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Mézvásár, méhészeti felszerelések kiál-
lítása, gyermekrajz-verseny és szakmai elő-
adás színhelye volt múlt szombaton az Ifjúsági 
Otthon nagyterme, ahol a Szent Ambrus-napi 
rendezvénysorozat keretében Méznapokat 
tartott a megalakulásának 60. évfordulóját 
ünneplő Szigeti Sándor Méhész Egyesület. A 
Kókai és a Kočić iskola alsós diákjai a témáról 
rajzokat készítettek, a látogatók mézet kóstol-
hattak és a küszöbön álló karácsonyi ünne-
pekre vásárolhattak is. Emellett volt kiállítás 
méhészeti felszerelésekből és szakelőadás. 
Az egybegyűlteket Babkovity Zoltán, az egye-
sület elnöke üdvözölte, a rendezvényt pedig 
Robert Karan, a községi képviselő-testület 
elnöke nyitott meg.

– A temeriniek, zömmel tanyai földmű-
vesek, már az 1800-as évek végén méhész-
kedtek, de egyesületet csak 60 évvel ezelőtt 
alakítottak – mondja Laskai Benjamin hob-
biméhész, aki 2004-től 2012-ig töltötte be 
az egyesület elnöki tisztségét. – A méhészna-

pokkal azt szándékozzuk elérni, hogy a helyi 
lakosság minél több mézet fogyasszon, mert 
a méz egészséges élelmiszer.

– Az előző két évben nagyon 
kevés, az idén pedig semennyi 
akácméz nem termett. Jóformán 
csak egy fajtát, napraforgó mézet 
kínálunk. Minden méhésznek csak 
egyfajta méze van, az üzletekben 
azonban mégis megjelent az akác-
méz 300 dináros áron. Sajnos, so-
kan becsapódnak, mert ennyiért 
nem lehet akácmézet vásárolni. Ez 
biztosan nem akácméz. 

– Mi most a piacon 500 dinár-
ért árusítjuk. Akinek még esetleg 
maradt a kamrában akác a három 
évvel ezelőtti termésből, az még 
drágábban. A méznapokon egysé-
gesen 450 dinár volt az ár, mert az 
idén az akác mellett hársból sem 
gyűjtöttek a méhek. •

A díszes üvegekbe zárt egészséges élelmiszer, a méz kellet-
te magát a múlt szombati méznapokon

Méznapok

A múlt szerdán délelőtt a Lukijan 
Mušicki Művelődési és Tájékoztatási Köz-
pont galériájában megtartott nyitókon-
ferenciával elkezdődött a 2020-ig  tartó 
kulturális stratégia kialakítása, ami alap-
feltétele, hogy rendszerezni tudják a község 
igencsak gazdag művelődési 
programját. A helyi önkor-
mányzat intézményi hátte-
rének fejlesztésére irányuló 
projektum értéke 1,5 millió 
dinár, ehhez a Tartományi 
Régióközi Együttműködési 
és Helyi Önkormányzati Tit-
kárság megközelítőleg 1 mil-
lióval járul hozzá.

A nyitókonferencia részt-
vevőit Đuro Žiga polgármester 
köszöntötte, a tartomány által 
vállalt feladatokról pedig Vesna 
Piperski Tucakov tartományi 
régióközi, együttműködési és helyi önkor-
mányzati titkárhelyettes beszélt. Felszólalt 
még Maja Sokić, a tartományi régiófejlesztési 
ügynökség igazgatóhelyettese, Miroslav Tepić, 
a községi fejlesztési ügynökség menedzsere, 
Ana Stojanović művészettörténész, és Snežana 

Baralić Bošnjak, aki a pancsovai tapasztala-
tokról beszélt, ahol három évvel ezelőtt indult 
el hasonló program.

A stratégia hosszú távon elősegíti 
Temerin sokoldalú és fenntartható fejlő-
dését a kultúra eszközeivel. A munkába 

szakértőket vonnak be, s részt vesznek ben-
ne a helyi civil szervezetek és művelődési 
egyesületek. Fontos eleme a különböző et-
nikumok kultúrájának megőrzése. A mun-
kacsoportok már a héten összeülnek.

mcsm

Kulturális stratégia

A feladatokról Maja Sokić, a tartományi régiófejlesz-
tési ügynökség igazgatóhelyettese, illetve Miroslav 
Tepić, a községi fejlesztési ügynökség menedzsere 
szólt. A képen a konferencia résztvevői.

Gyengült a dinár az euróval szemben, értéke hét-
főn 0,3 százalékkal csökkent. Egy euró középárfolya-
mon 121,54 dinár. A szerb valuta év eleje óta még nem 
volt ilyen gyenge. Egy hónap alatt 1,7, egy év alatt 
pedig 5,4 százalékkal gyengült az euróval szemben. 
2014-ben január elsején volt a legerősebb, akkor kö-
zépárfolyamon 114,64 dinár volt egy euró.

A Szerbiai Nemzeti Bank a bankközi devizapiacon 
legutóbb 60 millió eurót értékesített, hogy megállítsa 
a dinár napi árfolyam-ingadozását. A központi bank 
2014-ben 200 millió eurót vásárolt és 1 milliárd 525 
millió eurót értékesített. (Vajdasági RTV)

Mélyponton 
a dinár

Kigyulladt egy 
lakóház

Pénteken reggel 8 órakor riasztották a tűzoltókat, 
mert valaki jelentette, hogy lángokban áll a Hárs utca 
(volt Damjanich) 18. szám alatti ház. A tűzoltók két 
kocsival érkeztek a helyszínre, és azonnal megkezd-
ték az oltást. Oltás közben az épület egyik szobájá-
ban egy ágyon fekvő holttestre bukkantak, minden 
bizonnyal a ház tulajdonosáról és lakójáról, H. L. 63 
éves magányosan élő férfiról van szó. A környéken 
lakók elmondták, hogy H. L. egyedül élt a házban. 
Arra a kérdésre, hogy vajon mi okozhatta a tüzet, 
sem a szomszédok, sem a szemtanúk nem tudtak 
választ adni. A vizsgálat folyik.



TEMERINI ÚJSÁG 2014. december 11.2

Cáfol a községháza
Közleményben cáfolta a Blic napilap december 4-i számában megje-

lent, a szerbiai községek közigazgatási hivatalaiban dolgozók számáról 
szóló írás egyes részleteit a helyi önkormányzat. A cáfolat a Temerinre 
vonatkozóan megjelentekre vonatkozik. Eszerint a forrás megjelölése 
nélküli táblázatban a 2012 szeptembere és 2014 augusztusa közötti 
időszakban Temerinben 29-ről 96-ra (+67) nőtt a községházán hatá-
rozatlan időre alkalmazott dolgozók száma.

Milovan Balaban, a községi tanács oktatással megbízott tagja közöl-
te, hogy noha az adatok a temerini hatalomváltás (ez év október 10. – 
a szerz megj.) előtti időszakra vonatkoznak, igazságtalanság lenne szó 
nélkül hagyni. A Balaban által aláírt cáfolat felkerült az önkormányzat 
honlapjára, de a szóban forgó lap szerkesztőségének is megküldték, he-
lyesbítést kérve. A temerini adatok pontatlanok, ezzel szemben a helyzet 
az, hogy 2012 szeptemberében 71 állandó munkaviszonyban levő dolgo-
zója volt a közigazgatási hivatalnak, míg 2014 augusztusában már csak 
60, jelenleg pedig 59. 

A Temerini község sohasem szegte meg azt a rendeletet, amely az 
önkormányzatokban alkalmazható dolgozók számát maximalizálja és a 
létszámstopról szóló rendeletet sem. Temerinre vonatkozóan el lehet 
mondani, hogy példaként szolgálhat a jó gyakorlatot illetően, ugyanis a 
nevezett időszakban 11-gyel csökkent a foglalkoztatottak száma, és azon 
ritka községek közé tartozik, ahol a 28 227 lakosra vetítve mindössze 
59-en vannak állandó munkaviszonyban a közigazgatási hivatalban.

G. B.

A Večernje novosti c. belgrádi napilap azt írja, az államkasszából 
fenntartott intézmények és az önkormányzatok a jövő évtől felvehet-
nek újabb dolgozókat, de csak azzal a feltétellel, hogy nem költenek 
többet, mint amennyit az állam a számukra előirányoz. A foglalkoz-
tatási tilalomra vonatkozó, februárban elfogadott rendelet szerint az 
állami intézmények csak a kormány beleegyezésével vehettek fel új 
dolgozókat, a jövő évre vonatkozó költségvetési törvények azonban 
módosítanak ezen az előíráson.

Sok dolgozó rendszertelenül kapja fizetését, ami sokszor keve-
sebb, mint korábban volt, és a nyugdíj is csökken. Egyedül a köz-
műszámlák érkeznek rendszeresen, de ha  az ember késik a befize-
téssel, kamatot számolnak fel. Általános panasz, hogy az emberek 
a rezsiköltséget nehezen tudják lefedni, és szinte egyik hónapról a 
másikra élnek. Az üzleteket járva, naponta tapasztalható drágulás.

A Köztársasági Statisztikai Intézet adatai szerint az új fogyasztói 
kosár 67 125 dinárba került, 2,06 százalékkal, vagyis 1056 dinárral 
többe, mint az előző hónapban. Tudjuk azonban, hogy a statisztika 
nagyon megtévesztő: van, akinek naponta káposztára futja, és van 
akinek húsra, de a végeredmény mégsem töltött káposzta. Ugyan-
csak a statisztikai kimutatások szerint a háztartások bevételének 
47,8 százaléka munkaviszonyból, 31,5 százaléka nyugdíjból és egyéb 
jövedelmekből ered. 

Személyi fogyasztásra a háztartások átlagosan 55 ezer dinárt 
költöttek, aminek nagy része (37,1 százalék) élelmiszerekre ment 
el. Ezt követik a lakás és fűtési költségek, ami a kiadások 17,3 szá-
zaléka, utazásra a családi büdzsé 9,7 százaléka, ruházatra, lábbelire 
5,4 százalék, szolgáltatásokra 5,1, szeszes italra, dohányárura 4,8, 
kommunikációra 4,7 százalék ment. A megmaradt rész, egészség-
ügyi ellátásra, gyógyszerre, szórakozásra, művelődésre, ajándé-
kokra, egyebekre költődött. Októberben az adók és járulékok nél-
küli átlagkereset Szerbiában 44 938, Temerinben szeptemberben 
33 349 dinár volt.

Az európai hivatalos statisztika szerint a szerb bruttó hazai termék 
vásárló ereje lakosonként (2013-ban) 2,8-szor volt alacsonyabb az 
európai átlagnál. A tényleges lakossági fogyasztás (amivel az élet-
színvonal alakulását jegyzik), beleértve az egészségügyi és oktatá-
si költségeket is – amelyeket közvetlenül nem fizetünk –, csaknem 
2,5-szer alacsonyabb az európai átlagnál, és ez az állás gyakorla-
tilag 2008 óta változatlan. Rosszabban állunk mint Bulgária vagy 
Románia. A horvát és a szlovén életszínvonal egyelőre elérhetetlen 
számunkra.

G. B.

Nincs, ami nem drágul

Hétköznapokra és ünnepekre

100%-os almalé
Házi készítésű, víz, cukor és tartósítószer 

hozzáadása nélkül, 5 literes bag in box 
csomagolásban kapható. 

Ára: 600 Din. Házhoz szállítást is vállalok.

Tel.: 063/82-230-28

Mint már hírül adtuk, az egészségház központi épületében és 
keretében új gyógyszertár nyílik. Miután feltöltötték a polco-
kat, valószínűleg már a napokban, meg is nyílik. Reggel héttől 
este nyolcig tart majd nyitva, hétvégén és ünnepnap zárva, e 
napokon a központi patikában lehet majd gyógyszert besze-
rezni.

• Nyaralás 2015 – előtörlesztés esetén engedmény 
• Mórahalmi fürdő, szombatonként

• Szegedi bevásárlás, szombatonként 
• Európa városai • Szilveszterezés 2015 

• Telelés • Repülőjegyek 
• Nemzetközi utasbiztosítás • Teljes turisztikai kínálat

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

Földet bérelek.
Tel.: 064/118-21-72
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Profi SiSTem
Megrendelésre készítünk és beépítünk 

alumínium és PVC-műanyag 
ajtókat és ablakokat 

hatkamrás profilokból, továbbá redőnyöket, 
szúnyoghálókat és garázsajtókat 

az Ön kívánsága és a megadott méret szerint. 
Velünk mindig meg lehet egyezni! 

Részletfizetés is lehetséges.
Hívja az alábbi számok egyikét: 

846-521, 063/817-4339, 064/462-0765

Téli gumicsere akció
1000 dinárérT lecseréljük abroncsaiT 

és elvégezzük a cenTrírozásT

Régi keletű problémák
A regionális gazdasági kamara képviselői 

Temerinben
– Kétévi szünet után ismét működik az újvidéki regionális gazdasá-

gi kamara, amelynek képviselői helyzetfelmérés céljából a múlt héten 
Temerinben jártak  – mondja Szűcs Béla, a vállalkozók egyesületének 
elnöke. – Mira Rodić, a községi tanács gazdasági felelőse fogadta a ven-

A Regionális Gazdasági Kamara elnöke és az újvidéki vállalko-
zók elnöke látogatást tett az Iparosok és Vállalkozók Egyesü-
leténél és a községi gazdasági osztályon (a képen)
dégeket. A múlt csürörtökön tartott megbeszélésen a magam részéről 
elmondtam: gondjaink nagyon régi keletűek, s hogy az elmúlt több mint 
egy évtized során igencsak belefáradtunk az ismételgetésükbe. A meg-
oldásuk érdekében semmi nem történik. Továbbra is virágzik a szürke-
gazdaság és nincs gyógyír az iparosok égető problémáira. A felügyelők 
azonnal büntetnek, és nincs, aki a vállalkozók mellé állna.  

– Egyébként nálunk igen jó a gazdaságban és az állami szervekben 
foglalkoztatottak aránya, de ha Temerinről esik szó, nem ezt, hanem azt 
emelik ki, hogy lemaradunk az átlagfizetést illetően. A legújabb adatok 
szerint a bejegyzett vállalkozók és magáncégek száma korábban 900 
körül volt, ma pedig csak 650. Ez előbb utóbb a munkanélküliek szá-
mában fog visszaköszönni, vagy a bezárt vállalkozások, magánvállalatok 
dolgozói a szürkegazdaságot fogják „erősíteni”. mcsm

KözműszámláK – A közművállalat dolgozói megkezdték a 
novemberi közműszámla kézbesítését. Aki rendszeresen, határidőn 
belül rendezi tartozását, öt százalékos kedvezményben részesül. A 
közművállalat dolgozói a fűtési idényben továbbra is elszállítják a ha-
mut, de a nem megfelelően csomagolt, esetleg még parazsas hamut 
nem szállítják el, mert tüzet okozhat.

Temerin község területén november 28-ától december 5-éig há-
rom bűntényt (rablást, lopást), négy rendbontást és két közlekedési 
balesetet jegyeztek – áll a temerini rendőrállomás heti jelentésében. 
A közlekedési balesetekben senki sem sérült meg, az anyagi kár 
összesen mintegy 170 ezer dinár.

HÁrom BeGeCsi fiaTalemBer éleTéT veszTeTTe szom-
baton éjszaka a Begecs és Futak közötti úton történt közlekedési 
balesetben. A szerbiai belügyminisztérium közlése szerint éjjel 1 óra 
körül történt a baleset az Újvidékhez közel eső két település között 
levő benzinkút közelében, amikor a három fiatalembert szállító Opel 
Vectra típusú gépkocsi lerepült az útról. A baleset előzés közben 
történt, az autó belehajtott egy villanyoszlopba, emiatt Begecs áram 
nélkül maradt. Az illetékesek még vizsgálják a baleset körülményeit, 
a gépkocsivezető feltehetően előzés közben elveszítette uralmát az 
autó felett.

•
éjjel nem vezeTHeTneK. Fiatal gépkocsivezetők nem ülhetnek 

majd volán mögé 23 és 6 óra között. Az erre vonatkozó javaslat is része 
lesz a közlekedésbiztonsági törvény módosításjavaslatának, amely vár-
hatóak hamarosan a parlament elé kerül.

„A közlekedési rendőrség ellenőrzése mellett a törvényi intézkedések 
szigorítására is szükség van az életek megóvása érdekében” – fogalma-
zott Nebojša Stefanović szerb belügyminiszter.

•
HuliGÁnoK meGTÁmadTaK eGy GyereKeT. Szombaton este 

az Újvidék Heréskert városrészében huligánok baseballütőkkel megtá-
madtak egy fiatalkorú fiút, aki emiatt kórházba került, mondta el a 021 
hírportálnak Petar Dragičević, a sértett apja.

Az apa szerint fia korábbról nem ismerte támadóit. „A 15 éves fiam 
este 22 óra körül érkezett haza edzésről, amikor három fiatalkorú meg-
támadta a Rumai utcában. A huligánok egy padon ültek, amikor a fiam 
elhaladt előttük. Szurkolói sálakat viseltek, de sötét volt, ezért nem lát-
szott a csapatjelvény” – mondta Dragičević.

•
BetöRőket fogtak el. Újvidéken letartóztattak két személyt. 

Azzal gyanúsítják őket, hogy házakat raboltak ki Szerbia szerte és kül-
földön is, amivel többmilliós kárt okoztak. 

Az 52 és 37 éves férfiak visszaeső elkövetőnek számítanak, már 
többször ítélték őket börtönbüntetésre Ausztriában, Németországban 
és Csehországban, ahonnan – miután letöltötték büntetésüket –, vissza-
toloncolták őket Szerbiába.

A rendőrök a két férfit tegnap egy házban tartóztatták le, ahol szeret-
tek volna eladni egy pisztolyt, amit előzőleg egy temerini házból loptak 
el. (Vajdasági RTV)

Rendőrségi krónika
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Öntapadó feliratok, cégtáblák, 
járműgrafikák stb. készítése és 

felragasztása, ponyvára 
nyomtatott óriásreklámok 

stb. – minden méretben 
a Temerini Újság nyomdájában.

Tel.: 843-750

Rendelje meg 
cégének 

egyedi naptárát 
a Temerini Újság 

nyomdájában.
Tel.: 843-750

A fesztivál sztárvendége Nagy Feró, a Be-
atrice együttes frontembere sajtókonferenci-
án elmondta, fiatalemberként és a nők miatt 
kezdett énekelni. Szeretett volna imponálni a 
csajoknak, ezért felment a színpadra, ahol a 
megszeppent zenekar kíséretében elénekelt egy 
rock and roll számot. A rendező ugyan gyor-
san leparancsolta, de a 
csajok felnéztek rá. Ko-
rábban csak énekkarban 
énekelt, de ekkor kezdő-
dött énekesi pályafutása, s 
nagy szerelem lett belőle. 
Még mindig nagyon figyel 
az életvitelére, és arra, 
hogy mindig optimizmust 
sugározzon, mert szerin-
te a magyaroknak nagy 
szükségük van az opti-
mizmusra.

• Mi kell ahhoz, 
hogy valaki mindig újat 
tudjon mutatni?

– A megújulás a fiatalok dolga – mondja. 
– Azt szeretném hirdetni, s ez nálam a meg-
újulás, hogy vannak az embernek nagyon fon-
tos dolgai az életben, de azok sosem lehetnek 
olyan fontosak, hogy az a többségnek nehezére 
essen. Ez valójában a tolerancia. Öreg korom-
ra sokkal toleránsabb vagyok, mint fiatalként 
voltam. Fiatalon mindent meg mertem tenni, 
de ma már csak azt szeretném megtenni, ami 
nem túlzottan zavar benneteket vagy akár az 
egész Kárpát-medencét.

• az évtizedek során változott-e a kö-
zönség?

– Nem vettem észre, hogy túlságosan vál-
tozott volna. Szerencsés vagyok, mert nagyon 
sok fiatal rajongóm van, aki valamilyen szinten 
rám érez vagy rádöbben, hogy mi az, amiről 
én beszélek. Nagyon kell vigyázni arra, hogy az 
ember mit mond el a közönségnek és hogy az 
sose legyen félreérthető. Ezért próbálok min-
dig nagyon konkrétan fogalmazni, mert ma a 
fiatalokat nagyon könnyű becsapni. Ebben nem 
akarok részt venni. A megfiatalodás nem azt 
jelenti, hogy nekem valamilyen szinten másol-
nom kellene a mostani fiatalokat.

• egy zenész nem vonulhat vissza...
– Amikor elkezdtem zenélni, gyakori kér-

dés volt, hogy meddig lehet ezt tenni. Jómagam 
is akkor úgy véltem, hogy legfeljebb öt-hat évig. 
Ma már mást gondolok, s a korosztályom is úgy 
véli, hogy ezt a sírig kell tenni. Abba lehetne 
ugyan hagyni, de nekem hiányzik a közönség, 
szeretem megmutatni magamat, ugyanakkor 
belülről van egy be nem vallott hitvallás is, hogy 
a világot jobbítani kell. Szeretném, hogy jobb 

legyen ez a világ, legyünk mi emberek meg-
értőbbek.

• a mai tehetségek hogyan maradja-
nak meg a színpadon?

– Befutni viszonylag könnyű, megmaradni 
a pályán, az a nagyon nehéz. Ennek ellenére 
azt ajánlom minden fiatalnak, hogy menjen és 

mérettesse meg magát 
bármelyik tehetségku-
tatón. De tudjon arról, 
hogy a tehetségkutató 
nem arról szól, hogy ő 
hogyan énekel. Az való-
jában egy show műsor, 
amit sokan néznek, iz-
gulnak érte és szavaz-
nak rá, azzal, hogy a 
fiatal minden lehető-
séget megkap arra, 
hogy a világ egyik leg-
nagyobb színpadán a 
középpontba kerüljön. 
Ha van benne tehetség, 

akkor be is futhat. Ezután azonban nagyon kell 
vigyázni arra, hogy milyen lesz az élete, melyik 
nótát fogja énekelni, lesz-e mögötte egy stáb, 
menedzsment stb. Igazából azok maradnak meg 
a pályán, akikben volt tehetség is.

• a temerini tini fesztivál is egyike a 
tehetségkutatóknak...

– Örömömre szolgált, hogy itt magyarul 
énekeltek a fiatalok. Az X-faktorban is azt 
mondtam, ha valaki egy ma élő énekes szá-
mát jól elénekli angolul, az dícséretes és meg is 
tapsoljuk érte. De ha nagyon meg akarom azt a 
dalt hallgatni, felteszek egy CD-t és hallom ere-
detiben, ami azért egy kissé más. Nagyon fontos, 
hogy magyarul énekeljünk, s ez nem valamilyen 
túlfűtött nemzeti érzés, mert azt, hogy szeret-
lek csak egyféleképpen lehet elénekelni, úgy, 
hogy érezd belőle, hogy tényleg szeret. Nagy 
művésznek kell ahhoz lenni, hogy abban a pil-
lanatban, amikor a dalt énekled, mindannyian 
szerelmesek legyünk. Ha ez angolul van, akkor 
csak azt mondjuk, hogy jól énekel.

mcsm

A világot jobbítani kell
Vallja Nagy Feró, a Beatrice frontembere – 
A tinin tartott sajtótájékoztatón hallottuk

Nagy Feró

még döcög 
a civil portál

Temerinben tartották a hét vajdasági 
civil központ találkozóját

A temerini civil központ a Kertészlak-
ban működik, koordinátora Snejder Sán-
dor. A központ a civil szervezeteknek segít 
a pályázatok megírásában, részletesen tá-
jékoztat a civil szféra eseményeiről, beszá-
mol a tevékenységről. Szoros kapcsolatban 
áll egymással a Vajdaságban működő hét 
civil központ, találkoznak képviselőik, és 
tapasztalatot cserélnek, megtárgyalják a 
problémákat, és az eredményeket. Legutóbb 
Temerinben, a Kertészlakban találkoztak a 
civil központok képviselői.

• milyen témákról beszélgettek? – 
kérdeztük Snejder Sándortól.

– A Magyar Nemzeti Tanács támogatásá-
nak köszönhetően az idén is megtarthattuk 
a civil központok találkozóját. A hét központ 
dolgozói korábban különböző továbbkép-
zéseken vettek részt, s mondhatom, hogy 
szinte havonta találkoztunk. Az év utolsó 
hónapjaiban időszerűek a pályázati elszá-
molások, ezért döntöttünk úgy, hogy talál-
kozót tartunk. Szeretnénk alaposan felké-
szülni a segítségnyújtásra az elszámolások 
elkészítésében, ami januárban esedékes. 
A két nagy magyarországi alap, a Bethlen 
Gábor és a Nemzeti Együttműködési Alap 
az, amely az itteni civil szervezeteket, kö-
zöttük a Kertbarátkört is támogatásban ré-
szesítette.

• Vannak-e problémák?
– A találkozón megállapítottuk, hogy az 

információáramlat folyamatos. Még eléggé 
döcög a délvidéki civil portál, itt a leggya-
koribb gond, hogy a civil szervezetek nem 
értesítik a központot rendezvényeikről. A 
kisebb civil szervezetek rendre igénylik a 
segítségünket pályázatok megírásánál, re-
gisztrálásnál, lényegében ez is a cél. •
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Angol, német és szerb
nyelvtAnfolyAmok

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

Kedvező áron vadonatúj, 
gyári csomagolású LG és 
Samsung LCD LED tévék 

2 éves jótállással eladók.
Tel.: 062/8-336-190

Szűrővizsgálat 
és támogatás
Az Első Helyi Közösség Nyugdíjas-egye-

sülete ma, december 11-én ingyenes szűrő-
vizsgálatot tart az Ifjúsági Otthon nagytermé-
ben. A vérnyomás- és vércukorszint-mérést 8 
és 11 óra között tartják, és minden nyugdíjast 
várnak a szűrésre, amelyet az egészségház 
szakemberei végeznek.

Az önkormányzat anyagilag támogatja a 
kisnyugdíjasokat. A 3-3 ezer dináros támo-
gatásra meghirdetett pályázatra december 
15-éig, jövő hétfőig jelentkezhetnek azok a 
nyugdíjasok, akiknek havi összbevétele nem 
haladja meg a 15 ezer dinárt. Jelentkezhet-
nek azok a nyugdíjasok is, akik járandósága 
ugyan nagyobb, de eltartanak valakit. Az Első 
Helyi Közösség Nyugdíjas-egyesületének iro-
dájában lehet jelentkezni. Ott kapható űrlap, 
csatolni kell hozzá a személyazonossági iga-
zolvány fénymásolatát, egy nyugdíjcsekket, 
valamint az eltartásról szóló igazolást.

A vasárnapi nagymisén ünnepélyes keretek között két gyermeket kereszteltek meg. 
Nevük: Ella (Vízi Árpád és Koperec Erika lánya) és Szabolcs (Tóth István és Morvai 
Tímea fia).

Ünnepélyes keresztelés

Mikulás-napi kézimunka-kiállítás

A Boldog Gizella Hagyományápoló Kézimunka 
Szakkör tagjai karácsony előtt foglalkozni szok-
tunk a harmadik és negyedik osztályos tanulókkal. 
Az iskolaigazgatónak és a tanítónőknek köszön-
hetően rajzórák helyett műhelymunka keretében 
kézimunkázni taníthatják az alsós kisdiákokat.

Bódi Rozália, a szakkör elnöke elmondta, 
hogy az idén 10-12 kézimunkázó asszony össze-
sen 76 diákkal foglalkozott két héten keresztül. 
A harmadikosok könnyebb és egyszerűbb, Mi-
kulás-virág, a negyedikesek pedig valamennyivel 
nehezebb, Mikulás és más motívumú munkákat 
készítettek. Már a múlt héten befejezték a fog-
lalkozásokat, hogy legyen elég idő a gyermek-
munkák kiállításra való előkészítésére.

A szakkör hagyományos karácsonyi kiál-
lítását december 18-án rendezik ugyancsak a 
művelődési központ kis galériájában, ahol a 
kézimunkázó diákok munkái is megtekinthe-
tők lesznek.

Múlt csütörtökön, két nappal Szent Mik- 
lós-nap előtti délután, a művelődési központ 
képtárában megnyílt az Első Helyi Közösség 
Kézimunka-kedvelők Körének és a Temerini 
Kertbarátkör kézimunkázóinak közös, Mikulás-
napi kézimunka-kiállítása. Az alkalmi művelődé-

si műsorban Mikulás-napi és karácsonyi versek 
hangzottak el, Csernyák Zsuzsanna vezetésével 
fellépett a Temerini Gyermekkórus.

A kézimunkázók karácsonyi motívumokkal 
készült legújabb munkáikat mutatták be. A szak-
kör tagjai különböző kézműves foglalkozásokat is 

tartanak az általános iskolás gyere-
keknek. Bemutatták az ott készült 
karácsonyi témájú képeslapokat és 
gyöngyből fűzött angyalkákat.

Barna Rozália, az Első Helyi 
Közösség Kézimunka-kedvelők 
Körének elnöke elmondta, hogy 
szakkörük bejegyzett klub, tag-
jai egyben a Kertbarátkör tagjai 
is. A Kertbarátkör keretében más 
kézimunkázók is tevékenyked-
nek, velük a mostani Mikulás-na-
pi kiállításon együtt vettek részt. 
Mindenki tetszés szerinti számú 
és technikával készült legújabb 

munkáját állította ki, 
amelyek között gömöri 
hímzés és tűfüles tech-
nikával készült munkák 
is voltak.

A Temerini Gyermekkórus a Mikulás-napi kézimunka-
kiállítás megnyitóján

Rajz helyett 
kézimunka
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A digitális földfelszíni televíziózás legfőbb 
előnye a kifogástalan kép- és hangminőség és 
széles csatornaválaszték. Ehhez mindössze egy 
készüléket kell beszerezni és felszerelni, de a 
megoldás háztartásonként változhat, a terep-
viszonyok, a már meglevő tévékészülék és an-
tenna függvényében.

A digitális átállás azt jelenti, hogy az eddi-
gi hagyományos szoba- vagy tetőantennával és 
régebbi típusú televízióval csak egy megfelelő 
jelátalakító vevőkészülék (set-top box) csatla-
koztatásával érhetőek majd el a csatornák. Az 
ilyen készülékek esetében a digitális adás véte-
léhez az antenna és a tévé közé be kell iktatni 
egy átalakító eszközt, ezt hívják angol szóval 

set-top-boxnak, dekódernek, beltéri egységnek. 
Az antennát erre az eszközre kell csatlakoz-
tatni, és egy innen induló másik kábel vezet a 
tévékészülékbe. Ez lehet közönséges koaxiális 
tévékábel, SCART, RCL, a lehetőségektől függő-
en (hasonlóan, mint ahogy a műholdas Digi TV 
tányérantennáját csatlakoztatjuk a beltéri egy-
séghez, ennek kábelét pedig a tévébe). 

Az antenna az átállás után ugyanis már a 
digitális technikával sugárzott műsort veszi, a 
kábel azt bevezeti a dekóderbe, az pedig át-
alakítja a régi, megszokott analóg technikájú 
jelekké. A tévékészülék így ugyanolyan jeleket 
kap, mint régen, csak nem közvetlenül az an-
tennától, hanem a dekóder készüléktől, és a 

különbség így nem is látható. A jobb képmi-
nőség végett azonban ajánlott, ha ez lehetsé-
ges, az AV csatlakoztatás használata. Az analóg 
tévézéshez használt tetőantennák nagy való-
színűséggel használhatóak digitális vételhez 
is, ha azok úgynevezett szélessávú antennák 
(ilyenek a lepke típusú ún. logper antennák). 
A keskenysávú antennák (amilyenek az ún. 
yagi antennák) esetén nagyobb az esély arra, 
hogy alkalmatlanok a digitális vételre, ezeket 
le kell cserélni.

A tervek szerint valamikor a jövő év köze-
pén lekapcsolhatják az utolsó analóg műsor-
szóró állomást is, de a vajdasági tévénézők a 
hazai adásokat a jövő év március 1-jétől már 
csak digitálisan nézhetik. Addig mindkét su-
gárzási forma fogható. Akik most terveznek 
új típusú, „lapos” tévé készüléket vásárolni, 
jól teszik, ha előzőleg érdeklődnek az eladó-
tól, hogy az alkalmas-e jelátalakító nélkül az 
adások antennáról történő vételére. 

Szerbia a legfejlettebb földi digitális tech-
nológiát választotta és DVB-T2 sugárzási for-
mára illetv MPEG-4 tömörítésre állítja át föl-
di műsorszóró hálózatát. A DVB-T2 sugárzási 
forma 30 százalékkal több adatmennyiséget 
képes átvinni. Az új tipusú tévéken, amelyek 
képesek jelátalakító nélkül is venni a digitális 

digitális átállás 
Ingyenes dekóder a rászorulóknak

adásokat, kötelezően feltűntetik a sugárzási 
forma vételének jelzését (DVB-T2). Az esetleg 
korábban vásárolt, plazma, vagy LCD tévék-
hez, ha az említett sugárzási forma közvetlen 
vételére alkalmatlanok, legyenek azok nagy 
felbontású HD Ready, vagy Full HD készülé-
kek, a set-top box kötelező. Ime néhány forga-
lomban levő, és nálunk is kapható jelátalakító 
receiver: Synaps 2857 DVB-T, Falcom T-2400 
DVB-T2, Synaps 2900 THD-T2, Amiko Mini 
Combo DVB-T2. Áruk a minőségtől függően 
40-80 euró dinárértéke.

És még valami, amiről eddig nem igen esett 
szó. A digitális átváltás az országos frekven-
ciával rendelkező nagy tévéadókat érinti, ám 
minden valószínűség szerint megszűnik a he-
lyi adók analóg műsorsugárzása is. Az átállás 
ugyanis igen drága mulatság és még nem lehet 
tudni, hogy a vételkörzetünkben működő jó 
néhány helyi adó (Mozaik, Kanal-9, Panonija, 
Most, Újvidéki városi) közül hányan lesznek 
képesek kifizetni az éteren keresztül történő 
sugárzás igen drága csatornabérlés díját. Je-
lenlegi analóg sugárzási engedélyük csak az 
országos digitális műsorszórás megkezdésé-
ig érvényes. Számukra egyedüli megoldás az 
lesz, hogy bekerüljenek az egyre elterjedtebb 
kábeltévé rendszerek egyikébe.

Szerbiában az átállás után 13 sugárzási kör-
zet lesz. A digitális jel továbbítása mindegyikben 
más-más frekvencián történik, így az adások 
nem zavarják egymást. Vajdaságban a 4-es kör-
zetben čoti és a venaci  adó sugároz, a 8-asban 
a nagykikindai, a 10-esben a szabadkai és a 
zombori, a 13-asban pedig a verseci. Ilyenfor-
mán az antennákon sem kell állítani.

G. B.

A Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Táv-
közlési Minisztérium felhívta a szociálisan 
veszélyeztetett polgárok, így a kisnyugdí-
jasok figyelmét is arra, ha igénylik és jelen-
tik szándékukat, akkopr ingyen kaphatnak 
dekódert a digitális televíziózáshoz. A  mi-
nisztérium honlapján olvasható felhívásban 
az áll, ingyen kaphatnak dekódert a követke-
ző személyek: a szociális segélyre jogosul-
tak, akik egy harmadik személyt ápolnak és 
gondoznak és ezért pénzjuttatás jár nekik, 
az egyedül élő nyugdíjasok, akik havi ellát-
mánya nem haladja meg a 13 288 dinárt.

Jelentkezni jelátalakítóért az előírt doku-
mentációval a szociális védelmi központok-
ban, illetve a Nyugdíjalap kirendeltségeiben 
lehet, január végével bezárólag.

Magyarországon tavaly október 31-én 
szűntették meg végérvényesen az analóg 
földfelszíni tévéadások sugárzását. Ekkor 
sok vajdasági tévénéző állt át a magyaror-
szági digitális sugárzás vételére. Jórészt 
azok, akiknek nincs lehetőségük kábelté-
vén vagy műholdon keresztül az adások 
vételére. 

Nem mellékes, hogy akik kábeltévén 
vagy műholdas adón néznek tévét, semmi-
lyen átalakítóra nem lesz szükségük.

luca-napi műsor
A Szirmai Károly MME folyó hó 13-án 

este nyolc órai kezdettel a moziteremben 
Luca-napi műsort szervez. Fellépnek a kis 
és nagy táncosok, a férfikórus, a vegyes 
kórus és az adai vendégtánccsoport. Belé-
pődíj 200 dinár, jegyek elővételben a színház 
klubhelyiségében kaphatók. A szervezők 
szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Ma, december 11-én este hét órai kez-
dettel az újvidéki Mezőgazdasági Kar pro-
jektjének keretében két szakelőadás hang-
zik el a kertészlakban, mindkettő az EU-ban 
alkalmazott növényvédelmi intézkedések-
ről. Dr. Mila Grahovac docens az almafélék 
tűzelhalásáról (Erwinia amylovora) beszél, 
Nataša Samardžić okleveles mérnök pedig 
a növényvédő-szerek csomagolóanyagának 
szakszerű kezeléséről tart előadást.

Növényvédelmi 
előadások
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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 62/06., 
69/08. és 41/09. szám) 64. szakaszának 3. bekez-
dése és Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági 
földterület bérbeadásával kapcsolatos eljárás lebo-
nyolítására illetékes szerv kijelöléséről szóló hatá-
rozat (Temerin Község Hivatalos Lapja, 15/2006. 
szám) 1. szakasza alapján Temerin község elnöke 
2014. december 9-én

H AT Á R O Z ATO T
hoz

TEMERIN KÖZSÉG TERÜLETÉN 
AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ 
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 

BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILVÁNOS 
HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL 

és 

H I R D E T M É N Y T
ír ki

AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ 
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET 

ELSŐ KÖRÖS ÍRÁSBELI 
AJÁNLATAINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE 
ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA
 

I.
A nyilvános árverés tárgya

1. Temerin község elnöke nyilvános hirdetményt 
ír ki a Temerin községben állami tulajdonban levő 
mezőgazdasági földterület bérbeadásáról az első 
körös írásbeli ajánlatainak begyűjtése alapján, az 
alábbi kataszteri községekben (lásd a tábláza-
tot).

2. A dokumentációba való betekintésre: a katasz-
teri parcellák grafikus vázlata kataszteri községek-
ként és a bérbeadás tárgyát képző parcellák listája 
a létrehozott nyilvános árverések (komplexumok) 
szerint, a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal 
épületében (8A iroda) minden munkanapon 10.00 
és 14.00 óra között nyílik lehetőség. Érdeklődni 
lehet Slavko Vrhovacnál, valamint a 069/145-02-
20-as telefonszámon.

3. A hirdetményben szereplő földet a megtekin-
tett állapotban kell átadni, és a bérlő nem hivatkoz-
hat annak fizikai hiányosságaira.

4. A bérbe adandó mezőgazdasági földterületet 
az alábbi időpontokban lehet megtekinteni:

2014. XII. 16-án 10.00 órakor a temerini katasz-
teri községben,

2014. XII. 16-án 10.30 órakor a járeki kataszteri 
községben,

2014. XII. 16-án 11.00 órakor a szőregi katasz-
teri községben.

5. Amennyiben az állami tulajdonban levő me-
zőgazdasági földterület bérbeadásának nyilvános 
árverésére vonatkozó hirdetmény kiírása után tör-
vényes okok miatt módosul a hirdetményben fel-
tüntetett földterület nagysága, a további bérbeadá-
si eljárást csak az újonnan megállapított területre 
vonatkozóan kell lebonyolítani.

6. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági 
földterület bérbeadása során keletkezett valameny-
nyi költség a nyertes személyt terheli.

7. A hirdetményben szereplő földet kizárólag 
mezőgazdasági célokra adják bérbe, egyéb célra 
nem használható.

8. A hirdetményben szereplő föld nem adható 
albérletbe.

II.
A nyilvános árverésre jelentkezés feltételei

1. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági 
földterület nyilvános árverésén az alábbi termé-
szetes és jogi személyek vehetnek részt:

- természetes személy – aki a mezőgazdasági 
gazdaságok törzskönyvébe be van jegyezve azon 
helyi önkormányzati egység területén, melyen a 
tárgyat képező földterület fekszik, aktív státussal 
rendelkezik, a köztársasági Nyugdíj- és Rokkant-
sági Biztosítási Alapnál mezőgazdasági biztosítást 
élvez, lakóhelye van és legkevesebb 0,5 ha mező-
gazdasági földterület birtokosa abban a kataszteri 
községben, amelyben a bérbeadás tárgyát képező 
földterület található.

- természetes személy – aki a mezőgazdasági 
gazdaságok törzskönyvébe be van jegyezve, aktív 
státussal rendelkezik, a köztársasági Nyugdíj- és 
Rokkantsági Biztosítási Alapnál mezőgazdasági 
biztosítást élvez, lakóhelye van a nyilvános árverést 
lebonyolító helyi önkormányzati egység területén 
és a telke határos a bérbeadás tárgyát képező ál-
lami tulajdonban levő földdel.

- jogi személy – aki a mezőgazdasági gazda-
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Kataszteri 
község

A nyilvános 
árverés száma

Terület 
(hektár, ár, m²)

Kikiáltási ár
(din/hektár)

Letétösszeg
(din) 10%

A bérbeadás 
időszaka

Temerin 1 0,7156 77.021,00 5.511,62 1
Temerin 2 23,5020 34.990,00 82.233,50 1
Temerin 3 12,0839 34.990,00 42.281,57 1
Temerin 4 5,3089 34.990,00 18.575,84 1
Temerin 5 7,7335 77.021,00 59.564,19 1
Temerin 6 3,3504 34.990,00 11.723,05 1
Temerin 7 1,8649 34.990,00 6.525,29 1
Temerin 8 20,0634 77.021,00 154.530,31 1
Temerin 9 30,4686 34.990,00 106.609,63 1
Temerin 10 4,4321 34.990,00 15.507,92 1
Temerin 11 6,7872 34.990,00 23.748,41 1
Temerin 12 0,3081 80.830,00 2.490,37 1
Temerin 13 2,1249 77.021,00 16.366,19 1
Temerin 14 0,6499 34.990,00 2.274,00 1
Temerin 15 1,1452 34.990,00 4.007,05 1

Járek 16 0,4985 77.021,00 3.839,50 1
Járek 17 0,4675 77.021,00 3.600,73 1
Járek 18 0,4505 80.830,00 3.641,39 1
Járek 19 0,5755 77.021,00 4.432,56 1

Szőreg 20 0,6547 77.021,00 5.042,56 1
Szőreg 21 0,4201 77.021,00 3.235,65 1

Összesen: 123,6054

ságok törzskönyvébe be van jegyezve, aktív stá-
tussal rendelkezik, legalább 10 ha mezőgazdasági 
földterület birtokosa abban a kataszteri községben, 
amelyben a bérbeadás tárgyát képező földterület 
található, valamint azon helyi önkormányzati egy-
ség területén van a székhelye, amelyhez a szóban 
forgó kataszteri község tartozik.

2. A nyilvános árverésre való jelentkezés feltét-
eleinek teljesítését az ajánlattevő az alábbi okmá-
nyok fénymásolatával igazolja:

- természetes személy esetében lakóhelyről szó-
ló bizonylattal, illetve jogi személy esetében cég-
jegyzékkivonattal, amely a hirdetmény közzététe-
létől számítva nem lehet 6 hónapnál régibb,

- a mezőgazdasági gazdaságok törzskönyvébe 
való bejegyzésről, aktív státusról szóló érvényes 
bizonylat,a folyó évre vonatkozóan

- természetes személy esetében bizonylat azon 
legkevesebb 0,5 ha mezőgazdasági földterület bir-
toklásáról, amely a bérbeadás tárgyát képező ka-
taszteri községben található,

- természetes személy esetében azon mezőgaz-
dasági földterület birtoklásáról szóló bizonylattal, 
amely a bérbeadás tárgyát képező földdel határos,

- jogi személy esetén bizonylat azon legkeve-
sebb 10 ha mezőgazdasági földterület birtoklásá-

ról, amely az árverés tárgyát képező kataszteri 
községben található,

- a köztársasági Nyugdíj- és Rokkantsági Bizto-
sítási Alap által kiadott mezőgazdasági biztosításról 
szóló bizonylattal.

3. Az ajánlattevők kötelessége, hogy a nyilvá-
nos árverés kezdete előtt, ezen szakasz 2. pontja 
szerint feltüntetett dokumentumokat eredeti pél-
dányban kézbesítsék a nyilvános árverést vezető 
Bizottságnak. A legkedvezőbb ajánlatot tevő köteles 
a nyilvános árverésen készült jegyzőkönyv lezárá-
sa után, ezen szakasz 2. pontja szerint feltüntetett 
dokumentumokat eredeti példányban átadni a nyil-
vános árverést vezető Bizottságnak. 

4. Az ajánlattevőknek, akik ezen szakasz 2. pont-
ja szerint feltüntetett dokumentumok eredeti, vagy 
hitelesített fénymásolatát adták át, nem szükséges 
részt venniük a nyilvános árverésen.

5. A nyilvános árverést megelőzően az aján-
lattevő felhatalmazottja köteles, hogy az illetékes 
szervek által hitelesített felhatalmazást kézbesítse 
a nyilvános árverést vezető Bizottságnak. A nyilvá-
nos árverés alatt, a felhatalmazott képviselő csak 
egy ajánlattevőt képviselhet. 
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6. Az ajánlattevők a nyilvános árverés jelentke-
zési űrlapjához kötelesek mellékelni a letétösszeg 
befizetéséről szóló bizonylatot. Ezen hirdetmény 
I. pontja táblázatában a letét pontos, dinárban 
meghatározott összegét minden egyes nyilvá-
nos árverésre vonatkozóan külön-külön, a Temerin 
Község Közigazgatási Hivatal 840-721804-47-es 
számú számlájára kell befizetni.

7. A nyilvános árverést követően – a legkedve-
zőbb ajánlatot tevő kivételével – valamennyi ajánlat-
tevőnek a befizetett letétösszeg vissza lesz fizetve. 
A legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a letétösszeg az 
évi bérleti díjába be lesz számítva. Ha a legked-
vezőbb ajánlatot tevő pályázati résztvevő vissza-
vonja az ajánlatát, a letétösszeget nem fogjuk neki 
visszafizetni. A letétösszeget azon ajánlattevőnek 
sem fizetik vissza, akit a rend és a fegyelem meg-
zavarása miatt a nyilvános árveréssel kapcsolatos 
eljárást vezető bizottság határozatával kizártak a 
nyilvános árverésből.

8. A nyilvános árverését résztvevő jogi, illetve 
természetes személy a bérbeadás tárgyát képező 
földterület esetében legtöbb 100 ha-t vehet bérbe, 
kivéve a 100 ha-tól nagyobb területű föld bérbe-
adását.

Az állattenyésztés alapján megvalósított 
előbérleti joggal rendelkező személynek akkora 
állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület 
bérlésére van joga, amekkorát ezen pont 1. bekez-
désében meghatározott korlátoknak megfelelően a 
törzskönyvezett jószágok száma után kaphat.

9. Amennyiben az ajánlatban szereplő ár meg-
haladja a kikiáltási ár kétszeresét, a legjobb aján-
lattevő az ajánlatok felbontását követően, az ár-
verés ideje alatt a kikiáltási ár 50%-ával köteles 
kiegészíteni a letétösszeget.

10. Az ajánlatok nyilvános árverést akkor tartják 
meg, ha a megszabott határidőben legalább egy 
ajánlat érkezik.

11. A nyilvános árverés első körében való rész-
vételre azon jogi és természetes személyeknek 
nincs joguk, akik a folyó év évi programja alap-
ján más helyi önkormányzati egységben, illetve a 
Szerb Köztársaság területén nyilvántartott másik 
lakhelyén/székhelyén előzőleg már jogot szerez-
tek bármelyik nyilvános árverés első körén való 
részvételre, és ennek alapján a Mezőgazdasági 
és Környezetvédelmi Minisztériummal megkötött 
szerződésük még érvényben van.

12. Az állami tulajdonban levő mezőgazdasági 
földterület bérbeadása első és második körének 
nyilvános árverésén való részvételre azon jogi és 
természetes személyeknek nincs joguk, akik az 
állami tulajdonban levő mezőgazdasági földterület 
bérbeadásáról szóló régebbi vagy érvényes szer-
ződésben előlátott kötelezettségeket nem teljesítet-
ték, továbbá akiket a mezőgazdasági földterületen 
végzett birtokháborítás terhel vagy akik az állami 
tulajdonban levő mezőgazdasági földterület bérbe-
adása nyilvános árverésének bármely szakaszának 
zavartalan lebonyolítását akadályozták. 

III.
 A nyilvános árverésre való jelentkezéshez 

szükséges dokumentumok

jelentkezési űrlap (kitöltve és aláírva), • 
bizonylat a letétösszeg befizetéséről, • 
természetes személyek esetében lakhelyről • 
szóló bizonylat, illetve jogi személy esetében 
cégjegyzékkivonat (a hirdetmény közzétételétől 
számítva nem lehet 6 hónapnál régibb), 
a mezőgazdasági gazdaságok törzskönyvébe • 
való bejegyzésről, aktív státusról szóló érvényes 
bizonylat, a folyó évre vonatkozóan,
természetes személy esetében bizonylat azon • 
legkevesebb 0,5 ha mezőgazdasági földterület 
birtoklásáról, amely a bérbeadás tárgyát képező 
kataszteri községben található,
természetes személy esetében bizonylat azon • 
mezőgazdasági földterület birtoklásáról, amely 
a bérbeadás tárgyát képező földdel határos, 
jogi személy esetén bizonylat azon legkevesebb • 
10 ha mezőgazdasági földterület birtoklásáról, 
amely az árverés tárgyát képező kataszteri köz-
ségben található, 
a köztársasági Nyugdíj- és Rokkantsági Bizto-• 
sítási Alap által kiadott mezőgazdasági biztosí-
tásról szóló bizonylat.

Bizonyíték a mezőgazdasági földterület tulajdon-
jogáról, az ingatlanok nyilvánartását végző hivatal 
által kiadott 6 hónapnál nem régibb kivonat.

A jelentkezési űrlapot és a megcímzett borítéko-
kat, illetve a Község címét tartalmazó ragcédulá-
kat minden munkanapon a Községi Közigazgatási 
Hivatal iktatójánál lehet átvenni. Az ajánlattevővel 
a jelentkezési űrlap tartalmát időben meg kell is-
mertetni.

A hirdetményre szóló jelentkezési űrlapot lepe-
csételt borítékban kell elküldeni, amelyen a követ-
kezőket kell feltüntetni:
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Az elülső oldalon:
cím: • Temerin Község, Újvidéki utca 326. 
szám, Az állami tulajdonban levő mezőgaz-
dasági földterület bérbeadásával kapcsola-
tos eljárás lebonyolítására alakított bizott-
ság részére,
AJÁNLAT – NEM FELBONTANI•  megjelölés-
sel,
a nyilvános árverés száma ________________ • 
(feltüntetni a községi katasztert is)
A hátulsó oldalon:
az ajánlattevő családi és utóneve/ megneve-• 
zése és címe.
Az említett dokumentumokat a hirdetményre 

szóló jelentkezési űrlappal együtt kell átadni.

IV.
A jelentkezések benyújtásának határideje

A jelentkezések benyújtásának végső határideje 
2014. XII. 22. déli 12.00 óra. Érvényesnek csak 
azokat a jelentkezési űrlapokat fogjuk tekinteni, 
melyek a fenti időpontig beérkeznek a Temerini 
Községi Közigazgatási Hivatal iktatószolgálatá-
ba.

A nem teljes és késve benyújtott jelentkezési 
űrlapokat nem veszik figyelembe, függetlenül a 
kézbesítés módjától.

V.
A nyilvános árverés

Ezen hirdetmény I. pontjában említett földterüle-
tek bérbeadásának nyilvános árverése a Temerin 
Község Közigazgatási Hivatalának épületében (Új-
vidéki utca 326.) kerül megtartásra, éspedig:

2014. XII. 23-án délelőtt 09.001.  órától a temerini 
kataszteri községre vonatkozóan,
2014. XII. 23-án délelőtt 10.002.  órától a járeki 
kataszteri községre vonatkozóan, 
2014. XII. 23-án délelőtt 10.303.  órától a szőregi 
kataszteri községre vonatkozóan.

VI.
A bérleti díj kifizetése

A bérleti díjat a Szerb Nemzeti Banknak a nyil-
vános árverés napján érvényes középárfolyama 
szerint át kell számítani euróra.

A bérleti díjat előre ki kell fizetni a Szerb Nem-
zeti Bank középárfolyamának megfelelő dinár el-
lenértéke szerint, amely a befizetés napján van 
érvényben.

VII.
A fizetési eszközök biztosítása

A legkedvezőbb ajánlattevő a határozat jogerős-
ségét követő 10 napon belül köteles benyújtani a 
bérleti díj befizetéséről szóló bizonylatot, melynek 
összegét az állami tulajdonban levő mezőgazda-
sági földterület bérbeadásáról szóló jogerős ha-
tározattal határozták meg, amelyből a befizetett 
letétösszeget levonták, és amely a Temerini Köz-
ségi Közigazgatási Hivatalon keresztül a Szerb 
Köztársaság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi 
Minisztériumához lesz eljuttatva.

A több mint 1 évre megkötött szerződés esetén 
a bérlőnek legkésőbb szeptember 30-áig be kell 
fizetnie minden soron következő év bérleti díját, 
az első bérleti évre vonatkozó bérleti díjhoz pedig 
az alábbiakat kell mellékelnie:

az üzleti bank jótállását a mezőgazdasági föld-• 
terület bérleti díjának évi összegére vonatko-
zóan vagy
végzést a mezőgazdasági földterület jelzálog-• 
hiteléről annak évi bérleti díjértékének kétsze-
resére vonatkozóan vagy
szerződést a kezes kezességéről (jogi sze-• 
mély)
a bérleti díj befizetésének biztosítása érdeké-• 
ben az egy évre kiszabott bérleti díjnak megfe-
lelő letétösszeg befizetéséről szóló bizonylatot, 
mellyel ezen összeg – a rendszeres befizeté-
sek esetén – az utolsó évre vonatkozó bérleti 
díjként könyvelik el.
Amennyiben a bérlő nem nyújtja be ezen pont 

2. bekezdésében megkövetelt befizetést igazoló 
bizonylatot, a bérlésről szóló szerződést felbontják, 
a bérleti díjat pedig a megfizettetésből biztosított 
eszközökből fogják megfizettetni.

Ezt a határozatot Temerin Község Hivatalos Lap-
jában, a Temerini Községi Közigazgatási Hivatal, 
valamint a helyi irodák hirdetőtábláján, a honlapon, 
a Naše novine és Temerini Újság elnevezésű helyi 
lapokban közzé kell tenni azzal, hogy a jelentke-
zési űrlapok benyújtásának határidejét a Temerin 
Község Hivatalos Lapjában való közzétételének 
napjától kell számítani. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AT

TEMERIN KÖZSÉG
Szám: 320-16/2014-02

Kelt: 2014. XII. 09.
TEMERIN

Žiga Đuro s.k.,TEMERIN KÖZSÉG ELNÖKE
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Pénteken este tartották meg Mikulás-napi 
ünnepséggel egybekötött évzáró rendezvényüket 
a temerini cserkészek. Magyar Dániel, a Dél-
bácskai–Szerémségi Cserkészkörzet alelnöke 
összefoglalta az idei eredményeket és a meg-
valósított programokat. Mint elhangzott sikeres 
esztendő áll mögöttük, ugyanis sikerült újrain-
dítani a betlehemezést, ott voltak a cserkészek 
a betlehemi láng bécsi átvételénél is, háromszáz 
gyermek részvételével megtartották a második 
regös hétvégét, tavaszi és őszi foglalkozásokat 
tartottak, képviselték a csapatot a cserkészvilág-
napon, a nyáron pedig több táborban is részt 
vettek, ahonnét feledhetetlen élményekkel tértek 
haza. A legszebb pillanatokat kisfilmen tekinthet-
ték meg a cserkészek és a meghívottak, amely 
csokorba szedte az elmúlt évi munkát.

Kantardzsity Emil körzeti elnök megköszön-
te a cserkészeknek, a segítőkész családoknak 
és a támogatóknak a közösségért kifejtett, kö-
vetkezetes és odaadó munkát, majd köszönő 
okleveleket adott át.

A temerini 13. sz. Árpád-házi Szent Erzsébet és a 14. sz. Szent Imre herceg Cser-
készcsapat

Cserkészek évzárója

A Mikulás is betért a cserkészekhez, és há-
lája jeléül jelképes ajándékot nyújtott át a gye-
rekeknek és a felnőtteknek. Kantardzsity Ágnes 
csapatparancsok jutalomban részesítette Ma-

gyar Dánielt és Varga Norbertet, akik áldozatos 
munkájukkal nagyon sokat tettek a temerini 
cserkészekért.

ácsi

Az alkotóház építése közben igencsak megrongálódott a táj-
ház udvarának téglaburkolata. A Tartományi Oktatási, Köz-
igazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság anyagi támogatás 
segítségével 130 ezer dinárból felújítottuk a hátsó udvar bur-
kolatát. Reméljük, hogy a jövőre pályázati eszközökből sike-
rül elvégezni ugyanezt a munkát az első udvarban is. Á. I.

Azok a fiatal házasok, akik nem vágyódnak Londonba, Svájcba 
vagy Németországba, akik nem akarnak fényes árufeltöltői karriert 
befutni valahol nyugaton, hanem itthon telepednének le, és szíve-
sen kialakítanának maguknak egy jó kis önellátó gazdaságot, vagy 
egyszerűen csak zajtalan, stresszmentes vidéki életre vágynak, azok 
most jól figyeljenek.

Ingatlanonként egymillió dinár (mintegy 8300 euró) értékű támo-
gatást irányzott elő a Tartományi Gazdasági, Munkaügyi és Foglal-
koztatási Titkárság, illetve Tartományi Nemi Egyenjogúsági Intézet 
és a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Titkárság minden olyan 
ifjú párnak, akik itthon vásárolnának falusi házat. 

A pályázat által negyven olyan fiatalnak nyújtanának vissza nem 
térítendő támogatást, akik megfelelnek néhány kritériumnak.

Az első szempont, hogy a kiszemelt tanya nem lehet telepü-
lésen belül, a pályázati kiírás szerint ugyanis falusi háznak olyan 
lakóingatlanok számítanak, amelyek kívül esnek a város, a közsé-
gi székhely és a külvárosi települések határán. A pályázatra olyan 
fiatal párok jelentkezhetnek, akik: • házasságban vagy a törvény 
által szabályozott házasságon kívüli kapcsolatban élnek • negyven 
év alatti életkorúak • nincs a tulajdonukban lakóingatlan •legalább 
egyiküknek bejelentett munkahelye van• legalább öt éve vajdasági 
lakcímmel rendelkezzenek • a megvásárlandó ingatlan értéke nem 
haladhatja meg az 1,5 millió dinárt. 

Jelentkezési határidő 2015. január 15-éig!
A pályázat teljes szövege és a szükséges dokumentumok listája 

megtalálható az alábbi oldalon: 
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_

content&view=article&id=544%3A13-11-2014-&catid=40%3Akonkursi-
aktuelni&Itemid=13

egyházközségi hírek
adventi bibliai est csütörtökön, december 11-én, 17.30 órakor.
Vasárnap, advent 3. vasárnapján gyűjtés a Caritas javára, a helyi legsze-
gényebb sorsúak megsegítésére.
Az idén is elfogadunk fenyőfa-felajánlásokat templomaink karácsonyi 
díszítése céljából. Az adományozók címüket és elérhetőségüket szívesked-
jenek jelezni a plébániai irodában.
a cserkészek idén is járnak betlehemezni. Akik szeretnék, hogy meg-
látogassák őket, jelezzék a 063/70-76-169-es telefonszámon. Készüljünk 
közösen az ünnepekre és így várjuk a kis Jézus születését.
Idősek és betegek, akik egészségi állapotuknál fogva képtelenek eljutni 
a templomba, hogy karácsonyra szentségekhez járuljanak, otthonaikban 
megtehetik azt. az idősek és betegek karácsonyi látogatása a követ-
kező terv szerint történik: december 16., kedd: Bem J., Bolmán u., Rákó-
czi F., N. Pašić utcák. December 17-e, szerda: J. J. Zmaj., Molnár Gy., M. 
Orešković, I. L. Ribar utcák.

Egymillió dinár támogatás

évenTe 32 ezren TÁvoznaK – A statisztika szerint Szerbiából 
a legtöbben Németországba mennek, Ausztriába pedig évente 4 ezren 
települnek át, így jelenleg Bécs minden tizedik lakosa szerbiai. Szlové-
nia a harmadik legvonzóbb ország az elvándorlók számára. A diplomás 
szakemberek közül főként a közgazdászok, az orvosok, a fogorvosok és 
az elektrotechnikusok mentek el, pont azok, akikből Szerbiából is hiány 
van. (Szerbiai RTV)
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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 hónapos•  törlesztésre, kamatmentesen
a legjobb minőségű anyagból•  készült szemüveg-
lencséket, -kereteket kínáljuk
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.

 Három héttel ezelőtti számunk-
ban hivatalos felhívást tettünk közzé, 
amely szerint az érintettek és érdekel-
tek megtekinthetik a tartományi kor-
mány dokumentumát, amely a jegricska 
természeti parkká nyilvánításáról és 
a jegricska Természeti Park védelmé-
ről szól. ennek kapcsán közöljük az 
alábbi írást:

KialaKulÁsa
A Duna és Tisza alsó folyása közti terület, 

Bajától Újvidékig a XIX. században Bács-Bodrog 
vármegye néven szerepelt. Ez volt a hivatalos 
neve, de általában csak Bácskának, vagy Bács-
kaságnak nevezték. A Bácska elnevezés a török 
időből származik, ahogyan az 1699-es karlócai 
békeokiratban is található. Azóta mindmáig a 
megszokott elnevezés.

A Ferenc-csatornától délre, sík terület hú-
zódik egészen a Dunáig, Tiszáig, megjelölve a 
határt, ameddig valamikor a Duna és a Tisza 
vízárja kalandozott. E két nagy folyó áradata 
alkotta meg Dél-Bácska délkeleti csúcsán emel-
kedő tojásdad alakú titeli fennsíkot is.

Az Almás völgye (Jegricska) földművelés-
re és állattenyésztésre egyaránt alkalmas terü-
let, ősidők óta kedvelt tanyája volt a különféle 
vándornépeknek. E népekről keveset tud a tör-
ténelem, részben még a nevüket sem ismeri. Az 
Almás völgyében lakó népek ittléte tárgyi emlé-
kekkel bizonyítható, életmódjukról és szokása-
ikról nyújtanak némi felvilágosítást.

Ilyenek Zsablya környékén az Almásvölgy-
ben levő dombok, amelyek közül ismert a 
Testhalom, a Vitézhalom, a Kőhalom. Vannak 
dombok, amelyek ugyanazt a nevet viselik, mint 
a Cigányhalom, Kecskedomb, s efféle neveken 
szerepelnek. Tudományos kutatásokat végeztek, 
és úgy látszik, temetkezési és áldozati halmok 
lehettek. 

Vannak még egyenlő magasságú dombok, 
egyenlő távolságra egymástól, ezek talán ka-
tonai őrhelyek, vagy egyéb más hadi célokat 
szolgáltak.

Az Almás völgyét másfajta nagy földművek 
is vágják – kelet-nyugat és észak-dél irányban 
– az úgy nevezett római sáncok vonala, amelye-
ket Marsigli katonai mérnök ismertetett a XVIII. 
században. Tehát, a régészeti kutatások szerint 
a római sáncok és az előbb említett halmok 
közös eredetűek, mert az Alföld más részein is 
találhatók, hasonnemű földművek. Az itt lakó 
nomád népek a jazigok, gepidák, hunok, avarok 
lehettek az alkotók a Krisztus születése utáni 
századokban. 

E népektől, amelyek hosszabb-rövidebb 
ideig lakták e vidéket, erednek azok a kü-
lönféle bronz- és vastárgyak, agyagedények, 
gyöngyök, őrlőkövek, sarlók, részben fegyve-
rek, ékszerek, edények, stb., amelyek egész 
Dél-Bácskában megtalálhatók, A IV. század 
végén megjelentek a magyarok is a Kárpát-
medencében, a Duna–Tisza közén is, és na-
gyon megkedvelték a dús legelőjű térségeket. 
A mai Bácska déli részén megszervezték Bács 
vármegyét, Bács központtal.

forrÁsÁTól a TorKolaTiG
Sajátos jelleget adnak a vidéknek a dél-bács-

kai síkságon fakadó erek, források. Egy kis zöl-
dellő, gyepes vagy nádas 
folt jelöli a forrás kezde-
tét – ott valahol Szilbács 
környékén – melynek 
vize kelletlenül kullog-
csavarog keleti irányba 
parttalan medrében, 
meg-megállva, tócsá-
kat alkotva, vagy nádas 
tavacskákba ömölve, itt 
eltűnve, amott újra fel-
bukkanva. Ilyen Dél-

Almásvölgy Bácskában az Almás mocsár-folyócska, vagy 
Jegricska bara, ahogy a török időben nevezték 
és ma is úgy ismerik, amelynek vize Zsablyánál 
ömlik a Tiszába. 

Almást tehát nem lehet folyónak nevezni, 
mert a folyása összetett, a forrástól a Tiszáig 
60 km hosszúságban nyugatról keletre folyik. 
Völgye széles, általában enyhe lejtésű, de néhol 
meredek partokkal. Mielőtt a Tiszába ömlene, 
átlagos szélessége eléri a 60 m-t, míg oldalpart-
jai meredekek (elérik a 2-3 métert).

A Tisza magas vízállás esetén a torkolatnál 
visszafolyik az Almásba, és mintegy 25 km-nyi 
szakaszon érezteti hatását. Cholnoki földrajz-
tudós úgy vélekedett, hogy az Almás mocsár-
folyócska a Duna egykori, ma már elhagyott 
medrében folyik.

Dél-Bácskában löszteraszok sorakoznak (a 
szél által szállított, porból keletkező, sárga színű, 
finom szemcsés, üledékes kőzet, kitűnő termő-
föld), felszínüket körülbelül 100 cm vastagságú 
csernozjom, igen termékeny feketeföld fedi. A lösz-
teraszok tengerszint feletti magassága 76-85 m.

Az Almás/Jegricska felső folyása széles völgy-
ben halad előre, néhol meredek partok övezik. 
A Temerini községben az egész határ csapa-
dékvizét összegyűjti. Ismertebb patakok/barák, 
amelyek a Jegricskába torkollnak: Cigány-bara, 
Fehér-árok, Kis-bara, stb. Az Almás/Jegricskába 
szükség esetén a Bácskai Ferenc József csator-
nából víz juttatható.

uri ferenc
(Befejező része következik)

ITT A LEHETŐSÉG 
ingyeneS 

beVásárlóKártyára!
Önnek is biztosan szüksége van

• 25%-os megtakarításra minden terméken
• elodázott fizetésre
• egy évig érvényes kártyára (2015 decembere)
• ajándékokra, elismerésekre, jutalmakra

egészség – ápoltság – pénz mindenki otthonában 
svédországból

legjobb időben a legjobb helyen, itt temerinben!
Látogasson meg bennünket a Kossuth L. u. 14. szám 

alatt csütörtökön 10–15 óráig, 
hétfőtől szombatig munkaidőben

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

A közelgő karácsonyi és újévi ünnepek 
alkalmából karácsonyi asztali-, fali-, 
ajtó- és sírdíszek, bálázott fenyő, 
tűzőszivacs kapható a

Nagy-Lackó kertészetben
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Tűzifa (puha és akác) összevágva 
és házhoz szállítva, megbeszélés szerint.

Tel.: 063/77-96-326, 843-581

A szerb Hivatalos Közlönyben november 5-én, a 3877-es szám alatt 
közétett kormányhatározat hatályon kívül helyezte a Megszállók és Se-
gítőtársaik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző 
Bizottság 2/45. számú, 1945. január 22-i határozatát, amellyel hábo-
rús bűnösnek nyilvánította a vajdasági Zsablyai Járáshoz tartozó Csúrog 
Község valamennyi magyar és német nemzetiségű lakosát, valamint a 
Megszállók és Segítőtársaik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek 
Feltárását Végző Országos Bizottság 1945. március 26-án kelt határo-
zatát a vajdasági Titeli Járáshoz tartozó Mozsor Község lakosait nemzeti 
hovatartozás alapján való háborús bűnössé nyilvánításáról. 

A magyar közösség elvárásai és az ígéretek ellenére, a határozat 
szerint az egykori zsablyai járás magyar lakosaira – koholt vádak alap-
ján – kimondott ún. kollektív bűnösség vonatkozásában „csak a jövőre 
nézve állhat be jogkövetkezmény”. Más szóval, az 1944-45-ben ártatlanul 
kivégzett vagy elhurcolt magyarok, németek és más nemzetiségű lako-
sok esetében Szerbia jogrendje 2014. október 30-ig továbbra is 
fenntartja kollektív bűnösség elvét. Ez nem csupán a szerb alkot-
mánnyal, de a nemzetközi jog alapelveivel is ellenkezik.

A több ezer életétől, anyagi, valamint emberi jogaitól megfosztott ár-
tatlan áldozat miatt szükséges az ún. kollektív bűnösség elvének végleges 
kiiktatása a szerb jogrendszerből, amennyiben Szerbia csatlakozni kíván 
az Európai Unió országaihoz. 

Követeljük, hogy: 
1. A szerb kormány módosítsa az október 30-i i ülésén hozott határo-

zatot, olyan módon, hogy a két ominózus határozatot a keltezésük napjától 
fogva semmisítse meg, éspedig mindazon sérelmet szenvedett személyek 
tekintetében, akik ellen nem hoztak jogerős közigazgatási határozatot 
vagy bírósági ítéletet, illetve szabályos bírósági vagy közigazgatási eljárás 
során nem állapították meg, hogy háborús bűnt követtek el;

2. A szerb kormány javasolja az elkobzott vagyon visszaszár-
maztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény módosítását, olyan 
módon, hogy nyisson új határidőt a visszaszármaztatási kérvények be-
nyújtására;

3. A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöksége vitassa meg a 
szóban forgó határozatot és állapítsa meg azoknak a személyeknek a 
felelősségét, akik a határozat meghozatali folyamatában nem követelték 
a két korábbi határozat semmissé nyilvánítását;

4. A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) tűzze a következő ülésének 
napirendjére a határozatot és foglaljon állást a vajdasági magyarságot 
hátrányosan érintő következményeiről.

Újvidék, 2014. december 5. 
megjegyzés: a fenti, több szervezet és magánszemély által aláírt 

közleményt (nevüket elhagytuk) közzététel végett Bozoki antal újvidé-
ki ügyvéd juttatta el szerkesztőségünkbe azzal a megjegyzéssel, hogy 
bárki, aki egyetért tartalmával, aláírhatja. az aláírási vagy támogatási 
szándék jelzését a bozoki@eunet.rs címre várja.

Hozzászólás
a Napjaink c. tévéműsorban, december 

1-jén sugárzott riporthoz
Az 1944-45-ben ártatlanul megtizedelt vajdasági magyarság 70 éves 

kálváriája mindmáig lezáratlan, a formális elnöki bocsánatkérés (2013) 
és a Csurog, Mozsor és Zsablya egykori magyar lakosainak kollektív 
bűnössége eltörlésére vonatkozó, 2014. októberi, kétértelmű szerb kor-
mányhatározat kiadása ellenére sem (mert nem világos, hogy a rendelet 
érvényessége visszamenőleges hatállyal teszi ezt, hiszen akkor a megbé-
lyegzett embereket kárpótlási kötelezettség illeti meg!). Miután a kollektív 
bűnösség terhe a Szerbiában élő egész magyar közösséget sújtja, joggal 
kérdezhetjük: és mi van a többi, magyar településen élő magyarokkal? Ma 
még mindig hiányzik az a szerb törvény, amely egyértelműen kimondja a 
szerbiai magyar közösség egészét sújtó, a nemzetközi joggal ellentétes 
kollektív bűnösség visszamenőleges hatályának eltörlését!

Miután 1944-45-ben a Szerbiában maradt magyarok döntő többségét 
ártatlanul hurcolták meg, majd fosztották meg a vagyonuktól, felvetődik 
a kérdés, hét évtized után miért a meghurcoltaké és miért nem az egykori 
erőszaktevők, a jugoszláv állam nevében eljáró partizánok jogutódjáé, 
a szerb államé az egyéni rehabilitáció gyors és hatékony bizonyítási 
kötelezettsége. Ez lényegesen felgyorsíthatná a kárpótlási eljárásokat, 
amelyek benyújtásának 2014. márciusban már lezárt határidejét újra 
meg kell nyitni!  

A szerbiai magyaroknak nincsenek további évtizedei a problémák 
megoldására, mert a tömeges elszegényedés miatt a vajdasági vidék ro-
hamosan elnéptelenedik. A Szerbiában született, magyar fiatalok és gyer-
mekes családok a lábukkal szavaznak, amikor tömegesen vándorolnak 
el a szülőföldjükről, mert reménytelennek látják az egymást követő szerb 
kormányok által évtizedek óta ígért, halogatott, érdemi kibontakozást. 

Ha valakinek még kétségei lennének, kérem, ismerkedjenek meg az 
ebben a témában 2013-ban készült, kitűnő, szerb dokumentumfilmmel 
(rendező: Rácz-Maronka Etelka, forgatóköny: Hübsch Éva, operatőr: Bojan 
Erdeljanović), melynek címe: “Ahol a madár sem rak fészket”.

Néhány valós, ellenőrzött adat a film összefoglalójából: az Európa 
legjobb termőföldjén gazdálkodó, a kollektív bűnösség ürügyén vagyo-
nuktól megfosztott, immár elöregedett, őshonos, vajdasági, magyar 
gazdálkodók száma naponta 11, évente négyezer fővel csökken, korfája 
rohamosan öregszik. Az átlagéletkor 2017-re eléri a 65 évet, vagyis a 
szerbiai Bácskából, másfél évtized alatt, eltűnnek az aktív, magukat még 
magyar származásúnak valló gazdálkodók. 

Nincs tehát helye a további mellébeszélésnek, a bizonytalan, távoli 
jövőbe halasztott ígérgetéseknek, hanem tényleges és azonnali intézkedé-
sekre, új törvényekre van szükség, mert napról napra nagyobb a baj! Ha 
ez nem történik meg, akkor 25-30 éven belül befejeződhet az 1944-45-ben 
megtizedelt, előbb a kommunista hatalom, majd a szerbiai privatizáció 
által a vagyonától véglegesen megfosztott, a kollektív bűnösség terhe 
alatt máig roskadozó szerbiai magyarság hét évtizede tartó kálváriája, a 
diszkrimináció és megfélemlítés terhei alatt működő lelki asszimiláció. 

Ez lesz, lehet a szerbiai kisebbségpolitika ’eredménye’, az Európai 
Unióval folytatott, csatlakozási tárgyalások küszöbén. Ezt akarjuk, ehhez 
asszisztál a szerbiai magyar és a magyarországi politikum?

Éhn József, okl. Építőmérnök, Budaörs, 
ehn.vizinter@hu.inter.net

Véglegesen töröljék 
a kollektív bűnösséget

Virágüzlet

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

Tekintse meg adventi kínálatunkat: 
asztali és ajtódíszek, adventi koszorúk, vendégvárók.

Mikulásvirág – különböző színben, fenyőágak 
és adventi sírdíszek. Rendelésre girlandok. 
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Hirdetéseiket  szívesked-
jenek legkésőbb hétfő 

délután 4 óráig hirdetés-
gyűjtőinknél vagy a 

szerkesztőségben leadni.

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
közöttünk, akit szerettünk és 
tiszteltünk

ZSADÁNYI Margit 
(1934–2004)

Az idő múlik, 
a fájdalom marad, 
az egyetlen édesanyát 
elfeledni soha 
nem szabad.

Drága emlékét 
szívünkben őrizzük: 

szerető lánya, Irén 
és veje, Gyuri

MEGEMLÉKEZÉS
Hét éve, hogy 

nincs közöttünk

BALLA János 
(1929–2007)

Hiánya és emléke 
szívünkben él!

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS
Lassan egy éve, hogy hirte-
len elment közülünk

GARBACZ Sándor 
(1944–2013)

A kis kapuk nyílnak 
egymás után sorban, 
mégis üres minden.

Hiányzol Te nagyon, 
ebből az utcából.

Szép emléked megőrizzük!

Szomszédaid, barátaid, 
kedves ismerőseid

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

MEGEMLÉKEZÉS

HÉvíZI László 
Dévi 

(1951–2014. 12. 5.)
temerini lakosokról.

Nyugodjanak békében!

özv. vARGA KASZA 
Margaret Franciska 
(1947–2014. 12. 4.)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy vég-
leg elengedte a kezem drá-
ga férjem

GARBACZ Sándor 
(1944–2013)

A sírod mellett némán állok. 
Gyertyát gyújtok. 
A felcsapó aprócska lángot 
könnyes szemmel nézem.
Az együtt töltött életünkre 
gondolok.
Egyre jobban HIÁNYZOL.
Szép emléked 
szeretettel őrzöm.

Feleséged, Magdi

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúságban eltelt hat hete, hogy elvesztettük 

Nenukánkat, keresztanyánkat

Ha eljöttök síromhoz, 
ne sírjatok, 
mert a könny mit sem ér.

Imát rebegjen ajkatok, 
hisz az ima az égig ér.
Egy szál gyertya, 
mely lassan végig ég, 
egy élet, mely percek alatt 
véget ért.
Itt hagytad azokat, 
kik szerettek téged, 
de emléked örökre 
a szívünkbe égett.

ZSÉLI Máriát 
(1923–2014)

Szerettei: Icu, Manci, Jóska, Csongi, Csaba, Zsuzsi, Kati, 
Laci, Évi, Željka, Dávid, Flóra, Dóri, 

Emil, Martina, Iván és Dani

Temerin–Topolya

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk szeretett édesapámra, apósomra 
és nagyapánkra, aki már egy éve nincs közöttünk

GARBACZ Sándor 
(1944–2013)

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

de szívünk fájdalma örökre megmarad.

Emléked megőrzi fiad, Ákos, menyed, Tünde, 
unokáid, Kristóf és Ádám

MEGEMLÉKEZÉS

GARBACZ Sándor 
(1944–2013)

Ez a karácsony más, szürke és fénytelen,
Nem olyan, más.

Közbe szólt a halál.
Már egy éve annak, de még mindig fáj.

Ez a karácsony más, mert nagyon hiányzol,
Drága édesapám.

Emléked őrzik: fiad, Árpád, menyed, Sarolta, 
unokáid, Rudi és Adél

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú 10 éve, hogy nincs 
velünk az, akit nagyon sze-
rettünk

ZSADÁNYI Margit 
(1934–2004)

Az élet ajándék, 
mely egyszer véget ér, 
de szép emléked 
egy életen át elkísér.

Emlékét őrzik szerettei

MEGEMLÉKEZÉS SZÜLEINKRŐL

URACS József 
(1928–1995)

Elmegyek, mert el kell mennem. Az elválás nagyon nehéz… 
Belátom. Szólítottak, nincs mit tennem. Isten veled, 

földi élet!... s családom! Elmegyek, mert el kell mennem. 
Hogy elköszönni sem tudtam, sajnálom. Tudjátok, 
kiket szerettem. A síron túl is örökké… Imádom! 

Elmegyek, mert el kell mennem… Vár rám az ismeretlen… 
Hosszú álom. Míg éltem, szívem és lelkem néktek adtam… 

Hát ne fájjon halálom!
(Szabó Balázs)

Emléküket megőrzik fiaik, Zoli és Tibor családjaikkal

URACSNÉ HORvÁTH Matild 
(1937–2001)
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MEGEMLÉKEZÉS
Tizenkét éve, hogy nincs 

közöttünk férjem, édesapánk, 
apósunk és nagyapánk

Nyolc éve, hogy nincs 
közöttünk nagymamánk és 

dédnagymamánk

MEZŐ István 
(1941–2002)

A halál nem jelent 
feledést és véget, 
míg élnek azok, 
akik szeretnek téged.

Ez a gyertya most érted 
égjen, ki életed értünk élted.

Míg élünk, imádkozunk 
érted, soha-soha 
nem feledünk téged.

Emlékét őrzi felesége, 
fia és lánya családjukkal

MEZŐNÉ TALLÓ Ilona 
(1919–2006)

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

Most már a Jóistennél 
örvend a lelked, 
a mi szívünkben 
örökké élni fog emléked.

Nyugodjál békében!

Kegyelettel emlékeznek rá 
unokái és dédunokái

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú két éve, hogy nincs közöttünk 

szerető férjem és édesapám

Ifj. NAGYIDAI Mihály 
(1947–2012)

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok évek. 
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, 
hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Emlékük, mint lámpafény az estben, 
kitündököl és ragyog egyre szebben. 
És melegít, mint kandalló a télben, 
derűs szelíden és örök fehéren.

Szemünkben tükrözik tekintetük még, 
s a boldog órák drága, tiszta üdvét fölissza lelkünk, 
mint virág a napfényt, és élnek ők tovább, szűz gondolatként.

(Juhász Gyula)

Szereteted és jóságod mindig őrizni fogja 
feleséged, Rózsa és lányod, Bella

MEGEMLÉKEZÉS
Már egy éve, hogy nincs 
többé velem az én Tatám

GARBACZ Sándor 
(1944–2013)

Végtelenül hiányoznak 
bátorító szavaid, 
tanácsaid, 
vidám nevetésed 
és önzetlen szereteted.

Emléked 
szeretettel őrzöm!

Unokád, Rudi

miserend
12-én, pénteken 6.30 órakor: egy szándékra.
13-án, szombaton 8 órakor: a hét folyamán elhunytakért, 
valamint: †Balla Jánosért, a Balla, a Kelemen nagyszülőkért, 
Vígi Rozáliáért és a család elhunytjaiért, valamint: †Mező Ist-
vánért és elh. szüleiért, valamint: Orosz Erzsébetért, Orosz 
Lászlóért és az elh. nagyszülőkért, valamint: †Zsúnyi Imréért, 
Mészáros Borbáláért, a Zsúnyi és a Mészáros család összes 
elhunytjaiért, valamint: †Uracs Józsefért, Horváth Matildért, 
az Uracs és a Horváth nagyszülőkért.
14-én, vasárnap, advent 3. vasárnapja, a Telepen 7 órakor: 
a népért, a plébániatemplomban 8.30 órakor: †Kovács Já-
nosért, a Kovács és a Jánosi szülőkért, Bálint Matildért és a 
Pál család elh. tagjaiért, 10 órakor: †Ladik Istvánért, Lukács 
Terézért, Ladik Ilonáért.
15-én, hétfőn 6.30 órakor: †Nagyidai Margitért, Lászlóért, 
elh. szüleikért és †Vegyelek Józsefért.
16-án, kedden 6.30 órakor: †Zséli Máriáért.
17-én, szerdán 6.30 órakor: †Kókai Péterért, a Kókai és a 
Mészáros család elh. tagjaiért.
18-án, csütörtökön 17 órakor: egy szándékra. 

egyházközségi hírek a 11. oldalon

APRÓHIRDETÉSEK
• Lakás eladó (86 m2) Temerin központjában, a 
bíróság felett. Telefonszám: 064/216-56-78.
• Hízók és csutka eladó. Tel.: 840-163.
• Különböző súlyú (40–200 kg) mangalica 
disznók eladók. Telefonszám: 063/582-023.
• Könnyebb házimunka végzésére bejárónőt ke-
resünk. Telefonszám: 840-522.
• Régi típusú, felújított hőtároló kályha (4 kW) 
eladó. Telefonszám: 064/399-20-09.
• Eladó 2,3 hold föld a Kertészlaposban, közel a 
Csúrogi úthoz. Telefonszám: 069/197-21-25.
• Két, 14–14 ár nagyságú építkezési telek el-
adó Temerinben, a Nađ Kosta utcában, lehet 
egyben is. Áruk egyenként 8000 euró. Tele-
fonszám: 063/436-104.
• A Cigánybaránál, közel a szőregi úthoz, eladó 
három és fél hold első osztályú föld. Telefon-
szám: 061/19-56-615 (17 óra után).
• Ház eladó a Vörösmarty Mihály u. 9-ben. 
Telefonszám: 063/593-554.
• Használt gyermekruhák (kabátok, pólók) fiúk-
nak, lányoknak, játékok, valamint egy kombi-
nált tűzhely (gáz és villany) eladó. Telefonszám: 
062/11-32-711.
• Kiadó egy üzlethelyiség a Népfront és az I. 
L. Ribar utcák sarkán (volt Tip-top). Telefon-
szám: 061/21-22-968.
• Eladó 2500 darab használt 333-as cserép és 
használt gerendák. Tel.: 062/121-57-44.
• Mindenféle rosszvasat és rossz autókat vá-
sárolok. Telefonszám: 063/16-18-120.
• Téli disznóvágást vállalok (15 Din/kg). Telefon-
szám: 062/163-04-07.
• Családi ház eladó a Petőfi Sándor utca 73. 
sz. alatt, valamint egy hold föld a Nyugati te-
mető főbejáratánál. Telefonszámok: 063/8500-
308, 063/71-61-929.
• A JNH utcában telek eladó (13,5 m széles és 
110 m hosszú), építkezési engedéllyel. Telefon-
szám: 063/539-768.

• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-ös te-
lefonszámon.
• Vásárolok hagyatékot, használt bútorokat és 
egyéb felesleges tárgyakat padlásról, fészerből, 
pincéből. Azonnal fizetek. Tel.: 063/8-043-516.
• Tizenhét inches Samsung monitor, 20 euró 
(képcsöves, használt). Tel.: 063/8-503-307.
• Vásárolok régi pénzt, antik tárgyakat, 
sztrippeket, albumokat  képecskékkel, régi pa-
pírt. Telefonszám: 064/468-23-35.
• Vásárolok rosszvasat, sárga- és vörösrezet 
(messzinget), bronzot, alumíniumot, ólmot, 
motorokat, autókat, kádakat, kályhákat, vil-
lamos készülékeket, hulladék kábelt és hulla-
dék papírt. Legjobb ár, fizetés készpénzben. 
Tel.: 064/468-2335.
• Takarítást, gyermekmegőrzést és idősek gon-
dozását vállalom (tel: 841-412), Samsung tévé 
egyenes ekránnal (62 cm), fa tévéállvány, bete-
gek részére kerekes járóka, Samsung tévé (52 
cm), ára 50 euró, új interfon kamerával, szoba-
kerékpár, 55 kW-os központi kályha Tam-Stadler, 
székek, frizsider, hat szék (ebédlőhöz), 20 db 
ablakszárny, erkélyajtók, Smederevo tüzelős 
tűzhelyek, zsalugáterek, bejárati- és belső aj-
tók, akkumulátoros jeep és kisautó, roller (35-
38 nagyság), üzemi varrógép, 12 programos 
futógép, parkettacsiszoló gép, asztal sarokpad-
dal és három székkel, franciaágy, szekrénysor, 
előszobaszekrény, slajfológép-zsiráf, morzso-
ló-daráló, sarok ülőgarnitúra, két kettes ülőrész 
(45 euró/db), fotelek (15 euró/db), fekete színű 
tálalóasztal, négy éves színes televíziók, motor-
kultivátorok, 200 kg-ig mérő mázsa (8000 Din), 
álló mélyhűtő (négy éves), villanyradiátor, eredeti 
kormány, bal első ajtó, tetőkárpit, autóutánfutó, 
autóra való zárt csomagtartó, sank négy szék-
kel, kéménybe köthető gázkályhák (50–60 euró), 
babaágyak matraccal (5000 Din), babakocsik, 
kaucsok (50 euró), fotelok, varrógépek, szőnye-
gek. Csáki Lajos utca 66/1., telefonszámok: 841-
412, 063/74-34-095.



LABDARÚGÁS
A Sloga sorozatban 11. idényét 

játssza a Szerb liga vajdasági cso-
portjában, és ez a bajnokság is ha-
sonlóan zajlott, mint az előzőek. A 
kolóniai csapat ismét a felsőház-
ban foglal helyet, a bajnoki címért 
azonban valószínűleg ezúttal sem 
fog küzdeni. Az őszi szezonban kü-
lönösen hazai pályán játszott jól a 
Sloga, hiszen egyszer sem veszített 
saját szurkolói előtt, a mérlege négy 
győzelem és három döntetlen volt. 
A csapat egyedül Újpazován kapott 
ki nagy arányban, a többi mérkő-
zésen jól állta a sarat a védelem, hi-
szen összesen 12 gólt kapott, vagyis 
átlagosan meccsenként egynél ke-
vesebbet. A támadók viszont nem 
dicsekedhetnek teljesítményükkel, 
hiszen 15 találkozón 17 alkalom-
mal voltak eredményesek. A tava-
szi idény első fordulójban a Sloga 
az őszi bajnok Zentával játszik ha-
zai pályán. 

az őszi eredmények: Zenta–
Sloga 0:0, Sloga–Tekstilac 3:0, 
Versec–Sloga 0:2, Sloga–Prigrevica 
2:1, Radnički (Ú)–Sloga 5:1, Sloga–
Bačka 1901 2:0, Radnički (S)–Sloga 
1:1, Sloga–Cement 0:0, Banat–Sloga 
1:2, Dinamo–Sloga 1:0, Sloga–
ČSK 0:0, Dunav–Sloga 1:2, Sloga–
Radnički (M) 1:1, Dolina–Sloga 1:0, 
Sloga–Radnički (Z) 1:0.

A Mladost első idényét játszot-
ta a Vajdasági liga újonnan alakult 
Újvidéki-szerémségi csoportjában. 

Az eredmények nagyjából az elvá-
rások szerint alakultak, hiszen a 
járekiak a felsőházat, illetve a fel-
jutásért való küzdelmet tűzték ki 
célul. Hazai pályán hat győzelem, 
illetve egy-egy döntetlen és vere-
ség volt a mérleg, idegenben pedig 
egy győzelem, valamint három-há-
rom döntetlen és vereség. A tavaszi 
idény első fordulójában a Mladost 
a laćaraki LSK-val játszik idegen-
ben.

Az őszi eredmények: Mladost–
LSK 3:2, Jugović–Mladost 2:2, 
Mladost–Ljukovo 1:2, Omladinac–
Mladost 2:0, Mladost–Budućnost 
4:1, Mladost–Kabel 1:0, Graničar–
Mladost 1:2, Mladost–Crvena zvezda 
1:1, Sloga–Mladost 2:2, Mladost–
Kupinovo 3:0, ŽSK–Mladost 0:0, 
Mladost–Jedinstvo 2:0, Hajduk–
Mladost 2:0, Mladost–Index 2:0, 
Borac–Mladost 3:1.

ASZTALITENISZ
Egyesületünk legfiatalabb tagjai 

szombaton Zimonyban vettek részt 
egy korosztályos versenyen, ame-
lyet a helyi Kocić asztalitenisz aka-
démia szervezett. Az első és máso-
dikos fiúknál Kalapáti Filip az első 
helyen végzett. A harmadikosok és 
negyedikesek mezőnyében temerini 
házidöntőre került sor, amelyben 
Hévizi Viktor legyőzte Orosz And-
rást. Az ötödikes és hatodikos fiúk-
nál Mladen Puhača az első helyen 
végzett, Kalapáti Kevin pedig a leg-
jobb nyolc közé jutott be.

A felnőtt csapatok vereséget 
szenvedtek a ligamérkőzéseken. 
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srpske, N. Sad. COBISS.SR-ID 103792391. A lap megjelenéséhez hozzájárul:

1. Zenta 15 11 2 2 30:7 35
2. ČSK (Dunacséb) 15 11 2 2 22:6 35
3. Dolina (Padina) 15 7 5 3 20:12 26
4. Sloga 15 7 5 3 17:12 26
5. Cement (Belcsény) 15 6 6 3 20:17 24 
6. Dunav (Stari Banovci) 15 7 3 5 14:16 24
7. Dinamo (Pancsova) 15 6 3 6 13:22 21
8. Bačka 1901 (Szabadka) 15 6 2 7 16:18 20
9. Radnički (Mitrovica) 15 4 6 5 17:14 18
10. Radnički (Újpazova) 15 5 3 7 26:26 18
11. Prigrevica 15 5 3 7 17:17 18
12. Radnički (Sid) 15 4 6 5 14:14 18
13. Banat (Nagybecskerek) 15 4 5 6 10:13 17
14. Versec 15 3 5 7 12:21 14
15. Radnički (Zombor) 15 3 4 8 14:22 13
16. Tekstilac (Hódság) 15 0 2 13 10:35 2

1. Omladinac (Novi Banovci) 15 12 1 2 30:9 37 
2. ŽSK (Zsablya) 15 9 4 2 28:14 31
3. Borac (Újvidék) 15 8 5 2 28:11 29 
4. Kabel (Újvidék) 15 8 4 3 24:9 28
5. Mladost 15 7 4 4 24:18 25
6. LSK (Laćarak) 15 6 3 6 19:25 21
7. Crvena zvezda (Újvidék) 15 5 5 5 18:20 20
8. Budućnost (Gložan) 15 5 3 7 16:20 18
9. Sloga (Erdővég) 15 4 6 5 15:22 18
10. Ljukovo 15 5 3 7 15:27 18
11. Jedinstvo (Stara Pazova) 15 4 4 7 17:20 16
12. Kupinovo 15 3 6 6 14:19 15
13. Graničar (Vojka) 15 4 2 9 19:27 14
14. Index (Újvidék) 15 3 4 8 13:19 13
15. Jugović (Káty) 15 3 4 8 20:30 13
16. Hajduk (Beska) 15 3 4 8 19:29 13

I. férfi liga

TEMERIN–TOPLIČANIN 
(Prokuplje) 1:4

eredmények: Fehér–Jović 2:3, 
Tepić–Stanojkovski 1:3, Nagyidai–
Ocokoljić 3:1, Fehér–Stanojkovski 
0:3, Nagyidai–Jović 0:3.

I. vajdasági férfi liga

TEMERIN II–RADNIČKI 
(Újvidék) 0:4

eredmények: Bálind–Starčević 
0:3, Macanović–Koman 0:3, Puhača–
Rakić 0:3, Puhača, Hévízi–Koman, 
Rakić 0:3.

II. női liga – északi csoport

ZMAJEvO–TEMERIN 4:0

íJÁSZAT
December 7-én, vasárnap Pan- 

csován szövetségi íjászversenyt tar-
tottak. A temerini Castle Archery 
Íjászegyesület tagjai, a saját kategó-
riájukban sikeresen szerepeltek. Az 
egész országból 108 versenyző vett 
részt a megmérettetésen. A követke-
ző eredmények születtek: ifj. Csányi 
Zoltán aranyérem, Klajner Roland 
ezüstérem, Varga Béla ezüstérem, id. 
Csányi Zoltán aranyérem.

  Gy. V. Szett.
1. Magyar-Okiljević 17 3 55 23 32
2. Kovács-Vörös 16 4 52 27 25
3. Pásztor-Tóth 13 7 50 33 17
4. Gálik-Kovács 13 7 50 37 13
5. Majoros-Varga 13 7 49 34 15
6. Csikós-Tőke 13 7 48 35 13
7. Majoros-Borda 13 7 47 36 11
8. Morvai-Simonyi 13 7 47 38 9
9. Csorba-Moisko 13 7 46 30 16
10. Gyuráki-Sörös 13 7 43 36 7
11. Zsúnyi-Ikotin 12 8 47 36 11
12. Ádám-Gusztony 12 8 46 36 10
13. Tiszta-Varga 12 8 46 40 6
14. Erős-Nász 12 8 45 29 16
15. Majoros-Majoros 12 8 43 35 8
16. Moisko-Nagy 12 8 41 35 6
17. Nagy-Iván 11 9 45 39 6
18. Horváth-Horváth 11 9 45 41 4
19. Bábi-Gajo 11 9 43 40 3
20. Balogh-Hajdú 11 9 42 36 6
21. Csányi-Samu 11 9 41 43 -2
22. Kiss-Orosz 11 9 38 39 -1

DARDLIBAJNOKSÁG – Az 5. forduló táblázata:

Labdarúgás – Szerb liga – Vajdasági csoport Labdarúgás – Vajdasági liga – Újvidéki-szerémségi csoport

v. B.


