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Обележавање 77 година од ослобођења Темерина

ДАТУМ КОЈИ СЕ ПАМТИ
ПО СЛОБОДИ
Положени венци на Споменик палим борцима народноослободилачког рата и жртвама фашистичког терора – Ове године се навршило и 80 година од формирања концентрационог логора Јасеновац

О

пштина Темерин је 23.
октобра обележила 77
година од ослобођења
Темерина од окупаторских трупа
у организацији Удружења грађана СУБНОР, Култруног центра
„Лукијан Мушицки“ Темерин и
Друштва српско-руског пријатељства. Тим поводом положени су венци у центру Темерина
код Споменика палим борцима
народноослободилачког рата и
жртвама фашистичког терора.
Венце су положили чланица
Општинског већа задужена за
ресор културе Нина Срдић, чланица Већа задужена за ресор
привреде Мира Родић, преставници месних заједница Бачки
Јарак, Сириг и Старо Ђурђево,
Удружење бораца рата 19911999, Друштво српско-руског
пријатељства, као и представници Социјалистичке партије Србије и Покрета социјалиста.
Програм је након тога настављен у галерији Културног центра где су се гостима обратили чланица Већа Нина Срдић и
председник Удружења СУБНОР
Момчило Карановић.
Срдић је том приликом истакла важност обележавања овог
датума.
– Дан ослобођења Темерина
за све нас значи пуно. Са поно-

сом славимо нашу богату и славну прошлост, своју културу и традицију. Ми смо потомци славних
хероја и сећањем на њих, корачајући њиховим храбрим корацима, можемо очекивати и славну
будућност. Ово је и дан када се
присећамо доприноса свих оних
који су положили живот за слободу овога града и читаве наше
земље. Нека им је вечна слава и
хвала им.
Гостима се обратио и председник СУБНОР-а Момчило Карановић, истакавши да се слобода
увек крвљу плаћала.
– Са поносом истичемо да смо
потомци храбрих и слободарских
предака чије победе над окупаторима носимо у срцу и души као
залог главним настојањима нас,
њихових потомака, да дижемо
свој глас према свакоме ко нам
угрози слободу, национално и
људско достојанство. Живели смо
у илузији да је свет толико напредовао у развоју људске свести, да
је немогуће да ћемо ми, потомци
славних ратника, доживети ратове на просторима сада већ бивше
нам државе. Увек се слобода кроз
историју крвљу плаћала – наглашава Карановић.
Председник СУБНОР-а каже и
да је Србија данас земља слободарске традиције својих предака
која има свој глас и достојанство.
– Фашизам у новом облику је
око нас, суштина му је иста, само
рухо му је ново. СУБНОР је увек
био критичар друштвених девијација, како у бившој, тако и садашњој држави. Кад нам моћни и
велики одређују норме и правце,
а потиру све оно што је имало
предзнак наше историјске суштине, а то је борба против фашизма. Ова Србија данас је земља
наследница слободарске традиције, својих предака. Србија има
свој глас, своје достојанство и своју слободу, зато сваке године, код
Споменика слободе, обнављамо сећање и жељу свих грађана
општине Темерин да живе у слободи, здрављу, лепшој и уређенијој средини – поручује Карановић.
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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Државна секретарка у Министарству за бригу о породици
и демографији Милка Миловановић Минић у посети темеринској општини

ДЕМОГРАФИЈА КЉУЧНО
НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ
Секретарка похвалила рад Општине и Центра за социјални рад - Представници локалне самоуправе посебно указали на потребу значајнијег субвенционисања трошкова превоза ученика у средње школе - Општина Темерин издваја нешто више од 10% општинског буџета за функционисање и
редован рад предшколске установе

Д

ржавна секретарка у Министарству за
бригу о породици и демографији Милка Миловановић Минић посетила је
30. септембра темеринску општину. Повод
за посету и састанак са руководством Општине Темерин био је разговор на тему демографије, као једном од најважнијих националних питања. Дочекао је Дејан Брадаш,
заменик председника Општине Темерин са
својим сарадницима.
Према речима секретарке Милке Миловановић Минић, кроз заједничке активности,
циљ састанка је да спознају проблеме који
муче локалну средину и препознају могућности за унапређење демографских прилика
у општини Темерин.
– Ми смо данас овде да заједно са представницима локалне самоуправе видимо
шта је то што мучи локалну самоуправу,
који су то започети пројекти, као и да убрзамо тамо где можемо заједничким снагама у
сарадњи са министарствима која имају извршну могућност у Влади Републике Србије. Да
дођемо до тога да заједно брже делујемо –
истиче државна секретарка.
Том приликом она је посетила и Центар
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за социјални рад и похвалила рад ове службе, као и локалне самоуправе, на мерама
подршке коју пружају за унапређење и развој породице.
Представници Општине Темерин су презентовали све што раде на територији општине не би ли помогли породицама и са друге
стране не би ли утицали да се демографска
карта у општини Темерин поправи. Заменик председника Дејан Брадаш подвукао је
да су Општини Темерин потребне капиталне
инвестиције и подстицаји за значајније субвенционисање трошкова превоза ученика у
средње школе.
– Посебно су истакнуте мере подршке за
свако новорођене дете на територији општине, као и мере подршке паровима који иду на
вантелесну оплодњу. Државна секретарка је
упозната и са подстицајним мерама за децу
школског узраста као што су бесплатни уџбеници за ђаке прваке, подстицајна средства
за упис у Средњу школу „Лукијан Мушицки“,
субвенционисање дела путних трошкова за
ученике средњих школа, као и награђивање
најбољих ђака и студената – набраја Брадаш.
- Посебно смо указали на потребу значајни-

јег субвенционисања трошкова превоза ученика у средње школе, с обзиром да је и велики број грађана указао на тај проблем.
Представници Министарства за бригу о
породици и демографију оценили су током
састанка, да су мере које Општина Темерин
предузима добар пример праксе и како каже
Брадаш указали им на могуће правце сарадње са вишим нивоима власти, када је у питању демографска политика.
– Представници министарства су били веома задовољни мерама које Општина предузима, указавши нам на још могуће правце
сарадње са вишим нивоима власти када је у
питању демографски политика, а позитивно
су били изненађени чињеницом да Општина Темерин издваја нешто више од 10% свог
буџета за функционисање и редован рад
предшколске установе – закључује за „Наше
новине“ Брадаш.
Министарство за бригу о породици и
демографији је формирано на почетку мандата актуелне владе, што указује на значај
који држава придаје заустављању негативних демографских кретања.
С. К.
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Радови на згради Месне заједнице започети 29. маја приводе се крају

Ц

НАКОН ВИШЕ ОД 100 ГОДИНА
СТАРА ЗГРАДА МЗ БАЧКИ ЈАРАК
У НОВОМ РУХУ

ентар Бачког Јарка тренутно краси
нова стара зграда Месне заједнице.
Овај објекат годинама се није адекватно користио, због чега је временом
пропадао.
Пре неколико година издвојена су знатна средства за прву фазу реконструкције
ове зграде, те је тиме комплетно замењена кровна конструкција овог објекта.
Захваљујући иницијативи локалне
самоуправе општине Темерин, која обухвата равномерни развој малих локалних заједница, крајем маја ове године
започета је друга фаза реконструкције,
која подразумева замену фасаде, столарије, улазних степеница и комплетне ограде. За ову инвестицију Општина
Темерин је издвојила 8.133.000 динара, а извођач радова је била новосадска фирма „Архиком“, која је приликом
обнове морала да се придржава конзерваторских услова и мера, које је одредио
Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада.

Радове на згради, који су приведени
крају, обишао је председник Општине
Темерин Младен Зец са својим сарадницима и истако њен историјски и културни значај.
– Интересантно је рећи да је зграду Месне заједнице саградио је Антон
Динер (Anton Diener) 1904. године као
општински дом (Gemeindehaus). Раскрсница на којој се налази, а која је била
историјски центар Бачког Јарка, и данас
је задржала карактер централног месног
трга – наставља Зец. - С обзиром на то
да је Бачки Јарак до 1945. године имао
већинско немачко становништво, данашњи објекат Месне заједнице, а некада
Општински дом, представља једно од
ретких сведочанстава о мултикултурној
историји Бачког Јарка и некадашњем
животу немачке етничке заједнице на
простору Војводине.
Председник Месне заједнице Бачки
Јарак Владо Карановић каже да им је
у плану да осветле објекат са рефлек-

торима, поставе сталке за бицикле, као
и уреде зелене површине испред саме
зграде.
Ово је један функционални објекат,
који ће служити свим житељима Бачког
Јарка. Спречили смо пропадање једне веома битне зграде за центар нашег
места – објашњава Карановић. – Додао
бих да смо поткресали дрвеће које је
сметало објекту, а у плану нам је да
поставимо рефлекторе и осветлимо
зграду. Такође, монтираћемо и сталке
за бицикле и уредити зелене површине
испред објекта.
За трећу, завршну фазу реконструкције објекта, која подразумева унутрашње
уређење зграде, од Министарства културе издвојено је три милиона динара у
склопу пројекта „Градови у фокусу“. Из
буџета Општине Темерин биће издвојено још три милиона динара како би унутрашњост објекта била комплетно уређена, наводи председник Општине.
С. Косановић
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Интервју са председником Општине Темерин Младеном Зецом

У ПРИПРЕМИ МНОГИ ПРОЈЕКТИ
ЗА 2022. ГОДИНУ

Б

лижи се крај 2021. године
и тим поводом 15. октобра посетили председником Општине Темерин Младена
Зеца. Шта је све урађено у 2021.
години до сада, шта је остало до
краја године да се доврши, какви
су планови за наредну годину
и како ће се решити проблем са
фармом свиња у Старом Ђурђеву
причали смо са првим човеком
општине.
До краја 2021. године остало је нешто више од 2 месеца.
С почетка године било је доста
планова, да ли су они испуњени?
Ове године урађено је доста
тога на територији целе наше
општине. Тренутно се ради
реконструкција тротоара, а за ту
намену издвојили смо 20 милиона динара из буџета. Такође,
почели смо и са санацијом путева
за коју смо определили 5 милиона динара, а следеће године
очекује се и пресвлачење улица
које немају хабајући слој асфалта. Ради се и 14 аутобуских стајалишта. Завршена је спољашња
реконструкција зграде Месне
заједнице у Бачком Јарку. Завршена је и јавна набавка за прву
фазу културне станице у Сиригу.
Порушићемо постојећи објекат
који се налази у дворишту Месне
заједнице и саградићемо нови.
Како се раст цена одразио на
буџет Општине Темерин?
Прошле и ове године имамо стабилан прилив средстава,
немамо потешкоћа због коронавируса. Свакако много више
средстава треба да се издвоји
због неких инвестиција где је
раније урађена пројектно-техничка документација, то јест пре
раста цена. То од нас захтева нови
ребаланс.
У којој фази се налази изградња канализационе мреже?
То заиста јесте проблем са
којим се суочава општина Темерин. У сарадњи са Министарством животне средине, обезбедићемо пречистач који треба да
почне са радом почетком 2022.
године и то је први корак како би
грађани могли да се прикључе на
канализациону мрежу. Судећи по
величини пројекта та инвестиција требала би да се ради две
године, а паралелно са тим ради-
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ће се и канализациона мрежа за
целу територију општине Темерин. Добићемо средства за око
60 процената покривености наше
територије, што сматрам да је
од велике важности за све наше
суграђане јер садашња покривеност износи 18 одсто.
Како сте задовољни пројектом
реконструкције тротоара?
Морам да кажем да се годинама уназад за ту намену нису
издвајала значајна средства. Ми
смо у протекле две године издвојили по 20 милиона динара, али и
даље сматрам да је то недовољно. Трудићемо се да у годинама које су пред нама издвајамо
довољну своту новца како бисмо
постепено променили све тротоаре који су дотрајали.
Грађани су на званичној Фејсбук страници општине могли да
прочитају да ће до краја године
бити решено питање фарме у
Старом Ђурђеву. Појасните нам
шта је на том састанку са министром тачно договорено?
Проблем фарме је проблем
који годинама мучи наше сугра-

ђане и сведоци смо разних протеста на ту тему. Често чујемо како
Општина не ради свој посао,
али верујем да поједини грађани ни не знају које су надлежности општинских инспекцијских
служби. Желим да нагласим да
је локална самоуправа редовно
радила свој посао, иако то неки
покушавају да оспоре. Ми све

време покушавамо да иселимо
фарму, али то једноставно није
лак посао, јер она ту постоји од
60-их година прошлог века.
Многи говоре да фарма ради
без иједне дозволе, што није
истина. Фарма има легализоване
објекте у катастру и за ту намену.
Са друге стране, насеље се приближавало фарми. Ја сам увек

ИНТЕРВЈУ
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ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Мило
монтенегрински
– борба против
цркве и пад

Д
говорио да фарма смрди, тај
смрад је неподношљив, али да не
могу да гарантујем да нас фарма
здравствено угрожава. Оно што
је битно јесте да смо добили обећање да ће се она иселити до 20.
децембра ове године. Сматрам
да има и политичке конотације у
протестима јер они почињу звиждуком против председника, а
не против фарме. Ја сам председник свих грађана Темерина, свима желим лепши и квалитетнији
живот у нашој општини и трудићу
се током свог мандата да им се то
и обезбеди.
Општина је дала могућност
грађанима да у својим месним
заједницама попуне упитник и
тако учествују у креирању буџета за 2022. годину. То могу да
ураде до 20. октобра. Појасните
грађанима шта то заправо значи
и у којој мери ће њихови предлози утицати на креирање буџета за наредну годину?
Трудимо се да саслушамо сва-

ког суграђанина и сваки предлог и да видимо шта они мисле
да треба да се уради у општини
Темерин, а што ће се финансирати из њеног буџета. Анкета постоји и у електронском облику и на
основу потреба грађана ми ћемо
и креирати буџет за наредну
годину, а одговори грађана пристижу свакодневно.
Каква је тренутна епидемиолошка ситуација у општини?
Тренутно имамо 10 хиљада
суграђана који су примили две
дозе вакцина, од тог броја 2,5
хиљаде је примило и трећу дозу.
Та бројка од 10 хиљада је трећина нашег укупног становништва,
а то је око пола пунолетног становништва. Ситуација није најсјајнија, али мислим да је задовољавајућа и не одступамо од
неких других градова у Србији.
Свакодневно пратимо ситуацију
и добијамо извештаје из школа и
предшколских установа.
Искористио бих ову прилику
да позовем наше суграђане да
се вакцинишу јер ће на тај начин
заштитити себе и своје најмилије.
Да ли постоји нешто што Вас
нисмо питали, а сматрате да је
важно да грађани знају?
Сматрам да је важно напоменути и потешкоће наших грађана
са пијаћом водом. Добили смо
20 милиона динара од Покрајине
за пројектно-техничку документацију за фабрику воде и тренутно радимо на њеној припреми.
Након тога аплицираћемо за
средства и искрено се надам да
ће израда фабрике воде ићи упоредо са израдом канализације у
нашој општини.
М. Савић

еценијама је Мило Ђукановић
прагматичном, рекли би виртуозном политиком, мењајући њене идеолошке основе
у складу са регионалним и глобалним кретањима, држао
чврсто власт у својим рукама, контролишући политичке, друштвене и финансијске токове у Црној Гори. Самопуздање је
временом, код носиоца “монтенегринске ренесансе”, вртоглаво расло, те је логично на удар (после протеривања готово
свега што је српско, али и аутентично црногорско), као круна
свих подухвата, дошла Српска православнма црква. Формирање црногорске православне цркве постао је циљ ДПС-а,
прокламован од стране Ђукановића на конгресу партије.
Партија у пројекту стварање аутокефалне цркве је нелогичност јасна на први поглед обичном човеку. Међутим лажно
самопоуздање, стицано деценијама, уздигне човека до
“неслућених висина”. Лажно самопоуздање код Ђукановића
било је основ озбиљности његових намера, што се видело
доношењем тзв. верског закона којим је желео да спроведе у дело своју партијску намеру, односно да национализује
црквену имовину са свим храмовима и богомољама.
Завиривањем у историју Црне Горе у време комунизма
видимо да је покушаја стварања ЦПЦ и протеривања Српске
православне цркве било и раније. Најупечатљивије претње
постојале се у време рушење Његошеве капеле на Ловћену
и изградње маузолеја. Све у свему наводна црногорска православна црква је вишедеценијски партијски пројекат, осмишљен као део пакета притисака на канонску цркву са циљем
њеног протеривања из Црне Горе.
Намера је (већ деценијама) да се бруталним притиском,
потпомогнутим фантомском алтернативом у виду наводне
ЦПЦ, јерархија митрополије црногорске, односно интегрални део српске, канонске и помесне цркве, приволи на отцепљење од мајке цркве и саобрази црногорском, односно
монтенегринском, антисрпском, али и антицрквеном наративу. Милу Ђукановићу (који је неколико пута предлагао да
црква буде део наводног решења у финализацији формирања црногорске државе) изгледа заиста није било јасно зашто
почивши митрополит Амфилохије и црквена јерархија не
пристају на такав конструкт.
Но, после пораза на изборима, као резултату свенародних литија, црногорски председник је имао шансу да схвати
погубност политике и промени курс. Али то се није десило
што се видело приликом устоличења митрополита Јоаникија на Цетињу. Прилоком поменутог устоличења заговорници
политике Секуле Дрљевића понову су хистерично покушали
да истерају омражену Српску православну цркву из Црне
Горе, правдајући тај чин, као и толико пута до сада, наводном угроженошћу од “велико-српске” агресије.
Гледајући свет из партијско-историјске перспективе Мило
је сматрао да ће цркву рутински елиминисати, односно прилагодити потребама државе, партије и тиме заокружити
стварање монтенегринске нације, али испоставило се да је
овим чином извршио политичко самоубиство и изазвао свој
неминовни крај. Кажу да кога Бог хоће да казни прво му
памет узме, што се потпуно показало у случају Мила Ђукановића.
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АКТУЕЛНО

Среда, 27. октобар 2021.

Екипа ,,Наших новина“ са председником општине у посети Медвеђи

ЧУВАРИ ОГЊИШТА,
ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА
Председник општине Темерин у посети Медвеђи и на полагању венаца страдалима у Великом рату

П

редседник општине Темерин Младен Зец почетком октобра посетио
је општину Медвеђа на позив тамошњег председника општине др Небојше
Арсића. Уз присуство великог броја званица
на спомен обележју Видиковац обележен
је пробој Солунског фронта и Дан ослобођења Медвеђе у Великом рату. Том приликом освештана је спомен плоча команданту
Јабланичког одреда и организатору Топличко-јабланичког устанка Димитрију Беговићу.

МЕДВЕЂА БОГАТА
МИНЕРАЛНИМ
РЕСУРСИМА
ОПШТИНА МЕДВЕЂА налази се на југу
Србије у Јабланичком округу на граници
са Косовом и Метохијом. Према попису из 2011. године на подручју општине било је 7.438 становника. Медвеђа
поседује многе природне погодности за
развој туризма, јер се у близини налази бањско лечилиште са више десетина минералних извора у Сијаринској
Бањи, као и извори у Тулару. На подручју Медвеђе постоје многи минерални
ресурси, који могу да се експлоатишу,
као што су руда, мермер и полудраги
камен оникс.
– Положио сам венац страдалим српским војницима и добровољцима који су
у Великом рату дали свој живот за отаџбину и слободу. Захваљујем се председнику

8

општине Медвеђа на позиву, била ми је
част да присуствујем овом свечаном догађају. Дивно је видети наше људе који су
овде на граници са Косовом и Метохијом

чувари својих огњишта, српске културе,
традиције, обичаја, језика и писма- изјавио
је председник општине Темерин Младен
Зец.
Председник општине Медвеђа каже да
су они поносни на свог јабланичког хероја
Димитрија Беговића.
– Ми смо сви потомци славних хероја.
Осим славне прошлости коју имамо, трудићемо се да нам и будућност буде таква. А
то можемо постићи само сећањем на наше
јунаке- изјавио је председник општине
Медвеђа др Небојша Арсић.
Овој посети претходило је, пре извесног
времена, упознавање два председника у
кабинету начелника Јужнобачког округа
господина Милана Новаковића. Тада се на
састанку разговарало о текућим питањима,
али и сарадњи општине Темерин и општине Медвеђа у области туризма, културе и
привреде.
– Верујем да је ово само почетак једне
добре међусобне сарадње и да ћемо имати
прилику у скоријој будућности да угостимо
у Темерину људе из ове пријатељске нам
општине- каже председник Зец.
К.Н.Н.

АКТУЕЛНО

Среда, 27. октобар 2021.

Одржан састанак радне групе за израду Плана развоја Општине Темерин 2022-2030.

ПОЧИЊЕ ИЗРАДА ПЛАНА РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

У

великој сали Скупштине Општине Темерин 15. октобра је одржан
иницијални састанак поводом
израде Плана развоја општине Темерин
2022-2030. Партнер Општине Темерин
на овом пројекту је Регионална развојна
агенција Бачка.
Састанку су, поред чанова координационог тима и радних група за израду овог
Плана, чланице Општинског већа за привреду Мире Родић, заменика председника Општине Темерин Дејана Брадаша,
присуствовали и представници Регионалне развојне агенције Бачка и Института за економику пољопривреде Бегорад.
Том приликом Мира Родић истакла је
значај и циљ усвајања овог документа.
– Ми смо у обавези да до краја године
усвојимо овај веома значајан документ.
Циљ овог Плана је дефинисање визије одрживог развоја општине Темерин
и надамо се да ће допринети побољшању услова живота наших грађана. Овај
документ и све што њиме буде регулисано, биће обавезујуће. Трудићемо се
да он буде презентован свим грађанима општине Темерин путем средстава

информисања и на друге начине, како
би сви имали учешће, како би он био што
реалнији и могао заиста да се реализује.
Од
Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу Општина
Темерин за израду овог пројекта добила је милион динара, а укупна вредност
израде износи 1.176.000 динара. Према
речима заменика председника општине
Темерин Дејана Брадаша то је веома значајна подршка када је реч о изради стратешких докумената.
– Предуслов сваког успеха је успешно
и стратешко планирање и из тог разлога овај документ је за општину Темерин
изузетно значајан, јер у њему би требало
да се огледају сви потенцијали које наша
општина има, који могу да допринесу
њеном развоју, како у области инфраструктре, локалног економског развоја, тако и других области попут заштите
животне средине, здравства, социјалне
заштите, културе и спорта. Дакле, ово је
један важан документ, који ће за наведени предиод трасирати будући правац
развоја наше општине. Ово више није

само наша законска обавеза, већ и прека
потреба.
Јонел Субић, директор Института за
економику пољопривреде Београд нагласио је да сваки стратешки пројекат мора
да задовољи три веома важна сегмента,
како би био друштвено прихватљив.
– Када причамо о одрживом развоју
имамо обавезу да се избалансирају сва
три стуба одрживог развоја и друштвени,
и економски и еколошки. Уколико имамо
један пројекат, он мора да буде економски исплатив, да оправда наменска средства, онда морамо да водимо рачуна и о
заштити животне средине, о здравствено
безбедном животу и здравствено безбедној храни. Шта нам значи пројекат
ако он није друштвено прихватљив и не
задовољава потребе друштва? Зато је
нама циљ да кроз овај стратешки документ имамо сва ова три стуба потребна
за одрживи развој, и економски сегмент,
и да водимо рачуна о екологији и да буде
општеприхватљив, не само за локалну заједницу, него и шире – објашњава
Субић.
T. K.
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РЕПОРТАЖА

Среда, 27. октобар 2021.

Дани лудаје у Темерину одржани од 5. до 7. октобра

ЊЕНО ВЕЛИЧАНСТВО – ЛУДАЈА

Ове године много лошији род бундеве и тикве – Најтежа бундева 59,80 килограма, најдужа 2,13
метара – Организатор манифестације Друштво пријатеља баште броји око 120 чланова, међу којима
је 30 жена које се баве израдом рукотворина

Т

емерин је у октобру био у знаку бундеве, једног од симбола јесени. Традиционални 23. Јужнобачки фестивал
лудаје одржао се од 5. до 7. октобра у организацији Друштва пријатеља баште. Током
три дана, колико је манифестација трајала,
грађани су могли да уживају у разноликом
културном, забавном и спортском програму на више локација.
Главни догађај био је у Првомајској улици у Темерину, где су грађани могли да
изложе своје бундеве и учествују у такмичењу за избор најбољих у категорији најтежа, најдужа, бела бундева и композиције
од тикава.
Манифестација је отворена изложбом
дечијих радова, коју су чинили цртежи деце
од првог до осмог разреда из свих школа са
територије општине Темерин. Тема изложбе су биле бундеве и тикве, а красили
су зидове мале галерије Културног центра
„Лукијан Мушицки“.
Последњег дана манифестације на штандовима су грађани излагали своје посластице од бундеве, попут слатких и сланих пита,
колача, тако да они посетиоци који су прескочили доручак, нису морали да брину, јер
су могли да нађу нешто по свом укусу.
Догађају је присуствовао и председник
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Општине Темерин Младен Зец који је изразио задовољство што је обележен 23. по
реду фестивал Дани лудаје.
– Драго ми је да можемо да обележимо
23. по реду фестивал Дани лудаје. Прошле
године нисмо могли да то урадимо због
короне, ове године нас време није послужило, али као што видите имамо доста
излагача и доста посетилаца, што је најбитније. Свим такмичарима желим пуно успеха, да освоје лепе награде, а посетиоцима
леп провод – наглашава Зец.
Њено величаноство – лудаја, поред тога
што је врло лековита и храниљива биљка,
разних је величина, облика и боја па служи и за украс. Због тога су октобарски дани
у Темерину били тако шарени и весели.
Председник Скупштине Општине Темерин
Роберт Пастор похвалио је организаторе
фестивала.
– Кад је октобар зна се да је у Темерину
Дан лудаје. Могу да честитам организаторима што тај континуитет одржавају већ 23
године. Нажалост ова година није била најпогоднија за произвођаче и ентузијасте, јер
се зна да су те велике бундеве само за такмичење. Традиција је мало другачија ове
године, наша манифестација је увек била
пре оне у Кикинди, па су наши такмичари

ишли тамо на такмичење. Ова година била
је таква каква је, али што је најбоље ту смо,
без обзира на временске прилике – прецизира Пастор.
Председник удружења Друштва пријатеља баште Роберт Ковач истиче да прошле
године, због ситуације са коронавирусом,
манифестацију су организовали по онлајн
систему.
– Прошле године због коронавируса
нисмо били у могућности на том нивоу
манифестацију да организујемо. Организовано је по онлајн систему. Пријављивали
су се учесници са тиквама и бундевама, па
смо на лицу места код произвођача мерили
и делили дипломе. Ове године имали смо
шансу да оранизујемо манифестацију, било
је напорно, али смо успели све да припремимо. Јесте да време није било најбоље,
али драго нам је што је ипак било посетилаца – са задовољством додаје председник
Удружења.
Како каже Ковач, ова година није била
наклоњена ниједној повртарској и воћарској култури, те нема великих бундева ни
по тежини, ни по дужини као ранијих година.
– Ова година није била баш најбоља, на
пролеће је било хладно, пред крај лета
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много топло и сушно, много произвођача
је одустало. Нема великих бундева, ни по
тежини, ни по дужини. Некада су бундеве
биле преко три метра, сада само до два.
Људи ишчекују фестивал и чим дође јесен
они питају када ће тачно бити. После коронавируса није такво интересовање, али
надамо се да кад све ово прође да ће бити
више заинтересованих и да ће више људи и
погледати нашу манифестацију – закључује
за „Наше новине“ Ковач.

ДРУШТВО ПРИЈАТЕЉА БАШТЕ
ОРГАНИЗАТОРИ И ДРУГИХ
ЗНАЧАЈНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА
Удружење Друштво пријатеља баште је
цивилна организација које датира још од
давне 1998. године, а баве се уређењем
башта, прављењем вина и ракије, организацијом пољопривредних предавања у
склопу клуба, разним приредбама, дружењима и другим активностима.
Броји око 120 чланова, а углавном се
ради о винарима, ракијашима, цвећарима и други људима који се баве сличним
делатностима. Међу њима је и око 30 жена
златних руку, које израђују најразличитије
рукотворине.
Сваког четвртка у Баштенској кући која
се налази у Великом парку у Темерину, окупљају се, друже, размењују искуства, планирају манифестације.
Према речима потпредседника удружења Друштва пријатеља баште професора
Ласла Абела, осим Јужнобачког фестивала
лудаје, организују и престижни Јануарски
међународни сајам вина, као и друге велике манифестације.

РЕПОРТАЖА

НАЈТЕЖА БУНДЕВА 59,80 КГ, НАЈДУЖА 213 ЦМ
У категорији најтеже бундеве прво место освојио је
Агоштон Жуњи са бундевом тешком 59,80 килограм,
док је друго место припало
Ђури Граховцу чија је бундева тежила 40,55 килограма. Награду за треће место
однео је Ђуро Зора, а његова
бундева је била тешка 34,80
килограма.
У категорији најдуже бундеве прво место припало је
Иштвану Варги са бундевом
дугом 213 центриметара,
награду за друго место однео
је Золтан Киш са бундевом дугачком 211
центиметара, док је награду за треће
место освојио Јожеф Зарноцки чија је
бундева била дугачка 187 центиметара.
У категорији белих бундева награђена су два учесника, удружење Друштво
пријатељи баште са бундевом тешком
16,15 килограма и Јожеф Зарноцки чија
је бундева тежила 15,95 килограма.
У категорији композиције од тикава

прво место освојила је Мелинда Шкриван Курила, друго место припало је Слађани Војић Прокић, док је награду за
треће место однела Илона Балаи.
Прва места у свим категоријама
награђени су поклоном од Туристичке организације Темерин, док су сви
победници од удружења Друштво пријатељи баште добили дипломе, пехаре
и пића.

– У нашој организацији је и сајам вина
који је, слободно могу рећи, европског
карактера. Имамо око 800 врста вина из
Румуније, Словачке, Мађарске, Словеније и
других земаља, а од већих манифестација
навео бих и Темерински сајам ракије који
се одржава у мају, као и Илиндан у јулу – са
поносом прича професор Абел.
Како наводи потпредседник Удружења
имају одличну сарадњу са Општином, а

у зависности од временских услова често
организују и екскурзије.
– Јако смо задовољни сарадњом са
локалном самоуправом, јер нас подржавају у свим манифестацијама. У зависности
од временских услова и активности често
организујемо и екскурзије, те смо тако
обишли Мађарску, Румунију... – набраја за
„Наше новине“ Абел.
С. Косановић

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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Уручени уговори за давање подстицаја ученицима Средње школе „Лукијан Мушицки“

ПОДСТРЕК ЗА УЧЕНИКЕ
ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА

Из буџета за ову намену издвојено четири милиона динара – Ученике стипендирају током све три
године школовања - За образовање у општини Темерин годишње се издваја преко 250 милиона
динара

О

пштина Темерин 21. октобра доделила је 79 уговора о давању подстицаја ученицима који похађају
дефицитарнa занимања у Средњој школи „Лукијан Мушицки“.
Месечно ђаци добијају 5.000
динара и то за смерове заваривач, аутомеханичар, оператер
машинске обраде и оператер за
израду намештаја.
Уговори су уручени у позоришној сали Кутлурног центра
„Лукијан Мушицки“, а представници локалне самоуправе истакли су да ће и убудуће подржавати ученике. Члан већа за образовање Изабела Урбан каже да је
Општина Темерин ове године за
ту намену издвојила око четири
милиона динара.
– Сваке године локлана самопурава расписује конкурс за подстицајна средства за дефицитарне смерове, јер самим тим желимо да помогнемо родитељима
и деци при одлучивању шта да
упишу. Ово је јако важно због
тога што наша локална привреда има потребе за све те смеро-
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ве, а породицама ученика износ
који додељујемо је веома значајан. Од прошле године општина
додељује та средства током све
три године школовања детета.
Поред тога Општина Темерин
стипендира студенте, плаћа превоз студената и ученика средњих
школа, купује уџбенике за прва-

ке, награђује најбоље ученике.
Општина у само образовање
издваја преко 250 милиона годишње, како бисмо помогли породицама и оспособили школе за
бољи и квалитетнији рад – наглашава Изабела Урбан.
Уговоре је уручивао председник Општине Темерин Младен

Зец и том приликом истакао да је
циљ давања подстицајних средстава прилагођавање школства
потребама привреде, како би
млади могли одмах да почну да
раде.
– Општина Темерин је препознала потребу да подржи школовање оног кадра који је заиста
и потребан. Жеља нам је да кад
заврше средње школе одмах и
нађу посао, а ово су смерови
који су неопходни, како у нашој
општини, тако и шире. Издвајамо
за ову намену око четири милиона динара годишње и финансирамо дефицитарне смерове од
прве до последње године школовања. Искрено се надам да ће та
деца имати успешно школовање
и да ће после завршетка остати
овде да живе и раде и да ће се
остварити у сојој профестионалној каријери – поручује Зец.
Додели уговора присуствовала
је и члан Општинског већа задужен за привреду Мира Родић,
као и члан Већа за културу Нина
Срдић.
T. K.

Среда, 27. октобар 2021.

АКТУЕЛНО

Потписани уговори за суфинансирање издавачке делатности

СВИ ПРИЈАВЉЕНИ НА КОНКУРУСУ
ЗА ИЗДАВАШТВО ДОБИЛИ СРЕДСТВА
У свечаној сали Општинског већа општине
Темерин 16. октобра потписани су уговори за
суфинансирање издавачке делатности. Конкурс
је трајао од 1. до 30. јула, а Општина Темерин за
ову намену издвојила је 300.000 динара.
На конкурс је пристигло пет пријава од чега
су сви прошли на конкурсу и добили одређена
средства у складу са својим потраживањима,
односно конкурсним пријавама.
Потписивању уговора присуствовали су председник општине Темерин Младен Зец, чланица
Општинског већа општине Темерин за културу, невладине организације и омладину Нина
Срдић, аутори и удружења грађана преко којих
су се аутори јавили на конкурс.
Средства су опредељена следећим ауторима:
Владислави Грче за роман «Навијач», Бели
Чорби за монографију, зборник радова «Невек
Титкаи», Соњи Пејић за збирку поезије «Опсесивна пролазност», Драгани Попадић за «Песме
моје душе» и Јовици Плачкићу за роман
«Шифра лисица».

Том приликом председник Општина Темерин
Младен Зец честитао је ауторима.
– Честитам свима и желим им успешно и плодотворно стваралаштво, уз много инспирације и

надахнућа. Општина Темерин ће и убудуће радо
подржавати развој културе и талентоване људе
своје општине - истакао је Зец.
Е. Н. Н.

Час српског језика са екипом ,,Наших новина“

ТЕМЕРИНОМ ШЕТАЈУ ТЕМЕРИНЦИ

Како ћемо правилно назвати становника неког града или насеља – У српском језику је сложен процес грађења етника
Сви смо се бар једном у животу нашли у
ситуацији да не знамо како да назовемо становника неког места. За Београђанина, Новосађанина и Крушевљанина смо сигурни. Али
шта је са становником Бора, Пожеге, Приштине или пак Темерина?
Називи становника одређеног места или
области стручно се зову етници. Етници се
граде од топонима (географски називи места,
градова, насеља) и за њихову творбу у српском језику карактеристичан је велики број
суфикса тј. наставака за грађење. Наставци
-анин, - јанин, -чанин,- ац, -анац, само су неки
којима се граде етници. А последње слово
топонима одређује нам врсту наставка. Правпопис налаже да се сви етници пишу великим
почетним словом.
Али, да вас не бисмо додатно збуњивали
најбоље је да побројимо одређене топониме
и правилне називе њихових етника. Становник Панчева биће Панчевац тј. Панчевка, а
Смедерева- Смедеревац тј. Смедеревка, иако
је истог назива и шпорет на дрва. Правило
каже и да се људи из Бора називају Боранима
и Боранкама, становници Пожеге Пожежани и Пожежанке, а у Љигу не живе Љигавци
већ Љижани и Љижанке. Становнике Ваљева можемо чути како називају Ваљевчанима,
а то је неправилно. Њихов правилан назив је
Ваљевац и Ваљевка. Такође, чест је пример
да становнике Косова и Метохије називају
Косоварима, што је ем неправилно, ем увредљиво за њих јер је то албански облик. Пра-

вилно ћемо их ословити ако кажемо Косовац
или Косовка, док у Приштини не живи Приштинац, већ Приштевац и Приштевка.
Када је Темерин у питању, врло често међу
суграђанима чујемо речи Темеринчанин,
Темеринчанка што је неправилно. Темерин је
један од топонима којима се приликом грађења етника додаје наставак –ац који се иначе

НИШЛИЈЕ
ИЛИ НИШЕВЉАНИ
КЊИЖЕВНИ , а уједно и правилан, назив
за становника Ниша гласи Нишевљанин и
Нишевљанка. Међутим, колоквијални,
турски израз Нишлија и Нишлијка толико
се одомаћио у српском језику и изговору,
да га је чак и Правопис прихватио као једнаког Нишевљанину.
Извор: Правопис српскога језика
Матице српске; Јелић, Маријан,
Етници и ктетици у Војводини,
2015. година
додаје на вишесложне основе које се завршавају сонантом (ј, л, љ, м, н, њ, в, р). Темерин+ ац= Темеринац; Апатин+ац=Апатинац;
Бечеј+ац= Бечејац; Жабаљ+ац= Жабаљац; итд.
Темерином, дакле, шетају Темеринац,
Темеринка и Темеринци.
Додатни проблем везан за становнике
неког места стварају њихова двосложна или

чак тросложна имена. Па тако становнике
Нове Вароши називамо Нововарошани, становнике Бачке Паланке Бачкопаланчани, а
Савиног Села- Савиноселчани. За становнике Сремске или Косовске Митровице према
Правопису користи се назив Митровчани тј.
Митровчанке. Мештанин Бачког Петровог
Села остаће у том облику- становник Бачког
Петровог Села или само Петровоселац, јер би
било необично рећи ,,Бачкопетровосељанин“.
К. Н. Н.
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Изложба старих војничких реквизита и кованица колекционара
Алексеја Кузме у школи „Славко Родић“ у Бачком Јарку

ВЕЛИКА ИЗЛОЖБА
МАЛОГ КОЛЕКЦИОНАРА

Од пете године почео да сакупља старе ствари из војске – Почеле да га интересују и старе кованице – Када порасте жели да буде војни хирург

Д

ечија радозналост нема
границе, јер посматрајући
свет око себе и постављајући питања одлучују шта је оно
што би волели да раде и чиме да
се баве. Од сакупљања сличица,
спортских игара, сликања, цртања, често мењају своје хобије и
интересовања. Међутим, постоје деца која се и по томе издвајају од својих вршњака.
Алексеј Кузма, десетогодишњи дечак из Бачког Јарка, од
своје пете године показао је
наклоност ка војци, када је, како
каже, нацртао тенк. Да се његово интересовање није завршавало само на игри војске са другарима, показује и читава колекција старих предмета из војске
из периода Првог и Другог светског рата, коју је почео да сакупља већ у раном детињству.
Алексеј каже да више и не
броји предмете које је сакупио,
али их већ годинама активно
тражи и прилаже у својој великој колекцији реквизита.
– Стварно не знам колико их
имам, још ако бих морао да
бројим кованице, било би их
јако много. Прва војна ствар
коју сам набавио био је шлем
из доба Савезне федеративне
Републике Југославије, а најдражи предмет који поседујем
је капа титовка. Имам много
извора одакле набављам старе
предмете, рецимо на сајмовима, интеренету, родитељи ми
помажу као и другари. Они од
првог разреда већ знају да ја
волим тенкове, војску и стално
се шалимо са тим, играмо рата
на одморима и подржавају ме и
помажу - наводи Алексеј.
Најстарији предмет који поседује јесте римски новчић који
је стар више од 1700 година. У
својој колекцији има и предмете који имају, не тако малу, новчану вредност.
– Имам нека два иста златника, као и четири дуката Франц
Јозеф из 1915. године. Поједи-

начно вреде, како ми је тата
рекао, између 190 и 200 евра.
Један ми је поклонила бака
из Врбаса, а други сам добио
од баке са мамине стране. У
последње време ме интересује
прикупљање старих кованица
и новчаница. Мој тата их дуго
сакупља и има једну, ја мислим,
од десет најбољих колекција у
Србији. Сакупљам још и пасоше и документе. Имам пасош из

доба Краљевине Срба Хрвата и
Словенаца.
Алексеј је имао и своју прву
изложбу у школи „Славко
Родић“ у Бачком Јарку, која је
трајала од 18. до 22. октобра, а у
организацији изложбе помогла
му је његова учитељица Љиљана Карановић која истиче да је
Алексеј пре све једно јако добро
дете.
– Алексеј је пре свега добар

РЕДОВНИ ПОСЕТИЛАЦ
ВОЈНОГ ОТПАДА
АЛЕКСЕ ЈЕ ВА мама Мирела каже да је као мало дете
највише волео играчке попут
пушки, пиштоља, тенкова,
углавном оружја, али да већ
последње две године заобилази продавнице играчака и
редовно посећује војни отпад.
– Он није захтевно дете, не
тражи скупе ствари, тражи

само оно што га занима и у
томе га апсолутно подржавамо. Неће да иде у продавницу
играчака, већ редовно иде на
војни отпад, како би набавио
нове предмете. На сву срећу
не живимо у стану, тако да
све те предмете складишти по
целој кући – кроз осмех прича
Мирела.

дечак, добро дете, добар друг,
али и веома добар ђак. Много
је бистар и елоквентан и увек
хоће да помогне. Он се са свим
тим стварима заправо игра, а
историја га највише интересује посебно војници, ратници,
тенкови. Има и друге деце које
сакупљају разноразне ствари,
али не у тој мери и са таквим
интересовањем као он. Он је
прави мали колекционар и
кустост, зна да исприча за сваки предмет одакле је, из ког је
периода и која му је вредност.
Цела школа га је подржала, од
директорке, нас учитеља до
његових другара – објашњава
Љиљана Карановић.
Алексеј шири своју колекцију предмета и интересовања
за разноразне старе ствари, а
жеља му је да једног дана постане војни хирург, у шта, судећи по
његовој упорности и радозналости, верујемо да ће и успети.
Т. Крајишник

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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Хуманитарни базар одржан 15. октобра у Сиригу

Х

ХУМАНОСТ И ЗАЈЕДНИШТВО
НА ДЕЛУ – ЗА ОЛИВЕРУ

уманитарни базар за једанаестогодишњу девојчицу
из Сирига, Оливеру, одржан је 15. октобра испред Дома
културе у Сиригу, а сав новац од
продаје био је намењен за Оливерино боље сутра.
На штандовима посетиоци
су могли да нађу од слаткиша
и сланиша до играчака, ручних
радова, цвећа и других ситница.
Циљ базара је био да се прикупе новчана средства како би
Оливера могла да унапреди своје здравствено стање.
Иницијатор
организације
базара била је Ивана Радовановић, која каже да је као мајка
осетила потребу и дужност да
помогне, јер сва деца на свету
заслужују да им се да шанса за
здравији живот.
– Мајка сам и сваком детету, као и мојима, желим најпре добро здравље. Мајчински
инстикт је заправо био пресудан да покренем организацију
базара и да помогнемо некоме
коме је то потребно. Из Сирига
сам родом, тако да сам дошла на
идеју да то баш буде дете из мог
родног места. Нажалост разболела сам се и нисам присуствовала базару, али ми је драго да су
успели све да спроведу у дело и
да прикупе новац за нашу Оливеру. У плану нам је да организујемо још један овакав базар до
Нове године – истиче Ивана.
Оливера Шево живи са мајком
Анђелом, очухом Миодрагом и
млађом сестром Срном. С обзиром на то да само очух зарађује,
породица није у могућности да
сноси сама трошкове лечења,
па су се пријавили у фондацију „Буди хуман“. Све донације и
уплате иду на рачун фондације,
а кад дете оде на лечење, клиника шаље рачун фондацији,
како би они са Оливериног рачуна платили трошкове.
Према речима њене мајке,
Анђеле, Оливера има боље и
лошије дане, дане када је све
у реду и дане када не можеда устане из кревета, јер услед
недостатка шећера у мозгу губи
снагу, клоне, нема равнотежу,
али упркос томе она је једна
весела и добра девојчица.
– Оливера иде у 4. разред
основне школе у Сиригу. Воље-

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА
СЕ ОЛИВЕРА СУСРЕЋЕ

ОЛИ ВЕ РИ је дијагностикована
ретка болест, Glut1 De Vivo, која
настаје мутацијом гена. Оштећен
јој је транспортер шећера. Прву
реченицу изговорила је у шестој,
а први пут стала на ноге у седмој
години живота. Креће се, али
отежано.
Поред лекова за епилепсију, једини вид контроле њених

напада и општег стања је кетогена исхрана. Оливера има велику
жељу да се боље креће, да потрчи са својим другарима и труди
се да што разумније изговара
речи.
Позивамо све хумане људе да,
у складу са својим могућностима, помогну Оливери да унапреди своје здравствено стање.

на је од стране својих учитеља, асистенткиње, другара.
Њена велика жеља је да што
боље хода, да потрчи са својом
сестром, да једног дана научи да
вози ролере. Има боље и лошије дане. Када су ти тешки дани
њој помаже једино неизмерна
љубав наше породице. Мора
константно да вежба, како не
би долазило до спазма мишића.
Принуђени смо да све плаћамо
приватно, трошкови су огромни. Лекари из Истанбула су нам
рекли да би било добро да прими три пута по две трансплантације матичних ћелија. Прве две
трансплантације коштају око
25.000 евра. На пола смо пута
до суме, а термин ћемо добити
чим скупимо новац - објашњава
Анђела.
Овај базар није прва хуманитарна акција за Оливеру. Различите хуманитарне акције подржали су и џудисти, рукометаши,
фудбалери у Сиригу, ловци су
правили хуманитарни лов, организован је и концерт, а Анђела каже да тим људима дугује
велику захвалност за све што су
приредили за њену Оливеру.
Родитељима, који се суочавају са сличним проблемима,
упркос томе што је јако тешко и
некада делује безизлазно, поручује да не смеју одустати, нити
дозволити да се икад запитају
да ли су нешто могли учинити,
а нису.
Т. К.
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Изложба радова Корине Ковач, Еве Хорак, Монике Биачи и Богларке Тураи

П

ИЗЛОЖБА УМЕТНИЦА
ИЗ ЂАЧКИХ КЛУПА

оводом обележавања Дечије
недеље, 1. октобра у галерији Културног центра „Лукијан Мушицки“
у Темерину отворена је изложба ликовних радова темеринских ђака који похађају средње уметничке школе у Новом
Саду и Сенти. Зидове галерије красили
су ликовни радови Корине Ковач, Еве
Хорак, Викторије Биачи и Богларке Тураи.
Изложбу је отворила професорка
ликовне културе Жужана Талош, а програм су са музичким нумерама употпуниле Јелена Карановић, студен Музичке
академије у Новом Саду која је свирала
на клавиру и Ана Мерковић, ученице
Средње музичке школе у Новом Саду са
музичком изведбом на виолини.
Сви који стварају у области ликовне
уметности у средњим школама са територије општине Темерин имали су прилику да се пријаве и буду део ове изложбе.
У галерији Културног центра посетиоци су могли да погледају око 40 радова

различитих стилова и тема.
Кроз досадашњи рад Културни центар
је пружао подршку младим уметницима,
а како каже директор ове установе Драгић Томић, циљ им је да упознају ширу
публику са уметничким делима ових
младих уметника из општине.
– Културни центар се у свом пословању
труди да буде подршка младим и талентованим ученицима са територије наше
општине и у том смислу омогући излагање њихових радова и упознавање шире
публике са делима ових младих уметника – прецизира Томић.
Према речима професорке ликовне
уметности Жужане Талош, сву енергију
улаже у то да ученике научи да пронађу
свој свет, те тако пренесу на папир нешто
самостално и оригинално.
– У галерији можети видети радове са
вежби од девојчица, али и самосталне
ликовне радове. Кад је у питању тема
изложбе, свака од њих има свој свет. У
суштини, ја своје ученике учим да прона-

ђу свој свет, да се задубе у своје личности и да покушају то да пренесу на папир.
То је гледаоцу увек најзанимљивије, кад
виде да је нешто оригинално, самостално – каже за „Наше новине“ професорка
Талош.
Једна од ауторки изложбе, седамнестогодишња Богларка Тураи, не крије
задовољство и срећу што по први пут
излаже радове у свом месту.
– Драго ми је што сам део целе ове
приче и што се моји радови налазе у
галерији Културног центра. Од малих
ногу жеља ми је да се бавим овим и увек
сам имала подршку, како родитеља, тако
и свих осталих. Ово је први пут да излажем у свом месту – истиче Тураи.
Поставка радова је била отоврена до
14. октобра, а заинтересовани грађани
су били у обавези да приликом посете
поштују све законом прописане безбедносне мере, у циљу спречавања ширења
вируса Ковид – 19.
С. 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.
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Изложба под називом „Чудо“ уметнице Смиљане Чурић отворена од 21. октобра до 5. новембра

ЈЕСЕЊИ ПЛОДОВИ – МАЛЕ СТВАРИ
КОЈЕ ПРИЧАЈУ ВЕЛИКЕ ПРИЧЕ

У

галерији Културног центра „Лукијан
Мушицки“ у Темерину 21. октобра
свечано је отворена изложба под
називом „Чуда“ академске уметнице Смиљане Чурић. Посетиоци имају прилику да
виде радове различитих стилова, од комбиноване технике преко акрила, уљаног
пастела и уља на платну до акрила на платну и акварела.
До сарадње ове младе уметнице и Културног центра је дошло преко Смиљанине
колегинице Темеринке Милице Зеленовић, која ће држати радионице за децу у
овој установи. Радови који чине изложбу
су стварани дужи период и део су Смиљаниног докторског рада на Факултету
ликовних уметности у Београду.
Према речима ауторке изложбе у слободно време сакупља јесење плодове, те
њихову суштину дочарава и преноси на
папир и платно, како би посматрачу указала да и те мале ствари имају своју улогу у
природном процесу.
– У слободно време сакупљам ситне плодове природе, махуне, кестење, ствари
поред којих пролазимо свакодневно, а има
их у мноштву, у трави леже. У суштини оно
што ја желим да кажем о мојим радовима, јесте да и те мале ствари на овом свету имају своју улогу у природном процесу.
И ако се загледамо, онако као дете у њих,
чистог ока и чистог срца, видећемо да је то
један мали свет, мала планета, да и најма-

ња ствар на овом свету је толико савршена
и ванредна – са осмехом додаје Чурић.
Изложба је добила назив „Чуда“, јер како
каже уметница када се загледате, сваки тај
плод делује као нова планета, а реч је о

УМЕТНИЧКИ РАЗВОЈ
СМИЉАНЕ ЧУРИЋ
СМИ ЉА НА Чурић рођена је 1991.
године у Новом Саду где је завршила
Средњу школу за дизајн „Богдан Шупут“
и дипломирала на сликарском одсеку Академије уметности 2014. године.
Мастер студије сликарства завршила је
у класи професора Добрице Бисенић на
Факултету ликовних уметности у Београду, где је тренутно на докторским
уметничким студијама. Добитник је
награде ФЛУ за цртеж „Стеван Кнежевић“ и награде за слику малог формата
„Љубица-Цуца Сокић“, а члан Удружења ликовних уметника Србије од 2018.
године. Живи и Ради у Гардиновцима.
малим стварима који причају велике приче.
Изненађена лепотом облика, текстуре, боје
плодова, испреплетено са доживљајем свакодневних малих чуда живота, сликарка,
кроз ликовни израз, ствара својеврстан
нови облик постојања, нови свет у форми
цртежа или слике.

Сваки тај плод има у себи семе, клицу за
други живот, иако пропада. Што је у неком
смислу метафора и овако за живот, јер кад
се дешавају лоше ствари, не мора нужно
да буде лоше. Назив изложбе је „Чуда“, јер
из моје перспективе када се загледамо сваки тај плод делује као стероид, комета, као
нова планета. – са задовољство објашњава
академска уметница. - Настојим да радови
успеју да у посматрачу пробуде интересовање шта је то, да га мало извуку из свакодневнице и да га наведу да те ствари
посматра на другачији начин. На платну
је један плод који је увећан, само на њега
је фокус, јер желим да укажем на те мале
ствари које могу да нам причају велике
приче. Технику користим спрам инспирације.
Директор Културног центра „Лукијан
Мушицки“ Драгић Томић истиче да му је
драго што је у прилици да подржи и мотивише сваког младог талентованог уметнике.
У складу са својим аспирацијама Културни центар „Лукијан Мушицки“ се у свом
пословању труди да пружи постор и подршку младим и још увек неафирмисаним
уметницима као и да се поштоваоци уметности упознају са њиховим радовима.
Љубитељи ликовне уметности радове ће
моћи да погледају до 5. новембра. Улаз је
слободан.
С. К.
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Победа фудбалера Младости
Младост (БЈ) – Раднички (НП) 1:0 (1:0)
Бачки Јарак – Стадион Ливадица. Гледалаца: 200. Судија: Иван Кукуда (Петроварадин)
7,5. Стрелац: Грковић у 30. минуту. Жути картони: Кнежевић, Ковачевић, Папак, Б. Бајић
(Младост), Шавија, Суботић, Бртка, Кнежевић
(Раднички). Црвени картон: Ковачевић (Младост) у 82. минуту. Искључење: представник
клуба Зелић (Раднички) у 85. минуту.
МЛАДОСТ: Ромић 7,5, Стојановић 7, Кнежевић 7, Борислав Бајић 7,5, Остојић 7,5, Борић
7 (oд 90. Антонић - ), Куртиши 8, Растко Бајић
7 (од 54. Папак 7), Грковић 8, Зукић 7,5 (од 80.
Ђукић - ), Ковачевић 7.
РАДНИЧКИ (НП): Јовишић 7,5, Суботић 6,5,
Бртка 6,5, Јаворац 7, Симић 6,5, Шавија 7,
Миловчевић 7, Грубјешић 6,5 (од 68. Качар - ),
Кнежевић 6, Цоневски 6 (од 46. Чортановачки
6), Лазић – (од 4. Мандић 6, од 46. Микић 6,5)
Играч утакмице: Куртиши
Јарачани су дошли до кисеоника, прекинули су низ од шест мечева без победе, после
исцрпљујуће битке са старим познаником из
српсколигашких дана. Приметна је била жеља
домаћих да режирају први тријумф на домаћем терену, па су током уводних петнаест
минута опасно притискали одбрану гостију. У
том периоду игре, кошаркашки високи Лазар
Јовишић (202 центиметра), одбранио је ударце Растка Бајића и Александра Грковића, док
је покушај Зорана Зукића, на линији, осујетио
штопер Стефан Јаворац.

БОДОВИ ЈАРАЧАНИМА: Грковић (Младост) између Симића и Суботића (Раднички)
ФОТО: М. Менићанин

Поигравали су се Пазовчани, у 30. минуту,
пред казненим простором домаћина, где су
изгубили лопту. Муњевито је реаговао запажени Адис Куртиши, убацио је у празан простор, а Александар Грковић је био бржи од
Дејана Симића, елегантно погодивши доњи
угао, на ветрометини остављеног Јовишића.
Немања Папак је, у 60. минуту, гађао ближи угао, али Јовишић га је затворио и преусмерио лопту у корнер. Лавовски се борио

ветеран Зоран Зукић, мало је недостајало да у
68. минуту нациља мрежу, Јовишић му се храбро бацио у ноге и спречио нову радост плаво-белих.
Без првог стрелца Марка Лабовића, гости
нису били нарочито опасни у офанзиви, а најбољу шансу имао је Стефан Јаворац, десет
минута пре краја, када је ударцем главом
погодио стативу.
М. Менићанин

Победа за тренера
Слога (Т) – Будућност 1:0 (1:0)
Темерин – Гледалаца: 200. Судија: Душан
Петровић (Шид) 7. Стрелац: Грујић у 42. минуту. Жути картони: Ранков (Слога), Милошевић,
Владисављевић, Петровић (Будућност).
СЛОГА: Ранков 7, Томић 8, Пастор 7, Зелић 7,
Краговић 7, Павићевић 7,5, Вујовић 7, Стојшић 7
(од 78. Богавац – ), Паповић 7,5, Грујић 8 (од 90.
Пролић – ), Кочиш 7 (од 56. Дервиши 7).
БУДУЋНОСТ: Чупић 7, Владисављевић 6,5
(од 79. Симеуновић - ), Јефтић 6,5, Јанковић 7,
Радосављевић 6,5 (од 60. Петровић 7), Чоњагић
7, Милошевић 7, Ђукић 6,5, Јошић 6,5 (од 65.
Симовљевић - ), Станивуковић 7, Пријић 6 (од
60. Јанковић 6).
Играч утакмице: Грујић
Са клупе домаћина, није могао да диригује тренер Душан Медић, због вируса, па су му
играчи посветили победу, извојевану у окршају
са великим дужником из прошле сезоне. Кобан
по госте из Салаша Ноћајског, био је Дарко Грујић, водећи стрелац лиге, уписавши десету рецку у голгетерску колону. Акција је кренула од

Срђана Кочиша, лопту је мајсторски грудима
прихватио Бошко Паповић, био бржи од Радосављевића и Јефтића, док је офанзивац домаћих приземним ударцем ставио тачку.
Немања Стојшић је из слободњака погодио
стативу, потом и спољни део мреже, а Срђан
Кочиш, са 8 метара, неометан је пребацио гол.
Домаћини су, пре вођства, тражили пенал, јер
је лопта погодила у руку капитена Радосављевића, али процена судије Петровића је била
другачија. Најбољу прилику за Будућност,
пропустио је Марко Ђукић, после асистенције
бонуса Душка Милошевића, када је одлично
реаговао голман Немања Ранков.
Уследили су опасни покушаји Грујића, Томића и Вујовића, нишанили су поред гола. Далекометно убацивање лопте из аута Милоша Петровића и форсирање кошаркашки високог Славка
Симовљевића (204 центиметра), у последњих
пола сата, није донело промену резултата.
М. Менићанин
ФОТО: М. Менићанин
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