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Избо ри за чла но ве нових саве та месних зајед ни ца рас пи са ни за 25. април 2021. годи не

НАПРЕД ЊА ЦИ ПРВИ ПРЕ ДА ЛИ ЛИСТЕ
- Избор на коми си ја про гла си ла листе кан ди да та Срп ске напред не стран ке за све чети ри месне 

зајед ни це у општи ни Теме рин, пре да те 25. мар та

У скла ду са закон ским овла-
шће њи ма, пред сед ник 
Скуп шти не општи не Роберт 

Пастор је 24. мар та донео Одлу-
ку о рас пи си ва њу избо ра за нове 
чла но ве саве та месних зајед ни ца 
Теме рин, Ста ро Ђур ђе во, Бач ки 
Јарак и Сириг за 25. април 2021. 
годи не. Од дана доно ше ња те 
одлу ке, поче ле су и избор не рад-
ње.

До закљу че ња овог бро ја 
„Наших нови на“ (неде ља, 28. март 
уве че),  избор не листе пре да ла је 
само Срп ска напред на стран ка. То 
је ура ђе но 25. мар та, а дан касни је 
Избор на коми си ја је и про гла си ла 
те листе.

Комен та ри шу ћи про гла ше ње 
листе СНС у Првој месној зајед-
ни ци Теме рин, њен носи лац  др 
Срђан Хрњак иста као  је да ће 
једи ни циљ напред ња ка и даље 
бити зала га ње за бољи живот свих 
гра ђа на.

- Сви наши гра ђа ни могу да буду 
сигур ни да ћемо ура ди ти све да и 
нашу месну зајед ни цу, и општи ну 
Теме рин у цели ни, учи ни мо још 
бољим. Тру ди ће мо се да кон ти-
ну и ра но реша ва мо све про бле ме 
сугра ђа на, пре све га оне које је 
доне ла епи де ми ја коро на ви ру са, 
али и све дру ге који пред ста вља ју 
при о ри тет њихо вог сва ко днев ног 
живо та  – дода је др Хрњак. 

С дру ге стра не, носи лац листе 
СНС у МЗ Ста ро Ђур ђе во Милан 
Ива но вић каже да гра ђа ни тог 
дела општи не у наред ном пери о-
ду могу да оче ку ју зна чај не инве-
сти ци је.

- При о ри тет ће нам бити ула га-

ње у изград њу врти ћа - пре ци зи ра 
Ива но вић.  – Гра ди ће мо,  попра-
вља ти, сре ђи ва ти и уре ђи ва ти све 
што живот наших сугра ђа на чини 
ква ли тет ни јим.

У МЗ Бач ки Јарак носи лац листе 
је Вла до Кара но вић, који веру је да 
ће СНС поно во доби ти апсо лут но 
пове ре ње гра ђа на и обез бе ди ти 
бољу будућ ност тог места.

- Оно што ћемо нај ви ше потен-
ци ра ти јесте рекон струк ци ја врти-
ћа, шко ле и водо вод не мре же. 
Зала га ће мо се и да Јарак има кана-
ли за ци ју, а наста ви ће мо и са ула-
га њи ма у изград њу путе ва и тро-
то а ра. Све, нарав но, у циљу бољег 
живо та свих нас – под вла чи Кара-
но вић.

У побе ду на избо ри ма за Савет 
МЗ веру је  и носи лац листе СНС у 
Сири гу Дра ган Гако вић, који наја-
вљу је наста вак ула га ња и раз вој 
тог места.

- Послед њих годи на мно го тога 
је ура ђе но у Сири гу. Има мо вртић, 

игра ли шта, рено ви ра на је шко ла… 
Веру је мо да Сири жа ни то вео ма 
добро пре по зна ју и да је упра во то 
пра вац којим ћемо, зајед но, наста-
ви ти и у годи на ма које су пред 
нама – изри чит је Гако вић.

С. К.

РОК – ПЕТАК 9. АПРИЛ

Владо Карановић Драган Гаковић

Милан ИвановићДр Срђан Хрњак

РОК за пред ла га ње избор-
них листа за чла но ве саве та 
МЗ Теме рин, Ста ро Ђур ђе-
во, Бач ки Јарак и Сириг је до 
поно ћи у петак, 9. апри ла. 
Пред ла га чи - по пра ви ли ма и 
про пи си ма који су у скла ду са 

Одлу ком o месним зајед ни-
ца ма и Упут ством за спро во-
ђе ње избор них рад њи, које 
про пи су је Избор на коми си-
ја - могу да буду поли тич ке 
стран ке, коа ли ци је поли тич-
ких стра на ка и гру пе гра ђа на.
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Сарад ња Мини стар ства зашти те живот не сре ди не и Општи не Теме рин

ЗАЈЕД НО ДО НОВОГ СЈА ЈА
СТА РОГ ПАР КА

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец и мини-
стар ка Ире на Вујо вић 

пот пи са ли су у Мини стар ству 
зашти те живот не сре ди не у 
Бео гра ду  Уго вор о суфи нан-
си ра њу реа ли за ци је про јек та 
пошу мља ва ња у циљу зашти те 
и очу ва ња пре де о ног дивер зи-
те та у 2021. годи ни на тери то ри-
ји општи не Теме рин.

Овим уго во ром, Општи на 
Теме рин, зајед но са Мини стар-
ством зашти те живот не сре-
ди не, при сту пи ће првој фази 
уре ђе ња Ста рог пар ка, која под-
ра зу ме ва обна вља ње зеле ног 
фон да парка у скла ду са Покра-
јин ским заво дом за зашти ту 
при ро де.

- Мини стар ство је уго во ром 
за то опре де ли ло 2,2 мили о на 
дина ра, а Општи на Теме рин ће 
уло жи ти додат на два мили о на 
дина ра – пре ци зи ра пред сед-
ник Зец.

У циљу очу ва ња сада шњих 
вред но сти и побољ ша ња и уна-
пре ђе ња ове јав не повр ши не, 
нео п ход но је да се пре ду зму 
обим ни радо ви на рекул ти ва-
ци ји која под ра зу ме ва редук-

ци ју сада шњег бро ја ста ба ла. 
Обо ле ла ста бла биће укло ње на, 
а биљ ни фонд биће обо га ћен 
сад њом нових врста.

Поред актив но сти на пошу-
мља ва њу, општин ским буџе-
том су пла ни ра на сред ства за 
поста вља ње моби ли ја ра (клу-
па, дечи јег игра ли шта…) и дела 

расве те у пар ку.
Реа ли за ци јом пла ни ра них 

актив но сти на уна пре ђе њу 
ове јав не повр ши не оче ку је се 
побољ ша ње микро ло ка циј ских 
усло ва сре ди не, оства ри ва ње 
здра стве не функ ци је зеле ни-
ла кроз ства ра ње при јат ни јих 
усло ва за бора вак свих кори-

сни ка јав не повр ши не и пове-
ћа ње нивоа без бед но сти. Све 
то са циљем да овај про стор 
поста не још при влач ни ји  посе-
ти о ци ма, али да доне се и нове 
садр жа је попут еду ка ци је, опу-
шта ња и релак са ци је, тури стич-
ких садр жа ја.

Н. Н.

Пред сед ник општи не Мла ден Зец оби шао поро ди цу Демен ди

НОВИ СМЕ ШТАЈ ЗА ЛАЈО ША И ЊЕГО ВУ ДЕЦУ
Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 

Зец оби шао је 26. мар та само хра ног 
оца дво је деце Лајо ша Демен ди ја 

који, без при ма ња, живи у вео ма тешким 
усло ви ма. Са ћер ком и сином ста ну је у напу-

ште ним про сто ри ја ма, које су у вла сни штву 
Јав ног кому нал ног пред у зе ћа Теме рин. Пре-
ма речи ма пред сед ни ка Зеца, стам бе ни 
про блем ове поро ди це биће, међу тим, уско-
ро решен.

- У сарад њи са Цен тром за соци јал ни рад, 
Општи на Теме рин обез бе ди ће овој поро ди-
ци функ ци о на лан и уре дан про стор за ста но-
ва ње, са наме ром да и ови наши сугра ђа ни 
убу ду ће живе у леп шем и топли јем амби јен-
ту и са мање егзи стен ци јал них бри га него 
што их има ју данас – иста као је при ли ком 
ове посе те први човек Општи не Теме рин.

 Реше ње за поро ди цу Демен ди биће стан 
у згра ди за соци јал но ста но ва ње у зашти ће-
ним усло ви ма, за који ће Општи на Теме рин 
сно си ти тро шко ве. Овај само хра ни отац, 
ина че  оду век живи као подста нар и  не кри је 
радост што ће, после више деце ни ја, конач-
но има ти свој и сигу ран  кров над гла вом.

- Заи ста сам мно го сре ћан, а деца су про-
сто усхи ће на, што је за сва ког роди те ља 
нешто нај све ти је. Нема речи који ма бисмо 
могли да се захва ли мо локал ној само у пра-
ви, јер сами ово ника да не бисмо могли да 
обез бе ди мо – каже Лајош Демен ди.

С. К.
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Еки па ,,Наших нови на“ посе ти ла је Јав ну библи о те ку ,,Сир маи Карољ“ у Теме ри ну

РИЗНИ ЦА МУДРО СТИ И ЗНА ЊА
- Рад библи о те ке при ла го ђен епи де ми о ло шким мера ма – Набав ка књи га одви ја ла се уста ље ним 

током, али чита ла ца све мање – У току је и реви зи ја цело куп ног књи жног фон да

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја у 
целом све ту обу ста ви ла је рад 
кул тур них уста но ва- позо ри-

шта, музе ја, био ско па... Али, оно 
што није могла и не може да зау-
ста ви јесте чита ње књи га, а рад 
библи о те ка само се при ла го дио 
ново на ста лој ситу а ци ји. 

- Библи о те ка у Теме ри ну и њени 
огран ци у Бач ком Јар ку и Сири гу 
од сре ди не мар та па до 7. маја 
2020. годи не за вре ме ван ред ног 
ста ња обу ста ви ли су рад са чла но-
ви ма. Библи о те ка је пра ти ла про-
ме не у вези са акту ел ним епи де-
ми о ло шким мера ма и ситу а ци јом. 

Јед но вре ме нисмо пушта ли чла-
но ве да ула зе међу поли це са књи-
га ма, јер бисмо тако пове ћа ли 
ризик од шире ња зара зе на малом 
и ску че ном про сто ру. Данас чита о-
ци има ју сло бо дан при ступ књи га-
ма, али нарав но, уз при др жа ва ње 
свих епи де ми о ло шких мера- поје-
ди на чан ула зак у библи о те ку, 
ноше ње маске и држа ње дис тан це 
–каже за ,,Наше нови не“ дирек-
тор ка библи о те ке у Теме ри ну 
Агнеш Пастор. 

Поја ви ла су се раз ли чи та истра-
жи ва ња  по који ма се вирус задр-
жа ва на папи ру 24 часа, а по неки-

ма и дуже, па је библи о те ка пред-
у зе ла одго ва ра ју ће кора ке и по 
том пита њу.

- Библи о теч ка стру ка се сло жи ла 
и одре ди ла да је нај бо ље да вра-
ће не књи ге одло жи мо у нај лон ске 
кесе и џако ве на три до чети ри 
дана. Тако раде и у оста лим библи-
о те ка ма у Срби ји. Када их вра ћа мо 
на поли це, пре бри ше мо их детаљ-
но и тада су спрем не за понов но 
чита ње- изја ви ла је дирек тор ка 
Пастор.

А да у библи о те ци може те про-
на ћи сву лите ра ту ру која вам је 
потреб на, уве ри ли смо се и сами, 

јер се ту нала зе насло ви из свих 
обла сти- при род не и дру штве не 
нау ке, фило зо фи ја, књи жев ност, 
умет ност, раз не енци кло пе ди је, 
реч ни ци и лек си ко ни.

- Библи о те ка посе ду је нешто 
више од 40.000 насло ва на срп-
ском и на мађар ском јези ку, па 
сва ко може наћи књи гу за себе, 
што за уче ње, што за разо но ду. 
Од дома ћих ауто ра, нај ви ше се 
чита ју Дејан Нико лић и Љиља на 
Хабја но вић- Ђуро вић, а од стра-
них Ју Нес бе и Еле на Феран те. 
Тру ди мо се да редов но наба вља-
мо акту ел не насло ве и да пра ти-

мо и ослу шку је мо жеље чита ла-
ца- кажу нам библи о те кар ке Мир-
ја на Вје шти ца и Сла ђа на Мар ја-
но вић.

Набав ка књи га одви ја ла се сво-
јим редов ним током, попу ња ва ју-
ћи књи жни фонд попу лар ним 
насло ви ма, али чита ла ца  је ове 
годи не мање него прет ход них. Да 

ли због коро не или доступ но сти 
књи га на интер не ту или пак због 
немо гућ но сти ула ска међу поли це 
са књи га ма, у библи о те ци се не 
могу похва ли ти пове ћа њем бро ја 
чита ла ца. Међу тим, нај ак тив ни ја 
су била деца.

- Деца су се заи ста тру ди ла да 
испо шту ју сво је школ ске оба ве зе 
и да чита ју лек ти ру. ,,Мој дека је 
био тре шња“ и ,,Аги и Ема“ насло-
ви су који су били нај тра же ни ји 
међу шко лар ци ма- каже нам 
библи о те кар ка  Вје шти ца.

Библи о те ка је место и где људи 
могу доћи да пре ли ста ју и про чи-
та ју днев ну и недељ ну штам пу. 
Но, ове годи не и то је про ме ње но. 
Због при др жа ва ња епи де ми о ло-
шких мера није могу ће задр жа ва-

ти се дуго у библи о те ци, па је 
чита ње штам пе оне мо гу ће но. 

Тре нут но се у библи о те ци оба-
вља реви зи ја књи жног фон да. 
Реви зи ја библи о теч ког фон да 
ради се у циљу про ве ре ста ња 
књи га (да ли се књи га нала зи  у 
библи о те ци, да ли  је дотра ја ла 
или оште ће на), и у циљу про ве ре 

цело куп ног књи жног фон да кон-
тро лом сва ке поје ди нач не књи ге и 
ускла ђи ва ња њеног запи са са 
инвен тар ном књи гом и ката ло зи-
ма. 

- Током реви зи је, при ли ком пре-
гле да књи га ујед но лепи мо и бар 
кодо ве на сва ку књи гу, што је сле-
де ћа фаза уво ђе ња у Бисис 4 
библи о теч ки про грам. Сва ка 
библи о те ка је оба ве зна по зако ну 
да оба ви редов ну и пот пу ну реви-
зи ју књи жног фон да на сва ких 
десет годи на. Пла ни ра мо да реви-
зи ја тра је до сеп тем бра 2021. 
годи не, а у огран ци ма у Бач ком 
Јар ку и Сири гу биће оба вље на 
током  2022. годи не  - изја ви ла је 
дирек тор ка Пастор. 

Е. Н. Н.

У  ТОКУ РЕВИ ЗИ ЈЕ ДРУ ГА ЧИ ЈЕ 
РАД НО ВРЕ МЕ

ЖЕНЕ ЧИТА ЈУ ВИШЕ ОД МУШКА РА ЦА

ЗБОГ оба ве зне реви зи је, 
библи о те ка у Теме ри ну изме-
ни ла је сво је рад но вре ме и 
не ради после под не. Ради 
сва ког рад ног дана пре под-

не од 7.30 до 13.30 и субо том 
од 08.00 до 13.00 часо ва. 
Огран ци библи о те ке у Бач-
ком Јар ку и Сири гу  ра де нор-
мал но. 

БИБЛИ О ТЕ КА ,,Сир маи Кар-
ољ“ тре нут но има 670 чла но ва, 
од тога 429 је жена и 241 мушка-
рац. Гле да ју ћи ову ста ти сти ку 

није, дакле,  тешко закљу чи ти 
да су жене актив ни ји чита о ци и 
да ради је дола зе у библи о те ку 
него мушкар ци.
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Бога та и зани мљи ва исто ри ја има ња које од 2005. годи не 

ЗЛАТ НО ДОБА И СУМРАК НАСЕ ЉА 
- До пољо при ред ног газдин ства европ ског нивоа изди гао га Ђока Дун ђер ски - На држав ном так-

ми че њу 1947. годи не про гла шен за нај бо ље има ње у тада шњој Југо сла ви ји

Да мла ди нај че шће напу-
шта ју село и пољо при ве-
ду, а да у њима оста је 

пре те жно ста ри ја попу ла ци-
ја,карак те ри стич но је за нај ве-
ћи бро ј мањих места у Срби ји. 
Јед но такво место је и Камен-
дин, које се нала зи на два и по 
кило ме тра од Сири га. 

Мали број гра ђа на наше 
општи не упо знат је са бога том 
исто ри јом овог места, које се, 
пре ма писа њи ма мађар ског 
исто ри ча ра Фри ђе ша  Пе штиа, 
први пут поми ње у 15. веку као 
општи на која је под па да ла под 
суд ску област Бач ке Жупа ни је.

Кра јем 19. века овај веле по-
сед купио је чуве ни Лазар  Дун-
ђер ски, познат, уз оста ло, и по 
томе што земљу – желе ћи да је 
на тери то ри ји дана шње Вој во-
ди не има што више у вла сни-
штву Срба – ника да није купо-
вао од сво јих суна род ни ка већ 
искљу чи во од Мађа ра или 
Нема ца. После смр ти, оста ви о-
га је свом нај ста ри јем сину Ђор-
ђу - Ђоки  Дун ђер ском, чија 
супру га Тео до ра је, ина че, била 
јед на од нај леп ших Срп ки ња 
свог доба и двор ска дама кра-
љи це Мари је, супру  ге кра ља 
Алек сан дра Кара ђор ђе ви ћа.

У њихо во вре ме Камен дин  је 
дожи вео про цват.Сво јим тру-
дом, радом и сна ла жљи во шћу, 
Ђока је успео, у вре ме спро во-
ђе ња ликви да ци о не аграр не 
рефор ме, три де се тих годи на 

про шлог века, да доби је нај ве-
ћи супер мак си мум у Бач кој. 

Изгра дио је и инду стриј ски 
обје кат, Серум завод „Камен-
дин“, који је у то вре ме био 
нај ве ћи и нај мо дер ни ји серо-
ло шки завод у овом делу Евро-
пе и тиме сачу вао вели ки део 
сво је земље. Камен дин је 
добио посе бан зна чај изград-
њом желе знич ке пру ге до Сте-
па но ви ће ва, којом се брже и 
јеф ти ни је пре во зи ла роба. При-
но си, који су у оно вре ме били 
изу зет но висо ки, дуго после 
Дру гог свет ског рата, нису били 
достиг ну ти. Узга јао је пше ни цу, 
куку руз, куде љу, шећер ну репу, 
а бавио се и узго јем сто ке, 

наро чи то коња и сви ња. 
На има њу је, уочи Дру гог 

свет ског рата, живе ло 35 поро-
ди ца, углав ном Мађа ра, Сло ва-
ка и Срба, које су бро ја ле од 
шест до девет чла но ва. Били  су 
сме ште ни у вео ма малим ста-
но ви ма, без стру је, а по чети ри 
фами ли је кори сти ле су јед ну 
кухи њу. Упр кос лошим усло ви-
ма, никад није био забе ле жен 
није дан штрајк на Камен ди ну, 
јер је Дун ђер ски често изла зио 
у сусрет зах те ви ма сво јих рад-
ни ка. 

Међу тим, изби ја њем Дру гог 
свет ског рата, дошло је до мно-
гих про ме на. Оку па тор је 1943. 
годи не зах те вао да сви виђе ни-

ји бач ки Срби, међу који ма је 
био и Дун ђер ски, пот пи шу изја-
ву о лоја но сти мађар ској држа-
ви. То је, после рата, оква ли фи-
ко ва но као сарад ња са оку па то-
ром и он је 1946. годи не осу ђен  
на при нуд ни рад и кон фи ска ци-
ју цело куп не имо ви не.

ПРЕ СУ ДА И
ПОШТО ВА ЊЕ
ТОКОМ Дру гог свет ског 

рата, Ђока Дун ђер ски је 
пома гао и срп ски народ и 
народ но о  сло бо ди лач ки 
покрет, слао је вели ке коли-
чи не хра не Срби ма зато че-
ним у зло гла сном мађар-
ском лого ру Шар вар. Непо-
сред но после рата, држа ви 
је на рас по ла га ње ста вио 
4.000 лита ра серу ма, којим 
се Срби ја одбра ни ла од 
куге. Тада шњи суд ува жио 
је, као олак ша ва ју ћу окол-
ност, то што је пома гао неза-
по сле ним Срби ма пре ко 
Цркве не општи не у Новом 
Саду, али је ипак осу ђен. А 
коли ко су га њего ви рад ни-
ци и народ пошто ва ли, гово-
ри пода так да су му, после 
осу де, мно ги од оних који ма 
је у рату пома гао доно си ли 
сво ја сле до ва ња у хра ни, на 
која он као осу ђе ник није 
имао пра во. 

Теодора и Ђока Дунђерски на свом имању са песником Лазом Костићем и пријатељима
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

ПОР ФИ РИ ЈЕ
– ПАТРИ ЈАРХ
ЗА НОВУ ЕПО ХУ

Срп ска пра во слав на црква је пре 
нешто више од месец дана иза бра-
ла новог патри јар ха. Наслед ник 

почив шег патри јар ха Ири не ја је доса да-
шњи митро по лит загре бач ко-љубљан ски 
Пор фи ри је. У срп ској јав но сти избор новог патри јар ха иза звао је 
раз ли чи те реак ци је. Поред мно гих, који Пор фи ри ја сма тра ју обе-
ћа ва ју ћим избо ром, посто је и оце не по који ма је нови патри јарх 
само кон ти ну и тет цркве ног отпо ра гло бал ним трен до ви ма, али 
и супрот на мишље ња оних који сма тра ју да ће патри јарх бити 
коо пе ра ти ван у про це су пот пу ног издва ја ња Косо ва и Мето хи је. 
Нерет ко са оба поли тич ка спек тра сти жу комен та ри како је нови 
патри јарх човек вла сти, те да се власт уме ша ла у избор ни про цес, 
иако је јасно да се патри јарх бира тзв. апо стол ским жре бом изме-
ђу тро ји це кан ди да та који доби ју нај ви ше гла со ва на сабо ру.     

У интер вјуу за РТС, датом неду го после усто ли че ња, ново и за-
бра ни патри јарх обја снио је основ не прин ци пе на који ма почи ва 
црква, самим тим и дожи вљај дру штва који је свој ствен њеном 
првом чове ку. Углав ном обез ду хо вље ној ели ти (како гло ба ли сти-
чог тако и наци о на лог пред зна ка), која нерет ко пре те тен ду је на 
мно го а када је црква у пита њу често не зна ни нај о снов ни је, као и 
свом наро ду, петри јарх је изме ђу оста лог рекао: За мене је поли-
ти ка амби јент у којем црква изме ђу Сци ле и Хариб де тре ба да 
про не се упра во реч о Хри сту. Ми про по ве да мо живот веч ни.

Исто тако, пре ци зи ра ју ћу свр ху цркве, нови погла вар СПЦ под-
се тио је на речи апо сто ла Павла који обја шња ва ју ћи сво ју уло гу 
каже да је он, слу га Бож ји и апо стол Хри стов, за наду у живот 
веч ни. Овим је патри јарх на так ти чан начин, при ме рен анта го ни-
зо ва ном дру штву, обја снио да сми сао цркве није да саби ра и ује-
ди њу је народ у поли тич кој рав ни, а нај ма ње да се опре де љу је у 
стра нач ким утак ми ца ма и изме ђу стра нач ких визи ја будућ но сти, 
што је нарав но леги тим на поли тич ка актив ност у демо крат ски 
уре ђе ним држа ва ма. Но, погре шно је учи та ва ти цркви поли тич ки 
дожи вљај све та, јер, како је рекао патри јарх, поли тич ки амби јент 
је само оквир у коме црква про по ве да и све до чи наду у живот 
веч ни.

Тако ђе, уло га цркве, а самим тим и њеног погла ва ра, јесте да 
се у поли тич кој рав ни пона ша пре ма вла сти ма у скла ду са евен-
ђељ ским прин ци пом Дај те цару царе во, а Богу Божи је. Има ју ћи 
увек у виду цело ви тост дру штва, као позва ног на виши облик хри-
шћан ске зајед ни це, црква пози ва народ (и сва ког пона о соб) на 
сабор ност око узви ше них и непро ла зних вред но сти. Из сушти не 
њеног позва ња (све до че ње Речи Божи је) про из и ла зи  њена упу-
ће ност на све струк ту ре дру штва, самим тим и на оне које има ју 
нај ви ше ути ца ја на њего ву кре а ци ју. Како је сва ка власт од Бога 
(по про ми слу Божи јем) црква ју је увек пошто ва ла, чиме је пока-
зи ва ла да ува жа ва држав ни ред и поре дак (што неки погре шно 
дожи вља ва ју као слу же ње вла сти), а све у циљу све до чан ства да 
је инте грал ни део дру штва, да није ван већ упра во уну тар зајед-
ни це, те да посто ји, не да неког или нешто руши, већ са циљем да 
народ опле ме ни и еван ђељ ски пре о бра зи.

Схва та ње миси је цркве, патри јарх Пор фи ри је пред ста вља кон-
ти ну и тет дожи вља ја све та њего вих пред ход ни ка на тро ну Све тог 
Саве. Но посто ји и нека врста спе ци фич но сти. Нови патри јарх је 
изра стао (за раз ли ку од ста ри јих вла ди ка који су сазре ва ли у вре-
ме агре сив ног кому ни зма) као човек и духов ник у вре ме ни ма 
ства ра ња нових гло бал них трен до ва, што зах те ва нешто дру га чи ји 
при ступ цркве у све ту, нарав но, не угро жа ва ју ћи њену евен ђељ-
ску сушти ну. Оту да могу рећи да је патри јарх Пор фи ри је као лич-
ност при ла го ђен новој епо хи којој при па да, што зна чи да ће црква 
на челу са њим бити још при сту пач ни ја раз ли чи тим дру штве ним 
гру па ци ја ма, те да ће бити пот пу но отво ре на за сва ког ко искре но 
жели осми шља ва ње и пуно ћу живо та, без обзи ра којој дру штве-
ној и поли тич кој струк ту ри при па да.

при па да ката стар ској општи ни Сириг

КАМЕН ДИН

Има ње је тада пре шло у 
посед држа ве, а у Камен дин је 
први пут дове де на стру ја. Упа-
ље на сија ли ца је, пре ма све до-
че њи ма тада шњих рад ни ка, 
сим бо ли зо ва ла пот пу но нову 
ета пу за ово место, које је тада 
поста ло држав на сво ји на.

Све је поче ло да се обна вља 
и мно го људи из раз ли чи тих 
кра је ва поче ло је да насе ља ва 
ово место. Људи који су дола зи-
ли, доби ја ли су посао и куће на 
кори шће ње. У јед ном момен ту, 
Камен дин је имао 100 насе ље-
них кућа, сво ју шко лу, вртић, 
док то ра, зуба ра, дис ко клуб, па 
чак јед но вре ме и био скоп, а 
пре ма при чи  та да шњих мешта-
на, дру штве ни живот је био изу-
зет но богат. 

Недељ ко Мале ше вић, који је 
до сво је 16 годи не живео на 
Камен ди ну, са сетом се при се-
ћа свог одра ста ња у овом месту. 

- На Камен ди ну сам живео од 
1962. до 1978. годи не и то вре-
ме пам тим као један од нај леп-
ших живот них пери о да, наро-
чи то дру же ња са вршња ци ма, 
разних свир ки, оку пља ња, 
првих љуба ви. Гле да ли смо јед-
ни на дру ге, не као на ком ши је, 

већ као на нај бли жи род, а тако 
је и дан данас кад се срет не мо. 

У овом насе љу нала зи ло се и 
неко ли ко бара ка, где су одсе да-
ли студ не ти из целог све та, који 
су ту дола зи ли на прак су.

- Дола зи ли су сту ден ти из 
свих дело ва све та. Било је ту 
неко ли ко сту де на та црна ца, 
који ма сам био вео ма зани-
мљив, јер сам имао ско ро па 
белу косу. Ја сам са чуђе њем 
посма трао њих, а и они мене.
Насе ље је, у то вре ме, врве ло 
од људи, деце, омла ди не, а сви 
смо функ ци о ни са ли као јед на 
вели ка, срећ на поро ди ца – при-
се ћа се Недељ ко. 

Модер но доба узе ло је свој 
данак, па је мно го мла дих људи 
оти шло у град и окол на места,и 

оста ви ло иза себе напу ште не 
куће. Већи на тих кућа је пору-
ше на, па сада на Камен ди ну 
може мо да види мо све га неко-
ли ко обје ка та, које тре нут но 
насе ља ва 13 поро ди ца и шест 
пен зи о не ра. Злат но доба овог 
места је про шло, али оста ју 
запи си и при че које ће га увек 
ожи вља ва ти, као и исто ри ја 
којој ћемо се изно ва вра ћа ти. 

Тања КРА ЈИ ШНИК

РЕХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА
ЂОКА Дун ђер ски је био осу-

ђен за сарад њу са оку па то-
ром у поступ ку у ком није био 
саслу шан ни он, нити један 
све док одбра не, а умро је 
1950. годи не, у 77. годи ни 
живо та. Реха би ли то ван је 
2008. годи не, чиме је пони-
ште на њего ва осу да и све 
њене прав не после ди це, 
укљу чу ју ћу и казну кон фи ска-

ци јом имо ви не.Њего ве нај-
зна чај ни је фир ме биле су 
фабри ка серу ма „Камен дин“, 
фабри ка месних пре ра ђе ви-
на „Кул пин“ и Умет нич ки 
штам пар ски завод „Гра фи ка“. 
Имао је и вели ку ерге лу коња 
на свом има њу, дво р це у 
Чела ре ву и Кул пи ну, а био је и 
осни вач хипо дро ма у Бео гра-
ду и Сај ма у Новом Саду. 
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Еки па „Наших нови на“ у гости ма код проф. др  Зоје Кара но вић, дуго го ди шње 

ПРЕ ДА ВАЧ КИ РАД ВАЖНИ ЈИ
- При зна ње од сре ди не у којој живим, мно го ми зна чи - Сву да где сам ишла, шири ла сам лепо ту 

нашег јези ка и кул ту ре.

Са тери то ри је општи не Те-
ме рин пони кли су мно ги 
успе шни, уче ни, тален то-

ва ни и пошто ва ни људи, како у 
сво јој сре ди ни, тако и шире. Јед-
на од њих сва ка ко је проф. др 
Зоја Кара но вић, рође на у Ста-
ром Ђур ђе ву, где и данас живи. 
Вели ки део свог живот ног и рад-
ног века про ве ла је као редо ван 
про фе сор Фило зоф ског факул те-
та, Уни вер зи те та у Новом Саду, 
на кате дри Срп ске књи жев но сти 
и јези ка, ода кле је и оти шла у 
пен зи ју. Иза себе је, на про фе-
си о нал ном пла ну, оста ви ла у 
насле ђе буду ћим гене ра ци ја-
ма, вели ки број аутор ских дела, 
моно гра фи ја, уџбе ни ка, сту ди ја, 
огле да, при ка за и кра ћих чла на-
ка из обла сти књи жев но сти, фол-
кло ри сти ке и антро по ло ги је. 

Цење на и ува жа ва на међу 
коле га ма, пошто ва на и воље на 
међу сту ден ти ма, пре две годи-
не од наше општи не је доби ла 
и при зна ње “За Теме рин”, те је 
еки па „Наших нови на“ поже ле ла 
да, о све му поме ну том, раз го ва-
ра са про фе сор ком Кара но вић.

- Пре две годи не доби ли сте 
при зна ње « За Теме рин», чиме 
сте ува же ни од стра не сре ди-
не у којој живи те и ства ра те. 
Шта за Вас пред ста вља ово 
при зна ње и коли ко је зна чај но?

- Ово ми при зна ње мно го зна-
чи –  зато што су моји коре ни  
овде. 

Рође на сам у Теме ри ну, одно-
сно у Ста ром Ђур ђе ву,  где и 
данас живим. 

Поро ди ца мог оца дошла  је 
у Теме рин   на добро во љач ку 
замљу  поло ви ном три де се тих 
годи на про шлог века, ода кле 
је пред неми ло шћу мађар ских 
фаши ста, била при мо ра на да 
бежи пре ко Саве 1941. годи не. 
Оче ва фами ли ја про ве ла  је рат 
слу же ћи по Мачви. А мој отац, 
који  је тада имао једва осам-
на ест годи на,  одмах  се при-
дру жио пар ти за ни ма. Сти ца јем  
несрећ них окол но сти, након 
неко ли ко месе ци, заро би ли су 
га чет ни ци, ком ши је,  и пре да-
ли га Нем ци ма који су га убр зо 
депор то ва ли у логор, у Немач-
ку, где је као заро бље ник про-
вео све годи не рата, од чега се 
ника да није опо ра вио – умро је 

млад, од срца,  са једва педе се-
так годи на.  

Отац и мај ка, која је  родом 
из Бач ке, из Деспо то ва, упо зна-
ли су се  на омла дин ској рад-
ној акци ји, на изград њи пру ге 
Шамац – Сара је во, ода кле је тата 
у Теме рин довео маму. И они су у 
Темери ну, као и оче ва поро ди ца,  
про ве ли цео свој живот. 

И сви сада  почи ва ју на гро бљу 
у Ста ром Ђур ђе ву... 

Детињ ство сам, зајед но с 
роди те љи ма,  мла ђим бра том и 
сестром, буду ћи да нисмо има-
ли сво ју кућу, про ве ла по туђим 
теме рин ским позе мљу ша ма, 
игра ју ћи се по пра шним ули ца ма  
на који ма, осим запре жних кола, 
гото во да није било сао бра ћа ја. 

Кад сам пошла у шко лу тата и 
мама су ми напра ви ли „писа ћи 
сто“, од ста рог кухињ ског,  тако 
што су му скра ти ли ноге, да ми не 
би био пре ви ше висок. Пам тим и 
како сам била тужна што нисам 
има ла нека ква сло ва изре за на од 
кар то на,  који ма су се тада  неки 
ђаци дичи ли, а која су се могла 

купи ти само у дале ком  Новом 
Саду. Можда сам због тога касни-
је  про пу то ва ла свет... 

Пам тим још да сам била добар 
ђак. Сећам се да је тата гово рио 
да сам памет на као Бизмарк и да 
ћу кад пора стем бити адво кат. 
И брат и сестра су били добри 
ђаци – по томе смо у селу били 
позна ти. 

Затим је о нама углав ном бри-
ну ла мама  – бри ну ла је пре све-
га  о томе како да нас нахра ни,   
загре је и како да нам наба ви 
књи ге за шко лу. Али нам је уз то 
увек при ча ла и пева ла. 

Сећам се и како смо зајед но с 
њом пева ле сестра и ја. После, 
кад се живот на њу сру чио,   пре-
ста ла је да пева. Али и даље је 
наста ви ла да при ча   –  за сва ку 
живот ну ситу а ци ју има ла је одго-
ва ра ју ћу досет ку, шалу, мудру 
изре ку или брза ли цу... И при ча-
ју ћи нас је засме ја ва ла, а и сама 
се с нама  сме ја ла... 

Ваљ да су њене при че одре-
ди ле моја доц ни ја зани ма ња за 
нашу кул ту ру.

- Цео свој рад ни век посве ти-
ли сте пре но ше њу зна ња сту-
ден ти ма о нашој тра ди ци ји, 
народ ној књи жев но сти, фол-
кло ру. Како сада, из ове пер-
спек ти ве, гле да те на тај пери-
од и каква иску ства носи те као 
уни вер зи тет ски про фе сор?

- На Фило зоф ском факул те ту  
у Новом Саду, који сам и сама 
завр ши ла (на којем сам маги-
стри ра ла и док то ри ра ла), била 
сам запoслена више од 40 годи-
на. Тај факул тет је нека да био 
добра, солид на шко ла... Неки од 
мојих про фе со ра били су вели ки 
инте лек ту ал ци, одлич ни  пре да-
ва чи и при стој ни људи... чак и 
неке  коле ге...   И мно го сам од 
њих у почет ку  учи ла –  ште та што 
су се касни је расу ли и поста ли 
дру га чи ји људи...  И зато,  могу 
сло бод но рећи – ја сам запра во  
само у ка!  

И сту ден ти у мојој гене ра ци ји 
били су  дру га чи ји од ових данас 
– само стал ни ји, озбиљ ни ји,  
одго вор ни ји, ста ме ни ји. И мно-
го смо чита ли... у библи о те ци, 
у Мати ци. И нисмо  има ли саме 
десет ке...  

Сада се све измет ну ло. Реч 
интелек ту а лац  је забо ра вље на, 
а међу тзв. ели том има мно го 
зло на мер них буда ла... А сту-
ден ти, ах сту ден ти. Мла ди су 
поста ли мек ши, раз ма же ни ји, 
недру же љу би ви ји, праг ма тич ни-
ји, мно го више зави сни од нов-
ца и мате ри ја лних доба ра сва ке 
врсте... и, морам рећи, скло ни ји 
зло у по тре ба ма разних врста – 
нема више ни уза јам не соли дар-
но сти...

Рано сам поче ла да радим. 
Кад сам се запо сли ла на Факул-
те ту има ла сам једва  25 годи на 
и ника кво  пре да вач ко иску ство.  
Моји сту ден ти и ја... зајед но смо 
учи ли и сазре ва ли... Хва ла им!  
Надам се да ће ме неко од њих 
јед ном достој но насле ди ти...

Зато данас  и мислим  да 
је  пре да вач ки рад, онај пра ви 
кре а тив ни,   важни ји од сва ког 
пасив ног зна ња. 

Мами не при че и књи ге које 
сам оду век  чита ла, рад са сту-
ден ти ма, годи на ма сти ца но 
иску ство,  све то је ути ца ло на 
то да се фоку си рам на основ на 
пита ња која нас муче –   ко смо 
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ИНТЕРВЈУ

про фе сор ке Фило зоф ског факул те та Уни вер зи те та у Новом Саду

ОД СВА КОГ ПАСИВ НОГ ЗНА ЊА
сви ми, шта смо били и шта нам 
је чини ти.  И несре ће које су нас 
заде си ле  томе су води ле...

- Ваш дело круг рада под ра зу-
ме вао је и вели ки број аутор-
ских дела. Који је циљ   писа ња 
књи га и које су то теме које 
пре о вла да ва ју?

Писа ње, као и чита ње,  за мене 
је, пре све га,  потре ба да се сазна 
и пока же  шта се кри је у сло је ви-
ма срп ске кул ту ре и тра ди ци је.

Пам ће ње и пошто ва ње оно га 
што смо били  осно ва је све га и  
услов  нашег опстан ка.   

То сам сазна ва ла посте пе но и 
раз у ме ла одјед ном, онда кад се 
рас па ла Југо сла ви ја...

Јер док су они око нас  били 
зао ку пље ни собом и гра ди ли 
свој иден ти тет, ми смо се сво га 
одри ца ли  (да их не повре ди мо).

Сход но томе смо и дело ва ли, 
погре шно – не пам тим фолкло-
ри стич ку  књи гу која је штам па на  
у Срби ји  изме ђу  1945. и 1995, 
на чијим кори ца ма у насло ву се 
нала зио  атри бут  срп ски – све је 
то  било „наше“, „југо сло вен ско“, 
„срп ско хр ват ско“ –  гре ши ли 
смо, а  то  нисмо  ни  при ме ћи ва-
ли. Чак и данас је тако –  неке нај-
у глед ни је наци о нал не  уста но ве 
и  инсти ту ци је штам па ју и сада 
анто ло ги је срп ске народ не пое-
зи је  или моно гра фи је и сту ди је 
које о њој гово ре без ове наро-
до но сне одред ни це...  

И без све сти о њеној важно-
сти... 

Дакле,  уме сто да се про ме-
ни мо,  за неке од наших  назо ви 
углед них суна род ни ка  све то и 
даље није важно, док је  за  дру-
ге још црње, оно што је нај бо ље 
у нама  одјед ном је поста ло вар-
вар ство. 

Кад сам обја ви ла сво ју прву 
анто ло ги ју народ них песа ма у 
чијем је насло ву била одред ни-
ца срп ски (1996), осе ти ла сам се 
нека ко про чи шће ном... 

То је одго вор на Ваше пита ње 
зашто пишем и о чему пишем...

Ина че, пишем тешко и с 
муком, посеб но данас – књи гу 
је немо гу ће обја ви ти без пара,  
а без узврат не лич не  опи пљи-
ве  кори сти оном ко би их дао  – 
пара нема. 

Данас се само то рачу на... 
Зато ми, да поно вим, при-

зна ње које сам доби ла мно го 
зна чи. Хва ла они ма који су на 
мене рачу на ли, који ме пам те из 
детињ ства и мла до сти и који су 

у мисли ма били са мном све ове 
годи не...  

- У сво јој бога тој био гра фи ји, 
може те се похва ли ти радом 
и дело ва њем и изван гра ни ца 
сво је земље. Које су то држа-
ве у који ма сте ради ли и каква 
иску ства носи те из истих? 

Да, путо ва ла сам мно го и путу-
ју ћи ради ла ... Са 28 годи на сам 
пре да ва ла срп ски језик (тада 
срп ско хр ват ски) на уни ве рзи те ту 
у Делхи ју. У раним осам де се тим 
доби ла сам прву Фул брај то ву 
сти пен ди ју и пре да ва ла на уни-
ве рзи те ту Јејл (Yale)  у Аме ри ци. 
После, уз сам  рас пад Југо сла ви је, 
била сам на дру гој Фул брај то вој 
сти пен ди ји  на уни вер зи те ту  Ен 
Арбур (Ann Arbor)... Била сам гост 
про фе сор на Дел хијс ком уни ве-
рзи те ту 2014, тако ђе гост про-
фе сор у Есто ни ји (Тар ту), где сам 
пре да ва ла срп ску народ ну књи-
жев ност и кул ту ру. Држа ла сам 
пре да ва ња по пози ву  на уни ве-
зи те ту  St. John, na Њуфа ун длен-
ду, у Лаво ву, у Софи ји, у неко ли-
ко гра до ва и саве зних држа ва у 
Инди ји  (Њу Дел хи, Хај де ра бад, 
Ран чи, Ченаи...).

Ишла на терен ска истра жи ва-
ња с коле га ма и сту ден ти ма по 
Кана ди, Инди ји, у више  навра-
та...

Упо зна ла сам чуде сне земље и 
људе...

Уче ство ва ла сам на науч-
ним ску по ви ма у Грч кој, Изра е-
лу, Инди ји, Ита ли ји, Мађар ској,  
Немач кој,  Пољ ској, Пор ту га ли ји, 
САД, Сло вач кој, Руму ни ји, Руси-

ји, Тур ској, Укра ји ни... У неким од 
тих зема ља по неко ли ко пута.  

Недав но ми је коле ги ни ца из 
Бугар ске пово дом пре да ва ња 
одр жа ног  у Бугар ској ака де ми ји 
нау ка напи са ла да у послед њих 
20 годи на није чула ништа боље о  
про бле му о којем сам гово ри ла.   

Зато сма трам да неке дело ве 
мога рада боље позна ју  и више 
цене коле ге из ино стран ства 

И посеб но мислим да ме 
пошту ју више  него они које сам 
заду жи ла и који би тре ба ло да су

 ми нај бли жи...
И сву да где сам ишла, посеб но 

у вре ме рат них годи на, око рас-
па да Југо сла ви је, шири ла сам

лепо ту нашег јези ка и кул ту-
ре...

И бра ни ла нас од бесми сле них 
опту жби, како сам зна ла и уме ла.

И испо ру чи ва ла сам им 
поздра ве из Срби је – оне које им 
одав де нико није ни послао...

Да ли тре нут но при пре ма-
те неко ново шти во и може те 
ли нам украт ко рећи о чему се 
ради?

Радим, непре ста но радим, 
коли ко могу и како могу...

У току про те кле годи не обја ви-
ла сам неко ли ко радо ва – овде у 
Срби ји.

Упра во су ми штам па на два 
рада о Вуку Кара џи ћу – један у 
Фин ској, дру ги у Бугар ској.

Али ни то није лако, да би обја-
вио рад у ино стран ству и на стра-
ном јези ку, нео п ход но је да     он  
буде на савр ше ном стра ном јези-
ку – а и пре вод кошта...

А ја живим од пен зи је...
Пла ни ра те ли да, у наред ном 

пери о ду, обја ви те књи гу која 
би се бави ла истра жи ва њем 
под руч ја на ком живи те?

Тешко, ни за то нема усло ва...
Тач но је, имам гра ђу за књи-

гу (песме и оби ча ји) коју сам 
саку пи ла у још  дав ним 80-им у 
нашим сусед ним општи на ма, у 
сели ма нека да шње Шај ка шке...

Али коме и то данас тре ба...
Тео риј ски било би могу ће 

виде ти како, на при мер, данас 
живе људи у нашој општи ни који 
су у вре ме рас па да Земље побе-
гли из Босне и Хрв атске – шта 
при ча ју, чега се сећа ју, како пам-
те сво је зау век оста вље не куће, 
каква су им иску ства овде...

Али за то је потреб но мно го 
вре ме на, стр пље ња и помо ћи 
мла ђих...

Да не гово рим даље...
Али писа ћу, сигур но ћу писа ти, 

док будем има ла сна ге...
Када се освр не те иза себе и 

сагле да те сво је бога то иску-
ство, који пери од бисте издво-
ји ли као нај леп ши и нај пло до-
твор ни ји и због чега?

Не желим да пам тим зло.
Сва ки  нови дан је леп и сва ко 

ново сло во које напи шем је леп-
ше од прет ход ног.

Ипак, мири си и боје Инди је су 
увек са мном – кад год се про бу-
дим... Једин стве но је чудо лепо-
те те дале ке земље... Пити чај на 
оброн ци ма Хима ла ја је заи ста 
непо но вљи во иску ство...

Е. Н. Н.
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Маћаш Немет, један од нај зна чај них мај сто ра фото гра фи је чији рено ме пре ва зи ла зи окви ре наше земље

СВЕ ДО ЧАН СТВО О АУТЕН ТИЧ НО СТИ 
ФОТО ГРАФ СКОГ МЕДИ ЈА

- За свој рад награ ђен је са пре ко 100 дипло ма и 20 меда ља – При зна ња доби јао и у Фран цу ској, 
Ита ли ји, Руси ји, па чак и у Кини

Рођен 1939. годи не у Теме ри ну, Маћаш 
Немет се у токо ве вој во ђан ске фото-
гра фи је укљу чу је почет ком шезде се тих 

годи на. Умет нич ку скло ност ка лепом црта-
њу и оштро око насле дио је од свог пра де-
де теса ра, што су уви де ли про фе сор и његов 
раз ред ни ста ре ши на Имре Нађ и про фе сор 
Карољ Меса рош, још у заче ци ма њего вог 
шко ло ва ња.

Пре ма њего вим речи ма, у недо стат ку нов-
ца, на пер га мен ту папи ра је цртао лико ве из 
црта них фил мо ва и зајед но са сво јим дру га-
ром помо ћу бате риј ске лам пе про јек то вао 
такво дело на зиду. После завр ше ног основ-
но школ ског обра зо ва ња поло жио је и сте као 
дипло му за чети ри зана та: радио – меха ни-
чар, фото граф, аран жер – деко ра тер прве 
кла се и кино о пе ра тер.

Фото гра фи јом се као ама тер бави од сво је 
три на е сте годи не. Касни је, зајед но са супру-
гом, 1966. годи не отво рио је фото рад њу у 
Теме ри ну, беле же ћи лепе тре нут ке сва ког 
дру штве ног ску па. Пуних 18 годи на радио 
је као кино о пе ра тер у био ско пу “Сло бо да” 
у Теме ри ну, а од 1970. годи не као про фе-
си о на лац – нови нар фото граф у редак ци ји 
днев ног листа Мађар Со (Magyar Szo), јед ног 
од расад ни ка не само вој во ђан ских вели ких 
фото ре пор тер ских име на.

Као аран жер – деко ра тер јед но вре ме био 
је запо слен у трго вин ском пред у зе ћу “Сто-
тек су” у Новом Саду. Хоно рар но је радио у 
Кул тур но – про па ганд ном цен тру у Новом 
Саду, где је био  заду жен за пра ће ње дога ђа-
ја из дру штве ног и поли тич ког живо та тада-
шње Југо сла ви је кроз фото гра фи ју.

- Поред фото гра фи ја, оду век сам имао 
потре бу да се изра зим и на плат ну, а оми-
ље ни су ми  пеј за жи вој во ђан ских сала ша 
и земљо рад нич ког живо та. Уче ство вао сам 
на пре ко 800 изло жби сли ка и фото гра фи-
ја у земљи и ино стран ству, међу који ма су 
посеб но место зау зи ма ле спорт ске фото гра-
фи је – пре ци зи ра за наш лист.

За свој рад одли ко ван је са два де се так 
меда ља и пре ко 100 дипло ма: Веле мај-
стор ску дипло му нај ви шег нивоа, дипло-
ма општи не Теме рин, спо ме ни цу Дру штва 
нови на ра Вој во ди не, злат ну пла ке ту за уче-
шће на фести ва лу „Жисел“, Тан ју го ва дипло-
ма за нај бо љу новин ску фото гра фи ју 1984. и 
1989. у Југо сла ви ји, меда ља Злат но око, пла-
ке та за уче ство ва ње на фести ва лу у Кини, 
Bei jing, 1985. годи не и дру ге.

Њего ве фото гра фи је дока зу ју пуну зре лост 
јед ног ауто ра. Јед но став но, не одва ја се од 
фото а па ра та јер у јед ном тре нут ку у њему 

про ра ди онај пра ви инстинкт фото ре пор те-
ра и иску ство на задат ку.

Довољ но је погле да ти њего ве фото гра фи-

је и схва ти ти да су теме дубо ко исти ни те, за 
неке и потре сне, пре те жно са пор тре ти ма 
оста ре лих и вре ме шних људи, који по њего-
вим речи ма, ника да нису лага ли пред њего-
вим објек ти вом.

Пен зи о нер ски дани после 1993. годи не 
за злат не умет нич ке руке Маћа ша Неме та, 
нису ста ли, више су кре а тив ни ји и ства ра-
лач ки. Бави се саку пља њем и пре сни ма ва-
њем ста рих фото гра фи ја о живо ту људи овог 
под не бља, ове ко ве че них у пре ко 85.000 
нега ти ва. По пози ву, у кул тур ним цен три ма 
у Срби ји и даље изла же сво је фото гра фи је, 
сли ке и аква ре ле.

М. М.

ОСНИ ВА ЊЕ
„ХОРИ ЗОН ТА“
И ЗАВИ ЧАЈ НЕ ЗБИР КЕ

СЛИ КЕ ЉУД СКИХ 
ДУША
НА СВО ЈИМ изу зет ним фото гра фи ја-

ма, Маћаш Немет се бави забо ра вље-
ним људ ским душа ма, избра зда ним 
тра го ви ма суд би не и иску стви ма цело-
куп ног чове чан ства. Као аутор он успе-
ва да пре по зна оне моти ве који се вео-
ма често пре о бра жа ва ју у уни вер зал не 
пору ке – у погле ди ма лица пре пу ште-
них суд би ни.

Фото: Варга Золтан

МАЋАШ Немет је, уз оста ло, био 
и један од осни ва ча Фото ки но клу-
ба “Хори зонт“, као и Зави чај не збир-
ке Прве месне зајед ни це у Теме ри ну. 
Вре ме у коме је овај бри љант ни аутор 
фото гра фи ја запо чео сво ју ства ра лач ку 
аван ту ру, обе ле же но је јача њем све сти 
о меди ју фото гра фи ја у тада шњим вој-
во ђан ским зби ва њи ма.
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ПРАЗНИЦИ

У сусрет като лич ком Ускр су који се ове годи не сла ви 4. апри ла

ПРА ЗНИК ЉУБА ВИ, ВЕРЕ И НАДЕ
- Због епи де ми је, ове годи не ће изо ста ти про це си ја или све ча на цркве на повор ка пово дом Ускр са, 

каже жуп ник теме рин ски Роберт Селе ши

Ускрс је нај ве ћи хри шћан-
ски пра зник и увек се про-
сла вља неде љом, међу-

тим то је покрет ни пра зник, који 
не мења дан, али мења датум 
пра зно ва ња. Ове годи не je раз-
ли ка изме ђу като лич ког и пра-
во слав ног Ускрсa ско ро месец 
дана. Като лич ки вер ни ци про-
сла вља ће га 4. апри ла, а пра во-
слав ци 2. маја.

У нашој мул ти на ци о нал-
ној сре ди ни овај пра зник има 
посеб ну чар, јер се про сла вља 
два пута, јед ном када иде мо у 
госте, а дру ги пут када их доче-
ку је мо. Лепо та сужи во та Мађа-
ра и Срба огле да се и у оби ча ји-
ма, који се у неким сег мен ти ма 
раз ли ку ју, али нашу зајед ни цу 
баш због тога чине посеб ном.

Като лич ки оби ча ји за Ускрс 
почи њу тако зва ном Пепел ни-
цом, када почи ње четр де се-
то днев ни пост, који пове зу је 
зим ско и про лећ но вре ме и 
тра је све до Ускр са. Теме рин ски 
римо ка то лич ки жуп ник, Роберт 
Селе ши, каже да је то вре ме 
кад се вер ни ци тру де да више 
вре ме на посве ћу ју моли тви, 
добрим дели ма и самом посту.

- Пост нам пома же да осе ти-
мо да има мо сво јих гра ни ца и 
да нам је ите ка ко потре бан Бог. 
Уко ли ко се добро пости, онда 
нам се отва ра срце пред Богом 
и при су ство дра гог Бога може-
мо дубље иску си ти.

Вели ки петак је дан жало-
сти за све вер ни ке и на тај дан 
се, пре ма веро ва њу, не тре ба 
ради ти у њиви, нити се тре ба ју 
оба вља ти посло ви са живо ти-
ња ма јер то доно си несре ћу. На 
тај дан се фар ба ју јаја, стро го се 
пости,  једе се три пута, а само 
јед ном до сито сти.

- За Вели ки петак пот пу ни 
је немрс. Ова врста поста нам 
пома же да осе ти мо важност 
тог дана. Исус је дао свој живот 
како би нам пока зао коли ко смо 
му важни. Тог дана сусре ће мо 
се на теме рин ској Kалварији, 
како бисмо при су ство ва ли Кри-
жном путу. Уве че се види мо у 
цркви на обре ду Вели ког пет-
ка, где се пева Ису со ва мука и 
кла ња се пред све тим Кри жем 
– исти че жуп ник Селе ши.

У цркви се на Вели ку субо ту 

пали ватра, јер је она сим бол 
Ису са и наде, наја вљу је Хри сто-
во вас кр сну ће и спа се ње вер-
ни ка од гре хо ва. Пре ма речи ма 
жуп ни ка Селе шиа, то је пре ди-
ван обред, са мно го сим бо ла.

- Ускрс почи ње у ноћи Вели-
ке субо те на бде њу, са бла го-
сло вом ватре и ускр шње све-
ће. Црква је у мра ку, осве тља ва 
је само све тло ускр шње све ће 
и пева се Ускр шњи хва ло спев 
– исти че наш римо ка то лич ки  
саго вор ник.

Потом се чита Све то писмо, 
где се обја шња ва важност Ускр-
са. Дола зи мо до обре да крште-
ња одра слих осо ба, па све до 
сла вља све ча не све те мисе. 
Исто ри чар Дани јел Мађар, 
мешта нин Теме ри на, који добро 
позна је и пошту је тра ди ци о нал-
не оби ча је Мађа ра у нашем 
месту, обја шња ва како при пре-
ма и пра зну је Ускрс.

- На Вели ку субо ту се кува 
шун ка и коба си це за пра знич-

ни ручак, а деца уно се тра ву и 
пра ве гне зда за покло не, које 
доби ја ју од роди те ља и род би-
не на дан Ускр са. Код нас је оби-
чај и да се, дан пре овог вели ког 
пра зни ка, кити гра на од врбе са 
шаре ним изду ва ним јаји ма – 
наста вља Дани ел. На дан Ускр са 
се поро дич но иде на литур ги ју, 
а након тога се шаљу и при ма ју 
честит ке. На трпе зу се тог дана, 
поред шун ке и коба си це, изно-
си и петло ва супа и пече ње.

Код като ли ка је посеб но 
инте ре сан тан оби чај поли ва ња 
дево ја ка обич ном или мири-
сном тоа лет ном водом дру гог 
дана Ускр са, јер се веру је да 
вода има моћ обно ве и очи шће-
ња.

- На Ускр шњи поне де љак 
мом ци се оку пља ју и кочи ја-
ма оби ла зе куће у који ма живе 
девој ке. Песми ца ма и реци та-
ци ја ма их поздра вља ју и поли-
ва ју водом, а девој ке им зауз-
врат покла ња ју фар ба на јаја – 
каже Дани ел.  

Ускрс је за хри шћа не сре ди-
ште чита ве литур гиј ске годи не. 
Самим тим што се про сла вља 
у про ле ће, сим бо ли зу је понов-
но ства ра ње и полет ност. Свр-
ха пра зни ка је да ули је људи ма 
хра брост, веру и наду за још 
јед ну годи ну, за коју се нада мо 
да ће бити мно го боља од прет-
ход не.

Т. К.

МЕРЕ ЗАШТИ ТЕ
ЖУП НИК Селе ши исти че 

да ће ове годи не посеб ну 
пажњу посве ти ти мера ма 
зашти те од зара зе коро на ви-
ру сом.

- Држа ће мо зах те ва но рас-
то ја ње, дез ин фи ко ва ти руке 
и носи ти маске. Про це си ја 
ће,као што сам већ рекао, 
ове годи не изо ста ти, како 
бисмо испо што ва ли про-
пи се о пре вен ци ји, али смо 
сва ка ко вео ма захвал ни што 
се, упр кос огра ни че њи ма, 
може мо саку пи ти у цркви и 
про сла ви ти у зајед ни ци нај-
ве ћи хри шћан ски пра зник у 
целој годи ни – нагла ша ва он.



Среда, 31. март 2021.

12

ПАСИЈЕ

Теме ри нац Милан Зељ ко вић у пен зи о нер ским дани ма ипак оства рио свој дечач ки сан

ТАМ БУ РИ ЦЕ ОД СТРАСТИ И ДОБРО ТЕ
- Прве там бу ри це напра вио за сво је уну ке, а онда и за уну ке сво јих при ја те ља – Волео би да је 

неком пре нео занат

Там бу ра је жича ни инстру мент који води 
поре кло из Месо по та ми је. Осман ли је 
су је доне ле на Бал кан, где се до данас 

задр жа ла, постав ши део кул тур ног насле ђа 
Вој во ди не. И прва асо ци ја ци ја када се на овим 
про сто ри ма поме не музи ка. Посто ји неко ли ко 
врста овог инстру мен та, раз ли чи тих вели чи на, 
али нај ра спро стра ње ни је су мање там бу ре, те 
се у сва ко днев ном гово ру нај че шће кори сти 
деми ну тив  - там бу ри ца.

Када је реч о начи ну изра де, мате ри ја ли ма 
који се кори сте, а пого то во начи ну сви ра ња, 
посто ји мно го вари јан ти. Сва ки лока ли тет има 
сво ја пра ви ла, која се пре но се „с коле на на 
коле но“ усме ним и прак тич ним путем.

Милан Зељ ко вић, пен зи о нер из Теме ри на, 
оду век је гајио љубав пре ма музи ци, али није 
имао сре ћу да има неко га ко ће га томе нау-
чи ти, ко ће га уве сти у чароб ни свет зву ка, ко 
ће га пре ве сти пре ко гра ни це тог рас ко шног 
све та.

- Као дете сам волео музи ку и хтео да имам 
инстру мент, али моја поро ди ца није има ла 
довољ но нов ца да ми га купи. Годи не су про-
ла зи ле, запо слио сам се, тако да нисам имао 
вре ме на да се посве тим неком хоби ју. Када се 
при бли жа вао одла зак у пен зи ју схва тио сам да 
конач но могу да се посве тим оно ме што мно-

го волим. Пошто нисам имао неко га ко би ми 
директ но пре нео занат, купио сам књи гу ауто-
ра Душа на Бран ко ва где је опи сан начин изра-
де там бу ри ца и почео сам да радим - уво ди 
нас у несва ки да шњу при чу наш саго вор ник.

Прве там бу ри це је, дода је, напра вио сво јим 
уну ци ма и од тада су оне, уз мно го љуба ви, 
посве ће но сти и стр пље ња, њего ва стал на пре-
о ку па ци ја.

- До сада сам напра вио око 15 там бу ри ца. 
Прве сам, као што рекох,  наме нио сво јим уну-
ци ма, затим и уну ци ма сво јих при ја те ља, али и 
деци која желе да сви ра ју, а нема ју инсту мен-
те. Ника да нисам забо ра вио својe  детињствo 
када нисам имао на чему да сви рам и вели ко 

ми је задо вољ ство што могу сво јим хоби јем да 
обра ду јем неког мали ша на.

Про цес изра де там бу ре није јед но ста ван, а 
ни јеф тин. Милан купу је сав мате ри јал, а затим 
руч но резба ри дрво и скла па инстру мент.

- Дрво купим, мада сам и добио на поклон 
неко ли ко пута, а жице пору чу јем из Срем ске 
Митро ви це. Што се дрве та тиче, може да се 
кори сти више врста. Нај бо љи је јавор, али је и 
при лич но скуп. Цео про цес изра де јед не там-
бу ри це тра је око месец дана. Углав ном сам до 
сада пра вио тзв. уклоп не там бу ре. Код њих 
се прво изра де дело ви који се касни је спа ја-
ју. Тре нут но радим там бу ру из јед ног кома да 
дрве та, што је мно го теже и дуже тра је. Она 
ће бити кру на мог рада, јер сум њам да ћу се 
још дуго бави ти овим зана том. Уско ро пуним 
70 годи на и немам више толи ко сна ге у рука ма 
– каже Зељ ко вић.

Саго вор ник „Наших нови на“ жали што сво је 
зна ње и иску ство није пре нео неко ме док је, 
како каже, за то било вре ме.

- Коли ко ми је позна то, нико се осим мене 
у нашој око ли ни не бави овим зана том. Због 
тога ми је још више жао што за све ове годи не 
нисам упо знао неког мла ђег ко би имао жељу 
да нау чи овај посао. Сада сам већ у годи на ма, 
па би моја помоћ била више тео риј ска. Али, на 
кра ју кра је ва, посто ји и та књи га из које сам 
ја само стал но учио, па могу и оста ли. Бит не су 
само жеља и воља!

 

С. БОКАН

ВРХУН СКИ МЕТА ЛАЦ
ЗЕЉ КО ВИЋ је по стру ци алат ни чар, 

а рад ни век про вео је у теме рин ском 
ФКЛ-у. Да није добар мај стор само у 
обра ди дрве та, већ и мета ла, некад је 
пока зи вао  на репу блич ким так ми че-
њи ма.

- Неко ли ко годи на заре дом сам био у 
самом врху на тим так ми че њи ма. Уче-
ство ва ли су људи из целе Срби је. Кадa 
сам 2005. побе дио на јед ном таквом 
так ми че њу, као награ ду сам добио 
одла зак у бању, али и сте гу и још неко-
ли ко сит ни јих алат ки које и дан данас 
кори стим у изра ди там бу ри ца.
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ВРЕМЕ ОПТИМИЗМА

У општем забри ња ва ју ћем трен ду пада ната ли те та, ипак је све више при ме ра и мера које охра бру ју

ЉУБАВ СВЕ МОЖЕ,
ПОМОЋ ДРЖА ВЕ ДРА ГО ЦЕ НА

- У општи ни Теме рин 32 поро ди це са тро је или четво ро деце – Мај чин ство нај леп ши дар од Бога – 
Подр шка држа ве на свим ниво и ма 

Пад ната ли те та је тренд који пре ва зи ла зи 
гра ни це не само наше општи не и наше 
земље и сва ка ко је поја ва која забри ња-

ва. Ипак, у послед ње вре ме, има и при ме ра који 
охра бру ју, па тако у општи ни Теме рин посто-
је 32 поро ди це у који ма се роди ло тре ће или 
четвр то дете. Међу њима је и поро ди ца три де-
се тјед но го ди шње Жива не Жиге из Сири га, која 
је ове годи не на дан Божи ћа, 7. јану а ра, роди ла 
сво је четвр то дете - деча ка Душа на. Како каже, 
оду век је желе ла да има вели ку поро ди цу и није 
јој тешко да води бри гу о четво ро деце. 

- Без у слов на љубав и жеља за децом води ла 
нас је ка томе да има мо вели ку поро ди цу, јер 
деца су наша радост и будућ ност. Успе вам све 
да постиг нем тако што орга ни зу јем оба ве зе дан 
рани је, а када негде зап не, ту су нарав но бабе и 
деде да помог ну. 

Живот на селу није нима ло лак, али има 
и број не пред но сти, као што је могућ ност да 
сами узга ја ју и про из во де хра ну у сво јој башти 
и свом дво ри шту, што у финан сиј ском сми слу 
мно го зна чи овој поро ди ци. А нов ча на подр шка 
од држа ве и локал не само у пра ве је зна чај на 
помоћ.

- Све се може пости ћи када се финан си је рас-
по ре де на пра ви начин. Помоћ држа ве је више 
него зна чај на и од кори сти нам је, јер је то нека 
врста сигур но сти за будућ ност деце. Она су 
још мала, има мо и јед ног шко лар ца, па нема-
мо неке вели ке тро шко ве, а када пора сту, онда 
ћемо виде ти. Човек мора добро да се орга ни зу-
је, да рас по ла же оним што има и не заду жу је се 
за непо треб не ства ри.

Данас се мла ди у Срби ји одлу чу ју за прво 
дете мно го касни је него што су то ради ли њихо-
ви роди те љи, што није слу чај са Жива ном, која 
је прво дете роди ла у два де сет пр вој годи ни. 

- Мај чин ство је нај леп ши дар од Бога, тек тад 
видиш шта су пра ве вред но сти живо та. Нама 
није у пла ну још деце, због разних ком пли ка-
ци ја у послед њој труд но ћи. Супруг Вељ ко и ја  
смо сво је сно ве оства ри ли и сада са Даја ном, 
Мар ком, Ката ри ном и Душа ном живи мо нашу 
бај ку – исти че за ,,Наше нови не“ Жива на Жига. 

Општи на Теме рин пома же роди те љи ма 
дају ћи им јед но крат ну нов ча ну помоћ за сва-
ко ново ро ђе но дете, а пре ма речи ма мла ђег 

савет ни ка за дру штве не делат но сти Општи не 
Иза бе ле Мајо рош, пра во на ову врсту помо ћи 
пола жу поро ди ље, које има ју пре би ва ли ште 
на тери то ри ји општи не Теме рин и непо сред но 
бри ну о дете ту. 

- Општи на Теме рин за прво ро ђе но дете доде-
љу је јед но крат ну помоћ у виси ни од 10.000 
дина ра, за дру го 20.000, а за тре ће и сва ко 
наред но дете 50.000 дина ра. Роди те љи могу 
пре да ти зах тев на шал те ру број 3 у згра ди 
Општи не, сва ког рад ног дана од 7 до 15 часо ва. 
Уз зах тев потреб но је да доста ве још и Извод из 
матич не књи ге рође них за сва ко рође но дете, 
фото ко пи ју лич не кар те и фото ко пи ју теку ћег 
рачу на мај ке – пре ци зи ра Мајо ро ше ва. 

Под се ти мо, због вели ког пада ната ли те та, 
Репу бли ка Срби ја је од 2019. поче ла да при-
ме њу је мере за под сти цај рађа ња. Тако роди-
те љи за прво ро ђе но дете доби ја ју нешто више 
од 102.000 дина ра, а за дру го дете око 10.000 
дина ра месеч но две годи не. Мај ке које роде 
тре ће дете, доби ја ју накна ду у изно су од око 
12.000 дина ра месеч но наред них десет годи на, 
а за четвр то дете, за тај пери од, укуп на помоћ 
изно си 18.000 евра.

Т. К.

ПОМОЋ ПОКРА ЈИ НЕ 
АП ВОЈ ВО ДИ НА даје нов ча ну помоћ 

неза по сле ним мај ка ма тре ћег или четвр-
тог дете та у изно су од 15.000 дина ра 
месеч но. То пра во неза по сле не мај ке 
оства ру ју у тра ја њу од 24 месе ца. Оне 
мора ју бити на еви ден ци ји Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње нај ма ње годи-
ну дана до рође ња дете та, као и од дана 
рође ња дете та до дана под но ше ња зах-
те ва, непре кид но. Зах тев се под но си у 
Општин ској упра ви у којој мај ка живи, 
нај ка сни је до навр ше них шест месе ци 
живо та дете та. 

ЗА ВАН ТЕ ЛЕ СНУ ОД ОПШТИ НЕ 250.000 ДИНА РА
ДРЖА ВА од про шле годи не пла ћа нео гра-

ни чен број поку ша ја ван те ле сне оплод ње. 
Ста ро сна гра ни ца за оне који могу да иско-
ри сте ову могућ ност је са 42 поме ре на на 43 
годи не.  Исто вре ме но, Општи на Теме рин даје 
накна ду за ван те ле сну оплод њу у изно су од 
250.000 дина ра. Пра во на апли ци ра ње има-

ју жене које, у момен ту под но ше ња зах те-
ва, нису навр ши ле 44 годи не живо та, које су 
држа вљан ке Репу бли ке Срби је, има ју пре би-
ва ли ште на тери то ри ји општи не Теме рин нај-
ма ње шест месе ци пре дана под но ше ња зах-
те ва и које су има ле три поку ша ја ван те ле сне 
оплод ње оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња. 
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Без засто ја у сва ко днев ним актив но сти ма месних зајед ни ца наше општи не

СРЕ ЂУ ЈУ СВЕ ШТО ЈЕ НА КОРИСТ
У окви ру кон ти ну и ра них 

актив но сти на уре ђе-
њу, на земља ној ста зи 

изме ђу ули це Иве Лоле Риба ра 
(Широ ке) и Њего ше ве у Сири-
гу, поста вље на је расве та, док 
је на про сто ри ја ма библи о те ке, 
Хума ни тар ног удру же ња «Сло-
жне сестре» и Ловач ког дру штва 
Сириг, поста вље на нова ПВЦ 
сто ла ри ја.

Уз то, пред сед ник МЗ Небој-
ша Вука ди но вић наво ди од 
актив но сти у про те клом пери о-
ду и помоћ Хума ни тар ном удру-
же њу «Сло жне сестре» у виду 
уре ђе ња про сто ри ја и набав-
ке потреб ног наме шта ја, као и 
допри нос у уре ђе њу јав ног про-
сто ра.

- Узе ли смо уче шћа у акци ји 
чишће ња и уре ђе ња ста зе пре-
ма Јегричкoj, коју су ини ци ра ли 
гра ђа ни, ивич ња ци ста зе су очи-
шће ни од земље и тра ве, тако 
да може мо  ужи ва ти у шет њи. 
Има ли смо и акци ју сре ђи ва ња 
дечи јег игра ли шта у Камен дин-
ској ули ци, поред нове згра-
де. Tом при ли ком обез бе ђе на 
је нова врте шка и поста вље не 
су нове дечи је спра ве – каже 
Вука ди но вић, апе лу ју ћи на ста-
нов ни ке Сири га да воде рачу на 
о дечијeм игра ли шту, како би 
мали ша ни могли да ужи ва ју у 
игри.

Савет МЗ Сириг био је и ини-
ци ја тор поправ ке расве те код 

тере на за боћа ње у Ули ци Петра 
Кочи ћа, а у малој сали МЗ Сириг 
поста вљен је нови систем за 
гре ја ње, како би гра ђа ни могли 
да одр жа ва ју ску по ве и састан-
ке у аде кват но опре мље ном 
про сто ру.

- На тере ну за мали футбал у 
ули ци Кра ља Петра I, поста вље-
не су заштит не мре же, које су од 
вели ког зна ча ја за без бед ност, 
али и да се не оште ћу је при ват-
на имо ви на – дода је Вука ди но-
вић - Том при ли ком поста вље не 
су и нове мре же за голо ве. Наша 
МЗ покре ну ла је ини ци ја ти ву да 
се у амбу лан ту у Сири гу поста ви 
и ПВЦ столаријa.

У МЗ Теме рин орга ни зо ва но 

је поста вља ње настре шни це на 
згра ди амбу лан те за гра ђа не 
Теле па. Пре ма речи ма пред-
сед ни ка Прве месне зајед ни це 
Ђор ђа Сан тов ца, ово ће мно го 
зна чи ти гра ђа ни ма овог насе-
ља, јер уко ли ко буду мора ли да 
чека ју напо љу, моћи ће да се 
скло не од сун ца или кише.

Уче ство ва ли су и у уре ђе-
њу Ста рог пар ка и малог дечи-
јег игра ли шта које се нала зи 
иза Сред ње шко ле „Луки јан 
Мушиц ки“.

У про те клом пери о ду, изра-
ђен је и план пројект нo-тех нич-
ке доку мен та ци је за рено ви ра-
ње шко ле на Теле пу, поста вље-

ЧИШЋЕ ЊЕ ШКОЛ СКОГ ДВО РИ ШТА
УЗ мно го шта дру го, МЗ 

Сириг уче ство ва ла је и у 
сана ци ји пода Клу ба пен зи-
о не ра, а заме ње но је око 30 
неис прав них сија ли ца јав не 
расве те  у селу. Тре нут но се 

при во де кра ју радо ви на уре-
ђе њу школ ског дво ри шта, 
врши се укла ња ње гра ђе вин-
ског мате ри ја ла и шута, који 
је остао након рекон трук ци је 
шко ле.



Среда, 31. март 2021.

15

АКТУЕЛНО

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ
Коми си ја за доде лу зва ња и при зна ња
Број: 06-8/2021-01
Дана: 01.03.2021. годи не
ТЕМЕРИН

Коми си ја за доде лу зва ња и при зна ња општи не Теме рин 
на осно ву чла на 5. став 2.  Одлу ке о доде ли зва ња Поча-
сни гра ђа нин и при зна ња За Теме рин (‘’Слу жбе ни лист 
општи не Теме рин’’ број 4/2019) , обја вљу је

ЈАВ НИ ПОЗИВ
за при ку пља ње ини ци ја ти ва за доде лу зва ња ПОЧА СНИ 
ГРА ЂА НИН и при зна ња ЗА ТЕМЕ РИН за 2021.годи ну.

Зва ње и при зна ње доде љу је се физич ким и прав ним 
лици ма, као и дру гим орга ни за ци ја ма, чија делат ност или 
живот но дело у обла сти нау ке, при вре де, пред у зет ни штва 
– занат ства, кул ту ре, умет но сти, здрав стве не и соци јал не 
зашти те, уна пре ђе ња живот не сре ди не, спор та и физич ке 
кул ту ре у врше њу јав них овла шће ња и у дру гим обла сти-
ма од непо сред ног инте ре са допри но си раз во ју, очу ва њу 
тра ди ци ја и афир ма ци ји општи не Теме рин (у даљем тек-
сту: општи на) и њених гра ђа на. 

Зва ње и при зна ње могу се доде ли ти физич ким и прав-
ним лици ма и дру гим орга ни за ци ја ма из земље и ино-
стран ства.  

Зва ње и при зна ње могу се доде ли ти и пост хум но. 
• Зва ње Поча сни гра ђа нин доде љу је се за истак ну-

то и трај но живот но дело у обла сти нау ке, при вре-
де, умет но сти, обра зо ва ња и вас пи та ња, као и за 
резул та те постиг ну те у јав ном живо ту и раз во ју кул-
тур ног ства ра ла штва и то физич ким лици ма која су 
сво јим дели ма и чиње њи ма допри не ла поди за њу 
угле да општи не у земљи и ино стран ству уз прет ход-
ну сагла сност мини стар ства над ле жног за посло ве 
локал не само у пра ве.

Годи шње се доде љу је нај ви ше јед но зва ње ПОЧА СНИ 
ГРА ЂА НИН.  

• При зна ње ЗА ТЕМЕ РИН доде љу је се прав ним и 
физич ким лици ма, као и дру гим орга ни за ци ја ма и 
то за истак ну те науч не, кул тур не и умет нич ке актив-
но сти; одно сно за зна чај ну делат ност у обра зо ва њу, 
кому нал ној, соци јал ној, здрав стве ној, при вред ној 
обла сти као и у они ма који су сво јим радом допри не-
ли већем сте пе ну раз во ја јав ног реда и мира и лици-
ма који су сво јим спорт ским и дру гим резул та ти ма 
про не ли сла ву сво је општи не. 

Годи шње се доде љу је нај ви ше три при зна ња ЗА ТЕМЕ-
РИН. 

Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав на и физич ка лица 
у општи ни Теме рин да под не су сво је ини ци ја ти ве и пред-
ло ге. Сви заин те ре со ва ни могу сво је пред ло ге доста ви ти 
у писа ној фор ми поштом на адре су , Коми си ја за доде-
лу зва ња и при зна ња општи не Теме рин, Ново сад ска 326 
Теме рин или пре ко писар ни це Општин ске упра ве општи-
не Теме рин нај ка сни је до 10. 05. 2021. годи не.

Текст Јав ног пози ва  обја вљен је на сај ту општи не Теме-
рин, огла сној табли Општин ске упра ве општи не Теме рин, 
огла сним табла ма месних зајед ни ца општи не Теме рин, 
штам па ним листо ви ма: ‘’ Наше нови не’’,’’ Teme ri ni újság’’, 
‘’Днев ник’’ и ‘’Magyar Szó’’.

КОМИ СИ ЈА ЗА ДОДЕ ЛУ
ЗВА ЊА И ПРИ ЗНА ЊА ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН

НАШИХ ГРА ЂА НА

но је неко ли ко клу па испред 
цен трал ног објек та Пред школ-
ске уста но ве «Вељ ко Вла хо вић»  
и амбу лан те на Теле пу, а како 
каже наш саго вор ник, све актив-
но сти биће реа ли зо ва не на зах-
тев гра ђа на и тру ди ће се да и 
убу ду ће ослу шку ју потре бе ста-
нов ни ка ове месне зајед ни це. 

При мед бе које су упу ти ли 
ста нов ни ци Бач ког Јар ка, а које 
се одно се на изва ље ну кан ту у 
пар ки ћу, оште ћен сао бра ћај ни 
знак и квар на гре ја њу у Спорт-
ској хали, пре ма речи ма пред-
сед ни ка ове Месне зајед ни це 
Вла де Кара но ви ћа, усво је не су 
и у вео ма крат ком року, на задо-
вољ ство гра ђа на Бач ког Јар ка, 

про бле ми су реше ни. 
- После тога, откло ни ли смо  и 

ква ро ве на ста рој улич ној расве-
ти у ули ца ма Омла дин ска, Рад-
нич ка и Петра Кочи ћа. Рекон-
струк ци ја кан де ла бе ра ура ђе на 
је на више лока ци ја у нашој МЗ 
–дода је Кара но вић.

Пре ма њего вим речи ма, код 
спо ме ни ка поду нав ским Шва-
ба ма,  стра да лим на кра ју Дру-
гог свет ског рата, поста вље не 
су две клу пе, док је код дечи јег 
игра ли шта у Желе знич ком чво-
ру поста вље на јед на, каже Кара-
но вић, како би људи могли да 
седе и одма ра ју док чека ју децу.

- На више лока ци ја извр ше-
на је сеча ста ба ла и оре зи ва ње 
гра на које угро жа ва ју вазду шне 
инста ла ци је и без бед ност сао-
бра ћа ја  – закљу чио је саго вор-
ник „Наших нови на“.

С. К.

ПЛА НО ВИ 
МЗ СИРИГ ће, нагла ша ва 

Вука ди но вић, подр жа ти и 
при кљу чи ти се свим актив-
но сти ма које гру пе гра ђа на 
или поје дин ци буду орга ни-
зо ва ли .

– У ско ри је вре ме у пла-
ну нам је и уре ђе ње дечи јег 
игра ли шта у Фру шко гор ској 
ули ци, ауто бу ских ста ја ли-
шта на глав ном путу и поста-
вља ње испред цркве нових 
жар ди ње ра које смо  на 
поклон доби ли од при ја те-
ља наше МЗ – дода је Вука-
ди но вић.
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Напу шта њем зеле ног тере на, наш сугра ђа нин Дра ган Томић донео суд бо но сну и, како се пока за ло,
исправ ну одлу ку

ДО РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ – НА ПАР КЕ ТУ
- При хва та ње пози ва КМФ Бечеј и пре ла зак на фут сал  био је кључ ни потез – За репре зен та ци ју 

нај дра жи голо ви про тив Ита ли је и Бра зи ла

У послед њих неко ли ко годи на попу-
лар ност фут са ла у нашој земљи стал-
но расте. Нај ве ћи раз лог екс пан зи је 

малог фуд ба ла су сјај ни резул та ти фут сал 
репре зен та ци је, која је редо ван уче сник 
завр шних тур ни ра на вели ким так ми че њи-
ма. Један од нај бо љих игра ча Срби је је наш 
сугра ђа нин, Дра ган Томић - Гале. Прве 
фуд бал ске кора ке напра вио је у Теме ри ну, 
про шав ши неко ли ко мла ђих кате го ри ја 
ТСК-а. Усле ди ле су епи зо де у ОФК Бео гра-
ду, Новом Саду, ЧСК-у и Сло ги из Теме ри на. 
После тога, пала је не баш лака одлу ка - да 
се пре о ри јен ти ше на фут сал.

- Нисам био задо во љан у ком  прав цу се 
раз ви ја ла моја фуд бал ска кари је ра, али 
нисам раз ми шљао о фут са лу, него је то 
дошло спон та но. Често сам играо тур ни ре у 
малом фуд ба лу. Имао сам одлич ну еки пу и 
били смо вео ма успе шни. Неко ли ко пута су 
ме кон так ти ра ли из КМФ Бечеј, нуди ли ми 
да се пре ба цим на фут сал и гаран то ва ли да 
могу напре до ва ти у њихо вом клу бу. Одлу-
чио сам да је то нај бо ље за мене и нисам 
погре шио.

Испо ста ви ло се да је Бечеј био одлич на 
одскоч на даска за Томи ћа, јер је убр зо усле-
дио и ино стра ни анга жман у дале ком Либа-
ну, где је надо гра дио сво је зна ње, а потом 
је усле дио и позив за репре зен та ци ју. 

- Сва ком игра чу, у било ком спо р ту, циљ 
је да заи гра за наци о нал ни тим. При ли ка 
да пред ста вљаш сво ју земљу је вели ка част, 
али и одго вор ност – каже Томић, који је у 
50 зва нич них утак ми ца за Срби ју пости гао 
чак 26 голо ва.

Сви голо ви су му, каже,  дра ги, али ипак 
издва ја онај  про тив Ита ли је на ЕП у Сло ве-
ни ји, и гол који је дао Бра зи лу на при ја тељ-

ском сусре ту у Нишу. А у сеп тем бру, Срби ју 
оче ку је Свет ско првен ство у Литва ни ји. 

- Пла сман на Мун ди јал је био изу зет но 
тежак. Били смо у гру пи са Укра ји ном, 
Фран цу ском и Шпа ни јом. Зау зе ли смо 
дру го место и кроз бараж про тив Фин ске 
обез бе ди ли уче шће у Литва ни ји. Још не 
зна мо про тив ни ке јер жреб за гру пе није 
оба вљен, али ће кон ку рен ци ја сигур но 
бити изу зет на. Веру јем да ћемо про ћи гру-
пу, а циљ нам је ула зак у полу фи на ле - 

опти ми ста је срп ски репре зен та ти вац.
Томић је решио и да бога тим фуд бал-

ским иску ством сте че ним како на вели ким, 
тако и малим тере ни ма, помог не нашим 
мла дим сугра ђа ни ма који гаје љубав пре ма 
овом спо р ту.

- Раз ми шљао сам како бих могао да 
допри не сем раз во ју фуд ба ла на локал ном 
нивоу и дошао на иде ју да орга ни зу јем 
фуд бал ски камп „Гале7“, где кроз рад и дру-
же ње пре но сим сво је зна ње и иску ство 
деци која желе да се баве фуд ба лом – обја-
шња ва Томић, и дода је да иде ја јесте њего-
ва, али да у цело куп ној реа ли за ци ји уче-
ству је тим изу зет но ква ли тет них људи које 
је оку пио ради побољ ша ња овог изу зет ног 
про јек та. 

С. БОКАН

У ТИМУ КАМ ПА
И АНДРИ ЈА ГЕРИЋ
КАМП „Гале7“ има два кон ди ци о на 

тре не ра који тести ра ју физич ке и мото-
рич ке спо соб но сти деце, а на осно ву 
резул та та одре ђу је се даљи инди ви ду-
ал ни про грам по којем она раде. 

- Ту је и еду ка тив ни део, за који је 
заду жен олим пиј ски шам пи он у одбој-
ци  Ан дри ја Герић, који се после  бли ста-
ве кари је ре посве тио пси хо ло ги ји у 
спор ту. Део наших про гра ма су и пре да-
ва ња о пра вил ном држа њу тела, пра-
вил ној исхра ни и све му што ће помо ћи 
првен стве но здра вљу, али и успе шни јој 
спорт ској кари је ри деце – откри ва 
Томић.

ОТВО РЕ НО И
ЗА  ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ
КАМП се одр жа ва на тере ни ма шко ле 

фуд ба ла „One team“ у Теме ри ну, а пред-
ви ђен је за узраст од седам до пет на ест 
годи на. 

- Први камп орга ни зо ва ли смо у јуну 
про шле годи не и поха ђа ла су га 33 
деча ка. За ову смо спре ми ли бога ти ји 
про грам, и оче ку је мо пре ко 40 уче сни-
ка. Иста као бих да је камп наме њен и 
деча ци ма и девој чи ца ма. Про шле годи-
не, доду ше, нисмо има ли нијед ну 
девој чи цу, али нам је вели ка жеља да 
их ове годи не буде – каже попу лар ни 
Гале.
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Вели ки успех ЖРК Теме рин

НАШЕ РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ НАЈ БО ЉЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ
Тур ни ром у Инђи ји, окон ча но 

је ово го ди шње так ми че ње 
у Супер лиги Вој во ди не, за 

игра чи це рође не 2004. годи не и 
мла ђе, а прво место, са ско ром од 
девет побе да и пора зом, осво ји ле 
су руко ме та ши це ЖРК Теме рин. 

Као и сва ке сезо не, под окри-
љем Руко мет ног саве за Вој во ди-
не, орга ни зу ју се ова кве мани фе-
ста ци је, у раз ли чи тим узра сним 
кате го ри ја ма, па нај бо ље еки пе са 
тери то ри је Вој во ди не сти чу визу 
за уче шће на финал ним смо тра ма 
на нивоу Срби је. 

Тра ди ци ја жен ског руко ме та 
у Теме ри ну је дуга и бога та, док 
је раду са мла ђим кате го ри ја ма, 
током послед њих годи на, посве ће-
на додат на пажња, јер је то залог 
за будућ ност. Из соп стве ног пого-
на, клуб црпи ресур се за сени ор-
ско так ми че ње у Првој лиги Срби је 

– гру па Север. Уоби ча је на сли ка је 
да шам пи он ска гене ра ци ја (2004. 
годи ште и мла ђе), током викен да, 
има зах те ван рас по ред, па један 
дан посве ти оба ве за ма у Лиги 
мла ђих кате го ри ја, а дру ги утак ми-
ца ма у сени ор ском првен ству.  

Одлич на хеми ја у еки пи, уз 
неспо ран потен ци јал, издво ји-
ла је Теме рин ке у врху пира ми-
де, у јакој кон ку рен ци ји клу бо ва 
пре по зна тљи вих по озбиљ ном 
раду са мла ђим селек ци ја ма. Два 
кора ка иза себе, оста ви ле су Срем 

(Срем ска Митро ви ца), док је тре-
ће место при па ло Желе зни ча ру из 
Инђи је.

Заве са је спу ште на мечом изме-
ђу Теме рин ки и Желе зни ча ра – 
22:21 (8:7), уз 12 голо ва сјај не Ане 
Петро вић, нај бо љег стрел ца тур-
ни ра. 

Тре нер Јован Рисо вић је сло-
жио побед нич ки моза ик. Успех за 
пам ће ње, оства ри ле су: Мари ја-
на Зец, Сара Дри нић, Тара Ђилас, 
Ана Петро вић, Нико ли на Рапа јић, 
Тео до ра Кне же вић, Тама ра Васи-
ље вић, Мари ја на  Љуба нић, Нина 
Холик, Мили ца Ловрић, Кри сти-
на Вуко вић, Дани је ла Ћет ко вић и 
Тама ра Ново сел.

Нема сум ње да су њихо ва име-
на завре де ла посеб но место у 
клуп ском алма на ху. Теме рин је 
поно сан!

М. М.

Дво стру ки сусрет нашег  олим пиј ца и пред сед ни ка Општи не Теме рин

СРЕЋ НО НА ОЛИМ ПИ ЈА ДИ, МАЈ СТО РЕ!
Теме рин ски спорт, деце ни ја ма уна зад, 

изне дрио је мно ге успе шне так ми ча ре 
који су, захва љу ју ћи свом тален ту, али и 

вред ном тру ду и раду, пости гли мно го, не само 
у општи ни Теме рин, него и ван њених окви ра 
и који су били носи о ци вели ког бро ја титу ла 
и меда ља. Ни нови јој исто ри ји спор та нашег  
места не недо ста је ван се риј ских тале на та, а 
међу њима сва ка ко  пред ња чи сто но те ни сер 
Жолт Пете.

Овај мла ди Теме ри нац се у саста ву мушке 
сто но те ни ске репре зен та ци је Срби је пла си рао 
на Олим пиј ске игре у Токи ју које су тре ба ле 
бити одр жа не про шле годи не, али су одло же-
не због пан де ми је виру са Ковид-19. 

Оче ку је се, међу тим, да ће нај ве ћа спорт ска 

смо тра на пла не ти ове годи не ипак бити одр-
жа на, и да ће Жолт и њего ви репре зен та тив ни 
дру го ви има ти при ли ку да се дока жу за сто-
но те ни ским сто лом, дакле тамо где се осе ћа ју 
нај при род ни је и нај са мо по у зда ни је.

Све то је било повод да пред сед ник Општи-
не Теме рин Мла ден Зец нај пре оби ђе Петеа 
на јед ном од тре нин га, да га подр жи и да му 
поже ли да Олим пи ја да, упр кос пан де ми ји, 
буде одр жа на, а он на њој оства ри резул тат на 
који ћемо сви бити поно сни. 

Нешто касни је, пред сед ник је, у Пете о ву част 
упри ли чио и при јем у згра ди Општи не Теме рин 

и том при ли ком му уру чио при год не покло не.
- Увек смо поно сни на успе хе наших сугра-

ђа на, без обзи ра у којим обла сти ма су ти успе-
си постиг ну ти – рекао је, том при ли ком, Зец. 
– Општи на Теме рин је сре ди на тален то ва них 
мла дих људи који су наша будућ ност и сва ка ко 
је при ви ле ги ја подр жа ти их. Жолт је у кари је-
ри оства рио мно го вели ких резул та та, а ми му 
жели мо да се на Олим пи ја ди тај бисер ни низ 
само наста ви. На подр шку сре ди не, у којој је 
ста сао и у којој живи и тре ни ра, увек може да 
рачу на!

Н. Н.
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Општин ска фуд бал ска пано ра ма 

ВАЖНА ПОБЕ ДА СЛО ГЕ У БОР БИ 
ЗА ОПСТА НАК 

- Теме рин ци убе дљи ви у мечу са ново сад ском Црве ном зве здом – Мла дост пора же на у Доњем 
Товар ни ку – ТСК остао без бодо ва на госто ва њу Сла ви ји – Сири жа ни успе шни про тив Сусе ка – У сле-
де ћем колу општин ски дер би

Чети ри клу ба из наше 
општи не, наста ви ла су са 
пола га њем испи та у про-

лећ ном фуд бал ском семе стру, 
а учи нак им, ово га пута, беше 
поло ви чан. Но, кре ни мо редом.

Важну побе ду, оства ри ли 
су фуд ба ле ри Сло ге, у дуе лу 
са Црве ном зве здом из Новог 
Сада – 3:1 (1:0). Мре жа иза леђа 
госту ју ћег гол ма на Душа на Вој-
во ди ћа, затре сла се после 305 
мину та, пошто је Милан Гру бо-
вић, удар цем из прве, наци љао 
доњи угао. Прет ход но је акци-
ју ини ци рао неу мор ни Алек са 
Мија и ло вић, послав ши дија-
го на лу, док је уло гу аси стен та 
оди грао мла ди офан зи вац Урош 
Топић. 

Теме рин ци су има ли ини ци ја-
ти ву, Топић је могао да се про-
сла ви голо ви ма, али у интер ва-
лу од чети ри мину та, про пу стио 
је две одлич не шан се. Само 
што је поче ло дру го полу вре-
ме, запа же ни Дар ко Гру јић је 
оба вио рудар ски део посла, а 
на петер цу је будан био Милан 
Гру бо вић – 2:0.

Капи тен гости ју Нема ња Стан-

ко вић, реа ли зо вао је нај стро жу 
казну, јер је лоп та пого ди ла у 
руку што пе ра Зели ћа. Није било 
пани ке у редо ви ма дома ћи на, 
Пре драг Мар ко вић је удар цем 
са иви це казне ног про сто ра уда-
рио печат на дра го це ну побе ду 
про тив директ ног кон ку рен та у 
бор би за опста нак.

На госто ва њу у Доњем Товар-
ни ку, фуд ба ле ри Мла до сти, 
пора же ни су из пена ла у 9. 
мину ту. Током целе утак ми це, 
Јара ча ни су били рав но пра ван 
ривал пето пла си ра ном дома ћи-
ну, а пони штен им је гол Мила-
на Вуле ти ћа. 

У наред на два кола, пла во-

бели има ју тежак рас по ред, 
јер доче ку ју Нови Сад 1921, са 
шам пи он ским амби ци ја ма, док 
одла зе на ноге Рад нич ком из 
Нове Пазо ве.

ТСК је после пора за у дер би-
ју сезо не од лиде ра Ветер ни ка, 
остао без бодо ва и на госто ва-
њу Сла ви ји, где је за дома ћи-
на сви ран пенал. Прет ход но је 
дру ги жути кар тон добио Балаж 
Пашка. Црве но-бели су и даље 
дру го пла си ра ни на табе ли 
Ново сад ске лиге, али забри ња-
ва да су већ две утак ми це уза-
стоп но суо че ни са сла бим суђе-
њем. У сле де ћем колу, пред-
сто ји општин ски дер би са ОФК 
Сири гом. Јесе нас је меч био за 
сла до ку сце, обе ле жио га је пре-
о крет и два досу ђе на пена ла. 

Сири жа ни су, после побе де 
про тив Хај ду ка из Чуру га (3:1) 
и реми ја у Госпо ђин ци ма (2:2), 
побе ди ли Сусек (2:1), про би ли 
су се до тре ће пози ци је на табе-
ли, са 39 бодо ва, чиме су напра-
ви ли одлич ну увер ти ру за дола-
зак у Теме рин. 

Текст и фото:
М. МЕНИ ЋАНИН
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ТЕМЕРИН ИНФО – www.temerin.org



МА, ШТА ЈЕ ЈАПАН
ЗА НАШ ТЕМЕРИН

Среда, 31. март 2021. Број 308 Verba volant, scripta manent БЕ
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