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Karácsonyi játszónap
Szombaton, december 19-én a gyerekek és a szülők örö-

mére az Eulink Egyesület szervezésében ismét sor kerül egy 
játékos, eseménydús, csodás napra. A rendezvény helyszíne 
a Kókai Imre Általános Iskola tornaterme, időpont: délelőtt 
10-től este 19 óráig. A legkisebbektől kezdve tizenhárom éves 
korig a következő programok lesznek: • Csúszdás légvár • 
Ugrálóvár • Trambulin • Csúszda • Csocsóasztal • Darts • 
Társas- és labdajátékok • Arcfestés • Zenés foglalkozások 
és rajzolások • Különféle meglepetések. Különlegességnek 
számít a 8 méter magas légvár, amely méretei folytán lehető-
vé teszi, hogy minél több gyermek tudja egyszerre élvezni a 
csúszás örömét. A egésznapos belépő gyermekek számára 
200 dinár, testvérpárok számára 150 dinár. Kérjük a szülőket, 
hogy a részvevő gyerekeknek hozzanak külön, benti lábbelit, 
a legkisebbek számára pedig szükséges a szülői felügyelet. 
Mindenkit szeretettel várunk a mesésnek ígérkező családi 
napra. Gyere, játssz velünk!

A világ országai a múlt héten egyetértésre jutottak abban, hogyan és mi-
ként fékezzék meg a Föld további felmelegedését, ami végzetes következ-
ményekkel járna. Ehhez a széndioxid kibocsátást kell csökkenteni és minél 
több zöldfelületet kialakítani. Ez a gömbakácfasor a temerini Kossuth Lajos 
utcában remélhetőleg jelképesen hozzájárul az egyezségben vállaltak telje-
süléséhez, ha másért nem, azért, mert ugyanakkor ültették el, mint amikor 
megegyeztek.

Kisnyugdíjasok figyelmébe

Háromszázan kapnak 
támogatást

A szociálisan veszélyeztetett polgárok megse-
gítésének programja keretében a temerini községi 
tanács bizottságot alakított a nehéz anyagi körülmé-
nyek között élő nyugdíjasok népjóléti juttatás révén 
való támogatására. A bizottság, mint azt közöltük, 
nyilvános felhívással fordult a község területén élő 
kisnyugdíjasokhoz, hogy jelentkezzenek az egyszeri 
pénzbeli támogatás igénylésére kiírt pályázatra.

Azok pályázhattak, akik több mint egy éve a 
temerini község területén laknak, viszont támoga-
tásra jogosultak voltak mindazok a nyugdíjasok, 
akiknek családtagonkénti jövedelme nem haladja 
meg a havi 15 000 dinárt. Akik segélyért folyamodtak, 
azoknak az alábbi okmányokat, illetve fénymásolatu-
kat kellett mellékelniük: jelentkezési űrlap, személyi 
igazolvány, utolsó nyugdíjszelvény, a családtagok 
egyéb jövedelme, illetve munkanélkülisége igazolása, 
a gyermekek születési anyakönyve és egészségügyi 
könyvecskéje.

A bizottság a napokban közzétette a pályázók 
névsorát és azokét, akik a mércék alapján 3000 di-
náros egyszeri segélyben részesülhetnek. A felleb-
bezési eljárás lefolytatása után összesen 300 rászo-
ruló nyugdíjas kap támogatást. A pályázatra 343-an 
jelentkeztek. A listákat közzétették a község honlap-
ján és kifüggesztették a nyugdíjas egyesületek hir-
detőtábláin.

Disznóvágás ideje

A disznótor a karácsony előtti, illetve a januári hideg napokban a pa-
raszt- és más háztartások egyik legnépszerűbb tradíciója. A valamikori 
falusi népszokások közül az egyik legtöbb embert megmozgató közös-
ségi esemény volt. Ezt próbálták feleleveníteni a Gulyáscsárda előtti 
téren a múlt szombaton (Lásd az 5. oldalt).

Képviselő-testület ülése
Róbert Karan, a községi képviselő-tes-

tület elnöke péntekre (december 18-ára) 
összehívta a testület 35. ülését. Napiren-
den szerepelnek az alábbi témák: a 2016. 
évi községi költségvetésről szóló határozat 
elfogadása, a németországi Mamminger 
zöldségfeldolgozó és konzervgyár telekhez 
juttatása termelői és feldolgozói kapacitások 

kialakítása érdekében, több közvállalat és 
intézmény 2016. évre szóló ügyviteli prog-
ramjának és pénzügyi tervének jóváhagyása, 
a közművállalat sírhelyek karbantartására 
és az exhumálási szolgáltatásra vonatkozó 
árjegyzékének kiegészítését, a művelődési és 
sporttevékenységek stratégia fejlesztésének 
programjai elfogadását, valamint néhány 
időszerű kérdés megvitatását és a velük kap-
csolatos határozatok elfogadását.

Új fasort telepítettek
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Tapasztalattal rendelkező
szakácsot keres 

a stari rubin étterem
Temerin, Nikola Pašić u. 75., 
tel.: 844-190, 063/81-44-746

Novemberben arról értesítették a temerini önkormányzatot a né-
metországi Mammingen székhelyű, a városka nevét viselő zöldségfel-
dolgozó és konzervgyár szerbiai vállalkozásának újvidéki képviselői, 
hogy részleget szeretnének nyitni a temerini község területén. 

Meg is tekintettek néhány alkalmasnak vélt lokációt, minek során 
a község képviselői tájékoztatták az érdeklődőket támogatási haj-
landóságukról, amennyiben úgy döntenek, hogy Temerinben telket 
vásárolnak beruházásukhoz. 

A megbeszélésen részt vett és a beruházásra felkínált területe-
ket megnézte a bajorországi cég tulajdonosa is. A legmegfelelőbb-
nek egy az Illancs-puszta közelében fekvő területet találták, ahol a 
beruházó zöldségfeldolgozó és konzervgyárat építene. A december 
elején megtartott képviselő-testületi ülésen Đuro Žiga polgármester 
tájékoztatta a képviselőket a hirtelen adódott beruházási alkalom 
részleteiről, és az ilyenkor szokásos szándéknyilatkozatot és hatás-
tanulmányt a képviselők elé terjesztették elfogadásra. 

A jelenlevők megtudhatták, hogy a németországi cég a zöldség-
feldolgozó üzem építésébe mintegy 2,5 millió eurót kíván beruházni, 
amihez a község úgy járul hozzá, hogy 3,5 hektár szántóföldet té-
rítmény nélkül rendelkezésére bocsát az Illancs-puszta közelében. 
A mintegy 4000 négyzetméternyi alapterületű zöldségfeldolgozó és 
konzervgyár 20 állandó dolgozónak és 300 idénymunkásnak nyúj-
tana kereseti lehetőséget. Kilátásba helyezték a cég telephelyének 
áthelyezését Újvidékről Temerinbe, ennek eredményeként a község 
jelentős jövedelemhez juthat.

A szándéknyilatkozatot a képviselők megszavazták. A vele kap-
csolatos hatástanulmányt azonban nem, ugyanis hibákat és tárgyi 
tévedéseket találtak a szövegében. Vélhetően a testület soron levő 
ülésén ezt is elfogadják.

G. B.

Jön a Mamminger „Megvédjük az országot”
Vasárnap ezzel a jelszóval tartotta meg sorrendben huszonhatodik, 

tisztújító kongresszusát a Fidesz Magyar Polgári Szövetség. A küldöttek 
titkos szavazással, szinte egyhangúlag – az 1177 érvényes szavazatból 
1174-gyel – ismét Orbán Viktort választották meg a párt elnökének, 
alelnököknek pedig Pelczné Gáll Ildikót, Gulyás Gergelyt (különféle al-
kalmakkor mindketten jártak már Temerinben a VMDP vendégeként), 
Kubatov Gábort és Németh Szilárdot választották meg.

A derűt, optimizmust, elszántságot sugalló kongresszuson több fon-
tos döntés és javaslat született, de nemzetpolitikai aktualitásánál fogva 
kiemelkedik az Európáról szóló Nyilatkozat, amit nem mellékesen a 
migránsválság megállítása miatt Magyarországra zúduló EU-s össztűz 
tett indokolttá, s jelzi a Fidesz eltökélt szándékát, hogy szembeszálljon 
a nyomással és megvédje nemcsak az ország, de egyúttal Európa érté-
keit is. A deklaráció nyílt, őszinte, bátor hangon mond véleményt az EU 
bevándorlás-politikájáról, azt képmutatónak, felelőtlennek és veszélyes-
nek minősítve. Az EU-központ bürokratái a liberális-baloldali pártokkal 
karöltve akár az európai keresztény értékek felszámolása árán is érvényt 
kívánnak szerezni akaratuknak, olyan politikát folytatnak, amely, ha ki-
teljesedik, végérvényesen megváltoztatja a kontinens jelenlegi arculatát, 
a nemzeti kultúrák sokszínűségét, ugyanakkor növeli a terrorizmus ve-
szélyét is. Erre a politikára az európai választók semmilyen formában 
nem adtak felhatalmazást, a közvélemény igazi hangját azonban elfojtja 
vezetőinek és a manipulált médiának a lármája, őszinte beszéd helyett 
ma véleményterror uralja az európai közbeszédet, amivel szembe kell 
szállni. „Semmilyen gazdasági vagy politikai érdek, semmiféle ideológi-
ai rögeszme miatt nem engedjük tönkretenni családjaink jövőjét. Ma-
gyarországot meg fogjuk védeni” – áll többek között a küldöttek által 
egyhangúlag elfogadott Nyilatkozatban. 

A Fidesz XXVI. kongresszusán jelen voltak a határon túli magyarok 
képviselői is. A Vajdaságból két párt kapott meghívást: a VMSZ-t Pásztor 
István, a VMDP-t Csorba Béla és Kiss Igor képviselte.

Cs. B.

Az első helyi közösség tanácsa múlt heti ülésén megvitatta a jövő 
évi költségvetési tervét. A jelenlevők meghallgatták a helyi közösség 
titkárának beszámolóját, majd minden hozzászólás és ellenvetés nél-
kül rábólintottak arra. Érdemi vitára azért nem volt szükség, mert a 
helyi közösségek működéséhez szükséges pénzügyi keretről nem 
a tanácsnokok, hanem a községi képviselő-testület dönt. A helyi kö-
zösség büdzséje szerves része a községi költségvetésnek, s ezért 
a tanácsnak csupán a javaslattevő szerepe jut. 

Mint az az ülésen kiderült, az első helyi közösség igencsak sze-
rény összegből gazdálkodik. A költségvetés tervszámszerű adatairól 
és az igényekről Varga Flórián titkár beszélt:

– A pénzügyi terv 6 millió 310 ezer dinárt irányoz elő, ez valójában 
községi költségvetési forrásból érkezne a helyi közösség számlájá-
ra. A saját eszközök 200 ezer dinárt tesznek ki, mindösszesen tehát 
6 millió 510 ezer dinár állna rendelkezésre. Plusz talán még 1 millió 
dinár, ha egy nagyobb beruházási tervet sikerülne nyélbe ütni. Az 
Illés-napi rendezvénysorozat összes ráfordítását a költségvetés tar-
talmazza, ami például az idén 405 ezer dinár volt. 

Pályázati pénzekre is számítunk az épület adaptálásához.

A helyi közösség 
költségvetése

Kulturális tanács alakul
A helyi Fejlesztési Ügynökség a Tartományi Regionális Fejlesztési Ügy-

nökséggel együttműködésben tavaly decemberben látott hozzá a község öt 
éves kulturális stratégiájának elkészítéséhez. Ennek mintegy másfél millió 
dinárra rúgó költségeit a tartomány és a község fedezi kettő az egy arány-
ban. A dokumentum hamarosan elkészül, és elfogadás végett a képviselő-
testületi elé terjesztik. A helyi parlament legutóbbi ülésén elhangzott, hogy 
a szóban forgó terv teljesítése érdekében indokolt lenne községi kulturális 
tanács megalakítása. Ez elnökkel és elnökhelyettessel, valamint további 
hét taggal rendelkezne. A képviselő-testületből és a lakosság soraiból 
választanák őket. A titkári teendőket a községi közigazgatás egyik alkal-
mazottja látná el. A kulturális tanács megbízatása öt évre szólna, vagyis 
arra az időszakra, amíg a művelődési stratégia realizálódik.

Közöljük kedves olvasóinkkal, hogy a Temerini Újság 2016. évi színes falinaptára 
két hét múlva, a lap újévi számában jelenik meg.
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akció az Édenben 
disznóvágáshoz

• Őrölt erős és édes paprika • Darált és szemes kömény 
• Őrölt és szemes fekete és fehér bors • Fokhagymapor • Só • Bél

A süteménybe valót is kedvező áron 
beszerezheti a közelgő ünnepekre

• Kókuszreszelék • Vaníliás- és porcukor 
• Kakaó és csokipor • Darált keksz, dió, mogyoró 

• Pudingok, tejszínhabpor és még sok egyéb kimérésre
Petőfi Sándor u. 58.

Angol, német és szerb
nyelvtAnfolyAmok

Temerin, Petőfi Sándor u. 52.
Telefon: 021/851-525, 064/170-9681

Egyéni és céges, 2016. évi falinaptárok 
mától, csütörtöktől kaphatók a Temerini 
Újság terjesztőjénél a piacon és a lap szer-
kesztőségében. A naptáron temerini ut-
carészletek és/vagy virágos képek. A ha-
vonta letéphető lapokon magyar és szerb 
felirat, megjelölt állami ünnepek. Keresse 
terjesztőnknél!

A TEMErINI ÚjSÁG 2016. éVI FALI-
NAPTÁrA lapunk idei évi utolsó számában, 
két hét múlva jelenik meg.

2016-os 
falinaptárokLeromlott állapotban van az öreg iskola épü-

lete, amely nem csak az Első Helyi Közösségnek, 
hanem a Szociális Központnak, az Idegenfor-
galmi Központnak, a Nyugdíjas Egyesületnek 
és más szervezeteknek is otthont ad. A helyi 
közösség tanácsa egyik közelmúltban megtar-
tott ülésén megbízta a tanács elnökét, járjon 
utána, milyen javításokra lenne a legrövidebb 
időn belül szükség.

Ádám István tanácselnök elmondta, hogy 
az egyik legnagyobb gond az elavult tetőszer-
kezet, mert beázik. 

– Megpróbáltuk elhárítani a hibát, gon-
dolván, hogy egy-két cserép van csak eltörve. 
Miután felmentünk a padlásra, nyilvánvalóvá 
vált, hogy az egész tető cserére szorul, mert 
beszivárog rajta a víz. Nem egy-két cserépről 
van szó tehát, hanem a teljes tetőről, az ösz-
szes cserepet le kell cserélni. A lécekre víz 
szivárgott, és bizony elkorhadtak. Ha gyorsan 
lépünk, akkor talán még néhány horogfa és 
a lécek cseréjével megúszhatjuk. Egy mester 

azt mondta, a gerendák egy ideig még kitarta-
nak, de néhány horogfát és a léceket a lehető 
legrövidebb időn belül fel kell újítani. A vár-
ható költségeket még nem tudjuk. A kettétört 
cserepeket, ahol a víz befolyt, kicseréltük, így 
most nem ázik be az épület. De, amint mond-
tam, teljes tetőcserére van szükség. A csator-
na is tönkrement, ki van lyukadva, átlátszik. 
Ha esik az eső, a víz ráfolyik az épület falára, 

ami megrepedt több helyen is. Összességé-
ben tehát azt mondhatom, hogy az épülettel 
komoly gondjaink vannak – mondja Ádám 
István, majd így folytatja:

 – De nem csak a tetőzettel van baj. El-
avult a villanyhálózat is, hogy többek között 
csak ezt említsem. Az égők és a fénycsövek 
gyakran kiégnek, cseréjük sokba kerül. Igye-
keztem villanyszerelőkkel beszélni, senki 
sem vállalta el a javítást. A fa borítás miatt 
az egész épület tűzveszélyes. A korábbi évek-
ben, ha meghibásodás történt, inkább csak 
toldozták-foltozták a hálózatot. A nagyterem 
teljes villanyhálózatát fel kellene újítani. Ha 
sikerül is mestert találni, az elmondottak 
miatt felelősséget nem merne vállalni mun-
kájáért. Mert nagyobb baj is történhet mint, 
ami most van.

– A falakon repedések tátonganak, a be-
járati ajtó mellett is éktelenkedik egy. Tehát 
e tekintetben is felújításra van szükség. Bár 
az épület műemlékvédelem alatt áll, senki 
sem hajlandó a javításokat finanszírozni. A 
tulajdonjog nem a helyi közösségé, hanem 
állami, pontosabban községi. Emiatt nem pá-

lyázhatunk felújítási költségekre. Viszont egyre 
többen használják az épületet. Ám a legkisebb 
javítást is a helyi közösségnek kell elvégeztet-
nie – saját pénzén. Így például a vizesgócot 
karbantartani, amely eddig is szűkös volt, mert 
mindössze két női és két férfi fülkéből áll. A 
rendezvények, lakodalmak alkalmával sorba 
kellett állni, de most, 
amióta itt van a Szoci-
ális Központ, már nyil-
vános vécének számít. 
Az utcáról is bejárnak 
emberek. A mosdót és a 

Gondok az öreg iskola épületével

Mély repedés az Ifjúsági Otthon bejáratá-
nak falán

vécét bővíteni kellene, de a helyi közösségnek 
nincs rá pénze.

– Már fordultunk az önkormányzathoz a 
szükséges javítások elvégzése érdekében, de 
nem válaszoltak levelünkre. Sokan használják 
az épületet, talán a legkevesebbet éppen a he-
lyi közösség, a hosszú folyosón mindössze két 
irodát. A nagytermet és a tanácstermet is má-
sok használják, leginkább a civil szervezetek. 
Rendezvények alkalmával gyakran sérülnek 
a leltári tárgyak, székek, asztalok, sőt még a 
képkeretek is. Mivel az önkormányzat eddig 
semmilyen formában nem reagált a panaszok-
ra és a kérelmekre, a helyi közösség tanácsa 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezentúl 
az épületben csakis olyan rendezvény megtartá-
sát engedélyezi, amelynek szervezője őrző-védő 
szolgálatot alkalmaz. De mivel ez pénzbe kerül, 
a rendezvények szervezői az önkormányzatnál 
kilincselve kérnek és gyakran kapnak is enge-
délyt. Az ilyesmivel szemben tehetetlenek va-
gyunk – mondta befejezésül Ádám István.

Ide tartozik, hogy a községi képviselő-tes-
tület december elején megtartott ülésén Grísza 
Mária a fentiekkel kapcsolatosan több képvi-
selői kérdést is feltett. Érdeklődéssel figyeljük 
a válaszok érkezését. G. B.
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Emlékeztetőként közöljük a sertés részeit és felhasználásának 
lehetőségeit:  

1. Fej – Felhasználás: Hurkának, kocsonyának, pörköltnek 2. 
Tokaszalonna – Felhasználás: Abált szalonnának, pörcnek 3. Tarja: 
Egészben, szeletelve sütve, flekkennek és cigánypecsenyének 4. 
Hosszúkaraj: Frissen sütve, párolva, töltve 5. rövidkaraj: Egészben 
és szeletben sütve, bundázva rántott bordának 6. Szűzpecsenye: 
Egészben és frissen sütve, rántva, érmének és töltve, tésztában 
sütve 7. Lapocka: Egészben sütve, pörköltnek, vagdaltnak, füstölve 
8. Csülök: Egészben sütve, pörköltnek, levesbe, füstölve 9. Köröm: 
Kocsonyának, pörköltnek, füstölve 10. Oldalas: Egészben vagy dara-

bolva sütve, töltve, füstöl-
ve 11. Dagadó: Vagdaltnak 
töltött káposztában, egész-
ben töltve 12. Farok: Ko-
csonyának, pörköltnek, 
főzve, füstölve 13. Comb 
(felsál, dió): Frissensült-
nek, bundázva

Hagyományos disznóvágás
A kertészkedők egyesülete a Gulyáscsárda előtti téren hagyományos 

disznóvágást szervezett. A perzselést/pörkölést szalmával végezték. Dél-
re elkészült az ebéd, ami paprikás volt, az esti órákban pedig sor került 
a toros vacsorára. Az Ötösbanda zenéje mellet a jelenlevők felhőtlenül 
szórakoztak. A már feledésbe merülő kántálás sem maradt el, a közön-
ség igen jól szórakozott. Köszönet a szervezőknek!   M. S.

Sertéshús

Hungarikum, 
temerinikum

Manapság egyre gyakrabban használjuk a 
hungarikum kifejezést, amikor bizonyos ma-
gyar termékekről beszélünk. A köznyelvben 
hungarikumként elsősorban élelmiszereket és 
italokat emlegetünk. Azt azonban kevesen tud-
ják, hogy az agrár- és élelmiszer-gazdaság terü-
letén kívül a kulturális örökségek, a természeti 
környezet, valamint a turizmus és vendéglátás 
kategória is gazdagítja a hungarikumok körét. 
A hungarikumokat az erre alakult Országos 
Bizottság hét kategóriába sorolja. Napjainkban 

összesen 34 hungarikumot jegyeznek. Ezek ka-
tegória szerint a következők: Agrár- és élelmi-
szer-gazdaság: 1. Pálinka, 2. Törkölypálinka, 
3. Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász, 
4. Magyarországi tokaji borvidéken előállított 
Tokaji aszú, 5. Hízott libából előállított termékek, 
6. Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász, 7. 
Szikvíz vagy szódavíz, 8. Kalocsai fűszerpapri-
ka-őrlemény, 9. Pick téliszalámi. egészség és 
életmód: 10. Béres csepp és Béres csepp Ext-
ra. Ipari és műszaki megoldások: 11. Kürt 
Adatmentés, 12. Zsolnay porcelán és kerámia. 
Kulturális örökség: 13. A táncházmódszer, 
mint a szellemi kulturális örökség átörökítésé-
nek magyar modellje, 14. Mohácsi busójárás, 
maszkos télűző szokás modellje, 15. Solymá-

szat, mint élő emberi örökség, 16. A Matyó nép-
művészet – egy hagyományos közösség hím-
zéskultúrája, 17. Budapest – a Duna-partok, a 
Budai Várnegyed és az Andrássy út, 18. Hollókő 
ófalu és környezete, 19. Az Ezeréves Pannon-
halmi Bencés Főapátság és természeti környe-
zete, 20. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta, 
21. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetője, 22. 
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj, 23. A Tokaji törté-
nelmi borvidék kultúrtája, 24. Herendi porcelán, 
25. Magyar operett, 26. Kassai-féle lovasíjász 
módszer, 27. Halasi csipke, 28. Kalocsai nép-
művészet: írás, hímzés, pingálás, 29. 100 Tagú 
Cigányzenekar – A zenekar világhírű művészi és 
hagyományőrző gyakorlata, 30. Gróf Széchenyi 
István szellemi hagyatéka. Sport: 31. Puskás 

Pénteken, december 18-án táncház az I. Helyi Közösség ott-
honában, minden korosztály részére a szokásos beosztás szerint. 
Muzsikál a Fokos zenekar.

•
Szombaton, december 19-én 20 órai kezdettel a színházteremben 

Luca-napi népzenei és hagyományőrző műsor, amelyben fellépnek 
a Szirmai Károly MME csoportjai. Fellépnek a táncosok, énekesek, 
kórusok, zenészek, a drámacsoport, lesz betlehemezés és lucázás. 
A belépődíj 200 dinár.

Táncház

Orjára vagy karmonádlira? Faragó józsef böllér és társai 
bontják a disznót.

Majoros Pál (balról) ötletgazda és Pintér Károly a Gulyáscsár-
dában megtartott disznótoron megejtett mókázásonFelelevenítik a régi kántálásokat
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– A családunk nevét viselő kifőzde tulajdo-
nosa vagyok 15 éve. Számos versenyen vettem 
részt, zsűrizek is versenyeken. Hogy a zentai 
Szent Miklós Pálinka Lovagrend tagja lehettem, 
ezt munkával, tudással érdemeltem ki. A tiszt-
ségre előbb jelölnek, egy évvel 
később kerül sor a felvételre. 
A zentai lovagrendnek, amely 
a helyi Gazdakörön belül 
működik, egész Vajdaságból 
vannak tagjai. A tagoknak kö-
telességeik vannak: versenye-
ken vonulnak fel, bírálatokon 
kell részt venniük, azonkívül a 
kapcsolattartás is fontos más 
országokban működő egye-
sületekkel. Így például most 
voltak Szlovákiából, Magyar-
országról, Erdélyből pálinka-
lovagok, és nagyon szép felvo-
nulást tartottak.

• Hogyan zajlott a lo-
vaggá ütés?

– Egy szép ceremónia ke-
retében. Először is be kellett öltözni, ugyan-
is a lovagoknak díszes palástjuk van, egy me-
dált kaptunk a pálinkalovagrend védjegyével, 
amelynek a hátuljára bevésték a nevet, és egy, 
a lovagrendi tagságot igazoló oklevelet. El kel-
lett mondani az eskü szövegét, aminek a végén 
a kardlappal lovaggá ütöttek. Nagyon szép és 
megható ünnepség volt. 

• Mondjon néhány szót a pálinkafő-
zésről. Milyen gyakran jár például ver-
senyekre?

– Évente legalább 5-6 versenyen veszek rész, 
és még sehonnan sem tértem haza érem nél-
kül. Az idei zentai versenyre két mintát vittem, 
a vilmoskörte aranyérmes lett, a birs pedig 
bronz. Bár már most nagyon jó ez a birspá-

linka is, és mivel csak két 
héttel a verseny előtt főztük 
ki, bíráláskor még friss volt, 
úgyhogy a minősége idővel 
majd javul. 

• Mint pálinkafőző 
tulajdonos, próbálko-
zott-e valami különle-
gességgel?

– Különlegességgel? 
Igen, tavaly sárgarépából 
főztünk, ami a zentai verse-
nyen akkor aranyérmet, és 
főztünk sütőtökből is, ami 
ezüstérmet hozott a kony-
hára. Az idei tökfesztiválon 
meg lehetett kóstolni, és 
nagy érdeklődés kísérte.

• Hogy lehet ezekből 
a zöldségfélékből pálinkát főzni?

– A „titok” az, hogy élesztővel be kell ol-
tani a cefrét, mert különben nem indul meg 
az erjedés.

• A pálinkafőző mesternek melyik a 
kedvenc pálinkája?

– Én a birsalmát kedvelem legjobban, de 
nagyon jó a vilmoskörte is. Szerintem a pálin-
ka olyan, mint a lányok: van szép szőke, szép 
barna, szép fekete lány, hát a pálinkával is így 
van, ami gyümölcsből van, az mind jó. Sokan 

Temerini pálinkalovag
Beszélgetés Kohanec Sándor kifőzdéssel

December 6-án tartották meg a zentai XV. Nemzetközi Pálinkafesztivál díj-
átadó ünnepségét a helyi sportcsarnokban. A zsűrinek bőven akadt munkája, 
ugyanis száztíz versenyző 303 pálinkával nevezett be. A fesztivál keretében 
ünnepélyes keretek között ütötték lovaggá a Szent Miklós Pálinka Lovagrend 
hat új tagját, akikkel együtt immár huszonötre emelkedett a számuk. A hat új 
tag közül egyikük a temerini Kohanec Sándor. Ebből az alkalomból beszél-
gettünk vele.

A zentai pálinkaversenyen a temerini 
pálinkaminták jól szerepeltek. Snejder 
Sándornak, a Kertbarátkör elnökének el-
mondása szerint az idén elég kevés mintát 
neveztek be a temeriniek. A Kertbarátkör 
törkölypálinkája ezüstérmet érdemelt, a 
legjobb eredményt azonban Hugyik jó-
zsef érte el: körtepálinkája aranyérmes 
lett, azon kívül a körtepálinkák kategó-
riájában a serleg is neki jutott. Volt még 
birs-, kajszibarack- és cseresznyepálin-
kája, amelyek ezüstérmesek lettek, míg a 
szilva bronzérmet kapott. Kohanec Sán-
dor pálinkafőző vilmoskörtéje aranyér-
mes lett, a birsalma bronzérmet kapott. 
Csikós Attila körtepálinkával nevezett be, 
amellyel bronzérmet érdemelt ki.

A Magyar Pálinka Lovagrend Egyesületet (MPLE) a magyar pálinkaszakma szakemberei 
2004-ben hozták létre.

Hivatalos honlapja szerint az MPLE fő célkitűzése, hogy a Magyarországon közfogyasztás 
céljából termelt minőségi pálinkákat megismertesse a világgal. Ennek során rendezvények 
szervezésével, támogatásával kíván hozzájárulni a pálinka előállításához, a magyarországi 
idegenforgalom fejlesztéséhez. Népszerűsíti a magyar gasztronómiát, öregbíti a magyar 
pálinkaelőállítás, -forgalmazás hírnevét, valamint a mérsékelt és kulturált italfogyasztást, s en-
nek megfelelően a minőségi italfogyasztás irányába befolyásolja a fogyasztói szokásokat.

Az egyesület feladata a pálinka szakmai érdekeinek képviselete, a pálinkák történelmi 
hagyományainak ápolása, a pálinka ismertségének növelése. A szervezet az ország ezeréves 
hagyományait kívánja megismertetni a mai kor emberével, s ezáltal méltó helyre emelni a 
magyarországi pálinkát.

Az MPLE tagjai lehetnek rendes tagok, tiszteletbeli tagok és vállalkozói tagok. Az egye-
sület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll. A Közgyűlést 
évente legalább egyszer kell összehívni, ennek helye általában a Gyulai Nemzetközi Kisüsti 
Pálinka Fesztivál minden év áprilisában. (Wikipédia)

lenézik az almapálinkát, mivel az olcsó. Olcsó, 
mert az alapanyaga az, de annak is ugyanúgy 
megvan a jellegzetes aromája, a saját kategó-
riájában igenis jó tud lenni. A jó pálinka titka, 
hogy egyszerre kell a jó minőségű gyümölcsöt 
beletenni a cefrébe, és idejében kifőzni. Nem 
adhat jó italt az a cefre, amelyiket nyártól késő 
őszig szedegetett gyümölcsből főznek.

• Melyik gyümölcs az, amelyiknek az 
idei időjárás kedvezett?

– A körte. Kiváló minőséget adott, kezdve 
a cukorkörtétől egészen a téli körtéig. Nagyon 
jól termett és kitűnő volt a minősége. Azonkí-
vül a birsalma volt még kiváló minőségű. Én 
például az idén 10 kilóból 10 liter pálinkát 
kaptam, ez eddig nem tapasztalt mennyiség 
számomra. Ebből is rengeteg termett, és az 
ára is elfogadható volt, úgyhogy sokan főztek 
az idén birsből.

• A temerini Kertbarátkör is szer-
vez pálinkaversenyt, kiveszi a részét a 
szervezésből?

– Tíz éven át tevékenyen részt vettem ben-
ne, az utóbbi két évben azonban már csak a 
versenyre járok el. Vannak nagyon aktív tagok, 
akik szervezik a rendezvényt.

-csj-

Kohanec Sándor

Ferenc ismert és elismert életműve. termé-
szeti környezet: 32. Az Aggteleki-karszt 
és a Szlovák-karszt barlangjai. turizmus 
és vendéglátás: 33. Karcagi birkapörkölt, 
34. Gundel örökség – Gundel Károly gaszt-
ronómiai és vendéglátóipari öröksége és a 
Gundel Étterem.

A napokban a Hungarikumok Gyűj-
teményébe besorolták a kürtőskalácsot 
is. Törvényszerűen felvetődnek bennem 
hungarikum lehetne-e, mint „temerinikum”: 
az egykoron híres temerini mákoskifli, meg 
élő örökségünk, a temerini tökösgörhe. Tud-
niillik, hogy mindkét temerini sütemény ké-
szítésének receptje egyedi.

MAjOrOS Pál
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Mezőgazdaság és a madarak (3.)

Erdei fülesbagoly 
(Asio otus)

Hosszú tollfüleiről és fakéregre emlé-
keztető színezetéről jól felismerhető, de 
nehezen észrevehető. Elsősorban rágcsá-
lókat, ezen belül is közel 98%-ban pockokat 
zsákmányol, de egerek, énekesmadarak és 
rovarok is szerepelnek étlapján. Cickányt, 
ami szintén hasznos rovarpusztító, ritkán 
fog. Naponta 3-5 kisemlőst fogyaszt el.

Mivel varjú vagy szarka által épített fé-
szekben költ, ezek megóvása, illetve mű-
fészkek kihelyezése által sokat segíthetünk 
megóvásán. Fontos, hogy a téli időszakban 
a nappalozó helyen összegyűlő, valamint a 
fészkelő madarak nyugalmát biztosítsuk. 
Hazánkban 9.000-13.000 (Vajdaságban 
3.000-4.000) párra becsült a költő állomány. 
Fokozottan védett madár. Természetvédelmi 
értéke 200.000 dinár.

Ha tudjuk, hogy egy bagoly éjszakán-
ként átlagosan 4 rágcsálót fogyaszt, a 100 
egyed körül mozgó  temerini telelő erdei 
fülesbagoly állomány egyetlen éjszaka alatt 
400 rágcsálót pusztít el. Ez 48.000 egyedet 
jelent egyetlen téli időszak alatt! Továbbá, 
ha ismert az is, hogy egy rágcsáló kb. 7 kg 
szemes takarmányt eszik meg évente (de 
jóval többet is elraktározhat), csak ezek a 
baglyok 336 t termést mentenek meg köz-
ségünk gazdáinak. Ez pénzben kifejezve 6,7 
milló dinár megtakarítást jelent!

VÍGH Loránd
A Falco környezetvédelmi civil 

szervezet legújabb kiadványából
(Vége)

Gyerekcipőben járó turizmus
A szállodai kapacitások Óbecse, Temerin 

és Szenttamás községekben sem mennyiségi, 
sem minőségi szempontból nem elégítik ki a 
korszerű turisztikai kínálat követelményeit. 
1999 óta nem változott a szálláshelyek száma 
ezekben a községekben. A községi stratégiák-
ba foglaltak szerint a befogadó létesítmények 
modernizálásától és privatizálásától függ első-
sorban az idegenforgalom fellendülése.

A turistaforgalom ezekben a községekben 
2002-től 2010-ig folyamatos csökkenést mu-
tat. Kivétel Óbecse, ahol 2007-ben hirtelen 
megnőtt mind a külföldi, mind a belföldi ven-
dégek száma.

A vendégéjszakák száma 2009-ig ingado-
zó tendenciát mutat, majd csökkenni kezd. 
Óbecse és Temerin községekben 2011-ben 
és 2012-ben nem jegyezték hivatalosan a ven-
dégéjszakák számát.

Összességében el-
mondható, hogy a tér-
ség legjelentősebb tu-
risztikai potenciálját a 
termál-, a vadász-, az 
öko-, a kultúr- és a ren-
dezvényturizmus képe-
zi. A temerini termálvi-
zet gyógyhatása miatt 
már 90 éve (1914–
2009) használják. En-
nek ellenére kihaszná-
latlan potenciál maradt 
mindmáig.

A vadászturizmus 
alapja a Kőkuti dűlő 
vadászterület Temerin 
kataszteri községekben. 
A vadászterület keretében három vadászlak és 
egy vadászház található, s a hazai vadászokon 
kívül Olaszországból, Németországból, Auszt-
riából, Spanyolországból és Horvátországból 
érkeznek vendégek.

Temerinnek történelmi körülményei foly-
tán gazdag kultúrtörténeti öröksége van, amit 
nyilvántartásba kell venni, turisztikailag újra-
értékelni, restaurálni és meghatározni helyét 
a község idegenforgalmi kínálatában. Emlí-
tésre méltó a Szécsen-kastély a körülötte levő 
rendezett parkkal, valamint a temerini ma-
gyar tájház, amely 2003 óta működik. A ház 
és környéke Temerin magyar lakosságának 

népi építészeti emlékeit, valamint a hagyo-
mányos paraszti életmódot, családi életteret 
és gazdálkodást hivatott bemutatni az odalá-
togatók számára.

A vajdasági táj jól ismert része a Temerin 
határában épült tanyák, amelyek alapul szol-
gálnak a falusi turizmus megteremtéséhez.

Az ökoturizmus fejlődéséhez a Jegricska 
Természeti Park páratlan természeti kincsei 

járulhatnak hozzá. Nemzetközileg jelentős nö-
vény-, illetve madárélőhelynek (IPA- és IBA-
terület) számít. A község bővelkedik rendez-
vényekben is. Például: nemzetközi borfesztivál, 
babfesztivál, fiákeres rendezvény, tinifesztivál, 
Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti 
Tábor – TAKT stb.

A VMSZ által kidolgozott Terület- és 
gazdaságfejlesztési stratégia 

akciótervéből

A belföldi és külföldi vendégek száma, 2002–2012

n/a nincs adat

Község 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1. Óbecse 5607/ 
887

4187/ 
988

4497/ 
794

4122/ 
996

3945/ 
778

4706/ 
1062

3389/ 
765

3030/ 
579

2064/ 
545 n/a n/a

2. Temerin n/a n/a 565/ 
31

355/ 
29

374/ 
n.a

166/ 
n.a

493/ 
1

68/ 
1

8/ 
5 n/a n/a

3. Szenttamás 2035/ 
175

1329/ 
64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 101/ 

128

Óbecse, Temerin, Szenttamás községek

A vajdasági táj jól ismert része a Temerin határában épült ta-
nyák, amelyek alapul szolgálnak a falusi turizmus megterem-
téséhez (illusztráció)

Piaci elárusítóhelyek
Az illetékesek értesítik az érdekelteket, 

hogy december 15-től január 15-ig végezhe-
tik el a piaci elárusítóhelyek bérleti szerző-
désének megújítását, meghosszabbítását a 
2016-os évre vonatkozóan. Ha felhasználó 
nem újítja fel szerződését, akkor a szóban 
forgó helyet kiadják más érdeklődőknek. 
részletes információ a közművállalat Kos-
suth Lajos utca 31/1 sz. alatti épületében 
kérhető, telefon 021/843-666 illetve 843-754 
munkanap 8-14 óra között.
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SavanovićA fóliakertészetben

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53

nagy választékban árvácska és mikulásvirág.
A fikuszok, schefflerák, benjamin fikuszok stb. 
mellett karácsonyi és egyéb kaktuszok, 
örökzöldek, fás szárú növények – 
tuja, fenyő, magnólia, szomorúeper...
ÚjDONSÁG: kerttervezés, tervrajzkészítés, kertbeültetés 
és -rendezés, gyepöntözőrendszer kiépítése.

Minőségi áru, kedvező áron!

• Nyaralás 2016 – előtörlesztés esetén engedmény
• Őszi utazások • Európai metropolisok autóbusszal, repülővel 
• Telelés (Kopaonik, Stara planina, jahorina, Bulgária, Szlovénia, 
Ausztria, Olaszország, Franciaország) • Szilveszter 2016 európai 
nagyvárosokban autóbusszal vagy repülővel • Mórahalmi fürdő 
• Szegedi bevásárlás • repülőjegyek • Nemzetközi egészségügyi 

biztosítás • Teljes turisztikai kínálat

Temerin, Újvidéki u. 340.
Tel.: 021 270-2349, 062 422-823 
www.sunnynstours.rs

• Kik pályázhatnak majd és milyen föl-
tételekkel az összességében 150 millió eu-
rót kitevő hitelekre és támogatásokra?

– Az egyes pályázatok fogják pontosítani a 
feltételeket. Különbség van azok között a vállal-
kozások között, amelyek most indulnak, és azok 
között, amelyek már eredményesen működnek. 
Akik bejáródott vállalkozással rendelkeznek, 
könnyebben fognak hozzájutni a forrásokhoz. 
Ha az uniós piacra régebb óta termelő vállalat 
szeretné felújítani gépparkját, támogatást kérhet 
hozzá. Ezek a vállalatok akár több száz embert is 
foglalkoztathatnak, és e sikereket további támo-
gatásban kell részesíteni. De fiatal, kezdő vállal-
kozókat is támogatja a stratégia akár inkubátor 
házakba tömörítve.

• Vannak-e Temerinben olyan vállalko-
zók, akik eredménnyel pályázhatnak?

– El kell mondanom, hogy a stratégia kidol-
gozása során én voltam az, aki sürgette, hogy 
Óbecse, Szenttamás és Temerin községeket is a 
terv részévé kell tenni. Ugyanis ebben a három 
községben, ha semmi mást nem, csak a mezőgaz-
daságot nézzünk, akkor meg kell állapítanunk, 
hogy itt vannak a legjobb mezőgazdasági adott-
ságok, tehát a mezőgazdaság és az élelmiszer-
termelés szempontjából elengedhetetlen, hogy 
e három község is részese legyen a tervnek. A 
mezőgazdaság tehát megfelelő élelmiszertermelés 
alapjául szolgálhat. A kettő összekapcsolásával 
kell próbálkozniuk azoknak a vállalkozóknak, 
akik itt, Temerinben már jelentős eredménye-
ket mutattak fel. 

– A másik, amiben Temerin jó, legalább is 
számomra jónak tűnik, az a fémipari szakma. Az 
elmúlt évtizedekben itt kitanult szakemberek szá-
zai közül legalább húsz olyant fel tudnék sorolni, 
akik autógyári beszállítók lehetnének, vállalkozás 
formájában. Én ilyekben gondolkodom. Mind-
ehhez hozzávehetjük azt is, hogy rengeteg fiatal 
informatikusunk van. Ők a háttérből meg tudják 
támogatni ezeket a vállalkozásokat. Vagy a fiata-
lok elektronikai cégekbe társulva, vállalkozásokat 

alakíthatnának ki. A paletta tehát széles, a humán 
erőforrás adott, tessék hát próbálkozni!

• Ha jól értem, akkor egyértelműen azt 
mondja, hogy meg kell próbálni?

– Igen. De egyben azt is nyomatékkal hangsú-
lyozom, hogy e próbálkozások vonatkozásában a 
csapatmunka és a vállalkozások megalapításával 
kapcsolatos ismeretek is nagyon fontosak. Csu-
pán azzal, hogy valamibe belevágunk még nem 
léptünk előre, azzal még nem lettünk a nagy piac 
beszállítói. Csapatmunkára, jó szakemberekre  
van szükség. A leendő cégnek közgazdásszal, 
külkereskedelmi szakemberrel, EU-s szabályo-
kat ismerő munkatárssal kell rendelkeznie, és 
nem utolsó sorban olyanokkal, akik nyelveket 
beszélnek. 

• Ön szerint a stratégia és a realizá-
lásához nyújtott számottevő támogatások 
és hitelek visszatartó erőként hatnak majd 
a magyar fiatalokra, hogy ne vándorolja-
nak el?

– A stratégia ezzel a céllal készült. Azt min-
denképpen le kell szögezni, hogy a vállalkozá-
sok eredménye, tehát a fiatalok helyben tartása, 
igencsak hosszú folyamat. Nagyon sok sikeres, 
kimondottan csak unós piacokra beszállító vál-
lalkozás van már a Vajdaságban. Ezek 15–20 
év alatt nőtték ki magukat erre a szintre. Tehát 
máris késünk. Mégis azt gondolom, hogy ha a 
fiatalok most elkezdik építeni a vállalkozásaikat, 
azt amire lehetőségük, kapacitásuk van, lehet 
hogy pár éven belül be tudják futni ugyanezt a 
fejlődési pályát. Utána meg sikeresek lehetnek 
más piacokon is.

• A napokban Szabadkán megnyílt a 3. 
Magyar Nemzeti Kereskedőház Szerbiában. 
Miben tud segíteni ez az intézmény a pén-
zek lehívásában és felhasználásában?

– Az újonnan megnyílt kereskedőházak olyan 
országból jönnek, amelyek „ismerik az európai 
uniós muzsikát és a zörgéseket”. Tehát segíteni 
rengeteget tudnak. Ott voltam a megnyitón, és 
jómagam is azt érzékeltem, hogy ez a kereskedő-

A magyar kormány fejlesztési támogatása (2.)

Megfontolni és próbálkozni

ház olyan kapacitásokkal rendelkezik, amelyek 
pontosan tudják, hogy a Vajdaságban milyen álla-
potok vannak. Melyek azok az ágazatok, amelyek 
támogatása elengedhetetlenül szükséges. Bízom 
benne, hogy a kereskedőház igen nagy mértékben 
hozzá fog járulni az általunk készített stratégia 
elveinek megvalósításához – mondta dr. Nagy 
Imre, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által 
kidolgozott terület- és gazdaságfejlesztési stratégia 
szerző munkacsoportjának koordinátora.

• A turizmus támogatása szintén előtér-
be kerülhet a közeljövőben. Milyen turisz-
tikai pályázatok vannak előkészületben? 

– Nincsenek még pályázatok egyik stratégi-
ai céllal kapcsolatban sem előkészületben. Az 
idegenforgalmi vonzerők és a szálláshely kapa-
citások fejlesztése az elsődleges cél. A kettőnek 
párhuzamosan kellene haladnia, és ami fontos 
még hogy különböző ágazatok egymást kiegészít-
sék, az idegenforgalmi desztinációk több lábon 
álljanak. A gyógy- és rekreációs turizmus mellett 
a kulturális turizmus fejlesztése jelenthet előnyt, 
de valamennyi ágazatnak integrálni kellene a 
gasztroturizmust és a borturizmust. Így egymást 
kiegészítve kellene megjelenni kínálataikkal, eze-
ket az adottságokat köthetnék össze pl. a tiszai és 
dunai hajózással, ami kiváló lehetőségeket nyújt-
hat most már, főleg ha egy-két napra itt tudnánk 
tartatni (altatni) a vendégeket.

Beszélgetés dr. Nagy Imrével, a VMSZ terület- és gazdaságfejlesztési 
stratégiája szerzői munkacsoportjának koordinátorával
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irodai MUnkára 
HATÁrOZOTT IDŐrE 

alkalMazottat keres  
AZ AGrO-PrOMET TEMErINI IrODÁjA

érdeklődni személyesen a Nikola Pašić u. 144-ben 
vagy telefonon a 842-539-es számon.

Népfront utca 52. 
Tel.: 843-079, 062/863-82-18

Kézműves, kecsketejes szappannal 
és bőrápoló gyógynövénybatyuval 
díszített karácsonyi asztali- és ajtódíszek.
Temetőbe ikebanák, szárított virágcsokrok.
Bálázott fenyő, tűzőszivacs.

Nagy-Lackó kertészet

Nagyidai Zoltánt 
50. születésnapja alkalmából 

sok szeretettel köszöntik 
és Isten szerető áldását kérik 

további életére 
édesanyja, Teréz, 

húga, Zsuzsanna családjával 
és öccse, Zsolt

Anyakönyvi hírek
(2015 novembere)

Fia született: Stojković Sanjának és Vladimirnek, Zečević Jelenánek 
és Mirkónak, Deák Andreának és Lászlónak, Knežević Milkának és 
Dragannak, Lengyel Tímeának és Endrének, Samu Izabellának és Róbert-
nek, Đukić Dankának és Dragannak, Zeljković Anitának és Branimirnek, 
Balaban Danicának és Jovónak, Vida Szanellának és Róbertnek, Mišković 
Marijanának és Lazarnak, Perenčević Radmilának és Miodragnak.

Lánya született: Govedarica Mónikának és Radenak, Csernák Évá-
nak és Norbertnek, Planinčić Mirjanának és Milannak, Kalaba Milicának 
és Darkónak, Šipka Snežanának, Kljajić Jelenának és Dušannak, Orosz 
Zitának és Attilának, Vojnović Jovanának és Slobodannak, Jokić Jelenának 
és Nebojšának, Kovačević Natašának és Sašának, Zsadányi Évának és At-
tilának, Šućur Tanjának és Dragannak.

Házasságot kötött: Narančić Marko és Ćulibrk Snežana, Stupar 
Radomir és Šijan Mirjana, Šobić Željko és Zorić Aleksandra, Marić 
Mihajlo és Marić Tamara, Paunković Rade és Petrović Slovenka, Burai 
Dragan és Alorić Bojana, Tuturov Aleksandar és Brankov Aleksandra, 
Zsilinszky Csaba Gyula és Obradović Nataša.

Elhunyt: Pápista László (1950), Szőrösi (Bezdán) Matild (1929), Ádám 
(Tamás) Ilona (1954), Vučković (Matijević) Mileva (1953), Kosanović 
Miloš (1938), Radulov (Brankov) Nada (1936), Ćulibrk (Banjac) Zora 
(1935), Lócz (Kasza) Mária (1947), Móric (Varga) Borbála (1936), Pus-
kás Tibor (1956), Fülöp (Barsi) Ilonka (1932), Pásztor Ferenc (1924), 
Faragó (Karácsondi) Etelka (1933), Sadžakov (Štrbački) Zorka (1925), 
Jánosi (Kókai) Katica (1927), Mrdalj (Šljugura Cvjetković) Ana (1934), 
Vučković Mihailo (1941), Jánosi Károly (1964), Kis András (1940), 
Đurđević (Zelić) Nada (1964), Birinyi (Matuska) Mária (1926).

A Szigeti Sándor Méhészegyesület szombaton délelőtt 10 órai kezdet-
tel eladással egybekötött mézbemutatót tart az Ifjúsági Otthon nagytermé-
ben. Ugyanott méhekkel és mézzel kapcsolatos gyermekrajzokat tekinthet 
meg a közönség. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.

a kertbarátkör hírei – A Kertbarátkör téli isme-
retterjesztő tanfolyamainak keretében csütörtökön este 7 órakor a 
kukoricatermesztés időszerű kérdéseiről és az idei tapasztalatokról 
hallhat előadást az érdeklődő közönség.

Holnap az egészségház vérnyomás- és vércukorszintmérést 
szervez a Kertbarátkörben.

Mézbemutató

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre bármilyen célból utazni, éjjeli fuvarra, 
teherszállítóra, minibuszra van szüksége, akkor forduljon bizalommal a

Novák-TAXI 
magánvállalathoz
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot 

és Milenković (Novák) Klára vagy férje Žiko (Zsiga) 
máris a háza előtt várja kényelmes taxijával

Teherszállítás, 15 fős csoport utaztatása esetén tárcsázza a 
063/507-395-ös mobilszámon Novák Lászlót

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

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 hónapos•  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.
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Mit tartalmaz a villanyszámla?
Átnézte-e a kedves olvasó valaha is tüzetesen a havi villanyszámla 

tételeit? Vagy csak letépte róla a befizetőlapot, ráírta a végösszegként 
feltüntetett számot és befizette postán, bankban, vagy éppen (kezelési 
költség nélkül) a villanygazdaság telepi pénztáránál. Nos, bár témánk 
szempontjából lényegtelen, hogy a villanyóra leolvasása pontos volt-e 
vagy sem, hogy jól mér-e az óra, s hogy a leolvasás egyhavi fogyasz-
tást tükröz esetleg kettőt (mert egyiknél nem tartózkodtunk odahaza), a 
számlafizetés alkalmával mégsem árt mindezeket a tényezőket is szem 
előtt tartani. Bár némi kommentárt érdemelne a „közellátó kiadásai” és 
a „teljesítménydíj” (obračunska snaga) tétel, maradjunk annyiban, hogy 
ezek léteznek, és fizetni kell értük.

Alább a Szerbiai Villanygazdaság részéről havonta kiállított, ház-
tartások számára készült villanyszámla különböző tételeit igyekszünk 
értelmezni. Ezeket leolvasott óraállás alapján készítik el.

A számla első oldalán fent a fogyasztó adatai szerepelnek: nyilván-
tartási szám (ED broj), számlaszám, elszámolási időszak, a kiállítás helye 
és időpontja, a mérőegység címe, ami az esetek többségében azonos 
a fogyasztó címével.

A számla középső részén található az elszámolási időszakban elfo-
gyasztott áram mennyisége (kWh), az alatta levő keretben a fizetendő 
összeg, továbbá az előző hónapból származó tartozás, vagy esetleges 
túlfizetés és a kettő különbsége.  Ezt az összeget a hónap 25-éig ki kell 
egyenlíteni, aki ezt megteszi, 5 százalékos engedményhez jut.

Ugyanitt található a korábbi év fogyasztása havi bontásban, oszlop-
diagramon ábrázolva. Itt tudhatjuk meg azt is, hogy százalékban kifejezve 
mennyi villanyáramot fogyasztottunk az elmúlt év azonos hónapjához 
és a szerbiai háztartások átlagfogyasztáshoz viszonyítva. A „+” és „-” 
jelek mutatják, hogy többet, vagy kevesebbet. A számla hátlapján talál-
juk a fogyasztói kategória megnevezését (háztartás) és a jóváhagyott 

fogyasztási teljesítményt kW-ban kifejezve. Továbbá az elfogyasztott 
áram mennyiségét (kWh), külön-külön mennyiségben és százalékban a 
drágább, az olcsóbb, valamint az egytarifás rendszerben. 

Ez alatt található az elfogyasztott villanyáram elszámolása. Elől azok 
a költségek állnak, amelyek nem függnek az elfogyasztott áram mennyi-
ségétől. A háztartásoknak 2015. december 31-ig a háromfázisú hálózatok 
esetében, ha a jóváhagyott teljesítmény nagyobb 11,04 kW-nál, de nem 
több mint 17,25 kW a teljesítményt 11,04 kW-oként számolják el 45,883 
dináros egységáron, ám ha a havi áramfogyasztás kevesebb mint 350 
kWh, a jóváhagyott teljesítményt abban a hónapban 6,90 kW-ként szám-
lázzák. Ez alatt találjuk a zöld, a kék, esetleg a piros zónában fogyasztott 
áram mennyiségét és árát (adó nélkül) a drágább, az olcsóbb, valamint 
az egytarifás rendszerben, valamint a fogyasztás átlagárát.

A következő keretes kimutatás részletezi az 5 százalékos kedvezmény-
nyel elért engedményt, a kiváltságos áramtermelőknek járó járulékot, a 
7,5 százalékos jövedéki adót, a 20 százalékos hozzáadottérték-adót (pdv), 
ezek összesítését és a pillanatnyi tartozást.

A jobb oldalt (fent) található táblázatban tanulmányozhatjuk villany-
óránk mérőállásának bejegyzéseit, aminek különbözetéből számítható 
ki az aktuális fogyasztás. Itt olvasható az is, hogy akiknél kikapcsolták 
az áramot, kötelesek továbbra is fizetni közellátó kiadásait és a teljesít-
ménydíjat kivéve, ha az áramszolgáltatás kikapcsolását a fogyasztó kéri. 
Továbbá tájékozódhatunk a zöld, a kék és a piros zónákban engedélyezett 
árammennyiségről, a legutóbbi befizetés idejéről és összegéről. De talá-
lunk itt egy kördiagramot is az elmúlt évben szolgáltatott villamosenergia 
termelőinek megoszlásáról.

A villanygazdaság lehetővé tette adatbázisába való betekin-
tést, bármikor ellenőrizhető a villanyszámla állása. Ehhez csupán a 
www.eps-snabdevanje.rs honlap megnyitásakor a számlába való bete-
kintés oldalon a kijelölt mezőbe a fogyasztó nyilvántartási számát kell 
beírni. G. B.
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MEGEMLÉKEZÉS
December 21-én lesz szomorú 7 éve, 
hogy elvesztettük szerettünket

GŐZ Lászlót 
(1956–2008)

Legyen békés 
örök álma.

Drága emlékét megőrzi 
szerető családja

Miserend
18-án, pénteken 6.30 órakor: egy 
súlyos beteg felgyógyulásáért.
19-én, szombaton 8 órakor: a hét fo-
lyamán elhunytakért, valamint: †Var-
ga Margitért, a Varga és a Zsúnyi szü-
lőkért.
20-án, Advent 4. vasárnapja, a Tele-
pen 7 órakor: a népért, a plébánia-
templomban 8.30 órakor: †Kovács 
Jánosért, a Jánosi és a Kovács szülő-
kért, Bálint Ferencért, Matildért és a 

Pál család elhunytjaiért, 10 órakor: 
†Juhászné Gombár Zsuzsannáért, 
Molnár Andrásért, Sörös Máriáért 
és elh. gyermekeikért, Góbor Jáno-
sért, Illés Erzsébetért és elhunyt nagy-
szülőkért.
21-én, hétfőn: szabad a szándék.
22-én, kedden: szabad a szándék.
23-án, szerdán 6.30 órakor: †Zsúnyi 
Mihályért, Tóth Borbáláért és elhunyt 
szüleikért.
24-én, karácsony böjtje, a Telepen 
18-kor karácsonyi előesti szentmise.

APrÓHIrDETéSEK
• Samsung Galaxy J1-es és egy Micro-
soft Lumia 550-es, fehér színű, vado-
natúj okostelefon eladó. Telefonszám: 
063/7-197-600.
• Kedvező áron, kitűnő állapotban 
levő LCD és LED televíziók eladók, 
valamint minden típusú televízió, 
mikrosütő és elektronikai berende-
zés javítását vállalom. Ady Endre u. 
13., tel.: 069/1-844-297.
• Magánórákat adok zeneiskolába és 
akadémiára készülőknek 5–18 éves ko-
rig. Tantárgyak: zongora, szolfézs és 
harmónia. Tel.: 060/08-47-421.
• Házat vennék Temerinben, cserébe 
kínálok új lakást Szabadka központ-
jában. Tel.: 065/8-410-891.
• Zastava 101 Mediteran eladó. Telefon-
szám: 841-710.
• Hereszéna, fűszéna, szalma és ma-
lacok eladók, valamint körte- és sző-
lőpálinka. Táncsics Mihály u. 23/1, 
tel.: 845-219.
• Eladó Deutz 13006-os traktor. Telefon-
szám: 069/614-124.
• Hízók eladók (100-110 kilós), 150 
din/kg. Telefonszám: 065/653-85-35. 
• Hízók és malacok eladók. Telefon-
szám: 060/090-10-15, 844-138.
• Takarítást, gyermekvigyázást, ház-

vezetői munkát vállalok. Telefon-
szám: 069/199-03-25. 
• Eladó összecsukható piaci állvány, gáz-
tűzhely, palack, fotel, nyomtató, edzőgép, 
sarokrész, fotel. Tel.: 064/321-74-47.
• Malacok eladók. Nilola Pašić utca 
61., telefonszám: 063/8-675-039.
• Hízók eladók. Telefon: 063/523-746.
• Malacok eladók. Nilola Pašić utca 
204., tel.: 841-483.
• Eladó többféle házipálinka. Telefon-
szám: 063/78-77-035.
• Házi pálinka (szilva, barack és birs-
alma) eladó. Tel.: 060/414-30-10.
• Eladó Kreka Weso és termo akkumu-
lációs kályha, garázskapu (2,35x2 m). 
Telefonszám: 064/321-74-47.
• építési telek eladó, területe 15,6 ár, 
a Nađ Kosta utcában (15,6 m széles, 
100 m hosszú). Tel.: 063/436-104.
• Temerinben eladó összkomfortos, gaz-
dálkodásra alkalmas családi ház. Tele-
fonszám: 069/24-06-601.
• Keverék kiskutyákat ajándékozunk. 
Telefonszám: 063/580-832.
• Első osztályú, 1,44 hold termőföld el-
adó a Nađ Kosta utca közelében. Tele-
fonszám: 063/436-104.
• Hízók (150 kg), valamint malacok 
(25 kg) eladók. Földműves utca 14., 
telefonszám: 3841-441. 

• Használt 260 literes Gorenje mélyhűtő, 
valamint használt kombinált tűzhely (gáz 
és villany) eladó. Tel.: 064/399-20-09. 
• Téli disznóvágást vállalok, 15 Din/
kg. Telefonszám: 062/16-30-407.
• Vágni való csirkék (3-4,5 kg) élve vagy 
konyhakészen eladók. Tel.: 841-800.
• Eladó két szőlőskert két víkendház-
zal a Csúrogi úthoz közel, a Nagypar-
toknál. Tel.: 063/8-110-152.
• Fakivágást, szükség esetén gyökér-
rel, (kockázatos helyen is), tűzifa ösz-
szevágását, hasogatását és berakását, 
valamint fűkaszálást motoros kaszával 
(trimmer) és elhanyagolt telkek rendbe-
tételét vállalom. Tel.: 064/20-72-602. 
• Ház eladó. érdeklődni a 063/511-925-
ös telefonszámon.
• Pecsenyeliba és -kacsa eladó élve 
vagy tisztítva. Rákóczi Ferenc u. 193., 
telefon: 842-570, 060/19-17-666.
• A jNH utcában telek eladó (13,5 m 
széles és 110 m hosszú), építkezési 
engedéllyel. Tel.: 063/539-768.
• Vásárolok rosszvasat, papírt, rezet, 
messzinget, alumíniumot, ólmot, kály-
hákat, villanymotorokat, autókat, elekt-
romos készülékeket, régi kábeleket, 
antikvitásokat, régi pénzt, képregényt, 
albumot képecskékkel. A legjobb árat fi-
zetem, azonnal. Tel.: 064/468-23-35. 

• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és egyéb felesleges tárgyakat 
padlásról, garázsból, pincéből. Azon-
nal fizetek. Tel.: 063/8-043-516.
• Takarítást vállalok (tel: 841-412), tévé, 
szekrénysor, porszívó, mosogatógép, 
sarok ülőrész, butánpalackos gázkály-
ha, butánpalackos gáztűzhely, frizsider, 
hintaszék, tükör, konyhakredenc, kombi-
nált tűzhely (gáz+elektromos), 6 kW-os 
termoakkumulációs kályha, franciaágy 
(50 euró), kaucs két fotellel (70 euró), 
keltetőgép 100 férőhelyes, jó állapotban 
levő használt kerékpárok, nagy és kis-
méretű szőnyegek, futószőnyeg, íróasz-
tal székkel, tüzelős kályhák, ebédlőbe 
való vitrin, mélyhűtőláda, villanytűzhely, 
Kreka Weso kályha, tévéállvány, betegek 
részére kerekes járóka, akkumulátoros 
jeep és kisautó, morzsoló-daráló, fekete 
színű alacsony szekrény, 200 kg-ig mérő 
mázsa (8000 Din), villanyradiátor, eredeti 
kormány, bal első ajtó, tetőkárpit, autóra 
való zárt csomagtartó, sank négy szék-
kel, kéménybe köthető gázkályhák (50–
60 euró), babaágyak matraccal (5000 
Din), kaucsok, fotelok (10 euró/db), var-
rógépek. Csáki Lajos utca 66/1., telefon-
számok: 841-412, 063/74-34-095.
• Tritikálé és szója eladó. Sonja 
Marinković utca 7., telefonszám: 
063/529-341.

Virágüzlet

Népfront u.103., tel.: 842-515, 062/88-51-513

Tekintse meg adventi kínálatunkat: 
asztali és ajtódíszek, vendégvárók.

Mikulásvirág – különböző színben, fenyőágak 
és adventi sírdíszek. rendelésre girlandok. 

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hónapja, hogy nincs ve-
lünk édesanyánk és nagymamám

GAVRAN Katalin 
(1939–2015)

Emlékét szívünkben 
őrizzük, míg élünk.

Fiai, Ferenc és István, 
unokája, Emma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SÁRÁNÉ SESZTÁK Mária 
(1931–2015)

Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mind-
azoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszé-
doknak és ismerősöknek, akik szeretett édes-
anyám temetésén megjelentek, koszorú- és 
virágadományaikkal mély fájdalmunkon eny-
híteni igyekeztek.
Külön köszönettel tartozunk a  plébános úr-
nak és a kántor úrnak a megható búcsúbe-
szédért, valamint a Kókai temetkezési válla-
latnak. Köszönettel tartozunk Fina Ilonának 
a sok fáradozásáért.

A gyászoló család

Tűzifa eladó, összevágva, fuvarral. 
Tel.: 843-581, 063/77-96-326
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
szeretett lányom elment, 
búcsúszó nélkül itt hagyott, 
szívemben mély fájdalmat 
hagyott

IGRÁCSKI Borbála 
(1941–2015)

Amíg éltél szerettelek, 
amíg élek, nem felejtelek.

Nyugodjál 
csendes békében.

Fájó szívű 
édesanyád

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesanyámtól, 
anyósomtól és nagyma-
mánktól

SÁRÁNÉ 
SESZTÁK Máriától 

(1931–2015)

Köszönjük, hogy éltél 
és minket szerettél. 
Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél.

Legyen álmod csendes, 
és nyugodt.

Emléked őrzi fiad, 
Zoltán, menyed, Ildikó, 

unokáid: Zolika és Arnold

MEGEMLÉKEZÉS
Tragikus halálának évfordulóján kegyelettel emlékezünk Pécsi 
Mihályra, a temerini tanuló ifjúság önzetlen támogatójára. Az 
általa működtetett diáksegélyező havi rendszerességgel, éve-
ken át ösztöndíj formájában jelentős összeggel támogatta a 
temerini középiskolásokat és egyetemi hallgatókat.

PÉCSI Mihály 
(1937–1999)

Egyúttal megemlékezünk a volt Pécsi Mihály Diáksegélyező 
Kuratóriumának tagjairól, Nagy Józsefről, Döme Csabáról és 
Varga Zoltánról, akik lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak 
a diáksegélyező sikeres működéséhez.

Dr. Dujmovics Ferenc és dr. Matuska Mihály, 
a volt Pécsi Mihály Diáksegélyező Kuratóriumának tagjai 

és a Széchenyi István Ismeretterjesztő Társaság

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs velünk szerettünk

VARGÁNÉ JÁNOSI Ilona 
(1937–2014)

Az évek elszállnak, 
de az emlékek élnek, 
s míg élünk, 
őrizzük őket.

Szerettei

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

MEGEMLÉKEZÉS

temerini lakosról.
Nyugodjék békében!

 özv. SZÁNTAINÉ 
GYuRÁKI Margit 

(1931–2015. 12. 13.)

MEGEMLÉKEZÉS

ILLÉSNÉ ZAKAR Erzsébet 
(1931–1998)

ILLÉS Pál 
(1929–2015)

Szomorú 17 éve, illetve 8 hónapja, 
hogy nincsenek közöttünk szeretteink

Szívük nemes volt, kezük dolgos.  
Életük nehéz volt, álmuk legyen boldog.

Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul.

Szerető lányaik, Erzsi és Rózsi családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk a hét éve elhunyt szerető 

férjemre, édesapánkra, apósomra és nagyapámra

VARGA Ferencre 
(1942–2008)

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, 
de szép emléked itt maradt közöttünk.
Örök az arcod, nem szállt el a szavad, 
minden mosolyod a lelkünkben maradt.

Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, 
hiába szólítunk, te azt már nem hallod.
Te a jóságodat két marékkal szórtad, 
önzetlenül adtál a rossznak és a jónak.

Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést az idő. 
Nélküled muszáj élni az életet tovább, 
drága emléked kísér minket egy életen át.

Emléked szeretettel őrzik: 
feleséged, Magdolna,  fiaid, Ferenc és Zoltán, 

menyed, Anita és unokád, Laura

MEGEMLÉKEZÉS
Hat hete, hogy nincs velünk 
szerettünk

IGRÁCSKI Borbála 
(1941–2015)

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
csak örök béke 
és nyugalom.

Nyugodjon békében!

Gyászoló férjed, János 
és szeretteid

Egyházközségi hírek
• Adventi gyónóbúcsú csütörtökön, 

december 17-én: 9 órakor Bűnbánati 
szertartás, gyónási lehetőség 12 óráig. 
14–15.30 óráig a Telepen, 16–18 óráig 
a plébániatemplomban.

• Az idősek és betegek karácsonyi 

látogatása folyamatban van. Csütörtö-
kön, december 17-én: Nikola Pašić, J. 
J. Zmaj, Molnár Gyula, Marko Orešković, 
I. L. Ribar, Pap Pál és Téglagyár utcák be-
tegeit látogatjuk. Pénteken, december 
18-án: a Telepi részen az Újvidéi, Kiss 
Ferenc, Munkás, Boris Kidrič, Proletár és 
a Kókai Imre utcákba látogatunk.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, ba-
rátoknak, szomszédoknak 
és ismerősöknek, akik sze-
retett édesanyánk, nagyma-
mánk, dédmamánk, anyó-
sunk, testvérem, ángyunk 
és nagynénink

SZÁNTAINÉ 
GYuRÁKI Margit 

(1931–2015)

temetésén megjelentek, ko-
szorú- és virágadományuk-
kal, részvétnyilvánításukkal 
mély fájdalmunkon enyhíte-
ni igyekeztek.

Legyen pihenése békés, 
emléke áldott!

Gyászoló szerettei



LABDARÚGÁS
Az őszi bajnoki címet a ŽSK 

nyerte a Vajdasági liga újvidéki-
szerémségi csoportjában. A 
zsablyaiak megérdemelten végez-
tek az első helyen, hiszen veretle-
nül fejezték be az idényt. A ŽSK a 
2012/2013-as szezonban még a 
legalsó rangfokozatban szerepelt, 
majd egy évvel később megnyer-
te az Újvidéki ligát, ahol a TSK is 
játszott. A 2014/2015-ös idényben 
a harmadik lett a Vajdasági liga 
újvidéki-szerémségi csoportjában, 
a most zajló bajnokságban pedig 
jó úton halad a titulus felé, amivel 
újból kiharcolná a feljutást.

Községünk csapata, a járeki 
Mladost a harmadik idényét játsz-
sza ebben a rangfokozatban. Ta-
valy a negyedik helyen zárta a baj-
nokságot, most viszont csak a 11. 
helyen áll a pontvadászat felénél. 
A járekiak hazai pályán három-
szor, idegenben pedig egyszer 
tudtak győzni. Emellett egy érté-
kes döntetlent harcoltak ki a baj-
nok otthonában. A tavaszi idény 
első fordulójában a beskai Hajduk 
érkezik a Mladost pályájára.

A bajnokság őszi részének 
eredményei: Hajduk–Mladost 2:2, 
Mladost–Slavija 2:1, Jedinstvo–
Mladost 3:1, Mladost–Budućnost 
(G) 1:0, Jugović–Mladost 0:0, 

Mladost–Kabel 1:1, ŽSK–Mla- 
dost 1:1, Veternik–Mladost 4:0, 
Mladost–Borac 3:4, Crvena 
zvezda–Mladost 3:0, Mladost–
Sremac 1:0, Budućnost (SN)–
Mladost 3:1, Mladost–Kupinovo 
0:2, Sloga–Mladost 0:3, Mladost–
LSK 1:1.

ASZTALITENISZ
A hét végén Újvidéken szervez-

ték meg az újévi Joola Kup elneve-
zésű nemzetközi tornát, amelyen 
több mint 500 játékos vett részt, 
köztük kilenc temerini fiatal. A tíz 
évesek között Orosz András a leg-
jobb nyolcba, Erős Oszkár a leg-
jobb 16-ba, Varga Dániel a leg-
jobb 32-be került be, míg Csorba 
Gergőnek nem sikerült továbbjut-
nia a selejtezőkön.

A fiatalabb serdülők versenyé-
ben Mladen Puhača a legjobb 8 
közé, Orosz András pedig a leg-
jobb 64 közé jutott be.

A fiatalabb serdülő lányok 
versenyében Vegyelek Dóra a ne-
gyeddöntőig jutott, a serdülő lá-
nyok mezőnyében pedig a legjobb 
64-be.

Az ifjúsági lányoknál nem kis 
meglepetésre Orosz Nikolett nem 
jutott tovább a selejtezőkön.

A fiúknál Pero Tepić az elő-
döntőben búcsúzott, tehát bronz-
érmes lett. Bálind Valentin a leg-
jobb 64 között esett ki.

T. N. T.

A Slogában elégedettek 
az őszi idénnyel

A temerini község négy labdarúgó csapata közül a Sloga sze-
repel a legmagasabb rangfokozatban, a Szerb liga vajdasági cso-
portjában, ami a harmadik osztálynak felel meg. A klub vezetői a 
begrádi sportújságnak, a Sportski Žurnalnak értékelték a mögöttük 
levő hónapok eredményeit.

– A nyáron még az is felmerült, hogy az anyagi gondok miatt 
nem indulunk a bajnokságban. Ehhez képest a hatodik hely, amelyen 
vagyunk jelenleg, kiválónak mondható. Nyolc játékosunk elhagyott 
bennünket, őket kellett pótolnunk fiatal labdarúgókkal, akik először 
szerepeltek ebben a rangfokozatban, de így is bizonyítottak, hogy 
számíthatunk rájuk. Több olyan hazai mérkőzést nem sikerül meg-
nyernünk, amelyen begyűjthettük volna a bajnoki pontokat. Volt 
egy nagyon hosszú sorozatunk, amikor nem tudtunk nyerni hazai 
pályán, egészen pontosan a šidi radnički elleni augusztusi 15-i és 
az Versec elleni október 31-i találkozó között. Meg kell említenem, 
hogy a legkisebb a költségvetésünk a ligában, amit ha figyelembe 
veszünk, akkor elégedettnek kell lennünk – mondta Milorad Tomić 
klubelnök.

– Az őszi bajnok Odžaci ellen a 80. percben még 2:1-re vezettünk 
és emberelőnyben voltunk, mégis kaptunk három gólt és vereséget 
szenvedtünk. A Bácska ellen is győzhettünk volna Szabadkán, de a 
hajrában gólokat kaptunk, ugyanúgy mint Mitrovicán. Kár ezekért a 
pontokért, de figyelembe kell venni, hogy fiatal és tapasztalatlan csa-
patunk van. Szerencsére az utolsó két találkozón nyertünk, s feljebb 
léptünk a táblázaton. A középmezőny nagyon kiegyensúlyozott, egy-egy 
győzelem vagy vereség sokat jelenthet a helyezést illetően – fogalta 
össze a legfontosabb eredményeket Nikola Meseldžija edző.

Az őszi idény legeredményesebb játékosa Danijel Panić volt 
kilenc góllal. T. N. T.

1. ŽSK (Zsablya) 15 12 3 0 35:8 39
2. Jedinstvo (Ópazova) 15 11 2 2 38:15 35
3. Crvena zvezda (Újvidék) 15 10 1 4 29:19 31
4. Kupinovo 15 9 0 6 26:16 27
5. Budućnost (Gložan) 15 7 4 4 26:22 25
6. Veternik 15 6 2 7 31:27 20
7. Sremac (Vojka) 15 6 2 7 25:26 20
8. Borac (Újvidék) 14 5 4 5 25:20 19
9. Hajduk (Beska) 15 5 3 7 21:26 18
10. Kabel (Újvidék) 15 4 5 6 19:25 17
11. Mladost (Járek) 15 4 5 6 17:25 17
12. Sloga (Erdővég) 14 5 2 7 22:31 17
13. Slavija (Újvidék) 15 4 2 9 12:22 14
14. Budućnost (Salaš Nočajski) 15 3 4 8 17:27 13
15. Jugović (Káty) 15 3 3 9 15:34 12
16. LSK (Laćarak) 15 2 4 9 14:29 10

LABDArÚGÁS – Vajdasági liga, újvidéki-szerémségi csoport

A temerini Futsal Klub az idén is megszervezi az Újévi kispá-
lyás labdarúgó tornát a sportcsarnokban. A torna december 21-én 
kezdődik, benevezni 5+1-es senior és veterán csapatoknak lehet 
december 17-éig, nevezési díj 12 000 dinár. Az első helyzett 400 000 
dináros jutalomban részesül.

Újévi labdarúgó torna

vásároljon konyhakész 
pecsenyecsirkét 

Milenković (Novák) Kláránál!
Érdeklődjön személyesen a Bosnyák utca 4-ben 

vagy a 063/132-1968-as mobilszámon.
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Különböző rendezvényekre újra bérelhető a felújított, patinás 
GULyÁSCSÁrDA – Konyhájában kedvére süthet, főzhet 

saját szervezésében, vagy a mi besegítésünkkel.
Majoros Pál, Petőfi Sándor u. 71. Tel.: 842-329, 062/464-770


