodinában tanulta meg 
az alapokat. Az előző évi csapat 
gerince tehát megmarad, az előt-
tünk álló szezonban is nagyjából 

húsz játékos alkotja majd a kere-
tet. A célunk ugyanaz, mint az előző 
években, mégpedig a táblázat élme-
zőnyében lenni, illetve, hogy minél 
több szurkolónk legyen a hazai 
meccseken. Örülök annak is, hogy 
a fiatalok érdeklődnek a labdarúgás 
iránt, elég sokan járnak edzésekre, 
a 2005/2006-os generáció például 
tömeges. Az infrastruktúra fejlesz-
tése is fontos, műfüves pálya is a 
rendelkezésünkre áll. Nem tudjuk 
felvenni a versenyt azokkal a klu-
bokkal, amelyeknek a költségveté-
se több tíz millió dinár, miközben 
a miénk másfél millió. Egyelőre azt 
sem tudjuk, hogy mikor kezdődik a 
bajnokság. Elég nagy a káosz, az Új-
vidéki liga mezőny összetétele sem 
ismert még pontosan. Néhány ma-
gasabb rangfokozatban kibővítették 
a ligát, ami változásokat hoz magá-
val – mondta a klubelnök.

T. N. T.
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

Kubikosok

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.

Pénteken, július 3-án megnyílt a Régi korok képei elnevezésű 
fényképkiállítás, amely az MNT, a magyarkanizsai Cnesa Kul-
turális Központ és Magyarkanizsa község önkormányzata tá-
mogatásával jött létre. A kiállítás a kubikosok, a fal- és vályog-
vetők életéről és munkájáról szól. A vándorkiállítás anyagát a 
temerini születésű, Magyarkanizsán élő Puskás Károly válogat-
ta és rendszerezte (a képen balról), aki a megnyitón elhangzott 
ismertetőjében hangsúlyozta e régi mesterségek múltban be-
töltött jelentőségét. A kiállítás július 20-ig lesz megtekinthető. A 
képen Guszton Endre, Petőfi A Tisza c. versét szavalja.


