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АКТУЕЛНО

Еки па ,,Наших нови на“ на пот пи си ва њу Спо ра зу ма о сарад њи изме ђу Теме ри на и Јанош хал ме

САРАД ЊА, АЛИ ПРЕ СВЕ ГА
ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО

Дуга тра ди ци ја сарад ње ова два гра да – Међу соб но укљу чи ва ње гра ђа на, удру же ња и оста лих на 
пољи ма кул ту ре, спор та и обра зо ва ња

Да Теме рин воли да раз ви ја 
добре међу су сед ске и међу на-
ци о нал не одно се, пока зао је 

и недав ни при мер посе те Јанош хал-
ми. Јанош хал ма је град у Мађар ској, 
неда ле ко од гра ни це са Срби јом. Он 
је један од важни јих гра до ва жупа ни-
је Бач-Кишкун.

Пред сед ник општи не Теме рин 
Мла ден Зец и пред сед ник Скуп шти-
не општи не Теме рин Роберт Пастор 
посе ти ли су 26. авгу ста Јанош хал му и 
са тамо шњим гра до на чел ни ком Зол-
та ном Целе ром пот пи са ли Спо ра зум 
о сарад њи. Теме рин годи на ма уна зад 
има добре одно се са Јанош хал мом те 
се нада мо да ће, овим спо ра зу мом, 
бити само још чвр шћи и да ће се уна-
пре ди ти сарад ња и у будућ но сти. 

Општи на Теме рин и град Јанош-
хал ма ће сво је сарад нич ке одно се 
оства ри ва ти међу соб ним раз ме њи-
ва њем сво јих иску ства и инфор ма ци-
ја у обла сти функ ци о ни са ња локал не 
само у пра ве. Тако ђе, пред став ни ци 
само у пра ве поме ну та два насе ља 
одр жа ва ће редов не кон так те и актив-
но сара ђи ва ти у наста вља њу при вред-
них одно са који су од обо стра не кори-
сти. Уче ство ва ће у даљем раз ви ја њу и 
обез бе ђи ва њу одр жа ва ња резул та та 
реа ли зо ва них про је ка та као и успо ста-
вља њу сарад ње изме ђу гра ђа на, удру-

же ња, цивил них орга ни за ци ја сво јих 
насе ља и то на пољи ма кул ту ре, спор-
та, обра зо ва ња, при вре де и тури зма. 

Вели ка ми част што сам данас овде 
и што пот пи су је мо овај Спо ра зум о 
сарад њи. Упо знат сам са тра ди ци-
јом и исто ри јом сарад ње Теме ри-
на и Јанош хал ме. Надам се да ћемо 
овим спо ра зу мом још више учвр сти-
ти међу соб не одно се и да је ово нови 
поче так не само послов не сарад ње 
него и међу соб ног при ја тељ ства. Биће 
нам задо вољ ство да буде те наши 
гости у Теме ри ну- изја вио је пред сед-
ник општи не Теме рин госпо дин Мла-
ден Зец. 

К. Н. Н. 
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

При ла зи испред Дома здра вља Теме рин, СШ “Луки јан Мушиц ки” и ОШ “Петар Кочић” рекон стру и са ни

У ТОКУ ПОПРАВ КА ТРО ТО А РА
У ТЕМЕ РИН СКОЈ ОПШТИ НИ

За ову наме ну из буџе та издво је но 20 мили о на дина ра – До 2020. мало се издва ја ло за ове свр хе – 
Радо ве оби шао пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец

У општи ни Теме рин у току су радо ви 
на рекон струк ци ји тро то а ра и бици-
кли стич ких ста за које финан си ра 

локал на само у пра ва. Пре ма речи ма чла на 
Општин ског већа за кому нал не посло ве и 
инве сти ци је Дра га на Бјељ ца, за ову наме-
ну из буџе та Општи не Теме рин је издво је-
но 20 мили о на дина ра.

Ове годи не, као и про шле из буџе та 
издво је но је 20 мили о на дина ра за рекон-
струк ци ју тро то а ра и бици кли стич ких ста-
за. Раз лог зашто се толи ко издва ја је што 
су нам пешач ке ста зе у доста лошем ста њу 
и има ули ца где људи деце ни ја ма уна зад 

живе, а нема ура ђе них пешач ких ста за - 
настав ња Бје љац. - До 2020. годи не мало 
се издва ја ло нов ца за ове свр хе, сада је 
доне та одлу ка да уна пре ди мо ква ли тет 
пешач ких ста за, кре та ње пеша ка по њима. 
Про шле годи не смо ура ди ли непу них 5 
км, нада мо се да ћемо ове годи не ура ди-
ти доста, а у неко ли ко наред них годи на 
да ћемо све лоше пешач ке ста зе попра ви-
ти. Изво ђач је иза бран по Зако ну о јав ним 
набав ка ма.

Први радо ви запо че ти су испред обје ка-
та јав не наме не и то испред Дома здра вља 
Теме рин, Сред ње шко ле «Луки јан Мушиц-

ки» и Основ не шко ле «Петар Кочић» у 
Теме ри ну. 

Како пре ци зи ра в. д. дирек то ра Сред ње 
шко ле „Луки јан Мушиц ки“ Татја на Вељ ко-
вић, ово ће знат но олак ша ти при лаз како 
запо сле ни ма у шко ли, тако и деци која ову 
уста но ву напу шта ју у вечер њим сати ма.

Тре нут но су у току радо ви бето ни ра ња 
при ла за, одно сно ула ска у школ ско дво ри-
ште „Луки јан Мушиц ки“. Као што може те 
да види те у току су радо ви и на рекон струк-
ци ји ста за испред шко ле „Петар Кочић“ , 
а све у циљу да се деци и запо сле ни ма у 
овим уста но ва ма олак ша при лаз. Било је 
доста оште ће ног дела асфал та. Деца поха-
ђа ју шко лу у две сме не, од 7.30 до 19.30 
часо ва, тако да запра во пре ко ноћи напу-
шта ју шко лу и бит но је да нам при лаз буде 
без бе дан – изри чи та је Вељ ко вић.

Радо ве је оби шао пред сед ник Општи-
не Теме рин Мла ден Зец и пору чио да ће 
поправ ка тро то а ра и бици кли стич ких ста за, 
у наред ном пери о ду, бити реа ли зо ва на на 
свим лока ци ја ма теме рин ске општи не где 
је тако ђе потреб на и пред ви ђе на рекон-
струк ци ја.

У Сири гу је запо че та изград ња ста зе од 
ули це Иве Лоле Риба ра (Широ ке) до Њего-
ше ве тј. ка пешач ком мости ћу пре ко кана-
ли ћа који спа ја Фру шко гор ску и Њего ше ву 
ули цу.

С. К.

Посе та пред сед ни ка Општи не Теме рин фир ми „Eco-recycling“ из Сири га

ЗЕЦ: „ПРИ ВРЕ ДА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ 
ЧИНИ ЛАЦ НАШЕ ОПШТИ НЕ“

„Eco-recycling“ прва фабри ка у земљи која се бави реци кла жом гума – Запо шља ва 88 људи – Годи-
шње реци клиј ра ју 22.000 тона гуме

У скло пу оби ла ска при вред ни ка наше 
општи не, пред сед ник општи не Теме-
рин Мла ден Зец са сво јим сарад-

ни ци ма оби шао је данас фир му „Eco-
recycling“, чије се седи ште нала зи у Новом 
Саду, а фабри ка- реци кла жни ком плекс 
који су  посе ти ли, у Сири гу.

„Eco-recycling“ је прва фабри ка у Срби ји 
која се бави реци кла жом отпад них ауто и 
терет них гума као и оста лог гуме ног отпа-
да. У раз го во ру са руко во ди о ци ма, пред-
став ни ци локал не само у пра ве упо зна ти су 

да фир ма бро ји 88 запо сле них, а годи шње 
реци кли ра ју 22.000 тона гуме.

Када је у пита њу бли жа будућ ност, у пла-
ну су нове инве сти ци је у сми слу уво ђе ња 
нове, модер ни је тех но ло ги је за реци кла жу 
гуме.

Руко во ди о ци су изра зи ли захвал ност 
пред сед ни ку општи не Теме рин и њего вим 
сарад ни ци ма пово дом реа ли зо ва не посе те 
као и због раз у ме ва ња које Општи на пока-
зу је за про бле ме при вред ни ка, пре све га 
инфра струк тур них, и оче ки ва ња да ће им 

помо ћи у реша ва њу истих.
„Захва љу је мо се руко вод ству фабри ке 

на срдач ном доче ку и госто прим ству. При-
вре да је нај ва жни ји чини лац раз во ја наше 
општи не и циљ нам је да пру жи мо мак-
си мал ну подр шку при вред ни ци ма наше 
општи не како би били што задо вољ ни ји и 
про дук тив ни ји, као и јер нам је запо сле ност 
наших сугра ђа на вео ма важна, а са раз во-
јем при вре де, расте и могућ ност запо шља-
ва ња“, исти че Зец.

Е. Н. Н
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Усто ли че ње
на Цети њу
и патри јарх

Атмос фе ра на Цети њу, при ли ком 
поку ша ја спре ча ва ња усто ли че-
ња митро по ли та Јоа ни ки ја, била је уси ја на, али рекли 

би више због заку ли сних ига ра моти ви са них разним поли-
тич ким циље ви ма него што су то иза зи ва ле у мно го ме пре-
ду ва не поде ле у црно гор ском дру штву. Ипак, насло ње ни на 
мон те не грин ску иде о ло ги ју анти срп ске и ате и стич ке црно-
гор ске наци је, са нај сна жни јим (пита ње је коли ким ствар но) 
упо ри штем у Ста рој Црној Гори, пред став ни ци ста ре вла сти, 
у вели ком бро ју при сут ни на Цети њу, сво јим актив но сти ма 
под сти ца ли су и про ду бљи ва ли поде ле у држа ви са наме-
ром да иза зо ву (чак и по цену да пад не крв) суко бе, а самим 
тим и пот пу но одва ја ње пра во слав ног црно гор ског и срп ског 
иден ти те та. Наме ра је била да се осла би акту ел на власт, али 
и ради ка ли зу је кон фрон та ци ја два прак тич но једин стве на 
иден ти те та, као и да се осве жи амби јент оштрих део ба у ком 
Мило Ђука но вић и њего ва кли ка оправ да ва ју сво је посто ја-
ње навод них бра ни те ља Црне Горе, угро же них “вели ко-срп-
ском” агре си јом.

У тако загла вље ној ситу а ци ји, када је и власт држа ве, што 
упла ше на ситу а ци јом у којој се нашла што из раз ло га сла-
бо сти инсти ту ци ја услед про мре же но сти кадро ви ма ДПС-а, 
била бло ки ра на, одлуч ност су пока за ли веи ко до стој ни ци 
СПЦ, услед чега је и овај зна ча јан вер ски чин ипак на оба-
вљен. То се види из дога ђа ја који су усле ди ли. Чвр стом одлу-
ком да оба ви усто ли че ње у мана сти ру који је изгра дио још 
Иван Црно је вић, не оба зи ру ћи се на све рискант не окол но-
сти, патри јарх Пор фи ри је је засве до чио да јака лич ност, уко-
ре ње на у вери и мора лу, у мно гим живот ним дра ма ма може 
да издр жи све при ти ске, те да реши нека да и наиз глед немо-
гу ће ситу а ци је.

Када су поку ша ји раз ли чи тих акте ра око усто ли че ња били 
бло ки ра ни, а домет људ ског дело ва ња исцр пљен, патри јарх 
је одлуч но шћу да оба ви, од Бога и људи пове рен му чин, 
засве до чио  нерет ко пот це ње не доме те аутен тич не и у вери 
уко ре ње не лич но сти. Тиме је пока зао свим акте ри ма јав ног и 
поли тич ког живо та да је све могу ће чове ку који веру је у сво-
ју миси ју и сво је досто јан ство. Осим што је надах нут бла гим 
духом истин ске силе (наме ран да иде на Цети ње без подр-
шке видљи вих меха ни за ма зашти те), која се пока зу је кроз 
спрем ност да се и живот рески ра, про ја вио у поли тич кој сфе-
ри деј ство дру га чи је, тајан стве не моћи, не освр ћу ћи се на све 
деструк тив не сна ге које су га детер ми ни са ле, патри јарх је и 
покре нуо загла вље ну држа ву и погу рао је да про функ ци о ни-
ше и акти ви ра свој апа рат.  

Ефе кат усто ли че ња на Цети њу је супро тан од оног који су 
мно ги акте ри оче ки ва ли. Нај ви ше захва љу ју ћи одлуч но шћу 
патри јар ха про ду бљи ва ње поде ла је (макар за изве сно вре-
ме) зау ста вље но, а већин ско црно гор ско дру штво је после 
хомо ге ни зо ва ња и саби ра ња на лити ја ма, додат но учвр сти-
ло једин ство и са оста лим дело ви ма наци је. Брат ски дожи-
вљај патри јар ха и при пад ност СПЦ-у је у нај ве ћем делу наро-
да про ду бље на, док су носи о ци све тов не, поли тич ке кре а-
ци је дру штва доби ли шан су да на теме љи ма нове, дубин ске 
хомо ге ни за ци је (изгра ђе не лити ја ма и оја ча не усто ли че њем 
на Цети њу) гра де ква ли тет ни је одно се изме ђу два (иста) 
наро да.

Обе ле жен Дан срп ског једин ства, сло бо де и наци о нал не заста ве 15. сеп тем бра

ЈЕДИН СТВО И СЛО БО ДА
У БОЈА МА НАЦИ О НАЛ НЕ ЗАСТА ВЕ
Срби ја и Репу бли ка Срп ска 15. сеп тем бар обе ле жа ва ју дру гу годи ну заре дом – Заста ве ока че не на 

свим јав ним уста но ва ма и пред у зе ћи ма – Број на дома ћин ства оки ће на срп ском тро бој ком

Дан срп ског једин ства, 
сло бо де и наци о нал не 
заста ве обе ле жен је дру гу 

годи ну заре дом, 15. семп тем-
бра, у Срби ји и Репу бли ци Срп-
ској. Овај држав ни пра зник уве-
ден је про шле годи не на засе-
да њу Висо ког саве та за сарад њу 
Срби је и Репу бли ке Срп ске, а 
обе ле жа ва се у знак сећа ња на 
про бој Солун ског фрон та 1918. 
годи не. 

У мести ма широм Срби је 
број не јав не уста но ве, инсти-
ту ци је, пред у зе ћа, али и дома-
ћин ства тог дана поста ви ли 
су срп ску тро бој ку на сво јим 
објек ти ма и кућа ма, а тако је 
било и у општи ни Теме рин. 

На ула зу у Месну зајед ни цу 
Бач ки Јарак, код кру жног тока, 
пред сед ник Општи не Теме рин 
Мла ден Зец поди гао је наци о-
нал ну заста ву дугу осам мета ра, 
у част обе ле жа ва ња држав ног 
пра зни ка. Зец је том при ли ком 
нагла сио зна чај пра зно ва ња 
овог дана.

Репу бли ка Срби ја и Репу бли-
ка Срп ска 15. сеп тем бра сла ве 
зајед нич ки пра зник- Дан срп-
ског једин ства, сло бо де и наци-
о нал не заста ве. Поно сни смо на 
сво ју исто ри ју, држа ву и поре-

кло. Само наци о нал ним једин-
ством и сло гом може мо опста-
ти у овим тешким вре ме ни ма и 
одо ле ти иза зо ви ма који су пред 
нама. Срп ски језик, ћири ли ца 
и пра во сла вље су три ства ри 
које сва ки Србин тре ба да чува 
и негу је, јер су они одраз нашег 
наци о нал ног иден ти те та. Tреба 
да воли мо сво ју хим ну, грб и 
заста ву, јер смо по њима пре-
по зна тљи ви у све ту – нагла ша ва 
Зец. 

Про сла ва Дана заста ве није 
неу о би ча је на у све ту. Држа-
ве попут Швед ске, Сје ди ње них 
Аме рич ких Држа ва, Кана де, 
Алба ни је и мно гих дру гих, каче-
њем држав них заста ва обе ле-
жа ва ју пра зник сво је земље. 

Раз го ва ра ли смо са гра ђа ни-
ма општи не Теме рин о обе ле-
жа ва њу овог пра зни ка. 

Дра го ми је да се овај дан 
пра зну је код нас, јер је вео-
ма зна ча јан у исто ри ји нашег 
наро да. Нисам ока чи ла заста ву 
на сво јој кући, јер је, нажа лост, 
немам, али видим да су мно ги 
људи то ура ди ли и морам при-
зна ти да ми је дра го што је тако 
– каже Сла ђа на Тепић из Теме-
ри на. 

Наша заста ва је наш понос, 

тако да и тре ба да посто ји дан 
када ћемо је посеб но иста ћи. 
Ово је тре ба ло пра зно ва ти мно-
го рани је, али ето никад није 
касно – обја шња ва Ковиљ ко 
Шуњ ка.

Неки од њих су са поно сом 
доче ка ли 15. сеп тем бар и сво је 
куће оки ти ли срп ском тро бој-
ком. 

Ока чио сам заста ву и тиме 
иска зао пошто ва ње пре ма сво-
јој држа ви и овом, за нас, вео-
ма важном дату му. Млад је 
пра зник, али видим да је већ 
зажи вео међу наро дом, што 
ме посеб но раду је – при ме ћу је 
Милу тин Жига. 

 Ово је за све нас вео ма зна-
ча јан пра зник. Син нам је у 
Немач кој, тамо живи и ради, и 
он је тамо на про зо ру свог дома 
ока чио заста ву наше држа ве 
тог дана – са поно сом исти че 
Јован ка Ива то вић из Сири га. 

Да пот се ти мо, про шле годи-
не је про сла ва пово дом Дана 
једин ства, сло бо де и наци о нал-
не заста ве  изо ста ла због ситу-
а ци је са коро на ви ру сом, док 
је ове годи не она упри ли че на 
све ча ним про гра мом у којем 
је уче ство ва ла и Гар да Вој ске 
Срби је.

Т. К.

ПРО БОЈ СОЛУН СКОГ ФРОН ТА

ДРЖАВ НИ ПРА ЗНИ ЦИ У СРБИ ЈИ

СОЛУН СКИ фронт про би јен 
је 15. сеп тем бра 1918. годи-
не, што је било одлу чу ју ће 
за слом Цен трал них сила у 
Првом свет ском рату, у исто-
ри ји позна том као Вели ки 
рат. 

Срп ски вој ни ци су се зајед-
но са фран цу ским и бри тан-
ским вој ни ци ма бори ли про-
тив аустро у гар ске, немач ке 
и бугар ске диви зи је. Глав но-
ко ман ду ју ћи био је фран цу-
ски гене рал Фран ше Д’Епе ре, 
који је у јуну 1918, после саве-
то ва ња са срп ским гене ра ли-
ма и Алек сан дром Кара ђор-
ђе ви ћем, одлу чио да кре не у 
про бој Солун ског фрон та. 

Офан зи ва је поче ла на сек-

то ру Добро поље – Ветер ник 
– Козјак, где је била ста ци о-
ни ра на срп ска вој ска, шест 
диви зи ја са 140.000 људи. 
Првом арми јом коман до вао 
је Петар Бојо вић, а дру гом 
Сте па Сте па но вић. Коман-
дант Шта ба уз Алек сан дра 
Кара ђор ђе ви ћа био је Живо-
јин Мишић. 

Првог дана бор бе про би је-
но је 11 кило ме та ра фрон та, 
који су сутра дан про ши ре-
ни на 40 кило ме та ра, чиме 
је озна чен слом Цен трал них 
сила и на Солун ском фрон-
ту и у Вели ком рату. Нај ве ће 
заслу ге за про бој фрон та и 
сам Фран ше Д’Епе ре је пре-
пи си вао баш срп ској вој сци. 

СРЕ ТЕ ЊЕ - Дан држав но-
сти Срби је пра зну је се 15. и 
16. фебру а ра. Тог дана је на 
збо ру у Ора шцу 1804. годи не 
диг нут Први срп ски уста нак 
и дан када је у Kрагујевцу 
1835. годи не донет први 
Устав Kнежевине Срби је.

У држав не пра зни ке, пре-
ма зако ну, спа да ју и Нова 
годи на, Пра зник рада, Дан 
побе де и Дан при мир ја у 

Првом свет ском рату.
Нова годи на пра зну је 

се 1. и 2. јану а ра, Пра зник 
рада - 1. и 2. маја, Дан побе-
де 9. маја, а Дан при мир ја 
у Првом свет ском рату 11. 
новем бра.

Од вер ских пра зни ка обе-
ле жа ва се Божић 7. јану а ра и 
ускр шњи пра зни ци почев од 
Вели ког пет ка закључ но са 
дру гим даном Ускр са.
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Ста бил на епи де ми о ло шка ситу а ци ја у основ ним шко ла ма општи не Теме рин

ЂАЦИ РЕДОВ НО ПОХА ЂА ЈУ НАСТА ВУ

У већи ни места у Срби ји, у зави сно сти 
од епи де ми о ло шке ситу а ци је, наста-
ва је 1. сеп тем бра кре ну ла уоби ча је-

но, са тра ја њем часо ва од 45 мину та. 
Поврат ку у школ ске клу пе обра до ва ли су 

се и ђаци и настав ни ци, али већ после две 
неде ље, у вели ком бро ју општи на, основ-
ци су пре шли или на ком би но ва ни модел 
наста ве или на слу ша ње на даљи ну.

У шко ла ма општи не Теме рин само су 
нека оде ље ња, у који ма је било два или 
више зара же них, пре шла на онлајн наста-
ву, међу тим кра јем сеп тем бра ситу а ци ја се 
ста би ли зо ва ла, тако да ђаци у свим основ-
ним шко ла ма на тери то ри ји општи не Теме-
рин иду по уста ље ном сти сте му. 

У ОШ „Петар Кочић“ због поја ве зара же-
них, неко ли ко оде ље ња је наста ву пра ти-
ло онлајн. Пре ма речи ма дирек тор ке ове 
уста но ве Алек сан дре Мишко вић, ситу а ци-
ја више није алар мант на, тако да сви ђаци 
редов но иду у шко лу. 

Има ли смо неко ли ко оде ље ња у који ма 
смо има ли два до три зара же на, па смо 
их пре ба ци ли да наста ву поха ђа ју онлајн. 
Сада са задо вољ ством може мо да каже мо 
да је све у реду и нада мо се да неће расти 
број зара же них. 

У ОШ „Дани ло Зеле но вић“ у Сири гу 
наста ва се одви ја на исти начин како је и 
поче ла школ ска годи на. Дирек тор ка Дани-
је ла Костић наво ди да су у шко ли има ли 
само јед ног зара же ног уче ни ка. 

Од почет ка школ ске годи не само код 
јед ног уче ни ка је при ја вље но зара жа ва ње 
виру сом Ковид-19, а један члан настав ног 
осо бља је у кућ ној изо ла ци ји. Наста ва се 
одви ја редов но, уз пошто ва ње свих епи де-
ми о ло шких мера и пре по ру ка. За уче ни ке 
је сва ка ко нај бо ље да што више вре ме-

на про во де у шко ли, како због ква ли те та 
усва ја ња гра ди ва, тако и због соци јал не 
интер ак ци је. Међу тим, не сме мо изгу би-
ти из вида здрав стве не ризи ке и тре нут ну 
епи де ми о ло шку ситу а ци ју – обја шња ва 
Костић. 

Мини стар ство про све те и Инсти ту та 
за јав но здра вље „Др Милан Јова но вић 
Батут“ доне ли су нова пра ви ла по који ма 
ће се посту па ти у слу ча ју поја ве зара же них 
уче ни ка у шко ли. 

Оде ље ња са више од 16 ђака, у коме 
се поја ве два зара же на уче ни ка, дели се 
на две гру пе и пре ла зи на ком би но ва ни 
модел наста ве, а уко ли ко се у тим гру па ма 
поја ви више од тро је зара же них, цела гру-
па пре ла зи на онлајн наста ву. 

Т. К.

ОВЕ ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ 
УПИ СА НО 248 ПРВА КА
Када је реч о упи су прва ка, у ОШ 

„Дани ло Зеле но вић“ из Сири га и “Кокаи 
Имре“ из Теме ри на, ове годи не упи са-
но је више ђака него прет ход них годи-
на, док је у основ ним шко ла ма „Слав ко 
Родић“ из Бач ког Јар ка и „Петар Кочић“ 
из Теме ри на тај број био нешто мањи. 

У Сири гу у први раз ред пошло је 33 
деце, у Бач ком Јар ку 48, док је у шко-
лу „Кокаи Имре“ упи са но 52 прва ка, а 
у „Петар Кочић“ шко ли 115 нових осно-
ва ца. 

У теме рин ској општи ни расте број зара же них

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА 
НИЈЕ ЗАДО ВО ЉА ВА ЈУ ЋА

Међу зара же ни ма 90 одсто невак ци ни са них – Слу жба опште меди ци не изме ште на у амбу лан ти 
у Ста ром Ђур ђе ву и на Теле пу - У цен трал ном објек ту Ковид амбу лан та – До кра ја годи не нови спе-
ци ја ли сти

У општи ни Теме рин још про шлог месе-
ца поче ла је иму ни за ци ја гра ђа на 
тре ћом, тако зва ном бустер дозом 

вак ци не. Сви они који су ревак ци ни са ни, а 
про шло је шест месе ци од њихо ве иму ни-
за ци је, доби ја ју позив од е-упра ве, након 
чега је потреб но да позо ву број 062 507 866  
рад ним дани ма у тер ми ну од 8 до 13 часо-
ва, како би зака за ли свој тер мин и избе гли 
непо треб на чека ња и гужве.

Када је реч о врсти вак ци не за бустер 
дозу, у опти ца ју су све ком би на ци је, што 
зна чи да гра ђа ни могу да бира ју да ли желе 
да при ме исту дозу вак ци не као и рани је 
или цепи во неког дру го про из во ђа ча, али 

пре по ру ка стру ке је да то буде иста вак ци-
на. Тре нут но у Дому здра вља Теме рин на 
рас по ла га њу су две вак ци не „Сино фарм“ и 
„Фај зер“, а уско ро оче ку ју и „Спут њик“.

Пре ма речи ма дирек то ра Дома здра-
вља Теме рин др Томи сла ва Угар ко ви ћа, до 
сада је тре ћу дозу вак ци не при ми ло нешто 
више од 1620 гра ђа на, а у Дому здра вља се 
редов но одви ја и ревак ци на ци ја и вак ци на-
ци ја првом дозом.

До сада је у општи ни Теме рин прву дозу 
вак ци не при ми ло је више од 50 одсто пуно-
лет ног ста нов ни штва. 

Тре нут на ситу а ци ја у нашој општи ни није 
задо во ља ва ју ћа, како каже Угар ко вић, јер 

све је више људи, наро чи то мла дих који су 
зара же ни коро на ви ру сом.

Тре нут на ситу а ци ја није задо во ља ва ју ћа. 
Днев но има мо од 100 до 150 пре гле да, од 
којих до 15 буде пози тив но на коро ну, а то 
су углав ном невак ци ни са ни и мла ди људи. 
Нажа лост, људи су се опет опу сти ли и не 
носе мак се, не држе дис тан цу. Због тога 
пози вам све оне, који се до сада нису вак ци-
ни са ли, да то учи не, јер је то једи ни начин 
да савла да мо вирус – нагла ша ва Угар ко вић.

С. К.

ЗБОГ ПАН ДЕ МИ ЈЕ
ОТЕ ЖАН РАД
ОСТА ЛИХ СЛУ ЖБИ
Слу жба опште меди ци не Дома здра-

вља изме ште на је у амбу лан ти у Ста ром 
Ђур ђе ву и на Теле пу , док је у цен трал-
ном објек ту Ковид амбу лан та која ради 
сва ког дана од 7 до 22 часа.

ДО КРА ЈА ГОДИ НЕ СТИ ЖУ НОВИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИ
Како наво де из Дома здра вља Теме-

рин, ако ситу а ци ја буде задо во ља ва ју ћа 
до кра ја годи не у Дом здра вља сти жу 
нови спе ци ја ли сти.

- Ако буде све по пла ну и про гра му, 
сход но епи де ми о ло шкој ситу а ци ји, тре-

ба ло би да нам до кра ја годи не стиг ну 
тро је спе ци ја ли ста, пси хи ја тар и спе ци ја-
ли сти за очне боле сти и ургент не меди ци-
не. Тако би има ли осло бо ђе на три места, 
те би могли при ми ти три нова лека ра – 
закљу чу је дирек тор др Угар ко вић.
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ИНТЕРВЈУ ИНТЕРВЈУ

Интер вју са дирек то ром Јав ног кому нал ног пред у зе ћа“ Жељ ком Џаку лом

БЕЗ ПОСКУ ПЉЕ ЊА ГРЕ ЈА ЊА У ТОПЛА НА МА ЈКП ТЕМЕ РИН
Топле про бе почи њу почет ком сле де ћег месе ца, а греј на сезо на од 15. окто бра – До сада на кана-

ли за ци о ну мре жу при кљу че но око 750 дома ћин ста ва – При о ри тет за наред ну годи ну Фабри ка воде

Са кра јем лета завр ши ла се и купа ли шна 
сезо на на теме рин ском базе ну, а топле 
про бе пред пред сто је ћу греј ну сезо ну 

почи њу почет ком окто бра. Цене гре ја ња ће, 
како наво де у ЈКП Теме рин, бити као про-
шло го ди шње, а греј на сезо на ће, као што је 
то уоби ча је но поче ти 15. окто бра. У току је и 
при кљу чи ва ње дома ћин ста ва на кана ли за ци-
о ну мре жу. 

О овим, али и дру гим тема ма за „Наше 
нови не“ раз го ва ра ли смо са дирек то ром Јав-
ног кому нал ног пред у зе ћа (ЈКП) Теме рин 
Жељ ком Џаку лом. 

Завр ше на је купа ли шна сезо на на базе ну. 
Како је про те кла и  јесте ли успе ли да ура ди-
те све што сте пла ни ра ли? 

Ми смо задо вољ ни овом купа ли шном сезо-
ном, иако увек, нарав но, може боље. Нама је 
нај ва жни је да су посе ти о ци били задо вољ ни. 
Еви дент но је да се у базен рани јих годи на 
мало ула га ло. У око ли ни је мно го нових купа-
ли шта отво ре но, већа је кон ку рен ци ја, тако да 
смо ми стаг ни ра ли док су дру ги напре до ва ли. 
Хра бро смо ушли у уре ђе ње базе на ове годи-
не и из наших соп стве них сред ста ва инве сти-
ра ли око чети ри и по мили о на дина ра у све 
нови не које сте ове годи не могли да види те на 
базе ну. Вре ме нас је доста добро послу жи ло. 

Шта има те у пла ну за наред ну годи ну на 
ком плек су базе на?

Има мо мно го пла но ва за сле де ћу годи ну. 
Пла ни ра мо да рани је отво ри мо купа ли шну 
сезо ну, нарав но уко ли ко то вре мен ске при ли-
ке дозво ле. Наста ви ће мо са инве сти ра њем, 
пре све га са оним бит ним ства ри ма, а то је 
под зем ни део базе на, јер су нам пре лив ни 
олу ци ста ри 35 годи на. У пла ну је набав ка 
нове пум пе и заме на фил те ра. 

Про ши ри ће мо број сун цо бра на са трском 
око базе на. Гле да ће мо да наба ви мо и одре-
ђе ни број дрве них лежаљ ки, јер су оне дуго-

трај ни је. Сле де ће годи не бисмо воле ли да 
у пону ди има мо 300 до 400 лежаљ ки, како 
бисмо посе ти цо и ма пру жи ли мак си ма лан 
ком фор. Вели ка нам је жеља да уђе мо у инве-
сти ци ју дечи јег базе на, са неким мини аква-
пар ком. У пла ну нам је и посе та Мора ха ло му 
у Мађар ској и да са њима можда оства ри мо 
сарад њу. 

При бли жа ва нам се греј на сезо на, јесу 

ли топла не спрем не и када ће поче ти топле 
про бе?

Хлад на про ба је ура ђе на и све је у реду, а од 
кра ја сеп тем бра и почет ком окто бра поче ће мо 
и са топлим про ба ма. Биће све спрем но до 15. 
окто бра и поче так нове греј не сезо не. Мак си-
мал но смо спрем ни да иза ђе мо гра ђа ни ма у 
сусрет, тако да ове годи не нема мо наме ру да 
поди же мо цену гре ја ња, иако има осно ва за то.

Нисмо има ли нових при кљу ча ка ове годи-
не. Поку ша ће мо да се дого во ри мо са инве-
сти то ри ма, да им иза ђе мо у сусрет сма њи ва-
њем цене при кључ ка, да бисмо пове ћа ли број 
кори сни ка чиме би нам капа ци тет топла на 
био мак си мал но иско ри шћен. Нама су топла-
не нај у ре ђе ни ји део фир ме, јер је у њих мно-
го уло же но. Када је мак си мал но иско ри шћен 
њихов капа ци тет, онда су мањи и тро шко ви 
дистри бу ци је и про из вод ње. 

Током лета ради ли сте на при кљу чи ва-
њу дома ћин ста ва на кана ли за ци о ну мре жу. 
Како напре ду је шире ње кана ли за ци не мре-
же?

Кре ну ли смо са при кључ ци ма у општи-
ни Теме рин, нај пре од Бач ког Јар ка. За сада 
при кљу чу је мо оне кори сни ке који су про шле 
годи не упла ти ли при кључ ке. Опре ми ли смо 
се, има мо ком би нир маши ну, па нам је сад 
мно го лак ше да изво ди мо радо ве на при-
кључ ци ма. Има мо еки пу која то ради и њу 
ћемо мора ти да пове ћа мо, јер нас наред них 
пет годи на чека тај посао. 

Нада мо се да ће држа ва рас пи са ти тај жути 
Фидик за тих наших 50 кило ме та ра кана ли за-
ци је и за пре чи стач. Тре нут но има мо 21 кило-
ме тар кана ли за ци је, али да би покри ли целу 
општи ну Теме рин зајед но са Сири гом, потреб-
но је ура ди ти још 100 кило ме та ра. Има ју ћи у 
виду ком пли ко ва ност изво ђе ња радо ва на 
кана ли за ци ји, ти радо ви ће тра ја ти, оба вља-
ће се из годи не у годи ну, чиме ће се шири ти 
кана ли за ци о на мре жа. 

Коли ко је дома ћин ста ва до сада при кљу-
че но и коли ка је цена при кључ ка?

Цена при кључ ка је око 350 евра, што је 
еко ном ска цена. Не зна мо још увек да ли ће 
можда држа ва суб вен ци о ни са ти неки део. 
Има наго ве шта ја да та цена може бити и нижа, 
али за сада она изно си толи ко. До сада је при-
кљу че но око 750 дома ћин ста ва. Сма трам да 
ћемо моћи још неких 100 до 150 дома ћин ста-
ва да при кљу чи мо на посто је ћи пре чи стач. 

Како функ ци о ни ше послов на једи ни ца 
„Чисто ћа“?

То је послов на једи ни ца, која нам је јед на од 
нај бит ни јих сег ме на та посло ва ња, где оства-
ру је мо добар део при хо да. Тру ди мо се да ту 
једи ни цу оја ча мо. Она покри ва пре све га одно-
ше ње сме ћа, као и депо ни ју. Има мо у фир ми 
дипло ми ра ног еко ло га, па ћемо са тог струч-
ног аспек та напра ви ти један вели ки помак. Ми 
нисмо доби ли ника кве дона ци је у виду меха-
ни за ци је. Може мо само да се похва ли мо да 
смо од Мини стар ства еко ло ги је у сарад њи са 
Општи ном Теме рин доби ли као дона ци ју 120 
пла стич них кон теј не ра и 120 кан ти. То ће бити 
поде ље но гра ђа ни ма и фир ма ма без накна де, 
уз оба ве зу пла ћа ња пра жње ња. 

Почет ком новем бра сти ћи ће нам нови 
ками он сме ћар, који смо у сарад њи са Општи-
ном Теме рин доби ли кроз капи тал ну суб-
вен ци ју. То ће бити до сада нај ве ћи ками он, 
тро о со ви нац, па ћемо бити опре мље ни ји. 
Одно ше ње сме ћа је, може мо сло бод но рећи, 
нај те жи посао у фир ми и вео ма је про бле ма-
тич но да људи раде дуг пери од на том рад ном 

месту, али и то пола ко реша ва мо.
Када је реч о депо ни ји, тру ди мо се да је уре-

ди мо што боље и да је про ши ри мо, јер реги-
о нал на депо ни ја, о којој се при ча послед њих 
годи на, није још ни запо че та, тако да ће наша 
сигур но бити акту ел на и наред них пет годи на. 

Шта је са слу жбом „Водо во да“ и могу ли 
се гра ђа ни нада ти изград њи Фабри ке воде, о 
којој се често гово ри?

Од Општи не Теме рин смо доби ли одре ђе-
на потен ци јал на сред ства и била је рас пи са на 
јав на набав ка за водо вод ну мре жу од изво ри-
шта Ста ро Ђур ђе во до инду стриј ске зоне, што 
је доста оби ман захват. То је при мар на мре жа, 
која ће пре све га поја ча ти могућ но сти фор ми-
ра ња те инду стриј ске зоне. 

И тех нич ки и у људ ству смо на иви ци одр-
жа ва ња ове слу жбе и мора мо да је оја ча мо, 
јер смо кре ну ли у озбиљ не при пре ме када је 
реч о изград њи Фабри ке воде. Изнео сам овај 
про блем пред Покра јин ском вла дом и могу 
да кажем да су нам одо бри ли 20 мили о на за 
при прем не радо ве, за тех но ло ги ју, за идеј ни 
про је кат и за глав ни про је кат, како бисмо сле-
де ће годи не кре ну ли у оспо со бља ва ње про-
јек та и доби ја ње сред ста ва од Покра јин ске 
вла де. Тако да мислим да ћемо ући зајед но 
у ову при чу и у наред не три годи не реши ти 
вели ки про блем Теме ри на, а то је пија ћа вода. 

Епи де ми о ло шка ситу а ци ја се посте пе но 
погор ша ва, има те ли можда у пред у зе ћу 
зара же них коро на ви ру сом?

Могу рећи да смо се сре ди ном сеп тем бра 
нашли на уда ру коро не, наро чи то је то био 
слу чај код људи који раде на тере ну, попут 
људи са зеле ни ла где има мо три зара же-
на коро ном и међу људи ма који нам одво зе 
сме ће где има мо два зара же на. Успе ва мо све 
то да надо ме сти мо и надам се да ће се они 
врло брзо опо ра ви ти и вра ти ти на сво ја рад-
на места. Све може да ста не, али одно ше ње 
сме ћа и вода не. То су при о ри те ти у нашем 
посло ва њу. 

Т. К.

Жељ ко Џаку ла
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Запле ње но више од кило гра ма дро ге

ТЕМЕ РИН КА УХАП ШЕ НА
ЗБОГ ПОСЕ ДО ВА ЊА ДРО ГЕ

При пад ни ци Мини стар ства уну-
тра шњих посло ва у Новом Саду 23. 
Сеп тем бра запле ни ли су више од 
кило грам нар ко ти ка и ухап си ли Р. 
В. (1972) из Теме ри на, због посто-
ја ња осно ва сум ње да је учи ни ла 
кри вич но дело нео вла шће на про-
из вод ња и ста вља ње у про мет опој-
них дро га.

Поли ци ја интен зив но тра га за још 
јед ним Теме рин цем, осум њи че ним 
за ово кри вич но дело.

Пре тре сом ста на и ауто мо би ла 
које кори сте осум њи че ни, поли ци-
ја је про на шла око 690 гра ма мари-
ху а не, 322 гра ма амфе та ми на, две 
диги тал не ваге и опре му за пако ва-
ње нар ко ти ка.

Р. В. је одре ђе но задр жа ва ње до 
48 сати, након чега је при ве де на, 
уз кри вич ну при ја ву, вишем јав ном 
тужи о цу у Новом Саду.

М. С.

У току јав ни позив за суфи нан си ра ње мера енер гет ске ефи ка сно сти

ПОЧЕ ЛЕ ПРИ ЈА ВЕ ГРА ЂА НА
ЗА ЗАМЕ НУ СТЛА РИ ЈЕ

Општи на финан си ра 50 одсто од укуп не вред но сти радо ва – За ову наме ну издво је но чети ри мили-
о на дина ра – Гра ђа ни бира ју пону ђе не изво ђа че радо ва

Oпш тина Теме рин рас пи са ла је јав ни 
позив за суфи нан си ра ње мера енер-
гет ске ефи ка сно сти на поро дич ним 

кућа ма и стам бе ним згра да ма на под руч ју 
општи не Теме рин у 2021. годи ни.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју они који 
испу ња ва ју одре ђе не усло ве, а то су: да је 
под но си лац при ја ве вла сник куће или ста-
на за који под но си при ја ву, да има доказ о 
изград њи објек та пре доно ше ња про пи са о 
изград њи, гра ђе вин ску дозво лу и реше ње о 
оза ко ње њу.

Пра во има ју и они који су отпо че ли про цес 
лега ли за ци је и који ма је стам бе на једи ни ца 
упи са на у одго ва ра ју ћи реги стар.

Мак си мал но уче шће Општи не Теме рин и 
Репу бли ке Срби је са ПДВ-ом по при ја ви је 50 
одсто од укуп не вред но сти радо ва.

Укуп но пла ни ра на сред ства из Општи не и 
Мини стар ства за ову наме ну изно се чети ри 
мили о на дина ра.

Начел ник оде ље ња за пољо при вре ду и 
инве сти ци је Дејан Ајду ко вић каже да је 
оба ве за гра ђа на, који кон ку ри шу да са сај-
та Општи не Теме рин ски ну нео п ход ну доку-
мен та ци ју, попу не при јав ни обра зац, про чи-
та ју пра вил ник и са спи ска пону ђе них изво-
ђа ча радо ва, ода бе ру јед но пред у зе ће, којем 
тре ба да се обра те.

Гра ђа ни тре ба са тог спи ска, где су пону-

ђе ни изво ђа чи радо ва, да ода бе ру јед но и 
кон так ти ра ју га, како би иза шли на терен, 
сни ми ли ста ње и дали им мере и пред ра чун 
за про зо ре, одно сно износ коли ко то заи-
ста кошта. Када то при ба ве, онда доста вља-
ју пот пи сан и попу њен при јав ни обра зац, 
фото ко пи ју лич не кар те вла сни ка куће и свих 
уку ћа на, пред ра чун, копи ју реше ња о утвр-
ђи ва њу поре за на имо ви ну за 2020. годи ну, 
копи ју гра ђе вин ске дозо во ле и фото ко пи ју 
рачу на за утро ше ну елек трич ну енер ги ју – 
обја шња ва Ајду ко вић.

Коми си ја ће, по исте ку рока за при ја ву, 
отво ри ти ковер те и про ве ри ти исправ ност 
доку мен та ци је. Након тога пра ви се ранг 
листа и коми си ја изла зи на терен, сни ма 
про зо ре и кућу и после тога се пра ви нова 
ранг листа. То ће, како каже Ајду ко вић, бити 
конач на листа са име ни ма оних који су доби-
ли пра во да уче ству ју у овом про гра му. 

Када коми си ја завр ши свој посао, они који 
доби ју сред ства од Општи не Теме рин за 
заме ну сто ла ри је, прво ће пла ти ти свој део 
тро шка изво ђа чу. Када изво ђач угра ди про-
зо ре, кори сник суб вен ци је оба ве шта ва над-
ле жне да је посао завр шен. Након тога коми-
си ја изла зи на терен и утвр ђу је да је посао 
ура ђен, као што је пред ви ђе но кон кур сом, 
и тек онда Општи на Теме рин упла ђу је дрги 
део сред ста ва на рачун изво ђа чу радо ва.

Кон курс на доку мен та ци ја за Јав ни позив 
се може пре у зе ти на интер нет стра ни ци 
Општи не Теме рин www.teme rin.rs или на 
при јав ни ци Општин ске упра ве Теме рин.

Попу ње ни, ове ре ни и одштам па ни при-
јав ни обра зац у јед ном при мер ку и пра те ћа 
доку мен та ци ја доста вља ју се у ковер ти са 
назна ком „ПРИ ЈА ВА ЗА ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА УЧЕ-
ШЋЕ ГРА ЂА НА И СТАМ БЕ НИХ ЗАЈЕД НИ ЦА У 
СПРО ВО ЂЕ ЊУ МЕРА ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ 
– НЕ ОТВА РА ТИ” са адре сом поши ља о ца на 
поле ђи ни ковер те.

Кон курс на доку мен та ци ја се може пре да-
ти лич но на писар ни ци Општин ске упра ве 
Теме рин или пре по ру че но поштом на адре су 
Општи на Теме рин, Коми си ја за реа ли за ци ју 
мера енер гет ске сана ци је у општи ни Теме-
рин, Ново сад ска 326, Теме рин до 11. окто-
бра.

Више инфор ма ци ја заин те ре со ва ни могу 
да доби ју пози вом на број 021/843-888 рад-
ним дани ма од 7 до 15 часо ва или на мејл 
адре су ler.teme rin @gmail.com.

Како наво ди Ајду ко вић, они који у овом 
кру гу не доби ју сред ства за заме ну сто ла-
ри је, не тре ба да се обес хра бре, јер ће има-
ти при ли ку да апли ци ра ју за та сред ства у 
наред ном кру гу, који нас оче ку је кроз неко-
ли ко месе ци. 

Т. К.
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Про сла вљен пра зник цркве Све та Роза ли ја у Теме ри ну 4. сеп тем бра

ОТКРИ ВЕН СПО МЕ НИК СВЕ ТОМ 
ИШТВА НУ, УТЕ МЕ ЉИ ТЕ ЉУ

ХРИ ШЋАН СТВА У МАЂАР СКОЈ

Вели ки број като лич ких вер ни ка оку пи ло се пово дом пра зни ка цркве - Вла ди ка Сан Ремо на у 
Перуу Герард Антон Жер дин по први пут у Теме ри ну – Кир бај тра јао два дана

Поче так сеп тем бра у Теме ри ну обе-
ле жи ла је про сла ва пра зни ка като-
лич ке цркве Све та Роза ли ја, који 

Мађа ри пра зну ју сва ке годи не 4. сеп тем-
бра. Ово га пута, поред тре ди ци о нал ног 
про гра ма и све ча не мисе, орга ни зо ва но 
је и откри ва ње спо ме ни ка уте ме љи те-
љу хри шћан ства у Мађар ској и осни ва чу 
мађар ске држа ве Све том Иштва ну (Све-
том Сте фа ну).

Испред цркве оку пио се вели ки број 
като лич ких вер ни ка, а про грам је почео 
све том мисом, којој су при су ство ва ли 
пред сед ник Скупшт не општи не Теме рин 
Роберт Пастор, заме ник пред сед ни ка 
општи не Теме рин Дејан Бра даш и чла-
ни ца већа заду же на за обра зо ва ње Иза-
бе ла Урбан. 

Поча сни гост био је вла ди ка Сан Рамо-
на у Перуу Герард Антон Жер дин, који је 
први пут посе тио Теме рин. Том при ли-
ком иста као је зна чај Све тог Иштва на за 
шире ње хри шћан ства међу Мађа ри ма, 

којег је и пра во слав на црква 2000. годи-
не при зна ла за свет ца. 

Сла ви се цркве ни вод, сла ва у част 
Све те Роза ли је. Била је самот њак и дала 
се на моли тву за сво је земља ке. Подиг-
нут је и спо ме ник у част Све тог Сте фа на, 
који је у то вре ме знао мудро да успо ста-

ви држа ву на хри шћан ској кул ту ри, због 
чега је и добио кру ну од папе. У песма-
ма се изра жа ва да народ има сво је гре-
хе, зато и тра жи мо опрост и бла го слов 
од Бога, како бисмо има ли будућ ност у 
склад но сти са дру гим наро ди ма, у овом 
слу ча ју са срп ским наро дом. 

Вла ди ка Жер дин већ дуги низ годи на 
бора ви у Перуу као миси о нар, иако то 
нису били прво бит ни пла но ви. 

Пре 46 годи на сам био одре ђен за 
миси о на ра у Перуу. Имао сам овде мно-
го пла но ва и мислио сам да ћу ићи тамо 
на пет годи на. На кра ју сам тамо и остао, 
јер сам видео вели ку потре бу наро да. 
Људи ма смо тамо још више потреб ни, 
јер нема све ште ни ка, миси о на ра, тако да 
сам остао у Перуу све до сада. 

У вре ме пан де ми је коро на ви ру са теме-
рин ски римо ка то лич ки жуп ник Тибор 
Селе ши посеб но нагла ша ва зна чај Све те 
Роза ли је, заштит ни це људи о зара зних 
боле сти.  

Вели ки је ово пра зник за целу нашу 
зајед ни цу, наро чи то у овим тре ну ци ма 
пан де ми је, јер је Све та Роза ли ја заштит-
ник од зара зних боле сти већ више од 
600, 700 годи на у целом све ту. Ова годи-
на је наро чи то посеб на, јер је са нама на 
овај дан мисиј ски епи скоп, вла ди ка из 
Перуа, који је пред во дио наше сла вље и 
бла го сло вио кип Св. Сте фа на. Наро чи то 
је зани мљив овај дога ђај зато што је Св. 
Сте фан прво бит ни миси о нар Мађа ра, 
а вла ди ка Герард је миси о нар наро да у 
Перуу у пра шу ми, наро да који још није 
упо знат са хри шћан ством, тако да је у 
слич ној миси ји као што је некад био Св. 
Сте фан.

У орга ни за ци ји про гра ма је поред 
пред став ни ка цркве „Све та Роза ли ја“ 
уче ство ва ла и цивил на орга ни за ци ја 
„Импре сум“, која је заслу жна за набав-
ку скулп ту ре. Пред сед ник ове орга ни-
за ци је Андраш Густоњ веру је да ће спо-
ме ник под стак ну ти мла де Мађа ре, да 
сазна ју више о живо ту и зна ча ју Све тог 
Иштва на.

Ово је дво стру ки зна чај за све Мађа-
ре. Дан када про сла вља мо пра зник 
цркве Све те Роза ли је, али и откри ва ње 
спо ме ни ка нашег држа во твор ца Сент 
Иштва на, који је при знат од свих наро-
да у око ли ни. Наши мла ди о њему јако 
мало зна ју. Веру је мо да ће кад виде ову 
скулп ту ру поже ле ти да бар пре ко интер-
не та или књи га погле да ју о коме се ради. 
Ово је дона ци ја мађар ске Вла де, вајар је 
Дудаш Шан дор, који је из Бач ке Топо ле, 
али живи у Мађар ској, па смо мора ли 
гип са ни модел да пре ба ци мо у Субо ти-

цу, а камен за спо ме ник смо доне ли из 
Лозни це – обја шња ва Густоњ. 

Пред сед ник Скуп шти не општи не Теме-
рин Роберт Пастор том при ли ком захва-
лио се цивил ној орга ни за ци ји „Импре-
сум“ на анга жо ва но сти да се такав један 
спо ме ник подиг не у Теме ри ну.

Све ти Сте фан је био први кру ни са ни 
краљ који је увео мађар ску наци ју међу 
хри шћан ске наро де и може мо само да 
му се захва ли мо што после и 1000 годи-
на и даље посто ји мо и при па да мо вели-
кој поро ди ци хри шћа на. Учио нас је да 
пошту је мо оне са који ма зајед но живи-
мо. Овде је уло жен огро ман труд, али смо 
има ли вели ку помоћ Фон да ци је „Бел тен 
Габор“, као и теме рин ског све штен ства 
и то је кру на вели ког рада и допри но са 
госпо ди на Густо ња и цивил не орга ни за-
ци је „Импре сум“ – нагла ша ва Пастор. 

Тра ди ци о нал но је пово дом пра зни ка 
орга ни зо ван и кир бај на теме рин ском 
Ваша ри шту, где су посе ти о ци два дана 
могли да испро ба ва ју разно вр сне гур-
ман ске спе ци ја ли те и посла сти це, а нај-
мла ђи да ужи ва ју у луна пар ку. 

Т. Кра ји шник

СВЕ ТИ ИШТВАН
ПРО СВЕ ТИ ТЕЉ МАЂА РА
СВЕ ТИ Иштван, чије је прво име Вајк, 

пото мак је Арпа да, вели ког вође мађар-
ског наро да. Након доби ја ња кра љев-
ске кру не од папе Сил ве сте ра II 1000. 
годи не, доби ја хри шћан ско име Иштван 
и запо чи ње хри сти ја ни за ци ју мађар-
ског наро да. У вре ме њего ве вла да ви не 
Мађар ска је поста ла еко ном ски јака и 
неза ви сна држа ва. Након њего ве смр ти 
1083. годи не, про гла шен је за свет ца и 
од тада се 20. авгу ста сла ви као наци о-
нал ни пра зник свих Мађа ра.

СВЕ ТА РОЗА ЛИ ЈА – ЗАШТИТ НИ ЦА
ОД ЗАРА ЗНИХ БОЛЕ СТИ
СВЕ ТА Роза ли ја роди ла се у пле мић кој 

поро ди ци Сини бал ди 1130. годи не у Палер-
му, а у рим ском мар ти ро ло ги ју пише да 
вуче лозу из кра љев ске крви Кар ла Вели-
ког. Ита ли ја ни је од миља нази ва ју „Мала 
све ти ца“. Неко вре ме живе ла је на дво ру 
кра љи це Мар га ре те, жене кра ља Вили ма, 
а затим је сту пи ла у ред аугу стин ки. Вође-

на жељом за пустињ ким живо том, пову кла 
се у јед ну пећи ну, бли зу Палер ма, где је до 
смр ти води ла строг пустињ ски живот. 

Сма тра се заштит ни цом Палер ма од 
стра шне куге 1624. годи не. За све ца ју је 
про гла сио папа Урбан VIII 1630. годи не и од 
тада посве ће на су јој број на насе ља, цркве 
и капе ле широм све та. 

Пројекат „Комшија није мањина“ финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Сред њу шко лу „Луки јан Мушиц ки“ упи са ло 115 уче ни ка

НАЈ ВЕ ЋЕ ИНТЕ РЕ СО ВА ЊЕ МАТУ РА НА ТА
ЗА СМЕР ФИНАН СИЈ СКИ АДМИ НИ СТРА ТОР

Мату ран ти се одлу чи ва ли за осам обра зо ва них сме ро ва – Нај ма ње упи са но бра ва ра – Наста ва се 
одви ја редов но у тра ја њу од 45 мину та - У шко ли два уче ни ка обо ле ла од виру са коро не, а међу 
настав ним осо бљем зара же но пет запо сле них

У Сред њој шко ли „Луки јан 
Мушиц ки“ упи са но је 115 
уче ни ка у први раз ред, 

од тог бро ја 81 уче ник је са 
тери то ри је општи не Теме рин. 

Мату ран ти су се одлу чи ва ли 
за  осам обра зов них про фи ла, 
а ове годи не нај ве ће инте ре-
со ва ње вла да ло је за обра-
зо ва ни про фил финан сиј ски 
адми ни стра тор, где је упи са но 
30 уче ни ка. Шко ла бро ји и 23 
нова гим на зи ја ла ца, а вели ки 
број осно ва ца опре де лио се и 
за про фи ле опе ра тер за изра-
ду наме шта ја и фри зер, где 
је упи са но по 15 ђака. Затим, 
десе то ро уче ни ка шко лу је се за 
опе ра те ра машин ске обра де, 
док је за сме ро ве тех ни ча ра 
зашти те од пожа ра и ауто ме-
ха ни ча ра заин те ре со ва но по 
деве то ро уче ни ка. Ове годи не 
нај ма ње је упи са них бра ва ра, 
само пето ро сред њо шко ла ца.

Уче ни ци у Сред њој шко ли 
„Луки јан Мушиц ки“ у Теме-
ри ну могли су да се упи шу у 
редов ном упи сном року у јулу, 
а након тога има ли су при ли ку 
да иско ри сте и дру ги упи сни 
рок у авгу сту, за оне сме ро ве 
који нису били попу ње ни. 

В. д.  дирек то ра шко ле Татја-
на Вељ ко вић наво ди да пре ма 
утвр ђе ној про це ду ри уз писме-

ну мол бу, још увек посто ји 
могућ ност да се уче ник пре ба-
ци из неке дру ге шко ле уко ли-
ко на жеље ном обра зо ва ном 
про фи лу има сло бод них места.

Како каже дирек тор ка ове 
уста но ве, наста ва се одви-
ја редов но, а часо ви тра ју 45 
мину та.

Наста ва се у овој школ ској 
годи ни одви ја пре ма првом 

моде лу, одно сно редов но. 
Часо ви тра ју по 45 мину та, оде-
ље ња су у пуном саста ву. Само 
јед но оде ље ње је поде ље но и 
функ ци о ни ше по моде лу број 
два, одно сно уче ни ци наиз ме-
нич но поха ђа ју наста ву у шко-
ли и онлајн. У том оде ље њу 
има мо два уче ни ка зара же на 
виру сом коро на, те смо посту-
пи ли пре ма про це ду ри и поде-

ли ли их у две гру пе у циљу пре-
вен ци је шире ња зара зе. Међу 
настав ним осо бљем зара же но 
је пет запо сле них – дода је Вељ-
ко вић.

Она је пору чи ла свим упи-
са ним уче ни ци ма да су напра-
ви ли мудар избор и подр жа-
ла насто ја ње ђака да оста ну 
у свом месту како би касни-
је, када завр ше шко ло ва ње, 
дали што већи допри нос сво јој 
локал ној зајед ни ци.

План јој је да у наред ном 
пери о ду побољ ша усло ве рада 
запо сле них и уче ни ка.

Желе ла бих да се запо сле ни 
што више уса вр ша ва ју у скла-
ду са сво јим афи ни те ти ма како 
би пра ти ли трен до ве и потре бе 
како при вред ног раз во ја тако и 
обра зо ва ња у Срби ји. Нарав но, 
изнад све га циљ нам је да пра-
ти мо епи де ми о ло шку ситу а ци-
ју и омо гу ћи мо без бед не усло-
ве како за запо сле не тако и за 
уче ни ке, како би се обра зов ни 
про цес одви јао несме та но у 
овој школ ској годи ни – закљу-
чу је за „Наше нови не“ Вељ ко-
вић.

С. К.

Ста бил на здрав стве на епи де ми о ло шка ситу а ци ја у Пред школ ској уста но ви „Вељ ко Вла хо вић“

ОВЕ ГОДИ НЕ ПРИ МЉЕ НО
181 ДЕТЕ У ВРТИЋ

У врти ћу тро је запо сле них зара же но - Пошту ју се епи де ми о ло шке мере – Уко ли ко је неки члан из 
поро ди це дета та зара жен, роди те љи оба ве зни да дете изо лу ју две неде ље

Пре ма речи ма дирек тор-
ке Пред школ ске уста но ве 
„Вељ ко Вла хо вић“ Вере 

Бје љац, ове годи не при мље но 
је 181 дете, а тре нут но је ста-
бил на здрав стве на ситу а ци ја у 
овој уста но ви кад је реч о виру су 
коро на.

Ове годи не је при мље но 181 
дете, а уку пан број деце који иде 
у вртић је 887. Тре нут но нам је 
епи де ми о ло шка ситу а ци ја ста-
бил на, нема пуно ни обо ле лих 
рад ни ка, а ни деце и за сада 
функ ци о ни ше мо нор мал но. На 
нивоу свих пет обје ка та врти-
ћа има мо само три чла на нашег 
колек ти ва зара же на, а деце има 
још мање. Уко ли ко било који 
члан из поро ди це дете та је зара-
жен, роди те љи су оба ве зни да 
ста ве дете у изо ла ци ју две неде-
ље – изри чи та је Вера Бје љац.

И даље је при сут но поја чи но 
пошто ва ње епи де ми о ло шким 
мера у овим уста но ва ма, како од 
стра не запо сле них тако и од стра-
не роди те ља. А како дирек тор ка 
ове уста но ве исти че, оба ве зно 
је ноше ње маски, дез ин фек ци ја 
руку и пошто ва ње дис тан це.

Ми се при др жа ва мо свих мера 
које су про пи са не и од здрав ства 
и од школ ске упра ве. Сва ко днев-
но сара ђу је мо и са Кри зним шта-

бом наше општи не и у скла ду са 
тим се и пона ша мо. Сви роди те-
љи су у оба ве зи да носе маску и 
дез ин фи ку ју руке на ула зу у згра-
ду.

При ја вљи ва ње за место у 
пред школ ску уста но ву се завр-
ши ло 10. маја, након чега је 
оба вљен упис.  О сло бод ним 
мести ма и бро ју при мље не деце 
одлу чу је Општи на, а ове годи-
не пове ћао се број при ја вље них 
мали ша на у одно су на про шлу 
годи ну.

Све што раде у ПУ ори јен ти са-
но је ка све о бу хват ном раз во ју 
мали ша на од нај ра ни јег детињ-
ства. То пости жу путем њихо вог 
дина мич ног про гра ма за пред-
школ ско обра зо ва ње који спро-
во ди ква ли фи ко ва но осо бље, 
воде ћи при том рачу на да потре-
бе сва ког поје ди нач ног дете-
та буду испу ње не. У ПУ „Вељ ко 
Вла хо вић“ кажу да им је важно 
да деца раде само стал но, али 
и зајед но и међу соб но и са вас-
пи та чи ма и раз ме њу ју иску ства 

која им омо гу ћа ва ју да поста ну 
јаке лич но сти и да воле себе и 
дру ге.

Сва деца кре ну ла су у  вртић 1. 
сеп тем бра. Услу ге врти ћа могла 
су да кори сте само деца чији 
роди те љи су рад но анга жо ва-
ни и коју нема ко да чува. Да би 
дете кре ну ло у вртић, поред тога 
да оба роди те ља или ста ра те ља 
раде, потре бан је био и изве штај 
педи ја тра о здрав стве ном ста њу 
дете та. У зави сно сти од узра ста 
деце, као и адап та ци је ново у-
пи са них мали ша на одре ђи ва на 
је сат ни ца борав ка првих дана. 
Роди те љи децу могу да дове ду 
у вртић од 6 до 7.30 часо ва, а 
одве ду од 14 до 16 часо ва.

Закон ски се деца мора ју упи-
са ти у вртић у годи ни пред пола-
зак у шко лу (од пет и по до шест 
и по годи на). То зна чи да је пир-
прем ни пред школ ски про грам 
оба ве зан за сву децу. У Пред-
школ ску уста но ву нај мла ђи се 
нај ра ни је могу упи са ти са навр-
ше них годи ну дана.

Цена цело днев ног борав ка 
мали ша на у врти ћи ма изно-
си 4.500 дина ра на месеч ном 
новоу, а роди те љи пред шко ла ца 
за полу днев ни бора вак тре ба да 
издво је 1.200 дина ра. 

С. К.
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РЕПОРТАЖА РЕПОРТАЖА

сор ке док тор ке Сање Шко рић.
Истог дана све ча но сти пово дом отва ра-

ња фести ва ла «Jaz za land», која је одр жа на 
у гале ри ји Кул тур ног цен тра, при су ство-
ва ли су пред сед ник Скуп шти не Општи не 
Теме рин Роберт Пастор, чла ни ца Општин-
ског већа заду же на за ресор кул ту ре Нина 
Срдић, као и заме ник пред сед ни ка Општи-
не Теме рин Дејан Бра даш, који је и отво-
рио фести вал. 

Бра даш је изра зио захвал ност орга ни-
за то ру мани фе ста ци је и иста као да је ово 
фести вал на свет ском нивоу.

Дугу је мо вели ку захвал ност госпо ди ну 
Вин ку Михај ло вић, дирек то ру џез фести ва-
ла, који је покре нуо да се, овде, у Теме ри ну 
по први пут орга ни зу је џез фести вал. Нарав-
но, он посе ду је вео ма бога то иску ство када 
је у пита њу ова ква врста фести ва ла – нагла-
ша ва Бра даш. - Пре све га ово је фести вал 
који тра је два дана, нешто је ново, не само 
у Теме ри ну него и у окру же њу, нешто што 
би тре ба ло да допри не се разно вр сно сти 
кул тур не али и тури стич ке пону де нашег 
места. Поже лео бих гра ђа ни ма да ужи ва ју 
у про гра му који је на свет ском нивоу.

Први дан фести ва ла се потом одви јао у 
Зави чај ној кући Тај хаз кон цер том Тони ја 

Кита нов ског, док су музич ки про грам посе-
ти о ци могли да пра те на град ском базе ну. 

Дру ги дан наста вио се шко лом џеза коју 
су држа ли еми нент ни про фе со ри и музич-
ким извед ба ма на град ском базе ну.

У Зави чај ној кући Тај хаз кон цер том који 
је при ре дио „Сашо Попов ски трио“ зва нич-
но је завр шен први фести вал «Jaz za land» 
Теме рин. 

Дирек тор фести ва ла Вин ко Михај ло вић 
пре ци зи ра да је на фести ва лу «Jaz za land» 
увео нове сег мен те, те тако довео про фе-
со ре џеза.

На овај фести вал уво дим неке сасвим 
нове сег мен те и то по први пут, што мно-
ги фести ва ли не раде. Дово дим про фе со ре 
џеза, има ће мо шко лу џез музи ке у Зави чај-
ној кући „Тај хаз“. Први човек који ће ту да 
насту пи је Тони Кита нов ски, декан у Шти-
пу на Уни вер зи те ту за џез одсек – наво ди 
дирек тор фести ва ла. - Изме ђу оста лог ту 
је и Саша Попов ски као и мно ги дру ги про-
фе со ри. Надам се да ћу са овим иско ра ком 
учи ни ти да Теме рин буде пре по зна тљив по 
фести ва лу, јер ми је у пла ну да дове дем 
истак ну те свет ске про фе со ре.

Он се захва лио пред сед ни ку Општи не 
Теме рин Мла де ну Зецу на ука за ном пове-
ре њу, као и дирек то ру Кул тур ног цен тра 
Дра ги ћу Томи ћу на госто прим ству и иста-
као да му је дра го што је Теме рин постао 
џез тим у којем ће се орга ни зо ва ти град ски 
фести вал који има будућ но сти.

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец веру је да ће фести вал допри не-
ти бољој кул тур ној и тури стич кој пону ди 
Теме ри на и да ће за коју годи ну бити пре-
по зна тљив, не само у Срби ји, већ у чита-
вом реги о ну.

У реа ли за ци ји про гра ма фести ва ла, 
поред Општи не Теме рин, уче ство ва ли су 
и Јав но кому нал но пред у зе ће Теме рин, 
Зави чај на кућа „Тај хаз“, као и Кул тур ни 
цен тар „Луки јан Мушиц ки“.

Мани фе ста ци ја је била бес плат ног 
карак те ра, уз пошто ва ње свих про пи са них 
мера Инсти ту та за јав но здра вље Срби је.

С. Косановић

“Jaz za land” - први џез фести вал одр жан 19. и 20. сеп тем бра у Теме ри ну на више лока ци ја

ЗВУ ЦИ ЏЕЗА ОДЈЕ КИ ВА ЛИ
ТЕМЕ РИ НОМ

Музич ко пове зи ва ње Срби је и 
Црне Горе - Осим музич ко-сцен-
ских насту па фести вал пону дио 
и шко лу џез музи ке – Мани фе-
ста ци ју отво рио заме ник пред-
сед ни ка Општи не Теме рин 
Дејан Бра даш - «Jaz za land» ула-
зи у свет ску џез асо ци ја ци ју

У општи ни Теме рин по први пут се 19. 
и 20. сеп тем бра одр жао џез фести вал 
«Jaz za land». Мани фе ста ци ја се одви-

ја ла на више лока ци ја - на теме рин ском 
базе ну, у етно кући Тај хаз, у Папа пабу, као 
и у Кул тур ном цен тру „Луки јан Мушиц ки“, 
а посе ти о ци су могли да ужи ва ју у кон цер-
ти ма, про мо ци ји књи га и дру гим кул тур но 
забав ним садр жа ји ма.

На фести ва лу је насту пи ло девет гру па 
и више од 50 изво ђа ча, као што су «Max 
Koc he tov Quin tet», етно квар тет „Ber nber-
ce Zene kar“, Тони Кита нов ски, “Trio Bal kan 
Strings“, „Ори јен Риђа но вић Трио“ и др.

Про грам је почео у субо ту 19. сеп тем бра, 
на пла тоу испред гале ри је Кул тур ног цен-
тра „Луки јан Мушиц ки“ кон цер том бен да 
“Roli Dani aku stik duo”. Након тога, гра ђа ни 
су могли да погле да ју изло жбу фото гра фи ја 
15. Петро вац џез фест и при су ству ју про мо-
ци ји књи га „Мале вели ке при че“ про фе-

Дирек тор фести ва ла, познат љуби-
те љи ма џез и реге музи ке, при се ћа се 
да је све поче ло дав не 2006. годи не, те 
да ове годи не про сла вља ју јуби леј – 15 
годи на посто ја ња.

При ча је поче ла још 2006. годи не у 
Црној Гори, кад нам се и роди ла иде ја 
о џез фести ва лу. Тад смо и покре ну ли 
један пилот про је кат, који се пока зао 
као добар. Пре по зна ле су нас амба са-
де и дру ге инсти ту ци је у Црној Гори и 
били су заин те ре со ва ни да про мо ви-
шу сво је музи ча ре кроз наш фести вал. 
У тој земљи смо једи ни који су оста ли 
дослед ни том прав цу и тра је мо већ 15 
годи на. Осим џез фести ва ла, има мо и 
регио фести вал, једи ни у Црној Гори – 
дода је Михај ло вић.

«JAZ ZA LAND» УЛА ЗИ У СВЕТ СКУ ЏЕЗ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈУ
Пре ма речи ма дирек то ра Вин ка 

Михај ло ви ћа, сара ђу ју са осам фести ва-
ла и пет асо ци ја ци ја у све ту, а фести вал 
«Jaz za land» ула зи у свет ску џез асо ци ја-
ци ју.

Дра го нам је да ћемо покре ну ти у 
Теме ри ну овај фести вал и тако део ове 

при че пре не ти овде. Са првим одр жа ва-
њем фести ва ла, «Jaz za land» ће да уђе у 
свет ску џез асо ци ја ци ју, ује ди ни ће се са 
мно гим фести ва ли ма што је јед на пози-
тив на ствар. Тре нут но сара ђу је мо са 
осам фести ва ла и пет асо ци ја ци ја у све ту 
– каже Михај ло вић.
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Фото гра фи са ње нај бо љих ђака теме рин ских шко ла

,,УЧИМ + ЗНАМ = ВРЕ ДИМ“
Шести пут заре дом кам па ња се одр жа ва у Теме ри ну – Шесто ро нај бо љих кра си ће бил бор де широм 

Теме ри на

,,УЧИМ + ЗНАМ = ВРЕ-
ДИМ“ је про је кат Удру же-
ња за про мо ци ју дру штве не 
одго вор но сти из Новог Сада 
који под ра зу ме ва про мо ци-
ју нај бо љих ђака основ них 
и сред њих шко ла у Новом 
Саду и у шест локал них само-
у пра ва-Срем ски Кар лов ци, 
Бео чин, Србо бран, Жабаљ, 
Бач ки Петро вац и Теме рин. 
То је про је кат који за циљ 
има про мо ци ју ђака  који су 
осва ри ли изу зет не резул та те 
у обла сти нау ке и умет но сти. 
Њихо ва насме ја на лица кра-
си ће бил бор де Новог Сада и 
оста лих општи на пору чу ју ћи 
да се труд и рад испла те и 
награ ђу ју. 

Општи на Теме рин по 
шести пут заре дом уче ству-
је у овом про јек ту про мо ви-
шу ћи нај бо ље ђаке наших 
шко ла. Гра ђа ни општи не 
Теме рин  пре по зна ли су зна-
чај овог про јек та и са нестр-
пље њем оче ку ју да виде 
нове нај бо ље ђаке из годи-
не у годи ну. Током авгу ста и 
сеп тем бра ђаци су фото гра-
фи са ни, а ове годи не их има 
нај ви ше до сада- 371 ђак, 
од тога шесто ро из Теме ри-
на. Упо зна ће мо их боље и 
детаљ ни је када бил бор ди 
буду ока че ни. 

Раду јем се сва ке годи не 
овој кам па њи и про мо ви са-
њу наших нај бо љих уче ни ка 
кроз бил борд кам па њу, али 
и радио, теле ви зи ју и нови-
не. То су деца која су оства-
ри ла изу зет не успе хе током 
шко ло ва ња, уче ству ју ћи на 
разним так ми че њи ма, осва-
ја ју ћи награ де и меда ље, 
али која су исто вре ме но 
била лепо вас пи та на, добри 
дру го ви и узор ни уче ни ци. 
Општи на Теме рин се тру-
ди да, и поред овог, награ-
ди наше нај бо ље уче ни ке и 
настав ни ке, вуков це, ђаке 

гене ра ци је, осва ја че нека 
од прва три места на так-
ми че њи ма. Награ ђу ју ћи их 
пока зу је мо коли ко цени мо 
њихов рад, труд и зала га-
ње, а буду ћим нара шта ји ма 

пока зу је мо да су то и даље 
пра ве вред но сти  које сви 
тре ба да негу ју и које још 
увек нису изгу бље не- изја-
вио је Мла ден Зец, пред сед-
ник општи не Теме рин.

Пред став ни ци Удру же ња 
изра зи ли су наду да ће ова 
школ ска годи на про те ћи у 
нор мал ни јим усло ви ма од 
прет ход не.

Има ли смо при ли ку да 
види мо како је текла про те-
кла школ ска годи на. Нико ме 
није било лако- ни настав ни-
ци ма, ни деци, ни њихо вим 
роди те љи ма. Али, упр кос 
томе, ова деца су пока за ла 
изу зет но зна ње, упор ност, 
жељу за успе хом и оства-
ре њем сно ва. Ове годи-
не школ ска годи на поче ла 
је нор мал но. Вра тив ши се 
у школ ске клу пе, ђаци су 
доби ли при ли ку да се више 
дру же међу соб но, али и 
боље нау че зада те лек ци-
је кроз непо сре дан рад са 
настав ни ком. Сво јим успе-
си ма оства ри ће пра во да се 
наред не годи не они нађу 
на бил бор ди ма- изја вио је 
пред сед ник Удру же ња Алек-
сан дар Сава но вић. 

 K.H.H.

Еду ка тив на ради о ни ца у окви ру про јек та „Шко ла за дру штве ну инклу зи ју“

УЧЕ ШЋЕ МЛА ДИХ КЉУЧ НО 
ЗА РАЗ ВОЈ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

Изно ше ње раз ли чи тих мишље ња кључ но за про на ла же ње набо љег реше ња – Кон фликт као пози-
ти ван аспект дија ло га сва ког циви ли зо ва ног дру штва – Пар ти ци па ци ја мла дих вео ма важна за 
њихов оста нак у држа ви

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки-
јан Мушиц ки“ Теме рин 2. сеп тем бра 
одр жа на је еду ка тив на ради о ни ца 

на тему зна ча ја кому ни ка ци је изме ђу три 
кључ на сек то ра локал не зајед ни це: јав ног, 
цивил ног и при вред ног сек то ра. Ради о ни-
ца је одр жа на у окви ру про јек та „Шко ла 
за дру штве ну инклу зи ју“ у орга ни за ци ји 
Инсти ту та за меди ја ци ју, пре го ва ра ње и 
јав не поли ти ке из Новог Сада и Ресурс ног 
ром ског цен тра Вој во ди не.

 Пре да ва ње се састо ја ло из неко ли ко 
сег ме на та, а теме су биле интер ак тив ног 
карак те ра, те су посе ти о ци уче ство ва ли 
у одре ђе ним зада ци ма и изно си ли сво ја 
мишље ња и реше ња. 

Пре да вач је био дипло ми ра ни прав ник 
Милан Кри ло вић, меди ја тор и дру штве-
ни акти ви ста из Инсти ту та, који је гово рио 
о важно сти кому ни ка ци је у међу људ ским 
одно си ма у јав ним, цивил ним и при вред-
ним сек то ри ма у јед ној локал ној зајед ни ци, 
али и у живо ту. 

 Пола зни ци ове ради о ни це могли су да 
нау че који су начи ни кому ни ка ци је у три 
кључ на сек то ра јед не локал не зајед ни це, 
коли ко је важно да раз у ме ју да кон фликт 
није нешто што је нужно лоше. Он има пози-

тив не капа ци те те, који могу у раз го во ру да 
се тран сфор ми шу у нешто што је зајед нич-
ки при хва тљи во реше ње, а нео п ход но је за 
напре дак и раз вој локал не зајед ни це. 

Кри ло вић нагла ша ва и да је један од 
кључ них раз ло га за оста нак мла дих у сво јој 
локал ној зајед ни ци упра во њихо ва пар ти-
ци па ци ја, тј. њихо во уче шће у функ ци о ни-
са њу зајед ни це. 

Сва три ова сек то ра мора ју, на бази пози-
тив ног капа ци те та кон флик та, да раз го ва-
ра ју и зајед нич ки реша ва ју сво је про бле ме 
у инте ре су свих гра ђа на локал не зајед ни це, 
како би она напре до ва ла. Људи, наро чи то 
мла ди, тре ба да схва те да је дија лог, изно-
ше ње мишље ња и њихо во суче ља ва ње, уз 
ува жа ва ње дргу их, једи ни начин кому ни ка-
ци је за напре дак. Један од кључ них раз ло га 
за оста нак мла дих људи у држа ви, у сво јој 
локал ној сре ди ни, јесте њихо ва пар ти ци па-
ци ја. Уко ли ко мла ди ма не пру жи мо при ли-
ку да се у њихо вој сре ди ни чује њихов глас, 
не може мо ни оче ки ва ти да ће оста ти у тој 
зајед ни ци – обја шња ва Кри ло вић. 

Јоца Јова но вић, дирек тор Ресурс ног 
ром ског цен тра Вој во ди не, који у сарад њи 
са инсти ту том спро во ди про је кат „Шко ла за 
дру штве ну инклу зи ју“, каже да је циљ про-

јек та да оку пи што више мла дих Рома, као 
нај о се тљи ви ју гру пу у дру штву.

Циљ је да се афир ми шу и под стак ну мла-
ди Роми и да, у нашој орга ни за ци ји, осе те 
сигур ност и могућ ност да се обра те за било 
какву помоћ. Сту дент сам Факул те та поли-
тич ких нау ка, што ме је наве ло на иде ју 
осни ва ња ове наше орга ни за ци је, јер ми је 
циљ да, кроз свој при мер, пока жем дру гим 
мла дим Роми ма како могу да ути чу на дру-
штво и да их под стак нем на обра зо ва ње и 
укљу чи ва ње у при вре ду.

Пре ма њего вим речи ма поло жај Рома у 
Срби ји је мно го бољи него што је то било 
рани је, али још увек није задо во ља ва ју ћи.

То није тако само код нас, већ и у све ту, 
наро чи то у овој ситу а ци ји са коро на ви ру-
сом. Наро ду је тешко, али је Роми ма нај те-
же, јер је то нај ве ћа наци о нал на мањи на у 
све ту, која нема сво ју држа ву. Ова кве орга-
ни за ци је не тре ба да посто је само у већим 
гра до ви ма, где су ром ска насе ља, већ и у 
мањим сре ди на ма где посто ји све га две, 
три ром ске поро ди це. Мла дим Роми ма, 
али и свим дру ги ма бих пору чио да је обра-
зо ва ње нај бит ни ја ствар, јер то се увек на 
кра ју испла ти – исти че Јова но вић. 

Т. К.
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Обе ле жа ва ње Међу на род ног дана без ауто мо би ла 25. сеп тем бра

ВОЖЊОМ БИЦИ КЛА
ДО ЗДРА ВИ ЈЕ СРЕ ДИ НЕ

Днев но кроз Теме рин про ђе 12 000 вози ла – Међу уче сни ци ма акци је нај ви ше деце – Орга ни зо ва-
но пре да ва ње на тему без бед но сти сао бра ћа ја и пред ста ва за децу

Пово дом Свет ског дана без 
ауто мо би ла 25. сеп тем ба 
у општи ни Теме рин орга-

ни зо ва на је вожња бици ка ла од 
Бач ког Јар ка до Пар ка при ро де 
„Јегрич ка“, коју је спро во ди ла 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи-
не Теме рин, уз подр шку Вода 
Вој во ди не и Општи не Теме рин. 

Бици кли сти су се оку пи ли у 
цен тру Бач ког Јар ка, ода кле су 
Ново сад ском ули цом кре ну-
ли пре ма Ста ром Ђур ђе ву, где 
им се при кљу чи ло још љуби-
те ља овог дво точ ка ша. Сле де-
ћа дести на ци ја била је цен тар 
Теме ри на, где је одр жан скуп, 
на коме је пред сед ник Саве та 
за без бед ност сао бра ћа ја Дра-
ган Бје љац одр жао пре да ва ње 
како би тре ба ло бици кли сти да 
се пона ша ју као уче сни ци сао-
бра ћа ја. 

Коло на је након тога наста-
ви ла сво ју руту бици кли стич-
ком ста зом до Пар ка при ро де 
„Јегрич ка“, где су напра ви ли 
кра так одмор од пола сата, 
након чега су се вра ти ли истом 
ста зом. 

У пар ки ћу у цен тру Теме ри-

на је за нај мла ђе орга ни зо ва на 
и пред ста ва „Капе тан и мор ско 
чудо“ Позо ри шта из Кофе ра, 
чиме је завр ше на акци ја која је 
ове годи не носи ла назив „Кре-
ћи мо се одр жи во – оста ни мо 
здра ви“. 

Дирек тор ка Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Теме рин 
Мари на Ињац исти че да се 
данас брзо живи и да људи често 
кори сте ауто мо би ле и када за то 
нема ника кве потре бе. 

Ово је наша акци ја већ 10 
годи на. Теме рин је један од 3000 
гра до ва који обе ле жа ва Европ-

ску неде љу мобил но сти. Негде 
сви ми који живи мо у локал ној 
зајед ни ци мора мо да про на-
ђе мо неко ино ва тив ни је реше-
ње, како бисмо спре чи ли ниво 
аеро за га ђе ња. Као што је рекао 
члан Саве та за без бед ност у сао-

бра ћа ју, сва ко днев но кроз Теме-
рин про ђе 12 000 вози ла, доста 
терет ног сао бра ћа ја, али смо и 
ми сами одго вор ни, јер се доста 
брзо живи, па аутом иде мо и 
до про дав ни це, која је можда 
на 500 мета ра од нас. Апел за 
све људе да се  што више кре ћу 
пешке или роле ри ма, како би 

сачу ва ли сво је физич ко и мен-
тал но здра вље, а самим тим 
и живот ну сре ди ну – наво ди 
Ињац.

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец апе ло вао је на 
гра ђа не да што мање кори сте 
ауто мо би ле и да на посао дола-
зе, уко ли ко су у при ли ци, бици-
клом или пешке. 

У нашој општи ни поста ла је 
тра ди ци ја да се Дан без ауто-
мо би ла обе ле жа ва вожњом 
бици кла од цен тра Бач ког Јар ка 
до Инфо цен тра Јегрич ка. То је 
при ли ка да се оку пи поро ди ца, 
дру га ри из шко ле, ком ши је и да 
сви зајед но, макар на један дан, 
чува мо нашу пла не ту од штет-
них гасо ва и зага ђе ња. Овом 
при ли ком апе ло вао бих да сва-
ко, ко год је у при ли ци, сва ког 
дана дође на посао бици клом 
или пешке. Биће нам захвал ни 
и наша пла не та и наш орга ни-
зам.  Захва љу јем се Тури стич кој 
орга ни за ци ји општи не Теме рин 
на орга ни за ци ји ове мани фе ста-
ци је. И не забо ра ви те- бицикл 
вози мо, Земљи помо зи мо. 

Т. К.
Пројекат „Комшија није мањина“ финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Удру же ње „Бол дог Гизе ла“ 11. сеп тем бра обе ле жи ло свој јуби ли је - два де сет годи на посто ја ња

ЗЛАТ НЕ РУКЕ
КОЈЕ ЧУВА ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ

Међу мла ди ма све мање заин те ре со ва них за изра ду руч них радо ва – Орга ни зу ју обу ке у тре ћем и 
четвр том раз ре ду ОШ „Кокаи Имре“ - Општи на Теме рин сва ке годи не путем кон кур са суфи нан си ра 
Удру же ње

Општи на Теме рин има 
дугу и бога ту кул тур ну 
исто ри ју , у овом месту 

нај ве ћа наци о нал на мањи на су 
Мађа ри, а за очу ва ње и него-
ва ње духа мађар ске кул ту ре, 
тра ди ци је и оби ча ја допри но се 
и чла ни це Удру же ња „Бол дог 
Гизе ла“.

Ово Удру же ње има тра ди ци-
ју која је дужа од деце ни је. Од 
самог почет ка жене су оку пље-
не око иде је очу ва ња народ не 
и тра ди ци о нал не башти не, уна-
пре ђе ња и про мо ви са ња тра-
ди ци о нал не кул ту ре Мађа ра у 
Вој во ди ни, а посеб но у месту 
ода кле поти чу – у Теме ри ну.

Од дав ни на се сма тра да 
су жене стуб јед не поро ди це, 
која све држи на оку пу и успе-
шно функ ци о ни ше захва љу ју ћи 
њихо вом пожр тво ва њу. Упра-
во такве жене чине Удру же ње 
„Бол дог Гизе ла“, чији је циљ 
про мо ци ја и очу ва ње од забо-
ра ва вред но сти пре да ног рада, 
зајед ни штва и наци о нал не тра-
ди ци је. Поред стал ног рада у 
поро ди ци и на послу, оне су 
успе ле да одво је вре ме и сачу-
ва ју од забо ра ва руч не радо-
ве, она ко као што су то њихо ве 
баке ради ле. 

Удру же ње бро ји око 15 жена, 
раз ли чи те по годи на ма и дру-
штве ном ста ту су, углав ном пен-
зи о нер ке. Сви ма је зајед нич ко 
да има ју довољ но стр пље ња и 
воље да нау че нај фи ни је тех-
ни ке, али и да сво јим рука ма 
очу ва ју тра ди ци ју, кул ту ру и 
уче, како себе, тако и дру ге, о 
про шло сти наро да са овог под-
не бља. 

Редов но се ода зи ва ју на све 
веће мани фе ста ци је у општи ни 
Теме рин. Вео ма су актив не и 
могу да се похва ле да су за свој 
рад доби ле мно го захвал ни ца, 
при зна ња, пеха ра. 

Љубав пре ма ста рим зана ти-
ма и руч ном раду који ма су се 

некад бави ле жене у Теме ри ну 
као што су шиве ње, пле те ње, 
тка ње и вез оку пи ла је чла ни-
це Удру же ња «Бол дог Гизе ла» 
из Теме ри на пре 20 годи на и од 
тада насто је да сачу ва ју народ-
ну тра ди ци ју од забо ра ва.

На њихо вим поли ца ма могу 
се про на ћи укра си, јасту ци, 
посте љи на, стољ на ци и мно-
ге дру ге уни кат не руко тво ри-
не. Тако ђе, пра ве и све врсте 
ста рин ских кола ча: штру дле, 
кифли це, све по тра ди ци о нал-
ним рецеп ти ма њихо вих мама 
и бака. 

У Омла дин ском дому у Теме-
ри ну 11. сеп тем бра про сла ви-
ле су и обе ле жи ле свој јуби леј, 
два де сет годи на од осни ва ња. 
На све ча но сти, поред чла но ва 
Удру же ња и љуби те ља руко тво-
ри на, при су ство ва ли су и пред-
сед ник Скуп шти не општи не 
Теме рин Роберт Пастор, чла ни-
ца Општин ског већа заду же на 
за ресор кул ту ре Нина Срдић, 

секре тар Прве месне зајед ни-
це Фло ри јан Вар га, као и теме-
рин ски римо ка то лич ки жуп ник 
Тибор Селе ши. 

Осму годи ну за редом пред-
сед ни ца Удру же ња „Бол дог 
Гизе ла“ је Роза ли ја Боди, која је 
дала вели ки печат самом раду 
Удру же ња и мно го број ним 
инте ре сант ним иде ја ма допри-
не ла да и поред ста ро сне струк-
ту ре чла ни ца, Удру же ње буде 
укљу чен у раз не мани фе ста ци-
је, како на лока лу тако и шире. 

Пре ма њеним речи ма оду век 
су сво ју актив ност усме ра ва ле 
ка томе да мла ђе гене ра ци је 
нау че да се баве ста рим зана-
ти ма. 

Нажа лост све је мање заин-
те ре со ва них међу мла дим за 
изра ду руч них радо ва. Орга ни-
зу је мо обу ке у тре ћем и четвр-
том раз ре ду основ не шко ле у 
нади да ћемо код неко га про-
бу ди ти жељу и кре а тив ност да 
наста ви да се бави овим хоби-

јем и тиме наста ве где ми буде-
мо ста ли – нагла ша ва  Роза ли ја

Како каже пред сед ни ца, рад 
«Бол дог Гизе ла» наи шао је и на 
подр шку локал не само у пра ве, 
као и покра ји не. 

Чла ни ца већа Нина Срдић 
иста кла је зна чај посто ја ња ова-
квих удру же ња за очу ва ње кул-
ту ре и тра ди ци је јед ног наро-
да и пору чи ла да ће Општи на 
Теме рин увек подр жа ти рад 
ових жена.

Искре но се надам да ће и у 
наред них деце ни ја жене бити 
исто кре а тив не и машто ви те 
и да ће наста ви ти да негу ју и 
пошту ју тра ди ци ју руч них радо-
ва. Општи на Теме рин сва ке 
годи не путем кон кур са суфи-
нан си ра удру же ња кроз мани-
фе ста ци је редов не делат но сти. 
Тако је било про шлих годи не, 
ове годи не, а тако ће бити и у 
нарен дом пери о ду – закљу чу је 
за „Наше нови не“ Срдић.

С. Коса но вић
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Одр жа не ква ли фи ка ци је за Рад нич ке спорт ске игре у Ади

ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН ОБЕЗ БЕ ДИ ЛА ПЛА СМАН 
НА „РАД НИЧ КУ ОЛИМ ПИ ЈА ДУ 2023“

Уче ство ва ло 79 так ми ча ра из општи не Теме рин – Осво је на два прва и чети ри тре ћа места – Нове 
ква ли фи ка ци о не игре за дру ге спорт ске дисци пли не наред не годи не

Општи на Теме рин уче ство ва ла је ове 
годи не на првим ква ли фи ка ци о ним 
Рад нич ким спорт ским игра ма 

“Првен ство Вој во ди не 2021”, где је, на 
осно ву пла сма на у одре ђе ним спор то ви-
ма, обез бе ди ла уче шће на 13. Рад нич кој 
олим пи ја ди у Ади 2023. годи не. 

Игре су се одр жа ва ле сва ког викен да од 
7. до 28. авгу ста у Ади, а глав ни орга ни за-
тор је био Савез “Спорт за све” Вој во ди не. 

Теме рин је на овом так ми че њу уче ство-
вао са 79 так ми ча ра у седам спор то ва: 
сред њи и мали фуд бал до 40 годи на, сред-
њи и мали фуд бал пре ко 40 годи на, кугла-

ње, боћа ње, спорт ски рибо лов, тенис до 40 
годи на, тенис пре ко 40 годи на, сто ни тенис. 

У малом фуд ба лу так ми ча ри из општи не 
Теме рин осво ји ли су прво место, док су у 
сред њем фуд ба лу, боћа њу и кугла њу осво-
ји ли тре ће место. Када је реч о поје дин ци-
ма, у сто ном тени су прво место осво јио је 
Зол тан Нађи даи, док је Ласло Вар га у 
кугла њу осво јио тре ће место. 

Пре ма речи ма чла на Олим пиј ског коми-
те та Рад нич ких спорт ских ига ра Сло бо да-
на Про ли ћа, ово су нај бо ље орга ни зо ва не 
Рад нич ке спорт ске игре у Јужно бач ком 
реги о ну, па и шире. 

– Вео ма смо задо вољ ни пла сма ном 
наших сугра ђа на, а ути сци су нам изван-
ред ни. Ада је увек била добар дома ћин. 
Сећам се још 2007. годи не, када сам ја уче-
ство вао као так ми чар, орга ни зо ва ли су 
Олим пи ја ду и заи ста су били на виси ни 
задат ка. Веру јем да ће и 2023. годи не, 
када се спорт ски објек ти буду додат но 
уре ди ли, бити изван ред ни усло ви за рад-
нич ке игре.  

Ква ли фи ка ци о не Рад нич ке игре за дру ге 
спорт ске дисци пли не биће одр жа не 
наред не годи не. 

Т. К. 

Дечи ја трка са игра ма „Напра ви дар-мар“ одр жа на 25. сеп тем бра

ВАША РИ ШТЕ – ПОЉЕ ДЕЧИ ЈИХ ИГА РА
Вели ко инте ре со ва ње деце, 

више од 50 при ја вље них – Обез-
бе ђе не награ де за нај бо ље 

Спорт ско Удру же ње „Напра ви дар-мар“ 
орга ни зо ва ло је  25. сеп тем бра дечи-
ју трку са пре пре ка ма на теме рин ском 

Ваша ри шту. Деца су била поде ље на у три ста-
ро сне гру пе, а Ваша ри ште је тог дана било 
вели ко дечи је игра ли ште са мно го пре пре ка. 
Више од педе се то ро деце уче ство ва ло је у 
игра ма, а роди те љи су их бодри ли и пома га ли 
им да успе шно пре ђу све пре пре ке. 

Деца су ска ка ла у џако ви ма, про ла зи ла кроз 
обру че, пре ска ка ла дрве не пре пре ке, зидо ве, 
пуза ла испод мре же и малог туне ла од сла ме, 
пре ла зи ла поље гума и слич но.  

Пре ма речи ма пред сед ни це Удру же ња 
„Напра ви дар-мар“ Дра га не Бабић циљ мани-
фе ста ци је је да се деца дор бо заба ве кроз 
физич ку актив ност. 

Реч је о дечи јој трци са пре пре ка ма, где 
нема мо еки пе, јер су при ја ве инди ви ду-
ал не. Поде ље ни су у три узра сне гру пе од 
4 до 6 годи на, од 7 до 9 и од 10 до 12 годи-
на. Има мо 50 при ја вље них, јер на кра ју увек 
дођу при до шли це. Циљ мани фе ста ци је јесте 
дечи ја заба ва, али да би било мало так ми чар-
ског духа обез бе ди ли смо и неке награ ди це. 
Сви доби ја ју меда ље, а прва три места ћемо 
награ ди ти. Деца су била оду ше вље на и то ми 
је изу зет но дра го. Ово ми је била жеља и пре 
воде них ига ра, јер и сама неко ко воли трча-
ње са пре пре ка ма, пла нин ско трча ње. Дра го 
ми је да сам успе ла у томе да то спро ве дем 
у дело и за децу, у нади да ће можда и они 
кре ну ти тим путем, па се можда и види мо на 

неким пла ни на ма Срби је – кроз осмех при ча 
орга ни за тор ка.

Бабић се том при ли ком захва ли ла и свим 
спон зо ри ма, без којих, како каже, не би могле 
ове игре да се орга ни зу ју. 

Желим да се захва лим свим спон зо ри ма, 
без којих ништа од ово га не би било могу ће. 
Мно го људи нам је овог пута иза шло у сусрет, 
ваљ да су виде ли коли ко је ово деци зна чај но 
и да се они јако добро заба вља ју. Пре све га 
бих се захва ли ла Општи ни Теме рин, која је 
овај пут иза шла у сусрет и обез бе ди ла нам 
маји це, меда ље и ран че ве и покри ли нам тај 
део спорт ских паке та. Захва ли ла бих се још 

јед ном сви ма и види мо се на сле де ћој мани-
фе ста ци ји. 

Ово су, како каже Бабић, и послед ње игре 
ове годи не које орга ни зу је Удру же ње „Напра-
ви дар-мар“.

До кра ја ове годи не нема мо у пла ну ништа, 
осим ако зима буде јача и ако буде било сне-
га, орга ни зо ва ће мо неке зим ске игри це. Такав 
нам је и план, да наспрам годи шњих доба, 
орга ни зу је мо бар по јед ну ова кву мани фе ста-
ци ју. Виде ће мо какви ће вре мен ски усло ви 
бити, па можда од јану а ра опет нешто орга-
ни зу је мо. 

Т. К.

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ЈУГ’’

Пораз фуд ба ле ра Мла до сти
Мла дост (БЈ) – Индекс 1:2 (0:0)

Бач ки Јарак – Ста ди он Лива ди ца. Гле-
да ла ца: 200. Суди ја: Нико ла Вук ма но вић 
(Нови Сад) 7. Стрел ци: Кур ти ши у 77. за 
Мла дост, Нађ у 47. и Кла ић у 73. за Индекс. 
Жути кар то ни: Дри нић, Кур ти ши, Кова че-
вић (Мла дост), Ј. Ћук (Индекс).

МЛА ДОСТ: Ромић 7, Бори слав Бајић 7 (од 
65. Кне же вић - ), Ђукић 7, Дри нић 6, Осто-
јић 6, Кур ти ши 7,5, Сто ја но вић 7, Борић 6,5 
(од 46. Шка вић 7), Грко вић 6,5 (од 80. Радо-
нић - ), Зукић 7 (од 65. Анто нић - ), Раст ко 
Бајић 6 (од 46. Кова че вић 7).

ИНДЕКС: Суба шић 7, Алек сан дар Ћук 7 
(од 83. Панић - ), Јокић 7,5 (од 68. Мило ва-
но вић - ), Вуко вић 7,5, Иван 7,5, Боров ни ца 
6,5 (од 46. Поштић 7), Јован Ћук 7, Сто ја-
но вић 6,5 (од 65. Гаће ша - ), Самар џић 7,5, 
Кла ић 7, Нађ 8. 

Играч утак ми це: Нађ
Више шан си током првог полу вре ме-

на, ство ри ли су фуд ба ле ри Индек са, али је 
Нема ња Ромић, деби тант на голу Мла до-
сти, одбра нио удар це Жељ ка Јоки ћа, Мила-
на Самар џи ћа и Јова на Ћука. 

 Само што је почео дру ги део, што пер 
Мом чи ло Вуко вић је послао дубин ску лоп-
ту, пре ле те ла је Мир ка Дри ни ћа и пала 
испред Кри сто фе ра Нађа. Први поку шај 

капи те на гости ју, осу је тио је гол ман Јара ча-
на, али одби так је спа ко вао у мре жу – 0:1.

У 58. мину ту, на цен тар шут Алек сан-
дра Грко ви ћа, добро је реа го вао Милан 
Кова че вић, док је гол ман Милош Суба шић 
још боље затво рио угао. Гре шку што пе ра 
Вла ди ми ра Осто ји ћа на сре ди ни тере на, 
иско ри стио је Јован Ћук, про и грао је Фили-
па Кла и ћа, а напа дач Индек са је иза шао 
испред Роми ћа и дупли рао капи тал. 

 Дозу неиз ве сно сти, унео је Адис Кур ти-
ши, нај све тли ја тач ка пла во-белих. Из сло-
бод ња ка, са 20 мета ра, мај стор ски је пого-
дио угао – 1:2. У фини шу, Кур ти ши је имао 
одлич ну при ли ку да ишчу па бод, али Суба-
шић је био будан, док је на дру гој стра ни 
Ромић пара дом спре чио пого дак Мило ва-
но ви ћа.

М. Мени ћа нин

БОДО ВИ НОВО СА ЂА НИ МА: Самар џић (Индекс) и Сто ја но вић (Мла дост) ФОТО: М. Мени ћа нин

НОВО САД СКА ЛИГА

ТСК – Шај каш 1908 2:2 (0:1)

Теме рин – Гле да ла ца: 400. Суди ја: Дамјан 
Спа со је вић (Нови Сад) 7. Стрел ци: Ђан ко вић 
у 50. и Џигур ски у 75. за ТСК, Алем пић у 26. 
и Весе ли но вић (из пена ла) у 80. за Шај каш 
1908. Жути кар то ни: Про лић, Шмит, Пашка 
(ТСК), Заов, Мила но вић (Шај каш 1908).

ТСК: Вој во дић 7, Шмит 7, Три шић 7,5, 
Стри че вић 7, Зоран Вла и са вље вић 7, Томић 
6,5 (од 46. Пашка 7), Маро је вић 7, Буквић 
6,5 (од 76. Или ја Вла и са вље вић - ), Про лић 
7, Ђан ко вић 7,5, Јушко вић 7 (од 60. Џигур-
ски 7,5).

ШАЈ КАШ 1908: Шовљан ски 7, Гој ков 6,5 
(од 63. Ђако вић - ), Пав ков 7, Алем пић 7,5, 
Заов 7, Маљу рић 7 (од 86. Мила но вић - ), 
Мар ци кић 6,5 (од 63. Стан ко вић - ), Коту-
љач 7 (од 74. Жива нов - ), Весе ли но вић 8, 
Нико лаш 7, Кова че вић 6,5 (од 74. Карас - ).

Играч утак ми це: Весе ли но вић
Теме рин ци су сме ни ли лиде ра, реми 

Шај ка ша 1908, иско ри сти ла је Татра и 
пре у зе ла врх. Сло бо дан уда рац је извео 
капи тен Сте ван Весе ли но вић, док је нај-
ви ши у ско ку био што пер Алек сан дар 
Алем пић – 0:1. Дома ћи ни су изјед на чи-
ли почет ком дру гог полу вре ме на, Милан 
Ђан ко вић је издр жао дво ји цу на леђи ма и 
при зем ним уда р цем наци љао доњи угао, 
па се мре жа иза леђа Душа на Шовљан-
ског затре сла после 500 мину та. Про дор 
запа же ног Мило ша Три ши ћа, у пре о крет 
је пре тво рио резер ви ста Мар ко Џигур ски. 
Узбу ђе ња су се ређа ла као на тра ци, лоп-
та је пого ди ла у руку дефан зив ца Шми та, 
а Сте ван Весе ли но вић је из пена ла скро-
јио реми, иако је гол ман Дра ган Вој во дић 
про чи тао стра ну.

М. Мени ћа нинНА РАВ НЕ ЧАСТИ: Коту љач (Шај каш 1908), Јушко вић и Шмит (ТСК) ФОТО: М. Мени ћа нин

СПОРТ
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