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АКТУЕЛНО

Обе ле жа ва ње 77 годи на од осло бо ђе ња Теме ри на

ДАТУМ КОЈИ СЕ ПАМ ТИ
ПО СЛО БО ДИ

Поло же ни вен ци на Спо ме ник палим бор ци ма народ но о сло бо ди лач ког рата и жртва ма фаши стич-
ког теро ра – Ове годи не се навр ши ло и 80 годи на од фор ми ра ња кон цен тра ци о ног лого ра Јасе нов ац

Општи на Теме рин је 23. 
окто бра обе ле жи ла 77 
годи на од осло бо ђе ња 

Теме ри на од оку па тор ских тру па 
у орга ни за ци ји Удру же ња гра-
ђа на СУБ НОР, Кул тру ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“ Теме рин и 
Дру штва срп ско-руског при ја-
тељ ства. Тим пово дом поло же-
ни су вен ци у цен тру Теме ри на 
код Спо ме ни ка палим бор ци ма 
народ но о сло бо ди лач ког рата и 
жртва ма фаши стич ког теро ра. 

Вен це су поло жи ли чла ни ца 
Општин ског већа заду же на за 
ресор кул ту ре Нина Срдић, чла-
ни ца Већа заду же на за ресор 
при вре де Мира Родић, пре став-
ни ци месних зајед ни ца Бач ки 
Јарак, Сириг и Ста ро Ђур ђе во, 
Удру же ње бора ца рата 1991-
1999, Дру штво срп ско-руског 
при ја тељ ства, као и пред став ни-
ци Соци ја ли стич ке пар ти је Срби-
је и Покре та соци ја ли ста.

Про грам је након тога наста-
вљен у гале ри ји Кул тур ног цен-
тра где су се гости ма обра ти-
ли чла ни ца Већа Нина Срдић и 
пред сед ник Удру же ња СУБ НОР 
Мом чи ло Кара но вић.

Срдић је том при ли ком иста-
кла важност обе ле жа ва ња овог 
дату ма. 

– Дан осло бо ђе ња Теме ри на 
за све нас зна чи пуно. Са поно-

сом сла ви мо нашу бога ту и слав-
ну про шлост, сво ју кул ту ру и тра-
ди ци ју. Ми смо потом ци слав них 
херо ја и сећа њем на њих, кора ча-
ју ћи њихо вим хра брим кора ци-
ма, може мо оче ки ва ти и слав ну 
будућ ност. Ово је и дан када се 
при се ћа мо допри но са свих оних 
који су поло жи ли живот за сло-
бо ду ово га гра да и чита ве наше 
земље. Нека им је веч на сла ва и 
хва ла им. 

Гости ма се обра тио и пред сед-
ник СУБ НОР-а Мом чи ло Кара-
но вић, иста кав ши да се сло бо да 
увек крвљу пла ћа ла. 

– Са поно сом исти че мо да смо 
потом ци хра брих и сло бо дар ских 
пре да ка чије побе де над оку па-
то ри ма носи мо у срцу и души као 
залог глав ним насто ја њи ма нас, 
њихо вих пото ма ка, да диже мо 
свој глас пре ма сва ко ме ко нам 
угро зи сло бо ду, наци о нал но и 
људ ско досто јан ство. Живе ли смо 
у илу зи ји да је свет толи ко напре-
до вао у раз во ју људ ске све сти, да 
је немо гу ће да ћемо ми, потом ци 
слав них рат ни ка, дожи ве ти рато-
ве на про сто ри ма сада већ бив ше 
нам држа ве. Увек се сло бо да кроз 
исто ри ју крвљу пла ћа ла – нагла-
ша ва Кара но вић. 

Пред сед ник СУБ НОР-а каже и 
да је Срби ја данас земља сло бо-
дар ске тра ди ци је сво јих пре да ка 
која има свој глас и досто јан ство.

– Фаши зам у новом обли ку је 
око нас, сушти на му је иста, само 
рухо му је ново. СУБ НОР је увек 
био кри ти чар дру штве них деви-
ја ци ја, како у бив шој, тако и сада-
шњој држа ви. Кад нам моћ ни и 
вели ки одре ђу ју нор ме и прав це, 
а поти ру све оно што је има ло 
пред знак наше исто риј ске сушти-
не, а то је бор ба про тив фаши-
зма. Ова Срби ја данас је земља 
наслед ни ца сло бо дар ске тра ди-
ци је, сво јих пре да ка. Срби ја има 
свој глас, сво је досто јан ство и сво-
ју сло бо ду, зато сва ке годи не, код 
Спо ме ни ка сло бо де, обна вља-
мо сећа ње и жељу свих гра ђа на 
општи не Теме рин да живе у сло-
бо ди, здра вљу, леп шој и уре ђе ни-
јој сре ди ни – пору чу је Кара но вић. 

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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Држав на секре тар ка у Мини стар ству за бри гу о поро ди ци
и демо гра фи ји Мил ка Мило ва но вић Минић у посе ти теме рин ској општи ни

ДЕМО ГРА ФИ ЈА КЉУЧ НО
НАЦИ О НАЛ НО ПИТА ЊЕ

Секре тар ка похва ли ла рад Општи не и  Цен тра за соци јал ни рад -  Пред став ни ци локал не само у-
пра ве посеб но ука за ли на потре бу зна чај ни јег суб вен ци о ни са ња тро шко ва пре во за уче ни ка у сред-
ње шко ле - Општи на Теме рин издва ја нешто више од 10% општин ског буџе та за функ ци о ни са ње и 
редо ван рад пред школ ске уста но ве

Држав на секре тар ка у Мини стар ству за 
бри гу о поро ди ци и демо гра фи ји Мил-
ка Мило ва но вић Минић посе ти ла је 

30. сеп тем бра теме рин ску општи ну. Повод 
за посе ту и саста нак са руко вод ством Општи-
не Теме рин био је раз го вор на тему демо-
гра фи је, као јед ном од нај ва жни јих наци о-
нал них пита ња. Доче као је Дејан Бра даш, 
заме ник пред сед ни ка Општи не Теме рин са 
сво јим сарад ни ци ма.

Пре ма речи ма секре тар ке Мил ке Мило ва-
но вић Минић, кроз зајед нич ке актив но сти, 
циљ састанка је да спо зна ју про бле ме који 
муче локал ну сре ди ну и пре по зна ју могућ-
но сти за уна пре ђе ње демо граф ских при ли ка 
у општи ни Теме рин.

– Ми смо данас овде да зајед но са пред-
став ни ци ма локал не само у пра ве види мо 
шта је то што мучи локал ну само у пра ву, 
који су то запо че ти про јек ти, као и да убр за-
мо тамо где може мо зајед нич ким сна га ма у 
сарад њи са мини стар стви ма која има ју извр-
шну могућ ност у Вла ди Репу бли ке Срби је. Да 
дође мо до тога да зајед но брже делу је мо – 
исти че држав на секре тар ка.

Том при ли ком она је посе ти ла и Цен тар 

за соци јал ни рад и похва ли ла рад ове слу-
жбе, као и локал не само у пра ве, на мера ма 
подр шке коју пру жа ју за уна пре ђе ње и раз-
вој поро ди це.

Пред став ни ци Општи не Теме рин су пре-
зен то ва ли све што раде на тери то ри ји општи-
не не би ли помо гли поро ди ца ма и са дру ге 
стра не не би ли ути ца ли да се демо граф ска 
кар та у општи ни Теме рин попра ви. Заме-
ник пред сед ни ка Дејан Бра даш под ву као је 
да су Општи ни Теме рин потреб не капи тал не 
инве сти ци је и под сти ца ји за зна чај ни је суб-
вен ци о ни са ње тро шко ва пре во за уче ни ка у 
сред ње шко ле.

– Посеб но су истак ну те мере подр шке за 
сва ко ново ро ђе не дете на тери то ри ји општи-
не, као и мере подр шке паро ви ма који иду на 
ван те ле сну оплод њу. Држав на секре тар ка је 
упо зна та и са под сти цај ним мера ма за децу 
школ ског узра ста као што су бес плат ни уџбе-
ни ци за ђаке прва ке, под сти ца јна сред ства 
за упис у Сред њу шко лу „Луки јан Мушиц ки“, 
суб вен ци о ни са ње дела пут них тро шко ва за 
уче ни ке сред њих шко ла, као и награ ђи ва ње 
нај бо љих ђака и сту де на та – набра ја Бра даш. 
- Посеб но смо ука за ли на потре бу зна чај ни-

јег суб вен ци о ни са ња тро шко ва пре во за уче-
ни ка у сред ње шко ле, с обзи ром да је и вели-
ки број гра ђа на ука зао на тај про блем.

Пред став ни ци Мини ста р ства за бри гу о 
поро ди ци и демо гра фи ју оце ни ли су током 
састан ка, да су мере које Општи на Теме рин 
пред у зи ма добар при мер прак се и како каже 
Бра даш ука за ли им на могу ће прав це сарад-
ње са вишим ниво и ма вла сти, када је у пита-
њу демо граф ска поли ти ка.

– Пред став ни ци мини стар ства су били вео-
ма задо вољ ни мера ма које Општи на пред у-
зи ма, ука зав ши нам на још могу ће прав це 
сарад ње са вишим ниво и ма вла сти када је у 
пита њу демо граф ски поли ти ка, а пози тив но 
су били изне на ђе ни чиње ни цом да Општи-
на Теме рин издва ја нешто више од 10% свог 
буџе та за функ ци о ни са ње и редо ван рад 
пред школ ске уста но ве – закљу чу је за „Наше 
нови не“ Бра даш.

Мини стар ство за бри гу о поро ди ци и 
демо гра фи ји је фор ми ра но на почет ку ман-
да та акту ел не вла де, што ука зу је на зна чај 
који држа ва при да је зау ста вља њу нега тив-
них демо граф ских кре та ња.

С. К.
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Радо ви на згра ди Месне зајед ни це запо че ти 29. маја при во де се кра ју

НАКОН ВИШЕ ОД 100 ГОДИ НА 
СТА РА ЗГРА ДА МЗ БАЧ КИ ЈАРАК

У НОВОМ РУХУ 
Цен тар Бач ког Јар ка тре нут но кра си 

нова ста ра згра да Месне зајед ни це. 
Овај обје кат  годи на ма се није аде-

кват но кори стио, због чега је вре ме ном 
про па дао. 

Пре неко ли ко годи на издво је на су знат-
на сред ства за прву фазу рекон струк ци је 
ове згра де, те је тиме ком плет но заме-
ње на кров на кон струк ци ја овог објек та.

Захва љу ју ћи ини ци ја ти ви локал не 
само у пра ве општи не Теме рин, која обу-
хва та рав но мер ни раз вој малих локал-
них зајед ни ца, кра јем маја ове годи не 
запо че та је дру га фаза рекон струк ци је, 
која под ра зу ме ва заме ну фаса де, сто-
ла ри је, ула зних сте пе ни ца и ком плет-
не огра де. За ову инве сти ци ју Општи на 
Теме рин је издво ји ла 8.133.000 дина-
ра, а изво ђач радо ва је била ново сад-
ска фир ма „Архи ком“, која је при ли ком 
обно ве мора ла да се при др жа ва кон зер-
ва тор ских усло ва и мера, које је одре дио 
Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре гра-
да Новог Сада. 

Радо ве на згра ди, који су при ве де ни 
кра ју, оби шао је пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец са сво јим сарад ни-
ци ма и иста ко њен исто риј ски и кул тур-
ни зна чај.

– Инте ре сант но је рећи да је згра-
ду Месне зајед ни це сагра дио је Антон 
Динер (Anton Die ner) 1904. годи не као 
општин ски дом (Geme in de ha us). Рас кр-
сни ца на којој се нала зи, а која је била 
исто риј ски цен тар Бач ког Јар ка, и данас 
је задр жа ла карак тер цен трал ног месног 
трга – наста вља Зец. - С обзи ром на то 
да је Бач ки Јарак до 1945. годи не имао 
већин ско немач ко ста нов ни штво, дана-
шњи обје кат Месне зајед ни це, а нека да 
Општин ски дом, пред ста вља јед но од 
рет ких све до чан ста ва о мул ти кул тур ној 
исто ри ји Бач ког Јар ка и нека да шњем 
живо ту немач ке етнич ке зајед ни це на 
про сто ру Вој во ди не.

Пред сед ник Месне зајед ни це Бач ки 
Јарак Вла до Кара но вић каже да им је 
у пла ну да осве тле обје кат са рефлек-

то ри ма, поста ве стал ке за бици кле, као 
и уре де зеле не повр ши не испред саме 
згра де.

Ово је један функ ци о нал ни обје кат, 
који ће слу жи ти свим жите љи ма Бач ког 
Јар ка. Спре чи ли смо про па да ње јед-
не вео ма бит не згра де за цен тар нашег 
места – обја шња ва Кара но вић. – Додао 
бих да смо пот кре са ли дрве ће које је 
сме та ло објек ту, а у пла ну нам је да 
поста ви мо рефлек то ре и осве тли мо 
згра ду. Тако ђе, мон ти ра ће мо и стал ке 
за бици кле и уре ди ти зеле не повр ши не 
испред објек та.

За тре ћу, завр шну фазу рекон струк ци-
је објек та, која под ра зу ме ва уну тра шње 
уре ђе ње згра де, од Мини стар ства кул-
ту ре издво је но је три мили о на дина ра у 
скло пу про јек та „Гра до ви у фоку су“. Из 
буџе та Општи не Теме рин биће издво је-
но још три мили о на дина ра како би уну-
тра шњост објек та била ком плет но уре-
ђе на, наво ди пред сед ник Општи не.

С. Коса но вић
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ИНТЕРВЈУ

Интер вју са пред сед ни ком Општи не Теме рин Мла де ном Зецом

У ПРИ ПРЕ МИ МНО ГИ ПРО ЈЕК ТИ 
ЗА 2022. ГОДИ НУ

Бли жи се крај 2021. годи не 
и тим пово дом 15. окто-
бра посе ти ли пред сед ни-

ком Општи не Теме рин Мла де на 
Зеца. Шта је све ура ђе но у 2021. 
годи ни до сада, шта је оста ло до 
кра ја годи не да се довр ши, какви 
су пла но ви за наред ну годи ну 
и како ће се реши ти про блем са 
фар мом сви ња у Ста ром Ђур ђе ву 
при ча ли смо са првим чове ком 
општи не. 

До кра ја 2021. годи не оста-
ло је нешто више од 2 месе ца. 
С почет ка годи не било је доста 
пла но ва, да ли су они испу ње ни?

Ове годи не ура ђе но је доста 
тога на тери то ри ји целе наше 
општи не. Тре нут но се ради 
рекон струк ци ја тро то а ра, а за ту 
наме ну издво ји ли смо 20 мили-
о на дина ра из буџе та. Тако ђе, 
поче ли смо и са сана ци јом путе ва 
за коју смо опре де ли ли 5 мили-
о на дина ра, а сле де ће годи не 
оче ку је се и пре свла че ње ули ца 
које нема ју хаба ју ћи слој асфал-
та. Ради се  и 14 ауто бу ских ста-
ја ли шта. Завр ше на је спо ља шња 
рекон струк ци ја згра де Месне 
зајед ни це у Бач ком Јар ку. Завр-
ше на је и јав на набав ка за прву 
фазу кул тур не ста ни це у Сири гу.  
Пору ши ће мо посто је ћи обје кат 
који се нала зи у дво ри шту Месне 
зајед ни це и сагра ди ће мо нови.

Како се раст цена одра зио на 
буџет Општи не Теме рин?

Про шле и ове годи не има-
мо ста би лан при лив сред ста ва, 
нема мо поте шко ћа због коро-
на ви ру са. Сва ка ко мно го више 
сред ста ва тре ба да се издво ји 
због неких инве сти ци ја  где је 
рани је ура ђе на про јект но-тех-
нич ка доку мен та ци ја, то јест пре 
раста цена. То од нас зах те ва нови 
реба ланс.

У којој фази се нала зи изград-
ња кана ли за ци о не мре же?

То заи ста јесте про блем са 
којим се суо ча ва општи на Теме-
рин. У сарад њи са Мини стар-
ством живот не сре ди не, обез бе-
ди ће мо пре чи стач који тре ба да 
поч не са радом почет ком 2022. 
годи не и то је први корак како би 
гра ђа ни могли да се при кљу че на 
кана ли за ци о ну мре жу. Суде ћи по 
вели чи ни про јек та та инве сти-
ци ја тре ба ла би да се ради две 
годи не, а пара лел но са тим ради-

ће се и кана ли за ци о на мре жа за 
целу тери то ри ју општи не Теме-
рин. Доби ће мо сред ства за око 
60 про це на та покри ве но сти наше 
тери то ри је, што сма трам да је 
од вели ке важно сти за све наше 
сугра ђа не јер  сада шња покри ве-
ност изно си 18 одсто. 

Како сте задо вољ ни про јек том 
рекон струк ци је тро то а ра?

Морам да кажем да се годи-
на ма уна зад за ту наме ну нису 
издва ја ла зна чај на сред ства. Ми 
смо у про те кле две годи не издво-
ји ли по 20 мили о на дина ра, али и 
даље сма трам да је то недо вољ-
но. Тру ди ће мо се да  у годи на-
ма које су пред нама издва ја мо 
довољ ну сво ту нов ца како бисмо 
посте пе но про ме ни ли све тро то-
а ре који су дотра ја ли.

Гра ђа ни су на зва нич ној Феј-
сбук стра ни ци општи не могли да 
про чи та ју да ће до кра ја годи не 
бити реше но пита ње фар ме у 
Ста ром Ђур ђе ву. Поја сни те нам 
шта је на том састан ку са мини-
стром тач но дого во ре но?  

Про блем фар ме је про блем 
који годи на ма мучи наше сугра-

ђа не и све до ци смо разних про те-
ста на ту тему. Често чује мо како 
Општи на  не ради свој посао, 
али веру јем да поје ди ни гра ђа-
ни ни не зна ју које су над ле жно-
сти општин ских инспек циј ских 
слу жби. Желим да нагла сим да 
је локал на само у пра ва редов но 
ради ла свој посао, иако то неки 
поку ша ва ју да оспо ре. Ми све 

вре ме поку ша ва мо да исе ли мо 
фар му, али то јед но став но није 
лак посао, јер она ту  посто ји од 
60-их годи на про шлог века. 

Мно ги гово ре да фар ма ради 
без ијед не дозво ле, што није 
исти на. Фар ма има лега ли зо ва не 
објек те у ката стру и за ту наме ну.  
Са дру ге стра не, насе ље се при-
бли жа ва ло фар ми. Ја сам увек  
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Мило
мон те не грин ски 
– бор ба про тив 
цркве и пад

Деце ни ја ма је Мило Ђука но вић 
праг ма тич ном, рекли би вир ту-
о зном поли ти ком, мења ју ћи њене иде о ло шке осно ве 

у скла ду са реги о нал ним и гло бал ним кре та њи ма, држао 
чвр сто власт у сво јим рука ма, кон тро ли шу ћи поли тич ке, дру-
штве не и финан сиј ске токо ве у Црној Гори. Само пу зда ње је 
вре ме ном, код носи о ца “мон те не грин ске рене сан се”, врто-
гла во расло, те је логич но на удар (после про те ри ва ња гото во 
све га што је срп ско, али и аутен тич но црно гор ско), као кру на 
свих поду хва та, дошла Срп ска пра во славн ма црква. Фор ми-
ра ње црно гор ске пра во слав не цркве постао је циљ ДПС-а, 
про кла мо ван од стра не Ђука но ви ћа на кон гре су пар ти је. 

Пар ти ја у про јек ту ства ра ње ауто ке фал не цркве је нело гич-
ност јасна на први поглед обич ном чове ку. Међу тим лажно 
само по у зда ње, сти ца но деце ни ја ма, уздиг не чове ка до 
“неслу ће них виси на”. Лажно само по у зда ње код Ђука но ви ћа 
било је основ озбиљ но сти њего вих наме ра, што се виде ло 
доно ше њем тзв. вер ског зако на којим је желео да спро ве-
де у дело сво ју пар тиј ску наме ру, одно сно да наци о на ли зу је 
цркве ну имо ви ну са свим хра мо ви ма и бого мо ља ма. 

Зави ри ва њем у исто ри ју Црне Горе у вре ме кому ни зма 
види мо да је поку ша ја ства ра ња ЦПЦ и про те ри ва ња Срп ске 
пра во слав не цркве било и рани је. Нај у пе ча тљи ви је прет ње 
посто ја ле се у вре ме руше ње Њего ше ве капе ле на Лов ће ну 
и изград ње мау зо ле ја. Све у све му навод на црно гор ска пра-
во слав на црква је више де це ниј ски пар тиј ски про је кат, осми-
шљен као део паке та при ти са ка на канон ску цркву са циљем 
њеног про те ри ва ња из Црне Горе. 

Наме ра је (већ деце ни ја ма) да се бру тал ним при ти ском, 
пот по мог ну тим фан том ском алтер на ти вом у виду навод не 
ЦПЦ, јерар хи ја митро по ли је црно гор ске, одно сно инте грал-
ни део срп ске, канон ске и поме сне цркве, при во ли на отце-
пље ње од мај ке цркве и сао бра зи црно гор ском, одно сно 
мон те не грин ском, анти срп ском, али и анти цр кве ном нара-
ти ву. Милу Ђука но ви ћу (који је неко ли ко пута пред ла гао да 
црква буде део навод ног реше ња у фина ли за ци ји фор ми ра-
ња црно гор ске држа ве) изгле да заи ста није било јасно зашто 
почив ши митро по лит Амфи ло хи је и цркве на јерар хи ја не 
при ста ју на такав кон структ.

Но, после пора за на избо ри ма, као резул та ту све на род-
них лити ја, црно гор ски пред сед ник је имао шан су да схва ти 
погуб ност поли ти ке и про ме ни курс. Али то се није деси ло 
што се виде ло при ли ком усто ли че ња митро по ли та Јоа ни ки-
ја на Цети њу. При ло ком поме ну тог усто ли че ња заго вор ни ци 
поли ти ке Секу ле Дрље ви ћа поно ву су хисте рич но поку ша ли 
да исте ра ју омра же ну Срп ску пра во слав ну цркву из Црне 
Горе, прав да ју ћи тај чин, као и толи ко пута до сада, навод-
ном угро же но шћу од “вели ко-срп ске” агре си је. 

Гле да ју ћи свет из пар тиј ско-исто риј ске пер спек ти ве Мило 
је сма трао да ће цркву рутин ски ели ми ни са ти, одно сно при-
ла го ди ти потре ба ма држа ве, пар ти је и тиме зао кру жи ти 
ства ра ње мон те не грин ске наци је, али испо ста ви ло се да је 
овим чином извр шио поли тич ко само у би ство и иза звао свој 
неми нов ни крај. Кажу да кога Бог хоће да казни прво му 
памет узме, што се пот пу но пока за ло у слу ча ју Мила Ђука-
но ви ћа.

гово рио да фар ма смр ди, тај 
смрад је непод но шљив, али да не 
могу да гаран ту јем да нас фар ма 
здрав стве но угро жа ва. Оно што 
је бит но јесте да смо доби ли обе-
ћа ње да ће се она исе ли ти до 20. 
децем бра ове годи не.  Сма трам 
да има и поли тич ке коно та ци је у 
про те сти ма јер они почи њу зви-
жду ком про тив пред сед ни ка, а 
не про тив фар ме. Ја сам пред сед-
ник свих гра ђа на Теме ри на, сви-
ма желим леп ши и ква ли тет ни ји 
живот у нашој општи ни и тру ди ћу 
се током свог ман да та да им се то 
и обез бе ди.

Општи на је дала могућ ност 
гра ђа ни ма да у сво јим месним 
зајед ни ца ма попу не упит ник и 
тако уче ству ју у кре и ра њу буџе-
та за 2022. годи ну. То могу да 
ура де до 20. окто бра. Поја сни те 
гра ђа ни ма шта то запра во зна чи 
и у којој мери ће њихо ви пред-
ло зи ути ца ти на кре и ра ње буџе-
та за наред ну годи ну?

Тру ди мо се да саслу ша мо сва-

ког сугра ђа ни на и сва ки пред-
лог и да види мо шта они мисле 
да тре ба да се ура ди у општи ни 
Теме рин, а што ће се финан си ра-
ти из њеног буџе та. Анке та посто-
ји и у елек трон ском обли ку и  на 
осно ву потре ба гра ђа на ми ћемо 
и кре и ра ти буџет за наред ну 
годи ну, а одго во ри гра ђа на при-
сти жу сва ко днев но.

Каква је тре нут на епи де ми о-
ло шка ситу а ци ја у општи ни?

Тре нут но има мо 10 хиља да 
сугра ђа на који су при ми ли две 
дозе вак ци на, од тог бро ја 2,5 
хиља де је при ми ло и тре ћу дозу. 
Та број ка од 10 хиља да је тре ћи-
на нашег укуп ног ста нов ни штва, 
а то је око пола пуно лет ног ста-
нов ни штва. Ситу а ци ја није нај-
сјај ни ја, али мислим да је задо-
во ља ва ју ћа и не одсту па мо од 
неких дру гих гра до ва у Срби ји. 
Сва ко днев но пра ти мо ситу а ци ју 
и доби ја мо изве шта је из шко ла и 
пред школ ских уста но ва.

Иско ри стио бих ову при ли ку 
да позо вем наше сугра ђа не да 
се вак ци ни шу јер ће на тај начин 
зашти ти ти себе и сво је нај ми ли-
је. 

Да ли посто ји нешто што Вас 
нисмо пита ли, а сма тра те да је 
важно да гра ђа ни зна ју?

Сма трам да је важно напо ме-
ну ти и поте шко ће наших гра ђа на 
са пија ћом водом. Доби ли смо 
20 мили о на дина ра од Покра ји не 
за про јект но-тех нич ку доку мен-
та ци ју за фабри ку воде и тре нут-
но ради мо на њеној при пре ми. 
Након тога апли ци ра ће мо за 
сред ства и искре но се надам да 
ће изра да фабри ке воде ићи упо-
ре до са изра дом кана ли за ци је у 
нашој општи ни.

М. Савић
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Еки па ,,Наших нови на“ са пред сед ни ком општи не у посе ти Медве ђи

ЧУВА РИ ОГЊИ ШТА,
ТРА ДИ ЦИ ЈЕ И ОБИ ЧА ЈА

Пред сед ник општи не Теме рин у посе ти Медве ђи и на пола га њу вена ца стра да ли ма у Вели ком рату 

Пред сед ник општи не Теме рин Мла-
ден Зец почет ком окто бра посе тио 
је општи ну Медве ђа на позив тамо-

шњег пред сед ни ка општи не др Небој ше 
Арси ћа. Уз при су ство вели ког бро ја зва ни ца 
на спо мен обе леж ју Види ко вац обе ле жен 
је про бој Солун ског фрон та и Дан осло бо-
ђе ња Медве ђе у Вели ком рату. Том при ли-
ком осве шта на је спо мен пло ча коман дан ту 
Јабла нич ког одре да и орга ни за то ру Топлич-
ко-јабла нич ког устан ка Дими три ју Бего ви ћу. 

– Поло жио сам венац стра да лим срп-
ским вој ни ци ма и добро вољ ци ма који су 
у Вели ком рату дали свој живот за отаџ би-
ну и сло бо ду. Захва љу јем се пред сед ни ку 

општи не Медве ђа на пози ву, била ми је 
част да при су ству јем овом све ча ном дога-
ђа ју. Див но је виде ти наше људе који су 
овде на гра ни ци са Косо вом и Мето хи јом 

чува ри сво јих огњи шта, срп ске кул ту ре, 
тра ди ци је, оби ча ја, јези ка и писма- изја вио 
је пред сед ник општи не Теме рин Мла ден 
Зец.

Пред сед ник општи не Медве ђа каже да 
су они поно сни  на свог  јабла нич ког херо ја 
Дими три ја Бего ви ћа.

– Ми смо сви потом ци слав них херо ја. 
Осим слав не про шло сти коју има мо, тру ди-
ће мо се да нам и будућ ност буде таква. А 
то може мо пости ћи само сећа њем на наше 
јуна ке- изја вио је пред сед ник општи не 
Медве ђа др Небој ша Арсић.

Овој посе ти прет хо ди ло је, пре изве сног 
вре ме на, упо зна ва ње два пред сед ни ка у 
каби не ту начел ни ка Јужно бач ког окру га 
госпо ди на Мила на Нова ко ви ћа. Тада се на 
састан ку раз го ва ра ло о теку ћим пита њи ма, 
али и сарад њи општи не Теме рин и општи-
не Медве ђа у обла сти тури зма, кул ту ре и 
при вре де. 

– Веру јем да је ово само поче так јед не 
добре међу соб не сарад ње и да ћемо има ти 
при ли ку у ско ри јој будућ но сти да уго сти мо 
у Теме ри ну људе из ове при ја тељ ске нам 
општи не- каже пред сед ник Зец. 

К.Н.Н.

МЕДВЕЂА БОГАТА 
МИНЕРАЛНИМ 
РЕСУРСИМА
ОПШТИ НА МЕДВЕ ЂА нала зи се на југу 

Срби је у Јабла нич ком окру гу на гра ни ци 
са Косо вом и Мето хи јом. Пре ма попи-
су из 2011. годи не на под руч ју општи-
не било је 7.438 ста нов ни ка.  Медве ђа 
посе ду је мно ге при род не погод но сти за 
раз вој тури зма, јер се у бли зи ни нала-
зи бањ ско лечи ли ште са више десе ти-
на мине рал них изво ра у Сија рин ској 
Бањи, као и изво ри у Тула ру. На под руч-
ју Медве ђе посто је мно ги мине рал ни 
ресур си, који могу да се екс пло а ти шу, 
као што су руда, мер мер и полу дра ги 
камен оникс.
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Одр жан саста нак рад не гру пе за изра ду Пла на раз во ја Општи не Теме рин 2022-2030.

ПОЧИ ЊЕ ИЗРА ДА ПЛА НА РАЗ ВО ЈА 
ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН

У вели кој сали Скуп шти не Општи-
не Теме рин 15. окто бра је одр жан  
иницијални саста нак пово дом 

изра де Пла на раз во ја општи не Теме рин 
2022-2030. Парт нер Општи не Теме рин 
на овом про јек ту је Реги о нал на раз вој на 
аген ци ја Бач ка.

Састан ку су, поред чано ва коорди на ци-
о ног тима и рад них гру па за изра ду овог 
Пла на, чла ни це Општин ског већа за при-
вре ду Мире Родић, заме ни ка пред сед-
ни ка Општи не Теме рин Деја на Бра да ша, 
при су ство ва ли и пред став ни ци Реги о-
нал не раз вој не аген ци је Бач ка и Инсти ту-
та за еко но ми ку пољо при вре де Бего рад.

Том при ли ком Мира Родић иста кла је 
зна чај и циљ усва ја ња овог доку мен та.

– Ми смо у оба ве зи да до кра ја годи не 
усво ји мо овај вео ма зна ча јан доку мент. 
Циљ овог Пла на је дефи ни са ње визи-
је одр жи вог раз во ја општи не Теме рин 
и нада мо се да ће допри не ти побољ ша-
њу усло ва живо та наших гра ђа на. Овај 
доку мент и све што њиме буде регу ли-
са но, биће оба ве зу ју ће. Тру ди ће мо се 
да он буде пре зен то ван свим гра ђа ни-
ма општи не Теме рин путем сред ста ва 

инфор ми са ња и на дру ге начи не, како 
би сви има ли уче шће, како би он био што 
реал ни ји и могао заи ста да се реа ли зу је.

Од  Покра јин ског секре та ри ја та за 
реги о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну 
сарад њу и локал ну само у пра ву Општи на 
Теме рин за изра ду овог про јек та доби-
ла је мили он дина ра, а укуп на вред ност 
изра де изно си 1.176.000 дина ра. Пре ма 
речи ма заме ни ка пред сед ни ка општи не 
Теме рин Деја на Бра да ша то је вео ма зна-
чај на подр шка када је реч о изра ди стра-
те шких доку ме на та.

– Пред у слов сва ког успе ха је успе шно 
и стра те шко пла ни ра ње и из тог раз ло-
га овај доку мент је за општи ну Теме рин 
изу зет но зна ча јан, јер у њему би тре ба ло 
да се огле да ју сви потен ци ја ли које наша 
општи на има, који могу да допри не су 
њеном раз во ју, како у обла сти инфра-
струк тре, локал ног еко ном ског раз во-
ја, тако и дру гих обла сти попут зашти те 
живот не сре ди не, здрав ства, соци јал не 
зашти те, кул ту ре и спор та. Дакле, ово је 
један важан доку мент, који ће за наве-
де ни пре ди од тра си ра ти буду ћи пра вац 
раз во ја наше општи не. Ово више није 

само наша закон ска оба ве за, већ и пре ка 
потре ба.

Јонел Субић, дирек тор Инсти ту та за 
еко но ми ку пољо при вре де Бео град нагла-
сио је да сва ки стра те шки про је кат мора 
да задо во љи три вео ма важна сег мен та, 
како би био дру штве но при хва тљив.

– Када при ча мо о одр жи вом раз во ју 
има мо оба ве зу да се изба лан си ра ју сва 
три сту ба одр жи вог раз во ја и дру штве ни, 
и еко ном ски и еко ло шки. Уко ли ко има мо 
један про је кат, он мора да буде еко ном-
ски испла тив, да оправ да намен ска сред-
ства, онда мора мо да води мо рачу на и о 
зашти ти живот не сре ди не, о здрав стве но 
без бед ном живо ту и здрав стве но без-
бед ној хра ни. Шта нам зна чи про је кат 
ако он није дру штве но при хва тљив и не 
задо во ља ва потре бе дру штва? Зато је 
нама циљ да кроз овај стра те шки доку-
мент има мо сва ова три сту ба потреб на 
за одр жи ви раз вој, и еко ном ски сег мент, 
и да води мо рачу на о еко ло ги ји и да буде 
опште при хва тљив, не само за локал-
ну зајед ни цу, него и шире – обја шња ва 
Субић.

T. K.
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Дани луда је у Теме ри ну одр жа ни од 5. до 7. окто бра

ЊЕНО ВЕЛИ ЧАН СТВО – ЛУДА ЈА

Ове годи не мно го лоши ји род бун де ве и тикве – Нај те жа бун де ва 59,80 кило гра ма, нај ду жа 2,13 
мета ра – Орга ни за тор мани фе ста ци је Дру штво при ја те ља баште бро ји око 120 чла но ва, међу којима 
је 30 жена које се баве изра дом руко тво ри на

Теме рин је у окто бру био у зна ку бун-
де ве, јед ног од сим бо ла јесе ни. Тра-
ди ци о нал ни 23. Јужно бач ки  фести вал 

луда је одр жао се од 5. до 7. окто бра у орга-
ни за ци ји Дру штва при ја те ља баште. Током 
три дана, коли ко је мани фе ста ци ја тра ја ла, 
гра ђа ни су могли да ужи ва ју у разно ли ком 
кул тур ном, забав ном и спорт ском про гра-
му на више лока ци ја. 

Глав ни дога ђај био је у Прво мај ској ули-
ци у Теме ри ну, где су гра ђа ни могли да 
изло же сво је бун де ве и уче ству ју у так ми-
че њу за избор нај бо љих у кате го ри ји нај те-
жа, нај ду жа, бела бун де ва и ком по зи ци је 
од тика ва. 

Мани фе ста ци ја је отво ре на изло жбом 
дечи јих радо ва, коју су чини ли црте жи деце 
од првог до осмог раз ре да из свих шко ла са 
тери то ри је општи не Теме рин. Тема изло-
жбе су биле бун де ве и тикве, а кра си ли 
су зидо ве мале гале ри је Кул тур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“.

Послед њег дана мани фе ста ци је на штан-
до ви ма су гра ђа ни изла га ли сво је посла сти-
це од бун де ве, попут слат ких и сла них пита, 
кола ча, тако да они посе ти о ци који су пре-
ско чи ли дору чак, нису мора ли да бри ну, јер 
су могли да нађу нешто по свом уку су. 

Дога ђа ју је при су ство вао и пред сед ник 

Општи не Теме рин Мла ден Зец који је изра-
зио задо вољ ство што је обе ле жен 23. по 
реду фести вал Дани луда је.

– Дра го ми је да може мо да обе ле жи мо 
23. по реду фести вал Дани луда је. Про шле 
годи не нисмо могли да то ура ди мо због 
коро не, ове годи не нас вре ме није послу-
жи ло, али као што види те има мо доста 
изла га ча и доста посе ти ла ца, што је нај бит-
ни је. Свим так ми ча ри ма желим пуно успе-
ха, да осво је лепе награ де, а посе ти о ци ма 
леп про вод – нагла ша ва Зец.

Њено вели ча но ство – луда ја, поред тога 
што је врло леко ви та и хра ни љи ва биљ ка, 
разних је вели чи на, обли ка и боја па слу-
жи и за украс. Због тога су окто бар ски дани 
у Теме ри ну били тако шаре ни и весе ли. 
Пред сед ник Скуп шти не Општи не Теме рин 
Роберт Пастор похва лио је орга ни за то ре 
фести ва ла.

– Кад је окто бар зна се да је у Теме ри ну 
Дан луда је. Могу да чести там орга ни за то-
ри ма што тај кон ти ну и тет одр жа ва ју већ 23 
годи не. Нажа лост ова годи на није била нај-
по год ни ја за про из во ђа че и енту зи ја сте, јер 
се зна да су те вели ке бун де ве само за так-
ми че ње. Тра ди ци ја је мало дру га чи ја ове 
годи не, наша мани фе ста ци ја је увек била 
пре оне у Кикин ди, па су наши так ми ча ри 

ишли тамо на так ми че ње. Ова годи на била 
је таква каква је, али што је нај бо ље ту смо, 
без обзи ра на вре мен ске при ли ке – пре ци-
зи ра Пастор.

Пред сед ник удру же ња Дру штва при ја те-
ља баште Роберт Ковач исти че да про шле 
годи не, због ситу а ци је са коро на ви ру сом, 
мани фе ста ци ју су орга ни зо ва ли по онлајн 
систе му.

– Про шле годи не због коро на ви ру са 
нисмо били у могућ но сти на том нивоу 
мани фе ста ци ју да орга ни зу је мо. Орга ни-
зо ва но је по онлајн систе му. При ја вљи ва ли 
су се уче сни ци са тиква ма и бун де ва ма, па 
смо на лицу места код про из во ђа ча мери ли 
и дели ли дипло ме. Ове годи не има ли смо 
шан су да ора ни зу је мо мани фе ста ци ју, било 
је напор но, али смо успе ли све да при пре-
ми мо. Јесте да вре ме није било нај бо ље, 
али дра го нам је што је ипак било посе ти-
ла ца – са задо вољ ством дода је пред сед ник 
Удру же ња.

Како каже Ковач, ова годи на није била 
накло ње на нијед ној повр тар ској и воћар-
ској кул ту ри, те нема вели ких бун де ва ни 
по тежи ни, ни по дужи ни као рани јих годи-
на.

– Ова годи на није била баш нај бо ља, на 
про ле ће је било хлад но, пред крај лета 
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мно го топло и сушно, мно го про из во ђа ча 
је оду ста ло. Нема вели ких бун де ва, ни по 
тежи ни, ни по дужи ни. Нека да су бун де ве 
биле пре ко три метра, сада само до два. 
Људи ишче ку ју фести вал и чим дође јесен 
они пита ју када ће тач но бити. После коро-
на ви ру са није такво инте ре со ва ње, али 
нада мо се да кад све ово про ђе да ће бити 
више заин те ре со ва них и да ће више људи и 
погле да ти нашу мани фе ста ци ју – закљу чу је 
за „Наше нови не“ Ковач.

ДРУ ШТВО ПРИ ЈА ТЕ ЉА БАШТЕ 
ОРГА НИ ЗА ТО РИ И ДРУ ГИХ

ЗНА ЧАЈ НИХ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА
Удру же ње Дру штво при ја те ља баште је 

цивил на орга ни за ци ја које дати ра још од 
дав не 1998. годи не, а баве се уре ђе њем 
башта, пра вље њем вина и раки је, орга-
ни за ци јом пољо при вред них пре да ва ња у 
скло пу клу ба, разним при ред ба ма, дру же-
њи ма и дру гим актив но сти ма.

Бро ји око 120 чла но ва, а углав ном се 
ради о вина ри ма, раки ја ши ма, цве ћа ри-
ма и дру ги људи ма који се баве слич ним 
делат но сти ма. Међу њима је и око 30 жена 
злат них руку, које изра ђу ју нај ра зли чи ти је 
руко тво ри не.

Сва ког четврт ка у Баштен ској кући која 
се нала зи у Вели ком пар ку у Теме ри ну, оку-
пља ју се, дру же, раз ме њу ју иску ства, пла-
ни ра ју мани фе ста ци је.

Пре ма речи ма пот пред сед ни ка удру же-
ња Дру штва при ја те ља баште про фе со ра 
Ласла Абе ла, осим Јужно бач ког фести ва ла 
луда је, орга ни зу ју и пре сти жни Јану ар ски 
међу на род ни сајам вина, као и дру ге вели-
ке мани фе ста ци је.

– У нашој орга ни за ци ји је и сајам вина 
који је, сло бод но могу рећи, европ ског 
карак те ра. Има мо око 800 врста вина из 
Руму ни је, Сло вач ке, Мађар ске, Сло ве ни је и 
дру гих зема ља, а од већих мани фе ста ци ја 
навео бих и Теме рин ски сајам раки је који 
се одр жа ва у мају, као и Илин дан у јулу – са 
поно сом при ча про фе сор Абел.

Како наво ди пот пред сед ник Удру же ња 
има ју одлич ну сарад њу са Општи ном, а 

у зави сно сти од вре мен ских усло ва често 
орга ни зу ју и екс кур зи је.

– Јако смо задо вољ ни сарад њом са 
локал ном само у пра вом, јер нас подр жа ва-
ју у свим мани фе ста ци ја ма. У зави сно сти 
од вре мен ских усло ва и актив но сти често 
орга ни зу је мо и екс кур зи је, те смо тако 
оби шли Мађар ску, Руму ни ју... – набра ја за 
„Наше нови не“ Абел.

С. Коса но вић

НАЈ ТЕ ЖА БУН ДЕ ВА 59,80 КГ, НАЈ ДУ ЖА 213 ЦМ
У кате го ри ји нај те же бун-

де ве прво место осво јио је 
Аго штон Жуњи са бун де-
вом тешком 59,80 кило грам, 
док је дру го место при па ло 
Ђури Гра хов цу чија је бун-
де ва тежи ла 40,55 кило гра-
ма. Награ ду за тре ће место 
однео је Ђуро Зора, а њего ва 
бун де ва је била тешка 34,80 
кило гра ма.

У кате го ри ји нај ду же бун-
де ве прво место при па ло је 
Иштва ну Вар ги са бун де вом 
дугом 213 цен три ме та ра, 
награ ду за дру го место однео 
је Зол тан Киш са бун де вом дугач ком 211 
цен ти ме та ра, док је награ ду за тре ће 
место осво јио Јожеф Зар ноц ки чија је 
бун де ва била дугач ка 187 цен ти ме та ра.

У кате го ри ји белих бун де ва награ ђе-
на су два уче сни ка, удру же ње Дру штво 
при ја те љи баште са бун де вом тешком 
16,15 кило гра ма и Јожеф Зар ноц ки чија 
је бун де ва тежи ла 15,95 кило гра ма.

У кате го ри ји ком по зи ци је од тика ва 

прво место осво ји ла је Мелин да Шкри-
ван Кури ла, дру го место при па ло је Сла-
ђа ни Војић Про кић, док је награ ду за 
тре ће место одне ла Ило на Балаи.

Прва места у свим кате го ри ја ма 
награ ђе ни су покло ном од Тури стич-
ке орга ни за ци је Теме рин, док су сви 
побед ни ци од удру же ња Дру штво при-
ја те љи баште доби ли дипло ме, пеха ре 
и пића.

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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Уру че ни уго во ри за дава ње под сти ца ја уче ни ци ма Сред ње шко ле „Луки јан Мушиц ки“ 

ПОД СТРЕК ЗА УЧЕ НИ КЕ
ДЕФИ ЦИ ТАР НИХ ЗАНИ МА ЊА

Из буџе та за ову наме ну издво је но чети ри мили о на дина ра – Уче ни ке сти пен ди ра ју током све три 
годи не шко ло ва ња - За обра зо ва ње у општ ини Теме рин годи шње се издва ја пре ко 250 мили о на 
дина ра

Општи на Теме рин 21. окто-
бра доде ли ла је 79 уго-
во ра о дава њу под сти-

ца ја уче ни ци ма који поха ђа ју 
дефицитарнa зани ма ња у Сред-
њој шко ли „Луки јан Мушиц ки“. 

Месеч но ђаци доби ја ју 5.000 
дина ра и то за сме ро ве зава ри-
вач, ауто ме ха ни чар, опе ра тер 
машин ске обра де и опе ра тер за 
изра ду наме шта ја.

Уго во ри су уру че ни у позо-
ри шној сали Кутлур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“, а пред став-
ни ци локал не само у пра ве иста-
кли су да ће и убу ду ће подр жа ва-
ти уче ни ке. Члан већа за обра зо-
ва ње Иза бе ла Урбан каже да је 
Општи на Теме рин ове годи не за 
ту наме ну издво ји ла око чети ри 
мили о на дина ра. 

– Сва ке годи не локла на само-
пу ра ва рас пи су је кон курс за под-
сти цај на сред ства за дефи ци тар-
не сме ро ве, јер самим тим жели-
мо да помог не мо роди те љи ма 
и деци при одлу чи ва њу шта да 
упи шу. Ово је јако важно због 
тога што наша локал на при вре-
да има потре бе за све те сме ро-

ве, а поро ди ца ма уче ни ка износ 
који доде љу је мо је вео ма зна ча-
јан. Од про шле годи не општи на 
доде љу је та сред ства током све 
три годи не шко ло ва ња дете та. 
Поред тога Општи на Теме рин 
сти пен ди ра сту ден те, пла ћа пре-
воз сту ден а та и уче ни ка сред њих 
шко ла, купу је уџбе ни ке за прва-

ке, награ ђу је нај бо ље уче ни ке. 
Општи на у само обра зо ва ње 
издва ја пре ко 250 мили о на годи-
шње, како бисмо помо гли поро-
ди ца ма и оспо со би ли шко ле за 
бољи и ква ли тет ни ји рад – нагла-
ша ва Иза бе ла Урбан.

Уго во ре је уру чи вао пред сед-
ник Општи не Теме рин Мла ден 

Зец и том при ли ком иста као да је 
циљ дава ња под сти цај них сред-
ста ва при ла го ђа ва ње школ ства 
потре ба ма при вре де, како би 
мла ди могли одмах да поч ну да 
раде. 

– Општи на Теме рин је пре по-
зна ла потре бу да подр жи шко-
ло ва ње оног кадра који је заи ста 
и потре бан. Жеља нам је да кад 
завр ше сред ње шко ле одмах и 
нађу посао, а ово су сме ро ви 
који су нео п ход ни, како у нашој 
општи ни, тако и шире. Издва ја мо 
за ову наме ну око чети ри мили-
о на дина ра годи шње и финан си-
ра мо дефи ци тар не сме ро ве од 
прве до послед ње годи не шко ло-
ва ња. Искре но се надам да ће та 
деца има ти успе шно шко ло ва ње 
и да ће после завр шет ка оста ти 
овде да живе и раде и да ће се 
оства ри ти у сојој про фе сти о нал-
ној кари је ри – пору чу је Зец. 

Доде ли уго во ра при су ство ва ла 
је и члан Општин ског већа заду-
жен за при вре ду Мира Родић, 
као и члан Већа за кул ту ру Нина 
Срдић. 

T. K.
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АКТУЕЛНО

Пот пи са ни уго во ри за суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти

СВИ ПРИ ЈА ВЉЕ НИ НА КОН КУ РУ СУ
ЗА ИЗДА ВА ШТВО ДОБИ ЛИ СРЕД СТВА

У све ча ној сали Општин ског већа општи не 
Теме рин 16. окто бра пот пи са ни су уго во ри за 
суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти. Кон курс 
је тра јао од 1.  до 30. јула, а Општи на Теме рин за 
ову наме ну издво ји ла је 300.000 дина ра.

На кон курс је при сти гло пет при ја ва од чега 
су сви про шли на кон кур су и доби ли одре ђе на 
сред ства у скла ду са сво јим потра жи ва њи ма, 
одно сно кон курс ним при ја ва ма.

Пот пи си ва њу уго во ра при су ство ва ли су пред-
сед ник општи не Теме рин Мла ден Зец, чла ни ца 
Општин ског већа општи не Теме рин за кул ту-
ру, невла ди не орга ни за ци је и омла ди ну Нина 
Срдић, ауто ри и удру же ња гра ђа на пре ко којих 
су се ауто ри јави ли на кон курс.

Сред ства су опре де ље на сле де ћим ауто ри ма:
Вла ди сла ви Грче за роман «Нави јач», Бели 

Чор би за моно гра фи ју, збо р ник радо ва «Невек 
Тит каи», Соњи Пејић за збир ку пое зи је «Опсе-
сив на про ла зност», Дра га ни Попа дић за «Песме 
моје душе» и Јови ци Плач ки ћу за роман 
«Шифра лиси ца».

Том при ли ком пред сед ник Општи на Теме рин 
Мла ден Зец чести тао је ауто ри ма.

– Чести там сви ма и желим им успе шно и пло-
до твор но ства ра ла штво, уз мно го инспи ра ци је и 

надах ну ћа. Општи на Теме рин ће и убу ду ће радо 
подр жа ва ти раз вој кул ту ре и тален то ва не људе 
сво је општи не - иста као је Зец.

Е. Н. Н.

Час срп ског јези ка са еки пом  ,,Наших нови на“ 

ТЕМЕ РИ НОМ ШЕТА ЈУ ТЕМЕ РИН ЦИ
Како ћемо пра вил но назва ти ста нов ни ка неког гра да или насе-

ља – У срп ском јези ку је сло жен про цес гра ђе ња етни ка
Сви смо се бар јед ном у живо ту нашли у 

ситу а ци ји да не зна мо како да назо ве мо ста-
нов ни ка неког места. За Бео гра ђа ни на, Ново-
са ђа ни на и Кру ше вља ни на смо сигур ни. Али 
шта је са ста нов ни ком Бора, Поже ге, При шти-
не или пак Теме ри на?

Нази ви ста нов ни ка одре ђе ног места или 
обла сти струч но се зову етни ци. Етни ци се 
гра де од топо ни ма (гео граф ски нази ви места, 
гра до ва, насе ља) и за њихо ву твор бу у срп-
ском јези ку карак те ри сти чан је вели ки број 
суфик са тј. наста ва ка за гра ђе ње. Настав ци 
-анин, - јанин, -чанин,- ац, -анац, само су неки 
који ма се гра де етни ци. А послед ње сло во 
топо ни ма одре ђу је нам врсту настав ка. Прав-
по пис нала же да се сви етни ци пишу вели ким 
почет ним сло вом. 

Али, да вас не бисмо додат но збу њи ва ли 
нај бо ље је да побро ји мо одре ђе не топо ни ме 
и пра вил не нази ве њихо вих етни ка. Ста нов-
ник Пан че ва биће Пан че вац  тј. Пан чев ка, а 
Сме де ре ва- Сме де ре вац тј. Сме де рев ка, иако 
је истог нази ва и шпо рет на дрва. Пра ви ло 
каже и да се људи из Бора нази ва ју Бора ни ма 
и Боран ка ма, ста нов ни ци Поже ге Поже жа-
ни и Поже жан ке,  а у Љигу не живе Љигав ци 
већ Љижа ни и Љижан ке. Ста нов ни ке Ваље-
ва може мо чути како нази ва ју Ваљев ча ни ма, 
а то је непра вил но. Њихов пра ви лан назив је 
Ваље вац и Ваљев ка. Тако ђе, чест је при мер 
да ста нов ни ке Косо ва и Мето хи је нази ва ју 
Косо ва ри ма, што је ем непра вил но, ем увре-
дљи во за њих јер је то албан ски облик. Пра-

вил но ћемо их осло ви ти ако каже мо Косо вац 
или Косов ка, док у При шти ни не живи При-
шти нац, већ При ште вац и При штев ка.

Када је Теме рин у пита њу, врло често међу 
сугра ђа ни ма чује мо речи Теме рин ча нин, 
Теме рин чан ка што је непра вил но. Теме рин је 
један од топо ни ма који ма се при ли ком гра ђе-
ња етни ка дода је наста вак –ац који се ина че 

дода је на више сло жне осно ве које се завр-
ша ва ју сонан том (ј, л, љ, м, н, њ, в, р). Теме-
рин+ ац= Теме ри нац; Апа тин+ац=Апа ти нац; 
Бечеј+ац= Бече јац; Жабаљ+ац= Жаба љац; итд. 

Теме ри ном, дакле, шета ју Теме ри нац, 
Теме рин ка и Теме рин ци. 

Додат ни про блем везан за ста нов ни ке 
неког места ства ра ју њихо ва дво сло жна или 

чак тро сло жна име на. Па тако ста нов ни ке 
Нове Варо ши нази ва мо Ново ва ро ша ни, ста-
нов ни ке Бач ке Палан ке Бач ко па лан ча ни, а 
Сави ног Села- Сави но сел ча ни. За ста нов ни-
ке Срем ске или Косов ске Митро ви це пре ма 
Пра во пи су кори сти се назив Митров ча ни тј. 
Митров чан ке. Мешта нин Бач ког Петро вог 
Села оста ће у том обли ку- ста нов ник Бач ког 
Петро вог Села или само Петро во се лац, јер би 
било нео бич но рећи ,,Бач ко пе тро во се ља нин“. 

К. Н. Н.

НИШЛИ ЈЕ
ИЛИ НИШЕ ВЉА НИ
КЊИ ЖЕВ НИ , а ујед но и пра ви лан, назив 

за ста нов ни ка Ниша гла си Нише вља нин и 
Нише вљан ка. Међу тим, коло кви јал ни, 
тур ски израз Нишли ја и Нишлиј ка толи ко 
се одо ма ћио у срп ском јези ку и изго во ру, 
да га је чак и Пра во пис при хва тио као јед-
на ког Нише вља ни ну. 

Извор: Пра во пис срп ско га јези ка
Мати це срп ске; Јелић, Мари јан,
Етни ци и кте ти ци у Вој во ди ни,

2015. годи на
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Дечи ја радо зна лост нема 
гра ни це, јер посма тра ју ћи 
свет око себе и поста вља-

ју ћи пита ња одлу чу ју шта је оно 
што би воле ли да раде и чиме да 
се баве. Од саку пља ња сли чи ца, 
спорт ских ига ра, сли ка ња, црта-
ња, често мења ју сво је хоби је и 
инте ре со ва ња. Међу тим, посто-
је деца која се и по томе издва-
ја ју од сво јих вршња ка.

Алек сеј Кузма, десе то го ди-
шњи дечак из Бач ког Јар ка, од 
сво је пете годи не пока зао је 
накло ност ка вој ци, када је, како 
каже, нацр тао тенк. Да се њего-
во инте ре со ва ње није завр ша-
ва ло само на игри вој ске са дру-
га ри ма, пока зу је и чита ва колек-
ци ја ста рих пред ме та из вој ске 
из пери о да Првог и Дру гог свет-
ског рата, коју је почео да саку-
пља већ у раном детињ ству. 

Алек сеј каже да више и не 
бро ји пред ме те које је саку пио, 
али их већ годи на ма актив но 
тра жи и при ла же у сво јој вели-
кој колек ци ји рекви зи та. 

– Ствар но не знам коли ко их 
имам, још ако бих морао да 
бро јим кова ни це, било би их 
јако мно го. Прва вој на ствар 
коју сам наба вио био је шлем 
из доба Саве зне феде ра тив не 
Репу бли ке Југо сла ви је, а нај-
дра жи пред мет који посе ду јем 
је капа титов ка. Имам мно го 
изво ра ода кле наба вљам ста ре 
пред ме те, реци мо на сај мо ви-
ма, интер е не ту, роди те љи ми 
пома жу као и дру га ри. Они од 
првог раз ре да већ зна ју да ја 
волим тен ко ве, вој ску и стал но 
се шали мо са тим, игра мо рата 
на одмо ри ма и подр жа ва ју ме и 
пома жу - наводи Алек сеј. 

Нај ста ри ји пред мет који посе-
ду је јесте рим ски нов чић који 
је стар више од 1700 годи на. У 
сво јој колек ци ји има и пред ме-
те који има ју, не тако малу, нов-
ча ну вред ност. 

– Имам нека два иста злат ни-
ка, као и чети ри дука та Франц 
Јозеф из 1915. годи не. Поје ди-

нач но вре де, како ми је тата 
рекао, изме ђу 190 и 200 евра. 
Један ми је покло ни ла бака 
из Врба са, а дру ги сам добио 
од баке са мами не стра не. У 
послед ње вре ме ме инте ре су је 
при ку пља ње ста рих кова ни ца 
и нов ча ни ца. Мој тата их дуго 
саку пља и има јед ну, ја мислим, 
од десет нај бо љих колек ци ја у 
Срби ји. Саку пљам још и пасо-
ше и доку мен те. Имам пасош из 

доба Кра ље ви не Срба Хрва та и 
Сло ве на ца. 

Алек сеј је имао и сво ју прву 
изло жбу у шко ли „Слав ко 
Родић“ у Бач ком Јар ку, која је 
тра ја ла од 18. до 22. окто бра, а у 
орга ни за ци ји изло жбе помо гла 
му је њего ва учи те љи ца Љиља-
на Кара но вић која исти че да је 
Алек сеј пре све јед но јако добро 
дете. 

– Алек сеј је пре све га добар 

дечак, добро дете, добар друг, 
али и вео ма добар ђак. Мно го 
је бистар и ело квен тан и увек 
хоће да помог не. Он се са свим 
тим ства ри ма запра во игра, а 
исто ри ја га нај ви ше инте ре су-
је посеб но вој ни ци, рат ни ци, 
тен ко ви. Има и дру ге деце које 
саку пља ју разно ра зне ства ри, 
али не у тој мери и са таквим 
инте ре со ва њем као он. Он је 
пра ви мали колек ци о нар и 
кустост, зна да испри ча за сва-
ки пред мет ода кле је, из ког је 
пери о да и која му је вред ност. 
Цела шко ла га је подр жа ла, од 
дирек тор ке, нас учи те ља  до 
њего вих дру га ра – обја шња ва 
Љиља на Кара но вић. 

Алек сеј шири сво ју колек ци-
ју пред ме та и инте ре со ва ња 
за разно ра зне ста ре ства ри, а 
жеља му је да јед ног дана поста-
не вој ни хирург, у шта, суде ћи по 
њего вој упор но сти и радо зна ло-
сти, веру је мо да ће и успе ти. 

Т. Кра ји шник

РЕПОРТАЖА

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.

Изло жба ста рих вој нич ких рекви зи та  и кова ни ца колек ци о на ра
Алек се ја Кузме у шко ли „Слав ко Родић“ у Бач ком Јар ку

ВЕЛИ КА ИЗЛО ЖБА
МАЛОГ КОЛЕК ЦИ О НА РА

Од пете годи не почео да саку пља ста ре ства ри из вој ске – Поче ле да га инте ре су ју и ста ре кова ни-
це – Када пора сте жели да буде вој ни хирург

РЕДОВНИ ПОСЕТИЛАЦ
ВОЈНОГ ОТПАДА
АЛЕК СЕ ЈЕ ВА мама Мире-

ла каже да је као мало дете 
нај ви ше волео играч ке попут 
пушки, пишто ља, тен ко ва, 
углав ном оруж ја, али да већ 
послед ње две годи не зао би-
ла зи про дав ни це игра ча ка и 
редов но посе ћу је вој ни отпад. 

– Он није зах тев но дете, не 
тра жи ску пе ства ри, тра жи 

само оно што га зани ма и у 
томе га апсо лут но подр жа ва-
мо. Неће да иде у про дав ни цу 
игра ча ка, већ редов но иде на 
вој ни отпад, како би наба вио 
нове пред ме те. На сву сре ћу 
не живи мо у ста ну, тако да 
све те пред ме те скла ди шти по 
целој кући – кроз осмех при ча 
Мире ла.
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ХУМАНОСТ

Хума ни тар ни базар одр жан 15. окто бра у Сири гу

ХУМА НОСТ И ЗАЈЕД НИ ШТВО
НА ДЕЛУ – ЗА ОЛИ ВЕ РУ

Хума ни тар ни базар за једа-
на е сто го ди шњу девој чи цу 
из Сири га, Оли ве ру, одр-

жан је 15. окто бра испред Дома 
кул ту ре у Сири гу, а сав новац од 
про да је био је наме њен за Оли-
ве ри но боље сутра.

На штан до ви ма посе ти о ци 
су могли да нађу од слат ки ша 
и сла ни ша до игра ча ка, руч них 
радо ва, цве ћа и дру гих сит ни ца. 

Циљ база ра је био да се при-
ку пе нов ча на сред ства како би 
Оли ве ра могла да уна пре ди сво-
је здрав стве но ста ње. 

Ини ци ја тор орга ни за ци је 
база ра била је Ива на Радо ва-
но вић, која каже да је као мај ка 
осе ти ла потре бу и дужност да 
помог не, јер сва деца на све ту 
заслу жу ју да им се да шан са за 
здра ви ји живот.

– Мај ка сам и сва ком дете-
ту, као и моји ма, желим нај-
пре добро здра вље. Мај чин ски 
инстикт је запра во био пре су-
дан да покре нем орга ни за ци ју 
база ра и да помог не мо неко ме 
коме је то потреб но. Из Сири га 
сам родом, тако да сам дошла на 
иде ју да то баш буде дете из мог 
род ног места. Нажа лост раз бо ле-
ла сам се и нисам при су ство ва-
ла база ру, али ми је дра го да су 
успе ли све да спро ве ду у дело и 
да при ку пе новац за нашу Оли-
ве ру. У пла ну нам је да орга ни-
зу је мо још један ова кав базар до 
Нове годи не – исти че Ива на.

Оли ве ра Шево живи са мај ком 
Анђе лом, очу хом Мио дра гом и 
мла ђом сестром Срном. С обзи-
ром на то да само очух зара ђу је, 
поро ди ца није у могућ но сти да 
сно си сама тро шко ве лече ња, 
па су се при ја ви ли у фон да ци-
ју „Буди хуман“. Све дона ци је и 
упла те иду на рачун фон да ци је, 
а кад дете оде на лече ње, кли-
ни ка шаље рачун фон да ци ји, 
како би они са Оли ве ри ног рачу-
на пла ти ли тро шко ве. 

Пре ма речи ма њене мај ке, 
Анђе ле, Оли ве ра има боље и 
лоши је дане, дане када је све 
у реду и дане када не може-
да уста не из кре ве та, јер услед 
недо стат ка шеће ра у мозгу губи 
сна гу, кло не, нема рав но те жу, 
али упр кос томе она је јед на 
весе ла и добра девој чи ца. 

– Оли ве ра иде у 4. раз ред 
основ не шко ле у Сири гу. Воље-

на је од стра не сво јих учи те-
ља, аси стент ки ње, дру га ра. 
Њена вели ка жеља је да што 
боље хода, да потр чи са сво јом 
сестром, да јед ног дана нау чи да 
вози роле ре. Има боље и лоши-
је дане. Када су ти тешки дани 
њој пома же једи но неиз мер на 
љубав наше поро ди це. Мора 
кон стант но да вежба, како не 
би дола зи ло до спа зма миши ћа. 
При ну ђе ни смо да све пла ћа мо 
при ват но, тро шко ви су огром-
ни. Лека ри из Истан бу ла су нам 
рекли да би било добро да при-
ми три пута по две тран сплан та-
ци је матич них ћели ја. Прве две 
тран сплан та ци је кошта ју око 
25.000 евра. На пола смо пута 
до суме, а тер мин ћемо доби ти 
чим ску пи мо новац - обја шња ва 
Анђе ла.

Овај базар није прва хума ни-
тар на акци ја за Оли ве ру. Раз ли-
чи те хума ни тар не акци је подр-
жа ли су и џуди сти, руко ме та ши, 
фуд ба ле ри у Сири гу, лов ци су 
пра ви ли хума ни тар ни лов, орга-
ни зо ван је и кон церт, а Анђе-
ла каже да тим људи ма дугу је 
вели ку захвал ност за све што су 
при ре ди ли за њену Оли ве ру. 

Роди те љи ма, који се суо ча-
ва ју са слич ним про бле ми ма, 
упр кос томе што је јако тешко и 
нека да делу је без из ла зно, пору-
чу је да не сме ју оду ста ти, нити 
дозво ли ти да се икад запи та ју 
да ли су нешто могли учи ни ти, 
а нису. 

Т. К.

ПРО БЛЕ МИ СА КОЈИ МА
СЕ ОЛИ ВЕ РА СУСРЕ ЋЕ
ОЛИ ВЕ РИ је дијаг но сти ко ва на 

рет ка болест, Glut1 De Vivo, која 
наста је мута ци јом гена. Оште ћен 
јој је тран спор тер шеће ра. Прву 
рече ни цу изго во ри ла је у шестој, 
а први пут ста ла на ноге у сед мој 
годи ни живо та. Кре ће се, али 
оте жа но.

Поред леко ва за епи леп си-
ју, једи ни вид кон тро ле њених 

напа да и општег ста ња је кето ге-
на исхра на. Оли ве ра има вели ку 
жељу да се боље кре ће, да потр-
чи са сво јим дру га ри ма и тру ди 
се да што разум ни је изго ва ра 
речи. 

Пози ва мо све хума не људе да, 
у скла ду са сво јим могућ но сти-
ма, помог ну Оли ве ри да уна пре-
ди сво је здрав стве но ста ње. 
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Изло жба радо ва Кори не Ковач, Еве Хорак, Мони ке Биа чи и Боглар ке Тураи

ИЗЛО ЖБА УМЕТ НИ ЦА
ИЗ ЂАЧ КИХ КЛУ ПА

Пово дом обе ле жа ва ња Дечи је 
неде ље, 1. окто бра у гале ри ји Кул-
тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ 

у Теме ри ну от воре на је изло жба ликов-
них радо ва теме рин ских ђака који поха-
ђа ју сред ње умет нич ке шко ле у Новом 
Саду и Сен ти. Зидо ве гале ри је кра си ли 
су ликов ни радо ви Кори не Ковач, Еве 
Хорак, Вик то ри је Биа чи и Боглар ке Тураи. 

Изло жбу је отво ри ла про фе сор ка 
ликов не кул ту ре Жужа на Талош, а про-
грам су са музич ким нуме ра ма упот пу-
ни ле Јеле на Кара но вић, сту ден Музич ке 
ака де ми је у Новом Саду која је сви ра ла 
на кла ви ру и Ана Мер ко вић, уче ни це 
Сред ње музич ке шко ле у Новом Саду са 
музич ком извед бом на вио ли ни. 

Сви који ства ра ју у обла сти ликов не 
умет но сти у сред њим шко ла ма са тери-
то ри је општи не Теме рин има ли су при-
ли ку да се при ја ве и буду део ове изло-
жбе.

У гале ри ји Кул тур ног цен тра посе ти о-
ци су могли да погле да ју око 40 радо ва 

раз ли чи тих сти ло ва и тема.
Кроз доса да шњи рад Кул тур ни цен тар 

је пру жао подр шку мла дим умет ни ци ма, 
а како каже дирек тор ове уста но ве Дра-
гић Томић, циљ им је да упо зна ју ширу 
публи ку са умет нич ким дели ма ових 
мла дих умет ни ка из општи не.

– Кул тур ни цен тар се у свом посло ва њу 
тру ди да буде подр шка мла дим и тален-
то ва ним уче ни ци ма са тери то ри је наше 
општи не и у том сми слу омо гу ћи изла га-
ње њихо вих радо ва и упо зна ва ње шире 
публи ке са дели ма ових мла дих умет ни-
ка – пре ци зи ра Томић.

Пре ма речи ма про фе сор ке ликов не 
умет но сти Жужа не Талош, сву енер ги ју 
ула же у то  да уче ни ке нау чи да про на ђу 
свој свет, те тако пре не су на папир нешто 
само стал но и ори ги нал но.

– У гале ри ји може ти виде ти радо ве са 
вежби од девој чи ца, али и само стал не 
ликов не радо ве. Кад је у пита њу тема 
изло жбе, сва ка од њих има свој свет. У 
сушти ни, ја сво је уче ни ке учим да про на-

ђу свој свет, да се заду бе у сво је лич но-
сти и да поку ша ју то да пре не су на папир. 
То је гле да о цу увек нај за ни мљи ви је, кад 
виде да је нешто ори ги нал но, само стал-
но – каже за „Наше нови не“ про фе сор ка 
Талош.

Јед на од аутор ки изло жбе, седам не-
сто го ди шња Боглар ка Тураи, не кри је 
задо вољ ство и сре ћу што по први пут 
изла же радо ве у свом месту.

– Дра го ми је што сам део целе ове 
при че и што се моји радо ви нала зе у 
гале ри ји Кул тур ног цен тра. Од малих 
ногу жеља ми је да се бавим овим и увек 
сам има ла подр шку, како роди те ља, тако 
и свих оста лих. Ово је први пут да изла-
жем у свом месту – исти че Тураи.

Постав ка радо ва је била ото вре на до 
14. окто бра, а заин те ре со ва ни гра ђа ни 
су били у оба ве зи да при ли ком посе те 
пошту ју све зако ном про пи са не без бед-
но сне мере, у циљу спре ча ва ња шире ња 
виру са 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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Изло жба под нази вом „Чудо“ умет ни це Сми ља не Чурић отво ре на од 21. окто бра до 5. новем бра

ЈЕСЕ ЊИ ПЛО ДО ВИ – МАЛЕ СТВА РИ
КОЈЕ ПРИ ЧА ЈУ ВЕЛИ КЕ ПРИ ЧЕ

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ у Теме ри ну 21. окто бра 
све ча но је отво ре на изло жба под 

нази вом „Чуда“ ака дем ске умет ни це Сми-
ља не Чурић. Посе ти о ци има ју при ли ку да 
виде радо ве раз ли чи тих сти ло ва, од ком-
би но ва не тех ни ке пре ко акри ла, уља ног 
пасте ла и уља на плат ну до акри ла на плат-
ну и аква ре ла.

До сарад ње ове мла де умет ни це и Кул-
тур ног цен тра је дошло пре ко Сми љанине 
коле ги ни це Теме рин ке Мили це Зеле но-
вић, која ће држа ти ради о ни це за децу у 
овој уста но ви. Радо ви који чине изло жбу 
су ства ра ни дужи пери од и део су Сми-
љаниног док тор ског рада на Факул те ту 
ликов них умет но сти у Бео гра ду.

Пре ма речи ма аутор ке изло жбе у сло-
бод но вре ме саку пља јесе ње пло до ве, те 
њихо ву сушти ну доча ра ва и пре но си на 
папир и плат но, како би посма тра чу ука за-
ла да и те мале ства ри има ју сво ју уло гу у 
при род ном про це су. 

– У сло бод но вре ме саку пљам сит не пло-
до ве при ро де, маху не, кесте ње, ства ри 
поред којих про ла зи мо сва ко днев но, а има 
их у мно штву, у тра ви леже. У сушти ни оно 
што ја желим да кажем о мојим радо ви-
ма, јесте да и те мале ства ри на овом све-
ту има ју сво ју уло гу у при род ном про це су. 
И ако се загле да мо, она ко као дете у њих, 
чистог ока и чистог срца, виде ће мо да је то 
један мали свет, мала пла не та, да и нај ма-

ња ствар на овом све ту је толи ко савр ше на 
и ван ред на – са осме хом дода је Чурић.

Изло жба је доби ла назив „Чуда“, јер како 
каже умет ни ца када се загле да те, сва ки тај 
плод делу је као нова пла не та, а реч је о 

малим ства ри ма који при ча ју вели ке при че. 
Изне на ђе на лепо том обли ка, тек сту ре, боје 
пло до ва, испре пле те но са дожи вља јем сва-
ко днев них малих чуда живо та, сликарка, 
кроз ликов ни израз, ства ра сво је вр стан 
нови облик посто ја ња, нови свет у фор ми 
црте жа или сли ке.

Сва ки тај плод има у себи семе, кли цу за 
дру ги живот, иако про па да. Што је у неком 
сми слу мета фо ра и ова ко за живот, јер кад 
се деша ва ју лоше ства ри, не мора нужно 
да буде лоше. Назив изло жбе је „Чуда“, јер 
из моје пер спек ти ве када се загле да мо сва-
ки тај плод делу је као сте ро ид, коме та, као 
нова пла не та. – са задо вољ ство обја шња ва 
ака дем ска умет ни ца. - Насто јим да радо ви 
успе ју да у посма тра чу про бу де инте ре со-
ва ње шта је то, да га мало изву ку из сва-
ко днев ни це и да га наве ду да те ства ри 
посма тра на дру га чи ји начин. На плат ну 
је један плод који је уве ћан, само на њега 
је фокус, јер желим да ука жем на те мале 
ства ри које могу да нам при ча ју вели ке 
при че. Тех ни ку кори стим спрам инспи ра-
ци је.

Дирек тор Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ Дра гић Томић исти че да му је 
дра го што је у при ли ци да подр жи и моти-
ви ше сва ког мла дог тален то ва ног умет ни-
ке.

У скла ду са сво јим аспи ра ци ја ма Кул тур-
ни цен тар „Луки јан Мушиц ки“ се у свом 
посло ва њу тру ди да пру жи постор и подр-
шку мла дим и још увек неа фир ми са ним 
умет ни ци ма као и да се пошто ва о ци умет-
но сти упо зна ју са њихо вим радо ви ма.

Љуби те љи ликов не умет но сти радо ве ће 
моћи да погле да ју до 5. новем бра. Улаз је 
сло бо дан.

С. К.

УМЕТ НИЧ КИ РАЗ ВОЈ 
СМИ ЉА НЕ ЧУРИЋ
СМИ ЉА НА Чурић рође на је 1991. 

годи не у Новом Саду где је завр ши ла 
Сред њу шко лу за дизајн „Бог дан Шупут“ 
и дипло ми ра ла на сли кар ском одсе-
ку Ака де ми је умет но сти 2014. годи не. 
Мастер сту ди је сли кар ства завр ши ла је 
у кла си про фе со ра Добри це Бисе нић на 
Факул те ту ликов них умет но сти у Бео-
гра ду, где је тре нут но на док тор ским 
умет нич ким сту ди ја ма. Добит ник је 
награ де ФЛУ за цртеж „Сте ван Кне же-
вић“ и награ де за сли ку малог фор ма та 
„Љуби ца-Цуца Сокић“, а члан Удру же-
ња ликов них умет ни ка Срби је од 2018. 
годи не. Живи и Ради у Гар ди нов ци ма.
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ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА „ЈУГ’’

Побе да за тре не ра
Сло га (Т) – Будућ ност 1:0 (1:0)

Теме рин – Гле да ла ца: 200. Суди ја: Душан 
Петро вић (Шид) 7. Стре лац: Гру јић у 42. мину-
ту. Жути кар то ни: Ран ков (Сло га), Мило ше вић, 
Вла ди са вље вић, Петро вић (Будућ ност).

СЛО ГА: Ран ков 7, Томић 8, Пастор 7, Зелић 7, 
Кра го вић 7, Пави ће вић 7,5, Вујо вић 7, Стој шић 7 
(од 78. Бога вац – ), Папо вић 7,5, Гру јић 8 (од 90. 
Про лић – ), Кочиш 7 (од 56. Дер ви ши 7).

БУДУЋ НОСТ: Чупић 7, Вла ди са вље вић 6,5 
(од 79. Симе у но вић - ), Јеф тић 6,5, Јан ко вић 7, 
Радо са вље вић 6,5 (од 60. Петро вић 7), Чоња гић 
7, Мило ше вић 7, Ђукић 6,5, Јошић 6,5 (од 65. 
Симо вље вић - ), Ста ни ву ко вић 7, При јић 6 (од 
60. Јан ко вић 6).

Играч утак ми це: Гру јић
Са клу пе дома ћи на, није могао да дири гу-

је тре нер Душан Медић, због виру са, па су му 
игра чи посве ти ли побе ду, изво је ва ну у окр ша ју 
са вели ким дужни ком из про шле сезо не. Кобан 
по госте из Сала ша Ноћај ског, био је Дар ко Гру-
јић, воде ћи стре лац лиге, упи сав ши десе ту рец-
ку у гол ге тер ску коло ну. Акци ја је кре ну ла од 

Срђа на Кочи ша, лоп ту је мај стор ски гру ди ма 
при хва тио Бошко Папо вић, био бржи од Радо-
са вље ви ћа и Јеф ти ћа, док је офан зи вац дома-
ћих при зем ним удар цем ста вио тач ку. 

 Нема ња Стој шић је из сло бод ња ка пого дио 
ста ти ву, потом и спољ ни део мре же, а Срђан 
Кочиш, са 8 мета ра, нео ме тан је пре ба цио гол. 
Дома ћи ни су, пре вођ ства, тра жи ли пенал, јер 
је лоп та пого ди ла у руку капи те на Радо са вље-
ви ћа, али про це на суди је Петро ви ћа је била 
дру га чи ја. Нај бо љу при ли ку за Будућ ност, 
про пу стио је Мар ко Ђукић, после аси стен ци је 
бону са Душка Мило ше ви ћа, када је одлич но 
реа го вао гол ман Нема ња Ран ков.

 Усле ди ли су опа сни поку ша ји Гру ји ћа, Томи-
ћа и Вујо ви ћа, ниша ни ли су поред гола. Дале ко-
мет но уба ци ва ње лоп те из аута Мило ша Петро-
ви ћа и фор си ра ње кошар ка шки висо ког Слав ка 
Симо вље ви ћа (204 цен ти ме тра), у послед њих 
пола сата, није доне ло про ме ну резул та та.

М. Мени ћа нин
ФОТО: М. Мени ћа нин

Побе да фуд ба ле ра Мла до сти
Мла дост (БЈ) – Рад нич ки (НП) 1:0 (1:0)

Бач ки Јарак – Ста ди он Лива ди ца. Гле да ла-
ца: 200. Суди ја: Иван Куку да (Петро ва ра дин) 
7,5. Стре лац: Грко вић у 30. мину ту. Жути кар-
то ни: Кне же вић, Кова че вић, Папак, Б. Бајић 
(Мла дост), Шави ја, Субо тић, Брт ка, Кне же вић 
(Рад нич ки). Црве ни кар тон: Кова че вић (Мла-
дост) у 82. мину ту. Искљу че ње: пред став ник 
клу ба Зелић (Рад нич ки) у 85. мину ту.

МЛА ДОСТ: Ромић 7,5, Сто ја но вић 7, Кне же-
вић 7, Бори слав Бајић 7,5, Осто јић 7,5, Борић 
7 (oд 90. Анто нић - ), Кур ти ши 8, Раст ко Бајић 
7 (од 54. Папак 7), Грко вић 8, Зукић 7,5 (од 80. 
Ђукић - ), Кова че вић 7.

РАД НИЧ КИ (НП): Јови шић 7,5, Субо тић 6,5, 
Брт ка 6,5, Јаво рац 7, Симић 6,5, Шави ја 7, 
Милов че вић 7, Гру бје шић 6,5 (од 68. Качар - ), 
Кне же вић 6, Цонев ски 6 (од 46. Чор та но вач ки 
6), Лазић – (од 4. Ман дић 6, од 46. Микић 6,5)

Играч утак ми це: Кур ти ши
Јара ча ни су дошли до кисе о ни ка, пре ки ну-

ли су низ од шест мече ва без побе де, после 
исцр пљу ју ће бит ке са ста рим позна ни ком из 
срп ско ли га шких дана. При мет на је била жеља 
дома ћих да режи ра ју први три јумф на дома-
ћем тере ну, па су током увод них пет на ест 
мину та опа сно при ти ска ли одбра ну гости ју. У 
том пери о ду игре, кошар ка шки висо ки Лазар 
Јови шић (202 цен ти ме тра), одбра нио је удар-
це Раст ка Баји ћа и Алек сан дра Грко ви ћа, док 
је поку шај Зора на Зуки ћа, на лини ји, осу је тио 
што пер Сте фан Јаво рац. 

Пои гра ва ли су се Пазов ча ни, у 30. мину ту, 
пред казне ним про сто ром дома ћи на, где су 
изгу би ли лоп ту. Муње ви то је реа го вао запа-
же ни Адис Кур ти ши, уба цио је у пра зан про-
стор, а Алек сан дар Грко вић је био бржи од 
Деја на Сими ћа, еле гант но пого див ши доњи 
угао, на ветро ме ти ни оста вље ног Јови ши ћа.

 Нема ња Папак је, у 60. мину ту, гађао бли-
жи угао, али Јови шић га је затво рио и пре у-
сме рио лоп ту у кор нер. Лавов ски се борио 

вете ран Зоран Зукић, мало је недо ста ја ло да у 
68. мину ту наци ља мре жу, Јови шић му се хра-
бро бацио у ноге и спре чио нову радост пла-
во-белих.

 Без првог стрел ца Мар ка Лабо ви ћа, гости 
нису били наро чи то опа сни у офан зи ви, а нај-
бо љу шан су имао је Сте фан Јаво рац, десет 
мину та пре кра ја, када је удар цем гла вом 
пого дио ста ти ву. 

М. Мени ћа нин

БОДО ВИ ЈАРА ЧА НИ МА: Грко вић (Мла дост) изме ђу Сими ћа и Субо ти ћа (Рад нич ки)
ФОТО: М. Мени ћа нин
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