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Уру че ни уго во ри за изра ду про јек та у обла сти зашти те живот не сре ди не 

ТЕМЕ РИН ДОБИО МИЛИ ОН ДИНА РА 
БЕС ПО ВРАТ НИХ СРЕД СТА ВА

Пред сед ник Покра јин ске вла-
де Игор Миро вић уру чио 
је 21. маја пред став ни ци ма 

12 локал них само у пра ва, међу 
који ма је и општи на Теме рин, 
уго во ре за финан си ра ње и суфи-
нан си ра ње изра де про јект но-тех-
нич ке доку мен та ци је за про јек те 
у обла сти упра вља ња кому нал-
ним отпад ним вода ма, вред не 50 
мили о на дина ра.

Реч је о кон кур су Покра јин-
ског секре та ри ја та за урба ни зам 
и зашти ту живот не сре ди не – за 
изград њу систе ма за трет ман 
кому нал них отпад них вода, за 
пре чи ста че кому нал них отпад них 
вода и потреб ну инфра струк ту ру, 
про јек те кана ли за ци о не мре же и 
пра те ће опре ме.

За ову наме ну општи на Теме рин 
доби ла је мили он дина ра, а пред-
сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец рекао је да овај корак пред-
ста вља поче так реша ва ња јед-
ног од нај ве ћих про бле ма наше 
општи не.

– Ми смо апли ци ра ли за про-
јект но-тех нич ку доку мен та ци ју 
за изра ду кана ли за ци о не мре-
же. Доби ли смо од Покра јин ског 
секре та ри ја та мили он дина ра, а 

из нашег буџе та издво ји ли смо 
још 10 мили о на дина ра. Уско-
ро рас пи су је мо јав ну набав ку за 
изра ду те доку мен та ци је, која ће 
нам јако зна чи ти и, с обзи ром да 
пре ко Мини стар ства живот не сре-
ди не доби ја мо пре чи стач, недо-
ста је нам кана ли за ци о на мре жа, 
тако да гра ђа не наше општи не 

оче ку ју вели ки радо ви – нагла ша-
ва Зец.

На доде ли уго во ра Миро вић 
нагла сио је важност ове обла сти 
и изнео пла но ве за ову и наред ну 
годи ну.

– Ово је вео ма важна област. 
Пла ни ра мо да у току ове и наред-
не годи не пову че мо и додат на 

финан сиј ска сред ства у изно су од 
1,2 мили јар де дина ра када је реч о 
дру гим аспек ти ма зашти те живот-
не сре ди не, нај пре у успо ста вља-
њу стан дар да више енер гет ске 
ефи ка сно сти и заме ни постро је ња 
на чвр ста гори ва у јав ним објек ти-
ма на тери то ри ји Вој во ди не.

Н.Н.

Ниже цене гре ја ња за кори сни ке услу га Топла не ЈКП Теме рин

ЗБОГ НИСКИХ ТЕМ ПЕ РА ТУ РА ГРЕЈ НА СЕЗО НА 
ТРА ЈА ЛА МЕСЕЦ ДАНА ДУЖЕ

Греј на сезо на за кори сни ке 
услу га Топла не ЈКП Теме рин 
завр ше на је 15. маја. Ове 

годи не сезо на гре ја ња је тра ја-
ла месец дана дуже од уоби ча-
је ног, због ниских теме пе ра ту ра 
почет ком маја, а пре ма речи ма 
руко во ди о ца Слу жбе про из вод-
ње и снаб де ва ња паром и топлом 
водом и оба вља ња дим ни чарк-
сих услу га Радо сла ва Дамја но ва 
то није про из ве ло ника кве про-
бле ме у снаб де ва њу кори сни ка. 

– Зва нич но греј на сезо на тра-
је од 15. окто бра до 15. апри ла. 

На Сед ни ци Скуп шти не општи не 
Теме рин, на пред лог ЈКП Теме-
рин, усво је на је одлу ка да се, због 
ниских тем пе ра ту ра, ове годи не 
про ду жи греј на сезо на до сре-
ди не маја. То није про у зро ко ва-
ло ника кве про бле ме, систем је 
добро функ ци о ни сао, тако да 
та одлу ка није доне ла ника кве 
тешко ће у снаб де ва њу наших 
потро ша ча.  

За кори сни ке услу га Топла не 
ЈКП Теме рин цене гре ја ња су сни-
же не. Цена фик сног дела рачу на 
сма ње на је око један одсто, док је 

цена вари ја бил ног дела сма ње на 
око 25 одсто. 

– Поску пље ња цене гре ја ња није 
било, већ је напро тив, била доне та 
одлу ка о сни жа ва њу цене. Прет-
ход не цене су биле од 2018/2019. 
годи не, па су за 2020/2021. сни-
же не. Фик сни део са ПДВ-ом сада 
изо но си 35,06 дина ра по ква дра ту, 

док вари ја бил ни део изно си 4,62 
дина ра по кило ват сату – обја шња-
ва Дамја нов.

Топла на тре нут но има на систе-
му даљин ског гре ја ња укуп но 321 
кори сни ка, од чега су 287 физич ка 
лица, 19 послов ни про сто ри и 15 
јав не уста но ве. 

Т. К.

МОДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ТОПЛА НЕ
У 2019. ура ђе на је рекон стурк-

ци ја уну тар Топла не, ста ри котло-
ви су заме ње ни новим. У 2020. 
ура ђе на су и два кра ка цево во-
да. Тиме смо сма њи ли тро шко ве 

на губит ци ма у дистри бу ци ји за 
шест одсто. Ком плет не резул та-
те ових рекон струк ци ја виде ће 
се тек сле де ће греј не сезо не – 
нагла ша ва Дамја нов. 



Среда, 26. мај 2021.

4

ПОЛИТИКА

Избо ри за чла но ве саве та месних зајед ни ца одр жа ни 9. маја

СНС ОДНЕ ЛА ПОБЕ ДУ У СВИМ 
МЕСНИМ ЗАЈЕД НИ ЦА МА

Изла зност гла са ча на тери то ри ји општи не Теме рин била 29,7 одсто - У Сири гу забе ле же на нај ве ћа 
изла зност од 44,01 одсто - СНС одне ла нај ве ћи број ман да та у све чети ри месне зајед ни це

У општи ни Теме рин 9. маја 
одр жа ни су избо ри за чла-
но ве саве та Прве месне 

зајед ни це Теме рин и месних 
зајед ни ца Ста ро Ђур ђе во, Бач-
ки Јарак и Сириг. У свим месним 
зајед ни ца ма нај ве ћи број гла со-
ва осво ји ла је Срп ска напред на 
стран ка (СНС).

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Избор не коми си је за спро во ђе ње 
избо ра за чла но ве саве та месних 
зајед ни ца Бра ни сла ва Миљ ко ви-
ћа, бирач ка места отво ре на су на 
вре ме и цео избор ни дан до затва-
ра ња бирач ких места про те као је 
без про бле ма. 

– Није било непра вил но сти, 
нити при ја ва про у зро ко ва них 
одсту па њем од редов ног избор-
ног про це са. Нај че шћа пита ња 
упу ће на Коми си ји  била су веза на 
за упис бира ча у бирач ки спи сак, с 
обзи ром на то да су поје ди ни гра-
ђа ни про пу сти ли сво је пра во про-
ве ре упи са у бирач ки спи сак пре 
избо ра, а где су изме не наста ле 
услед про ме не адре се, пре зи ме на 
и дру гих лич них пода та ка – пре ци-
зи ра Бра ни слав Миљ ко вић.

Пре ма њего вим речи ма нај ве ћа 
изла зност је била у Сири гу, док је 
нај ма ња забе ле же на у Првој МЗ.

– На нивоу општи не, на 31 гла-
сач ком месту, укуп на изла зност је 
била 29,7 одсто, што је и оче ки ва-
но с обзи ром на то да се избо ри 

нису одр жа ва ли на свим ниво и-
ма. Нај ве ћа изла зност, пре ко 40%, 
забе ле же на је у Сири гу, док је нај-
ма ња изла зност била у Првој МЗ – 
дода је Миљ ко вић.

У Првој месној зајед ни ци Теме-
рин од укуп но упи са них 13.912 
бира ча на избо ре је иза шло 
3.413, што изно си 24,53 одсто 
изла зно сти. Избор на листа Срп-
ске напред не стран ке (СНС)  – др 
Срђан Хрњак осво ји ла је 2.050 гла-
со ва, одно сно 10 ман да та од укуп-
но 15. Листа „Мађа ри за Теме рин“ 
доби ла је 1.109 гла со ва, одно сно 5 
ман да та. За листу Соци ја ли стич ке 
пар ти је Срби је (СПС) – Јоца Јова-

но вић гла са ло је 190 бира ча, што 
није било довољ но да пре ђу цен-
зус и осво је ман дат.

На избо ри ма за Савет месне 
зајед ни це Ста ро Ђур ђе во изла-
зност је била 30,81 одсто, одно сно 
од укуп но упи са них 3.618 бира ча, 
на избо ре је иза шло 1.115 гла са-
ча. Листа СНС – Милан Ива но вић 
доби ла је 886 гла со ва, одно сно 13 
ман да та у Саве ту месне зајед ни це 
Ста ро Ђур ђе во, док је листа СПС 
– Стан ко Зец доби ла 193 гла са и 
тиме осво ји ла 2 ман да та.

У Месној зајед ни ци Бач ки 
Јарак, од 4.742 упи са на бира ча у 
бирач ки спи сак, на избо ре је иза-

шло 1.710 гла са ча, одно сно изла-
зност је изно си ла 36,06 одсто. 
Листа СНС – Вла до Кара но вић 
осво ји ла је 1.477 гла со ва, одно сно 
14 ман да та од укуп но 15, док је 
листа СПС – Дра ган Коџо доби ла 
183 гла са, одно сно један ман дат 
у Саве ту месне зајед ни це Бач ки 
Јарак.

На избо ри ма за Савет месне 
зајед ни це Сириг од укуп но упи са-
них 2.549 бира ча у бирач ки спи-
сак, на избо ри ма је гла са ло 1.122 
гла са ча, што изно си 44,01 одсто 
изла зно сти. Листа СНС – Дра ган 
Гако вић осво ји ла је 860 гла со ва, 
одно сно седам ман да та од укуп но 
девет. Листа СПС – Душко Наран-
чић осво ји ла је 219 гла со ва одно-
сно два ман да та у Саве ту месне 
зајед ни це Сириг.

Пове ре ник Општин ског одбо ра 
Срп ске напред не стран ке Дејан 
Бра даш задо во љан је подр шком 
коју су им гра ђа ни на избо ри ма за 
чла но ве саве та свих месних зајед-
ни ца пру жи ли, сма тра да је ово 
вео ма важна побе да, јер пред ста-
вља награ ду за њихов доса да шњи 
рад.

– Општин ски одбор СНС изу-
зет но је задо во љан постиг ну тим 
резул та ти ма на избо ри ма за чла-
но ве саве та месних зајед ни ца 
који су спро ве де ни овог месе ца. 
Има ли смо апсо лут ну подр шку 
бира ча, а оно што је спе ци фич но Дејан Брадаш
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Косо во и Мето хи ја
– поли тич ко и 
морал но пита ње

Буди мо људи био је нај че шћи позив, 
под се ћа ња, али и опо ме на коју 
нам је упу ћи вао бла же но по чив-

ши патри јарх Павле. Већи ни оми ље ни 
патри јарх је јед но став ним речи ма пона-
вљао све о бу хват ни сми сао нашег живо та, под се ћа ју ћи нас да се 
нала зи мо у аре ни свет ској, у кон крет ном вре ме ну, суо че ни са 
аутен тич ним иза зо ви ма на које мора мо да одго во ри мо у скла-
ду са доста јан ством чове ка. 

Косо во и Мето хи ја су увек били нај у тен тич ни ји иза зов и цен-
трал ни нерв нашег бића, а однос пре ма Видов да ну мери ло очу-
ва ња наци о нал ног усме ре ња, човеч но сти, хри шћан ског ето са, 
а самим тим и сми сла нашег посто ја ња. Можда је суви шно под-
се ћа ти да је тако било и у нај ско ри јој про шло сти, али се тре ба 
спре ми ти на ново-ста ра иску ше ња која нам доно си будућ ност.  
Као и увек Косо во је иску ше ње, али и шан са да се опре де ли мо 
да буде мо озби љан народ, што може мо само уко ли ко оста не-
мо људи, како је гово рио патри јарх Павле. 

Јасно је било да ће се ово вре ме ни иза зо ви око Косо ва поја-
ча ти када је Бај ден побе дио на аме рич ким избо ри ма. Неду го 
после усто ли че ња аме рич ког пред сед ни ка сти гла је честит ка 
пред сед ни ку Срби је за дан држав но сти са непри стој ним зах те-
вом да се при зна Косо во као суве ре на држа ва. Уз аси сти ра ње 
«нове” Аме ри ке кон со ли до ван је став ЕУ, на челу са Немач ком, 
који под ра зу ме ва да се, уз навод но пошто ва ње гра ни ца реши 
пита ње ста ту са Косо ва и Мето хи је, дака ко тако што ће Срби ја 
при зна ти део сво је тери то ри је за држа ву.

Чини се да је то глав ни сми сао неко ли ко non-pape ra који су 
иза шли на виде ло послед њих месе ци. Тако ђе они су пуште ни 
да буду проб ни бало ни са циљем да се види реак ци ја јав но-
сти и зва нич ни ка у запад но-бал кан ским држа ва ма. У кон тек-
сту горе наве де ног пред сед ник држа ве је ових дана, а пред и 
за вре ме састан ка лиде ра зема ља Запад ног Бал ка на у Сло ве-
ни ји, исти цао лице мер је зна чај ног дела запад них зва нич ни ка, 
као и зва нич ни ка зема ља Запад ног Бал ка на, веза но за навод ну 
непро мен љи вост гра ни ца, чији је циљ при ти сак на Срби ју да 
при зна Косо во и Мето хи ју као суве ре ну држа ву, игно ри шу ћи да 
је тај прин цип пре кр шен када је у пита њу Срби ја 2008.г. (као и 
Југо сла ви ја 90-тих).

У нади да ће поли тич ки врх истра ја ти у доса да шњем ста ву 
напо ме нио бих и интер вју који је пре две неде ље хрват ском 
Вечер њем листу дао патри јарх Пор фи ри је, а који додат но 
обја шња ва, осим поли тич ке и над по ли тич ку димен зи ју Косо-
ва упу ћу ју ћи на њего ву морал ну и људ ску сушти ну. Наи ме у 
поме ну том итер вјуу патри јарх се, уз под се ћа ње на уни ште не 
пра во слав не хра мо ве послед ње две деце ни је и про гон више 
сто ти на хиља да Срба са сво јих огњи шта, запи тао Хипо те тич-
ки, када би се деси ло оно што се неће деси ти ника да, одно сно 
да Црква при зна на наси љу ство ре ну лажну држа ву, да ли би 
наси ље пре ста ло или би се поја ча ло?  Духов ност која се раз ви-
ја или мани фе сту је неспу та на држав ним гра ни ца ма наста вио 
је патри јарх је нека врста соци јал не уто пи је. Духов ност као 
комлек сан фено мен веза на је за реа ли тет живо та. 

Дакле, оду ста ја њем од одбра не Косо ва и Мето хи је не само да 
би изгу би ли досто јан ство као народ у поли тич кој рав ни, већ би 
нашим при зна њем ква зи др жа ве Косо ва била оте жа на, тач ни је 
рече но гото во оне мо гу ће на кон крет на помоћ свим стра дал ни-
ци ма са тих про сто ра, чиме би се неми нов но уру ши ли као људи 
позва ни на земаљ ски, али и виши, над вре ме ни сми сао живо-
та. Ко мисли дру га чи је, ко мисли да се у Косо ву не обје ди њу је 
људ ско, наци о нал но, хри шћан ско и поли тич ко не раз у ме овај 
народ, као ни прин ци пе на који ма почи ва људ ска зајед ни ца.

јесте да су се ове годи не избо ри 
за чла но ве саве та месних зајед-
ни ца по први пут, од уво ђе ња 
више стра нач ког систе ма у Срби-
ји, одр жа ли засеб но од локал них 
избо ра. Сто га може мо рећи да 
смо изу зет но задо вољ ни и самом 
изла зно шћу – нагла ша ва Бра даш. 
- Срп ска напред на стран ка је на 
нивоу општи не укуп но осво ји ла 
5.273 гла са, што сма тра мо јако 
вели ком подр шком. Захва лио бих 
се свим гра ђа ни ма који су гла са-
ли за листу СНС и тиме награ ди ли 
наш доса да шњи рад.

Испред листе „Мађа ри за Теме-
рин“ коа ли ци је Саве за вој во-
ђан ских Мађа ра и Демо крат ске 
стран ке вој во ђан ских Мађа ра 
Роберт Пастор изра зио је сво је 
ути ске пово дом избо ра који су 
одр жа ни.

– С обзи ром на коро на ви рус и 
инге рен ци је саве та месних зајед-
ни ца, изла зност је била при хва-
тљи ва, а што се тиче резул та та 
поно ви ли смо успех са локал них 
избо ра. То је оно што смо и оче-
ки ва ли и сасвим смо задо вољ ни 
исхо дом избо ра. Иско ри стио бих 
при ли ку да пору чим чла но ви ма 
саве та месних зајед ни ца да се не 
осла ња ју само на Општи ну, већ 
да пра те и кон кур се из фон до-

ва Европ ске уни је. Да буду мало 
агил ни ји и под не су ини ци ја ти ве 
које се одно се на инве сти ци је које 
би биле добре за њихо ве месне 
зајед ни це – пору чу је Роберт 
Пастор.

Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општин ске орга ни за ци је Соци ја-
ли стич ке пар ти је Срби је Нико ле 
Ембе ра посто је раз ло зи за опти-
ми зам када је упи та њу бирач-
ко тело СПС-а, узев ши у обзир 
да је била ско ро пре по ло вље на 
изла зност на избо ри ма за саве те 
месних зајед ни ца.

– Ува жа ва ју ћи чиње ни цу о зна-
ча ју и нивоу избо ра, као и да је 
изла зност на про те клим избо ри-
ма била око 29 одсто, може мо 
рећи да смо задо вољ ни резул та-
ти ма постиг ну тим у месним зајед-
ни ца ма Сириг и Ста ро Ђур ђе во. 
Оно где јасно иска зу је мо неза-
до вољ ство избор ним резул та том 
јесте у Првој месној зајед ни ци и у 
Бач ком Јар ку. Тамо где смо осво-
ји ли ман да те за чла но ве саве та 
месних зајед ни ца, СПС ће кроз 
сво је пред став ни ке у саве ти ма 
месних зајед ни ца тежи ти да реа-
ли зу је сво је про грам ске циље ве 
које се одно се на инте ре се локал-
не зајед ни це – исти че Ембер.

С. К.

Никола Ембер

Роберт Пастор
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ЈП „Гас“ Теме рин гасом снаб де ва 7.034 кори сни ка

УСКО РО ЗАМЕ НА СТА РИХ МЕР НИХ
УРЕ ЂА ЈА НОВИМ

Побољ ша на кадров ска метри ка у корист бро ја рад ни ка у тех нич ком сек то ру – Ове годи не у пла ну 
при кљу че ње још 130 дома ћин ста ва

Са дола ском лепог вре ме на 
завр ше на је и греј на сезо-
на. У Јав ном пред у зе ћу 

„Гас“ Теме рин потро шња гаса 
је нај ве ћа у пери о ду од окто бра 
до апри ла месе ца. Међу тим, 
ова греј на сезо на је тра ја ла 
нешто дуже, због ниских про-
сеч них теме пе ра ту ра, а врши-
лац дужно сти дирек то ра овог 
пред у зе ћа Маја Бје кић каже 
да су, упр кос непред ви ђе ним 
вре мен ским усло ви ма, има ли 
довољ не коли чи не овог енер-
ген та за испо ру ку кори сни ци ма.

– Потро шња гаса у пери о ду 
после 15. апри ла је била већа 
него прет ход них годи на, због 
вре мен ских усло ва. Снаб де ва-
ње наших кори сни ка је било 
ста бил но, зато што су пла ни ра-
не и обез бе ђе не довољ не коли-
чи не гаса.

Број при кљу ча ка на дистри-
бу тив ној мре жи ЈП „Гас“ Теме-
рин је сва ке годи не све већи, а 
тре нут но, на тери то ри ји општи-
не Теме рин, снаб де ва ју 7.034 
потрошача. После ди ца све 
већег бро ја кори сни ка, пре ма 
речи ма Маје Бје кић јесу повољ-
не цене при кључ ка, али и гаса, а 
у пла ну им је да ове годи не при-
кљу че још 130 дома ћин ста ва.

– Цена тип ског при кључ ка 
Г-4 је 81.720 дина ра са ПДВ-ом, 
уко ли ко се пла ћа на 12 рата, 
а уко ли ко се пла ти у цело сти 
попуст је 10% и цена је 73.548 
дина ра са ПДВ-ом.  Поред 
редов них при кљу ча ка омо гу ће-
но је и при кљу че ње за  стам бе-
не згра де кроз посе бан обра чун 
потро шње, уз сагла сност ста-
на ра и скуп шти не згра де као 
прав ног лица. При ме ти ли смо 
да се све нове згра де инте ре су-

ју за ова кав начин при кљу че ња 
– исти че Бје кић.

Цена гаса је регу ли са на од 
стра не Аген ци је за енер ге ти ку 
Репу бли ке Срби је мето до ло ги-
јом за одре ђи ва ње цене при-
род ног гаса за јав но снаб де ва-
ње.

За место в. д. дирек то ра овог 
пред у зе ћа Маја Бје кић иза бра-
на је 16. окто бра про шле годи-
не, на пери од од јед не годи не, 
а као јед ну од нај бит ни јих ства-

ри у свом посло ва њу види то 
што је пред у зе ће у послед њих 
десет месе ци без нових кре-
дит них заду же ња. 

– У пред ход ном пери о ду смо 
оства ри ли циљ и обез бе ди ли 
ста бил но и ква ли тет но снаб де-
ва ње наших кори сни ка, а при 
томе смо редов но изми ри ва-
ли  оба ве зе пре ма доба вља-
чи ма. Зна чај но смо сма њи ли 
кре дит ну заду же ност, а без 
нових  кре дит них заду жи ва ња 
смо десет месе ци – обја шња ва 
Бје кић.

У прет ход ном пери о ду наба-
вљен је ауто мо бил за потре бе 
мај сто ра на тере ну, а у скла ду са 
могућ но сти ма, у пла ну је купо-
ви на још јед ног вози ла, пре ци-
зи ра в. д. дирек тор овог пред-
у зе ћа. Како исти че, јед на од 
важни јих ства ри биће и струч но 
уса вр ша ва ње запо сле них.

– Пред у зе ће рас по ла же 
добром кадров ском осно вом 
као и више го ди шњим иску ством 
у обла сти тран спор та и дистри-
бу ци је гаса. Про те клог месе ца 
побољ ша на је кадров ска метри-
ка у корист бро ја рад ни ка у тех-
нич ком сек то ру што је за рад 
пред у зе ћа од изу зет не важно-
сти. Један од при о ри те та је сва-
ка ко и кон ти ну и ра на еду ка ци ја 
и струч но уса вр ша ва ње запо сле-
них – нагла ша ва Бје кић.

У наред ном пери о ду у ЈП 
„Гас“ поче ће радо ви на заме-
ни ста рих и поста вља њу нових 
мер них уре ђа ја са тем пе ра-
тур ним ком пен за то ром, што 
ће, пре ма речи ма Маје Бје кић, 
омо гу ћи ти пре ци зни је мере-
ње и сма ње ње губи та ка гаса на 
мре жи. 

– Ако мер ни уре ђај има угра-
ђен тем пе ра тур ни ком пен за-
тор, запре ми на гаса је ауто мат-
ски све де на на тем пе ра ту ру у 
стан дард ном ста њу, па се на 
стан дард но ста ње сво ди рачун-
ски само по при ти ску на начин 
утвр ђен Уред бом. Заме на уре-
ђа ја иде по пла ну, а кори сни ци 
неће пла ћа ти њихо ву заме ну – 
дода је Бје кић.

Т.К.

СТРА ТЕ ШКИ 
ЦИЉ
ПРЕД У ЗЕ ЋА
ПРЕ МА речи ма Маје Бје-

кић стра те шки циљ пред у-
зе ћа је да се делат но сти из 
сада шњих пози ци ја пре ве-
ду у пожељ ну пози ци ју кроз 
обез бе ђи ва ње ста бил ног 
и ква ли тет ног снаб де ва ња 
крај њих кори сни ка доба ра 
и услу га, ула га ња у дистри-
бу тив ну гасну мре жу, сма-
ње ње губи та ка у мре жи, 
ула га ња у раз вој и обра зо-
ва ње кадро ва као и изла зак 
на тржи ште снаб де ва ња у 
циљу про на ла же ња нових 
парт не ра како на локал ном 
тако и на ширем тржи шту.

ИНФОР МА ЦИ ЈЕ 
ЗА ПОТРО ША ЧЕ
ЗА било које инфор ма ци је 

потро ша чи могу да се јаве у 
про сто ри ја ма Jавног пред-
у зе ћа „Гас“ Теме рин Ново-
сад ска 421, путем теле фо на 
843-633 и 843-655 или путем 
меј ла offi ce@jpga ste me rin.
rs и на интер нет стра ни ци 
www.jpga ste me rin.rs.
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Финан си ра ње три пот про јек та на тери то ри ји општи не Теме рин

ЗА „12.5 КИЛО МЕ ТА РА КУЛ ТУ РЕ“ ОПШТИ НА 
ДОБИ ЛА 13.5 МИЛИ О НА ДИНА РА

За рекон струк ци ју и доград њу Дома кул ту ре у Сири гу 10 мили о на дина ра – За рекон струк ци ју 
објек та Месне зајед ни це Бач ки Јарак три мили о на дина ра – Међу пот про јек ти ма и изра да про јект-
но-тех нич ке доку мен та ци је за Цен тар за него ва ње кул ту ре и тра ди ци је Кра ји шни ка Војов ди не

На кон кур су Мини стар-
ства кул ту ре и инфор-
ми са ња „Гра до ви у 

фоку су“, Општи ни Теме рин 
доде ље но је 13,5 мили о на 
дина ра за реа ли за ци ју про-
јек та „12,5 км кул ту ре“, који 
под ра зу ме ва три пот про јек-
та. О томе коли ко је сред-
ста ва доде ље но по кон кур су 
рекла нам је Нина Срдић, 
члан већа заду жен за ресор 
кул ту ре. 

-  Први део кон кур са обу-
хва та рекон струк ци ју и 
доград њу Дома кул ту ре у 
Сири гу за чега је издво је но 
10 мили о на дина ра. Дру ги 
део кон кур са одно си се на 
дру гу фазу  рекон струк ци је 
објек та Месне зајед ни це Бач-
ки Јарак за чега је издво је-
но три мили о на дина ра, док 
тре ћи део кон кур са обу хва та 
изра ду про јект но-тех нич ке 
доку мен та ци је објек та буду-
ћег Цен тра него ва ња кул ту ре 
и тра ди ци је Кра ји шни ка Вој-
во ди не, за чега је одбо ре но 
500.000 дина ра – исти че чла-
ни ца већа за кул ту ру.

Ове годи не ће се из општин-
ског буџе та финан си ра ти 
обно ва фаса де на Месној 
зајед ни ци Бач ки Јарак, која 
је под зашти том Заво да за 
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, 
док је рекон струк ци ја кро ва 
на поме ну том објек ту ура-
ђе на пре пар годи на, дода је 
Нина Срдић. 

-  Путем кон кур са Општи-
на пот по ма же рад удру же ња 
и мани фе ста ци ја у кул ту ри, 
удру же ња гра ђа на, цркве и 
вер ске зајед ни це, изда вач-
ку делат ност. Ове годи не 
буџе том Општи не Теме рин 
за суфи нан си ра ње ама тер-
ског кул тур ног ства ра ла штва 
и делат но сти удру же ња у 
обла сти кул ту ре  издво је но 
је 3.050.000 дина ра, док је 
за мани фе ста ци је и про јек те 

у обла сти кул ту ре издво је но 
2.050.000 дина ра. 

Буџе том Општи не Теме рин 
за суфи нан си ра ње про гра ма 
и про је ка та од јав ног инте-
ре са, која реа ли зу ју удру же-
ња гра ђа на, опре де ље но је 
3.755.000 дина ра, док је за 
мани фе ста ци је опре де ље но 
1.235.000 дина ра, а кон кур-
сом за суфи нан си ра ње про-
је ка та црка ва и вер ских зајед-
ни ца опре де ље но три мили-
о на дина ра. У току маја биће 
рас пи сан кон курс за про јек те 

у кул ту ри који се одно се на 
изда вач ку делат ност, одно-
сно обја вљи ва ње књи га – 
обја шња ва Нина Срдић.

Ове годи не на Скуп шти ни 
општи не Теме рин одр жа ној 
18. мар та Нина Срдић иза бра-
на је за чла на већа заду же ног 
за кул ту ру, а пре ма њеним 
речи ма, изу зет на јој је част и 
задо вољ ство што оба вља ту 
функ ци ју.

-  Имам сре ћу што сам део 
мла дог тима на челу Општи-
не, који пред во ди тако ђе 

млад пред сед ник, Мла ден 
Зец. Моје жеље и амби ци је 
за наред ни пери од у обла-
сти кул ту ре биће усме ре не 
на побољ ша ње кул тур ног 
живо та наших сугра ђа на, 
како срп ске тако и мађар ске 
наци о нал но сти, орга ни зо ва-
ње разних мани фе ста ци ја, 
про мо ци ја књи га, изло жби, 
деч јих ради о ни ца, итд. 

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја 
спре чи ла је  одр жа ва ње број-
них кул тур них дога ђа ја, што 
се одра зи ло и на дога ђа је у 
нашој општи ни.

- Мно ге мани фе ста ци је које 
су биле пла ни ра не про шле и 
почет ком ове годи не мора-
ле су, нажа лост, бити отка за-
не. Захва љу ју ћи вак ци на ци-
ји епи де ми о ло шка сли ка се 
побољ ша ва. Надам се да ће 
се у наред ном пери о ду пла-
ни ра ни дога ђа ји моћи оства-
ри ти и да ћемо се пола ко вра-
ти ти живо ту какав је био пре 
– закљу чу је за ,,Наше нови не’’ 
Нина Срдић. 

М. Мар че та

САРАД ЊА СА МАТИ ЦОМ СРП СКОМ
ПРО ТО КОЛ о сарад њи 

Општи не Теме рин и Мати-
це срп ске пот пи сан је кра-
јем про шле годи не. Циљ 
те сарад ње је уна пре ђе ње 
ква ли те та књи жев ног, умет-
нич ког и обра зов ног рада 
кроз зајед нич ке про јек те. 

Од посеб ног зна ча ја за 
нас су про јек ти веза ни за 
изу ча ва ње живо та и дела 

Луки ја на Мушиц ког, исто-
риј ске мигра ци је, коло-
ни за ци ја у 20. веку, као и 
срп ско-мађар ске кул тур не 
и исто риј ске везе. Општи-
на Теме рин подр жа ће кул-
тур ну, науч ну и изда вач ку 
делат ност Мати це срп ске 
кроз одр жа ва ње три би на, 
ску по ва и окру глих сто ло ва 
– пре ци зи ра Нина Срдић.
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Стра те ги ја без бед но сти сао бра ћа ја општи не Теме рин

ПОДЕ ЛА АУТО-СЕДИ ШТА ЗА ВЕЋУ 
БЕЗ БЕД НОСТ ДЕЦЕ У САО БРА ЋА ЈУ
До сада поде ље но више сто ти на седи шта – Због важно сти пра вил ног поста вља ња сигур но сних 

седи шта, поред поде ле врши се и обу ка

Савет за без бед ност сао бра ћа ја 
Општи не Теме рин већ тре ћу годи-
ну заре дом рас пи су је кон курс за 

доде лу бес плат них ауто-седи шта. Ове 
годи не биће доде ље но 50 ауто-седи-
шта за гру пе од 9 до 36 кило гра ма, а 
пра во уче шћа има ју сви роди те љи са 
тери то ри је општи не Теме рин чија су 
деца рође на од 1. маја 2020. годи не до 
кра ја кон кур са 26. маја 2021.

Пред сед ник Саве та за без бед ност 
сао бра ћа ја Дра ган Бје љац иста као је 
да су сигур но сна седи шта од изу зет не 
важно сти за без бед ност деце у сао-
бра ћа ју.

– Уко ли ко се дого ди сао бра ћај на 
незго да и при томе се дете нала зи у 
вози лу, вели ка веро ват но ћа је да дете 
пре тр пи тешке повре де. Нај лак ше је 
то обја сни ти на пла стич ном при ме ру. 
Уко ли ко се дого ди сао бра ћај на незго-
да при судар ној брзи ни од 50 км/час, а 
дете које се нала зи у наруч ју роди те ља 
у том тре нут ку у вози лу има 10 кг, дете 
тада «изле ће» из наруч ја роди те ља 
силом која је екви ва лент сили која се 
врши кила жом од 500 кг. 

Чак и када се узме у обзир без у-

слов на љубав роди те ља пре ма дете ту 
може мо рећи да чак ни нај сна жни-
је руке не би могле да задр же дете у 
наруч ју у таквој ситу а ци ји. Тако да је од 
вели ке важно сти да се деца пре во зе у 
сигур но сним седи шти ма – обја шња ва 
Бје љац. 

Уз доде лу ауто-седи шта Општи на 
Теме рин орга ни зу је и обу ку за роди-
те ље о начи ну на који се сигур но сна 
седи шта поста вља ју, а пре ма речи ма 
Дра га на Бјељ ца вео ма је важно да се 
то ура ди по упут стви ма. 

– Од изу зет не важно сти је да се седи-
шта мон ти ра ју на пра ви лан начин и да 
се деца пра ви ло пре во зе, због чега 
Општи на Теме рин уз доде лу орга ни-
зу је и обу ку, коју врше струч на лица 
из те обла сти. Основ ни циљ Стра те ги-
је без бед но сти сао бра ћа ја Репу бли ке 

Срби је као и Стра те ги је без бед но сти 
сао бра ћа ја општи не Теме рин је без 
поги ну ле деце на путе ви ма. 

Ова акци ја спро во ди се тре ћу годи-
ну заре дом, а финан си ра је Општи-
на Теме рин. До сада је на тери то ри ји 
наше општи не поде ље но више сто ти-
на седи шта нај мла ђим сугра ђа ни ма.

– Општи на Теме рин финан си ра купо-
ви ну дечи јих ауто-седи шта од напла-
ће них нов ча них казни сао бра ћај них 
пре кр ша ја. Тиме се може закљу чи ти 
став руко вод ства Општи не Теме рин о 
без бед но сти сао бра ћа ја, а то је да они 
небе збед ни финан си ра ју без бед ност 
сао бра ћа ја – наводи Бјељац.

Кон курс се завр ша ва 26. маја, а поде-
ла ауто-седи шта оба ви ће се 28. маја у 
згра ди Општи не Теме рин. 

Т.К.

СТА ТИ СТИ КА
УПО ЗО РА ВА
ЗАБРИ ЊА ВА ЈУ ЋА чиње ни ца је 

да нај ви ше деце у сао бра ћа ју стра-
да као пут ни ци у вози лу, а не као 
пеша ци, како већи на људи мисли, 
нагла ша ва Бје љац.

У општи ни Теме рин је од 1997. 
годи не, од када су доступ ни пода-
ци, пето ро деце поги ну ло на путе-
ви ма општи не Теме рин и то тро је 
деце 1998. годи не, јед но дете 1999. 
и јед но 2015. годи не. Прет ход не 
2020. годи не било је повре ђе но 
два на е сто ро деце у сао бра ћај ним 
незго да ма на путе ви ма општи не 
Теме рин, од којих је, тро је пре тр пе-
ло тешке, а њих деве то ро лаке теле-
сне повре де.
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Сва ке годи не 12. маја у Сири гу се пра зну је Све ти Васи ли је Остро шки Чудо тво рац

СИРИ ЖА НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЕО СКУ СЛА ВУ
Због ситу а ци је са коро на ви ру сом хра мов на сла ва обе ле же на скром ни је -  Литур ги ји при су ство ва-

ли пред сед ник општи не Мла ден Зец и његов заме ник Дејан Бра даш

Месна зајед ни ца Сириг 12. маја про-
сла вља сво ју сео ску сла ву Све тог 
Васи ли ја Остро шког Чудо твор ца. 

Пра знич на радост запо че ла је у наве чер је 
пра зни ка, пра знич ним бде ни јем које је слу-
жио над ле жни парох, про то на ме сник Дој чин 
Сто ја но вић. 

Испред хра ма Св. Васи ли ја Остро шког про-
дав ци су поста ви ли сво је тен де са робом, а 
литур ги ји су пово дом сла ве при су ство ва ли 
пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец и 
његов заме ник Дејан Бра даш. 

Том при ли ком Бра даш je иста као важност 
обе ле жа ва ња овог дана и чести тао свим гра-
ђа ни ма сео ску сла ву Све тог Васи ли ја Остро-
шког Чудо твор ца.

– Сва ке годи не 12. маја тра ди ци о на ло се 
оку пља мо у вели ком бро ју да обе ле жи мо 
овај датум, који је јако важан за Сири жа-
не. Због ситу а ци је са коро на ви ру сом ове 
годи не сео ску сла ву смо обе ле жи ли нешто 
скром ни је.  Нада мо се да ће се сле де ће 
годи не сте ћи усло ви да се овај датум обе-
ле жи масов ни је, као што је то било рани јих 

годи на – каже Бра даш.
Том при ли ком Брадаш је сво јим сугра ђа ни-

ма чести тао сео ску сла ву, као и свим ста нов-
ни ци ма општи не Теме рин који Све тог Васи-
ли ја Остро шког Чудо твор ца обе ле жа ва ју као 
сво ју крсну сла ву.

Храм Све тог Васи ли ја Остро шког у Сири гу 
уте ме љен је 12. маја 1992. годи не, а про јек-
то вао га је дипло ми ра ни инже њер гра ђе ви не 
Бра ни слав Косо вић из Бач ке Топо ле. Данас је 
Цркве на општи на Сириг у саста ву Бач ке паро-
хи је, као само стал на паро хи ја Сириг. 

С. К.

СВЕ ТИ ВАСИ ЛИ ЈЕ ОСТРО ШКИ
– ЧУДО ТВО РАЦ СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦРКВЕ
МОШТИ Све тог Васи ли ја Остро шког 

чува ју се у мана сти ру Острог, у Црној 
Гори, као вели ка све ти ња, више од 300 
годи на. То је место ходо ча шћа и за вер-
ни ке дру гих рели ги ја.

Све ти Васи ли је Остро шки рођен је 
у селу Мрко њи ћи, у Попо вом пољу, у 
Хер це го ви ни. Замо на шио се и запо чео 

живот под ви жни ка у тре бињ ском мана-
сти ру Успе ни ја Пре све те Бого ро ди це.

Као епи скоп захум ско-хер це го вач ки и 
скен де риј ски, живео је у мана сти ру Твр-
до шу. Када су га Тур ци разо ри ли, Васи-
ли је се пре се лио у мана стир Острог, где 
је наста вио под ви жнич ки живот и где се 
упо ко јио 1671. годи не.

Цене кар ти и рас по ред вожње непро ме ње ни

„БЕЧЕЈ ПРЕ ВОЗ“ НОВИ ПРЕ ВО ЗНИК ПУТ НИ КА
НА РЕЛА ЦИ ЈИ СИРИГ – ТЕМЕ РИН

Од утор ка, 11. маја, пре воз 
пут ни ка на рела ци ји Сириг 
– Теме рин оба вља ,,Бечеј-

пре воз“. Месеч не кар те у наред ном 
пери о ду пут ни ци могу купи ти у кан-
це ла ри ји Месне зајед ни це Сириг. 

Цене  месеч не и днев не кар те 
нису се мења ле. Пут ни ци за днев-
ну кар ту у јед ном прав цу пла ћа ју 80 
дина ра, док за месеч ну кар ту мора-
ју да издво је 1.200 дина ра.

Пре ма речи ма секре та ра Месне 
зајед ни це Сириг Жар ка Којо ви-
ћа, Општи на Теме рин је иза бра ла 
овог пре во зни ка као нај по вољ ни ју 

пону ду на тен де ру.
– Општи на Теме рин је рас пи са ла 

тен дер и иза бран је ,,Бечеј пре воз“ 
као нај по вољ ни ја пону да, а морам 
да напо мен да смо и рани је има ли 
одлич ну сарад њу са њима и нада-
мо се да ће тако бити и убу ду ће – 
исти че Којо вић. - Углав ном буде 
рас про да то по месе цу од 100 до 
120 месеч них кара та, а цена је врло 
повољ на, јер Општи на Теме рин 
регре си ра један део пре во за. 

Ред вожње на овој рела ци ји 
остао је исти.

С. К.
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За новог пред сед ни ка Општин ског удру же ња пен зи о не ра Теме рин иза бран Мир ко Зорић,
Сири жа нин који је актив ни члан удру же ња 18 годи на

ЕНТУ ЗИ ЈА ЗАМ И ВОЉА ПЕН ЗИ О НЕ РА У 
ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН ЗА ПРИ МЕР МЛА ДИ МА

Теме рин ска општи на има више од 6.500 пен зи о не ра од којих удру же ње бро ји око 1.200 чла но ва - 
Ове годи не пра во на бес плат но лече ње у бања ма има ју 52 пен зи о не ра - Око 25 ста ри јих сугра ђа на 
10. јуна лето ва ће у Грч кој

На редов ној годи шњој Скуп шти ни 
Општин ског удру же ња пен зи о не ра 
Теме рин, која је одр жа на 29. апри ла у 

Омла дин ском дому, за новог пред сед ни ка, 
који ће руко во ди ти овом орга ни за ци јом у 
наред ном четво ро го ди шњем пери о ду, иза-
бран је Мир ко Зорић из Сири га, актив ни 
члан овог удру же ња већ 18 годи на. 

За свог прет ход ни ка има само речи хва ле, 
јер се, како каже, у прет ход не чети ри годи не 
доста ради ло, чиме су се побољ ша ли усло-
ви рада и борав ка пен зи о не ра у овда шњим 
про сто ри ја ма.

– Кан це ла ри је, одно сно про сто ри је где 
бора ве пен зи о не ри су осве же не. У про те-
клом пери о ду рено ви ран је клуб пен зи о-
не ра и кан це ла ри је, заме ње на је сто ла ри ја, 
одра ђе ни су и гип са ни радо ви (спу ште ни 
пла фо ни). Није се мно го путо ва ло из оправ-
да них раз ло га, а ово што је одра ђе но је 
заи ста вред но сва ке похва ле – нагла ша ва 
Зорић. 

Поред свих хума ни тар них акци ја које су у 
пла ну за пен зи о не ре, Зорић посе бан акце-
нат даје на дру же њи ма и изле ти ма и то 
исти че као при о ри тет удру же ња у наред ном 
пери о ду. 

– Има мо људе који ма тре ба помо ћи, али 
тако ђе и оне који су уса мље ни и који ма тре-
ба дру штво. Насто ја ће мо да ква ли тет живо-
та нај ста ри јих гра ђа на општи не Теме рин 
допу ња ва мо орга ни зо ва њем вели ког бро ја 
дру же ња, изле та (јед но днев них, дво днев-
них), одла за ка у бање... – набра ја Зорић. 

Тога, пре ма њего вим речима, у про те клом 
пери о ду није било због целе ситу а ци је са 
коро на ви ру сом, због које су се пона ша ли 
дисци пли но ва но. 

Углав ном кад иде мо на изле те, као дома-
ћи не ода бе ре мо пен зи о не ре, где нас они 
доче ка ју и пока жу нам лепо те свог гра да или 
земље у којој живе и у дру же њу, уз музи ку, 
смех и при чу, и раз ме ну иску ста ва про ве де-
мо доста ква ли тет ног вре ме на зајед но. Ово 
сва ка ко пред ста вља допу ну ква ли те та живо-
та, нама пен зи о не ри ма, у овом тре ћем добу 
– дода је Зорић.

Погод но сти за чла но ве
удру же ња пен зи о не ра

општи не Теме рин

Месна удру же ња пен зи о не ра у све чети-
ри месне зајед ни це (Теме рин, Ста ро Ђур-
ђе во, Бач ки Јарак и Сириг)  у про гра му рада 
зна чај ну пажњу посве ћу ју сарад њи са дру-
гим орга ни за ци ја ма, набав ци огре ва, обез-
бе ђи ва њу паке та помо ћи за нај у гро же ни је, 
кон тро ли здра вља, опо рав ку сво јих чла но-
ва у бања ма, екс кур зи ја ма у Срби ји, али и у 
сусед ним земља ма.

Пен зи о не ри могу наба ви ти угаљ и дрва, 
за шта пока жу инте ре со ва ње и набав ка 
пре ко удру же ња им је повољ ни ја него да 
сами наба вља ју огрев на дрва ри, а исто тако 
могу да га пла те на више рата без кама те. 

Како исти че Зорић, то је врло бит на и вели-
ка олак ши ца како за пен зи о не ре тако и за 
локал ну зајед ни цу.

– Ако обје ди ни мо све пен зи о не ре, може-
мо да наба ви мо огрев испод тржи шне цене 
и да дого во ри мо са доба вља чи ма да дају 
на рате робу. То су неке од погод но сти које 
може мо да учи ни мо за наше пен зи о не ре. 
За неке слу ча је ве, где пен зи о не ри заи ста 
нису у могућ но сти да себи обез бе де огрев, 
ми се тру ди мо да обез бе ди мо и бес плат на 
дрва или угаљ, сход но нашим могућ но сти-
ма. Углав ном за око 5 пен зи о не ра на нивоу 
целе општи не, за које оце ни мо да је то пре-
ко потреб но, може мо да обез бе ди мо два до 
три метра дрва или угља бес плат но – пре ци-
зи ра пред сед ник удру же ња.

Нај ста ри ји гра ђа ни општи не Теме рин сва-
ке годи не има ју и могућ ност да иду на опо-
ра вак у бање у орга ни за ци ји удру же ња, а 
инте ре со ва ње је увек вели ко. Ове годи не 
са под руч ја теме рин ске општи не, пра во на 
бес плат но лече ње у бања ма има ју 52 пен зи-
о не ра.

Про шле годи не, пре ко Општин ског удру-
же ња пен зи о не ра Теме рин, пра во на реха-
би ли та ци ју о тро шку Фон да ПИО могло је 
оства ри ти 46 пен зи о не ра, што због ситу а ци-
је са коро на ви ру сом није све иско ри шће но.

У УДРУ ЖЕ ЊУ ВИШЕ
ОД 1.200 ЧЛА НО ВА
ОПШТИН СКО удру же ње пен зи о не ра 

Теме рин осно ва но је 1. јула 1947. годи-
не. Тре нут но бро ји више од 1.200 чла-
но ва, који су пла ти ли чла на ри ну за ову 
годи ну, што им омо гу ћа ва раз не погод-
но сти. Од тог бро ја чла но ва у Месној 
орга ни за ци ји (МО) Теме рин има око 
700, у МО Ста ром Ђур ђе ву нешто мање 
од 200, у Бач ком Јар ку око 200 и у Сири-
гу око 250 пен зи о не ра. На тери то ри ји 
општи не Теме рин живи нешто више од 
6.500 пен зи о не ра.
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– Сва ка ко, има мо и редов не акци је, где 
пен зи о ни фонд шаље пен зи о не ре у бање, а 
ми у тим ситу а ци ја ма при ку пља мо доку мен-
та ци ју и кон ку ри ше мо пен зи о ном фон ду 
за бес плат не бање на нивоу целе општи не. 
Про шле годи не доби ли смо око 46 места у 
бања ма, међу тим мислим да нису сва иско-
ри шће на. Ове годи не 52 пен зи о не ра има ће 
ту могућ ност бес плат ног лече ња у бања ма – 
обја шња ва Зорић.

Овог месе ца пред сед ник удру же ња са 
десе так пен зи о не ра био је на одмо ру у 
Бањи Кови ља чи, а за који дан иду у Рибар-
ску бању. Сва ке годи не орга ни зу је се пут 
до Мађар ске за пен зи о не ре из Месне орга-
ни за ци је Теме рин, док за пен зи о не ре из 
Месне орга ни за ци је Сириг у пла ну је пут до 
Хрват ске. Ове годи не, с обзи ром на то да се 
отва ра ју гра ни це са сусед ним земља ма, 10. 
јуна орга ни зо ва ће и лето ва ње у Грч кој за око 
25 пен зи о не ра из општи не.

Пре ма речи ма Зори ћа помоћ држа ве им 
је од изу зет ног зна ча ја, наро чи то у вре ме 
коро на ви ру са, када су нај ста ри ји ста нов ни-
ци и нај у гро же ни ји.

– С обзи ром на пози ци ју у којој се због 
годи на нала зи мо као нај ста ри ји гра ђа ни, 
здра вље нам је попри лич но угро же но и 
сто га мора мо да води мо рачу на да наба-
ви мо све потреб не леко ве, вита ми не, да 
се ква ли тет но хра ни мо и живи мо, што изи-
ску је одре ђе на сред ства. Сва ка помоћ нам 
је добро до шла. Сто га бих иста као да нам је 
од вели ког зна ча ја и помоћ од држа ве, како 
нов ча на, тако и ова у виду вита ми на – не 
кри је задо вољ ство Мир ко Зорић.

С. Коса но вић

ПРИ ЈА ВЕ ЗА БЕС ПЛАТ НА 
ЛЕЧЕ ЊА У БАЊА МА
ТРЕ НУТ НО је у току јав ни позив за 

при јем зах те ва за одла зак на бес плат ну 
десе то днев ну реха би ли та ци ју у бања ма 
и лечи ли шти ма широм Срби је за пен зи-
о не ре који испу ња ва ју усло ве у погле ду 
при ма ња пен зиј ске накна де и тра ја ће 
до 31. маја.

Пра во на бес плат ну реха би ли та ци ју 
у здрав стве но-соци јал ним усло ви ма и 
бањ ско-кли мат ским лечи ли шти ма има-
ју кори сни ци ста ро сних, инва лид ских и 
поро дич них пен зи ја, који има ју пре би-
ва ли ште на тери то ри ји Репу бли ке Срби-
је и чија пен зи ја није већа од 29.378 
дина ра и нема ју дру га лич на при ма ња.

При ја ве се под но се до кра ја маја 
удру же њи ма, одно сно одбо ри ма кори-
сни ка пен зи ја са под руч ја фили ја ле 
Фон да на којој кори сник има пре би ва-
ли ште. Уз при ја ву је нео п ход но при ло-
жи ти пен зиј ски чек и доказ о виси ни 
пен зи је из ино стран ства.

Бање које су на рас по ла га њу нала-
зе се на тери то ри ји Вра ња, Лесков ца, 
Про ку пља, Ниша, Пиро та, Кру шев ца, 
Ћупри је, Заје ча ра, Бора, Кра гу јев ца, 
Кра ље ва, Чач ка, Ужи ца, Шап ца, Сме де-
ре ва, Пожа рев ца…
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Поло же ни вен ци на Спoменик сло бо де у цен тру Теме ри на

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДАНА ПОБЕ ДЕ
НАД ФАШИ ЗМОМ

Пово дом Дана побе де над фаши змом, 
који се обе ле жа ва 9. маја, испред 
Спо ме ни ка сло бо де у цен тру Теме-

ри на 11. маја вен це су поло жи ли пред став-
ни ци општи не Теме рин, Саве за удру же-
ња бора ца народнооcлободилачког рата 
(СУБ НОР), Дру штва срп ско-руског при ја-
тељ ства, Покре та соци ја ли ста и Соци ја ли-
стич ке пар ти је Срби је.

Вен ци су тим пово дом поло же ни и у Ста-
ром Ђур ђе ву испред Спо ме ни ка жртва ма 
фаши зма.

Пред сед ник СУБ НОР-а Мом чи ло Кара-
но вић иста као је да оно што је у сећа њу 
тре ба да живи и да се пре но си с коле на на 
коле но, како би се сачу ва ло од забо ра ва.

– Оку пи ли смо се испред Спо ме ни ка 
сло бо де у цен тру Теме ри на како бисмо 

одр жа ли сећа ње на 9. мај, одно сно на Дан 
побе де над фаши змом. То је дан осло бо-
ђе ња од фаши стич ког зла, захва љу ју ћи 
руској бра ћи и нашим пре ци ма, који су 
зајед но уче ство ва ли у осло ба ђа њу домо-
ви не. Сло бо дар ска бакља још гори и док 
нас буде она ће да тра је – иста као је Кара-
но вић.

Т. К.

У Бач ком Јар ку се 11. мај про сла вља као Дан Месне зајед ни це

ПОЛО ЖЕ НИ ВЕН ЦИ У БАЧ КОМ ЈАР КУ
ПОВО ДОМ ДАНА СЕЛА

Пово дом Дана Месне зајед ни це Бач-
ки Јарак, који се обе ле жа ва 11. маја, 
поло же ни су вен ци код бистa Гаври-

лу Прин ци пу и Слав ку Роди ћу у цен тру 
Бач ког Јар ка, као и код бистa Петру Кочи-
ћу, Бран ку Ћопи ћу и Мили Мар че ти у Eтно-
пар ку “Брв на ра”. Вен це су поло жи ли пред-
став ни ци МЗ Бач ки Јарак, Кул тур ног цен-
тра “Луки јан Мушиц ки” Теме рин и Саве за 
удру же ња бора ца народ но о сло бо ди лач ког 
рата. 

Пред сед ник МЗ Бач ки Јарак Вла до Кара-
но вић иста као је важност обе ле жа ва ња 
овог дана.

– Пре 75 годи на на данашњи дан, 11. 
мајa, вели ки број досе ље ни ка дошао је у 
наше место и због тога овај дан обе ле жа-
ва мо као Дан села. Тра ди ци о на ло се сва-
ке годи не оку пља мо у вели ком бро ју. Ове 
годи не због коро на ви ру са Дан села обе ле-

жи ли смо нешто скром ни је, али је нај бит-
ни је да се 11. мај никад не забо ра ви и да се 
тра ди ци ја наста ви. Нада мо се да ће сле де-
ће годи не ова ситу а ци ја са пан де ми јом да 
се нор ма ли зу је и да ћемо моћи да се оку-
пи мо и у већем бро ју – дода је Кара но вић.

У Бач ки Јарак нај ве ћа гру па досе ље ни-
ка сти гла је 11. маја 1946. годи не. Сти гле 
су 332 поро ди це са 1.869 одра слих осо ба и 
седам сто че тр де сет сед мо ро деце, узра ста 
до 14 годи на.  

Т. К.
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Ману фак тур ни про из во ди никад тра же ни ји

МОЈ ПЛИ ША НИ САН – ОДЛИ ЧАН 
ПОКЛОН ЗА СВЕ УЗРА СТЕ

За ,,Наше нови не“ гово ри ла је Дали бор ка Јан ко вић, мај ка тро је деце, дома ћи ца и вла сни ца инста-
грам про фи ла „Мој пли ша ни сан“ где куп ци ма нуди сво је руч но пра вље не пли ша не играч ке

Каже се да посто ји посеб на веза  изме-
ђу дете та и пли ша не играч ке, а у 
то нас током раз го во ра уве ра ва  и  

Дали бор ка, која каже да пли ша не играч-
ке код деце буде осе ћај топли не, нежно-
сти и сигур но сти. Сво ју жељу из тинеј џер-
ских дана, да пра ви играч ке за децу, наша 
сагов нор ни ца испу ни ла је недав но.

– Пре пар годи на, сасвим слу чај но сам, 
раз гле да ју ћи по интер не ту, наи шла на 
хекла не играч ке. Поно во ми се роди ла 
жеља за руч ним радом, буду ћи да сам 
зна ла да хеклам и да шијем, одлу чи ла сам 
да поку шам уз подр шку мојих нај бли жих.  
Прво сам поче ла са изра дом без шеме, 
хекла ју ћи по осе ћа ју и, искре но, била сам 
задо вољ на како су испа ли први при мер-
ци, што сам и поде ли ла са уку ћа ни ма који 
су ме подр жа ли и охра бри ли да кре нем 
са већом изра дом соп стве них игра ча ка – 
каже Дали бор ка. 

Да би хоби добио озбиљ ни ју димен зи-
ју, било је потреб но обра ти ти пажњу и на 
мар ке тинг. Од инте ре со ва ња које се на 
почет ку сво ди ло на нај бли же при ја те ље и 
њихо ву децу, хекла не играч ке сти гле су до 

тога да су по ква ли те ту пре по зна тљи ве у 
Теме ри ну и око ли ни. 

– На почет ку сам ради ла само пли ша не 
зеке са дугим и мека ним уши ма, потом сам 
про ши ри ла асор ти ман  на меде, мале зеке, 
овчи це, пили ће, жира фе, а сад тре нут но 
радим на изра ди сло ни ћа. Током вре ме на  
дошла сам на иде ју да се опро бам и у изра-
ди при ве за ка, што ми је и пошло за руком. 
Углав ном су у пита њу памуч на (кон ча на) 
срца разних боја,  а тако ђе у асор ти ма ну 
се могу про на ћи и хекла не лоп те за буду ће  
мла де фуд ба ле ре – исти че наша саго вор ни-
ца. 

Играч ке су данас сви ма доступ не, али је 
избор ква ли тет них игра ча ка вео ма сужен. 
Комер ци ја ли за ци јом про из вод ње и сво ђе-
њу тро шко ва на мини мум играч ке су поче-
ле да губе на ква ли те ту. Упи та ли смо нашу 
саго вор ни цу, зашто би играч ке из „Мог пли-
ша ног сна“ биле пра ви избор?

– Морам да нагла сим да пли ша не играч-
ке, деци која се тек сусре ћу са играч ка ма, 
не може ништа да заме ни. У току ноћи док 
спа ва ју, грле ћи играч ку сигур ни су јер мисле 
да су у мај чи ном загр ља ју. А дру га став ка је 
ква ли тет изра де. У изра ди кори стим  нај че-
шће 100% памуч ни конац, а поред њега и  
пли ша ни конац , анти бак те риј ско пуње ње 
и сигур но сне очи – дода је Дали бор ка. 

У току раз го во ра сазна ли смо да су у 
почет ку мали ша ни углав ном били крај њи 
кон зу мен ти про из во да. Међу тим,  вре-

ме ном, играч ке су про на шле сво ју  свр-
ху посто ја ња и као одлич ни  покло ни за 
рођен дан. Тако ђе, про из во ди који ма Дали-
бор ка посве ћу је вели ку пажњу, поста ли су 
и несум њи во добар избор када је у пита њу 
деко ра ци ја неког дела дома или послов ног 
про сто ра.

– У изра ди игра ча ка уче ству јем искљу-
чи во само ја, док у при ба вља њу мате ри ја-
ла, саве то ва њи ма око изгле да и вели чи не 
игра ча ка и аран жма ни ма пако ва ња при 
сла њу,  уче ству ју и моја деца. Тако ђе, они 
ми пома жу и у вође њу инста грам стра ни це 
под нази вом @moj.pli sa ni.san  – закљу чу је 
наша Теме рин ка.

М. САВИЋ

СВЕ ИНФОР МА ЦИ ЈЕ 
НА ИНСТА ГРАМ
ПРО ФИ ЛУ 
СВИ моји про из во ди нала зе се на 

инста грам про фи лу @moj.pli sa ni.san  
где их може те  погле да ти  и испра ти ти  
мој рад од почет ка. У слу ча ју да има те 
неку дру гу жељу, може те сло бод но да 
ми се јави те, па да зајед но поку ша мо да 
напра ви мо нешто ново и по Вашој жељи 
– обја шња ва Дали бор ка Јан ко вић. 
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Општи на Теме рин орга ни зу је кон курс за нај леп ше уре ђе но дво ри ште на тери то ри ји целе општи не

ЗА ЗДРА ВИ ЈУ, ЛЕП ШУ И ЗЕЛЕ НИ ЈУ 
ОПШТИ НУ ТЕМЕ РИН

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја орга ни зу је се више од десет годи на - Биће доде ље не награ де за 
прво, дру го и тре ће место, као и глав на награ да за нај леп ше уре ђе но дво ри ште на под руч ју теме-
рин ске општи не - Овим пово дом, кра јем маја одр жа на je цвет на пија ца

Општи на Теме рин je 10. 
маја рас пи са ла кон курс 
за нај леп ше уре ђе но 

дво ри ште на под руч ју целе 
општи не Теме рин.

На так ми че њу могу да 
уче ству ју сви заин те ре со ва-
ни дома ћи ни са тери то ри је 
општи не Теме рин, који има ју 
дво ри шта, тако што ће се при-
ја ви ти и узе ти уче шћа у овој 
тра ди ци о нал ној мани фе ста ци-
ји. При ја ве се под но се до 31. 
маја у згра ди Општи не Теме-
рин, у кан це ла ри ји број 9 или 
пре ко теле фо на 021/842-205 
или 062/8841544.

Коми си ја за избор нај леп-
ше уре ђе ног дво ри шта коју 
чине Иза бе ла Урбан, Тама ра 
Кара но вић, Милан Ива но вић, 
Аран ка Тер те ли, Габри е ла Пете 
Mилински, Мили ца Пје вац 
и Кора на Ћиро вић  по исте ку 
рока оби ћи ће при ја вље на дво-
ри шта, извр ши ти бодо ва ње по 
утвр ђе ним кри те ри ју ми ма и 
про гла си ти побед ни ке.

Так ми чар ска акци ја „Нај леп-
ше уре ђе но дво ри ште“ уста-
но вље на је са циљем да наши 
сугра ђа ни озе ле ња ва њем 
и улеп ша ва њем дво ри шта 
ства ра ју и одр жа ва ју здра ву 
живот ну сре ди ну и дају зна-
чај у допри но су озе ле ња ва ња 
живот ног окру же ња и леп шем 
изгле ду теме рин ске општи не. 

Пре ма речи ма пред сед ни це 
коми си је за нај леп ше уре ђе-

но дво ри ште Иза бе ле Урбан, 
ова мани фе ста ци ја орга ни зу је 
се више од десет годи на и од 
изу зет ног је зна ча ја за гра ђа не 
општи не Теме рин.

– Са дола ском лепог вре ме-
на из ушу шка ног дома наше 
ком ши је селе се у сво ја дво ри-
шта. Жеља нам је, да кроз ову 

акци ју, под стак не мо све гра-
ђа не да сво је окру же ње учи не 
још ква ли тет ни јим, здра ви јим 
и леп шим за живот. Ову мани-
фе ста ци ју тра ди ци о нал но 
орга ни зу је мо више од десет 
годи на и наста ви ће мо, јер уре-
ђе њем при ват них екс те ри је ра 
допри но си мо леп шем изгле ду 
целе наше општи не – иста кла 
је пред сед ни ца жири ја Иза бе-
ла Урбан.

У спон зо ри са њу награ да за 
нај бо ље оце ње не уче сни ке 
кон кур са уче ству ју расад ни-
ци и цве ћа ре из општи не који 
дају лепе и при клад не награ-
де. 

О тач ном дату му све ча ног 
про гла ше ња побед ни ка, коми-
си ја за избор нај леп ше уре ђе-
ног дво ри шта бла го вре ме но 
ће оба ве сти ти побед ни ке.

С. К.

У ТРЦИ ЗА 1, 2. И 3. МЕСТО,
КАО И ГЛАВ НУ НАГРА ДУ 

ПРО ЛЕЋ НА ЦВЕТ НА ПИЈА ЦА У МАЈУ

РАНИ ЈИХ годи на, у сва кој 
месној зајед ни ци бира на су 
и награ ђи ва на  по три нај-
леп ше уре ђе на дво ри шта, а 
глав на награ да доде ље на је 
нај леп шем дво ри шту. Поред 
избо ра нај леп ших дво ри шта, 
про те клих годи на бира ле су 
се и нај леп ше тера се и бал-
ко ни. Ове годи не чла но ви 
жири ја ће бодо ва њем изгле-

да и уре ђе ња дво ри шта, 
доне ти одлу ку о побед ни-
ци ма за прво, дру го и тре ће 
место на нивоу целе општи-
не, без бира ња нај леп шег 
дво ри шта по месним зајед-
ни ца ма. Том при ли ком биће 
доде ље на и глав на награ да 
за нај леп ше уре ђе но дво-
ри ште на тери то ри ји целе 
општи не Теме рин. 

У цен тру Теме ри на, код 
малог пар ка, 22. маја орга-
ни зо ва на је цвет на пија ца, 
на којој су уче ство ва ли спон-
зо ри так ми че ња „Нај леп ше 
уре ђе но дво ри ште“. Посе ти о-
ци су могли на јед ном месту 
да про на ђу све што им је 
потреб но за уре ђе ње њихо-

вих врто ва, бал ко на и домо-
ва. Теме рин ска цвет на пија ца 
за циљ има про мо ци ју малих 
про из во ђа ча цве ћа, сад ни-
ца и опре ме за хор ти кул ту ру, 
а изла га чи су при пре ми ли 
разно вр сну пону ду сезон ског 
цве ћа и сад ни ца, као и опре-
му за сад њу и башту.
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АКТУЕЛНО

Обе ле жа ва ње „Европ ске зеле не неде ље 2021“ и у општи ни Теме рин

ОЧИ ШЋЕ НА СТА ЗА ЗДРА ВЉА ПРЕ МА 
ЈЕГРИЧ КОЈ

Тури стич ка орга ни за ци ја опш-
ти не Теме рин при кљу чи ла 
се обе ле жа ва њу „Европ ске 

зеле не неде ље 2021“ акци јом 
чишће ња  дуж Ста зе здра вља пре-
ма Јегрич кој. Акци ја под нази вом 
„Clean-Up Day“ одр жа на je 15. 
маја, a уче сни ци су били запо сле-
ни у овој уста но ви, који су саку пи-
ли око десет џако ва сме ћа. Дирек-
тор ка Тури стич ке орга ни за ци је 
Мари на Ињац иста кла је важност 
одр жа ва ња ова квих акци ја.

– Мани фе ста ци ја је одр жа на 
у окви ру обе ле жа ва ња „Европ-
ске зеле не неде ље 2021“ што 
пред ста вља про мо ци ју нул те сто-
пе зага ђе ња живот не сре ди не, 
без ток си на у нашем гра ду или 
општи ни и обе ле жа ва се од 3. 
маја до 13. јуна. Орга ни за тор је 
Гене рал ни дирек то рат за живот ну 
сре ди ну Европ ске коми си је, који 
сва ке годи не оку пља све доно си-
це одлу ка, еко ло ге и дру ге заин те-
ре со ва не стра не, што пред ста вља 
при ли ку за њихо ву интер ак ци-
ју. Наш циљ је био да пока же мо 

сви ма да зајед нич ким сна га ма 
може мо оства ри ти јед ну зајед-
нич ку амби ци ју, а то је да живи мо 
у неза га ђе ној живот ној сре ди-
ни и да про сто пре ста не мо да је 
зага ђу је мо – нагла ша ва Мари на 
Ињац.

У овој акци ји су, пре ма њеним 
речи ма, били уса мље ни, јер је 
уче шће гра ђа на изо ста ло, што 
је, како прет по ста вља, после ди-
ца ситу а ци је око коро на ви ру са у 
којој се нала зи мо. 

– Заи ста смо били уса мље ни 
у овој целој при чи, инте ре со ва-
ње гра ђа на је изо ста ло, урп кос 
томе што смо и качи ли пла ка те 
и упу ти ли пози ве свим уста но ва-
ма и инсти ту ци ја ма. Оно што смо 
при ме ти ли, а што нас је при јат но 
изне на ди ло јесте да људи заи-
ста кори сте ту ста зу. Сре ли смо 
доста бици кли ста, шета ча, људи 
који су ишли на пеца ње, што нам 
довољ но гово ри о зна ча ју ове ста-
зе за наше гра ђа не – обја шња ва је 
Мари на Ињац.

Т. К.

Еки па ,,Наших нови на“ у акци ји сузби ја ња досад них пара зи та

КРПЕ ЉИ ВРЕ БА ЈУ СА ЗЕЛЕ НИХ ПОВР ШИ НА
Пре но сни ци су разних смр то но сних боле сти – Након борав ка у при ро ди оба ве зно пре гле да ти цело 

тело и косу – Редов но кон тро ли са ти и кућ не љубим це

Крпе љи су пара зи ти који сиса ју крв и који 
могу бити пре но сни ци разних боле сти 
(лајм ска болест, енце фа ли тис, итд). Опа-

сни су и по чове ка и по живо ти ње. 
Овај пара зит живи на свим зеле ним повр-

ши на ма било да се ради о селу или гра ду. 
Дво ри шта кућа, лива де, град ски пар ко ви, 
ули це,  њихо во су ста ни ште док не про на ђу 
дома ћи на у виду чове ка или живо ти ње. Када 
додир не живо ти њу, крпељ се пре се ли на њу 
и при чвр сти се угри зом за кожу сишу ћи крв.

Поче так про ле ћа и јесе ни иде ал но је вре-
ме за њихо ву акци ју, али иску ства су пока за-
ла да могу бити актив ни током целе годи не. 
Уко ли ко ваш пас или мач ка сло бод но шета ју 
по дво ри шту или их изво ди те у шет њу, мора те 
их редов но пре гле да ти и на тај начин спре чи-
ти ујед крпе ља. Крпељ је јако мали, као чио-
ди на гла ва, црне је боје и пау ко ли ког изгле-
да. Како пије крв, тело му посте пе но расте, 
шири се, поста је сме ђе боје и на кра ју сиво. 
Људи и деца који бора ве у при ро ди  иде ал-
на су мета за ове пара зи те. Сре ћа је ако угле-
да те и укло ни те крпе ља док се он још није 
зака чио за кожу. Уко ли ко се он већ зака чио, 
може те га напи па ти јаго ди ца ма прсти ју. Крпе-

љи се каче за кожу на мести ма где је она нај-
мек ша- уши, врат, сто мак, стра жња стра на 
коле на, па посеб ну пажњу посве ти те потра зи 
на тим мести ма.  Крпе ља може те изва ди ти и 
сами, јер посто је раз не пла стич не спра ви це 
и пин це те за њихо во укла ња ње. Али је ипак 
пре по руч љи во да се обра ти те лека ру одно сно 
вете ри на ру како би они то струч но одра ди ли 
и посла ли крпе ља на ана ли зу. Нај бит ни је код 
вађе ња крпе ља је да му гла ва не оста не уну-
тар тела дома ћи на, као и да не повра ти свој 

садр жај који је иси сао. Вео ма је важно да и 
себе и свој живот ни про стор обез бе ди мо од 
крпе ља. Уси са вај те тепи хе и наме штај, про-
ве тра вај те и истре сај те  пре кри ва че и ћебад. 
При ли ком поврат ка из при ро де гар де ро бу 
и косу оба ве зно истре сти пре ула ска у кућу. 
Крпељ може са вас или дла ке вашег пса да 
пад не на неки од наме шта ја у кући чека ју ћи 
новог дома ћи на.

Послед њих годи на крпе љи пред ста вља-
ју зна ча јан про блем у урба ним сре ди на ма, 
што изи ску је потре бу за њихо вим сузби ја-
њем.  У бор би про тив крпе ља актив но уче-
ству је општи на Теме рин. Трет ман сузби ја ња 
крпе ља ура ђен је 24. апри ла на јав ним зеле-
ним повр ши на ма у општи ни Теме рин. Укуп на 
тре ти ра на повр ши на је 110 ха, а тре ти ра на су 
насе ље на места: Теме рин 59 ха, Бач ки Јарак 
35 ха и Сириг 16 ха. Пет крпе ља посла то је на 
ана ли зу. Пре ма речи ма Габри е ле Милин ски 
Пете, сарад ни ка за зашти ту живот не сре ди-
не у Општи ни Теме рин  у 2021. годи ни поред 
трет ма на про тив крпе ља, биће ура ђе ни трет-
ма ни сузби ја ња лар ви и одра слих кома ра ца 
као и сузби ја ње амбро зи је. 

Н. Н.
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КУЛТУРА

Сло ве ни обе ле жа ва ју 24. мај

ДАН СЛО ВЕН СКЕ ПИСМЕ НО СТИ
Дуга исто ри ја настан ка јези ка и писма – Пиши као што гово риш, 

читај као што је напи са но
,,Чувај те, чедо моје мило, језик као земљу. 

Реч се може изгу би ти као град, као земља, 
као душа. Боље ти је изгу би ти нај ве ћи и 
нај твр ђи град сво је земље, него нај ма њу и 
нај не зна чај ни ју реч сво га јези ка. А шта је 
народ изгу би ли језик, земљу, душу. Народ 
који изгу би сво је речи пре ста је бити народ“. 
Овим речи ма Сте фан Нема ња оста вио нам 
је у ама нет језик и писмо и оба ве зао нас на 
њихо во чува ње и него ва ње. 

Од  2019. годи не Вла да Репу бли ке Срби је 
доне ла је одлу ку да се у Срби ји обе ле жа ва 
24. мај, Дан све тог Ћири ла и Мето ди ја - Дан 
сло вен ске писме но сти. 

Кон стан тин и Мето ди је  били су миси о-
на ри, кул тур не дипло ма те, твор ци првог 
сло вен ског писма. Шире ње писме но сти код 
Сло ве на пове за но је са шире њем хри шћан-
ства. Вели ко мо рав ски кнез Рас ти слав је 862. 
годи не од визан тиј ског цара Миха и ла тра жи 
учи те ље који који ће да про по ве да ју веру 
на јези ку позна том Сло ве ни ма. Визан тиј ски 
цар шаље Кон стан ти на и Мето ди ја, уче ну 
бра ћу из око ли не Солу на. Сло ве ни до тада 
нису има ли писмо, па су бра ћа саста ви ла 
прво сло вен ско писмо- гла го љи цу . 

Гла го љи ца је наста ла по узо ру на грч ка 
сло ва алфа бе та, а доби ла је назив од сло-
вен ске речи ,,гла го ла ти“ што зна чи гово-
ри ти. На осно ву гово ра јужних Сло ве на из 
око ли не Солу на настао је и ста ро сло вен-
ски језик- први писа ни језик свих Сло ве на.  

Овом миси јом ство рен је први сло вен ски 
језик и поста вљен темељ сло вен ске књи-
жев но сти. 

Бра ћа миси о на ри про по ве да ли су веру 
на јези ку који је наро ду био разу мљив, па 
је самим тим и шире ње хри шћан ства било 
лак ше. Кон стан тин се замо на шио и добио 
име Ћири ло. Сма тра се да су Срби при ми ли 
хри шћан ство кра јем 9. века, током тра ја ња 
миси је Ћири ла и Мето ди ја.

Током 10. века миси о нар ски и језич ки рад 
Ћири ла и Мето ди ја наста ви ли су њихо ви 
уче ни ци. Међу нај по зна ти ји ма су Кли мент 
и Наум. Кли мент је саста вио ново, модер-
ни је и јед но став ни је писмо од гла го љи це и 
назвао га по свом учи те љу Ћири лу- ћири ли-
ца. Током  19. века Вук  Кара џић је рефор-
ми сао и појед но ста вио  ћири ли цу. Зато ми 
данас има мо нај са вр ше ни је писмо на све-
ту где сва ком гла су одго ва ра јед но сло во.  

Сети те се тога ако вам кажу да је ћири ли ца 
тешка и ком пли ко ва на.

Вели ки срп ски песник Душко Радо вић је 
јед ном лепо рекао: ,,Воли те срп ски језик 
сва ко га дана пома ло. Срп ски језик нема 
никог дру гог осим нас“. И заи ста је тако. 
Ако не чува мо срп ски језик и ћири ли цу, не 
негу је мо их и пору жни мо стра ним речи ма и 
дру гим писмом, изгу би ће мо их, а онда ћемо 
пола ко губи ти и свој иден ти тет. 

Т. И. К.

,,ПИШИ као што гово риш, читај као 
што је напи са но“ цитат је немач ког гра-
ма ти ча ра и фило ло га Јоха на Аде лун га. 
Вук Кара џић је иско ри стио ово наче ло 
како би спро вео сво ју рефор му јези ка 
и писма. У томе је имао помоћ дру гих 
лин гви ста и уче них људи тог вре ме на. 
Један од њих је и Луки јан Мушиц ки, 
наш Теме ри нац, који је Вуку дао нацрт 
за ћири лич но сло во ,,Ђ ђ“ које ми и 
данас кори сти мо. 

Широм Срби је огра ни зо ва ни мини сај мо ви књи га

МИНИ САЈАМ КЊИ ГА ОДР ЖАН И У ТЕМЕ РИ НУ

Мали изда ва чи књи га су, услед одла-
га ња Сај ма књи га у Бео гра ду, поче-
ли да орга ни зу ју мини сај мо ве књи-

га у гра до ви ма и мести ма широм Срби је, 
мeђу који ма је био и Теме рин. Пулт са књи га-
ма у цен тру Теме ри на био је постављeн пред 
ускр шње пра зни ке и тра јао је до 9. маја. 

Љуби те љи књи га има ли су при ли ку да 
погле да ју и купе књи ге раз ли чи тих жан ро ва, 
где су сајам ски попу сти на раз ли чи та изда-
ња ишли и до 50 постo.   Небој ша Бога вац 
испред изда вач ке куће „Алба Гре ка“ из Бео-
гра да рекао је да ова кав вид про да је при бли-
жа ва куп ци ма књи гу.

– Због коро на ви ру са про шле годи не је 
одло жен Сајам књи га у Бео гра ду, а нисмо 
сигур ни да ће се одр жа ти и ове годи не. Сто-
га смо поче ли да орга ни зу је мо мини сај мо ве 
широм Срби је, где љуби те љи књи га могу да 
купе раз ли чи та изда ња по сајам ским цена-
ма. 

Бога вац је иста као и да је вео ма захва лан 
људи ма из Општи не Теме рин који су му иза-

шли у сусрет и лепо га доче ка ли. 
– Овде смо доче ка ни баш она ко како и 

доли ку је изда ва чи ма од стра не људи који 
се баве  прав ним посло ви ма и кул ту ром у 

Општи ни. Овом при ли ком бих им се нај и-
скре ни је захва лио на лепом доче ку – иста-
као је Бога вац.

Т. К.
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НАШИ СУГРАЂАНИ

Апел за помоћ Нико ли Дан гу би ћу, који води сво ју живот ну бит ку

СУТРА КОЈЕ ИМА ЦЕНУ – ПРИ ЧА
О НИКО ЛИ ДАН ГУ БИ ЋУ

Потреб но је 4.760.000,00 дина ра, како би Нико ла уско ро оти шао на лече ње у Руси ју - Сла њем СМС 
пору ке 1017 на 3030 све је бли жи оства ре њу тог циља

Има дана када се тежи ни живо та дода-
је још неко бре ме, пре го ри сија ли ца 
на кра ју туне ла и после кише наста не 

потоп. Жив човек пре жи ви, ску пи сна гу, заме-
ни сија ли цу и изро ни. Пешча ник се окре не и 
при мо ра нас да оста не мо на тлу, док вре ме 
цури. 

У Нико ли ном сату сва ко зрно песка је 
зна чај но.Нико ла Дан гу бић је тро го ди шњи 
дечак.. Њего ва бор ба почи ње још у мами ном 
сто ма ку. 

– Децем бар. На мамин позив, дола зим у 
род ну кућу у Бач ком Јар ку и уви ђам да мој 
отац уми ре. У боло ви ма, он ме пома зи и 
каже да му је само мене жао јер сам турд на, 
да би због мене издр жао, али мора да оде. 
Тешим га и пла чем. Гово рим да мора да оста-
не због мог неро ђе ног дете та. Сутра дан је 
пре ми нуо. Дава ли смо му седам дана и мени 
се сло ши ло. Хит но ме спре ма ју за цар ски рез. 
11. јану ар, јутро - рађам мушко дете, толи ко 
мале но да ми је у тре нут ку позли ло. Ту ноћ, 
лека ри се боре за мој и Нико лин живот. Та 
ноћ је поста ла три јумф наше живот не бор бе 
- при ча Мари ја на Дан гу бић, Нико ли на мај ка. 

Након раз дво је но сти и стреп ње, Мари ја на 
поку ша ва да дође до свог дете та.

– Због епи де ми је мор би ла тра же ми 
потвр ду о анти те ли ма на исте. Супруг успе ва 
да уђе код Нико ле, да га мази, види и да му 
при ча. Посма трам мог малог, бес по моћ ног 
бор ца на нео на то ло ги ји кроз про зор - при-
се ћа се. 

Након што је пре ме штен на респи ра тор, 
као мај ка доји ља, Мари ја на успе ва да дође 
до свог сина. 

– Не могу Вам опи са ти тај тре ну так када 
види те рође но дете мало као птић, са дла ка-

ма на кожи од незре ло сти и сил ним апа ра ти-
ма који пиште – дода је она. 

Мари ја на је док тор ка. Годи на ма је лечи ла 
децу. Суза ма зали ва изго во ре но, да у сви-
ма нама нара сте и да се запи та мо. Борац не 
напре ду је ни грам. Можда га то спре ча ва да 
подиг не белу заста ву. Након што је успео да 
оста не без тера пи је дани ма, са сво јом поро-
ди цом одла зи кући.

– Био је то 27. април 2018. Нај леп ши и нај-
по бе до но сни ји дан у мом живо ту – иста кла 
је Нико ли на мај ка. 

На путу ка конач ној побе ди, Дан гу би ћи 
кора ча ју иви цом амби са. Њихо ва шет ња 
про пра ће на је гуше њи ма, инха ла тор ним 
тера пи ја ма, сти му ла тив ним вежба ма за 
про хо да ва ње и мозак. Сви трет ма ни на које 
Нико ла иде се раде у при ват ним орди на ци ја-
ма и изу зет но су ску пи. Роди те љи су до сада 
све тро шко ве финан си ра ли сами и ресур си 
су им пре су ше ни. 

Нико ли су потреб на сред ства за лече-
ње, спе ци ја ли стич ке и кон трол не пре гле де, 
дефек то ло шке и  лого пед ске трет ма не, за 
тера пиј ско јаха ње, бањ ско лече ње, пси хо-
ло шке трет ма не као и за пут не тро шко ве и 
сме штај. Потреб но је 4.760.000,00 дина ра, 
како би уско ро оти шао на лече ње у Руси ју. 
Може мо помо ћи сла њем СМС пору ке 1017 
на 3030.

– Поку ша вам да изле чим дете! Надам се 
да ће малог бор ца, Бог награ ди ти за муко-
трп ну бор бу. – завр ша ва хра бра мај ка.

Пред ста вљам вам херо ја. Нема плашт, 
ни мач. Коса му је злат на, очи дра ге, осмех 
искрен. Има три годи не и ранац пун живо та. 
Њего ва моћ је хра брост. Лепр ша руки ца ма и 
лута. У свој свет, без бри га, без цена, боле-
сти и леко ва. Бит ке осва ја срцем и чисто том 
дечи је душе. Нико ла Дан гу бић – херој неви-
дљи вог пла шта.

М. Мило ше вић

Пот пи са ни уго во ри у окви ру про јек та „Одбој ка зове – мој први смеч“

БЕС ПЛАТ НА ШКО ЛА ОДБОЈ КЕ ЗА ДЕЧА КЕ ДО 14 ГОДИ НА
У про сто ри ја ма Одбој ка-

шког саве за Срби је, пот пи са-
ни су уго во ри за орга ни за ци-
ју бес плат них шко ла одбој ке 
у окви ру про јек та «Одбој ка 
зове - мој први смеч» за деча-
ке узра ста до 14 годи на.

Међу пот пи сни ци ма уго во-
ра био је и Теме ри нац, Мио-
драг Ђурић, дуго го ди шњи 
про фе сор физич ког вас пи та-
ња и дипло ми ра ни тре нер 
одбој ке. Тим пово дом, пред-
сед ник општи не Теме рин 
Мла ден Зец посе тио је тре не-

ра Ђури ћа на тре нин гу и пру-
жио подр шку раз во ју спор та.

– Општи на Теме рин са задо-
вољ ством подр жа ва раз вој 
спор та и рад на здра вљу и 
раз во ју деце са тери то ри је 
општи не Теме рин, а подр-
шка се у овом слу ча ју огле да 
у обез бе ђи ва њу бес плат ног 
кори шће ња сале за тре нин ге. 
Надам се да ће вре дан и мар-
љив рад доне ти жеље не успе-
хе и деци и тре не ру – иста као 
је први човек општи не. 

Т.К.
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ФУД БАЛ - ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА ‘’ЈУГ’’

Теме рин ци пора же ни у дер би ју
Сло га – Нови Сад 1921 0:1 (0:0)

ТЕМЕ РИН: Ста ди он Сло ге, суди-
ја: Нема ња Кам пић (Нови Сад) 8, 
стре лац: Пекић у 68. мину ту, жути 
кар то ни: Нема ња Томић, Зелић, 
Мар ко вић (Сло га), Сми ља нић, 
Кача вен да, Сувај џић (Нови Сад 
1921).

СЛО ГА: Гли шић 7, Пастор 7, 
Нема ња Томић 7, Зелић 7,5, Кра-
го вић 7, Мијић – (од 25. Мар ко вић 
6,5), Мија и ло вић 7, Гру бо вић 6, Н. 
Гру јић 7,  Д. Гру јић 7,5 (од 74. Нико-
ла Томић - ), Топић 6 (од 74. Куве-
ка ло вић - ).

НОВИ САД 1921: Ромић 7, Кача-
вен да 7, Кав чић 7,5, Сувај џић 7,5, 
Игњић 7, Пекић 8, Сми ља нић 7,5 
(од 88. Или јин - ), Митро вић 7, 
Леђа нац 7, Кан тар џић 7, Грко вић 
7.

Играч утак ми це: Пекић
До кра ја првен ства у Вој во ђан-

ској лиги ‘’Југ’’, пре о ста ла су још 
три кола, а упр кос пора зу од Новог 
Сада 1921, фуд ба ле ри Сло ге, не 
би тре ба ло да дове ду у пита ње 
опста нак у лиги. Њихов импе ра-
тив у тој бор би, био је под јед на-
ко изра жен, као жеља гости ју да 
осва ја њем бодо ва оста ну у трци 
за виши ранг. Ритам дома ћи на, 

поре ме ти ла је повре да иску сног 
вези сте Пре дра га Мији ћа, у 25. 
мину ту, али упр кос томе добро су 
пари ра ли захук та лим гости ма иза 
којих је низ од осам мече ва без 
пора за.

 Током првог полу вре ме на, није 
било узбу ђе ња, а игра је жив ну ла 
у настав ку, када су Теме рин ци про-
пу сти ли две одлич не шан се, пре ко 

Уро ша Топи ћа и Нема ња Гру ји ћа. 
Једи ни гол, пости гао је робу сни 
цен тар фор Јован Пекић, нај бо ље 
се сна шао у шпи лу игра ча у казне-
ном про сто ру Сло ге и из окре та 
заку цао лоп ту под преч ку. Сви 
поку ша ји дома ћих да у пре о ста-
лих два де се так мину та изјед на че 
резул тат, нису уро ди ли погот ком.

 У наред ном колу, црве но-бели 

госту ју у Новој Пазо ви, код ста рог 
рива ла из срп ско ли га шких дана, 
потом у Теме ри ну доче ку ју одав-
но отпи са ни Јадран (Голу бин ци). У 
окви ру послед њег 34. кола, 6. јуна, 
пут их води у Салаш Ноћај ски, где 
ће поде ли ти мег дан са Будућ но сти 
и под ву ћи црту испод ово се зон-
ског учин ка.

М. МЕНИ ЋА НИН

РУКО МЕТ – ПРВА ЛИГА ‘’СЕВЕР’’

Шиђа ни одне ли бодо ве
Мла дост ТСК – Рад нич ки 1958 34:39 (15:21)

ТЕМЕ РИН: Спорт ска дво ра на, 
суди је: Јеле на Коло ски и Весна 
Жилев ски (Јабу ка), сед мер ци: 
Мла дост ТСК 3 (2), Рад нич ки 1958 
3 (3), искљу че ња: Мла дост ТСК 6, 
Рад нич ки 1958 8 мину та.

МЛА ДОСТ ТСК: Ђукић 1, Мили-

че вић 3, Ћет ко вић 3, Родић 8, 
Гако вић 8, Зец 2, Ман дић, М. 
Павлов 4 (2), Ива но вић 1, Љуби-
са вље вић, Ј. Павлов 4, Берић.

РАД НИЧ КИ 1958: Гер бер, 
Ковин чић 5 (3), Грчић 1, Кли су рић 
8, Хру бик 4, Мили чић 3, Мило ше-

вић 7, Голић 3, Беван да, Лазић 7, 
Медић 1.

Играч утак ми це: Кли су рић
Неком плет ни састав Мла дост 

ТСК, пора жен је од гости ју из 
Шида, који су са два бода из овог 
сусре та и тео рет ски пре бри ну ли 

око опстан ка међу прво ли га ши-
ма. Од почет ка, Шиђа ни су били у 
вођ ству, дома ћи ни су до поло ви-
не првог полу вре ме на одр жа ва ли 
при кљу чак, али нису успе ва ли да 
уко че рас по ло же не стрел це рива-
ла, пре вас ход но Петра Кли су ри ћа 
и капи те на Мило ша Мило ше ви-
ћа. Сли ка се није про ме ни ла ни у 
настав ку, сте че ни капи тал, гости 
нису про коц ка ли, меч су уве ли у 
мир ну завр шни цу. Зани мљи во је 
да су ско ро поло ви ну голо ва за 
дома ће пости гли капи тен Мир ко 
Гако вић и Дра ган Родић, док су 
бра ћа Милан и Јова Павлов оства-
ри ли иден ти чан скор од по чети-
ри погот ка.

 Руко ме та ши Мла дост ТСК, 
наред ног викен да госту ју у Новој 
Пазо ви, док ће у послед њем колу 
бити дома ћи ни Доло ву.

М. МЕНИ ЋА НИН
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