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Temerin földrajzilag legmagasabb pontja a kálváriadomb. Évtize-
dek óta szolgál alkalom adtán a gyerekeknek szánkózásra, mert 
igazából élvezettel lecsúszni csak onnan lehet. (Varga Zoltán felv.)

A hét elején kiömlött a szennyvíz a 22. lakónegyedben levő 
tömbházaknál. Az a csatorna tört el, amelyet mintegy 25 évvel 
ezelőtt építettek, hogy elvezessék a lakónegyedből a csapa-
dékvizet, de rákapcsolták a tömbházak emésztőit is. Ennek 
következtében, ha megtelnek a szennykutak, a szennyes víz a 
csatornán keresztül a Cigánybarába folyik. Az eltört csatorna 
megjavítását a Lukács cég végezte.

Nagyon úgy tűnik, hogy a községi 
tanács komolyan gondolja az idei évi 
fejlesztési beruházásokat, amelyek – ha 
nem is valósulnak meg egy év alatt – ko-
moly előrelépést jelentenek az utóbbi 
évek szunyókáló, nagyrészt csak papíron 
létező fejlesztési elképzeléseihez képest. 
Egyik ilyen volt például az új szemétte-
lep megépítése, vagy a jelenlegi helyén 
egy korszerű hulladékgyűjtő létrehozá-
sa, hogy új gyárak, feldolgozóüzemek 
létrehozásának, illetve a kerülőút meg-
építésének elképzeléseit most ne említ-
sük. Tény, hogy az utóbbi évtizedekben 
Temerin község fejlődött a legkevésbé 
a Vajdaságban, de lehet, hogy országos 
viszonylatban is – részben a helyi poli-
tikai struktúrák és a felsőbb politikai 

vezetés összeférhetetlenségének tulaj-
doníthatóan.

A legújabb fejlesztési elképzelések 
felvezetéseként álljon itt a 2018. évi köz-
ségi költségvetésből néhány számadat, 
melyet december végi ülésén fogadott el 
a községi képviselő-testület. A költségve-
tési dokumentum foglalja ugyanis magá-
ban az adott évben tervezett bevételeket 
és kereseteket, valamint a kiadásokat és 
költségeket. Az év folyamán a községi 
költségvetésből finanszírozzák az ön-
kormányzat minden pénzügyi kötelezett-
ségét. Ugyanakkor a községi kasszába 
folyik be minden bevétel, 
amiből a kötelezettségek 
kiadásait fedezik.

Folytatása a 3. oldalon

Rendezik a városközpontot
A 2018. évi költségvetés felosztása

Az új városközpont látképe, ahogyan a tervezők elképzelték

Eltört a cső

A női lélek finomságában és a virágkompozíciók 
szépségében gyönyörködhetnek a pénteken, március 
9-én a művelődési központ képtárában megnyíló kép-
kiállítás látogatói, amelyen Snežana–Nena Trajković 
alkotásai láthatók. Ünnepélyes megnyitó este 7 órakor. 
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Nőnapi kiállítás
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Savanović kertészetA

virágos nőnapot kíván!
Vásároljon cikláment, korallvirágot (Kalanchoe), 
primulát, vagy válasszon az állandó kínálatból 
Schefflerát, kaktuszt, Benjamin fikuszt stb.
Nőnapra lepje meg kedvesét, a család hölgytagjait színpompás 
virággal, vagy szemet gyönyörködtető behozatali orchideával!

Temerin, Bem u. 22., tel.: 842-530, 064/234-38-53
Zsebbarát árak, színes és gazdag kínálat, előzékeny kiszolgálás!

Ha taxival szeretne helyben vagy vidékre utazni, éjjeli fuvarra, kórházi vagy postai 
ügyintézésre, vérminták bevitelére a városba, véreredmények hazahozatalára, 

gyógyszerek kiváltására, vagy bevásárlásra van szüksége, hívja a

Novák-TAXIT
Tárcsázza a 063/132-1968-as mobilszámot 

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

Egyeztessen időpontot, majd utazzon biztonságosan 0-tól 24 óráig

Még egyszer a kisebbségi ügyről

Európában mintegy ötvenmillió ember tartozik valamilyen ős-
honos nemzeti kisebbséghez, negyvenhét államában pedig hozzá-
vetőleg 340 történelmi kisebbség él. Ennek csaknem fele Európai 
Uniós állampolgár – ezek a kisebbségek azonban eddig semmiféle 
uniós szintű védelemben nem részesültek. Ezért tartotta fontosnak 
az Európai Nemzetiségek Föderális Uniója, az úgynevezett FUEN, 
hogy a kisebbségben élő polgárainak megfelelő jogi védelmet biz-
tosítsanak. 

A Minority SafePack polgári kezdeményezés elindítói szerint 
azonban ahhoz, hogy ezek a kisebbségek megmaradhassanak és 
biztosítsák mindennapi boldogulásukat a szülőföldjükön, minden-
képpen szükséges lenne egy átfogó szabályozásra. Április elejéig 
egymillió aláírásnak kellene összegyűlnie ahhoz, hogy az Európai 
Bizottság érdemben foglalkozzon az üggyel. A kezdeményezést min-
den uniós állampolgár aláírhatja, függetlenül attól, melyik országban 
él, és hogy tagja-e egy etnikumnak.

A Vajdaságban a szerb-magyar és szerb-horvát állampolgárok 
is támogathatják a kezdeményezést, de csak a világhálón a jogaink.
hu internetes oldalon. Annak ellenére, hogy Szerbia nem tagja az 
EU-nak, a vajdasági magyar közösségnek is fontos az, hogy előrelé-
pés legyen a nemzeti közösségek jogainak terén, hiszen előbb vagy 
utóbb Szerbia is az unió tagjává válik majd.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök február elején írta alá a 
Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést. Közösségi 
oldalán arra biztatott mindenkit, hogy kövessék a példáját. A múlt 
pénteken, Budapesten Áder János köztársasági elnök és felesé-
ge, Herczegh Anita is aláírta az európai kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezést. A Rákóczi Szövetség közleményében arra kéri a 
társadalmi szervezeteket, a politikai pártokat, az egyházakat és a 
média képviselőit, hogy segítsenek a szükséges aláírások össze-
gyűjtésében. Az aláírásokat minimum hét tagállamból kell össze-
gyűjteni, és minden országban adott a minimum. Eddig mintegy 
750 000 aláírást gyűlt össze.

A Magyar Nemzeti Tanács képviselői az elmúlt héten foglaltak 
állást a Minority nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezéssel kap-
csolatban és arra biztatják az uniós állampolgársággal rendelkező 
vajdasági magyarokat, hogy aláírásukkal támogassák a polgári 
kezdeményezést, melynek célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi 
kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei 
legyenek. – Ez az első olyan európai polgári kezdeményezés, amely 
az Európai Unió jogrendjében kívánja megszilárdítani a kisebbségi 
jogvédelmet egy európai szintű, az uniós tagállamokra nézve köte-
lező kisebbségvédelmi rendszerben, amely egyszerre egységesítené 
a jogvédelmet és javítana a nemzeti kisebbségek helyzetén – indo-
kolta a javaslatot Hajnal Jenő, a MNT elnöke.

G. B.

Támogatásgyűjtés
A vagyonadó 2018. évi meghatározásáról tavaly november végi ülésén 

döntött a községi tanács. Adóalapul az ingatlanok négyzetméterenkén-
ti átlagárát vették. Mennyivel drágábbak az ingatlanok a községben, és 
mennyivel lett nagyobb az idei vagyonadó? – kérdeztük Milka Jurićtól, a 
községi tanács pénzügyi felelősétől.

– Az elmúlt évben több ingatlan is gazdát cserélt. A közjegyzőtől ka-
pott adásvételi szerződésekből kiderült, hogy tavaly növekedett az előző 
évihez képest a mezőgazdasági földek, lakások és házak ára. Míg 2016-
ban 162 dinárba került egy négyzetméter, addig tavaly az év első kilenc 
hónapjában az átlagár 179 dinár volt, ami mintegy tíz százalékos drágu-
lást jelent. Ez egyben azt is eredményezte, hogy mintegy tíz százalékkal 
lesz nagyobb az idei földadó a tavalyinál. Más szóval tavaly 1398 dinár 
volt egy hold föld évi adója, az idén pedig 1545 dinár lesz – mondta 
községi pénzügyi felelős.

– A helyi adóhatóság tavaly 10 750 végzést hozott fizikai személyek 
számára. Földadó fizetésére valamivel kevesebb mint négyezer földtulaj-
donost köteleztek, a regisztrált gazdaságok száma pedig tavaly október 
végén 1264 volt. A mezőgazdasági földek árának drágulásával párhuza-
mosan drágultak a ház- és lakásárak is. Tavaly igen kifejezett volt a la-
kásépítés, ebből adódóan az új tömbházak lakásainak ára befolyásolta az 
átlagárak alakulását. Árkiigazításra került sor valamennyi lakókerületben 
(zónában), kivéve a város szélén levőket, és ez ugyancsak kimutatkozik 
a vagyonadó elszámolásában. 

Tavaly még a lakások négyzetmétere utáni adót az I. A és az I. 
zónában (a szűk központban) 55 000 dináros négyzetméteren-
kénti átlagár alapján számolták el, az idén már 78 100 dináros 
árat vettek alapul. A II. zónában 44 550-ről 77 000-re, a harma-
dikban 40 000-ről 52 800-ra emelkedtek az árak. Több esetben 
jelentősen a korrigálták a családi házakra vonatkozó adót. Ta-
valy az I. A zónában az adóalap a lakóépület alapterülete után 
ugyancsak 55 000 dinár volt, ezt is 77 000 dinárra emelték. Az 
I. zónában 34 700-ról megemelték több mint a duplájára, azaz 
77 000-re, míg a II. zónában 32 300-ról 32 400 dinárra, a III. 
zónában pedig 29 200-ról 28 800 dinárra csökkent. Kisebb a 
ház négyzetmétere utáni adó a IV. zónában is. A jelölt árak min-
denhol az adóalapot jelentik, ami a lakás vagy ház öregedésével 
évenként egy százalékkal csökken, legfeljebb 40 százalékig.

– A megemelt adókról május folyamán kézbesítik a végzéseket. Az első 
negyedévre küldött számlák azok esetében, akik rendszeresen és időben 
törlesztik kötelezettségüket – a befizetési határidő február 17. volt –, meg 
kellett, hogy egyezzenek a tavalyi utolsó negyedév számláján feltüntetett 
összeggel. Ennyi szerepel majd a második negyedév adószámláján is, így 
irányozza elő a vonatkozó törvény: az emelés az utolsó két adószámlán 
lesz feltüntetve – magyarázta a község pénzügyeinek felelőse.

G. B.

Drágább lakásokra 
nagyobb az adó
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Gyári csomagolású 
LG LED televíziók, 

Szerbiában érvényben levő 
jótállással eladók.

Tel.: 063/8-623-948

Aktív és szerteágazó 
munka a Szirmaiban
 Ilyennek értékelték a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület 

tavalyi tevékenységét a vasárnap este megtartott évi közgyűlésen. Varga 
Flórián elnöki beszámolójában hangsúlyozta, az egyesület keretében mű-
ködő szakcsoportok a rendszeres próbák mellett számos vajdasági és ma-
gyarországi meghívásnak is eleget tettek. A megtartott rendezvények közé 
sorolta egyebek között a március 15-i műsort, a bácsfeketehegyi Vajdasági 
Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóját, ahol a Szabadság betegei című 

Rendezik a városközpontot
Folytatás az 1. oldalról

Temerin község 2018. évi költségvetésének végösszege 984 218 000 di-
nár (45 526 000 dinárral több, mint 2017-ben volt), melyből 960 108 000 
dinárt képeznek a költségvetési források és 24 110 000 dinárt a költség-
vetési források használóinak saját bevételei. Adókból 538 830 000 dinár 
bevételt terveztek, ami az összbevételek 55 százaléka. Adókon kívüli jöve-
delemből 83 564 000 dinárt, támogatásokból és segélyekből 203 014 000 
dinárt, egyéb forrásokból 134 700 000 dinárt terveztek. 

A kiadásokat is csoportosítani lehet. Legtöbbet az állóeszközök – épü-
letek, gépek, felszerelés – költségeire fordítanak (342 397 000 dinárt), 
de igen nagy tételt jelent a hivatalnokok fizetése (192 948 000 dinár) 
is. Áruvásárlásra, javításokra, utazásra és szolgáltatásokra 176 818 000 
dinárt, támogatásokra, juttatásokra 173 950 000 dinárt, népjóléti se-
gélyezésre 30 201 000 dinárt, kölcsönök visszafizetésére, kamatokra 
1 665 800 dinárt, egyéb kiadásokra mintegy 50 millió dinárt terveznek 
elkölteni. A költségvetési tartalék 10 100 000 dinár.

Az említett kiadásokat programok anyagi támogatására költik. Na-
gyobb összeget az önkormányzat működtetésére, a gyermekintézmény 
finanszírozására, az általános és a középiskola fenntartására, környe-
zetvédelemre, népjóléti és gyermekvédelemre, utak karbantartására, 
kommunális tevékenységre fordítanak.

A legkomolyabb beruházások köztársasági és tartományi támoga-
tásokból valósulnak meg. Az önkormányzat a költségvetésből csupán 
kisebb összeggel járul hozzá a költségek fedezéséhez. A legnagyobb be-
ruházásnak az új szennyvíztisztító építésének elkezdése számít majd a 
2018-as évben, ezenkívül Temerin központi részének rendezése, a szőregi 
óvoda építésének befejezése, a temerini óvoda központi épületének fel-
újítása, a Kókai Imre és a szőregi iskola felújítása, a járeki körforgalmi 
csomópont megépítése, valamint a kolóniai helyi közösség épületének 
felújítása és bővítése.

G. B.

Az Ön 
kArdIológusA

Mareš
Temer in ,  Tan í tó  u .  2 .
te l . :  842- 124
mob:  063 /8-290 - 793

MárcIus 8-Tól 15-Ig 20% engedMény 
vIzsgálATrA MInden hÖlgynek

Új munkaidővel dolgoznak a temerini, a járeki és a szőregi pos-
tahivatalok:

A temerini központi posta, Újvidéki u. 326. új nyitvatartási ideje 
hétfő–péntek 10-től 17 óráig, szombaton 10-től 13 óráig.

A járeki posta nyitvatartási ideje: hétfő–péntek 10-től 14 óráig.
A szőregi hivatal 9-től 12 óráig tart nyitva.
A kolóniai, Újvidéki u. 142.: hétfő–péntek 7-től 13.30-ig
Az Univerexport áruházban, a temerini Telepen, Újvidéki u. 533.: 

hétfő–szombat 7-től 20 óráig, valamint vasárnap 7-től 13 óráig.

A postahivatalok 
új munkaideje

A rendes évi közgyűlés részvevői
előadással mutatkozott be a temerini amatőr színészgárda. Mint elhang-
zott, ez alkalommal sem hagyták ki a Durindót és a Gyöngyösbokrétát, 
megtartották a népzenei tábort, bekapcsolódtak az Illés-napi rendezvény-
sorozatba, de táncukkal, énekükkel, műsorszámukkal egyéb egyesületek 
rendezvényeit is gazdagították. A beszámolóban szó volt a tavalyi Tini 
fesztivál eredményességéről is, illetve arról, hogy hogyan lehetne még 
népszerűbbé tenni a fesztivált. 

Az elnök elmondta, pályáztak és a jövőben is pályáznak a Nemzeti 
Kulturális Alapnál, a művelődési minisztériumnál és a titkárságnál, de 
számítanak a Magyar Nemzeti Tanács segítségére is, annál is inkább, hi-
szen a Tini fesztivált kiemelt jelentőségű rendezvényei közé sorolta. 

A tervek kapcsán elhangzott, pályázat útján szeretnék felújítani a 
technikai eszközparkot, a Csoóri Sándor program révén 1.400.000 fo-
rintot nyertek, amit viseletre fordítanak, valamint újabb 600.000 forintot 
ítéltek oda népzene oktatásra. 

A Szirmai hagyományos március 15-i műsorára az idén 18-án, vasár-
nap este hét órától kerül sor a színházteremben, ezt követően 24-én egy 
vásári komédiával a szenttamási színtársulat vendégszerepel. Időközben 
készülnek az idei Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozójára, 
amit ez alkalommal Nagykikindán tartanak meg. 

Az elnök úgy értékelt, az egyesület minden szakosztálya sikeresen 
működik,  közösségépítő és megtartó szerepe mind inkább kibontakozik, 
úgy fogalmazott, a vezetőség és a tagság is azon dolgozik, hogy a Szirmain 
belül mindenki megtalálja a helyét és jól érezze magát. ácsi
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Ünnepélyes keresztelés

Csütörtökönként (kosaras ünnep) mindig 
nagy volt a sürgés-forgás a kooperáció irodá-
iban. A termelők főleg ekkor kértek szakmai 
tanácsokat, és egyben el is mesélték gyakorlati 
tapasztalataikat. Ekkor jött az ötlet, hogy sze-
rény agronómusi tudásomat ki kellene bővíteni 
nálam többet tudó személyek szakmai tanácsai-
val. Így a tél folyamán szakmai előadásokat hir-
dettem, amelyek rendkívül látogatottak voltak. 
Felkértem a hazai (újvidéki, zimonyi, eszéki, 
zágrábi stb.) növénynemesítő cégek szakembe-
reit és a jugoszláv vegyipari gyárak (Galenika, 
Ohis, Radonja stb.) képviselőit, hogy vállalják 
egy-egy előadás megtartását. Többségük szíve-
sen fogadta a felkérést. Egy előadáson két-há-
rom témakörből tartottak ismertetőt. Sokszor 
előfordult, hogy az est az előadók és a hallgatók 
kötetlen társalgásával fejeződött be.

A kooperáció háza táján született meg az öt-
let (Majoros Pali bácsi révén), hogy valamilyen 
kertbarát civil szervezetet kellene létrehozni. 
Így alakult meg a Kertbarátkör, melynek én is 
alapító tagja voltam. 

Idővel a szakelőadások szervezését a ko-
operációból áttettük a Kertbarátkör tevékeny-
ségei közé. Az előadásokba bekapcsolódtak a 
helyi szakemberek is, főleg gyakorlati témák-
kal. 

Az egyesület tagjai és az előadások résztvevői 
között voltak fiatalok, akiket a gyümölcsészet, 
szőlészet, sőt a borkészítés tudománya érdekelt. 
Szükség volt az előadások témakörét bővíteni. 
Szerencsére voltak jóbarátaim, akikhez segítsé-

gért fordulhattam. Dr. Cindrić Petar a Karlócai 
Szőlészeti Intézet igazgatója, dr. Vlado Kovač 
és dr. Molnár Imre egyetemi tanárok szívesen 
vállalták, hogy a helyi amatőr szőlész-borá-
szok tudáskörét bővítsék. Többek között ők 
is vállalták az első hivatalos Vince-napi bor-
verseny bírálói szerepét, melyen összesen 29 
borminta szerepelt. Cindrić tanár úr azóta is 
fáradhatatlanul zsűrizi a temerini Vince-napi 
borverseny borait (az idén 21. alkalommal, 
697 bormintával).

Az utóbbi időben szeretem kikérni az elő-
adásokon részt vevők véleményét a témakörök-
ről. Ez sokat segít a következő előadás meg-
szervezésében. 

A napokban az egyik szakelőadáson a részt-
vevők táborát figyelve hirtelen felkaptam a fe-
jem. Egy fiatalem-
beren akadt meg 
a szemem, aki a 
hajdani előadá-
sokon részt vevő 
termelő unoká-
ja. Ekkor egy ki-
csit számolgatni 
kezdtem: 44 év, 
840 előadás... 
Gyorsan elmúlt, 
és ezek szerint 
megérte a sok 
be le f ek te t e t t 
munka és idő. 

V. I.

Gazdatanfolyamok a Kertbarátkörben
Egy kis visszatekintés

Vegyesházasságok 
Szerbiában

A belgrádi Blic hétvégi melléklete 
teljes oldalas cikket szentel a szerbiai 
vegyes házasságok témájának, 2016-os 
hivatalos statisztikai adatokra hivatkozva 
közli az alábbiakat. 

Szerb volt a menyasszony – más 
nemzetiségű a vőlegény: magyar 291, 
horvát 140, vlach 139, montenegrói 98, 
román 85, macedón 76, német 74, szlo-
vák 57, muzulmán 47, bolgár 39.

Szerb volt a vőlegény – más nem-
zetiségű a menyasszony: magyar 344, 
vlach 126, román 122, orosz 115, horvát 
110, macedón 71, szlovák 67, monteneg-
rói 64, albán 56, roma 46.

A cikk szerint a jelzett évben Szerbi-
ában 27401 házasságot kötöttek szerb 
nemzetiségűek, az összes megkötött 
házasságok száma pedig 35321 volt. 
1415 esetben volt nem szerb nemzeti-
ségű a vőlegény, 1393 esetben pedig 
a menyasszony nem volt az. Százalék-
arányban ez azt jelenti, hogy a Szerbi-
ában kötött frigyek 8 százaléka vegyes 
házasság.

Amint az adatokból is kitűnik: a szerb 
menyasszonyok után a magyar nemze-
tiségű menyasszonyok „fordultak elő” 
a leggyakrabban, 344 esetben. Őket a 
vlach menyasszonyok követik, majd a 
román hölgyek jönnek utánuk a sorban. 
A felsorolás azonban nem teljes, hiszen 
szerb férfiak egyiptomi, norvég, finn és 
más származású nőkkel is házasságra 
léptek. Hasonló a helyzet a vőlegények 
tekintetében is: 291 esetben volt magyar 
nemzetiségű a vőlegény, 140 esetben 
horvát, 139 esetben vlach, 98 esetben 
pedig montenegrói. Előfordultak azon-
ban olaszok (36), angolok (28), osztrá-
kok (33), szlovákok és más nemzetisé-
gűek is.

Megszólaltattak a cikkírók egy sza-
badkai házaspárt, akik a közelmúltban 
ünnepelték házasságkötésük 50. évfor-
dulóját, s ahol a férj bunyevác, a feleség 
pedig magyar nemzetiségű. A férj beis-
meri, hogy nem tanult meg tökéletesen 
magyarul, valamint nyilatkozik a feleség 
is, mondván, nehezére esett a nyelv el-
sajátítása, és még mindig észrevehető 
kiejtésén, hogy anyanyelve nem szerb. A 
kérdésre válaszolva, hogy mi az előnye 
vagy a hátránya a vegyes házasságnak, 
a férj bölcsen azt mondja, erre nem tud 
válaszolni, mert első házasságáról van 
szó, így nincs összehasonlítási alapja.

Vasárnap a nagymise keretében ünnepélyes keretek között a keresztség szentségé-
ben részesült: Alex (Faragó Frigyes és Szarvas Andrea fia), Leó (Csernák Norbert és 
Faragó Éva fia), Erik (Gajdács Norbert és Ádám Rita fia), Andreas (Horváth Dénes és 
Zsadányi Andrea fia) és Rebeka (Morvai Dániel és Legény Melinda lánya).
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csak olyan tessék-lássék ünnepek voltak. Volt 
ugyan terített asztal az étteremben, de mindenki 
csak arra várt, hogy megkapja az ajándékot – 
általában pénzutalványt – és mehessen haza. 
Amíg várakoztunk, szúrtunk néhány falatot a 
hidegtálból, megittunk egy-egy pohár szörpöt. 

Ekkorra valahogy már elmúlt az egykori nőnapi 
ünnepségek varázsa. Ami megmaradt még, hogy 
a közvetlenül velünk dolgozó kollégák minden 
évben kedvesen felkö-
szöntöttek és virággal 
leptek meg bennünket.

• Hogyan véleke-
dik a nők nemzetkö-
zi ünnepéről?

– A régi, úgymond 
kommunista időszak-
ban a nőnapon volt a 
hangsúly. Akkoriban 
azt sem tudtuk, hogy 
létezik Valentin-nap, a 
szerelmesek napja. A 
fiam 1984-ben éppen 

A középkorú és idősebb hölgyek zöme a mai 
napig a nőnapot tartja az ünnepének. Valentin-
nap ide, anyák napja oda, ők az év egyéb napjain 
is kijáró figyelmesség, tisztelet és megbecsülés 
csúcsát élik meg március 8-án. Egy szál virág, 
kedves apró ajándék igazi ünneppé teszi ezt a 
napot. Hegedűs Simonyi Sarolta is az így 
érző hölgyek táborát erősíti.

• Több évtizeddel ezelőtt milye-
nek voltak a nőnapok?

– A középiskola befejezése és egy év 
trafikosi munka után kerültem az FKL gör-
gőscsapágygyárba, ahol 34 évig dolgoztam 
– mondja beszélgetőtársunk. – A több mint 
három évtized alatt sok nőnapi ünnepségen 
vettem részt és megélhettem e szép nap 
fénykorát, de részese lehettem fokozatos 
hanyatlásának is. Három évtizeddel ezelőtt 
a szakszervezet tagjai már jóval március 
8-a előtt megkezdték az előkészületeket, 
és tervezték a vállalat hölgy tagjainak ün-
nepségét. Volt időszak, amikor a szebbik 
nem képviselői nőnapra szabadnapot kap-
tak és zenés-társas esten vehettek részt. 
Gyakran a ma már nem létező Csillag ven-
déglőben ünnepeltünk. Az est szervezője és 
levezénylője egyaránt a szakszervezet volt. 
Az ünnepségen, amelyet legtöbbször az esti 
órákban ültünk, kaptunk vacsorát, virágot, 
ajándékot és zenészek húzták a talpaláva-
lót. Ha jó volt a hangulat, bizony buliztunk 
éjfélig is. Nagyon szépek és felejthetetlenek vol-
tak ezek az ünnepek, amelyeken a szakszervezet 
férfi képviselői is szórakoztatták kolléganőiket. 
Az évek múlásával – pénztelenségre hivatkozva – 
egyre inkább elmaradtak az ilyen nőnapi társas 
estek, és a vacsorából hidegtálas ebédek lettek 
a vállalat étkezdéjében. Már szabadnap sem 
járt, csak rövidített munkaidőben dolgoztunk, 
és az ebéd, ajándékátvétel után elmehettünk 
haza. A vállalatban töltött utolsó éveimben már 

Elszállt a varázs
Hegedűs Simonyi Sarolta az egykori és a mai nőnapokról

Sarolta a nőnapi ajándékcsomag egyik darab-
jával

február 14-én született, de nem tudtam, hogy 
ilyen jeles napon fogjuk ünnepelni a születés-
napját, nem volt divat ezen a napon ünnepelni. 
Természetesen a szebbik nem többi képvise-
lőjével egyetemben úgy érzem, hogy az év 365 
napjából nem csak ezen az egyen kell bennün-
ket ünnepelni, de azért kell egy-egy olyan nap, 
amikor megállunk egy pillanatra és kifújjuk ma-
gunkat jelenlegi rohanó, stresszes világunkban. 
Mindenképpen jó érzés, hogy ezen a napon a 
szokásosnál nagyobb tisztelet övez bennünket. 
A hátulütője talán, hogy a férfiak, tisztelet a ki-
vételnek, megfeledkeznek magukról, és jobban 
ünnepelnek, mint a nők. 

• Családjában ünneplik-e a nőna-
pot?

– A férjem és a két fiam mellett egyedü-
li nő vagyok a családban. Minden nőnapkor 
meglepnek egy-egy kedves ajándékkal, virág-
gal. Viszonzásul sütök valamilyen édes és sós 
süteményt, megvendégelem őket. Ha éppen 
munkaszüneti napra esik az ünnep, a férjem 
az unokanővéremmel együtt kedveskedik egy 
ebéddel valamelyik vendéglőben. Az ajándé-
kom tehát az is, hogy aznap nem kell főznöm. 
Az utóbbi években gyakorlattá vált, hogy baráti 
társaságunkban is megünnepeljük a nőnapot. 
Általában az ünnep előtti szombaton összejö-
vünk az egyik kollágánk alkalmi termében és 
bulizunk. Az idén is már múlt szombaton meg-
tartottuk a vacsorás, zenés társas estünket. A 
társaság férfi tagjai általában különleges, néha 
vicces ajándékkal kedveskednek a hölgyeknek. 
De mi is felköszöntjük egymást. Az ünnepségre 
mindig saját készítésű csokilikőrt vagy különle-
ges csokoládét viszek, és a drága virág helyett 
ezzel köszöntöm nőtársaimat.

mcsm  

Bemutatjuk a Temerini Újság 
munkatársait

VARGA ISTVÁn 
Szakmai pályafutásom negyvennégy évvel 

ezelőtt indult, amikor fiatal agrármérnökként 
a temerini Petőfi Mezőgazdasági Birtok ko-
operációs részlegében kaptam állást. A fel-
adatom az volt, hogy a földművesek körében 
terjesszem a gazdaságos növénytermesztés 
tudományát, és próbáljak megoldást találni 
a termelők ügyes-bajos dolgaira. Ez igazi fa-
lugazdász munkahely volt. Közben erről és 
más mezőgazdasági tudnivalókról rendsze-
resen beszámoltam a helyi rádióban és ír-
tam a Temerini Újság hasábjain, ide értve a 
lapnak ezt a formáját is, amelyben 1995-től 
megjelenik.

Zarándoklat A CSíkSomLyóI búCSúrA
erdélyi körúttal egybekötve, valamint nyári 
kirándulások Erdélyben és Székelyföldön.

Tel.: 063/848-30-70

A Moda varroda
varrónőket, vasalósokat 

és kézi varrásra

muNkáSokAT 
kErES

Tel.: 062/49-73-55
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A családok zömében a kiadások legna-
gyobb tétele a fűtés. Ezért sokan próbálkoznak 
alternatív megoldásokkal lefaragni ebből a 
gyakran csillagászati tételből. Van, aki a föld-
gázzal való fűtésről áttért a kemény tüzelővel 
valóra, mások olyan kályhát vásároltak a köz-
ponti fűtés üzemeltetésére, amelyben szója 
vagy szalamabálával is fűthetnek, egyesek a 
kétkutas, szivattyús megoldásra esküdnek, de 
vannak olyanok is, akik a fák nyesésekor kelet-
kezett gallyak felhasználásával próbálkoznak. 
Az utóbbiak csoportjába 
tartozik Pethő Imre is.

• Honnan az ötlet, 
hogy gallyaprítót vásá-
roljon? 

– Szülői házunk kert-
jének rendezésekor sok 
diófát ki kellett vágnunk 
és rengeteg gally össze-
gyűlt – mondja beszélge-
tőtársunk. – Gyermekko-
romban a nagyapámnál 
látott módon elkezdtem 
felaprítani a gallyakat, 
azaz tőkén kisbaltával 
összevágni az ágakat. 
Csakhamar rájöttem, 
hogy ez egy sziszifuszi 
munka és rendkívül balesetveszélyes is. Ezért 
az interneten utána néztem annak, hogy léte-
zik-e egy olyan szerkentyű, amely felaprítja a 
gallyakat. Sikerült megtalálnom a számomra 
megfelelő gépet, amelyet Szerbiában és soro-
zatgyártásban készítenek, s amely a 4-5 centi-
méter átmérőjű ágat 10 centiméter hosszúsá-
gúra aprítja. Családi házunkban központi fűtés 
van, s az így felaprított ágak megfelelnek a 
kályhában való fűtésre. Különben egy könnyű, 

félprofi gépről van szó, amely kis helyen moz-
gatható, motorja benzínnel üzemel, egyszerűen 
kezelhető és nem balesetveszélyes a vele való 
munka, s amellyel egy óra alatt nagyon sok 
gallyat össze lehet vágni. A községi képviselő-
testület képviselőjeként jár némi tiszteletdíj, 
amelyből mindenképpen szerettem volna va-
lamilyen maradandó dolgot vásárolni, valamit, 
ami majd évek múlva is emlékeztet képviselői 
éveimre. A fiam megelőgezte a gép árát, én 
pedig ebből a járandóságomból törlesztem 

neki az összeget. Így sikerült megvennem az 
olcsónak éppen nem mondható gépet, amely 
1500 euró dinárellenértékébe került. 

• Sikerült-e csökkenteni a fűtési dí-
jat?

– Idényenként a családi ház fűtésére, tör-
ténjen az földgázzal, kemény tüzelővel stb. , 
több száz euró dinárellenértékét költjük. Sze-
rintem a gallyak felhasználásával lefaraghatunk 
valamennyit ebből a költségből. Ezért nem saj-
nálom a fáradtságot és folyamatosan aprítok. 
Napi két óra munka jól is esik, mert rendkívül 
stresszoldó a feladat. Ha a központi kályhában 
gallyal tüzelünk, akkor rövid idő alatt felme-
legszik a víz 70-80 Celsius-fokra, de ha nem 
teszünk a tűzre keményfát vagy szenet, akkor 
gyorsan ellobban és nem marad parázs. Ha 
csak gallyal fűtünk, akkor kétóránként meg 
kell rakni a kályhát, mert különben kialszik 
a tüzünk. A mostani té-
len a 165 négyzetméter 
alapterületű családi há-
zunk fűtése havonta 5 
ezer dinárba került 
úgy, hogy gallyal és ke-
ményfával kombinálva 
tüzeltem. Az előbbiből 
nagyon sokat felaprítot-
tam, ami sok munkával 
járt, időigényes volt, de 

A gallyaprító

Gallyaprítás motoros aprítóval
Pethő Imre a gallyfelhasználás előnyeiről

pénztárcánkon éreztük az eredményét. Számí-
tásaim szerint egy fűtési idényben nálunk 500 
euró a megtakarítás. Van értelme összegyűj-
teni, felaprítani a gallyat és tüzelni vele. Ezért 
mindenkinek ajánlom, hogy a nyesedéket ne 
gyújtsa fel, ne dobja ki a szeméttelepre, inkább 
aprítsa fel és tüzeljen vele.     

• Hogyan szavatolja a szükséges 
mennyiségű gallyat?

– Széleskörű reklámhadjáratba kezdtem 
a szükséges mennyiségű gally összegyűjtése 
céljából. Ebben felszólítottam polgártársai-
mat, hogy, ha gallyfeleslegük van, akkor azt 
ne vigyék/vitessék ki a szeméttelepre, hanem 
hozzák el hozzám. Néhai szüleim családi há-
zának udvarában tudom tárolni a nagyobb 
mennyiségű faágat is. Sokan éltek a lehető-
séggel és elhozták a szállítmányt. Mindketten 
jól jártunk, mert polgártársam megszbadult 
a felesleges gallytól, én pedig úgymond ener-
giaforráshoz jutottam.    

• Végez-e másoknak is szolgáltatást?
– Igen. Készítettem szórólapokat és adtam 

fel hirdetést is. Már tavaly is volt, aki igényelte 
a szolgáltatást, illetve bérbe kérte a gépet. Kez-
detben személyesen mentem el az igénylőhöz 
és egyedül üzemeltettem a gépet. Korom és 
egészségi állapotom miatt nagyon megeröltető 
az egész napi fizikai munka, ezért szívesebben 
adom bérbe a szerkentyűt és dolgozzon vele az 
igénylő. A legnagyobb érdeklődés áprilisban 
és májusban volt, de szinte egész évben akadt 
munka. A legtöbb családi ház udvarának szeg-
letében évek óta gyülemlik a gally, amelyet elő-
nyösebb felaprítani és eltüzelni, mint fuvaros-
sal kivitetni a szeméttelepre. A fuvar is pénzbe 
kerül, mert nincs mindenkinek szállításra al-
kalmas járműve. Ha a fuvar árát valamennyivel 
megtoldja a tulajdonos és felaprítatja a gallyat, 
hozzájut a tüzelőanyaghoz. Legjobb szárazon 
aprítani a fát, de akinél kiürült a fáskamra és 
van gallya, most is megteheti.

• Van-e konkurencia?
– Helyben már több polgárnak is van ha-

sonló gépe, de azok inkább saját készítésűek 
vagy traktorral üzemeltethetők. Arról nincsen 
tudomásom, hogy ilyen lenne másnak is. Úgy 
érzem, hogy nem vagyunk egymásnak konku-
rencia. Különben az egészséges konkurencia 
minden téren hatékony – fejezte be beszél-
getőtársunk. 

mcsm

LEGALIZáCIóvAL 
kApCSoLAToS 

DokumENTáCIó ELkéSZíTéSE
ArT STuDIo projEkT 

Temerin, Nikola Pašić u. 43.
Telefonszám: 063/529-611

A helyi művelődési központ havi 
rendszerességgel szervez filmvetítést a 
moziteremben.

Március 12-én, hétfőn három film kö-
zül választhatnak a filmrajongók. Délután 
4 órakor a Maja Méhecske legújabb kaland-
jait élvezhetik a legfiatalabbak. Este hattól 
a Fekete Párduc című sikerfilmet vetítik, 8 
óráról pedig a Jég című orosz filmet nézheti 
meg a közönség. Belépőjegyek 250 dináros 
áron elővételben a művelődési központ iro-
dájában válthatók vagy a vetítés napján a 
mozi pénztáránál. 

Ezt követően április 1-jén lesz ismét 
filmvetítés a temerini moziban.

Rendszeres 
mozielőadások
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A Petri házaspár, Erika és László három év-
vel ezelőtt kezdett fóliakertészettel foglalkozni. 
A virágtermesztésre esett a választásuk, s azon 
belül egyetlenegy növényre, a kálára.

• Honnan az ötlet, hogy fóliakerté-
szettel foglalkozzanak? – kérdeztük a mi-
nap a házaspártól.

– Kiköltözött az albérlő a nagymamám 
túlabarai házából, és ott maradt parlagon a 
szép nagy kert is. Akkor jött az ötlet, hogy fó-
liasátor alatt termeljünk virágot – emlékszik 
Erika. – Ugyanakkor az egyik szomszédunk 

befejezte a fóliasátras kertészkedést, és árulta 
a felszerelést. Tehát a véletlenek sorának ered-
ményeként született meg a vállalkozásunk. A 
férjem munkaviszonyban van, jómagam egy 
vegyesbolt tulajdonosa vagyok, gyermekeink 
egyetemi hallgatók, az újvidéki Mezőgazdasági 
Karon tanulnak: Laura abszolvens a környezet-
védelmi, Erik pedig elsőéves a növényvédelmi 
szakon. Az ő jövőjükre is gondolva kezdtünk 
ebbe a családi vállalkozásba. Célunk, hogy szá-
mukra szavatoljunk munkalehetőséget, meg-
élhetést. A rajtkor egy fóliasátrat húztunk fel, 
és 1000 eredeti holland kálatövet ültettünk 
el. A továbbiakban tervezzük újabb fóliasátrak 
felállítását és másfajta virágok termesztését is, 
hogy gyermekeink főfoglalkozású kertészként 
megélhessenek a vállalkozásból.   

• Miért éppen a kálával indultak?
– Nagyon szép, kecses virág a kála, a ked-

vencem. Nem mondható igénytelennek, de 
nincsen vele túl sok gond sem. A kezdéshez 
talán ez volt a legegyszerűbb lehetőség. Mo-
csári növényként igényli az állandó öntözést, 
ezt csöpögtetőrendszer kialakításával oldottuk 
meg. Nem szabad túlöntözni, mert gyökérrot-
hadás jelentkezhet, de kiszárítani sem, mert 
akkor meg nem fejlődik a növény. Nagyon fon-
tos figyelni az adagolt nedvességmennyiséget. 
Érdekes, hogy a levelekből fejlődnek ki a vi-
rágok, és a virágnyelek hossza eléri az 1,5-1,8 
métert is. A virágokat nem vágjuk, hanem tép-

jük. A virágüzletesek egy-egy szál elegáns, ke-
cses kálából is gyönyörű kompozíciót tudnak 
összeállítani. Sokan kedvelik ezt a virágot.    

• Mennyi előtudás kell a termeszté-
séhez?

– Nagyon sok. Férjem folyamatosan bújta 
az internetet és kereste a szakirodalmat.

– A különböző internetes oldalakon a 
kálát a lusta kertészek virágjának tartják – 
mondja László, a férj –, mivel nem igényel sok 
gondozást, ápolást. A legtöbbször azonban a 
szabadtartásban nevelt virágokra gondolnak. 

Esetünkben azonban másról szól a törté-
net. Már első évben megtanultam, hogy a 
fóliasátrat be kell keríteni, mert például a 
nyitott sátorba betévedő macskát üldöző 
kutya eltépheti a fóliát. Másrészt folya-
matosan legyen alternatív megoldásunk 
a fűtésre is. Jelenleg fűrészporral üzemel-
tetünk két dobkályhát, amelyek 10 órán 
át melegítenek. Van két szilárd tüzelővel 
működő kisebb kályhánk is, amelyeket 
akkor használunk, amikor az előzőeket 
tisztítjuk és előkészítjük az újabb üzemel-
tetésre. Tartalékmegoldásként mindig ott 
van a villanyárammal való fűtés. A műsza-
ki dolgokkal általában a fiam és én 

foglalkozunk, de ha kell, más munkát is 
elvégzünk. Például nagyon szép feladat 
a virágszedés, de fizikailag igen kemény 
munka nyalábban tartani egy nagy kö-
teg – 30-40 szál – egyenként legalább 
másfél méter hosszú szárú virágot. Ál-
talában ketten szedjük: egyikünk letépi, 
másikunk pedig tartja és viszi.    

– Sok hozzáértőnél is érdeklődtünk, 
de csak egy idős bácsi volt hajlandó 
némi segítséget nyújtani a termesztésre 
vonatkozóan – folytatja Erika. – A leg-
többen – kivéve Mira Savanovićot, mert 
ő mindig készségesen és önzetlenül se-
gít – féltve őrizték tudásukat, így kénytelenek 
voltunk saját tapasztalatainkra hagyatkozni a 
föld összetételét, a locsolást, a hőmérsékletet 
illetően. A kinti hőmérséklet lehet mínusz is, de 
ha kisüt a nap, a fólia alatt úgy felmelegedhet a 
levegő, hogy növényeink hőgutát is kaphatnak, 
ezért azonnal szellőztetni kell. Nagyon szép és 
kellemes élmény e növényekkel dolgozni. Fel-
frissül, feltöltődik az ember a velük töltött né-
hány óra alatt. Megtanultuk, hogy május végén 
a föld felett el kell vágni a növényeket, és négy 
hónapig pihentetni kell őket. Ezalatt kiszárítjuk 
a földjüket, és valamikor szeptember közepén 
újraindítjuk a locsolást. Fajtától függően 3-4-
5 évenként át kell ültetni a növényeket, mert 
amikor már nagyon nagy bokorrá nőtték ki 
magukat, kisebb virágokat hoznak. Egyébként 

Célunk a gyermekek jövőjének megalapozása – 
mondja a Petri házaspár

minden nap van tennivaló a fóliasátorban. A 
virágzás dandárja március közepétől május 
végéig tart. Ebben az időszakban naponta kell 
szedni a virágot, olyankor, amikor nem süt a 
nap. Nagyon sokszor a munkahelyünkön ledol-
gozott első műszak után a másodikat a fólia-
sátorban töltjük. Gyermekeink sokat segítenek 
a munkában. Nélkülük a férjem és én egyedül 
nem győznénk a feladatokat.

• Hol, hogyan értékesítik a virágo-
kat?

– Egy tő 5-10 virágot tud hozni egy idény-
ben, de a virágok kialakulása a naptól függ. 
Amikor a virágzási csúcs van, naponta többszáz 
virágot is leszedünk és elszállítunk a környező 
községbeli virágkötőknek, és rajtuk kívül egy 
nagykereskedőnek is visszük. Jelenlegi vásár-
lóink mindegyikéhez személyesen látogattunk 
el, és bemutattuk a termesztett virágunkat. 
Telefonon, ismeretlenül és látatlanul sokkal 
könnyebb visszautasítani a felkínált árut. Ta-
pasztalatunk, hogy úgy lehet a virágot is eladni, 
ha a vásárló látja, mit kínálunk. A termelést úgy 
alakítjuk, hogy az őszi és a téli hónapokban 
kezdjük újra növeszteni a pihentetett növé-
nyeinket, hogy akkor legyen vágott virágunk, 
amikor még kevés fajta van a piacon. Ilyen-
kor még magasabb áron tudjuk értékesíteni 
kálánkat. Ha sikeresek vagyunk, akkor már 
karácsonyra is, de Valentin-napra, nőnapra is 
van kálánk. A különböző pravoszláv ünnepek-

kor is keresett ez a virág. Valamennyit eladunk 
otthonról is, s amikor a legtöbbet szedjük, egy 
kisebb mennyiséget értékesítenek a gyerekek 
a piacon is. Az utóbbinak inkább a hírverés a 
célja, hogy a helybeliek is értesüljenek arról, 
mit kínálunk eladásra. Egyelőre a fő vásárló-
ink kizárólag vidékiek.

• Ezer tő kála eltartja-e a családot?
– Ennyiből még nem lehet megélni, csak 

kiegészíteni a család biztos jövedelmét. Még 
2-3 fóliasátor beállításával és a kálán kívül más 
fajtájú virágok termesztésével már lehetséges 
akkora jövedelem megvalósítása, hogy megél-
jen belőle egy család. Gyermekeink a mezőgaz-
daságban látják jövőjüket, s mi a vállalkozás 
megalapozásával segítjük ebben őket.

mcsm

Holland kálák a Túlabarán

... és Laura a családi vállalkozásban

Erik...
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A 2018-as esztendőben az első világháború 
befejezésének századik évfordulójáról emlé-
keznek meg szerte a világon, különösképpen 
Európában. A centenáriumnak köszönhetően 
régen elfeledett katonatemetők, emlékművek 
kerültek felújításra. Meglepődve tapasztaltam, 
hogy Temerin helytörténetírói nem foglalkoz-
tak behatóbban az első világháború tematiká-
jával településünket illetően. 

Helytörténeti szinten szükségszerűnek tar-
tottam egy átfogó munka megírását a témában 
mutatkozó hiány pótlására. Öt évvel ezelőtt sze-
mélyes családtörténeti szempontból is érintve 
indíttatást éreztem, hogy megkezdjem kuta-
tásaimat. A források utáni keresgélés során 
ráakadtam a Kramerius Cseh Nemzeti Könyv-
tár, illetve az Osztrák Nemzeti Könyvtár óriási 
mennyiségű digitalizált anyagára. A cs. és kir. 
Hadügyminisztérium által havonta többször 
kiadott veszteségi lajstromok névanyaga felbe-
csülhetetlen értékkel bír, és a kutatás során a 
fő forrásomat képezte. Ezekben az iratokban a 
katonák alapvető adatai (név, születési hely és 
év) mellett a rangjukat, egységüket, valamint 
rövid információt találhatunk arról, hogy az 

adott személlyel mi történt a harcok során. A 
lajstromok teljes feldolgozásának eredmény-
képpen a készülő könyv függelékében 1022 
temerini katona adatait találhatjuk majd meg. 
Másik fontos forrásomat a Kalocsai Levéltár 
holttá nyilvánítási perei képezték. A háború 
befejezésével rengeteg elesett katonáról nem 
érkezett hivatalos értesítés. A hozzátartozóknak 
valamilyen úton rendezniük kellett a személy 
jogállását, amire az egyetlen mód a holttá nyil-
vánítás volt. Az egyház által lefolytatott perek-
ben a tanúvallomások alapján hozták meg a 
hivatalos ítéleteket, mellyel az egyént holttá 
nyilvánították. Ezután az özvegy az egyház előtt 
is újraházasodhatott. A jegyzőkönyvekben leírt 
visszaemlékezések segítségével átérezhetjük 
őseink háborúban átélt megpróbáltatásait, 
szenvedéseit. A tanúk szinte kivétel nélkül az 
elhunyt bajtársai voltak, akiknek vallomásai 
felbecsülhetetlen értékkel bírnak. A témával 
behatóbban korábban senki sem foglalkozott, 
így a forrásanyag bősége miatt az még mindig 
nincs teljesen feldolgozva.

A legtöbb Temerinből besorozott katona 
az újvidéki 6. cs. és kir. gyalogezredben, va-

lamint a szabadkai 6. m. kir. honvéd gyalog-
ezredben szolgált. Már tavaly év elején is egy 
ötrészes cikksorozatban próbáltam bemutatni 
az ezen alakulatok történetéhez kapcsolódó 
főbb eseményeket. Ebben a könyvben azon-
ban szinte lépésről lépésre követhetjük majd 
útvonalukat a harctereken. A holttá nyilvánítási 
perekből idézett vallomásokkal pedig igye-
keztem a temeriniek számára közelebb hozni 
a leírt történéseket. A listán szereplő nevek 
és a hozzájuk kötődő adatok családtörténeti 
szempontból is kimagasló fontossággal bírnak. 
Biztos vagyok benne, hogy a kedves Olvasók 
közül mindenki megtalálja majd a háborúban 
részt vett eleit. Sokan rátalálhatnak elesett vagy 
eltűnt őseikre, akik már csupán a családi el-
beszélésekben élnek. Ellenben szükségesnek 
tartom hangsúlyozni, hogy az összeállított lis-
ta még mindig nem teljes, tehát nem szerepel 
rajta az összes temerini, akiket egykor beso-
roztak. Annak ellenére, hogy a lajstrom még 
mindig folyamatosan bővül, becsléseim szerint 
még mintegy 200-300 ember hiányzik, hogy az 
ténylegesen is teljesnek mondható legyen. 

A fentiekben beharangozott Temeriniek 
a Nagy Háborúban 1914-1918 című könyv 
terveink szerint szeptember vagy október fo-
lyamán jelenik meg.

FÚRó Dénes

Emlékezés a Nagy Háborúra
Egy készülő, hiánypótló könyvről
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól

DUSA Pétertől 
(1950–2018)

Volt egy ember, 
akit nagyon szerettem, 
de a mai napon 
örökre elvesztettem.

Nem tudom elfojtani 
a sírást. Ő volt az én 
egyetlen édesapám.

Fiad, Zsolti

VÉGSŐ BÚCSÚ
Sógorunktól

DUSA Pétertől 
(1950–2018)

Szótlanul elmentél, 
nem jössz vissza többé, 
de emléked szívünkben él 
mindörökké.

Nyugodjék békében!

Rózsi nena és Feri sógor 
családjukkal, 

Németországból

Egyházközségi hírek
Jegyesképző szombaton 19 órakor a hittanteremben (bejárat 
a téli kápolna felől).
Keresztúti ájtatosság nagyböjt folyamán péntekenként a plébá-
niatemplomban az esti szentmise előtt 16.15 órakor, a telepi 
templomban nagyböjti vasárnaponként 15 órakor. 

MEGEMLÉKEZÉS
Március 7-én volt szomorú 
egy éve, hogy szeretett fér-
jem és édesapánk

TÓTH Ferenc 
(1968–2017)

örökre itt hagyott bennünket.

Emlékét szeretettel 
szívünkbe zártuk.
Legyen pihenésed
nyugodt, emléked áldott!

Szerető feleséged, Móni, 
fiad, Ferenc 

és lányod, Anikó

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk szeretett 
bátyánk

TÓTH Ferenc 
(1968–2017)

Őrizzük emlékedet,
mint napsugarat a tenger,
elrejtve mélyen,
nagy-nagy szeretettel.

Nyugodjék békében!

Emlékét őrzi 
Dia, Csaba, 

Ámor és Ármin

Irodaidő a plébánián: 
munkanapokon 9–10 óráig, hétfő kivételével.

Egyházközségünk honlapjának címe:
www.plebania.temerin.info

A plébánia telefonszáma: 844-001

Minden embernek van jó és rossz napja. 
Egyszer boldogok vagyunk, máskor elkese-
redettek. Hiába, zajlik az élet, mondaná egy 
kedves ismerősöm. Majd gyorsan rávágja: 
fontos, hogy találd meg, lásd meg az élet ér-
telmét. S rájöttem, manapság valóban olyan 
sok ember gondolkodik az élet értelmén. 
Visszagondolnak és nem értik, hogy miért 
estek szét a kapcsolataik, és miért érzik 
olyan üresnek magukat, pedig elérték azt, 
amit célul tűztek ki. Egy népszerű futballistá-
tól – aki a világ legjobb csapatában játszott, 
és temérdek pénzt keresett – egyszer meg-
kérdezték, hogy gondolta volna-e valaha is, 
hogy ilyen magasra jut? Azt válaszolta: bár-
csak elmondta volna valaki, hogy amikor 
eljutsz a csúcsra, nincs ott semmi. 

Rengeteg célról akkor derül ki, hogy 
üres, amikor már éveket áldoztak a haj-
szolásukra. Humanista társadalmunkban 
az emberek sok célt kergetnek, azt gon-
dolva, hogy majd értelmet találnak bennük. 
Ilyen célok lehetnek az üzleti sikerek, a 
gazdagság, jó kapcsolatok, az eszeveszett 
gondtalan tékozlás, szórakozás stb. Sokan 
tanúskodnak róla, hogy miután elérték a 
gazdagságot, kapcsolatokat és gyönyört, 
még mindig volt bennük egy nagy űr – az 
üresség érzése –, amit semmi sem tudott 
kitölteni.

Nehéz tanácsot adni, nem vagyok sem 
pszichológus, sem pedig lelkész, csak egy 

egyszerű íródeák, akit mindig is érdekel-
tek az örökérvényű emberi értékek, s ha 
tudok, segítek – a szó erejével – azoknak, 
akik igénylik. A mai témámmal kapcsolat-
ban is jónéhány megszívelendő, igaz mon-
dásra találtam.

„Az életben nem az jelenti a tragédiát, 
ha nem éred el a célodat, hanem, ha nin-
csenek céljaid.” (Benjamin Elijah Mays)

„A világ egy iskola, és az élet az egyetlen 
valódi tanító. Számtalan tapasztalatot kínál, 
és ha a tapasztalatok egyedül bölcsebbé te-
hetnének, az idős emberek mind boldog, 
megvilágosodott mesterek lennének. De a 
tapasztalatban el van rejtve a lecke.” (Dan 
Millman – A békés harcos útja) 

„Vannak vágyak, amelyek szenvedélyt 
gyújtanak a szívedben. Ne mondj le róluk 
még akkor sem, ha mások le akarnak be-
szélni róla, vagy ha látszólagos nehézsé-
gek akadályozzák, hogy elérd őket. Mert 
az álmaid vezetnek el önmagadhoz. Meg-
mutatják, hogy ki vagy, és mire születtél. 
A nehézségek valójában beavatások, ame-
lyektől megérsz arra, hogy elfogadd, mikor 
valóra válnak. Mától kövesd és váltsd valóra 
álmaidat.” (Lélekcsemegék)

Soha ne téveszd szem elől, kedves olva-
sóm, az örök igazságot: „A legszebb emlék-
műved embertársaid szívében áll.” (Albert 
Schweitzer)

MÓRICZ Lajos, Kanada

Tűnődéseim

nazarénusok
A nazarénusok a múlt század máso-

dik felében – ha nem is a hívősereg szá-
mát, hanem a felekezeti tagok vagyonát 
tekintve – igen erős szervezetet képez-
tek. Olyan temeriniek 
tartoztak ide, mint Kal-
már Mátyás, a Kalmár-
téglagyár egyik társtu-
lajdonosa, Kmetovics 
Ignác nagykereskedő – 
aki a baraparton, a mai 
Kossuth Lajos utcában, 
azon a helyen, ahol 
Nagy Mihály néhai tanító 
lakott, fürdőt építtetett, 
ugyanott állt egy másik 
tekintélyes nazarénus, 
Szécsényi József gölöncsérműhelye. A 
nevesebb nazarénusok között volt az Illés 
család (Illés Sándor írónk temerini felme-
nőinek egy ága), s a Túlabarán – ma Nép-
hadsereg utca – élő Nagy Vince, akinek az 
édesapja a családi Bibliában ezt jegyezte 
fel: „Én, Nagy András, ki ezt a szent bibliát 
bírom, nevemet bizonysággal bele írom, 

hogy ha eltévedne, édes jó barátom szol-
gáltasd kezembe, mert igaz jószágom. Föl-
vettem 1858 évben. Szöllősi S. Gábortól 
vétetett.” A könyvet Fehérné Tóth Kata-
lin őrizte meg, akinek az édesapja, Tóth 
György szabó volt a nazarénusok utol-

só szolgája (felekezeti 
vezetője) Temerinben. 
Tóth György  halála után 
a templomot az újvidéki 
központjuknak eladták. 
Az épület emeléséről a 
hívők semmiféle följegy-
zéssel nem rendelkez-
nek. Valószínű, hogy a 
XIX. század második 
felének közepe táján 
épülhetett. A Kastély 
utca – ma Népfront utca 

– derekán, a 132. szám alatt álló épületet 
1941-ben hatósági tilalom miatt bezárták, 
könyveiket széthúzták, az épületből tor-
natermet csináltak. Több évvel ezelőtt az 
Evangéliumi egyház vette meg és ma is 
ennek az egyháznak a táblája hirdeti a be-
járatnál a tulajdonjogot.

mn
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MEGEMLÉKEZÉS

KABÁCS Rózsikáról 
(1958–1979)

KABÁCS Antalról 
(1937–2012)

„Nincs ember szívében oly keserű bánat, 
mint az én szívemben. Elnémítja számat…
Itt rebeg ajkamon az utolsó nóta,
Aki nekem dalolt, lenn a koporsóba’, 
- Szól a harang búsan, végsőt üt az óra.”

(Ady Endre)

Szerettei

MEGEMLÉKEZÉS

IGRÁCSKINÉ 
BÁNYAI Borbála 

(1920–1998)

IGRÁCSKI Mihály 
(1907–1975)

Szomorú szívvel, de szeretettel és hálával emlékezünk 
elhunyt bátyánkra és ángyikánkra

Van egy ország, ahova már oly sokan elmentek, 
ahova csak oda visz az út, vissza sosem jönnek.
Kik itt maradtak, szívüket bánat járja, 
fájdalmas sóhaj száll az éjszakában.

Nyugodjanak békében!
Március 11-én, vasárnap a telepi templomban reggel 7 órakor szent-
misét szolgáltatunk lelkük üdvéért.

Drága emléküket szeretettel őrizzük: a Vučenivić család

MEGEMLÉKEZÉS

PINTÉRNÉ MAZÁN Katalin 
(1923–1968)

PINTÉR Imre 
(1922–1995)

Szomorú 50 éve és fájdalmas 23 éve, 
hogy nincsenek közöttünk szeretteink

Pihenésük felett őrködj Istenem, 
csendes álmukat ne zavarja semmi sem.
Szívünkben megmaradnak a szép emlékek, 
legyen áldott és békés a pihenésük.
Szép emléküket megőrizzük!

Gyászolják: szerető lányuk, Katica, 
unokáik: Béla és Angéla családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy nincs közöttünk

id. MORVAI László 
(1942–2017)

A port elviszi a szél, 
a szeretet örökké él.

Fia, Laci, menye, Szilvia, 
unokái: Peti és Máté

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 
nincs közöttünk szerettünk

KISS György 
(1953–2018)

Ott pihensz, ahol már nem 
fáj semmi, nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint 
a virágillat, de emléked 
ragyog, mint a fényes csillag.

Emléked megőrzi 
gyászoló családod

VÉGSŐ BÚCSÚ
Fájó szívvel búcsúzunk 
édesanyámtól, anyósom-
tól, nagymamánktól

özv. KIHÚTNÉ 
KOHANEC Ilonától 

(1947–2018)

Nem vár már minket 
ragyogó szemmel, 
nem örül már nekünk 
szerető szívvel.

A búcsú, mit nem 
mondott ki, elmaradt,
de szívünkben, míg élünk, 
velünk marad.

Szerető lányod 
és családja

MEGEMLÉKEZÉS
Fél éve, hogy nincs közöttünk, akit nagyon szerettünk

DUJMOVICS Ildikó 
(1954–2017)

Emlékét őrzik: férje, Ferenc, 
leánya, Lívia, veje, Zsolt 

és az unokák: Dániel és Gábor

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett testvéremtől és 

sógoromtól

DUSA Pétertől 
(1950–2018)

Ott, pihensz, 
ahol már nem fáj semmi, 
a nyugalmadat 
nem zavarja senki.

Könnyes az út, 
mely sírodhoz vezet, 
a jó Isten őrködjön feletted.

Testvéred, Vica és 
sógorod, Pista, 

valamint Zoli 
családjukkal, 

Németországból

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy 
nincs közöttünk testvérem, 
sógorom, nagybátyánk

id. MORVAI László 
(1942–2017)

Hozzád már csak 
a temetőbe mehetünk, 
virágot csak 
a sírodra tehetünk.

Hiába borul rád a temető 
csendje, te élni fogsz 
emlékezetünkben, 
mindörökre.

Öcséd, Géza családjával

MEGEMLÉKEZÉS

DUJMOVICS Ildikó 
(1954–2017)

Szeretettel emlékezünk rá.

Sógorai és sógornői 
családjukkal
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MEGEMLÉKEZÉS
a héten elhunyt

SZABADINÉ SÓS Jolán 
(1935–2018) 

temerini lakosról.
Kegyelettel emlékezünk azokra, 
akiket az Úr magához szólított!

FELTÁMADUNK
Temetkezési 

magánvállalat 
tul.: LACKÓ Tünde 

Népfront u. 52., 
tel.: 843-079

VÉGSŐ BÚCSÚ
Szeretett édesapámtól, 

apósomtól és nagyapámtól

DUSA Pétertől 
(1950–2018)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökké megmarad.
Ha könnycsepp gördül 
végig arcunkon, az azért 
van, mert hiányzol nagyon.

Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.
Emléked szívünkben él, 
míg élünk.

Fiad, Rudi, 
menyed, Katica 

és unokád, Karolina

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet mindazoknak a 
rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak és minden 
végtiszteletadónak, akik 
szerettünk

DUSA Péter 
(1950–2018)

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

Nyugodjék békében!

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú hat hete, hogy 

nincs közöttünk

id. BÁNYAI Gábor 
(1955–2018)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat, 
emléked szívünkben 
örökké megmarad.
Ha könnycsepp 
gördül végig arcunkon, 
az azért van, 
mert hiányzol nagyon.

Míg éltél, szerettünk, 
míg élünk, nem feledünk.
Emléked szívünkben él, 
míg élünk.

Feleséged, Marika és 
unokád, Dzsasztina

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlik…

FODOR József 
bognár 

(2011–2018)

Körülöttem minden a régi, 
minden rád emlékeztet. 
Csak te nem vagy sehol.

Nagyon hiányzol!
Nyugodj békében!

Feleséged, Ilonka 
és szeretteid

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve fáj a szomorú va-
lóság, hogy nincsen velünk 
szeretett öcsém

TÓTH Ferenc 
(1968–2017)

Fájó szívvel 
emlékezem rád.

Szerető nővéred, Icu

MEGEMLÉKEZÉS
Tegnap volt szomorú egy 
éve, hogy itt hagyott ben-
nünket szeretett kereszt-
apám, komám és bátyánk

TÓTH Ferenc 
(1968–2017)

Emléked örökké 
a szívünkben őrizzük.

Szerető keresztlányod, 
Zizi, komád, Laci és 

unokaöcséid: 
Erik és Kevin

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú egy éve, hogy drá-
ga férjem örökre itt hagyott

id. MORVAI László 
(1942–2017)

Dermedt, fagyos reggel, 
csendesebb a világ. 
Az asztalon fényképed, 
fehér gyertya, virág.

Rád gondolok most is, 
széttépett lélekkel, 
örök fájdalommal, 
örök szeretettel.

Szerető 
feleséged, Rozál

MEGEMLÉKEZÉS
Egy éve, hogy nincs közöt-
tünk szerető apánk, nagy-
apánk, dédink

id. MORVAI László 
(1942–2017)

Holtod után is szeretünk, 
el soha sem feledünk.

Hantodon nyílik szegfű, 
rózsa, szívünkben nem 
halványul emléked soha.

Lányod, Judi családjával

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

MEGEMLÉKEZÉS

özv. KURCINÁKNÉ 
BALOGH Mária 

(1933–2018. 3. 4.)

temerini lakosokról.
Nyugodjanak békében!

özv. KIHÚTNÉ 
KOHANEC Ilona 

(1947–2018. 2. 28.)

Köszönet mindazoknak, 
akik a temetésen 

megjelentek.

Miserend
9-én, pénteken 17 órakor: szabad a szán-
dék.
10-én, szombaton 8 órakor: a héten el-
hunytakért, valamint: †Tóth Éva, László és 
a család elhunytjaiért, valamint: †Morvai 
Gizella és Németh József, valamint: †id. 
Morvai László.
11-én, nagyböjt 4. vasárnapja, a Tele-
pen 7 órakor: †Igrácskiné Bányai Bor-
bála, Igrácski Mihály, Uracs Rozália, id. 

Zarnóczki József, a plébániatemplomban 
8.30 órakor: a népért, 10 órakor: †Luk-
ács Éva, Mészáros János és a család összes 
elhunytjaiért.
12-én, hétfőn 8 órakor: szabad a szán-
dék.
13-án, kedden 8 órakor: szabad a szán-
dék.
14-én, szerdán 8 órakor: szabad a szán-
dék.
15-én, csütörtökön 17 órakor: szabad a 
szándék.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk hálás kö-
szönetet a rokonoknak, is-
merősöknek szomszédok-
nak, utcabelieknek, akik 
szerettünk

özv. KIHÚTNÉ 
KOHANEC Ilona 

(1947–2018)

temetésén megjelentek, 
részvétnyilvánításukkal és 
virágadományukkal mély fáj-
dalmunkon enyhíteni igye-
keztek.

Ő már ott van, 
ahol nincs fájdalom, 
sírjára szálljon 
áldás és nyugalom.

A gyászoló család



TEMERINI ÚJSÁG 2018. március 8.12

TERVEZET
A köztájékoztatásról és médiákról szóló törvény 19. szakasza (SZK Hi-
vatalos Közlönye, 83/14., 58/15. és 12/16. szám – hiteles értelmezés), 
Az állami támogatások odaítélésének szabályairól szóló kormányren-
deletének 87. szakasza és 95.-97. szakaszai (SZK Hivatalos Közlönye, 
13/10., 100/11., 91/12., 37/13., 97/13. és 119/14. szám), Az állami támo-
gatásokat ellenőrző bizottság 2018.II.6-ai, 401-00-00022/2018-04 számú 
Végzése, A köztájékoztatási közérdeket érvényesítő projektumok társtá-
mogatásáról szóló szabályzat 4-6. szakaszai (SZK Hivatalos Közlönye, 
16/2016. és 8/2017. szám) A Temerin Község 2018. évi költségvetéséről 
szóló határozat (Temerin Község Hivatalos Lapja, 23/2017. szám), és 
Temerin Község községi tanácsa Ügyrendjének 45. szakasza 1. bekez-
dése (Temerin Község Hivatalos Lapja, 13/2008. szám) alapján, 
Temerin Község községi tanácsa a 2018.III.1-jén megtartott 74. ülé-
sén

PÁLYÁZATOT
ír ki

a köztájékoztatási médiatartalmú projektumok előállításának 2018. évi 
társfinanszírozására Temerin község területén

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE
Ezen pályázat a Temerin község területén sugárzó és forgalmazó köz-
tájékoztatási médiatartalmú projektumok (a média nyilvántartásába 
bejegyzett internetes oldalakat is beleértve) társfinanszírozására került 
kiírásra.
Temerin Község 2018. évi költségvetése (Temerin Község Hivatalos Lap-
ja, 23/2017. szám) а köztájékoztatási médiatartalmú projektumok előál-
lításának társtámogatására 3.000.000,00 dináros összeget látott elő. 
Projektumonként legkevesebb 50.000,00 dináros összeg, míg maximális 
összegként 1.000.000,00 dináros társtámogatás hagyható jóvá.
A pályázó a sajtó, a rádió, a közösségi média, vagy a sajtóügynökség 
médiumtartalmú projektumai előállításának társfinanszírozására legfeljebb 
a projektum értékének 80%-ára nyújthat be társfinanszírozási kérelmet. 
A sajtón, a rádión, vagy internetes portálon keresztül megvalósítandó 
projektek esetében az eszközök Az állami támogatások odaítélésének 
szabályairól szóló kormányrendeletének 95.-97. szakaszaival (SZK Hiva-
talos Közlönye, 13/10., 100/11., 91/12., 37/13., 97/13. és 119/14. szám) 
összhangban, illetve a Kis értékű állami támogatásra vonatkozó szabályok 
szerint (“de minimis” állami támogatás) kerülnek odaítélésre.
A televíziós médiumtartalmú projektek társfinanszírozására a pályázó 
legfeljebb a projekt értékének 50%-ára kérhet társfinanszírozási támo-
gatást.
A pályázat rendeltetése: Temerin község polgárai közérdekének érvé-
nyesülése a köztájékoztatás terén, a médiumi pluralizmus fejlesztése 
az írott sajtóban és az elektronikus médiumoknál – beleértve az inter-
netes oldalakat is –, programtartalmak bevezetése, javítása vagy bő-
vítése Temerin község területén használatban levő kisebbségi nyelve-
ken is, melyek hozzájárulnak a polgártársak valósághű, részrehajlástól 
mentes, idejében történő teljes tájékoztatásához, az emberi jogok és 
demokrácia védelme és fejlesztése, a szociális és jogállam előmozdítá-
sa, a rokantsággal élők tájékoztatására vonatkozó minőség javítása, a 
szabad személyiségfejlesztés, a gyermek- és ifjúságvédelem, a műve-
lődési és művészeti alkotótevékenység fejlesztése, az oktatás fejlesz-
tése a tanügyi rendszer elemeként szereplő médiaismerettel együtt, a 
tudományok, a sport és testnevelés fejlesztése, környezetvédelem és 
egészségvédelem, a médiára és újságírásra vonatkozó szakszerűség 
és a többi médiatartalmak előmozdítása, melyek hozzájárulnak Temerin 
község polgárainak az élet minden területét érintő médiatartalmak iránti 
szükségleteinek kielégítéséhez.

II. RÉSZVÉTELI JOG

A pályázaton részt vehetnek:
1. kiadóházak, melyek médiuma a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség 
által vezetett médiumok nyilvántartásába be van jegyezve és médiatar-
talmait Temerin község területén sugározza/terjeszti,
2. médiatartalom előállításával foglalkozó jogi személy, illetve vállalko-
zó, aki bizonylatot mellékel arról, hogy a társfinanszírozásra bejelentett 
médiatartalom a médiumok nyilvántartásába bejegyzett médium által 
kerül megvalósításra.
A közbevételből támogatott kiadók nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázaton nem vehetnek részt azon kiadóházak sem, melyek az 
előző időszakban projektum-társtámogatásban részesültek, azonban a 
szerződésben meghatározott határidőn belül nem nyújtották be a leíró 
jellegű és pénzügyi jelentést, valamint azon személyek sem jogosultak 
a pályázaton való részvételre, akikről bizonyítható, hogy az eszközöket 
nem rendeltetésszerűen költötték.
A pályázó csak egy projektummal pályázhat.
A több médiumtartalom előállításával foglalkozó kiadó médiumonként 
egy-egy projektummal pályázhat.
Ha a pályázó a folyó naptári évben már kapott eszközöket projektek tá-
mogatására a köztájékoztatás területén köztársasági, tartományi vagy 
helyi szinten, ugyanabban az évben ugyanazzal a projekttel csak még 

egyszer pályázhat azzal, hogy a sajtó, a rádió, a közösségi média, vagy 
a sajtóügynökség médiumtartalmú projektumai előállításának társfinan-
szírozására az összesen kapott eszközök nem haladják meg a projektum 
értékének 80%-át, illetve a televíziós médiumtartalmú projektek társfinan-
szírozása esetében nem haladta meg a projekt értékének 50%-át.
Projektum alatt kerek, bezárt egész program vagy egész programrész 
értendő (műfaji vagy időrendi), mely a törvénnyel összhangban járul 
hozzá a közérdek  megvalósításához. 

III. A PROJEKTUMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÉRCÉI

A pályázatra beküldött projektumok értékeléséhez alapul szolgáló mér-
cék a következők:
1) Az előterjesztett projektum-tevékenység alkalmassága a köztájékoz-
tatás általános érdek-érvényesítés terén, 
Ezen kritérium alapján külön értékeli a következőket:
1.1. A projektum jelentőségének figyelembe vétele a következő szem-
pontok alapján: 
- közérdek megvalósulása a köztájékoztatás területén
-  a pályázat rendeltetésének megvalósítása 
- a projektum összehangolása a célcsoportok reális problémáival, szük-
ségleteivel és prioritásaival,
- a célcsoportok azonosított és világosan meghatározott szükségletei,
- újítási elemek és újságírói, kutatói tevékenység jelenléte a projektumban.
1.2. A hatás és kivitelezés szempontjából: 
- a tervezett aktivitások összehangolása a célcsoportok céljaival, várható 
eredményeivel és szükségleteivel. 
- a projektum hatásfoka a célcsoport minőséges tájékoztatására.
- a projektum realizálását kísérő mérhető mutatók 
- a projektum realizálási tervének kidolgozása és kivitelezése 
- a projektum fejlesztési és költségvetési fenntarthatósága (a projektum 
pozitív hatásai a támogatás megszünése után is folytatódnak). 
1.3. Kapacitások szempontjából:
- a projektum-ajánló szervezői és irányítói képességeinek szintje,
- a projektum realizálásához szükséges erőforrások,
- a projektum-ajánló szakmai és professzionális referenciái, melyek  meg-
felelnek  a projektum benyújtott céljainak és aktitivitásaihoz,
1.4. A költségvetés és a költségek igazoltsága szempontjából:
- a projektum költségvetésének precizitása és kidolgozása, amelyik ki-
mutatja a projektumaktivitás előlátott kiadásának összehangolását,  
- a projektumaktivitás céljaira vonatkozó költségvetési javaslat gazda-
sági indokoltsága.
2) elhatározottság mértékének szavatolása arra vonatkozóan, hogy al-
kalmazza a professzionális és médiumi-erkölcsi standardokat.
Ezen kritérium alapján külön értékeli a következőket: 
1. a pályázat részvevőjét illetően a professzionális és etikai standardok 
megsértése miatt az elmúlt egy évben az állami szervek, szabályozó 
testületek, vagy önszabályozási testületek hoztak-e intézkedéseket,
2. bizonylatot arról, hogy a kirótt büntetések vagy intézkedések után 
megtett intézkedések szavatolják, hogy hasonló esetek nem ismétlőd-
nek meg.
A projektum értékelésének jelentősebb kritériumai: 
1. hogy a projektum külön jelentőséggel bir Temerin község lakosságá-
nak tájékoztatásában,
2. a projektum jelentősen elősegíti a szerb nyelven és a nemzeti kisebb-
ségek nyelvén történő tájékoztatásra való jogot, és a Temerin község-
ben élő szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselői részére a 
kultúrális és nyelvi önazonosság jelenlétét,
3.  a téma időszerűsége, elérhetőség nagyobb számú érdeklődő szá-
mára,
4. a gyakorlat és a folytonosság a médiumtartalmak előállításában,
5. a javasolt projektumban leírt médiatartalmak jelenléte (szöveges ol-
dalak száma az újságok és az internetes portál esetében),
6. mérték valószínűsége, hogy a javasolt projektum-aktivitások hozzá-
járulnak a meghatározott társadalmi csoportok: kiskorúak, nők, idősek, 
gazdasági és szociális szempontból hátrányban élő társadalmi csoport, 
rokkant személyek, stb. előrehaladásához és egyenjogúságához,
7. a községi költségvetés pénzügyi részvétele a projektum tervezett 
költségvetésében.

IV.  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ÉS HATÁRIDŐK 

A Pályázat Temerin Község Hivatalos Lapjában, a község www.temerin.
rs hivatalos internetes oldalán jelenik meg a pályázatok és hirdetmények 
rovatban, valamint a Temerin község területén megjelenő Naše novine 
és a Temerini Újság heti újságokban. 
A bejelentkezés az előírt formanyomtatványon történik (Obrazac 1.  – 
Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja és 
Obrazac 1 -  Budžet projekta).
A pályázat és az előírt formanyomtatvány a pályázat érvényessége ide-
jén a község www.temerin.rs internetes oldalán a Pályázatok és hirdet-
mények rovatban érhetőek el.
A késve érkezett, vagy nem megfelelő formanyomtatványon benyújtott 
jelentkezési lapokat nem veszik figyelembe. 
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A bejentkezéseket személyesen a községházán, a Községi Közigaz-
gatási Hivatal iktatójában lehet átadni, vagy pedig postai úton a követ-
kező címre kell elküldeni: 
Opština Temerin
Novosadska 326. 
21235 Temerin 
Resor kultura, civilne organizacije i omladina 
KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE 
MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA 
TERITORIJI OPŠTINE TEMERIN U 2018. GODINI megjelöléssel
A pályázati anyagot nem küldik vissza. 
A pályázat 2018. március 8-ától 2018. március 26-áig nyitott. 
A pályázatra benyújtott projektumok értékelését, az eszközök indok-
lással történő elosztásának javaslatát az a szakbizottság hozza meg, 
melyet a pályázatot kiíró szerv vezetője végzéssel nevez ki.  
Az eszközök odaítélésére vonatkozó végzéseket a pályázat lezárását 
követő 90 napon belül hozzák meg.
Az eszközök odaítélésére vonatkozó végzéseket Temerin Község www.
temerin.rs internetes oldalán jelentetik meg és elektronikus formában 
valamennyi pályázó részére el küldik.
A társfinanszírozási eszközök igénybevevője a projektum megvalósítását 
követő 15 nap után, vagy legkésőbb 2018.XII.31-éig köteles eljuttatni 
az eszközfelhasználásra vonatkozó jelentést a község www.temerin.rs 
hivatalos internetes oldalán található formanyomtatványon.

V.  DOKUMENTÁCIÓ 

A pályázó a pályázatra kitöltött és hitelesített Obrazac-1 formanyom-
tatványt négy példányban köteles átadni. 
A jelentkezési formanyomtatvány, az Obrazac 1 - (Obrazac - -Prijava 
za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja és Obrazac 
1- budžet projekta) a község www.temerin.rs hivatalos internetes olda-
láról, a Pályázatok és hirdetmények rovatból tölthető le.  
A pályázó köteles a következő dokumentumok fénymásolatát is mel-
lékelni: 
1. a jogi személynek vagy vállalkozónak a Gazdasági Nyilvántartási 
Ügynökség nyilvántartásba vételére vonatkozó végzés fénymásolata,
2. a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség média-nyilvántartási jegyzé-
kéből a Nyilvántartási végzést, mely tartalmazza A köztájékoztatásról 
és médiákról szóló törvénnyel összhangban bejegyzett adatokat (nem 
vesszük figyelembe a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség nyilvános 
közlönyök regiszteréből származó Nyilvántartási végzését)
3. a Szerb Nemzeti Bank bizonylata, hogy nincsen nyilvántartott alapja 
kényszermegfizettetésnek (nincs zárolt folyószámlája),
4. az elektronikus média szabályozó szervezete által kiadott rádió és/
vagy TV-programok műsorsugárzására vonatkozó engedély fénymá-
solata, 
5. a médium-kiadó (vagy kiadók) szerződése vagy hitelesített nyilat-
kozata/jóváhagyása, mely szerint a programtartalmat az adott médi-
umban sugározzák (ez csak a médiatartalmak előállításával foglalkozó 
televíziós és rádiós programok készítésére regisztrált jogi személyek 
és vállalkozók esetében kötelező).
6.  az adóazonosító számra (PIB) vonatkozó igazolás fénymásolata
7. a pályázó által aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a folyó költ-
ségvetési évben, valamint az előző két költségvetési évben ugyanar-
ra a projektumra részesült-e már kis értékű állami támogatásban („de 
minimis” állami támogatás), illetve hogy a folyó költségvetési évben a 
sajtó, a rádió, a közösségi média, vagy a sajtóügynökség esetében 
kapott-e állami támogatást és mi alapján.
8. a televíziós médiatartalmak előállításával foglalkozók esetében a 
pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy a folyó költségvetési évben 
a médiumtartalmak előállítására ugyanazon projektumra vonatkozóan 
részesült-e állami támogatásban és mi alapján.

VI. FELHÍVÁS A BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

Felhívjuk az újságíró- és médiaegyesületeket, amelyek a pályázat meg-
jelenése előtt legalább 3 éve a nyilvántartásban szerepelnek, tegyenek 
javaslatot a bizottság tagjait illetően. 
Felhívjuk azon média-szakértőket is, akik érdekeltek a bizottság munká-
jában, hogy írásban jelentkezzenek a Temerini Községi Közigazagtási 
Hivatalban. 
A javaslathoz mellékelni kell a javasolt személyek rövid életrajzát. 
Olyan személyek javasolhatóak, akik nem látnak el köztisztséget 
és összhangban a korrupcióellenességre vonatkozó szabályzattal 
érdekösszeütközés mentesek. 
A bizottság tagjaira javaslatokat a pályázatnak a község www.temerin.rs 
internetes oldalán történő megjelenését követő 20 napig lehet tenni.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
TEMERIN KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS

Szám: 06-1/18-24-7-01
Kelt: 2018. III. 1., Temerin

ĐURO ŽIGA községi elnök

Szerb Köztársaság – Vajdaság AT, Temerin Község, Temerini Községi Közigaz-
gatási Hivatal, Településrendezési, Lakás- és Közművesítés-ügyi és Környezet-
védelmi Osztály, Szám: 501-01/2018-04, Тemerin, 2018. III. 1.
A Temerini Községi Közigazgatási Hivatal Településrendezési, Lakás- és Közmű-
vesítés-ügyi és Környezetvédelmi Osztálya A környezeti ártalmak felméréséről 
szóló törvény 18., 24. és 30. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
135/04. és 36/09. szám), A helyi önkormányzatokról szóló törvény 52. szakasza 
1. bekezdésének 3. és 5. pontja (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám), A 
Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozat 12. szakasza (Temerin Község 
Hivatalos Lapja, 1/2009. szám) és Az általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvény 192. szakasza (JSZK Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/01. szám, SZK 
Hivatalos Közlönye, 30/10. szám), továbbá a Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjének 2012.IX.27-ei keltezésű, 112-08/2012 számú felhatalmazása, va-
lamint a projektumhordozó ÚRI ZOLTÁN Mezőgazdasági farm (Temerin, Papp 
Pál u. 152.) 2018.I.5-ei keltezésű, 501-01/2018-04 számú kérelmezését követő 
eljárás alapján meghozza a következő

V É G Z É S T
1. Jóváhagyjuk a projektumhordozó ÚRI ZOLTÁN Mezőgazdasági farm (Temerin, 
Papp Pál u. 152.) Farmépítés 57.600 darabos kapacitásig terjedő brojlercsirkék 
tenyésztésére elnevezésű PROJEKTUMa esetében kidolgozott környezeti ha-
tástanulmányt, amely Temerin község területén, a temerini kataszteri község 
11297/2-es parcelláján, az Újvidéki u. sz.n. címén található.
2. A projektumhordozónak a tárgyban említett projektum megvalósításakor min-
den tekintetben tiszteletben kell tartania valamennyi illetékes szerv és szervezet 
feltételeit, különösen a környezeti hatástanulmányban előírt környezetvédelmi 
intézkedéseket és a környezeti hatásvizsgálati programot (a tanulmány 8. és 
9. fejezete). 
3. A projektumhordozó köteles a Végzés átvételének napjától számított 2 éven 
belül megkezdeni a Végzés 1. pontjában szereplő projektum kivitelezését. A 
Végzés és a tárgy  környezeti hatástanulmánya a műszaki dokumentáció szer-
ves részét képezik.

I N D O K O L Á S
A projektumhordozó ÚRI ZOLTÁN Mezőgazdasági farm (Temerin, Papp Pál u. 
152.) ezen szervnél benyújtotta a Temerin község területén, az Újvidéki utca sz. 
n. címen, a temerini kataszteri község 11297/2-es parcellájára tervezett Farm-
építés 57.600 darabos kapacitásig terjedő brojlercsirkék tenyésztésére elne-
vezésű PROJEKTUMra kidolgozott környezeti hatástanulmány jóváhagyására 
vonatkozó 2018.I.5-ei keltezésű, 501-01/2018-04 számú kérelmét.
A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 20. szakaszával összhangban (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) nyilvános betekintést 
tettek lehetővé, továbbá nyilvános bemutatást szerveztek és nyilvános vitát is 
tartottak a tárgyat képező tanulmánnyal kapcsolatban – hirdetmény a Dnevnik 
napilapban és Temerin Község honlapján, a nyilvános betekintés 2018.I.16-átől 
2018.I.25-éig tartott. Az értesítés a Temerini Első Helyi Közösségnek, a Temerin 
KKV-nek és a temerini Gas Közvállatnak is kézbesítve lett.
A környezeti hatástanulmány jóváhagyására vonatkozó kérelemmel kapcso-
latban az érdekelt nyilvánosságtól és az érintett szervektől nem érkezett be 
vélemény.
A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 22., 23. és 24. szakaszával össz-
hangban (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. szám) a 
környezeti hatástanulmány értékelésére műszaki bizottságot alakítottak (06-
1/17-143-03-01 szám, kelt: 2017.XI.1.), mely a tárgyat képező tanulmányt meg 
is vitatta. 
A műszaki bizottság a 2018.II.8-án megtartott ülését követően elkészítette a 
tárgyat képező tanulmány értékeléséről szóló jelentést a jóváhagyjási javas-
lattal együtt, amely alapján megszületett a döntés. Összefoglalva, a tárgyban 
szereplő környezeti hatástanulmány magába foglalja mindazokat a szükséges 
adatokat, melyek segítségével az adott helyre és annak szűkebb környezetére 
vonatkozóan kiértékelhetőek a környezet állapotára ható káros hatások meg-
előzésére, csökkentésére és elhárítására előírt intézkedések alkalmassága a 
projektum kivitelezésének folyamán, baleset esetében, vagy a projektum üze-
meltetésének megszűnését követően.
A műszaki bizottság az ülésén megállapította, hogy a tárgyban szereplő farm a 
brojlercsirkék kapacitását tekintve azon területrendezésbe esik, melyre integrált 
engedélyt adnak ki, és javasolja a befektetőnek, hogy a Szennyezés egységes 
megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvény rendelkezéseinek (SZK Hivatalos 
Közlönye, 135/14. és 25/2015. szám) megfelelően külön intézkedéseket fogana-
tosítson az egységes engedélyhez szükséges dokumentáció kidolgozásakor.
A Végzés és az említett környezeti hatásról szóló tanulmány A környezeti hatás-
felmérésről szóló törvény 18. szakaszával összhangban a műszaki dokumen-
táció szerves részét képezik (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. 
és 36/09. szám).
Ezen Végzés a közigazgatási eljárás értelmében véglegesnek tekinthető. 

JOGORVOSLAT: 
Ezen Végzés ellen nem lehet fellebbezni. A projektumhordozó és az érdekelt 
nyilvánosság a Végzés kézbesítésének, illetve a tömegtájékoztatási eszközök-
ben való megjelentetés napjától számított 30 napon belül az illetékes bíróságnál 
közigazgatási pert indíthat.
Kézbesítve:
    • projektumhordozó
    • archívum
    • környezetvédelmi felügyelő

Osztályvezető: Goran Grković s.k., okl. építészmérnök
Az eljárást vezette: Milinszki Pethő Gabriella s.k. okl. biológus
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LABDARÚGÁS
Községünk csapatai a téli szü-

net után a hétvégén megkezdik a 
szereplést a 2017/2018-as baj-
nokság második részében. A TSK-
nak a kovilji Šajkaš ellen kellett 
volna játszania az utolsó felkészü-
lési mérkőzést, a rossz idő miatt 
azonban a találkozó elmaradt. 
A temeriniek így főpróba nélkül 
állnak ki az első bajnoki találko-
zóra, ennek ellenére esélyesnek 
lesznek a hétvégén Ledinciben, 
a Vinogradar ugyanis pont nél-
kül, 11 rúgott és 92 kapott góllal 
utolsó a táblázaton. Ősszel a TSK 
9:0-ra nyert a Vinogradar ellen. A 
temeriniek 32 ponttal, a harma-
dik helyről várják a tavaszi foly-
tatást az újvidéki ligában. A Sirig 
a Veterniket fogadja.

A járeki Mladostnak az elmúlt 
hétvégén kellett volna lejátszania az 
újvidéki kupa döntőjét a Cementtel, 
de az időjárási viszonyok miatt ezt 
a mérkőzést is elhalasztották. Ké-
sőbb döntenek arról, hogy mikor 
pótolják be a meccset. A Mladost a 
tavaszi idény első fordulójában az 
újvidéki Crvena zvezdát látja ven-
dégül a szerb liga vajdasági cso-
portjában.

A temerini Sloga is a hétvé-
gén kezd, riválisa pedig a sajkási 
Borac lesz hazai pályán a vajdasá-
gi liga déli csoportjában.

KÉZILABDA
Első női liga – Északi csoport

MLADOST (Szerbcsernye)–
TEMERIN 31:26 (18:11)

A téli szünet után a 13. forduóval 
folytatódott a pontvadászat. A táblá-
zat középmezőnyében levő csapa-
tok mérkőzésén a temeriniek simán 
veszítettek, noha a második félidő 
közepén három gólra csökkentet-
ték a különbséget.

Első férfi liga – Északi csoport

SZIVÁC–MLADOST TSK 31:24 
(15:13)

A járeki együttes csak az első 
félidőben tudott komolyabb ellen-
állást tanúsítani a táblázaton máso-
dik sziváciak ellen.

ASZTALITENISZ
Újvidéken tartották meg a fel-

nőttek egyéni országos bajnoksá-
gát. Két fiatal játékos képviselte a 
temerini klubot. Pero Tepić tovább-
jutott a csoportból, majd a főtáblán 
is nyert egy mérkőzést mielőtt ki-
kapott volna a nyolcaddöntőben. 
Benkő Ákos nem jutott tovább a 
csoportból. A versenyt egyébként 
Bojan Crepulja, illetve Makszuti 
Anetta nyerte meg.

Begrádban tartották az orszá-
gos csapatbajnokságot a serdü-
lők részére. A lányok mezőnyében 
aranyérmes lett Vegyelek Dóra, aki 
a bácsföldvári Vojvodina tagjaként 
lett bajnok. A fiúknál az ezüstéremig 
jutott a Temerin. Az Orosz András, 
Mladen Puhača és Varga Dániel al-
kotta csapat 3:1-re legyőzte a cso-
portban a belgrádi Crvena zvezdát 
és 3:0-ra kikapott a Negotintól. Ez-
zel a második helyről jutott az elő-
döntőbe, ahol nagy küzdelemben, 
3:2-re felülmúlta a šabaci Lavot. A 
döntőben ismét a Negotin követ-
kezett, a temeriniek azonban ismét 
3:0-ra kikaptak, így végül a máso-
dik helyen végeztek. 

CSELGÁNCS
Jól szerepeltek a temerini TSK 

versenyzői a Nagybecskereken meg-
rendezett országos bajnokságon, ame-
lyen 13 ország 136 cselgáncsozója 
vett részt. A 78 kilogramm feletti 
súlycsoportban Aleksandra Duboja 
a második lett, míg testvére, Nikolina 
a harmadik, szintén bronzérmet szer-
zett Milica Platiša. A 78 kilogrammos 
kategóriában a második helyen vég-
zett Kristina Ačimović.

Március 11-én, vasárnap kerül megrendezésre a teremíjász baj-
nokság temerini fordulója. Erre a versenyre az egész országból 
érkeznek az íjászok. A versenyzők minden korosztálya képviselteti 
magát, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig és mérik össze ügyes-
ségüket a csupaszíj, csigás- és az olimpiaíj  kategóriákban.

Erre a színvonalas rendezvényre, amit a temerini sportcsarnokban 
szervezünk, szeretettel várjuk a temerini közönséget, hogy együtt 
biztassuk a Castle Archery hazai csapatot.

A verseny selejtező része délelőtt történik, a döntő fordulók pedig 
a kora délutáni órákban zajlanak majd. A belépő dijtalan.

Mindenkit szeretettel várunk!
VARGA Béla

T. n. T.

Névjegykártyák, meghívók, 
öntapadó feliratok, cégtáblák stb. 

a Temerini Újság nyomdájában.
Tel.: 843-750

APRÓHIRDETÉSEK
• Eladó hálószobabútor, Kreka Weso 
és kvarc kályha, ebédlőasztal hat 
székkel, kanapé, kettes ülőrész, 
Samsung LCD tévé, Smederevac 
tüzelős sparhelt, álló hűtőszekrény, 
vitrin, három fotel kisasztallal. Tele-
fonszám: 064/34-74-972. 
• Idős nő egyszobás lakást bérelne. 
Telefon: 062/897-31-43.
• Bálázott hereszéna és fűszéna el-
adó. Telefon: 063/85-81-901.
• Anyakoca, hízók és malacok eladók. 
Telefonszám: 063/523-746.
• Malacok (20–25 kg) eladók. Dózsa 
György u. 77., telefonszám: 062/129-
29-90.
• Temerinben 5 hold első osztályú 
szántóföld, a faluhoz közel, eladó. Te-
lefon: 062/15-47-353.
• Eladó 2,5 hold föld a falu alatt a be-
csei útnál, az építkezési övezetben. 
Telefonszám: 063/540-467.
• Eladó egy bejegyzett fehér 
Volfswagen Golf egyes, kedvezmé-
nye áron (300 euró), benzin, gáz. Te-
lefon: 063/19-16-164.
• Hálószobabútor, három részes 
szekrénysor, ebédlőasztal hat szék-
kel, konyhabútor, villanytűzhely, 
televízió állvánnyal együtt, mor-
zsoló-daráló és létrák eladók. Tele-
fonszám: 063/8-223-730.
• Kukorica eladó. Percel Mór utca 1/1, 
telefon: 063/53-65-84.
• Ág és gally apríték (10–15 hosszú) 
eladó. Telefon: 062/8-943-646.
• Hereszéna eladó. Telefonszám: 
063/888-09-41.

• Hízó és öregdisznó eladó. Telefon: 
840-163.
• Szopós bikaborjú eladó, valamint 
egy viroviticai fejőgép. Telefonszám: 
060/05-69-563.
• Péterrévén családi ház a Tisza 
mellett, nagy portával, eladó. Te-
lefonszámok: 021/804-847, 063/8-
542-295.
• Építkezésre alkalmas telket, vagy le-
bontásra való házat vennék. Telefon: 
063/83-27-097, 060/34-56-765. 
• Vásárolok rosszvasat, papírt, re-
zet, messzinget, alumíniumot, ólmot, 
kályhákat, villanymotorokat, autó-
kat, elektromos készülékeket, régi 
kábeleket, antikvitásokat, régi pénzt, 
képregényt, albumot képecskékkel. 
A legjobb árat fizetem, azonnal. Te-
lefonszám: 064/468-23-35.
• Vágnivaló csirkék élve vagy tisztítva 
eladók. Sonja Marinković utca 7. Tele-
fonszám: 841-800.
• Lakás kiadó, T-12-es motorkerék-
pár és háziszappan eladó. Telefon-
szám: 840-439.
• Ház eladó. Érdeklődni a 063/511-925-
ös telefonszámon.
• Többféle gyümölcspálinka eladó. 
Telefonszámok: 3841-797, 063/130-
88-60.
• Vásárolok hagyatékot, használt bú-
torokat és minden felesleges tárgyat 
padlásról, garázsból, pincéből. Ér-
deklődni a 063/8-043-516-os telefon-
számon.
• Eladó kéménybe köthető gázkályha 
és egy elektromos átfolyós bojler. Tel.: 
063/8-503-307.

Országos teremíjász 
bajnokság


