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АКТУЕЛНО

Сарад ња Општи не Теме рин и Наци о нал не слу жбе за запо шља ва ње се наста вља

ДОДЕ ЉЕ НИ УГО ВО РИ ЗА СУБ ВЕН ЦИ О НИ СА ЊЕ 
ПРО ГРА МА ЗА САМО ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

И ЗАПО ШЉА ВА ЊЕ

У све ча ној сали Скуп шти не 
општи не Теме рин 2. и 14. 
јула додељ ни су уго во ри 

за про гра ме суб вен ци о ни са ња 
само за по шља ва ња и запо шља-
ва ња које спро во ди Општи на 
Теме рин у сарад њи са Наци о нал-
ном слу жбом за запо шља ва ње.

Спро во ђе ње про гра ма омо гу-
ћи ло је да 20 људи започ не соп-
стве ни посао уз суб вен ци је, а ове 
годи не уме сто 150.000 дина ра 
Општи на Теме рин ће суб вен ци-
о ни са ти почет ни ке са 200.000 
дина ра. За сва ко ново за по сле но 
лице издво је но је 150.000 дина-
ра, а доде ље но је 11 таквих уго-
во ра. 

Уго во ре су уру чи ва ли пред-
сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец, заме ник пред сед ни ка 
општи не Дејан Бра даш, чла ни-
ца Општин ског већа заду же на 
за ресор при вре де Мира Родић, 
заме ник дирек то ра Наци о нал не 
слу жбе за запо шља ва ње (НСЗ) 
фили ја ла Нови Сад Мило мир 
Цви јо вић, а доде ли уго во ра при-
су ство ва ла је и начел ни ца Оде-
ље ња за обра зо ва ње и обу ку у 
НСЗ Сми ља на Гар ди но вач ки, 
која је том при ли ком иста кла 
да је општи на Теме рин локал на 
сре ди на која је пред у зет нич ких 
орјен ти са на. 

– Из годи не у годи ну наста вља-
мо сарад њу са локал ном само у-
пра вом у Теме ри ну, а надам се 
да ће тако бити и наред них годи-
на. Увек је задо вољ ство бити у 

општи ни Теме рин, јер је то јед-
на од оних локла них само у пра ва 
која мно го води рачу на о под сти-
ца њу поре ду зет ни штва, отва ра-
њу нових рад них места и, поред 
Бач ке Палан ке у Јужно бач ком 
окру гу, локал на сре ди на која је 
врло пред у зет нич ки орјен ти са на 
због чега је задо вољ ство сара ђи-
ва ти са њима – нагла ша ва Гар ди-
но вач ки.

Општи на Теме рин ове годи-
не опре де ли ла је шест мили о на 
дина ра за про гра ме само за по-
шља ва ња и запо шља ва ња, а чла-
ни ца Општин ског већа заду же на 
за ресор при вре де Мира Родић 

иста кла је да се на овај начин сва-
ке годи не боре за што веће запо-
шља ва ње и сма ње ње неза по сле-
но сти у општи ни Теме рин. 

– Ове годи не опре де ли ли смо 
шест мили о на дина ра за два 
про гра ма запо шља ва ња, а то 
је само за по шља ва ње или отва-
ра ње нових рад њи и про грам 
запо шља ва ња нових рад ни ка 
код посто је ћих посло да ва ца. 
То је наша нада да ће ти људи у 
буду ће живе ти у нашој општи ни. 
Овом при ли ком бих нагла си ла и 
да у општи ни Теме рин око три 
четвр ти не запо сле них се одно си 
на при вре ду што је вели ко задо-

вољ ство, али је исто вре ме но и 
пред у слов за бољи раз вој при вр-
де, бољи живот гра ђа на, раз вој 
кул ту ре, школ ства и здрав ства. 
Нијед на општи на не може бити 
раз ви је на, ако нема раз ви је-
ну при вре ду – обја шња ва Мира 
Родић. 

Сво је задо вољ ство иста као је и 
заме ник дирек то ра НСЗ фили ја ла 
Нови Сад Мило мир Цви јо вић. 

– Кад год НСЗ рас пи ше јав не 
пози ве, Општи на Теме рин је увек 
та која се прва јави. Има мо изу-
зет но добру сарад њу. Поред ових 
про гра ма фили ја ла НСЗ је увек ту 
и као тех нич ка подр шка. Изу зет но 
нам је задо вољ ство да уче ству је-
мо у уру чи ва њу ова квих уго во ра и 
поже лео бих сви ма који су доби-
ли уго во ре мно го успе ха у раду.  

Пре сед ник Општи не Теме рин 
Мла ден Зец поже лео је буду ћим 
посло дав ци ма сре ћу на про фе си-
о нал ном и лич ном пла ну. 

– Наш циљ је да кроз ове про-
гра ме пове ћа мо број запо сле них 
и сма њи мо неза по сле ност. Тру ди-
мо се да не пома же мо само вели-
ким при вред ни ци ма, већ да то 
чини мо и за мање пред у зет ни ке. 
На нашој тери то ри ји је нај ви ше 
засту пље но мањих при вред ни ка, 
због чега нам је изу зет но дра го. 
Поже лео бих и пред у зет ни ци-
ма и запо сле ни ма мно го успе ха 
у буду ћем раду и да из годи не у 
годи ну све већи број људи запо-
шља ва ју  – каже Зец. 

Т. К.
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Про грам стам бе ног збри ња ва ња избе гли ца

ЗАКЉУ ЧЕ НИ УГО ВО РИ О ОТКУ ПУ
ИЗБЕ ГЛИЧ КИХ СТА НО ВА

У све ча ној сали Скуп шти-
не општи не Теме рин 17. 
јула пот пи са ни су уго во ри 

о отку пу ста но ва, који су изгра-
ђе ни у окви ру пот про јек та пет 
Реги о нал ног стам бе ног про гра-
ма (РСП) у  Репу бли ци Срби ји. 
Кори сни ци су након оба ве зног 
шесто ме сеч ног заку па ста но ва 
сте кли могућ ност да сту пе у про-
цес њихо вог отку па и тиме трај-
но реше сво је стам бе но пита ње, 
на шта се до сада опре де ли ло 56 
кори сни ка. 

Вред ност инве сти ци је изград-
ње обје ка та од 64 стам бе не 
једи ни це је 1.47 мили о на евра, 
а сред ства за ове наме не обез-
бе ђе на су из фон да Реги о нал-
ног стам бе ног про гра ма, а пре ко 
Раз вој не бан ке Саве та Евро пе. 
Пре ма речи ма заме ни ка пред-
сед ни ка Општи не Теме рин Деја-
на Бра да ша оба ве за локал не 
само у пра ве је била да обез бе ди 
земљи ште и инфра струк тур но 

опре ма ње наве де ног објек та, 
за шта је из буџе та у току про те-
кле две годи не издво је но око 47 
мили о на дина ра.

– Кори сни ци овог про гра ма од 

тре нут ка пот пи си ва ња уго во ра 
па наред них пет годи на не могу 
да оту ђе стан. На овај начин они 
су обез бе ди ли сво је трај но стам-
бе но збри ња ва ње. Поред овог 

пот про јек та Општи на Теме рин је 
била уче сник и у окви ру дру гих 
пот про је ка та Реги о нал ног стам-
бе ног про гра ма. Реа ли зо ва ни 
су пот про јек ту кроз које је обез-
бе ђе но десет гран то ва у вре до-
сти од 10.000 евра за набав ку 
гра ђе вин ског мате ри ја ла, откуп 
сео ских дома ћин ста ва, као и у 
пот про је ка ту изград ње 20 ста но-
ва наме ње них за соци јал но ста-
но ва ње у Теме ри ну. 

Том при ли ком Бра даш се 
кори сни ци ма захва лио на стр-
пље њу и поже лео им дуг и 
миран живот у новим домо ви ма. 

– Изу зет но ми је дра го да су 
мно ге поро ди це након више од 
две деце ни је обез бе ди ле сво је 
трај но стам бе но реше ње и тиме 
након више де це ниј ског под ста-
нар ског ста жа доби ли свој дом. 
Кори сни ци ма желим да им ово 
буде нови поче так ка сигур ни јој 
и мир ни јој будућ но сти. 

Т. К.

Доде ље не награ де нај бо љим уче ни ци ма са тери то ри је општи не Теме рин

ШТО ВИШЕ ЗНА ЊА – ВИШЕ ИМА ЊА
У вели кој сали Кул тур ног 

цен тра “Луки јан Мушиц-
ки” 9. јула све ча но су доде-

ље не награ де нај бо љим уче ни-
ци ма и настав ни ци ма у општи ни 
Теме рин. Награ ђе но је укуп но 59 
ђака, 25 настав ни ка и доде ље не 
су две екип не награ де (фут сал и 
руко мет).

Награ де су  уру чи ли заме ник 
пред сед ни ка Општи не Теме-
рин Дејан Бра даш и чла но ви 
коми си је за доде лу уче нич ких 
награ да на челу са пред сед-
ни цом коми си је и чла ни цом 
Општин ског већа за обра зо ва-
ње Иза бе лом Урбан, која је уче-
ни ци ма поже ле ла мно го успе ха 

у даљем шко ло ва њу.  
– Од 2017. годи не локла на 

само у пра ва је доне ла одлу ку о 
награ ђи ва њу уче ни ка и настав-
ни ка.  Вео ма је важно да деца, 
која се и поред свих сво јих 
редов них оба ве за одлу чу ју да 
раде и уче још више и мар љи ви-
је, буду награ ђе на и на тај начин 

моти ви са на. Уче ни ци ма желим 
да уче, буду вред ни, да на тај 
начин гра де сво ју будућ ност, јер 
зна ње им нико не може оду зе ти, 
зна ње је моћ и огром но богат-
ство – нагла ша ва Иза бе ла Урбан.

За ову наме ну Општи на 
Темерин је издво ји ла 380.000 
дина ра, а пре ма речи ма заме ни-
ка пред сед ни ка општи не Деја на 
Бра да ша, локал на само у пра ва 
ће се тру ди ти да увек награ ди 
труд, рад и мар љи вост ђака.  

– Поред награ да за ђаке који 
су сво јим тру дом, радом и уче-
њем доби ли Вуко ву дипло му 
награ ђу је мо и оне који су се 
иста кли на окру жним и репу-
блич ким так ми че њи ма, али и 
пред мет не настав ни ке који их за 
так ми че ња при пре ма ју.  Тру ди-
ће мо се да и у наред ном пери-
о ду про мо ви ше мо наше нај мла-
ђе сугра ђа не и тиме уло жи мо 
одре ђе не напо ре да се нај бо љи 
уче ни ци и сту ден ти са тери то ри-
је наше општи не награ ђу ју, али 
и да пове ћа мо сред ства, која се 
издва ја ју за ове наме не – исти че 
Бра даш.

Т. К.
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У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН УПО ТРЕ БЉЕ НО 
18191 ДОЗА ВАК ЦИ НА

Један ново за ра же ни у про те клих неде љу дана - Из Дома здра вља aпелују да се и даље сви при др-
жа ва ју епи де ми о ло шких мера – Вак ци ни са ње је једи ни начин да савла да мо вирус

У општи ни Теме рин у послед њих неде-
љу дана еви ден ти ран је само један 
слу чај инфек ци је коро на ви ру сом, али 

из Дома здра вља Теме рин апе лу ју да се 
гра ђа ни не опу шта ју и да наста ве да се при-
др жа ва ју епи де ми о ло шких мера.

– Мој лич ни апел, а и што се тиче стру ке 
јесте да се и даље при др жа ва мо мера које 
је про пи сао Кри зни штаб Репу бли ке Срби је. 
Уко ли ко се оку пља мо, наро чи то у затво ре-
ном про сто ру, бит но је да носи мо маске и да 
води мо рачу на о свом здра вљу, као и о здра-
вљу сво јих нај бли жих – каже дирек тор Дома 
здра вља Теме рин др Томи слав Угар ко вић.

Масов на вак ци на ци ја виру са коро не уве-
ли ко је у току. У општи ни Теме рин је поче ла 
20. јана у а ра, гра ђа ни кажу да је вак ци на ци-
ја добро орга ни зо ва на и ком пле тан про цес 
се одви ја  без засто ја.

– Мора мо да наста ви мо вак ци на ци ју, али 
и даље да се при др жа ва мо мера зашти те, 
јер само тако може мо да буде мо без бед ни. 
Што се више људи вак ци ни ше, пре ћемо се 
реши ти овог виру са - истиче док тор Угар ко-
вић.

Од почет ка вак ци на ци је до сада, упо тре-
бље но је укуп но 18191 доза вак ци не, од 
тога је прву вак ци ну при ми ло 9160 гра ђа-

на, док је 9031 осо ба ревак ци ни са на. У нај-
ве ћем бро ју вак ци ни шу се ста ри ји гра ђа ни 
који вак ци ну при ма ју у амбу лан ти, а за све 
сугра ђа не који су непо крет ни обез бе ђе не 
су еки пе које изла зе на терен. До сада су 
се паци јен ти нај ви ше одлу чи ва ли за „Сино-
фарм“ вак ци ну. 

Тре нут но се вак ци на ци ја ста нов ни штва 
општи не Теме рин врши у Дому здра вља 
без зака зи ва ња, а на рас по ла га њу су „Сино-
фарм“ и „Фај зер“ вак ци не.

Оста ле слу жбе у Дому здра вља Теме рин 
раде по уста ље ном режи му.

С. К.

КОМ ПЛЕ ТАН ПРИ КАЗ 
ВАК ЦИ НА ЦИ ЈЕ
Сва ком ко уђе у Дом здра вља прво 

мере тем пе ра ту ру, дез ин фи ку ју им 
руке и про ла зи се дезо ба ри је ра. Паци-
јен ти онда ула зе у чека о ни цу. Потом их 
меди цин ско осо бље про зи ва како би 
дали сагла сност за вак ци на ци ју, након 
тога ула зе у орди на ци ју где се нала зи 
тим (лекар и две сестре) који оба вља-
ју лекар ски пре глед. Лекар утвр ђу је да 
ли посто је кон тра ин ди ка ци је или не за 
вак ци ну. Уко ли ко не посто ји, паци јент 
се вак ци ни ше. Након тога су у оба ве зи 
да седе 15 до 30 мину та у чека о ни ци 
због могу ћих неже ље них ефе ка та.

др Томи слав Угар ко вић
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Дан општи не обележен 1. и 2. јула

СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИ НЕ
Орга ни зо ван при го дан кул тур но-умет нич ки про грам уз пошто ва ње епи де ми о ло шких мера – Про-

шле годи не изо ста ло обе ле жа ва ње Дана општи не – У пла ну да дога ђај изра сте у вели ку и пре по зна-
тљи ву мани фе ста ци ју

Дво днев но обе ле жа ва ње 
Дана општи не Теме рин 
поче ло је 1. јула Све ча-

ном сед ни цом и доде лом при-
зна ња „Поча сни гра ђа нин“ и 
„За Теме рин“ у позо ри шној 
сали Кул тур ног цен тра „Луки-
јан Мушиц ки“. 

На пла тоу испред гале ри-
је Кул тур ног цен тра насту пао 
је гудач ки квар тет „Uni que 
String Quar tet”, након чега је 
била одр жа на Све ча на сед ни-
ца на којој је доде ље но при-
зна ње „Поча сни гра ђа нин“ 
Имреу Нађу, као и при зна ње 
„За Теме рин“ Дому здра вља 
Теме рин и кул тур но-умет нич-
ким дру штви ма „Вук Кара џић“ 
и „Сир мај Карољ“.

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла де н Зец је пово дом 
Дана општи не изра зио захвал-
ност сви ма који су уче ство ва ли 
и упу тио честит ке награ ђе ни-
ма.

– Чести там још јед ном свим 
награ ђе ни ма који су зва ње 
и при зна ња доби ли сасвим 
оправ да но, уз све заслу ге које 

иду уз то. Тако ђе, захва љу-
јем се свим гости ма који су се 
ода зва ли и зајед но са нама 
поде ли ли ове све ча не тре нут-
ке – исти че Зец. - И, на кра ју, 
захва љу јем се тиму људи који 
је учи нио да све ча ност буде 
на нивоу ова ко важног дату-

ма као што је Дан општи не 
Теме рин, општи не која је тако 
важна сви ма који у њој живе, 
шко лу ју се, раде, ства ра ју сво-
је поро ди це и негу ју кул ту ру и 
тра ди ци ју.

Као поклон гра ђа ни ма пово-
дом Дана општи не и 2. јула 

био је орга ни зо ван култур-
но-умет нич ки про грам, те су 
нај мла ђи сугра ђа ни могли да 
ужи ва ју у дечи јој пред ста ви 
„Црвен ка па“ која је одр жа на 
у пар ку испред згра де општи-
не, а изво ди ло је „Позо ри ште 
из кофе ра“. Тог дана, на пла тоу 
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испред гале ри је, Удру же ње 
умет ни ка „Висо ко Ц“ одр жа-
ло је „Кон церт љуба ви“, након 
чега су љуби те љи књи жев но-
сти има ли при ли ку да у гале-
ри ји при су ству ју поет ској вече-
ри у организацији Дру штва 
срп ско-руског при ја тељ ства 
и Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ под нази вом „Косо-
во и Мето хи ја у срп ској исто ри-
ји и пое зи ји“.

Пре ма речи ма Дра ги ћа Томи-
ћа, дирек то ра Кул тур ног цен-
тра, посе ће ност је била вели ка 
и како каже то је дога ђај који 
би могао да пре ра сте у вели ку 
мани фе ста ци ју.

Посе ће ност мани фе ста ци је, 
као и ути сци након про сла ве су 
одлич ни. Са више стра на смо 
доби ли похва ле за орга ни за-
ци ју и про грам, што је потвр да 
да добро и успе шно ради мо, и 
убу ду ће ћемо се тру ди ти да ква-
ли тет наших актив но сти буде на 
висо ком нивоу као и до сада 
– дода је Томић. - Дан општи-
не Теме рин је мани фе ста ци ја 

коју би у будућ но сти тре ба ло 
још сна жни је раз ви ја ти, јер сва-
ка ко посе ду је капа ци тет да у 
пер спек ти ви изра сте у вели ку и 
пре по знат љи ву мани фе ста ци ју.

Дан општи не Теме рин почео 
је да се обе ле жа ва од 2019. 
годи не, а орга ни за то ри све-
ча но сти су Кул тур ни цен тар 
„Луки јан Мушиц ки“ и Општи на 
Теме рин. Про шле годи не, због 
епи де ми о ло шких мера, Дан 
општи не није могао да се обе-
ле жи.

– Нажа лост, про шле годи не 
због непо вољ ног трен да виру са 
Ковид-19 цело куп на мани фе-
ста ци ја је отка за на. Ове годи не, 
пошту ју ћи све про пи са не епи-
де ми о ло шке мере и пре по ру-
ке, Кул тур ни цен тар „Луки јан 
Мушиц ки“ Теме рин је у синер-
ги ји са општи ном Теме рин 
успео да на нај бо љи и нај си гур-
ни ји начин како за посе ти о це 
тако и за саме уче сни ке про-
сла ве орга ни зу је про сла ву Дана 
општи не – пре ци зи ра Томић.

С. К.

ОВЕ ГОДИ НЕ 66. РОЂЕН ДАН 
ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
ПРО ШЛЕ годи не због ситу-

а ци је око коро на ви ру са обе-
ле жа ва ње Дана општи не је 
отка за но у посед њем тре-
нут ку. Пред сед ник општи не 
наво ди да су има ли у пла ну да 
неде љу посве те овом дога ђа-
ју, међу тим није било позна-
то када ће бити попу шта ње 
мера, па је оста ло мало вре-
ме на за орга ни за ци ју.

– Тре ћа годи на како се зва-
нич но обе ле жа ва Дан општи-
не Теме рин. На сед ни ци Скуп-
шти не општи не Теме рин 2019. 

годи не смо доне ли одлу ку да 
1. јул буде Дан општи не Теме-
рин. Народ на скуп шти на је 
1955. годи не доне ла одлу ку 
да Теме рин буде општи на, 
којој су при па ле и месне зајед-
ни це Бач ки Јарак и Сириг. Ово 
је 66. рођен дан. Желе ли смо 
да има мо неде љу пово дом 
Дана општи не, али нажа лост 
због коро не нисмо могли на 
вре ме да се орга ни зу је мо и 
при ре ди мо неки већи кон-
церт и ква ли тет ни ји садр жај 
– каже Зец. 

 

ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Сре бре нич ки
нара тив поде ле

Од древ них вре ме на мери ло чове ка 
је сусрет са дру гим чове ком. Отуд је 
пра зник Сре те ње суштин ски битан 

срп ском, али и дру гим наро ди ма. Под се ти-
мо, корен му је у вер ском дога ђа ју, када је 
у четр де се ти дана после Хри сто вог рође ња 
Пре све та Дева свог Божан ског Сина дове ла у јеру са лим ски храм 
да га сход но зако ну посве ти Богу. Тада се се поја вио ста рац Симе-
он, који је свој живот пре тво рио у чека ње Госпо да. Сусрет стар ца 
Симе о на са самим Бого-мла ден цом се сла ви као дан Сре те ња и 
сим бо ли ше сусрет чове ка са Богом. Пра зник је и сим бол сусре та 
чове ка са чове ком. За сусрет је нео п ход но отва ра ње, које под ра-
зу ме ва при хва та ње дру гог, раз у ме ва ње и емпа ти ју пре ма дру га чи-
јем. Само тако човек може да се срет не са дру гим чове ком, да буде 
сре тан или сре ћан.

Супрот но од отва ра ња пре ма неком дру га чи јем је затво ре ност 
у себе, која нај че шће про из во ди у бли жој или даљој пер спек ти ви 
поде ле. Циви ли за циј ске и мен та ли тет ске раз ли чи то сти су дар који 
је дат како би се про ја вљи ва ло раз у ме ва ње и емпа ти ја пре ма дру-
гом, чиме се пре ва зи ла зи ле его и стич не скло но сти. У супрот ном, 
ако се не иде у том прав цу, про из во ди се нера зу мљи ва искљу чи-
вост и мега ло ман ско вели ча ње све га сво га, те нипо до шта ва ње 
дру га чи јег. Упра во на мани пу ла ци ји дожи вља ја реал но сти, про ду-
бљи ва њем (нека да и пато ло шком) раз ли чи то сти, увек раде импе-
ри је, ства ра ју ћи дубо ке поде ле, што им омо гу ћа ва кон тро лу и кре-
и ра ње све та.

У том духу тре ба да гле да мо на сре бре нич ки нара тив, ство рен 
послед њих деце ни ја. При ча и интер пре та ци ја дога ђа ја у Сре-
бре ни ци про из во ди крај њу искљу чи вост, оне мо гу ћу ју сре та ње, а 
самим тим и сре ћу на овим про сто ри ма, ства ра ју ћи исто вре ме но 
нај ду бље поде ле. Тен ден ци о зна, селек тив на, напра вље на са пла-
ном да се про ду бе поде ле изме ђу Срба и Бошња ка и исто вре ме но 
оправ да вој на интер вен ци ја као и кре и ра ње овог про сто ра, при ча 
о Сре бре ни ци план ски уве ли ча ва несум њив зло чин до кри те ри ју-
ма гено ци да. Са дру ге стра не гро зни је зло чи не над Срби ма у Под-
ри њу под коман дом Насе ра Ори ћа, који су уско веза ни са несре-
ћом у Сре бре ни ци, намер но пре ћут ку је, док оне који их поми њу 
гло ба ли стич ки меди ји и њихо ви “јањи ча ри” нај че шће пред ста вља-
ју као рела ти ви за то ре “гено ци да” и патри от ске некро фи ле. 

Ова кав нара тив одр жа ва, чак и про ду бљу је поде ле изме ђу 
два наро да пре гре ва ју ћи атмос фе ру у реги о ну. Но, како види мо, 
додат но акти ви ра ња пита ња Сре бре ни це, кроз две гото во исто-
вет не резо лу ци је доне те у Под го ри ци и При шти ни, гово ри нам да 
се, како изгле да, сре бре нич ка при ча поку ша ва фина ли зо ва ти. Ово 
мало сло бо де (укљу чу ју ћи и овај текст) поку ша ва се угу ши ти и про-
мо ви са ти само дозво ље на при ча, кроз коју се Срби додат но демо-
ни зу ју, а Бошња ци вик ти ми за ци јом сти му ли шу да већ искре и ра ни 
дожи вљај себе и сво јих ком ши ја поја ча ју, што њима сами ма ства ра 
ште тан осе ћај “морал не» супер и ор но сти, али и гло бал ним струк-
ту ра ма оправ да ње за све поступ ке на овим про сто ри ма, као и на 
гло бал ној шахов ској табли.  

С обзи ром да је при ча дале ко оти шла, да су акте ри одав но угу ра-
ни у намет ну ти «логич ки» склоп, да су поде ле ствар не, под гре ва-
не када год дође до поку ша ја (обич но је то било са срп ске стра не) 
раци о нал ног сагле да ва ња и отва ра ња за јед ну фер при чу, сре та ње 
два наро да (као и дру гих наро да на овим про сто ри ма) на тач ка-
ма које их спа ја ју све је теже. Заи ста је тешко било шта рећи, сем 
да не тре ба пре ста ја ти са одме ре ним поку ша јем поми ре ња. Више 
таквих малих кора ка, учи ње них испод гло бал ног рада ра, могу вре-
ме ном да раци о на ли зу ју при чу, вра те је у наше ком шиј ске окви ре, 
где је вазда на овом тур бу лент ном Бал ка ну било места за све, где 
смо живе ли веко ви ма јед ни поред дру гих углав ном изгра ђу ју ћи, 
баш на раз ли чи то сти ма, окви ре у који ма смо могли да се отва ра мо 
јед ни пре ма дру ги ма, пошту је мо, сре ће мо и буде мо срећ ни.
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У току Јав ни позив за уче шће при вред них субје ка та
у спро во ђе њу мера енер гет ске ефи ка сно сти у дома ћин стви ма

ПРИ ЈА ВЕ ГРА ЂА НА ЗА ЗАМЕ НУ
СТО ЛА РИ ЈЕ ОД АВГУ СТА

За суфи нан си ра ње заме не сто ла ри је издво је но чети ри мили о на дина ра – Мак си ма лан износ по 
поје ди нач ном про јек ту 100.000 дина ра – Циљ сма ње ње тро шко ва гре ја ња

Општи на Теме рин рас пи са ла је јав ни 
позив за уче шће при вред них субје-
ка та у спро во ђе њу мера енер гет ске 

сана ци је у дома ћин стви ма на тери то ри ји 
општи не Теме рин. 

Мере енер гет ске сана ци је под ра зу ме-
ва ју заме ну (са уград њом) спољ них про-
зо ра, вра та и дру гих тран спа рент них еле-
ме на та.

На јав ном кон кур су могу уче ство ва-
ти фир ме које врше набав ку, испо ру ку и 
радо ве на уград њи мате ри ја ла, опре ме и 
уре ђа ја, као и оне које су упи са не у реги-
стар АПР-а и реги стро ва не као при вред но 
дру штво и пред у зет ни ци нај ма ње шест 
месе ци од дана под но ше ња при ја ве. Над 

тим при вред ним субјек ти ма не сме бити 
покре нут сте чај ни посту пак или посту-
пак ликви да ци је, а мора ју има ти и ате сте 
за мате ри ја ле и про из во де и изми ре не 
доспе ле оба ве зе по осно ву јав них при хо-
да. 

Пла ни ра на сред ства за суфи нан си ра-
ње мера енер гет ске ефи ка сно сти изно-
се чети ри мили о на дина ра. Мак си ма лан 
износ који доде љу је Општи на Теме рин и 
Мини стар ство за рудар ство и енер ге ти ку 
за финан си ра ње поје ди нач них про је ка та 
гра ђа на и стам бе них зајед ни ца изно си 50 
одсто од укуп не вред но сти инве сти ци је 
са ПДВ-ом. Мак си ма лан износ одо бре них 
сред ста ва по поје ди нач ном про јек ту изно-

си 100.000 дина ра са ПДВ-ом по објек ту. 
Кри те ри ју ми за избор фир ми су цена 

кључ них доба ра и рок њихо вог важе ња за 
меру за коју кон ку ри шу. 

Рок за под но ше ње при ја ва је 2. август. 
Када се завр ши кон курс и пот пи шу се 

спо ра зу ми са фир ма ма које ће изво ди ти 
ове радо ве, Општи на Теме рин ће рас пи-
са ти јав ни позив за поје ди нач не про јек те 
гра ђа на и стам бе них зајед ни ца крај њих 
кори сни ка. Из оде ље ња пољо при вр де 
и инве сти ци ја наја вљу ју да ће тај позив 
бити рас пи сан веро ват но у првој неде љи 
авгу ста. 

– Има ју ћи у виду да је ово први јав ни 
позив ове врсте, а да се доде љу ју сред-
ства за заме ну про зо ра и вра та, ово ће 
има ти вели ки допри нос у буџе ти ма гра ђа-
на. Тро шко ви гре ја ња су вели ки, овде су 
зиме јаке, сви ма ће зна чи ти да пове ћа ју 
енер гет ску ефи ка сност свог дома и сма ње 
тро шко ве гре ја ња зими и хла ђе ња лети – 
наво де у оде ље њу пољо при вре де  и инве-
сти ци ја. 

За све додат не инфор ма ци је и оба ве-
ште ња заин те ре со ва ни се могу обра ти ти 
рад ним дани ма од 7 до 15 часо ва на теле-
фон 021/843-888.  

Т. К.

КАКО ПОДНЕТИ ПРИЈАВУ
ПОД НО СИ О ЦИ при ја ву за уче шће на 

јав ном кон ку ру су попу ња ва ју на срп ском 
јези ку, ћири лич ним писмом. При јав ни 
обра зац и пра те ћа доку мен та ци ја доста-
вља ју се у затво ре ној ковер ти са назна-
ком „ПРИ ЈА ВА ЗА ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА УЧЕ-
ШЋЕ ПРИ ВРЕД НИХ СУБЈЕ КА ТА У СПРО-
ВО ЂЕ ЊУ МЕРА ЕНЕР ГЕТ СКЕ САНА ЦИ ЈЕ 
У ДОМА ЋИН СТВИ МА И СТАМ БЕ НИМ 

ЗАЈЕД НИ ЦА МА- НЕ ОТВА РА ТИ“ са адре-
сом поши ња о ца на поле ђи ни ковер те.

При ја ва се пре да је лич но на шал те-
ру број 1 општин ске Упра ве Теме рин, 
Писар ни ца или пре по ру че но поштом на 
адре су Општи на Теме рин, Општин ска 
упра ва, Коми си ја за реа ли за ци ју мера 
енер гет ске сана ци је у општи ни Теме рин, 
Ново сад ска 326, Теме рин.
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Поста вља ње сао бра ћај не сиг на ли за ци је у зона ма шко ла у Теме ри ну

ЗА ВЕЋУ БЕЗ БЕД НОСТ ДЕЦЕ
У САО БРА ЋА ЈУ

Заме ње ни леже ћи поли цај ци и поста вље на сао бра ћај на сиг на ли за ци ја са изме њи вим садр жа јем 
пору ка - Сред ства обез бе ди ла Опш тинa Теме рин и АП Вој во ди на

Деца су нај ра њи ви ји уче сни ци у сао-
бра ћа ју, због сво јих пси хо фи зич-
ких карак те ри сти ка нису одго вор-

ни за сво је стра да ње у сао бра ћа ју. Њихо-
во пона ша ње често је непред ви дљи во и 
гре шке које пра ве у сао бра ћа ју углав ном 
су због огра ни че них спо соб но сти при ма-
ња више инфор ма ци ја одјед ном, нера-
зу ме ва ња сао бра ћај них зна ко ва, немо-
гућ но шћу пра вил не про це не брзи не и 
уда ље но сти вози ла и др.

У про те клом пери о ду локал на само у-
пра ва у Теме ри ну је инте зив но ради ла на 
поста вља њу сао бра ћај не сиг на ли за ци је. 
У зони основ них шко ла „Петар Кочић“ 
и „Кокаи Имре“, Сред ње шко ле „Луки-
јан Мушиц ки“ и Пред школ ске уста но ве 
„Вељ ко Вла хо вић“, која је ина че вео ма 
про мет на за сао бра ћај и пред ста вља 
опа сност за нај мла ђе уче сни ке у сао бра-
ћа ју, поста вље на је хори зон тал на и вер-
ти кал на сао бра ћај на сиг на ли за ци ја. 

Пред сед ник Саве та за без бед ност у 
сао бра ћа ја општи не Теме рин Дра ган 
Бје љац каже да ће то омо гу ћи ти воза чи-

ма да бла го вре мен реа гу ју. 
– Реч је о сиг на ли за ци ји са изме њи вим 

садр жа јем пору ка, који опо ми њу воза че 
који се кре ћу брзи ном већом од дозво-
ље не да успо ре и да при ла го де брзи ну. 
Сао бра ћај ни зна ци су поста вље ни у зони 
шко ле где је огра ни че ње брзи не 30 км/
час, што омо гу ћа ва воза чи ма да бла го-
вре ме но реа гу ју и  не угро зе децу која 
могу несмо тре но да зако ра че на коло воз 
без прет ход ног уве ра ва ња – исти че Бје-
љац.

Поред сао бра ћај них зна ко ва са измен-
љи вим сар жа јем пору ка, заме ње ни су и 
успо ри ва чи сао бра ћа ја (леже ћи поли цај-
ци) који су виши у одно су на прет ход не 
(сада су виси не 7 цм, а били су виси не 
5 цм).

Бје љац апе лу је на воза че и пеша ке да 
у пот пу но сти пошту ју пра ви ла сао бра ћа-
ја и поста вље ну сиг на ли за ци ју, и пре по-
ру чу је опре зну вожњу, наро чи то на сао-
бра ћај ни ца ма у бли зи ни шко ла и на дру-
гим мести ма на који ма се ђаци нај че шће 
кре ћу и задр жа ва ју.

Сред ства за ову сао бра ћај ну сиг на ли-
за ци ју су обез бе ди ли Општи на Теме рин 
и АП Вој во ди на, а циљ акци је је првен-
стве но без бед ност деце.

С. К.

ДЕЦА НАЈРАЊИВИЈИ 
УЧЕСНИЦИ 
САОБРАЋАЈА
ПРЕ МА речи ма Бјељ ца, у про те клих 

десет годи на на тери то ри ји општи не 
Теме рин је седам де се то ро деце стра-
да ло у сао бра ћај ним незго да ма.

– У послед њих десет годи на на 
путе ви ма општи не Теме рин је у 
сао бра ћај ним незго да ма стра да ло 
седам де се то ро деце од чега је њих 
58 задо би ло лаке теле сне повре де,11 
теше ке теле сне повре де, а нажа лост 
2015. годи не има ли смо сао бра ћај-
ну незго ду у којој је јед но дете смр то 
стра да ло – пре ци зи ра Бје љац.
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Мани фе ста ци ја „Про сто к’о пасуљ“ ове годи не одр жа на 3. јула

НА НАЈ ВЕ ЋЕМ ХУМА НИ ТАР НОМ 
РУЧ КУ НА БАЛ КА НУ ПОДЕ ЉЕ НО 

2000 ПОР ЦИ ЈА ПАСУ ЉА

Уче сто ва ло 136 еки па – Доде ље не број не награ де – Посе ти о ци ужи ва ли у раз ли чи тим садр жа ји ма 

Јед на од нај ве ћих теме рин ских мани-
фе ста ци ја „Про сто к’о пасуљ“ одр жа на 
је 3. јула на Ваша ри шту у Теме ри ну и 

оку пи ла је вели ки број људи и љуби те ља 
овог тра ди ци о нал ног јела. У вели ком лон цу 
кувао се хума ни тар ни ручак од 2000 пор ци-
ја пасу ља, а ове годи не тра жи ла се пор ци ја 
више. 

Теме рин ци су након про шло го ди шњег 
одла га ња  дога ђа ја са радо шћу доче ка ли 
овај датум, који је ове годи не мало поме-
рен, па се уме сто тра ди ци о нал но у јуну, 
орга ни зо вао за јул месец. 

На мани фе ста ци ји је било при ја вље но 
136 еки па, од којих се њих 96 так ми чи ло у 
кува њу пасу ља, а про грам је био орга ни зо-
ван за све узра сте, тако да је за сва ког било 
по нешто. 

Да при пре ме за Пасу љи ја ду нису нима ло 
лаке потвр ђу је чиње ни ца да се за њу орга-
ни за то ри при пре ма ју месе ци ма, међу тим, 
како обја шња ва дирек тор ка Тури стич ке 
орга ни за ци је општи не Теме рин (ТОО Теме-
рин) Мари на Ињац, ове годи не има ли су 
само месец дана да орга ни зу ју јед ну тако 
зах тев ну мани фе ста ци ју.

– Било је доста тешко, орга ни за ци ја није 
била нима ло „про ста као пасуљ“ што би 
се рекло. Морам да спо ме нем коле ге без 
којих ово не би успе ло ова ко да се орга ни-

зу је, али и све наше спон зо ре, као и Општи-
ну Теме рин, која је покро ви тељ мани фе-
ста ци је. Све је про те кло у нај бо љем реду, 
а пошто ва ле су се и све епи де ми о ло шке 
мере које су на сна зи. Огра ни чи ли смо број 
еки па и шато ри су били на дозво ље ној уда-
ље но сти, а била су обез бе ђе на и дез ин фек-
ци о на сред ства – исти че Мари на Ињац. 

Так ми ча ри и посе ти о ци су поред над ме-
та ња у кува њу могли, након годи не пау зи-
ра ња, опет  да ужи ва ју у добром пасу љу, 
заба ви и дру же њу.

– Еки пе су углав ном ове годи не биле из 
општи не Теме рин, међу тим има ли смо и 
јед ну еки пу из Мађар ске, као и еки пу из 
При је до ра, тако да је било и људи из реги-
о на. Ове годи не се поде ли ло нешто мање 
пор ци ја пасу ља него про шлог пута због 
топлог вре ме на, јер смо се пла ши ли да се 
ручак на висо ким тем пе ра ту ра ма не поква-
ри. Лепо вре ме, један пре ди ван поро стор, 
као и број ни садр жа ји били су више него 
довољ ни да посе ти о ци поне су само нај леп-
ше ути ске – каже Мари на Ињац.

Од раног јутра еки пе су зау зе ле сво-
је пози ци је, зало жи ле ватру и поче ле са 
кува њем пасу ља, а дожи вљај је упот пу нио 
разно вр стан музич ки про грам, као и зани-
мљи ве игре које је тра ди ци о нал но пред во-
дио Горан Под ли пец. 

– Има ли смо при го дан музич ки про грам, 
ту су биле и игре, које су састав ни део ове 
наше мани фе ста ци је. Нај по пу лар ни ја игра 
је сва ка ко „Навла че ње коноп ца“, где смо 
поред осам мушких има ли и две жен ске 
еки пе. Садр жа ји за децу, као и „Ули ца ста-
рих зана та“ тако ђе су упот пу ни ле овај дога-
ђај – наглша ва дирек тор ка ТОО Теме рин. 
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За кува ње нај ве ћег хума ни тар ног руч ка 
на Бал ка ну био је заду жен Бру но Ске ле џи-
ја, који овај зада так оба вља већ три на е сти 
пут. 

– Вео ма је добро позна то, а и ја већ напа-
мет при чам, пошто ми је ово већ три на е сти 
пут да кувам, шта се све ста вља у пасуљ. 
Иде 130 кило гра ма лука, 200 кила пасу ља, 
200 кила меса и зачи ни како би се напра-
ви ло више од 2000 пор ци ја пасу ља. Ове 
годи не има мно го људи, а и вре ме нас је 
баш лепо послу жи ло, тако да су све пор-
ци је пасу ља поде ље не – каже глав ни кувар 
теме рин ске Пасу љи ја де. 

Поклон паке те за еки пе обез бе ди ле су 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Теме рин 
и Але ва. 

О нај бо љем пасу љу одлу чи ва ла је струч-
на коми си ја у којој су се нашли Кати ца 
Вуја но вић, Бака Каји на кухи ња, фуд бло-
гер и врсни позна ва лац ста рин ских реце-
па та, про фе си о нал ни кува ри - Тео дор Јова-
но вић и Мир ко Пан те лић, Милан Колар-
ски, дипло ми ра ни тури змо лог – гастро ном 
и про фе сор у Гим на зи ји „Јан Колар“ у Бач-
ком Петров цу, као и дуго го ди шњи кувар 
мани фе ста ци је „Про сто к’о пасуљ“ Бру но 
Ске ле џи ја. 

Након дегу ста ци је струч ни жири је прву 
награ ду за нај бо љи пасуљ доде лио еки пи 
„FAL CON“ из Новог Сада и Сири га, дру го 
место осво ји ла је еки па „Лов ци 2. гру пе“ 
из Теме ри на, док је тре ће пла си ра на еки па 
била „SC STEEL“ из Теме ри на. 

УЧЕ СНИ ЦИ И ПОСЕ ТИ О ЦИ
У ЛЕПОМ РАС ПО ЛО ЖЕ ЊУ

Еки па „Наших нови на“ раз го ва ра ла је са 
уче сни ци ма и посе ти о ци ма Пасу љи ја де, а 
они нису кри ли сво је задо вољ ство што ове 
годи не има ју при ли ку да се разо но де на 
теме рин ском Ваша ри шту. 

Злат ко Пер ку чин из Теме ри на каже да не 

про пу шта теме рин ску Пасу љи ја ду, а тај ну 
доброг рецеп та за при пре му пасу ља није 
хтео да нам ода. 

– Не знам која је ово Пасу љи ја да по реду, 
али знам да само на првој нисам био. Ово 
је нај бо ља мани фе ста ци ја у Теме ри ну. Све 
је овде врхун ски, и музи ка, и дру же ње, и 
пасу љи, а наро чи то мој пасуљ. 

Сво је оду ше вље ње није крио ни Бошко 
Вуја но вић из Новог Сада, коме је ово био 
први дола зак на теме рин ску Пасу љи ја ду. 

– Први пут сам сада овде, дошао сам са 
при ја те љи ма, немам свој штанд, али мно го 
је лепо и веру јем да ћемо се у будућ но сти 
орга ни зо ва ти. Мно го је про шло вре ме на 
од неког дру же ња међу људи ма и лепо је 
заи ста, чисто, клу тур но. Волео бих када би 
се сва ки месец у неком месту нешто ова кво 
орга ни зо ва ло. 

Зори ца Нико ла шев са сво јом еки пом 
дошла је из Госпо ђи на ца и врло радо, кад 

год је у могућ но сти, уче ству је на овом дога-
ђа ју.

– Неко ли ко смо пута били овде и уче ство-
ва ли, па смо ту и ове годи не. Мно го нам се 
допа да мани фе ста ци ја, за сва ког има по 
нешто, што би се рекло „од 7 до 77“.

Ове годи не орга ни за то ри су се потру ди-
ли да пону де више садр жа ја и за намла ђе, 
због чега се мно го роди те ља са децом одлу-
чи ло да посе ти мани фе ста ци ју „Про сто к’о 
пасуљ“, међу који ма је и Бран ко Ињац из 
Теме ри на.

– Не так ми чим се, ту сам као посе ти лац по 
дру ги пут. Дошли смо поро дич но, са децом, 
која су оду ше вље на, а и нама је мно го лепо.  

Како исти че већи на уче сни ка нај ва жни-
ји састо јак за добар пасуљ није неки зачин, 
добар рецепт или тех ни ка пра вље ња, већ 
љубав пре ма кува њу, које је на ово го ди шњој 
теме рин ској Пасу љи ја ди било на пре тек. 

Т. Кра ји шник

НАГРА ЂЕ НЕ ЕКИ ПЕ
ПРВО место осво ји ла је еки па „FAL-

CON“ из Новог Сада и Сири га, а награ-
ди ла их је Кера ми ка Јова но вић са вау-
че ром за купо ви ну у изно су од 50.000 
дина ра, Хотел Моја чар да са вече ром за 
целу еки пу, Меха ни ка гру па са вау че ром 
за сипа ње гори ва од 5.000 дина ра и ТОО 
Теме рин са осам кара та са по 10 купа ња 
на теме рин ском базе ну. 

Дру го место осво ји ла је еки па „Лов ци 
2. гру пе“ из Теме ри на, а награ ду су обез-
бе ди ле Хотел Тиски цвет из Новог Бече-
ја – викенд за две осо бе, Гар ни хотел 
Ста ри Рубин роштиљ за 8 осо ба и вау-
чер ДИ петрол за сипа ње гори ва у вред-
но сти од 5.000 дина ра. 

Тре ћепла си ра на еки па „SC 
STEEL“ из Теме ри на осво ји ла је тури стич-
ку туру „Чуру шки шпа ци рунг“ у орга ни за-
ци ји EXPLO RE NOVI SAD аген ци је, вече ру 
у пице ри ји Тан го у Теме ри ну и вау чер за 
точе ње гори ва ДИ петрол. 

Уте шна награ да за нај ве се ли ју еки пу у 

виду осам ула зни ца за Aqua Park Petro-
land оти шла је у руке еки пе „FERO CO OP“; 
у кате го ри ји за нај леп ше уре ђе но так ми-
чар ско место побе ди ла је еки па „Брат-
ски“ и осво ји ла награ ду излет за осам 
осо ба „Тај не Петро ва рад ни ске твр ђа-
ве“ Explo re Novi Sad.

Еки па која је осми сли ла нај за ни мљи-
ви ји назив „Грах њене мај ке“ награ ђе на 
је вожњом ката ма ра ном за осам осо ба 
по Пар ку при ро де Јегрич ка. 

Награ да изне на ђе ња – за нај бо љи 
стај линг оти шла је у руке еки пе „Систем 
поно во ради“, а награ ду тури стич ку туру 
„Тај не Новог Сада“ обез бе ди ла је аген ци-
ја Explo re Novi Sad. 

Још јед на награ да изне на ђе ња за 
нај бо љу трпе зу оти шла је еки пи „Дука 
Долар“ из Новог Сада, који су доне ли нај-
ве ћи и нај у ку сни ји хлеб на мани фе ста-
ци ји. Награ ду је обез бе ди ла Меха ни ка 
гру па, у виду вау чер за сипа ње гори ва од 
5.000 дина ра.
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Обе ле жен нај ве ћи пра зник 

ЗАВЕТ КОЈИ СЕ ПОШТУ ЈЕ

Про грам обе ле жа ва ња Илин да на тра јао пет дана – Све ча на повор ка оку пи ла вели ки број гра ђа на 
– Про шле годи не због коро не изо ста ла про сла ва пра зни ка

Теме рин ски Мађа ри су 20. јула про сла-
ви ли свој наве ћи пра зник, Илин дан, а у 
про гра му који је Прва месна зајед ни ца 

Теме рин орга ни зо ва ла под јед на ко су ужи ва-
ли сви гра ђа ни општи не Теме рин, али и гости 
из дру гих места. 

Про грам обе ле жа ва ња Дана Све тог Или је, 
који је пре неко ли ко годи на усво јен и као Дан 
Прве месне зајед ни це Теме рин, тра јао је пет 
дана, од 16. до 20 јула. 

Од пет ка до утор ка орга ни зо ва не су раз ли-
чи те изло жбе, књи жев не вече ри, фолк вече, 
так ми че ње у жетви, јаха ње коња, стре ли чар-
ство и мно го дру гих забав них и кул тур них 
актив но сти. 

Све ча но обе ле жа ва ње Илин да на било је у 
уто рак, 20. јула, а про грам је почео у раним 
јутар њим часо ви ма поди за њем заста ва  и 
пре зен та ци јом укра сног топа у цен тру Теме-
ри на. 

Све ча на повор ка, коју је са вели ким инте-
ре со ва њем пра ти ло мно го гра ђа на, кре та ла 
се Ули цом Пете фи Шан до ра и Ново сад ском 
ули цом пре ма паро хиј ској цркви „Све та Роза-
ли ја“, a орга ни за тор повор ке био је Ласло Тер-
те ли.

Након Све ча не све те мисе и пола га ња вена-
ца на спо мен пло чу Лау рен ти ја Теме рин ског, 
орга ни зо ван је све ча ни ручак у вели кој сали 
Прве месне зајед ни це. 

У вечер њим сати ма одр жан је и народ но-
музич ки про грам на Ваша ри шту, где је орга-
ни зо ва на вече ра и наста вље на про сла ва до 
ране зоре. 

Пред сед ник Скуп шти не општи не Теме рин 
Роберт Пастор иста као је зна чај ове мани фе-
ста ци је за теме рин ске Мађа ре, као и важност 
очу ва ња тра ди ци је и кул ту ре јед ног наро да.

– Након Мађар ске рево ли ци је 1848. годи-
не, када су била тур бу лент на вре ме на, мађар-

ски живаљ је избе гао, па се вра тио 1850. годи-
не. Након тога три годи не заре дом, око Илин-
да на, олу ја и град су уни шта ва ли сву лети ну у 
ата ру и онда су се наши пре ци заве то ва ли да 
на Дан Све тог Или је неће ради ти у њива ма и 
да ће се тај дан посве ти ти Богу, ићи у цркву 
и моли ти се Све том Или ји да им чува лети ну. 

– Та тра ди ци ја се и након 168 годи на као 
што види те наста вља, јер народ који не пошту-
је сво ју тра ди ци ју и исто ри ју нема ни будућ-
но сти. На овај дан наши људи из дија спо ре 
пла ни ра ју повра так кући. Дола зе нам гости из 
побра ти мље них општи на из целе Вој во ди не 
и Мађар ске, тако да је ово, могу сло бод но да 
кажем, нај ве ћи пра зник теме рин ских Мађа ра 

– обја шња ва Пастор. 
Про сла ви Илин да на при су ство ва ли су и 

дру ги пред став ни ци Општи не Теме рин, а 
заме ник пред сед ни ка општи не Дејан Бра-
даш том при ли ком је рекао да је ово нај бо љи 
начин да се про мо ви шу клу тур не вред но сти 
јед ног наро да.

– Ово је дан када ина че све струк ту ре 
нашег дру штва, поред Општи не Теме рин, 
Прве месне зајед ни це, удру же ња гра ђа на и 
свих дру гих ста нов ни ка наше општи не, актив-
но уче ству ју у овој мани фе ста ци ји, где има мо 
при ли ку да види мо при каз мађар ске кул ту ре 
и тра ди ци је. То је посеб но зна чај но за нашу 
општи ну с обзи ром да смо ми јед на мул ти-
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теме рин ских Мађа ра - Илин дан

ВИШЕ ОД 160 ГОДИ НА
ет нич ка сре ди на. Ово је нај бо љи начин како 
може мо зајед но да про мо ви ше мо кул тур не 
вред но сти и да ради мо на сужи во ту наша два 
наро да – нагла ша ва Бра даш.

Глав ни орга ни за тор овог вели ког дога ђа ја 
је Прва месна зајед ни ца Теме рин, а уче сни-
ци про гра ма су били Удру же ње зана тли ја и 
пред у зет ни ка, Удру же ње за очу ва ње тра ди-
ци је „Хунор“, Дру штво љуби те ља баште, Удру-
же ње спорт ских рибо ло ва ца „Караш“, Ловач-
ко дру штво „Фазан“, КУД „Пете фи Шан дор“ из 
Бече ја, КУД „Сир мај Карољ“ Теме рин и ТАКТ. 

Про грам су упот пу ни ли и Удру же ње пче-
ла ра „Сиге ти Шан дор“, Удру же ње башто ва-
на, Коњич ко удру же ње за очу ва ње тра ди ци је 
„Сече њи Иштван“, Удру же ње „Бол дог Гизе ла“, 
Удру же ње узга ји ва ча голу бо ва писмо но ша, 
као и број ни поје дин ци. 

За про сла ву ово го ди шњег Илин дан издво је-
но је 900.000 дина ра, а пре ма речи ма секре та-
ра Прве месне зајед ни це Теме рин Фло ри ја на 
Вар ге ове годи не било је нешто мање гости ју 
из ино стран ства, што је, како прет по ста вља, 
после ди ца ситу а ци је око коро на ви ру са. 

– Орга ни за ци ја ова квог дога ђа ја зах те ва 
мно го анга жо ва ња, али када ради те нешто 
из љуба ви и са апсо лут ном посве ће но шћу на 

кра ју увек испад не добро. Ми смо задо вољ-
ни како је све про те кло. Има ли смо нешто 
мање гости ју из ино стран ства, чему је веру јем 
допри не ла ситу а ци ја око коро на ви ру са, међу-
тим при сут ни су се добро заба ви ли, а ми смо 
се тру ди ли да упот пу ни мо сва ки дан зани мљи-
вим про гра мом – обја шња ва Вар га. 

Све ту мису у цркви „Све та Роза ли ја“ слу жио 
је веле ча сни све ште ник из места Јанош хал ме 
из Мађар ске, а ту је била и деле га ци ја Јанош-
хал ме, као и деле га ци је из Јаса па та и Ђера-
соњ фе, али и гости из Мора ха ло ма. 

ГРА ЂА НИ СА РАДО ШЋУ
ДОЧЕ КА ЛИ ИЛИН ДАН 

Илин дан је оку пио мно го људи, а Све ча-
ну повор ку посма тра ли су људи раз ли чи тих 
наци о на ло сти, под јед на ко се раду ју ћи и 
ужи ва ју ћи у пре ле пим оби ча ји ма теме рин-

ских Мађа ра. 
Ристо Цви ја но вић из Хрват ске каже да, кад 

год је у Теме ри ну, не пр опу шта да погле да 
Све ча ну повор ку на Илин дан.

– Овај датум је за мене вео ма зна ча јан и 
када сам ту увек при су ству јем. Обе ле жа вам 
све пра зни ке, и срп ске и мађар ске, све оби ча-
је волим и пој шту јем.

– Оба ве зно морам да будем овде на овај 
дан, само да видим уче сни ке про гра ма, иако 
не уче сту вјем. Ту ми је и поро ди ца, они уче-
ству ју, а ја их гле дам – кроз осмех за „Наше 
нови не“ гово ри Мар гит Пастор из Теме ри на.

Миле на Јапу џа из Теме ри на је јед но вре ме 
и уче ство ва ла у Све ча ној повор ци на шта је, 
како каже, вео ма поно сна. 

– За цео Теме рин овај датум је важан. Пен-
зи о нер сам и ина че уче ство ва ла сам у свим 
овим актив но сти ма и то је за нас понос, јер 
зна мо шта се деси ло на овај дан. Ми, пен зи-
о не ри из Прве месне зајед ни це, побра ти ли 
смо се са пен зи о не ри ма из Мора ха ло ма из 
Мађар ске и они увек дођу на овај дан код нас 
у госте, а ми њих посе ћу је мо на Дане жита. То 
је код нас поста ла тра ди ци ја.

Мно го људи и из дија спо ре у вре ме овог 
пра зни ка дође на одмор у Теме рин. 

Чаба Бот ка каже да је то добра при ли ка да 
са сво јим позна ни ци ма про ве де ква ли тет но 
вре ме. 

– Увек се тру дим, кад имам вре ме на, да 
будем део овог лепог пра зни ка. Ово га пута 
обе ле жа ва се у више дана, али сва ка ко 20. 
јул је глав ни дан и има мо доста позна ни ка ту, 
па зајед но про во ди мо вре ме и обе ле жа ва мо 
овај дуго го ди шњи пра зник.

Илин дан поред кул тур ног, вер ског и тра ди-
ци о нал ног зна ча ја, игра вео ма важну уло гу и 
у тури стич ком раз во ју Теме ри на, па се данас, 
може мо сло бод но рећи, сма тра за један од 
нај ве ћих брен до ва тури стич ке пону де наше 
општи не. 

Т. Кра ји шник

ИСТО РИ ЈАТ ПРО СЛА ВЕ 
ИЛИН ДА НА
НА Дан Све тог Или је 20. јула, дав не 

1853. годи не, град и олу ја пот пу но су уни-
шти ли теме рин ске њиве и озбиљ но угро-
зи ли егзи стен ци ју ста нов ни штва. Након 
тога Мађа ри су тај датум одре ди ли као 
сво ју сла ву и дали завет да ће убу ду ће тог 
дана оста вља ти сво је ала те у сред жетве 
како би ишли у цркву да се моле. Тај завет 
пре но си ли су са гене ра ци је на гене ра ци ју 
и обе ле жа ва се и дан данас као један од 
нај ве ћих пра зни ка теме рин ских Мађа ра. 

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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Ликов на коло ни ја „Јегрич ка 2021“ одр жа на у хоте лу „Моја чар да“ од 22. до 24. јула

ЈЕГРИЧ КА У БОЈА МА ЛИКОВ НЕ 
КОЛО НИ ЈЕ

Умет нич ка дела ства ра ло једа на е сто ро умет ни ка из раз ли чи тих кра је ва Срби је - Про шле годи не, 
због епи де ми о ло шке ситу а ци је, први пут одло же на коло ни ја – Отво ре на изло жба сли ка „Јегрич ка 
2019“, посе ти о ци могу да погле да ју умет нич ке радо ве до 4. авгу ста

Ј ул месец је за општи ну Теме рин био 
месец вели ких мани фе ста ци ја, а јед на 
од њих је сва ка ко и Ликов на коло ни ја 

„Јегрич ка 2021“. Овај дога ђај се тра ди ци-
о нал но обе ле жа ва сва ке годи не у јулу и 
оку пља умет ни ке из раз ли чи тих кра је ва, 
који у при род ном амби јен ту ства ра ју умет-
нич ка дела. 

Тро днев на ликов на коло ни ја „Јегрич ка 
2021“ поче ла је 22, а завр ши ла се 24. јула 
у хоте лу „Моја чар да“ на оба ли Јегрич ке.

У спе ци фич ној сре ди ни умет нич ка дела 
ства ра ло је једанаесторо умет ни ка из 
Бео гра да, Новог Сада, Ђур ђе ва, Врд ни ка, 
Бач ке Палан ке, Пче ла ре ва, Бач ког Јар ка и 
Теме ри на. Сви су били у оба ве зи да оста ве 
по два сво ја рада Кул тур ном цен тру „Луки-
јан Мушиц ки“, а радо ви наста ли током 
коло ни је биће изло же ни сле де ће годи не 
на отва ра њу наред не ликов не коло ни је. 

Уче сни ке ликов не коло ни је бира пред-
сед ник Умет нич ког савет Кул тур ног цен тра 
Дими три је Кола ре вић, који каже да посто-

је два основ на кри те ри ју ма по који ма се 
бира ју умет ни ци.

– Као и сву да кри те ри ју ми су јед на ки, а 
то су да буду добри сли ка ри и људи. Када 
се та два еле мен та спо је у јед ну цели ну 
онда коло ни ја апсо лут но мора да буде 

успе шна, добра, ква ли тет на, зани мљи ва 
и што се тиче ква ли те та насли ка них сли-
ка, али и дру же ња и кому ни ка ци је међу 
умет ни ци ма – дода је Кола ре вић. -  Сви ти 
умет ни ци су, како то воле сли ка ри да кажу, 
ста ри коло ни сти. Зна ју се од рани је и једва 
чека ју коло ни ју да се опет виде, раз го ва-
ра ју, ожи вља ва ју успо ме не са прет ход-
них коло ни ја како ових у Теме ри ну, тако и 
неких дру гих.

Орга ни за тор ове мани фе ста ци је је Кул-
тур ни цен тар „Луки јан Мушиц ки“, а дирек-
тор Дра гић Томић исти че зна чај ове мани-
фе ста ци је за уна пре ђе ње кул тур них дога-
ђа ја у нашој општи ни.

– Циљ Ликов не коло ни је „Јегрич ка“ 
јесте оку пља ње умет ни ка који у пре ле пом 
амби јен ту око Јегрич ке ства ра ју умет нич-
ка дела. Посе бан је дога ђај када угле да те 
сли ка ре са шта фе ла јем у руци који поку-
ша ва ју да осли ка ју одре ђе ни пре део, а 
при том имају подр шку коле га и зна ти-
жељ них погле да заљу бље ни ка у сли кар-

УЧЕ СНИ ЦИ ЛИКОВ НЕ 
КОЛО НИ ЈЕ
Умет ни ци који су уче сни ци Ликов не 

коло ни је „Јегрич ка 2021“ су Дими три је 
Кола ре вић, Сне жа на Ман дић, Вик тор 
Зуб ко, Соња Бре гун, Кон стан тин Гушић, 
Миле Томи шић, Стан ко Родић, Ненад 
Костић, Рај ко Кари шић, Дра ган Крстин и  
Мила дин Зорић. 

Тех ни ке које су засту пље не на овом 
сази ву ликов не коло ни је су уље на 
плат ну, акрил, аква рел и вајар ство, док 
су моти ви који пре о вла ђу ју пеј за жи, 
мртва при ро да и апстрак ци ја.
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ство – пре ци зи ра Томић. - Ова мани фе ста-
ци ја из годи не у годи ну оку пља све већи 
број уче сни ка, како дома ћих тако и стра-
них, који су ту само да  ужи ва ју у лепо ти 
ства ра ња умет нич ког дела. Захва љу ју ћи 
упра во ликов ној коло ни ји, Кул тур ни цен-
тар „Луки јан Мушиц ки“ Теме рин посе ду-
је вео ма лепу и вред ну колек ци ју сли ка 
наста лих упра во на коло ни ји.

На Ликов ној коло ни ји „Јегрич ка“, за 

више од јед не деце ни је, уче ство вао је 
вели ки број умет ни ка, ства ра ју ћи међу-
нард ну колек ци ју умет нич ких дела и кре-
а тив них ску по ва умет ни ка из раз ли чи тих 
места. Међу њима има оних који већ тра-
ди ци о нал но уче ству ју дуги низ годи на на 
Ликов ној коло ни ји „Јегрич ка“.

– Мно го пута сам уче ство ва ла на Ликов-
ној коло ни ји „Јегрич ка“ и радо се ода-
зи вам овим пози ви ма зато што су овде 

вео ма добри усло ви рада, див ни и добри 
људи, ква ли тет ни сли ка ри. Под сти цај ни 
амби јент и окру же ње у којем сли ка мо 
даје нам широ ке могућ но сти да изра зи-
мо оно што жели мо, тако да се захва љу-
јем на пози ву и увек ћу радо доћи кад год 
ме позо ву - при ча за „Наше нови не“ сли-
кар ка из Ђур ђе ва Соња Бре гун. 

Међу умет ни ци ма су и они који су се 
први пут овде нашли као што је Рај ко 
Кари шић, аква ре ли ста и умет нич ки фото-
граф из Бео гра да, који не кри је сво је 
пози тив не импре си је пово дом амби јен-
та у којем ства ра сво ја дела.

– Вео ма сам задо во љан амби јен том 
у којем се нала зи мо. Ово је јед но мало 
откро ве ње за мене, вео ма често путу-
јем по Срби ји и ван ње, али сам при јат но 
изне на ђен оним што сам зате као овде. 
Вред на дела која оста ју након завр шет-
ка ових сабо ро ва ња и дру же ња умет ни-
ка ће обо га ти ти фун дус Кул тур ног цен-
тра „Луки јан Мушиц ки“ што је за сва ку 
похва лу – исти че Кари шић.

Кон стан тин Гушић, умет ник из Сре ма 
више ни не бро ји на коли ко је коло ни ја у 
Теме ри ну при су ство вао, али се врло радо 
сва ки пут ода зо ве. 

– Не знам који ми је ово пут да сам 
овде, али сам врло радо ту, зато што сам 
наи шао на јед ну еки пу про фе си о на ла ца, 
који су као орга ни за то ри врхун ски. Цене 
умет ни ке  и пру жа ју вео ма добре усло ве 
за рад, тако да врло радо дола зим овде. 
Као пеца рош имам и додат ни мотив, јер 
је Јегрич ка одмах ту где ми сли ка мо. За 
нас који ради мо и живи мо у овом вре-
ме ну и про сто ру, то је траг да смо ипак 
нешто у неком свом вре ме ну ура ди ли – 
закљу чу је Гушић. 

С. Коса но вић

ОТВО РЕ НА ИЗЛО ЖБА СЛИ КА „ЈЕГРИЧ КА 2019“
Про шле годи не, због епи де ми о ло шке 

ситу а ци је, први пут од кад се ликов на 
коло ни ја орга ни зу је, није одр жа на, сто-
га су у гале ри ји изло же не сли ке које су 
наста ла на Ликов ној коло ни ји „Јегрич ка 
2019“. Ова изло жба је ото вре на 23. јула, 

а посе ти о ци могу да је погле да ју до 4. 
авгу ста. 

Ликов на коло ни ја наста ла 2019. годи-
не била је међу на род ног карак те ра, те су 
еми нент ни умет ни ци из Срби је и Егип та 
оста ви ли иза себе изу зет на дела.
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Одр жан 24. Инстру мен тал ни народ но-музич ки камп

МУЗИЧ КИ КАМП ОКУ ПИО
ВИШЕ ОД 40 ДЕЦЕ

Мађар ско кул тур но-умет нич ко 
дру штво (МКУД) „Сир мај Карољ“ 
ове годи не орга ни зо ва ло је тра-

ди ци о нал ни 24. Инстру мен тал ни народ-
но-музич ки камп од 11. до 16. јула у 
Теме ри ну, чији је циљ подучавање деце 
сви ра њу народ них инстру мен ата. 

Камп је ове годи не оку пио више од 40 
деце и мла дих школ ског узра ста из Теме-
ри на, али и дру гих места из Вој во ди не, а 
пола зни ке су обу ча ва ла по два настав ни-
ка за сва ки инстру мент. 

На овом кам пу деца су се бави ла и 

изра дом тра ди ци о нал них руч них радо-
ва, грн ча ре њем, а уве че су се игра ле 
народ не игре и орга ни зо ва ла дру же ња. 
Уче сни ци кам па су одсе да ли у новој згра-
ди Основ не шко ле „Кокаи Имре“, где су 
има ла обез бе ђен дору чак, ручак и вече-
ру. Наста ва се одви ја ла у више учи о ни ца. 

Завр ше так кам па је обе ле жен све ча-
ном при ред бом у Основ ној шко ли „Кокаи 
Имре“ где су се уче сни ци пред ста ви ли 
сво јим извед ба ма. 

Пред сед ник МКУД „Сир мај Карољ“ 
Фло ри јан Вар га исти че да је овај камп с 

годи на ма растао, тако да је интер е  сова-
ње деце мно го веће сада, него што је то 
било рани је. 

– Када је реч о инстру мен тал ном делу 
кам па то је сада мно го раз ви је ни је, јер 
има мо мла ди орке стар „Бер бен це“, па 
уз њих се мно го више деце и инте ре су је 
за уче шће. Уче сни ци су поред сви ра ња 
инстур ме на та има ли при ли ку и да уче да 
изра ђу ју руч не радо ве, руко тво ри не са 
гли ном и дру ге вешти не. 

Орга ни за тор Инстру мен тал ног народ-
но-музич ког кам па Гер ге Нађ рекао је 
каква су све зна ња деца на овом кам пу 
могла да усво је. 

– Камп је био одр жан у Основ ној шко-
ли „Кокаи Имре“, а занат ски про гра ми 
били су одр жа ни у теме рин ској Зави чај-
ној кући „Тај хаз“. На кам пу су била деца 
углав ном из Јужно бач ког и Срем ског 
окру га, а ове годи не уче ство ва ло је 43 
деце. Обра зо ва ње се одви ја ло на вио ли-
ни, цитри, фру ли и там бу ри. Поред тога 
деца су могла да нау че мађар ску народ-
ну музи ку из раз ли чи тих реги о на Вој во-
ди не, Мађар ске и Тран сил ва ни је – обја-
шња ва Нађ. 

Камп је подр жао Покра јин ски секре та-
ри јат за обра зо ва ње, упра ву и наци о нал-
не зајед ни це, као и фон да ци ја из Мађар-
ске «Csóri Sándor».

Т. К.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Већ четвр ту годи ну заре дом одр жа ва се шко ли ца пли ва ња на теме рин ском базе ну

ОВЕ ГОДИ НЕ 220 ПОЛА ЗНИ КА У ШКО ЛИ ЦИ ПЛИ ВА ЊА

На теме рин ском базе ну у току је шко-
ли ца пли ва ња за децу од 1. до 4. раз-
ре да основ не шко ле са тери то ри је 

наше општи не, а на обу ци овог лета упи са-
но је око 220 пола зни ка, који су поде ље ни у 
две узра сне кате го ри је. 

Школ ски спорт у општи ни Теме рин зажи-
вео је 2017. годи не, а 2018. по први пут 
поче ла је да се реа ли зу је шко ла пли ва ња за 
мла ђе основ це. Пре ма речи ма коор ди на то-
ра Школ ског спор та Општи не Теме рин Дра-
го љу ба Роси ћа овај про је кат се из годи не у 
годи ну све успе шни је реа ли зу је, а инте ре-
со ва ње за њега је од почет ка било вели ко. 

– И ове смо годи не као и прет ход них сезо-
на врло успе шно наста ви ли са бес плат ном 
шко ли цом пли ва ња у орга ни за ци ји Школ-
ског спор та. Тре нут но има мо упи са них око 
220 деце, који раде у две узра сне кате го ри-
је, први и дру ги раз ре ди и тре ћи и четвр ти. 
Са пола зни ци ма раде про фе со ри физич ког 
вас пи та ња који су током целе школ ске годи-
не анга жо ва ни на разним спорт ским актив-
но сти ма – обја шња ва Росић.

Шко ли ца пли ва ња, како каже Росић, 

пред ста вља увод у школ ску годи ну, која ће 
бити наста вље на дру гим спорт ским актив-
но сти ма, али у школ ским сала ма. 

– Вели ку захвал ност дугу је мо Јав ном 
кому нал ном пред у зе ћу на томе што су нам 
омо гу ћи ли да може мо да ради мо на базе-
ну, као и Општи ни Теме рин, која је подр-
жа ла овај наш про је кат. Нада мо се да ће се 
број деце почет ком школ ске годи не пове ћа-

ти, с обзи ром на то да је ова шко ли ца само 
при мер како би тре ба ло да ради мо, и веру-
јем да ћемо тако наста ви ти и у школ ској 
годи ни када се пре се ли мо у школ ске сале. 

Обу ка се спро во ди сва ког поне дељ ка, 
сре де и пет ка у тер ми ну од 8.30 до 10 часо-
ва на теме рин ском базе ну и тра ја ће до 31. 
авгу ста. 

Т. К.

Џудист ки ња Мари ца Пери шић и сто но те ни сер Жолт Пете уче сни ци Олим пијскх ига ра „Токио 2021“

ПОНОС И ДИКА ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
Да је општи на Теме рин 

место у коме расту и раз-
ви ја ју се мла ди, памет ни 

и успе шни људи, при мер су нам 
наши сугра ђа ни џудист ки ња 
Мари ца Пери шић и сто но те ни-
сер Жолт Пете. 

Пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец уго стио је пре 
неко ли ко месе ци Жол та Петеа 
и раз го ва рао са њим о њего вим 
успе си ма и буду ћим пла но ви-
ма, јер је ваћ тада било позна-
то да се овај успе шни спор ти-
ста пла си рао на Олим пиј ске 
игре у Јапа ну. Овог месе ца Зец 
и њего ви сарад ни ци уго сти-
ли су и Мари цу, њеног тре не-
ра Миро сла ва Бего ви ћа (Џудо 
клуб „Борац“ Нови Сад) и пред-
сед ни ка Џудо клу ба „ТСК“ Сабо 
Иштва на, пово дом пла си ра ња 
ове успе шне мла де спор тист ки-
ње на Олим пиј ске игре 2021. у 
Јапа ну. Мари ца је овај бори лач-
ки спорт поче ла да тре ни ра са 
девет годи на у Џудо клу бу „ТСК“ 
ода кле је и пони кла и поче ла 
да ниже сво је прве успе хе, да 
би почет ком сред њо школ ског 
обра зо ва ња пре шла у Џудо клуб 
„Борац“ из Новог Сада, ода кле и 
одла зи на Олим пиј ске игре.

 Веру је мо да су сви наши гра-
ђа ни срећ ни и поно сни што чак 
два пред став ни ка на Олим пиј-
ским игра ма „Токио 2021“ дола-
зе из наше општи не. Тим пово-
дом Зец им је поже лео да се у 
свој крај вра те оки ће ни олим-
пиј ским меда ља ма. 

– Општи на Теме рин је са 

поно сом испра ти ла дво је сво јих 
пред став ни ка на Олим пиј ским 
игра ма у Јапа ну. Мари ца Пери-
шић је у репре зен та ци ји џудо 
тима, а Жолт Пете у репре зен-
та ци ји сто но те ни сер ског тима. 
Жели мо им мно го сре ће и успе-
ха, да што дуже оста ну у Токи ју 
и да се вра те оки ће ни новим 

меда ља ма – пору чу је Зец.
Еки па „Наших нови на“ Мари-

ци Пери шић и Жолт Петеу држи 
фиге и чека мо их, у нади да 
зајед но про сла ви мо њихо ве 
нове успе хе, те ће нам бити част 
да их уго сти мо и у про сто ри ја ма 
наше редак ци је.

Т. К.
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ТЕМЕ РИН ЦИ СТАР ТО ВА ЛИ СА НОВИМ ТРЕ НЕ РОМ ДУША НОМ МЕДИ ЋЕМ

Кочиш четвр ти новај ли ја
На првом тре нин гу Сло ге 

из Теме ри на, било је 18 
игра ча, а зеле но све тло за 

поче так при пре ма, дао је нови 
тре нер Душан Медић, про шле 
сезо не кор ми лар Србо бра на. 
Поу че ни иску ством из мину ле 
трке, Теме рин ци желе да избег-
ну тур бу лен ци је и да на вре ме 
упло ве у мир ну луку. 

- Не бисмо желе ли да се 
поно ви јесе њи део про шле 
сезо не, када смо има ли пуно 
резул тат ских мину са, а касни је 
про блем да све то надок на ди-
мо. У скла ду са одла сци ма, кре-
и ра ли смо листу новај ли ја, оче-
ку је мо дола зак још јед ног вези-
сте. Има мо здра ву фуд бал ску 
при чу, надам се да ће бити 
награ ђе на добрим резул та ти ма 
– каже Јован Бала бан, пред сед-
ник Сло ге.

Опре му су заду жи ли Нема ња 
Стој шић (Хај дук, Дивош), 
Милош Бога вац (Црве на зве-
зда, Нови Сад), Игор Пави ће-
вић (Србо бран), а на дан почет-
ка при пре ма дого во ре на је 
сарад ња са Срђа ном Кочи шем 
(23), стрел цем 16 голо ва за 
Његош из Лов ћен ца.

- Има ју добре пре по ру ке, на 
њима је да оправ да ју пове ре ње 
и дају допри нос реа ли за ци ји 
клуп ских циље ва. Оче ку јем да 
ће се брзо укло пи ти и да ће са 
ста ро се де о ци ма пред ста вља ти 
ком пакт ну цели ну. На спи ску су 
тро ји ца бону са, укљу чу ју ћи гол-
ма на Нема њу Ран ко ва. Нема 
потре бе да гоми ла мо више од 
тог бро ја.

Црве но-беле су напу сти ли 
Алек са Мија и ло вић и Нема ња 
Гру јић (Цемент), Милош Тео-
фи ло вић (Рад нич ки, Шид), Бра-
ни слав Туца ков и Пре драг 
Мијић. Мла ди офан зи вац Урош 
Топић је на при пре ма ма ОФК 
Бече ја 1918.

- У сва ком пре ла зном року, 
неми нов но је да насту пе про-
ме не у кадру. Код поје ди них 
игра ча је дошло до заси ће ња, 
било их је и са малом мину та-
жом, док је дого вор са нека да-
шњим инте р на ци о нал цем Пре-
дра гом Мији ћем под ра зу ме-
вао да после шест месе ци може 
да иде, ако му се ука же дру га 

опци ја – рекао је Јован Бала-
бан, пред сед ник Сло ге.

РЕШИ ЛИ И ПИТА ЊЕ
ЗАД ЊЕГ ВЕЗНОГ

Има ју ћи у виду да од наја-
вље ног дола ска Мар ка Вујо ви-
ћа (Једин ство, Ста ра Пазо ва) 
нема ништа, руко вод ство теме-
рин ске Сло ге је мора ло да уло-

жи додат ну енер ги ју да би успе-
шно реши ло гору ће пита ње 
пози ци је зад њег везног. Поу че-
ни добрим иску ством у погле ду 
Сте фа на Бано ви ћа, не само са 
играч ког, већ и са аспек та људ-
ских ква ли те та, Теме рин ци су 
руку сарад ње пру жи ли поу зда-
ном вези сти, иза кога је сезо на 
у Бор цу из Шај ка ша, ове ко ве че-
на исто риј ским пла сма ном 
међу срп ско ли га ше.

- Имао сам више пону да, када 
се про чу ло да нећу оста ти у 
Бор цу. Засно вао сам рад ни 
однос, тешко бих одго во рио 
зах те ви ма срп ско ли га шке сце-
не. Зва ли су ме клу бо ви, од Вој-
во ђан ске лиге до нај ни жег ран-
га, али на кра ју сам одлу чио да 
се вра тим у Сло гу – каже Сте-
фан Бано вић.

 Ула зак у виши ранг, обо га тио 
је њего ву био гра фи ју. Не кри је 
да је у Шај ка шу про вео леп 
пери од, чија кру на је било 
осва ја ње првог места. Повра так 
у ста ро јато, при ли ка је за ново 
дока зи ва ње вред но сти.

- Ути сак је као да нисам ни 
одла зио, радо сам се вра тио 
међу Теме рин це, са жељом да 
дру ги ман дат буде још успе-
шни ји. Неће бити лако, лига је 
сва ке годи не све иза зов ни ја. 
При кљу чио сам се при пре ма-
ма, ради мо пуним капа ци те том 
и једва чека мо да поч ну при ја-
тељ ске утак ми це, да би се раз-
би ла моно то ни ја увод ног дела 
– рекао је Сте фан Бано вић.

Опре му су заду жи ли још: 
Нема ња Стој шић (Хај дук, 
Дивош), Милош Бога вац (Црве-
на зве зда, Нови Сад), Игор 
Пави ће вић (Србо бран) и Срђан 
Кочиш (Његош, Лов ће нац).

М. Мени ћа нин

УДАР НИЧ КИ ОД СТАР ТА: Игра чи Сло ге на првом тре нин гу (ФОТО: М. Мени ћа нин)

СВУ ДА ПОЂИ У ТЕМЕ РИН ДОЂИ: Сте фан Бано вић (ФОТО: Јеле на Грлић)


