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Kedden délután történelmünk egyik leg-
szomorúbb eseményének emléknapján, a 
Nyugati temető kopjafájánál emlékezett a 
helyi magyarság az 1849. október 6-án ki-
végzett honvédtisztekre és a magyar forra-
dalom és szabadságharc hőseire. Emlékidé-
ző beszédet Csorba Béla, a VMDP elnöke 
mondott: 1849. október 6. véres betűkkel 
írta be emlékét a magyar történelembe, hi-

szen ehhez hasonló embertelen és kímélet-
len tettre Magyarországon már jó ideje nem 
volt példa, mondta. Számunkra ismertek 
azok a magyar tisztek, akiket Aradon kivé-
geztek, de gyakran megfeledkezünk azokról 
a százakról, vagy talán ezrekről, akik külön-
féle vesztőhelyeken pusztultak el, vagy pedig 
hosszú évekig ültek börtönben.

Csorba megemlékezett azokról a temerini 
mártírokról is, akik 1848 nyarán Temerin 
második ostroma során vesztették életüket, 
amikor a falu porig égett. „1848 augusztus 
29-én éjszaka kezdődött az a második ost-
rom, amit Sztratimirovics szerb tábornok 
vezetett, és amelynek során Temerin a pusz-
tulás martalékává vált, hiszen porig égették, 
a lakosság egy részét kiirtották, egy jelentős 
része pedig elmenekült. A helyiek sorsa vi-
haros volt, és már önmagában tragikus az a 
menekülés, amit a nép itt, de másutt is, nagy 
szaladásnak nevez. A temerini civil lakosság 
nagy része Kishegyesre menekült, ott 338-an 
vannak eltemetve” – emelte ki a párt elnöke. 
Az elmondásokra hivatkozva megemlítet-
te, hogy a szabadságharc viharában elesett 
temerinieket a Nyugati temető kápolnája mö-
götti részen hantolták el. Egyfajta feltétele-
zésnek számít, hogy azon a részen nincsenek 
sírok, ám ezt bizonyossággal akkor lehetne 
mondani, ha ott feltárás történne.

A megemlékezés koszorúit elhelyezte a 
kopjafánál a VMDP nevében Balogh Sán-
dor, a VMSZ nevében pedig Sziveri Béla, a 
helyi szervezet elnöke és Pásztor Róbert, 
a községi képviselő-testület elnöke. Közre-
működött a Szirmai Károly MME férfikórusa 
és énekszámmal Szabó Gabriella.

Október 1-jétől felvehető az influenza elleni 
védőoltás. Az állam több mint 500 ezer adag oltó-
anyagot biztosított, mintegy 200 ezret a Torlak Inté-
zettől, 344 ezret pedig külföldi szállítóktól. Zlatibor 
Lončar egészségügyi miniszter arra szólította fel 
a krónikus betegeket, illetve a halmozott beteg-
ségben szenvedőket, hogy mielőbb vegyék fel a 
védőoltást, tekintettel arra, hogy jelenleg nagyon 
jó a járványügyi helyzet a koronavírus szempont-
jából. Az oltás ingyenesen az egészségházban 
vehető fel.

G. B.

Szigorítások enyhítése
A községi válságtörzs az elmúlt héten hozott dön-

tésével hatályon kívül helyezte a szeptember 4-én 
hozott határozatának 6. pontját, amellyel a zárt he-
lyiséggel rendelkező vendéglátóhelyek munkaidejét 
korlátozták. Az új határozat értelmében a zárt vendég-
látóhelyek 23 óráig tarthatnak nyitva.

A Temerin szűkebb 
központjában levő 
nagy hirdetőtáblákon 
megjelentek a község 
éltanulóinak csoport-
képei. A képen, balról 
jobbra: Anja Erceg, 
Tóth Katarina, Danilo 
Torbica és Tara Đilas, 
az általános iskolák 
legjobbjai, a másik 
táblán Merkovity Lú-
cia és Denis Marić, a 
Lukijan Mušicki kö-
zépiskola diákjai lát-
hatók.

Pásztor Róbert, a községi képviselő-testü-
let elnöke október 7-ére, szerdára, a színházte-
rembe hívta össze a testület 4. ülését. A java-
solt napirend szerint a képviselők határoztak 
a temerini község 2020. évi költségvetésének 
második módosításáról, a tartózkodási illetékről 
szóló határozat módosításáról, a közművállalat 
2019. évi ügyviteli és pénzügyi jelentésének elfo-
gadásáról és új árjegyzékének jóváhagyásáról, a 

közvállalat 2020. évi ügyviteli programjának mó-
dosításáról, valamint a 2020. évi külön ügyviteli 
programjára vonatkozó módosítás jóváhagyá-
sáról. Napirendre tűzte még a Veljko Vlahović 
óvoda és a Művelődési Központ munkájával 
kapcsolatos jelentéseket, továbbá választásokat 
és kinevezéseket. Az ülésről jövő heti számunk-
ban számolunk be.

G. B.

A képviselő-testület 4. ülése

Emlékezés 
a szabadságharc hőseire

A generáció legjobb diákjai

A megemlékezés résztvevői

Influenza elleni 
védőoltás

G. B.
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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.

A községi tanács szeptember 29-én megtartott ülésén pályázatot 
írt ki a község területén élő egyetemistáknak ösztöndíj odaítélésére a 
2020/2021-es tanévre. Pályázhatnak a temerini lakhellyel rendelkező, 
köztársasági alapítású egyetemeken, alapképzésen levő, 25 évnél 
nem idősebb másodéves–ötödéves (hatodéves) és a 26 évnél nem 
idősebb mesterfokozaton tanulók, valamint a 28 évnél nem idősebb 
orvostanhallgatók. Munkaviszonyban levők nem pályázhatnak. Feltétel 
a szerb állampolgárság, a tanulmányok költségvetési finanszírozása, 
az évet nem ismétlés és minden előírt vizsga letétele, valamint az elő-
ző években évenként legalább 8,50 (nyolc és fél) átlagosztályzat. A 
tanulmányaikat nem saját anyanyelvükön folytató hallgatók esetében 
első és másodéven legalább 8,00 (nyolc) alaposztályzat, de a további 
év (harmadik-hatodik) során átlagosan 8,50 átlagosztályzat, valamint 
a pályázatra jelentkezés előtti időszakban legalább egy évi temerini 
lakhely. Nem pályázhatnak abszolvensek és akik más forrásból már 
részesülnek ösztöndíjban.

A pályázók október 31-éig adhatják át rövid életrajzzal ellátott kérvé-
nyüket. A kitöltött jelentkezési nyomtatvány mellé csatolni kell egy rövid 
életrajzot, valamint azokat az okmányokat, amelyekkel a pályázó igazolja, 
hogy eleget tesz a pályázati feltételeknek. A pályázati dokumentáció sze-
mélyesen a községi közigazgatási hivatal iktatójában is átadható. Postán a 
következő címre kell küldeni: Temerin Község Községi Tanácsa, Ösztöndíjbi-
zottság, 21 235 Temerin, Újvidéki utca 326. A borítékra rá kell írni: Pályázat 
Temerin község területén élő egyetemisták ösztöndíjazására a 2020/2021-
es tanévre. A pályázati és a nyilatkozati űrlap beszerezhető a községházán, 
földszinti ügyfélfogadó szolgálat 3. sz. asztal hétköznap 7 és 15 óra között, 
ugyanitt eligazítás is kérhető. A kérvényeket az ösztöndíjbizottság mérlegeli, 
az összegről a községi tanács dönt. A folyósítás októbertől kezdődik és 10 
hónapon át tart. A hiányos vagy késve beküldött pályázatokat nem veszik 
figyelembe. A pályázat teljes szövege megjelent a község honlapján és a 
község hivatalos lapjában.

G. B.

Ösztöndíj 
egyetemistáknak

Lejárt a hiteltörlesztés 
moratórium

Október elsejével lejárt a második hiteltörlesztési moratórium, 
amely augusztusban és szeptemberben volt érvényben – közölte a 
Tanjug. A bankok kötelesek ügyfeleiknek írásban vagy elektronikus 
úton javaslatot tenni a törlesztés tervére, mégpedig választási lehe-
tőségekkel. Azok az adósok, akik a bankokkal szembeni kötelezett-
ségek visszafizetésére vonatkozó második moratórium lejárta után 
nem igénylik a banktól egyik felajánlott lehetőséget sem, automati-
kusan elfogadják a bank által javasolt és benyújtott törlesztési ter-
vet. A bankok által javasolt alapvető és általános modell az, hogy az 
előző időszakból származó kamatot fel kell osztani az adósság többi 
részére, amelyet a visszafizetési moratórium idejére meghosszabbí-
tottak. A második törlesztési elhalasztás két hónapon át tartott, és 
országos szinten a polgárok 82 százaléka, a vállalatoknak pedig 69 
százaléka élt a lehetőséggel, a felfüggesztett kötelezettségek össz-
értéke pedig mintegy egymilliárd euró.

G. B.

Interneten a szállásadók
A turisztikai és vendéglátóipar területén létrehozott új központi in-

formációs rendszer (e-turista) bevezetése alkalmából, – amely egyesíti a 
Szerb Köztársaság vendéglátóhelyeinek összes adatait – az önkormányzat 
gazdasági osztálya bemutatót és képzést szervezett a községben szállás-
hely-szolgáltatást nyújtó vendéglátósok számára. Ebből az alkalomból a 
szállásadóknak internetes felhasználói lehetőséget kínáltak, amely révén 
október elsejétől nyilvántartást vezethetnek a vendégek be-, illetve kije-
lentkezéséről, lehetőség adódik az idegenforgalmi illeték fizetésére, a 
szálláshelyek nyilvántartására és besorolására.

Az előadáson a temerini és zsablyai vendéglátósok vettek részt. Bő-
vebben az idegenforgalmi rendszer használatáról a  https://bit.ly/3l0U4EH 
portálon olvashatnak.

Cserepes virágok

A Temerini Újság székhelye: Petőfi sándor utca 70.
E-mail cím: dujmo2@gmail.com

Tel.: 021/843-750, 063/8-503-307
Lapzárta: kedd 10 óra.

Kérjük olvasóinkat, hogy legkésőbb a jelzett időpontig adják 
le hirdetésüket, információikat.

Október 2-án a kókaisok begyűjtötték az iskolájuknak ajándékozott 
cserepes dísznövényeket, eddig 16 helyi családtól érkezett felajánlás. A 
gyerekek nagy örömére értékes, mutatós növényekkel varázsolhatják 
otthonosabbá az iskola folyosóit. 

Az iskola természetvédői megköszönik a virágadományokat. Nagyon 
sok szép növény érkezett az iskolába. Elhelyezésük még tart, de már így 
is érezhetően szebbé és otthonosabbá tették környezetünket. 

Reméljük, hogy ilyen iskolában sikeresebben megy majd a tanulás 
is, és az itt felnövő gyerekekből környezetükre odafigyelő felnőttek vál-
nak! – írták e-mailben a diákok szerkesztőségünknek.
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Nem válogatnak a fatolvajok
Nem nyugszanak a fatolvajok a határban. A még meglevő, de lakatlan 

tanyákról, vagy már csak a helyükön nőtt akácfákat vágják ki és hordják 
el. Úgy tudni, hogy a lopott fát féláron árulják „megbízható” vásárlóknak. 
Néhányan a tolvajok közül már lebuktak, de úgy tűnik maradtak még. 

A napokban a túllabarai határban, e sorok írója szüleinek egykori 
tanyájáról a még megmaradt fákat igyekeztek kivágni. Az elkövetők nem-
igen válogattak, mert már 
nemigen van miből, ugyanis 
még az alig karvastagságú-
akat is megtizedelték, vagy 
kivágták. De nyilván valaki 
megzavarhatta őket, mert az 
elszállítással nem bajlódtak. 
Úgy tűnik, hogy van igazság 
a mondásban, miszerint ad-
dig jár a korsó a kútra, míg 
el nem törik, ami azt jelenti 
más szóval: a tolvaj előbb-utóbb lebukik... 

A napokban azért jártunk a határban, hogy a fatolvajok által térdma-
gasságban kivágott és ott hagyott fát összeszedjük, és egy kicsit körülnézve 
a magunkkal vitt motorfűrésszel a maradékból magunknak is vágjunk 
némi tűzrevalót. Nyilván messzire hallatszik a motorfűrész zaja, meghall-
hatta valaki, esetleg láthatta is, hogy utánfutóra rakodunk, és jelentette. 
Tény, hogy kiszállt a rendőrség! Szerencsére nem kellett magyarázkod-
nunk. Megismertek bennünket, azt is tudták, hogy a saját fánkból rako-
dunk. Nyílván nem kell magyarázni, hogy megnyugtató volt a rendőrség 
gyors reagálása. És az is, hogy a határban dolgozók közül valaki, vagy 
valakik bejelentést tettek a gyanús látványról. Köszönet érte. Most azért 
szurkolok, hogy minél előbb csípjék nyakon az „igazi” fatolvajokat is. 
Igazolódjon be a fentebb idézett mondás. G. B.

Térdmagasságban elvágva

Maradt a hizlalda
Júniusban Đuro Žiga akkori polgármester és munkatársai megálla-

podtak Vladica Mladenovićtyal, az Illancs sertéstelep vezérigazgatójával 
és Milan Graorával, a tenyészet vezetőjével, hogy megoldást találnak a 
sertésteleppel kapcsolatos poblémára. Az ígéretben az szerepelt, hogy a 
telepet fél éven belül áthelyezik máshová, és az új hely felkutatásában és 
kijelölésében az önkormányzat közre fog működni. 

Úgy tűnik, a megállapodást egyik fél sem teljesítette. Erre utal az, 
hogy a múlt héten a petíciót aláíró polgárok képviselői a községháza előtt 
elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy az új községi vezetés sem in-
tézkedik, még a beadványaikra sem válaszol. A környék lakosainak kép-
viselői vaskos dokumentációval igyekeznek alátámasztani az orrfacsaró 
bűzt árasztó farm környezetszennyezését, amely ezreket érint. A polgárok 
arra gyanakszanak, hogy korrupciós ügyek húzódnak a háttérben.

Az 1964-ben létesült sertéstelep eredetileg ipari övezetnek számító 
telken épült, de a kolóniai helyi közösség beépítésre szolgáló területének 
későbbi kibővítésével lakóterületen belülre került.

Amíg a Petőfi Birtokhoz tartozott anyakocák fiaztatására szolgált, 
privatizáció után lett hizlalda. A környékbeliek szerint a farmon jóval 
több sertést hizlalnak, mint amekkora a kapacitása.

G. B.

6. Civil Piknik

Az önkormányzat Idegenforgalmi Szervezete a vendéglátóipari és 
idegenforgalmi szempontból jelentős helyekhez vezető utak mentén már 
korábban tájékoztató táblákat helyezett el. Ily módon kívántak hozzájá-
rulni a község épületeinek és intézményeinek nagyobb látogatottságához 
és felismerhetőségéhez. A táblák útbaigazítják az érdeklődőket, merre 
található például a kisállatkert, a Jegricska parti csárda, a tájház és más 
kiemelt jelentőségű vendéglátóipari és idegenforgalmi létesítmény. 

A községi idegenforgalmi szervezet pályázati forrásokhoz szeretne jutni 
az ezzel kapcsolatos, három részből álló projekt megvalósításához.

Ezáltal a Temerinbe látogatók számára könnyebben elérhetővé vál-
nak az idegenforgalmi szolgáltatásokat nyújtó intézmények és épületek, 
továbbá a történelmi múlttal rendelkező épületek, termálvizek, tanyák, 
éttermek, borházak és a kulturális tartalmak. Hasonló táblákat terveznek 
elhelyezni Járekon és Szőregen is.

A projekt második részeként a napokban háromnyelvű (szerb, ma-
gyar és angol) utasköszöntő táblákat állítottak föl a községbe vezető és 
az onnan kivezető utak mentén. A projektum harmadik szakaszában 
felirattal jelölik majd meg az összes fontos létesítményt, illetve intéz-
mény székhelyét.

 G. B.

háromnyelvű utasköszöntő tábla Temerin Község bejáratánál

Idegenforgalmi 
táblák

Senior örömtánc
Csütörtökön, október 8-án, délután fél 5-kor ismét várjuk a Tájház-

ban az érdeklődőket. Mozgás-öröm-agytorna – ez a senior örömtánc. 
Előzetes tánctudás, partner nem feltétel. Bárki bátran csatlakozhat. 
Egyszerű mozgás, jó zene, memóriafejlesztés. Amit nem árt hozni: 
jókedv és egy kis ivóvíz. Csak el kell indulni, mindenkit szeretettel 
fogadunk!  érdeklődni szabó Gabriellánál a 0648195216-os telefon-
számon lehet.

A járványügyi szabályok betartásával tartotta meg az Iparosok és 
Vállalkozók Egyesülete a 6. Civil Pikniket. A szűkített összejövetelen a 
hagyományokhoz híven előadások és sporttevékenység volt napirenden. 
A képen a Civil Piknik résztvevőinek egy csoportja. A felvétel a Papirus 
boltból érkezett.
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Ötvenötödik házassági évfordulójuk alkalmából 
szeretettel gratulálunk és még sok boldog, együtt 

töltött évet kívánunk Isten áldásával
Gyermekeitek családjaikkal

Faragó Antal 
és Szabó Gizella

Horváth László 
és Szabó Ilona

Lukács Mihálynak és 
Surján Margitnak

házasságkötésük 
60. évfordulója alkalmából 

szívből gratulál
fiuk, Mihály, 

menyük, Klementína és unokáik, 
Roland és Dávid

Anyakönyv
2020 augusztusa

Fia született: Janković Ivanának (Milenko), 
Malešević Tamarának (Ilija), Rukavina 
Jovanának (Darko), Miavec Ildikónak (Róbert), 
Jankulov Oliverának (Vitomir), Ušljak Bojanának 
(Andrija), Jovišić Marijanának (Nemanja).

Lánya született: Ilić Divna (Miroslav), 
Kácsor Horvát Krisztinának (Kácsor Mihály), 
Tomić Danijela (Nikola).

Házasságot kötött: Butina Ratko és Đorđević 
Jelena, Medić Miloš és Prolić Nikolina, Jabard 
Leonard és Isakov Jasmina, Todorović Tihomir 
és Tomušilović Milica, Ris Zoran és Ivkov Marija, 
Fodor Zénó és Bíró Mónika, Zubac Spasoje és 
Narančić Milica, Mrđa Jovan és Cvjetijanin Gorana, 
Mijatović Radoslav és Mišković Sandra.

Elhunyt: Orosz (Mészáros) Rozália (1934), 
Greiling (Giric) Mária (1935), Radišić Branislav 
(1954), Radišić Goran (1979), Božić Nebojša 
(1946), Faragó Sándor (1946), Sirovica 
(Bálind) Mária (1921), Mićanović (Babić) Sara 
(1933), Bóka László (1956), Jakubec János 
(1931), Dražić (Novaković) Milka (1933).

Földet	bérelek
062/10-69-459

Tekeredik a kígyó
Bábos foglalkozás a tájházban

A Tekeredik a kígyó elnevezésű program keretében 47 gyermek 
ügyeskedett a magyar népmese napja alkalmából az interaktív bábos 
foglalkozáson, a tájházban. A Kókai iskola elsős tanulóit 15 fős cso-
portokba osztották. A foglalkozás keretében kígyó formájú bábokat 
készítettek a gyerekek, akik meséket is hallgattak és népi játékokban 
vettek részt.

Tóth Lívia, foglalkozásvezető: – Általában olyan anyagokkal dol-
gozunk, amelyek otthon megtalálhatók. Szükségét éreztük annak, hogy 
a szülők a gyerekekkel együtt készítsenek valamit. Foglalkozásaink igen 
népszerűek. A Vándor Bábszínház 2011-ben alakult. Fennállásának 9 
éve alatt 11 előadást 750 alkalommal játszottak, csaknem 3500 gyerek 
előtt. Garbac Sarolta, alapító tag elmondta, új előadással a járvány 
miatt sajnos nem készülhettek, mert nem lehetett tervezni sem. Ezért egy 
csoportos foglalkozásban gondolkodtak.

A nap fénypontja a foglalkozás közben elkészített kígyók farkának 
egybekapcsolása volt. Ezzel egy óriáskígyót alkottak, közben pedig mon-
dókákat énekeltek.

(Pannon RTV)

ASavanović fóliakertészet
őszi kínálatában: cserepes gömbkrizantém, 
árvácska, díszkáposzta.
A szokásos kínálatban: örökzöldek, sziklakerti 
növények, szobanövények: schefflera, Benjamin fikusz, 
100 fajta kaktusz.

Temerin,	Bem	u.	22.,	Újvidéki	utca 
(a	vasúti	átjárónál)	tel.:	064/234-38-53
Parkosítás,	kertrendezés	és	megrendelésre 

beültetés: 063/19-16-169
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Ünnepélyes keretek között házasságot kötöttek

Surján Sandra Mária és Gara Dénes
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Dr. Petri Balázs és Ellenbacher Ibolya

Az an gyal
Az EL ső Hó Esés vis  szA Hoz TA em lé ke ze tem be azo kat a ré-

gi-ré gi szív me len ge tő té li es té ket. Be fű töt te a ma ma szárízikkel 
a ke men cét, meg gyúj tot ta a pet ró le um lám pát, és a kis csa lád kö rül ül te 
az asz talt. Apa né ha elő vet te a tam bu rá ját, és pen get te, a ma ma kö tö-
ge tett, én pe dig ké pe ket szí nez tem. Rá di ónk ak kor még nem volt, a 
te le ví zi ót hír ből sem is mer tük.

Kö rül ölelt ben nün ket a vég te len csend, a ku tyák sem ugat tak, és 
szin te hal lot tuk, hogy per cen kint a fagy. Mos ta ná ban gyak ran el tű-
nő döm, hogy mi volt eb ben a szép, a fe lejt he tet len. Ta lán az együtt lét 
meg hitt sé ge, amely me le gebb volt a ke men cé nél is.

Vagy a lel kek vég te len bé ké je? El me rül ni a sza vak szí vet gyö nyör-
köd te tő ízé ben, új ra él ni a me sé lés ben az el múlt na pot, és vár ni a kö vet-
ke zőt? Át jött And ris bá csi, a szom széd, Ve ron ka né ni meg a ker tek fe lől 
ér ke zett, a só gor le rak ta a kony há ban a klum pá ját, há zi kö té sű, vas tag 
zok ni ban járt nesz te le nül, és va rázs la tos dol gok ról me sélt. A vi lág há bo rú 
min den es te vis  sza tért az em lé ke ző me sék ben, de ott mu to gat ta ma gát 
a vá sá rok sok szí nű vi lá ga is. A nagy apa klat tyo gó pa pu csá ban ké sőbb 
ránk nyi tot ta az aj tót, és hoz ta cse rép kan csó ban a bort. Min den ki nek 
ju tott be lő le egy- e gy po hár ká val. Hogy fo koz za a ked vet.

A szü LE rém Tör Té nE TE kET mE séLT; ta nyán élt le ány ko-
rá ban, ott hal lot ta őket. De tu dott ka rá cso nyi cso da tör té ne te ket 

is. Is mer te Il ka án gyit, aki egy szer va ló di bet le he me sek kel ta lál ko zott a 
ha vas té li ha tár ban. Krisz tust ke res ték. És ál lí tó lag rá is lel tek egy gaz da 
is tál ló já ban. Ahogy a Bib lia ír ja. Me se volt az egész vi lág!

An gya lok röp dös tek kint, akár a ga lam bok, ők hord ták ugyan is a 

ka rá csony fát. No, per sze nem oly at, ami lyet mos ta ná ban le het lát ni, te le 
szik rá zó, szí nes vil lany kör té vel, arany haj jal, sza lon cu kor kák szá za i val és 
szí nes üveg göm bök kel. Csak amo lyan egy sze rű pa rasz ti, ta nyai fács kát, 
ame lyet a ma ma fel ci co má zott. Volt azon még ci pő pert li is.

Egy iLyEn Té Li Es TE tör té ne te örök re em lé ke ze tes ma rad 
szá mom ra. Apám me sél te a dí vány sar ká ban ül ve. Né mán hall-

gat tuk. Azt ál lí tot ta ugyan is, hogy le gény ko rá ban ta lál ko zott egy szer 
sze mé lye sen is az an gya lok ün ne pi se re gé vel. Éne kel ve ér kez tek. Ő az 
is tál ló ban he vert a pric  csen, de a nagy ének szó ra elő bújt. Ép pen a mi 
ud va run kon volt az an gya lok pi he nő je.

A szü le azon ban, aki a te he ne ket ment fej ni es te, ki jött ke zé ben a 
te jes saj tár ral, hó na alatt a fe jő szék kel az is tál ló ból, és meg lát va az an-
gya lok fé nyes, ének lő se re gét, a kis szé ket közébük dob ta!

Ri ad tan néz tünk va la men  nyi en a me sét itt fél be sza kí tó apá ra. Cso-
dál koz va, kis sé meg rö kö nyöd ve is.

„Mond ja már to vább!” – un szol ták a hall ga tók. „Kö zé jük dob ta a 
szü le a kis szé ket?” „Igen. Az an gyal se reg er re meg ri adt, szár nya i val tap-
sol va fel reb bent, és el re pült ke let fe lé. So ká ig néz tem utá nuk, de már 
csak a fel hő ket lát tam. Azok ka va rog tak. De a nagy tu mul tus ban egy nek 
el tö rött a szár nya, és itt ma radt. Nem tu dott a töb bi ek kel el re pül ni.”

Va cog ta tó ré mü let bor zon ga tott ben nün ket, pe dig tud tuk jól, hogy 
me se az egész. „Itt ma radt? És mi lett ve le?” – kér dez te va la ki.

Apá ra néz tem. Mo soly gott, és a ma ma fe lé for dult. Az tán a ke ze las-
san a ma ma ke zé re té vedt. Fel si kol tott ben nem az öröm. A ma má hoz 
ro han tam és meg ölel tem: „Ma ma, drá ga! Tud tam én ed dig is, hogy te 
vol tál az an gyal. Ma ma, te iga zi an gyal!”

És sír tunk.
iL Lés sándor, TÚ 24/221

Szegeden
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PorosoDó TÁrgyAk. – A Restitúciós 
Ügynökség polcain porosodó tárgyak között van 
a temerini Grísza Mária kérelme is. A károsulta-
kat képviselő országos Vagyon-visszaszármazta-
tási Egyesület egyik alapító tagja és alelnöke az 
elsők között kérelmezte annak 
a 3 holdnyi területnek a vissza-
szolgáltatását, amelyen a tér-
ség egyik legkiválóbb minőségű 
gyógyvízforrása van.

Köztudott, hogy a méltán 
híres gyógyvíz kútját 1912-
ben fúratta a Grísza család, 
akik kőolajlelőhely reményé-
ben 80 hold föld árát fektették 
a munkálatokba. Hat hónapig 
megállás nélkül dolgoztak lo-
vakkal, amikor felszínre tört a 
sárga víz – meséli az örökös. 
Miután kiderült, hogy milyen minőségű gyógy-
vízre bukkantak, további befektetésekre is sor 
került: a mai malom udvarán egy gyógyvizes me-
dencét ásattak, és megépítették a jelenleg siral-
mas állapotban levő kádfürdőt is. A későbbiek 
folyamán a családfő, Grísza András megtalálta 
annak a módját, hogy hasznosítsa a vízzel feltörő 
etángázt is: ezzel fűtötték a fürdőt, és egy mal-
mot is működtettek. A jódot és ként tartalmazó 
Grísza-víz gyógyhatásának hamar híre ment, és 
nemsokára virágzó vállalkozásnak bizonyult. 
1950-ben azonban az udvaron és a házon kívül 
elkobozták a család összes vagyonát

– A szüleim egész életükben azért harcol-
tak, hogy visszakapják a vagyonukat, így minden 
befektetésnek és utánajárásnak nyoma maradt. 
Ennek köszönhetően én ma is tudom igazolni az 
örökségem értékét. Kiszámoltam egyszer, hogy 
a családomtól elkobzott vagyon reális értéke 
20 millió euró. A 80 hold föld ára, a medence-
építés költségei, a gáz felvezetéséhez szükséges 
szívó-nyomó kútba fektetett hatalmas összeg, a 
kádfürdő megépítése és a további befektetések 
összege ez. Ennek ha 20 százalékát visszakap-
nám, akkor is boldog ember lennék. Személy 
szerint 150 hold földben is kiegyeznék, de akár 
újvidéki lakásokkal is visszafizethetné az állam 
az eltulajdonított örökségemet.

HArCoLni kELL A Jogos JUssokérT. 
– Siralmas körülmények között csordogál a régió 
egyik legjobb minőségű gyógyvize Temerinben. A 
több mint százéves, egykor nagy becsben tartott 
gyógyvízfurat jelenleg a Szerb Kőolajipari Válla-

lat (NIS)  tulajdonában van, kezelője 
pedig a temerini közművállalat.

Grísza Mária az elsők között volt, 
aki a Milošević-rendszer megdöntését 
követően megkezdte a visszaszármaz-
tatások szorgalmazását. A károsultak 
érdekeit képviselő országos egyesület 
a 2000-es években az új hatalomtól 
ígéretet kapott arra, hogy az egyik első 
szabályozásuk a restitúciós eljárások-
ra vonatkozik majd. Ennek ellenére 
csak 2011-ben fektették le a vissza-
származtatások törvényi alapját – te-
kint vissza a kezdetekre az országos 

egyesület alelnöke.
– A legnagyobb gond az volt, hogy nem tet-

tek eleget azon kérésünknek, hogy moratóri-
ummal védjék meg az elkobzott vagyonokat. Ha 
ezt annak idején megteszik, akkor a kérdéses 
státusban levő ingatlanokat nem lehetett volna 
privatizálni, és ma nem lenne semmi probléma. 
Ez viszont nem történt meg, így esetemben is 
csak a kádfürdő épületét sikerül visszakapnom 
természetben. Ha ránézek a siralmas állapotban 
levő fürdőre és a végletekig elhanyagolt forrásra, 
akkor érzem át igazán annak a küzdelemnek a 
jelentőségét, amelyre édesanyám buzdított. Tud-
valevő, hogy a kutat sosem fogom visszakapni, 
hisz az etángáz miatt energiaforrásnak számít, így 
társadalmi tulajdonként jelenleg is a NIS-é. Ilyen 
feltételek mellett viszont a fürdőt sem érdemes 
működtetnem, hisz a feltörő etángáz miatt fizet-
nem kellene a gyógyvíz használatáért – mondja 
az örökös hozzátéve, hogy jelenleg még mindig 
a temerini egészségház használja az épületet, 
ám a Grísza-vizet ők sem alkalmazzák a fiziko-
terápiás célokra.

– Számomra az egyetlen megoldás az lenne, 
ha földterületekkel vagy állami tulajdonokban 
levő lakásokkal térítenék meg az elkobzott va-
gyont. Tisztában vagyok azzal, hogy még ter-
mészetbeni kifizetés esetén is csak a reális ér-

ték töredékét kapnám meg, ám legrosszabbul 
az állam által meghatározott szorzószám révén 
elszámolható kárpótlással járnék. Esetemben 
ugyanis ez legfeljebb annyit jelentene, hogy a 
leértékelt vagyonért járó összeg felét sem kap-
nám meg.

Grísza Mária szerint a kérelmezőknek nem 
igazán áll érdekében, hogy szorgalmazzák a 
szorzó megállapítását. Az egyesület szakembe-
rei a mai napig azt ajánlják minden érintettnek, 
hogy a nem visszaadható vagyonok esetében se 
várják a szorzószám megállapítását, hanem fo-
gadják el azt, amit az illetékesek természetben 
felkínálnak nekik.

visszAADTÁk A visszAADHATóT? – Az 
év végi adatok szerint a természetbeni vissza-
származtatásra vonatkozó végzések révén Vaj-
daságban 507.500 négyzetméter üzlethelyiséget, 
5765 hektár erdőt és 442 hektár be nem épített 
építkezési területet származtatott vissza az állam, 
de 60 ezer hektár termőföldet is visszaadtak 
az egykori tulajdonosoknak, illetve örököseik-
nek – sorolta decemberben Strahinja Sekulić, 
a Restitúciós Ügynökség igazgatója. Ugyanakkor 
elmondta azt is, hogy a természetbeni restitúció 
befejezése három éven belül várható, addig azon-
ban még 47 ezer hektárnyi vajdasági termőföldet 
kell visszaszármaztatni.

A helyzet mégsem olyan fényes, ahogyan azt 
az adatok által prezentálják – mondja Grísza 
Mária. A legtöbb esetben ugyanis az emberek 
nem azt a területet kapják vissza, amelyet el-
vettek tőlük.

magyar szó, Tóth D. Lívia

visszakapni nem egyszerű
Több mint hetvenezer kérelem porosodik a Restitúciós Ügynökségben

A Grísza család örököse még várja az igazságtételt

Már fél éve lejárt a második világháború 
után elsajátított, nem visszaadható vagyonok 
kárpótlási koefficiensének meghatározására 
kiszabott határidő. Az előleg összegének meg-
állapításához szükséges szorzóról való döntést 
már többször is elodázták, a kifizetés kezdeté-
nek határidejét pedig legutóbb 2020. március 
31-ére hosszabbították. A koronavíus-járvány 
miatt azonban a mai napig nem került sor 
a koefficiens megállapítására – nyilatkozta 
nemrég Polina Babić, a Restitúciós Ügynök-
ség tanácsadója. Kiemelte, hogy az ügynökség 
elvégzett mindent, ami a végzések meghozata-
lához szükséges: a vagyon-visszaszármaztatási 
eljárások 90 százalékát már feldolgozták, azaz 
több mint 70 ezer kérelmező jogosultságát 
ellenőrizték az elmúlt hat évben.

Grísza Mária

A Grísza-fürdő egykor... ...és ma
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• Pályafutását földrajztanárként 
kezdte Temerinben, jelenleg a kaposvári 
Egyetemen környezetgazdaságtant, vá-
rosökológiát és ipari ökológiát, míg 
az Újvidéki Egyetemen regionális po-
litikát és egészségföldrajzot tanít. A 
felsorolt szakterületek szoros össze-
függésben vannak egymással?

– A térben minden összefügg, így a 
népesség egészségi állapota is egy adott 
környezet higiéniai, táplálkozási, éghajlati 
vonatkozásaitól függ, de a lakosság  tér-
beli mozgása, az utazások is befolyásolják 
egy-egy betegség terjedését. A nagy népes-
ségű fejletlen államokban az egészségügyi 
szolgáltatások tervezése a területfejlesztés 
része, s ha az egészségügyi szolgáltatások 
intézménye megfelelő szintet ér el, az terü-
letfejlesztési kategória is. Ha egy területen 
4-5 gyár egymás hulladékát tudja hasznosítani, 
az már egy régió magasszintű környezetvédel-
me és erőforrás-megtakarítása.

• A pedagóguspálya az egyik legszebb 
pálya, a nevelők, a pedagógusok olyan 
irányba tudják terelni az ifjúságot, ami 
„a szép élet felé viszi őket”, hangzott el 
a díjátadón. Professzor úr milyen mód-
szerekkel tesz ezért?

– Korábban a középiskolában a fiatalok 
nyelvét próbáltam megérteni, mert én is kez-
dő és fiatal tanár voltam. Sok tanulót vittem 
kirándulni, vezettem terepgyakorlatra, adtam 
lehetőséget,  hogy versenyere menjenek és 
sikereket érjenek el. Több fiatal kollégával 
akkor vitaesteket szerveztünk, ahol sokan meg-
jelentek, kérdeztek és vitáztak velünk, már 
akkor bontogatták szárnyaikat. Számos, ma hí-
res közéleti személy került ki közülük, akikre 
büszke vagyok, de én azokra is büszke vagyok, 
akik a helyi gazdaságban, iparban maradan-
dót tudnak alkotni. Akik ugyanolyan szakérte-
lemmel vezetik modern gazdaságaikat, mint a 
fejlett államok gazdái, számos temerini gazda, 
iparos és vállalkozó van akikre felnézek.

• munkája során mekkora szerep jut 
a klímaváltozást érintő problémák fel-
térképezésére? A kutatások során ennek 
mentén kell dolgozni?

– Én ezt a folyamatot előbb globálisan, 
majd egyes gazdasági ágak szempontjából 
ismertem meg, elemeztem: pl. a turizmus, 
vagy a mezőgazdaság illetve a települések, 
de főleg a városok szempontjából. Ismer-
tek a klímaváltozás okai, a forgatókönyvek. 
Nekünk a válaszadás, illetve az alkalmazko-
dás ismerete a fontos. Hogyan készüljünk 
fel a klímaváltozásra, mit tegyünk akkor, ha 
ismerjük azt, hogy mi várható településün-
kön. Vagy mit tegyenek a gazdák a mező-
gazdaságban.

•  nem érinti “mindennapi rutinun-
kat”, ezért a problématérképen gyakran 
hátrébb soroljuk az éghajlatváltozást. 
Ez egyet jelenthet a felelősségvállalás 
hiányával?

– Igen. Mindenki azt gondolja, őt még nem 
érinti a klímaváltozás, legyintenek rá, nevet-
nek, kinevetnek. Ezért nem foglalkoznak a 
mezővédő erdősávokkal, a parkosítással és 
zöldterület-fejlesztéssel, vízellátással, vízta-
karékossággal, utcai vízforrások, szökőkutak 
üzemeltetésével stb.

• Több vajdasági 
település területfej-
lesztési stratégiájának 
kidolgozásában vett 
részt. szülőfalujáért, 
Temerinért is sokat 
tett az elmúlt időszak-
ban. közreműködésé-
vel milyen eredmények 
születtek?

– Az akkori pol-
gármesterrel, régi di-

ákommal szorgalmaztuk, hogy készüljön fej-
lesztési stratégia, és ebben az akkori vezetés 
is keményen benne volt, nemzetközi projekt 
keretében szorgalmaztuk a fürdőfejlesztést, 
helyi közlekedésfejlesztést, a korábbi terület-
rendezési tervekben foglaltak megvalósítását, 
például az elkerülő út kérdését.

• A lehetőségeket ki kell használni – 
halljuk gyakran. Városunk mely adottsá-
gai válhatnak a lakosság előnyére?

– Kiváló földrajzi helyzet, jól ismert 
gyógyvíz, nem sorolom tovább. Nézzük csak 
a pacséri gyógyfürdő milyen eredményeket 
generál a kis településen egy-két év alatt. Sok 
hasonló példa van, amivel élni lehetne. A vál-
lalkozási lehetőségeket és az adottságokat mi-
nőséget produkálva kellene kamatoztatni.

• meddig jutottunk a fent említett 
Temerint elkerülő út megépülését vo-
natkozóan , amely már 1973 óta szerepel 
a községi településrendezési tervben?

– Talán a jelen helyi vezetés, a tartományi, 
vagy a köztársasági kormány elkezdi végre, 
hiszen a fontos megvalósítási feladatok között 
szerepel. Csak utána kellene a városközpont 
fejlesztésével foglalkozni, hiszen a fejlesztés 
logikája, véleményem szerint ezt diktálja.

• A két egyetemen kifejtett tevékeny-
sége szorosan összefügg a vajdasági 
magyar közösség gazdaság és terület-
fejlesztési stratégiájával. Hol tart ma a 
Prosperitati?

– Amit tanítok, azt ezen tevékenységem 
keretében próbálom a gyakorlatnak átadni. 
Az Alapítvány keményen benne van a vidék-
fejlesztési sikerekben, eredményes volt, s az 
itt élők gazdasági tevékenységét jelentősen 
javította, sokat tett a vállalkozások felpezsdí-
téséért, s mellette a beszállítókat is helyzet-
be hozta, hiszen az egész országra kiterjed a 
beszállítók köre. Nagy sikernek tartanám, ha 
a fiatalok itt vállalkoznának új, innovatív cé-
geket, gazdaságokat létrehozva, hiszen csak 
ez segíthet a vidékünk felvirágoztatásán. Ezt 
számos gyakorlati példa máris bizonyítja. Az 
európai virágpiacokra szállító családi vállalko-
zásoktól vagy speciális informatikai cégektől 
az autógyáraknak beszállító nagyvállalatokig 
a sikeres magáncégek teljes palettája meg-
található.

ÁDÁm Csilla

kérdések és válaszok 
egy kitüntetés kapcsán

Prof. dr. Nagy Imre egyetemi tanárral beszélgettünk

Prof. dr. Nagy Imre
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LED,	LCD	televíziók,	elektronikai	
berendezések,	mikrohullámú	sütők

javítáSát vállalom
Kitűnő	állapotban	levő, 

Svájcból	behozott	LED	és	LCD 
televíziók	árusítása

Tel.:	069/18-44-297

Az oktatói élethivatás melletti elkötele-
zettség elismeréseként nemrégiben Eötvös 
József-díjban részesült a kaposvári Szent 
István egyetem Gazdaságtudományi Kará-
nak tanára. Szakmai munkásságát már ko-
rábban is elismerték: 2002-ben megkapta 
a Trefort Ágoston-díjat, 2017-ben pedig a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitün-
tetést vehette át Szabadkán. A legutóbbi díj 
kapcsán kérdeztük tevékenységéről, idősze-
rű történésekről.
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A gazdasági célú szövetkezés gyökerei egé-
szen a 18. századi nyugat-európai államokra 
vezethető vissza, amikor is egyre természete-
sebb igénnyé vált a termelési, kereskedelmi és 
fogyasztási együttműködés. Elsősorban Ang-
lia és Hollandia kereskedelmi központjaiban 
alakultak ki ezek a kezdetleges szervezetek, 
azonban az első szövetkezeti alapértékeket és 
alapelveket 1844-ben, az angliai Rochdale-
ben fektették le. A szövetkezeti alapértékek 
az egyes szövetkezők, a csoportok, illetve az 
egész közösség viszonyainak (kapcsolatai-
nak, együttműködésének, stb.) minőségét 
megalapozó, erkölcsi normák. Körük bősé-
ges, leginkább a nyíltság, a becsületesség, a 
demokrácia, az egyenlőség, az igazságosság, 
valamint a szolidari-
tás, a másokért való 
törődés, illetve az 
egyéni felelősség, az 
önsegély vált ismert-
té, mozgató erővé.

A korabeli Habs-
burg Birodalmon be-
lüli Magyar Királyság 
területén rendkívül 
rövid időn belül, már 
1845-ben megalakult 
az első szövetkezet. 
Az országos méretű 
elterjedésre és szer-
veződésre viszont még fél évszázadot kellett 
várni, mire az Országos Központi Hitelszö-
vetkezetről szóló törvénytervezet 1898-ban 
történt elfogadását követően áprilisban meg-
alakult a Hangya szövetkezeti központ, 
ami a termelő-értékesítő és fogyasztási szövet-
kezeteket gyűjtötte egybe és amelynek Károlyi 

Sándor gróf volt a megalkotója. A szervezet a 
kisvállalkozói közöny leküzdése érdekében 
indított propagandatevékenysége, továbbkép-
ző funkciója, beszerzési, feldolgozási és érté-
kesítési tevékenységi köre egyaránt jelentős 
volt. A korabeli Magyarországon szinte min-
den településen volt kihelyezett kereskedése. 
A terjeszkedése pedig évről évre folyamato-
san csak növekedett. Ezt bizonyítja, hogy még 
1900-ban száz taggal rendelkezett, addig ez a 
szám 1905-ben ötszáz, míg 1911-ben ezerre 
növekedett. A Keresztény Fogyasztási Szövet-
kezet 1899 februárjában alakult, amely célja 
a nevében is visszatükröződő keresztény ér-
tékek képviselete, valamint éppen a Hangya 
érdekszövetség kényszerárai elleni küzdelem 

volt. A keresztény értékeket magukénak valló 
katolikus néppárti politikusok által alapított 
szervezet igyekezett minden községben kép-
zett és tapasztalt vezetőséggel ellátott boltokat 
létesíteni. A haszonhajhász kereskedőkkel 
szemben a szegényebb polgárok megsegíté-
séért alacsony árakon kínálták portékáikat. A 

Jótékony szövetkezetek Temerinben

A dömösi Keresztény Fogyasztási szövetkezet boltjának megnyitója

hiteleket a szegény sorsú polgárok nem tud-
ták visszafizetni, ezért 1910-ben átszervezésre 
került sor. A régi kölcsönöket behajtották, 
az eredménytelen boltokat bezárták, míg az 
újonnan adott hiteleket a polgárok anyagi 
helyzetéhez igazították. Mindezen intézkedé-
sek ellenére a szervezet nem tudta felvenni a 
versenyt a Hangyával, így 1917-ben megszünt 
és az említett szövetkezetbe olvadt bele.

A Keresztény Fogyasztási Szövetkezet bolt-
jainak alapítását a vidéki községekben első-
sorban a helyi plébánosok kezdeményezték 
és pártolták, így Temerinben Mihálovits 
Endre nevéhez fűződik az ilyen jellegű üzle-
tek megnyitása. Az Alkotmány 1904. március 
1-jei számában rövid hírben közölte a keresz-
tény szövetkezet megalakulását községünk-
ben: „Keresztény szövetkezet Temerinben. 
Bács-Bodrog megye földjén, Temerinben 
Mihálovics Endre plébános és Bódy Géza 
tanító lelkes agitációja folytán Keresztény 
Fogyasztási Szövetkezet alakult. Az uj fo-
gyasztási szövetkezetnek négy boltja van a 
város külterületein, ahol keresztény üzlet 
nincsen. A szövetkezet tehát semmi tekin-
tetben sem fog ártani a keresztény keres-
kedőknek.”

Az Alkotmány 1904. március 19-i szá-
mában kissé bővebben is foglalkozott a jeles 
eseménnyel: „(Pap és tanitó a keresztény 
szocializmus szolgálatában.) Temerinből 
jelentik, hogy Mihálovits Endre plébános a 
minap alakította meg községében a negye-
dik keresztény fogyasztási szövetkezetet. A 
négy szövetkezet a község négy olyan helyén 
van, hogy a keresztény boltosokat egyálta-
lán nem károsítják. Összesen 600-700 csa-
lád van bennök képviselve és érdekelve. A 
község derék plébánosán kívül Bódy Géza 
római katholikus tanítót illeti a szegény 
nép őszinte köszönete és hálája. Ő az, ki 
plébánosával karöltve megadja a hozzájuk 
fordulóknak a szellemi útbaigazítást: ala-
kuló gyűlések, jegyzőkönyvek vezetésével és 
más szükséges irányítókkal. A nép lelkese-
dése és hálája követi őket.”

FÚró Dénes

Friss temerini és 
dunabökényi 

akác-, valamint 
Tarcal-hegyi hársméz 

eladó a termelőtől.
Tel.: 063/511-925

Egyházközségi hírek
Köszönet a hívek támogatásáért, harangja-
ink modern vezérlést kaptak, a motorok 
és a villamos kábelek cseréje megtörtént. A 
nagyharang motorja van még javításon, bí-
zunk benne, hogy a héten az is megszólal 
majd. Ezek után, Isten segítségével, jövőre 
tervezzük a felújítás második fázisát, amikor 
a harangnyelvek, a toronyóra és a negyed órát 
jelző szerkezet is helyre kerülhet.
Temerinben jelenleg 7 rózsafüzér tár-
sulat működik (az Újsori, a Kastélyutcai, az 
Újvárosi, a Túlabarai, a Nagyutcai, a Jubileumi 
és a Telepi). Az egész hívőközösség számá-
ra nagy öröm, hogy 188 temerini hívő tagja 
egy-egy rózsafüzértársulatnak. Minden nap 
személyenként legalább egy tizedet elimád-
koznak városunk megújulásáért, az ifjúságért, 
a családokért, a betegekért. Szívből köszön-

jük igyekezetüket. Nagy szükség lenne még új 
tagokra, bátran jelentkezzenek az atyáknál. 
Október hónap a Szűzanya hónapja. Egyhá-
zunk előszeretettel bátorít mindannyiunkat 
a rózsafüzér imádkozására. Nagyon fontos, 
hogy amennyiben lehetséges, minél többen 
imádkozzuk azt közösen. Ezért szeretettel 
hívunk minden Rózsafüzértársulati tagot és 
minden hívőt, hogy ha csak lehetséges jöjje-
nek a közös rózsafüzér imára, melyet minden 
szentmise előtt 40 perccel a templomban kö-
zösen imádkozzuk.
Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, 
csütörtökönként elkezdjük a Szentség-
imádás iskoláját. Kiváló lehetőség hogy 
elmélyítsük hogyan lehet a csendben kap-
csolatba lépni az élő Istennel. 18 órától fél 
óra bevezető után fél órás csendes szentség-
imádás lesz.



TEMERINI ÚJSÁG2020. október 8. 9

A történet gyökere a második világháború 
utáni 1950-es évekre nyúlik vissza. Ekkor-
tájt kalmár istván sarki nagykocsmájában, 
amelyben ma a Pogled illatszer és rövidáru 
bolt működik egy Ember sándor nevű úriem-
ber által alapított és vezetett tornaklub mű-
ködött. Szertornát, birkózást és súlyemelést 
gyakorolhatottak itt az idelátogató temerini 
fiatalok. Az edzéseket maga az alapító ve-
zette Huber Elek–Lexi szövetségi edző szak-
mai utasításai alapján, aki egyébként maga is 
rendszeresen megjelent az edzéseken.

Az akkori fiatalok nevesebbjei voltak ide bejá-
ratosak: a később Amerikába kivándorolt és fes-
tővé lett kohanecz László, valamint Bujdosó 
Ferenc, Papp Ferenc, Papp Imre, Majoros 
gáspár, karácsondi Pál és oláh József.

Nos, történt, hogy a fentebb említett Papp Fe-
renc (a mérnök), akivel Majoros Gáspár – Gazsi 
öcsém – ebben a közegben szoros barátságban 
állt, valamilyen különleges kórban megbetege-
dett, és Gazsit kérte meg, hogy szerezzen neki 
gyógyszert, amit ő meg is tett.

Jóval később Ferenc a halálos ágyán hálá-
ja jeléül meghagyta a feleségének, hogy egy, a 
tulajdonában levő térképet adjon át Gazsinak. 

A térképen az a hely van bejelölve a temerini 
határban, ahol „kincsek találhatóak”. 

Az özvegy teljesítette a kérést, de a térképe-
ket és a kísérő feljegyzéseket nekem hozta el, 
mivel Gazsi kivándorolt Kanadába.

Fénymásoltattam a papírokat, és értesítettem 
öcsémet a történtekről, aki igencsak komolyan 
vette a dolgot. Felhatalmazott például, hogy vásá-
roljam meg a három és félholdas parcellát a Kis 
bara partján, ahol – a térkép szerint legalábbis 
– a jugoszláv királyi család ékszerei és kincsha-
gyatéka a földbe ásva el van rejtve.

A parcellavásárlás 
herce-hurcája után a tér-
kép alapján hozzáfogtunk 
felkutatni azt a pontot, ahol 
a föld az értékes tárgyakat 
rejtheti. Időközben meg-
tudtam, hogy Pap Ferenc 
és társa már próbálko-
zott a kincs nyomára jutni, 
de nem járt sikerrrel. Itt, 
ezen a ponton feltétlenül 
meg kell jegyezni, hogy a 
térképen szereplő egyik 
szám nem egyértelmű: le-
het nyolcas, de ugyanúgy 
kilences is. Ami egyáltalán 
nem mindegy, mert adott 
esetben ez azt jelenti, hogy 
a Szőregi úttól a Kisbara 

felé vagy 800, vagy 900 méterre kell ásni. Papp 
Ferencék állítólag a nyolcszáz méter táján tapo-
gatóztak – eredménytelenül.

LEvéL kAnADÁbA
Részlet abból a levélből, amelyet 2003. szep-

tember 30-án Majoros Zoltánnak, Kanadában 
élő unokaöcsémnek írtam: 

Kedves Zoli öcsém!
Köszöntlek családoddal, kívánom, hogy 

soraim jó egészségben, jó hangulatban talál-
jon édes mindannyiatokat. Avval a témával 
kapcsolatosan, amiről itthon jártatokkor 
beszélgettünk, a dolognak utánanéztem és 
mindenről tájékozódtam, amire engem az 

Temerini kincskeresők

A birkózó és súlyemelő fiatalok, 1956/1957. Balól jobbra: 
(?) János, Ember sándor, Bujdosó Ferenc, sági Mihály. 
Ülnek: Majoros Gáspár, Németh Béla, Kohanecz László és 
Karácsondi Pál.

alkalommal megkértél. Én kinn jártam a 
terepen és alaposan szemügyre vettem a 
tájat, a környéket. A tapogatózás szempont-
jából másodlagosan érdekesnek találom a 
kékkel megjelölt területet is. Minden esetre 
a mellékelt térképen azt a területet, amelyről 
beszélgettünk piros ponttal jelöltem. Az em-
lített terület három holdon fekszik. Mostani 
tulajdonosa Jakšić Dušan szőregi gazdálko-
dó, kertész. Beszéltem vele, azért vette meg, 
hogy kertészkedjen rajta, de úgy látszik, a 
meredek domboldal nem nagyon felel meg 
az elképzeléseinek és nekem úgy nyilatko-
zott, hogy eladná, meg is mondta, hogy a 
három holdért 6500 EU-t kér. Az idén szója 
volt benne, amikor kinnjártam már le volt 
aratva, és amint mondotta azonnal bir-
tokba vehető. Az említett helyeket a térkép 
hátulján pontokkal jelöltem.

Ami minket illet, hál’ Istennek jól va-
gyunk. A hosszú száraz meleg nyár után 
jött az eső meg olyan jég, hogy alapo-
san megtépázott minden termést. Üd-
vözlöm apukádékat, jó egészséget édes 
mindannyiótoknak. Külön üdvözlöm a 
Megy-t és a gyerekeket.

(Folytatjuk)
mAJoros Pál

2006. március 7. A szerző jobbról és öcs-
cse, Majoros Gáspár a kincset rejtő te-
repen

Beteljesedik-e a herderi jóslat az elveszített ma-
gyarlakta területeken? A „jóslat”, amelyet a XVIII. 
században Johann Gottfried Herder fogalmazott meg, 
így szólt: „A magyarok, mint az ország lakosainak leg-
csekélyebb része, most szlávok, németek, románok és 
más népek közé vannak beékelve, s századok múltán 
talán nyelvüket is alig lehet felfedezni.”

Több mint kétszáz esztendő telt el a „herderi jós-
lat” óta, s mégis itt vagyunk, mi, magyarok – körül-
ölelve szlávok, németek (immáron osztrákok) és 
románok által – a Kárpát-medencében.

A történelem szekere – ha létezik olyan – sokszor 
gázolt át rajtunk. Volt, amikor utasok voltunk azon, 
és volt, amikor elszenvedői a gázolásoknak, de talpra 
álltunk. Ahhoz, hogy ez így maradjon, szükséges az 
összefogás, az együtt gondolkodás és az együtt cselek-
vés. Ezt példázzák Csóti György tanulmánykötetének az 
írásai is. Azé az emberéi, aki politikai szerepvállálása 
kezdete, 1988 óta következetesen képviseli a magyar-
ság érdekeit itthon és határainkon kívül.

Az ismertetőt Csóti György, a könyv szerzője jut-
tatta el szerkesztőségünkbe.

Könyvismertető

Trianon után száz esztendővel
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Temerini plébánosok (10.)

Vondra Gyula
Vondra Gyula újvidéki káplán 1946. au-

gusztus 9-én vette át a temerini plébániát Tóth 
Józseftől. Hivatalosan azonban a lágerben levő 
Kopping Gáspár maradt haláláig Temerin plé-
bánosa, Vondra adminisztrátorként végezte a 
plébánosi teendőket. 1908. július 26-án szüle-
tett a ma Szlovákiához tartozó 
Turánban. A teológiát 1929 és 
1933 között Ðakovón végezte, 
1933. július 2-án Szabadkán 
szentelték pappá. Kishegyesen, 
Belgrádban és Újvidéken tevé-
kenykedett. Nevéhez fűződik, 
hogy Belgrádban a Krisztus Ki-
rály-templomban hitoktatója 
és nevelője volt az ott tanuló 
magyar tanítóképzősöknek, 
majd 1941 áprilisának zava-
ros napjaiban előkészítette a 
belgrádi magyarok hazatele-
pítését. Újvidéken a háborús 
években hitoktató volt a Magyar Királyi Állami 
Líceum és Tanítóképző Intézetben, igazgató és 
nevelő a Tanítóképző internátusában. 

Amikor 1946-ban Temerinbe került, első 
dolga volt a templomtető korhadt zsindelyének 
cseréppel való felcserélése. 1947 szeptembe-
rében egy kordokumentumot írt és hagyott az 
utókorra, amelyet a plébániatemplom Szent Ro-
zália-oltárképe mögé rejtett, és csak a 90-évek 
elején találták meg. Ebben beszámolt a temp-
lom festésének menetéről, hű képet festve az 
akkori helyi és országos gazdasági, társadalmi 
és politikai helyzetről. Az egyházközség képvi-
selő-testülete elfogadta Németh János, Hajdúk 
László, Illés Imre és Faragó Sándor temerini szo-

bafestők ajánlatát, akik Ruzsicska Pál újvidéki 
festőművész tervei alapján és vezetése mellett 
vállalták a templom festését. Három mennyezet-
képet maga Ruzsicska festett meg, és restaurálta 
a szentély boltozata felett levő Jakobey-festményt. 
A kórus boltozatán levő képet maguk a temerini 
mesterek festették.

Vondra plébános érdeme, hogy két művé-
szi értékű festménnyel gazdagodott a plébánia-
templom. Az egyik Márton Lajos budapesti fes-

tőművész alkotása, amely Szent 
Imre herceget ábrázolja. A má-
sik a Jézus Szíve-kép, amelyet 
Ruzsicska Pál festőművésszel 
készíttetett.

1948. augusztus 31-én a 
hívek megdöbbenten hallották 
a hírt: börtönbe vitték Vondra 
Gyulát, ismét pap nélkül ma-
rad a falu. A püspök szeptem-
ber 23-án a temerini születésű 
Pálinkás Sándort bízza meg 
a plébánosi teendők végzésé-
vel, aki vidám, társaságkedve-
lő pap volt, szívesen látogatott 

el a labdarúgó mérkőzésekre. Temerini szol-
gálatáról kevés emlék maradt. Vondra 1951-
ben szabadult a börtönből és szeptember 12-
én vette át a plébániát ft. Pálinkás Sándortól, 
akit a püspök Bácsföldvárra, majd Kispiacra 
helyezett adminisztrátornak. Még temerini szol-
gálata idején motorkerékpárjával közlekedési 
baleset érte. Életét ugyan megmentették, de a 
sérülés testi és lelki erejét nagyon megviselte. 
1971-ben bekerült a Jozefinumba, ahol 17 évi 
tartózkodása után 1988. március 23-án élete 
hetvennegyedik, papságának negyvenkilencedik 
esztendejében elhunyt. Temerinben helyezték 
örök nyugalomra.

Vondra Gyula szabadulása után lankadatlan 

A plébániatemplom harangjainak állapo-
táról és a folyamatban levő javításokról múlt 
heti számunkban részletesen beszámoltunk a 

ft. Szöllősi Tibor plébánossal készített beszélge-
tésben. A vasárnapi miséken az atya már tudat-
ta, hogy a harangok modern, digitális vezérlést 
kaptak. Három motor és a kábelek cseréje is 
megtörtént. Jelenleg azonban még csak a két 
kisebb harang szól szabályosan és rendesen, a 
nagyharang motorja még javításon van. A kö-
zépsőnek a nyelvét kell kicserélni, ugyanis az 
eredeti jó pár éve eltört, és egy kisebb, nem 
odaillőt építettek be, ami miatt a harang gyön-
gén, ráadásul „össze-vissza” szól. Csak úgy lehet 
megjavítani, ha új nyelvet kovácsolnak hozzá. 
Erre azonban nyilván csak jövőre lesz lehetőség. 
A nagyharang azonban várhatóan már a héten 
megszólal. Három harang rendesen, a középső 
pedig halkabban fog szólni. 

képünkön a plébános atya az új ve-
zérlőszekrény mellet, amint beharangoz 
a nagymisére.

G. B.

erővel ott folytatta munkáját, ahol három évvel 
azelőtt abbahagyta. Rendezi a temetők környé-
két, körülkeríti a templomudvart, elvégzi a szük-
séges javításokat a templom előtti kereszteken, 
a templom tetőzetén és más, kisebb-nagyobb 
javításokat végez. 1956 decemberének végére 
befejezik a jobb oldali hittanterem építését, és 
berendezését. A torony átépítése is régóta na-
pirenden szerepelt már, a nagy kiadások fede-
zésére gyűjtést szerveztek. 1957 júniusában a 
Napredak vállalatot bízták meg a munkák kivi-
telezésével, a bádogos munkákkal pedig a he-
lyi kisiparosokat. A munkálatok jól haladtak 
és szeptember 8-án az új torony készen állt az 
ünnepélyes felavatásra.

Vondra megvívta a maga harcát a telepi ká-
polnáért tíz éven keresztül, 1956-tól haláláig. Ő 
kezdte, de nem érte meg, hogy lássa terveinek 
megvalósulását. Az akkori idők vallásellenes 
nézetei miatt kápolna a Telepen nem épülhe-
tett, csak egy lakóház, amit imaházként használ-
hattak. 1961. december 26-án volt a kápolna 
megnyitása és megáldása. 

A következő lépés a karzat kibővítése volt 
1963-ban, miáltal 52 négyzetméterrel na-
gyobbodott a templom belterülete. Egy évvel 
később, 1964-ben megkezdték a bal oldali, 
nagyobb hittanterem építését, amely oratóri-
umként is szolgál, téli időben hétköznaponként 
itt tartják a miséket. Ezzel a templom bővíté-
sének lehetőségei kimerültek, megkapta vég-
leges formáját.

A II. vatikáni zsinat értelmében a nemzeti 
nyelv lett az egyházi szertartások nyelve a latin 
helyett. Vondra atya az első misét magyar nyel-
ven 1965. március 7-én tartotta.

A hívek megrendülten fogadták a hírt, hogy 
Gyula atya 1966. szeptember 28-án este hat óra-
kor váratlanul, előzetes betegeskedés nélkül 
elhunyt.

Már szólnak a harangok Böndör Pál
(1947–2020)

Költő, író, műfordító, dramaturg volt, 
1947-ben született Újvidéken, itt végezte 
iskoláit is. 1970 és 
1980 között prog-
ramozóként dolgo-
zott, majd 1999-ig 
az Újvidéki Rádió 
dramaturgja volt. 
2000-ben került a 
magyar szerkesz-
tőségbe, ahol előbb 
lektorként, majd iro-
dalmi szerkesztőként működött. Negyven 
évvel ezelőtt Temerinbe költözött. 1993-
ban és 1999-ben is megkapta a híd iro-
dalmi díjat, 1973-ban a sinkó Ervin-díjat, 
2004-ben a Koncz István-díjat, 2014-ben 
pedig a szenteleki Kornél irodalmi díjat. 
(Újvidéki Rádió)

Vondra Gyula

G. B.
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezem az 
elmúlt egy évre, amikor el-
vesztettem szerető férje-
met

ÚRI Lászlót 
(1949–2019)

Egy szív megállt, 
nem dobog tovább, 
csendes kis temetőben 
nyugalmat talált. 
Gyógyíthatatlan a seb, 
amit a sors mért rám, 
felejthetetlen az óra, 
amikor földet dobtak rád.

Állok a sírodnál, 
szemem könnyben áll, 
nincs kinek elmondani, 
ha valami fáj.

A halál nem jelent feledést 
és véget, míg él az, 
aki szeret téged.

Szerető feleséged

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs velünk szerettünk

JAKUBEC János 
(1931–2020)

Pihenése felett őrködj, 
Istenem, csendes álmát 
ne zavarja semmi sem.

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

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlék-
szünk hat hónapja elhunyt 
fiamra és bátyámra

DARABOS Mihályra 
(1954–2020)

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

Szívünkben 
emléked örökké él.

Szerető édesanyád és 
testvéred

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs velünk szerettünk

NÉMETH Csongor 
(1969–2019)

Csak az élet az, mi hamar elszalad, 
amit szeretve tettél benne, az megmarad.

(Brian Tracy)
Szívünkben megmarad szép emléke, 
legyen békés pihenése.

Báttya, Gizi, Géza, Bella, Viktor és Réka

MEGEMLÉKEZÉS

CSECSE (KOVÁCS) Ilona 
(1934–2017)

CSECSE András 
(1928–2006)

Szeretteinkről, akik 3,5 éve és 14 éve nincsenek velünk

„Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,

hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső) 

Emléketeket szeretettel őrzik 
szeretteitek

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk, akit sze-
rettünk

ÚRI László 
(1949–2019)

Sohasem halványul 
szívünkben emléked, 
sohasem szűnik meg 
lelkünk gyásza érted.

Míg velünk voltál nagyon 
szerettünk, hiányzol, 
soha nem feledünk.

Szerető családod

MEGEMLÉKEZÉS
Október 5-én múlt szomo-
rú egy éve, hogy nincs kö-
zöttünk

ÚRI László 
(1949–2019)

Legyen békés 
és nyugodt a pihenése.

Emlékét megőrzi 
fia, Attila, lánya, Tünde, 

veje, Pali és unokái: 
Ákos és Noémi

APRÓhIRDETésEK
• Családi ház eladó. Perczel 
Mór u 33. Telefonszám: 
062/19-00-654.
• Magyar és szerb nyel-
vű szövegek gépelését 
vállalom, diplomai mun-
kák, szerződések, kézira- 
tok és hasonlók. Telefon: 
063/844-999-8.
• Földet bérelek. Telefonszám: 
063/523-746.
• Cserepes virágok eladók. 
Újvidéki utca 407.
• Régi, lábbal hajtható kisau-
tót, Moszkvicsot vennék, bár-
milyen állapotban. Telefon: 
060/71-61-312 (Attila).
• Vásárolok régi mélyhűtő-
ket, fridzsidereket, mosógé-
peket, tévéket, tollat. ház-
hoz jövök, azonnal fizetek. 
Telefon: 062/133-22-69.
• Nyolc elválasztott törpenyúl 
eladó. Ár megegyezés szerint. 
Telefon: 064/546-21-62.
• Kilenc méteres kukorica 
felhordó újszerű állapotban 
500 euróért eladó. Telefon: 
064/202-10-50.
• Eladó 500 darab használt 
kikindai 333-as cserép, egy 

villanymotoros morzsoló-da-
ráló, valamint egy hatos és 
egy négyes hőtároló kályha 
kedvező áron. Telefonszám: 
064/38-18-971.
• Kapuk és kerítések szak-
szerű festését vállalom. Te-
lefon: 069/407-49-44.
• Lakható, öregebb építésű 
ház eladó a Dózsa György 
utca 103-ban. Ára 17 ezer 
euró. Telefonszám: 061/62-
02-535, vagy 38-40-153.
• Eladó egy jó állapotban 
levő gázkályha jutányos 
áron. Tel.: 063/82-80-616.
• Vásárolok rosszvasat, pa-
pírt, rezet, messzinget, alu-
míniumot, ólmot, kályhákat, 
villanymotorokat, autókat, 
elektromos készülékeket, 
régi kábeleket, antikvitásokat, 
régi pénzt, képregényt, albu-
mot képecskékkel. A legjobb 

árat fizetem, azonnal. Telefon-
szám: 064/468-23-35.
• szobafestést, házfestést 
vállalok. Tel: 062/78-20-02.
• 5-6 hold földet vennék. Tele-
fonszám: 064/40-55-431.
• Eladó vagy házért cse-
rélhető új 2. emeleti lakás 
Temerin központjában, új 
építésű épületben. A lakás 
bejegyzett, befejezett és 
azonnal beköltözhető. Te-
lefonszám: 064/40-55-431. 
• Redőny, szúnyogháló, har-
monikaajtó javítását és szere-
lését vállalom. Telefonszám: 
62/78-2002.
• Vásárolok hagyatékot, 
használt bútorokat és min-
den felesleges tárgyat pad-
lásról, garázsból, pincéből. 
Telefon: 063/8-143-147.
• Öt hold föld eladó. Tel.: 
061/64-67-717.

Miserend
9-én, pénteken 8 órakor: Jézus Szent Szíve és Mária Szent 
Szíve tiszteletére.
10-én, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért; 
valamint: †Frano Geljić; valamint: †ifj. és id. Zsúnyi Károly, 
a Zsúnyi és a Nagy család elh. tagjaiért.
11-én, évközi 28. vasárnap, a telepen 7 órakor: †Zavarkó 
Hajnalka, Zavarkó György, Varga Péter, a Zavarkó és a Fa-
ragó nagyszülőkért; 8:30-kor: Szűzanya tiszt. az Újvárosi rft. 
élő és elh. tagjaiért; 10 órakor: Népért.
12-én, hétfőn 8 órakor: †Kovács Ilona.
13-án, kedden, 8 órakor: †Kókai József, Sörös Ilona, a 
Kókai és a Sörös család elhunytjaiért.
14-én, szerdán 8 órakor: Egy élő családért.
15-én, csütörtökön 17 órakor: †P. Suhajda Lajos SVD; 18 
órakor Szentségimádás iskolája.

Az egyházközségi híreket lásd a 8. oldalon
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LABDARÚGÁS
Vajdasági liga – déli csoport

SLOGA–PODRINJE 
(Mačvanska Mitrovica) 2:0 (1:0)

A temerini csapatnak egészen 
a kilencedik fordulóig kellett vár-
nia, hogy megszerezze idei első győ-
zelmét. Ez elsősorban Đorđevićnak 
köszönhető, aki kétszer is betalált 
a vendégek hálójába, sőt, könnyen 
mesterhármast szerezhetett volna, 
mivel a kapufát is eltalálta. A Sloga 
a 15. a 18 tagú mezőnyben. Ezen a 
szombaton községi rangadót tarta-
nak, a kolóniai együttes ugyanis a 
Mladosttal játszik Járekon.

HAJDUK (Divoš)–MLADOST 
6:0 (4:0)

Az első helyért küzdő divošiak 
könnyen nyertek a járekiak ellen, 
akik a 24. percben már három gó-
los hátrányban voltak. A Mladost 
hatodik a tabellán, a következő for-
dulóban, szombaton 15 órakor a 
temerini Slogával mérkőzik meg.

Újvidéki liga

TSK–BAČKA (Sajkásgyörgye) 
1:0 (1:0)

A temeriniek zsinórban a harma-
dik mérkőzésükön nyertek, és mivel 
a riválisok pontokat hullajtottak az 
elmúlt hétvégén, a TSK feljött a táblá-
zat második helyére. Az egyetlen gólt 
Plavšić szerezte, aki később megsé-
rült, így le kellett cserélni. A TSK 
szombaton 15 órától a Futoggal ját-
szik idegenben a 11. fordulóban.

TSK: Vojvodić, Knežević, Bo-
bot, Stričević, Milosavljević, Soldat 

(Radin), Kosić, Klaić, Plavšić 
(Grgić, A. Nikolić), Pupovac, 
Grahovac (Grlica).

SIRIG–FRUŠKOGORAC 
(Kamenica) 0:0

A szőregieknek ez volt az első 
idei döntetlenjük. A pontvadásza-
tot továbbra is a Veternik vezeti 25 
ponttal, második a TSK 23, harma-
dik a Sirig 22 ponttal. A szőregiek 
a következő fordulóban Zsablyára 
utaznak a ŽSK-hoz. 

ASZTALITENISZ
Összesen 12 csapat nevezett a 

serdülő fiúk mezőnyében az orszá-
gos csapatbajnokságra, amelyet 
Kruševacon rendeztek meg a múlt 
szombaton. A temerini csapat egé-
szen a döntőig menetelt, ott azon-
ban kikapott a belgrádi Stak együt-
tesétől. Az ezüstérmet Orosz András, 
Varga Dániel és Varga Bence har-
colta ki id. Orosz András edző ve-
zetésével.

Második liga – férfiak

RAPID (Nikolinci)–TEMERIN 
II. 4:0

A kruševaci országos bajnoság 
után egy nappal a temeriniek fia-
tal, második együttese sima veresé-
get szenvedett idegenben a bajnok-
ság első fordulójában. A csapatnak 
egyébként ez volt az első mérkőzé-
se ebben a rangfokozatban, miután 
tavaly megnyerte a Vajdasági ligát, s 
feljutott a magasabb osztályba.

Eredmények: Pinku–Varga 3:2, 
Vidić–Orosz 3:0, Ambruš–Puhača 
3:0, Vidić–Varga 3:1.

Vajdasági liga – nők

TEMERIN–HORGOS 2:4

A	Temerini	Újság	megjelenéséhez	pályázaton	nyert 
eszközökkel	hozzájárul:

Tartományi Művelődési és 
Tájékoztatási Titkárság Újvidék

Magyar Nemzeti Tanács

Önkormányzat 
Temerin

Cégünk munkatársat keres kábeltévé tech-
nikus munkakörbe.

ELVÁRÁSOK:
– temerini vagy járeki lakhely,
– középiskolai végzettség (villamossági 

szakirány),
– középfokú internet- és számítógépes is-

meretek,
– a Word és Excel programok középfokú 

használata,
– a szerb nyelv ismerete kommunikációs 

szinten,
– B kategóriás járművezetői jogosítvány,
– magaslati munkavégzés,
– csapatmunka.
ELŐNYNEK SZÁMÍT:
– Hasonló jellegű munkatapasztalat
A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal a 

konkurs@sattrakt.com címre várjuk ill. sze-
mélyesen az ügyfélszolgálatnál, a Petőfi Sán-
dor utca 2-ben.

A kiválasztott pályázókat meghallgatásra 
hívjuk.

A pályázat az állás betöltéséig érvényes.
Tisztelettel, SAT-TRAKT

MUNKALEHETŐSÉG / 
SAT-TRAKT

A női csapat vereséget szenvedett 
a bajnokság első fordulójában.

Eredmények: Kaslik–Stangl 
3:1, Csernyák–Móra 0:3, Tényi–

Füle 3:1, Kaslik, Csernyák– Stangl, 
Móra 0:3, Kaslik–Móra 0:3 Tényi–
Stangl 0:3. 

T. N. T.

A TsK egyetlen gólját Varga Zoltán fényképezte le


