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Megemlékezések az 1944/45-ös 
délvidéki ártatlan magyar 
áldozatokról

ÚJVIDÉK
Az 1944–45-ös áldozatokra való megemlékezést és kegye-
leti szertartást 30. alkalommal ma 14 órai kezdettel tartják 
meg a Futaki úti temető egykori katonatemetői részében. 
A műsor a Himnusz eléneklésével veszi kezdetét, majd 
Molnár Zoltán színművész szavalatával folytatódik.  
Az áldozatok lelki üdvéért imát mondanak egyházaink 
képviselői. A politikai szervezetek és állami szervek képvi-
selőinek beszéde után koszorúzás következik. A Csorba 
Béla által vezetett megemlékezés a Szózat eléneklésével 
zárul.
Az Újvidéki VMSZ és a VMDP szervezőbizottsága arra kéri 
a koszorúzni kívánó szervezetek képviselőit, hogy szándé-
kukat a műsor kezdete előtt jelezzék a szervezőknek.

TEMERIN
November 1-jén, 16 órakor megemlékezés a Nyugati teme-
tőben a kopjafánál.

PIROS
November 3-án, 15 órakor istentisztelet a református 
templomban, majd 16 órakor megemlékezés és koszorúzás 
a református temetőben.

TISZAISTVÁNFALVA (JÁREK)
November 3-án, vasárnap 14 órakor megemlékezés a 
pravoszláv temető felé vezető út mellett a koncentrációs 
tábor áldozatainak emlékhelyénél.

Kezdődik a korcsolyázási idény
A Vojvodina Sport- és Üzletközpont illetékesei tájékoztat-
ják a korcsolya szerelmeseit, hogy november 1-jétől, azaz 
mától kezdődik az új korcsolyaszezon a jégcsarnokban.
Nyitvatartás hétköznapokon 10.30-tól 12 óráig, délután 
pedig 18-tól 19 óráig. Hétvégén és ünnepnapokon a jégpá-
lya 10-től 11.30-ig, 16-tól 17.30-ig, 18-tól 19.30-ig és 20 
órától 21.30-ig tart nyitva.
A jegyek hétköznapokon délelőtt a felnőtteknek 200 dinár-
ba, a 12 éven aluliaknak 150 dinárba kerülnek. Délután és 
hétvégén a korcsolyázás ára 50 dinárral többe kerül.
Lehetőség van csoportos jegy (20 fő felett), illetve havi 
bérlet vásárlására is. A sportközpont ugyanakkor a diákok 
és egyetemisták számára kedvezményes jegyet biztosít. n já

TEMERIN

Sírszentelések
November 1-jén, pénteken, mindenszentek ünnepén 
sírszentelések lesznek a Keleti temetőben 13.30-tól, kegyeleti 
szertartás a temető központi keresztjénél 15 órakor.  
A Nyugati temetőben 15.30 órától lesznek sírszentelések.  
A plébániatemplomban 17 órakor szentmise az év folyamán 
elhunytakért. November 2-án, halottak napján, a Telepen  
8 órakor szentmise az elhunytakért, 9 órakor a Nyugati temető 
kápolnájában szentmise, kegyeleti szertartás, majd sírszente-
lések. A plébániatemplomban 17 órakor szentmise. n G. B.

Eötvös Lorándról az Európa 
Kollégiumban

Kedden az Európa Kollégium diákjai a díszteremben 
közéleti esten vehettek részt, melynek címe Eötvös Loránd 
élete és munkássága volt. Az egyórás előadást dr. Szarka 
László Csaba (geofizikus mérnök, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja és az Eötvös 100 Koordinációs 
Testület elnöke) tartotta. Dr. Szarka László Eötvös Loránd 
munkásságáról és jelleméről így nyilatkozott:
– Eötvös Loránd sokdimenziós egyéniség volt. Fizikából két 
Nobel-díjat is megérdemelt volna, egyet a folyadékok felü-
letfeszültségének kutatásáért, a másikat a gravitáció terén 
elért eredményeiért, amely Einstein relativitás-elméletének 
az egyik alapját is jelentette. Eötvöstől, mint a geofizikai 
kutatásnak az atyjától, akár a litoszférának, akár a kőolaj 
kutatásának módszerét eredeztethetjük. A Kárpát-meden-
céből származnak ezek az első mérések, amikor a laborató-
riumból kivitt Eötvös-ingát a szükséges mértékig módosí-
totta és a terepen megmérte a gravitációnak a helyről helyre 
történő változását – innen ered a modern geofizika.  
Az egész világon erre egyformán büszkék a magyarok, a 
szlovákok, a szerbek, a románok, a horvátok és természe-
tesen mindenki, aki itt él. Eötvös nagyszerű közéleti ember 
volt, fantasztikus becsületességgel végezte a munkáját, a 
nemzetiségek iránt rendkívül megértő volt, csak a lényeges 
dolgokkal foglalkozott. Szerette a természetet, a lovaglást és 
a kerékpározást, s minden fiatalt ezeknek a szeretetére taní-
totta. Nevéhez fűződik az Eötvös József Kollégium megala-
pítása is. Nagyon szerette a hegymászást, és lányaival igen 
gyakran járt Dél-Tirolba hegyet mászni, ezért nagyon sok 
természeti forma örökíti meg (még aszteroida is, Eötvös-
csúcs) Eötvös Lorándnak a nevét – nyilatkozta dr. Szarka 
László geofizikus mérnök. n T. O.

Októberben a limáni Idősek 
Otthona szervezésében 
megtartották a Napsugaras 
Ősz rendezvényegyüttest, 
amelyet az idősek nemzetkö-
zi napja alkalmából rendez-
tek az újvidéki önkormány-
zat támogatásával.

A manifesztáció befejező 
rendezvényén többek között jelen 
volt Ljiljana Koković, az újvidéki 
polgármester tanácsadója is.

– Nagy megtiszteltetés, hogy itt 
lehetek a Napsugaras Ősz mani-
fesztáció befejező eseményén. 
Október folyamán számos olyan 
rendezvényt tartottak, amelyek 
az idősek, nyugdíjasok jegyében 
teltek. A rendezvényegyüttes 
mindegyik eseménye kiváló 
alkalom volt arra, hogy az idősek 
barátkozzanak, ismerkedjenek. 
Olyan programokat szervez-
tünk, amelyeknek köszönhetően 

számos versenyen, foglalkozáson 
vehettek részt a nyugdíjasok, az 
újvidéki önkormányzat támoga-
tásával – mondta Koković.

Októberben Újvidéken az 
idősek otthonaiban és a nyugdí-

jasklubokban különféle rendez-
vényeket tartottak, kezdve a 
sportrendezvényektől, a kultu-
rális manifesztációkon keresz-
tül a szórakoztató és rekreációs 
tartalmakig, minden eseményt 

a nyugdíjasok igényeihez igazí-
tottak. Az elképzelés megvaló-
sításában és a programok lebo-
nyolításában a nyugdíjasklubok 
tagjain kívül részt vettek a váro-
si szociális szolgálat dolgozói, az 
ápolónők és a klubok házigazdái 
is. A Napsugaras Ősz rendezvény-
sorozat eseményeiben több ezer 
idős polgár vett részt, valamint a 
Radosno detinjstvo Gyermekin-
tézmény óvodásai és az általános 
iskolák tanulói.

– A város ingyenes üdülést 
biztosít az idősek számára 
a tengerparton és különbö-
ző fürdőkben, a városi tömeg-
közlekedést kedvezményesen 
vehetik igénybe, ugyanakkor 
az önkormányzat finanszírozza 
a nyugdíjasklubok működését 
is, erre az idén 950.000 dinárt 
irányoztunk elő a városi költ-
ségvetésben – mondta Koković.  
n hgy

Ősz a nyugdíjasok jegyében

Októberben Újvidéken a hagyományoknak megfelelően megszervezték 
a Napsugaras Ősz rendezvénysorozatot, rengeteg színes programot és 
aktivitást rendeztek az idősek számára

Kisebb ünnepség szakította félbe tegnap 
Temerinben a Kókai Imre Általános Iskola 
egyik osztályának tornaóráját. Ekkor adták át 
a Magyarországról ajándékba küldött torna-
termi felszerelést. Az átadás során elhangzott, 
hogy a Honvédelmi Minisztérium Magyar-
országon a fiatalok testi-lelki talpra állítása 
érdekében néhány évvel ezelőtt létrehozta a 
Honvédelmi Sportszövetséget. Ez a szerve-
zet ma Magyarországon mintegy százezer 
taggal működik, és 154 tagszervezete van. 
Az idén első ízben szervezték be a vetélke-
dőkre a külhoni magyar iskolákat is, amelyek-
ben vívás, célba lövés, tájékozódás, különféle 
logikai játékok szerepelnek. A versenyeken 
valójában a fiatalok pszichikai és fizikai álló-
képességét, tudását teszik próbára.

Az idén három helyen, Gyulán, Makón és 
Baján szervezték meg azokat a versenyeket, 
ahova minden határon túli régióból várták 
a versenyzőket. Vajdaságból tíz iskola vett 
részt ezeken a versenyeken, közöttük a 
temerini Kókai Imre Általános Iskola tanu-
lói is. A Magyar Nemzeti Tanács képvisele-
tében Ternovácz István, az MNT végrehaj-
tó bizottságának tagja adta át a tanulóknak 
a tornatermi felszerelésből álló csomagot, 
amelynek értéke 500 000 forint, ami mint-
egy 1500 eurónak felel meg. Azt kívánta a 
gyerekeknek, hogy használják egészség-
gel, és ha jövőre Magyarországon ismét 
megtartják a vetélkedőt, akkor az ideinél 
még nagyobb sikerrel vegyenek rajta részt.  
n G. B.

Újvidék város kész megvásárolni azokat a 
tankönyveket, amelyek még nem jutottak el az 
újvidéki iskolák azon tanulóihoz, akik az oktatási 
minisztérium ingyenes tankönyvcsomagjában része-
sültek, jelentette be tegnap a polgármesteri hivatal.

– Az oktatási minisztériumból értesültünk, 
hogy a hiányzó tankönyvek kézbesítését még ma 
elkezdik és ebben az újvidéki iskolák elsőbbséget 
élveznek. Ha ez nem történik meg, készek vagyunk 
saját forrásainkból beszerezni a tankönyveket, 
mert véleményem szerint elfogadhatatlan, hogy 
diákjainknak már két hónapja nincsenek meg az 
alapvető tanítási eszközeik. A legtöbb tankönyv 
a Petőfi Sándor és a Sonja Marinković Általános 
Iskola tanulóinak hiányzik. Jelenleg nincs időm 
foglalkozni azzal, ki a hibás, mert a diákoknak 
sürgősen szükségük van a tankönyvekre, de remé-
lem, hamarosan megkapom a választ, hogy mi 
okozta a késést – mondta Milos Vučević, Újvidék 
polgármestere.

Állami kezdeményezés részeként a minisztéri-
um azoknak a gyerekeknek biztosít tankönyveket, 
akik valamilyen fogyatékkal élnek, illetve sokgyer-
mekes családba születtek harmadik vagy negyedik 
gyerekként. Azonban egyfajta ellentmondás alakult 
ki az iskolák és az oktatási minisztérium között – a 
minisztérium véleménye szerint a mulasztást az 
iskolák követték el, az iskolák azonban azt állítják, 
hogy eleget tettek az összes követelménynek, de a 
tankönyveket mégsem kapták meg. n já

Tornatermi felszerelés  
vajdasági iskoláknak

Tankönyvek nélkül  
járnak iskolába

A város kész segíteni

A tornatermi felszerelés átadása Temerinben
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A Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság-
tól a temerini község tíz-egynéhány millió dinárt 
kapott a csatornázás folytatására. A napokban 
megkezdett építkezés összértéke azonban adó 
nélkül mintegy 19 millió, adóval együtt pedig 
22,8 millió dinár. A különbséget a község fedezi. 
Az a szakasz folytatódik, amely Temerin észak-
nyugati részében az Ivo Lola Ribar és a Rákóczi 
Ferenc utcában a Marko Orešković utcáig, vagy-
is a 22. lakónegyed bejáratáig már megépült. 
Innen épül majd tovább a gerinccsatorna a 
Petőfi Sándor utcáig, mintegy egy kilométer 
hosszúságban.

Az építkezésre már korábban ki kellett volna 
írni a közbeszerzési pályázatot, de mivel módo-
sult a községi közbeszerzési eljárás, a verseny-
pályázat kiírása csak augusztusban történt meg. 
A temeriniek már megszokták, hogy csak őszre 
kezdődnek a nagyobb infrastrukturális épít-
kezések, amikor már esik az eső és sárosak az 
utcák. Így hát mindenki megfigyelheti, hogy 
milyen nehéz ilyen munkát végezni. A követke-
ző lépés nyilván a 22. lakónegyed csatornázása 
lesz, mivel a Rákóczi Ferenc utcai fővezetéknek 
csak akkor van értelme, ha arra rákapcsolják 
az alacsonyan fekvő 22-es lakónegyedet, ahol 
nagy gondot okoz a gyakori szennyvízkihor-
dás a gyorsan megtelő szennyvíztárolókból.  

A másik nagy probléma az, hogy az ideiglenes 
szennyvíztisztítónak megtelt a kapacitása, és a 
már korábban megépült hálózatra történő újabb 
rákapcsolásokat sem tudja befogadni. Ígéret van 
egy nagyobb szennyvíztisztító megépítésére, de 
a köztársasági költségvetés a forrásokat még 
nem biztosította.

A szóban forgó csatornaszakasz építésére a 
közbeszerzési pályázatnak a nyertese az újvidéki 
Graditelj NS Építőipari Vállalat és a belcsényi 
Tehnohidrosfera vállalat. A munka elvégzésé-
re 120 napot terveztek. Az építkezés szakértői 
felügyeletével az újvidéki Hidro-dizajn terve-
zőirodát bízták meg. n G. B.

Bővül a csatornahálózat Temerinben

A Rákóczi Ferenc utcában folytatódik a szennyvízcsatorna építése
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