
Б
ЕС

П
Л

А
ТА

Н
  П

Р
И

М
ЕР

А
К

Срећни празници!

Verba 
volant, 
scripta 
manent
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ИНТЕРВЈУ

ИЗГРАДЊА НОВЕ РАДНЕ ЗОНЕ И КАН
За „Наше новине“ говори Младен Зец, председник Општине Темерин 

-Упркос пандемији нису стали ни живот ни улагања - Херојство здравствених радника 

- Стижу нам божићни и но-
вогодишњи празници, какоби гл-
асила Ваша порука грађанима? 

- Грађанима општине, пре свега, 
желим добро здравље, а онда и 
много успеха на приватном и посло-
вном плану. Надам се да ћемо заје-
дно пребродити ову тешку ситуа-
цију и изаћи као победници.  Ми 
као Општина трудићемо се да сво-
јим суграђанима обезбедимо бољи 
и квалитетнији живот и да Темерин 
буде дивно место за живот, рад и 
школовање. 

ДОБРО ЗДРАВЉЕ, 
ПРЕ СВЕГА
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АЛИЗАЦИЈЕ СУ НАШИ ПРИОРИТЕТИ 
и зрелост и разумевање грађана За инвестиције скоро пола буџета за 2021.– 
Бачком Јарку. Планирамо да радимо и Дом 
културе у Сиригу.  Предвидели смо и   10 милиона
динара за израду пројектно-техничке  докуме-
нтације  за улице које је немају, како бисмо мо-
гли да аплицирамо за средства на вишим ниво-
има власти и одрадимо комплетну канализацију. 
Спремили смо и пројектно-техничку докуме-
нтацију за реконструкцију Средње школе „Луки-
јан Мушицки“  Темерин, где смо издвојили 13 
милиона - динара.  У плану је и реконструкција Ос
новне школе „Славко Родић“ у Бачком Јарку. У 
току је израда пројектно-техничке документације 
за школу и вртић на Телепу.

- Где још ће бити инвестирана средства 
из општинског буџета?

- Што се тиче улагања у путну инфра-
стурктуру, реконструисања тротоара и пре-
свлачења улица, планирамо да наставимо да 
инвестирамо као што смо то радили и до 
сада. Када је реч о Дому здравља, планирамо 
да преместимо просторије Кадског купатила 
у објекат државне апотеке, за шта смо  и из-
вдојили средства из буџета. У плану нам је и 
уређивање Великог парка, који је заиста 
запуштен. Мораћемо да га сређујемо наре-
дних неколико година по фазама, тако да 
ћемо сваке године из буџета издвајати 
одређена средства за његово уређење. Ове 
године гледаћемо  да средимо дрвеће, да 
обезбедимо клупе, канте, расвету и да можда  
уредимо једно дечије игралиште.

- За изградњу пречистача је веома 
важна и подршка са републичког нивоа…

- Ове године смо добили средства за 
прву фазу радова.  У комуникацији са 
Министрством заштите животне средине 
Републике Србије, које би требало да 
финансира цео овај пројекат, договорено је 
да почетком  радимо комплетан  2021. године
пречистач. Тренутна развијеност наше 

канализационе мреже је  и она  18 одсто
домаћинства до којих је канализација већ 
стигла, нажалост, не можемо још увек да 
прикључимо на канализациону мрежу, јер 
капацитет постојећег пречистача није дово-
љан за толики број домаћинстава. Након 
изградње новог пречистача, очекује нас 
следећа фаза, а то је развој канализационе 
мреже.

- Као један од приоритета издвајали 
сте комплетирање нове радне зоне. Шта  
је до сада урађено, шта би још требало да 
се уради и у ком року?

- Када је реч о радној зони која се налази 
на улазу у Бачки Јарак из правца Новог Сада, 
то су радне зоне  парцеле су у  38 и 39,  те
приватном власништву и већ су изграђени 
одређени објекти, а неки су у плану за 
изградњу. Формирали смо сада радну зону 8, 
која је у власништву државе. Оно што морамо 
да обезбедимо за ову радну зону јесу 
водовод и канализација, како би могли да се 
граде погони, што је један од приоритета 
Општине Темерин.

- Посредан део тог пројекта је и 
повезивање Бачког Јарка са Новим Садом 
са још две саобраћајне траке  како и када – ?

- Близина Новог Сада је велика предност 
за Општину Темерин и мислим да би изгра-
дња дупле саобраћајне траке довела до 
бржег и бољег развоја наше општине. Ту 
предност не смемо да занемаримо и треба 
да радимо на томе да се то што пре ре-
ализује, јер смо сведоци великих гужви у 
саобраћају, великог броја удеса, али и застоја 
у случају великих падавина. Очекујемо  и 
подршку са виших нивоа власти, јер велики 
део ове деонице припада Граду Новом Саду, 
тако да се надамо да ће се врло брзо кренути 

у реализацију тог пројекта.  
- Недавно сте потписали протокол о 

сарадњи са Матицом српском, о чему је 
реч и какав је Ваш однос према развоју 
културе на општинском плану у целини?

- Општина Темерин и Матица српска 
изразиле су обострану жељу и интерес за 
успостављање сарадње чији би циљ био 
унапређење квалитета књижевног, уметни-
чког и образовног рада кроз заједничке 
пројекте. Од посебног значаја за нас су 
пројекти везани за изучавање живота и дела 
Лукијана Мушицког, историјске ми грације, -
колонизација у , као и српско- 20. веку
мађарске културне и историјске везе. Поно-
сан сам што је Општина Темерин постала 
један од најближих сарадника Матице српске 
и што ће ова сарадња допринети квали-
тетнијем културном животу наших суграђана.

- Како оцењујете међунационалне 
односе у Општини Темерин и колико и како 
на њих утиче сарадња Ваше странке и 
Савеза војвођанских Мађара на свим 
нивоима власти у нашој земљи?

- Изузетно сам задовољан међу нацио- -
налним и међуљудским односима Срба и 
Мађара у нашој општини и мислим да они 
никада нису били на овако високом нивоу. 
Када је реч о сарадњи Српске напредне 
странке  и Савеза војвођанских Мађара, на 
свим нивоима власти, па тако и код нас, 
имамо веома лепу сарадњу. Трудићемо се и 
убудуће да одржавамо овако добру  сара-
дњу, јер је то предиспозиција за здраве 
односе међу нашом децом и међу нашим 
становништвом. Ми овде живимо као веома 
добре комшије.

Тања КРАЈИШНИК

- Обнова и реконстуркција 
ш к о л с к и х  и  п р е д ш к о л с к и х 
установа последњих година 
била је један од приоритета – 
шта је до сада урађено? 

- На овом плану пре-тходних 
година урађено је заиста много. 
Реконструисане су три основне 
школе – Основна школа  ,,Петар 
Кочић“ и Основна школа ,,Кокаи 
Имре“ у Темерину, Основна школа  
,,Данило Зеленовић“ у Сиригу као 
и централни објекат  предшколске 
установе ,,Вељко Влаховић“ у 
Темерину. Изграђен је и нови 
објекат вртића у Сиригу.  

БРИГА О ШКОЛАМА И 
ВРТИЋИМА

Среда, 23. децембар 2020.
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АКТУЕЛНО
Упркос проблемима са епидемијом улагања у комуналну инфраструктуру у општини нису стала, напротив

НАЈВИШЕ НОВЦА ЗА ПУТЕВЕ И  
-У одржавање локалних путева ове године из општинског буџета уложено 50 милиона, а реконструкцију и изградњу тротоара 
19 милиона динара – Замену два километра хабајућег слоја асфалта финансирали и „Путеви Србије“ 

Упркос проблемима које је донела 
епидемија вируса Ковид радови  – 19, 
на комналној инфраструктури у одла-

зећој години нису стали, а највише  2020. 
новца из општинског буџета су издвојена 
значајна новчана средства за изградњу 
нових и реконструкцију постојећих локалних 
путева и пешачких стаза, односно тротоара.

-За то смо  године смо издвојили 19 
милиона - динара и тим новцем је реко
нструисано или изграђено близу четири 
киломеметра пешачких стаза  прецизира   –
за „Наше новине“ Драган Бјељац, члан 
Општинског већа за комуналне делатности и 
инвестиције. -  Радови су извођени у Бачком 
Јарку, Старом Ђурђеву, Темерину и Сиригу 
реконструисано, а  Општина ће са улага-
њима у ове радове сигурно наставити и у 
наредној години и у годинама које долазе 
после ње.

За одржавање локалних путева, ове 
године је, додаје Бјељац,  издвојено 
50.000.000 динара  , изграђена су и нова 

паркиралишта у Темерину, Старом Ђурђеву 
и Бачком Јарку, док је у Сиригу изграђено 
ново паркиралиште прошле, 2019. године. 

-Постављен је  односно замењен хаба-
јући слој асфалта у деловима улица Марка 

Орашковића и Дрварској у Бачком Јарку, 
Милоша Обилића и Његошевој у Старом 
Ђурђеву, у Алмашкој, Стевана Дивниног 
Бабе, Иве Лоле Рибара, Пролетерској, Боре 
Станковића и Михајла Пупина у Темерину и у 
Камендинској у Сиригу  додаје наш саго – -
ворник.

Према његовим речима, поред свега 
наведеног, саниране су и све ударне рупе на 
локалним путевима општине Темерин, а 
свакако је вредно поменути и замену хаба-
јућег слоја асфалта на Телепу у Темерину у 
дужини од око два километра.

-Подсећам да је наручилац и финансијер 
тих радова, такође изузетно важних за 
грађане наше општине, било је Јавно пре -
дузеће "Путеви Србије  вели Бјељац." –

Као добру околност за реализацију 
практично свих планираних радова, саго-
ворник нашег листа наводи чињеницу да је 
већина њих обављена у летњим месецима, 
односно у времену између два најјача таласа 
епидемије вируса Ковид  онда  – 19, дакле

Бјељац наглашава да је, осим 
поменутих радова,  ове године на 
иницијативу  становника Телепа 
постављен и нови семафор на раскр-
сници улица Киш Ференца и Ново-
садске.

-Тиме је безбедност учесника у 
саобраћају, а посебно деце, поди-
гнута на виши ниво, што је нашим 
суграђанима који живе у овом делу 
веома важно, с обзиром на близину 
школе, вртића и Дома здравља.

НОВИ СЕМАФОР 
НА ТЕЛЕПУ

50 милиона 
за одржавање 
локалних 
путева

19 милиона  за 
реконструкцију 
и изградњу 
тротоара
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-Поштовали смо чињеницу да се највећи део 
грађевинских радова се сваке године изводи 
управо у том периоду, зато што су временски 
услови за њих тада најпогоднији и тако утицај 
панедмије на њихову планирану динамику и 
укупну реализацију свели на минимум  каже  –
Бјељац.

 Са з начајним инвестицијама из општинског -
буџета у изградњу и реконструкцију инфра-

структурних објеката и јавних установа ће се, 
додаје он, наставити и долазећој дину је , 2021. го
инвестициони, али је још рано најављивати 
конкретне радове.

M. ГВОЗДЕНОВИЋ

Лао Це је давно рекао да су нови почеци често 
прерушени у болне завршетке. Сагледан из угла 
кинеског мудраца свет нам се приказује као 

амбијент у ком се током ове године дешавао болан 
преображај, са тенденцијом стварања новог политичког и 
друштвеног амбијента, те формирања пута који води у 
трансформацију, како светских процеса тако и поје-
динаца, али уводи и у неизвесност нашу планету.

Висок ниво повезаности и комуникације допринео је 
да се глобалне појаве преливају муњевитом брзином на 
периферне регионе, утичући на обликовање друштва и појединаца. Од ових процеса 
није изузета готово ниједна тачка “глобалног села”. Они су можда највиднији на  
негативним примерима, као што је процес муњевитог ширења пошасти која је 
обележила прошлу годину. Из кинеског града Вухана епидемија  раширила у  COVID 19 се
најудаљеније крајеве света. Наизглед делује парадоксално да је једна од последица 
епидемије у Кини, као и њеног ширења на остали свет, између осталог и увођење 
ванредне ситуације у општини Темерин, два пута проглашаване током протекле године 
Но, то само говори о увезаности модерног света и његовој детерминисаности.

Поред спекулација да пандемија има за циљ слабљење националних економија, 
како би се светски ресурси додатно укрупнили и завршили у рукама малог броја 
корпорација, верујем и у њен дубљи смисао. Ова криза утиче на преиспитивање нација, 
али и појединаца. Принудно повлачење у себе може произвести превредновање  
читавог сета вредности, до сада готово неупитних. Да ли ће се пандемија искористити и 
да ли нације и појединци имају снаге да болне завршетке претворе у нове почетке друго 
је питање. На њега ћемо добити одговоре, колико већ наредне године.

Током одлазеће године, осим пандемије, имамо прегршт догађаја из којих се 
назиру нови почеци. Победа Бајдена на америчким изборима можда је најзначајнији. 
Кампања вођена четири године против Трампа дала је резултат, али је увећан број 
гласова, сада већ бившег председника, најавио еру трампизма (народног покрета 
против глобалних елита у Америци), што је, чини се, пролог дуготрајних конфронтација у 
америчком друштву са тенденцијом да се криза пренесе на читав свет. Са друге стране у 
нашем региону бележимо заиста болан завшетак тридесетогодишњег режима ДПС-а. 
Нови свет у Црној Гори се рађао кроз чудесан покрет свенародних литија на очи 
зачуђеног света, одвикнутог од свега аутентичног и традиционалног. Додамо ли овоме 
промену власти после две деценије у Бањалуци и Бјељини, као нешто што макар 
противници власти у Републици Српској хоће да виде као нови почетак, имаћемо 
заокружену слику завршетака и могућих почетака приметних на ободима српског 
националног простора током 2020. године.

У овој години одржани су и избори на свим нивоима у Србији. Ништа ново није се 
догодило када је у питању однос политичке моћи. Но, избори су показали да су 
развијена инфраструктура, велики број активних присталица, воља да се ангажује дано-
ноћно, те потпуна посвећеност,  атрибути без којих нема шта да се тражи у модерној 
политици. Ово је изборна порука народа свим политичким актерима. Ко хоће у 
политичку арену, мора да поштује нова правила, искристалисана последњих неколико 
година, јер стари политички свет, формиран , одавно не постоји. 90-тих

Најзад, нови политички трендови осећају се и у нашој општини. Они су резултат и 
делимично измењене кадровске структуре. Подмлађена политичка номенклатура 
сведочи о присутности, осим континуитета политичких процеса и одређени 
дисконтинуитет. Контакт са привредним, политичким, културним и другим субјектима, 
перменетно комуницирање са грађанима, медијски пропраћене активности, као и 
вишемесечна ангажованост на сузбијању пандемије, само су неке од карактеристике 
нове, актуелне општинске политике. Овакав политички приступ, са новим, свежим 
снагама, могли би условно да назовемо тоталном политиком. Колико је овај назирући 
почетак "тоталне" политике добар показаће време. Ипак, сигуран сам да на наше 
локалне дилеме нећемо дуго чекати одговоре, као и уопштено на питања које нам 
намеће стари одлазећи, као и нови долазећи свет.

ПОЧЕЦИ И ЗАВРШЕЦИ 
 2020. ГОДИНИУ

ПРАВА РЕЧ Пише: Милован БалабанТРОТОАРЕ

Према Бјељчевим речима, оно 
што је  извесно да ће се радити јесте 
санација  оштећене пешачке стазе у 
центру Темерина, као и рекон-
струкцију зграде Прве месне заје-
днице. 

-Свакако треба планирати и ради-
ти на томе да се ужи центар Темерина 
уреди и среди – наглашава члан 
Општинског већа за комуналне дела-
тности и инвестиције.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРВЕ МЗ 

Среда, 23. децембар 2020.
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ДОБА КОРОНЕ

-Одељење опште праксе претворено у Ковид центар у којем сваког дана раде три лекара и четири техничара 
– Дневно око сто прегледа, од тога се половина тестира 

ДНЕВНО У ПРОСЕКУ СТО ПРЕГЛЕДА

Због епидемије вируса Ковид на – 19, 
територији општине Темерин средином 
новембра је, по други пут у овој години,  

проглашено ванредно стање. На лекаре и друго 
медицинско особље те установе се тако сручио 
нови удар којем они, захваљујући пре свега 
преданости свом хуманом позиву, јуначки 
одолевају.

-Новонастала ситуација је захтевала рео-
рганизацију нашег рада, па смо Одељење 
опште праксе претворили Ковид амбуланту   –
каже за „Наше новине“ директор Дома 
здравља др Томислав Угарковић  Кроз њу –
дневно у просеку прође око сто људи, од чега 
половина први пут долази на преглед, а по-
ловина на контролни преглед.  

У првом, пролећном удару епидемије, 
Општина Темерин је,  да подсетимо, имала два   
Ковид центра  један у Темерину, а  други у –
Бачком Јарку.  

Доласком зимског периода, били смо 
приморани да у централној згради Дома 
здравља направимо само један центар, како 
људи на ниским температурама не би стајали 
напољу -  објашњава Угарковић. 

Од оних који у садашњи Ковид центар 
долазе први пут тестира се отприлике   
половина, а од те половине је негде њих 30 
одсто позитивних. 

-У последње време број заражених се 
смањује. На срећу, тренутно бележимо и битно 
мање број тежих случајева у односу на први 

налет вируса у којем је било знатно више оних 
са тежим обликом болести  каже Угарковић– .

Директор Дома здравља подсећа и на пет 
најчешћих симптома оболевања од вируса 
Ковид – 19.

-То су цурење носа, бол у грлу, надражајни 
суви кашаљ, губитак чула мириса и укуса и 

пови шена температура. -
Већина пацијената долази 
чим осети неки симптома, 
па се тако ствара гужва. 
Зато не би било лоше кад 
би наши суграђани са-
чекали два до три дана, 
уколико се није развила 
нека тежа кли ничка слика, -
и тек онда се јавили код 
нас, а ту су и  те лефонски -
бројеви на које  могу да 
нас контактирају  додаје –
он. 

Оболели са тежом 
клиничком сликом се, на-
равно, шаљу на лечење у  
одговарајуће  болнице, а 
за оне код којиј је та слика 
блаже обавезна је изо-
лација у током  од 14 дана
констатовања болести. 

-Најбоље би било да се физички изолује од 
својих укућана, да буде у једној просторији и  , 
уколико користе исти тоалет и купатило, да га 
после употребе редовно дезинфикују. 

С обзиром на природу свог посла, 
здравствени радници су, наравно, изложени  
великој концентрацији вируса Ковид па је  – 19, 
и њихово обољевање од тог вируса веома 
тешко потпуно избећи. Када је о темеринском 
Дому здравља реч, тренутно је овим вирусом 
заражено отприлике десет посто од укупног 
броја запослених у тој медицинској установи .

Што се тиче рада осталих одељења Дома 
здравља и то, вели Угарковић, диктирају 
околности у којима је борба са епидемијом 
приоритетан задатак.

-Због актуелне ситуације остала одељења 
раде са мањим обимом посла. Превентивне 
прегледе тренутно не радимо, радимо само 
хитне случајеве, преоперативне припреме, 
малигна обољења и труднице  закључио је  –
директор Дома здравља Темерин.

У јеку епидемије вируса Ковид - 19

СТИГАО НОВИ РЕНТГЕН АПАРАТ
У  јеку епидемије вируса Ковид – 19, у Дом 

здравља у Темерину стигао је нови рентген 
апарат. Његова набавка је коштала близу девет 
милиона који су Дому здравља одобрени на 
конкурсу Покрајинског секретаријата за 
здравство, док је из општинског буџета за 
припремне радове за његово постављање 
издвојено 600.000 динара

 -Реч је о аналогном плафонском рентген 
апарату са дигитлаизацијом који и нама, а 
посебно нашим пацијентима у условима 
епидемије значи заиста много, да нема чекања, 
да им што пре буде направљен снимак плућа и 
да што пре буду адекватно збринути  бе крије –
задовољство др Томислав Угарковић.  

Нови рентген, додаје он, пацијенте може 
да снима из више углова  и даје много 
прецизније и квалитетније снимке од старог 
чија замена је, и због честих кварова, биле 
неопходна. Припремни радови за постављање 
рентгена трајали су око три недеље. 

 - -Заиста смо изузетно захвални По
крајинском секретаријату за здравство на челу 
са проф. др Зорану Гојковићу, али и локалној  
самоуправи и  председнику наше  општине 
Младену Зецу за подршку при апликацији на 
конкурс за добијање средстава за овај изузетно 
вредан и важан апарат  каже директор Дома –
здравља Темерин.

Према Угарковићевим ре-
чима, међу оболелима од Ковида – 19  
је, на срећу, мали број деце која, 
најчешће, пролазе асимптоматски. 

-Када је о трудницама реч, ни 
њих такође нема много, а у  зави-
сности  од њихове клиничке слике 
оне се или шаљу у Клинички центар 
Војводине, односно у Бетанију или 
пролазе кроз одговарајући меди-
цински третман код нас – додаје 
директор Дома здравља.

МАЛО ДЕЦЕ И 
ТРУДНИЦА

Амбуланте у месним за-једницама 
раде нормално, каже Угарковић, а исто 
важи и за та-мошње пункотове апотеке.

 -У амбулантама на Телепу и у 
Старом Ђурђеву сваки дан реда по два, у 
амбуланти у Бачком Јарку три, а у 
амбуланти у Сиригу један  раде два, а у 
амбуланти у Бачком Јарку три лекара -  
прецизира он.

АМБУЛАНТЕ У МЗ 
РАДЕ НОРМАЛНО

С.КОСАНОВИЋ

БРОЈЕВИ КОВИД ЦЕНТРА  062/507-699  021/210-22-29

Дома здравља реорганизовао рад, здравствени радници се и даље јуначки носе са епидемијом вируса Ковид - 19 



7

ХВАЛА ЈЕ ДОВОЉНО 
УЗДАРЈЕ ЗА ПОМОЋ

Волонтери Кол центра 

СКРАЋЕНИ ЧАСОВИ И 
ОНЛАЈН НАСТАВА

Мере у школама општине Темерин

РАД У МАЊИМ ГРУПАМА, 
 УЗ СВЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ

ПУ „Вељко Влаховић“ у условима  

ванредне ситуације

Т. К. 

С. К. Т. К. 

Среда, 23. децембар 2020.
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РЕПОРТАЖА

- Када почињем било који рад 
углавном будем незадовољан. У тој 
фази, када рад још нема облик, увек се 
питам да ли је погођен цртеж, фурнир, 
али деси се један неодређен и нејасан, 
али веома важан тренутак, тренутак 
када се пређе на неки нови ниво и све 
почне да се слаже као мозаик – 
објашањава Душан унутрашњи ток 
његовог стваралачког поступка..

ПРЕЛОМНИ ТРЕНУТАК
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Среда, 23. децембар 2020.
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НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ

длуком о награђивању ученика и Остудената са територије општине Теме-
рин, годинама уназад афирмишу  се 

ученици основних и средње школе са тери-
торије општине Темерин, носиоци признања 
,,Вукова диплома” и ,,Ђак генерације”. Ови 
ученици током свог школовања имају одличан 
успех, примерно владање и остварују запа-
жене резултате на такмичењима.   

Такође, награде примају и ученици са 
територије општине Темерин који су освојили 
прво, друго или треће место на окружним, 
републичким, регионалним и међународним 
такмичењима, као и њихови предметни 
професори. Ученици који освоје неко од прва 
три места на овим такмичењима улажу дода-
тни труд и напор спремајући се за такмичење 
и са поносом представљају како своју школу, 
тако и своју општину. 

Спремати ђака за неко такмичење није 
једноставно јер захтева од професора држање 
додатне наставе и већу посвећеност нада-
реном ученику. Стога су и предметни про-
фесори чији су ученици освојили неко од прва 
три места на такмичењу уврштени у Одлуку о 
награђивању и заслужују да буду награђени за 
постигнуте резултате.

Поменутом Одлуком обухваћени су и 
ученици и студенти са територије општине 
Темерин који су учесници неког иновативног 
научног образовања или међународних сту-
дијских путовања. Изузетно надарени уче-
ници и студенти имају прилику да, током свог 
школовања, присуствују образовним устано-
вама чији је рад другачији од постојећег 
образовног система у Србији, као што је 
Истраживачка станица ,,Петница” у Ваљеву 
или неки светски универзитет.

Ове године, с обзиром на епидемију 
Ковида  за такмичења готово  - 19, могућности
да није било, али је, без обзира на то, Општина 
Темерин наградила своје најбоље и најиста-
кнутије ученике чиме је још једном потврђено 
да локална самоуправа зна да цени рад, труд, 
знање и успех. Награде су, у биоскопској сали 
Културног центра “Лукијан Мушицки”, уру-
чили заменик председника Општине Темерин 
Дејан Брадаш, чланица Општинског већа за  
образовање Изабела Урбан и чланица Општи -
нског већа за буџет и финансије Милка Јурић.

Циљ ове Одлуке, као и самог награђи-
вања јесте да подстакне и мотивише садашње 
и будуће нараштаје, али и професоре, на уче-
ње и залагање током школовања, јер ће се 
њихови успеси ценити и наградити.

М. Г.

Упркос епидемији Ковида  настављена традиција афирмације најбољих ученика  – 19   

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊЕ И ПОДСТИЦАЈ
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СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ

Честитајући вам најрадоснији хришћански 
празник Божић, молимо се Новорођеном 
Мла денцу Христу да пошаље изобиље -

небеских и земаљских дарова у ваше домове. Да 
јединством вере и љубави живимо Христом и у 
Христу, Сину Божјем, који се ради нас људи и ради 
нашега спасења душа својих. Драга браћо и сестре 
у Господу Исусу Христу, Сину Божјем, који ради нас 
људи и ради нашега спасења оваплотио  и постао 
Син човечји, зачет и рођен, силом и дејством Духа 
Светога, и од увек Дјеве Марије Богородице,  и 
тако поставши, по човечанској природи, исти и 
једнак са нама, у свему осим у греху. Његов 
долазак у овај свет, Његово рођење, данас 
славимо, данас славимо Христа Господа. Својим 
рођењем Господ је дошао на земљу да би нас 
смртне и пролазне обдарио животом Вечним и 
животом непролазним. Христовим човекољу-
бљем озарени, драга браћо и сестре, стојмо 
смерно о Божићу и срцем детиње радости 
поклонимо се Богомладенцу Христу, Обновитељу 

и Васкрситељу свеколике творевине. Нека светлост витлејемске пећине 
обасја све људе и све народе света, Вишњи Мир дарујући свима и 
свакоме. Честитајући вам овај радосни празник још једном позивамо 
све вас и све људе добре воље да празник Рођења Господа нашег Исуса 
Христа прославимо у љубави, миру, радости и духовном расположењу. 
Уз радосни Божићни поздрав,

Мир Божји  Христосе се роди! Ваистину се роди!–

Протојереј Миленко Поповић,

парох темерински  

Ove godine nam Božić s�že u vanrednim 
uslovima. Porodica se neće moći okupi� u 
velikom broju, a najverovatnije svi koji rade u 

inostranstvu se neće moći vra��. Sve to što nam 
slavljenje ovog praznika čini lepim i nezaboravnim 
porodičnim praznikom, ove godine delimično će 
nam manjka�. 

No bit Božića nije u spoljnjim stvarima, nego 
mnogo dublje. Bit Božića je susret sa Bogom koji nam 
se približio i želi bi� veoma blizu nas. Isus Krist rodivši 
se na svet je postao toliko mali, da uspeva približi� 
nam se i u ovim vanrednim uslovima slavljenja. 

Otvorimo naša srca pred Njegovim dolaskom! 
Iskoris�mo mogućnost da, pridržavajući se propisa, 
ipak pose�mo naše otvorene crkve i prisustvujemo 
svetoj misi ili je pra�mo sa interneta. 

Bog nam se želi približi�, otvorimo Mu vrata 
našega srca! 

U svoje i u ime kapelana Davida želim svima požele� da na Božić osete 
radost primanja Boga u naša srca! 

Kristos se rodi! 

Vais�nu se rodi!

Dr. Tibor Szöllősi (Seleši),

rimokatolički župnik temerinski

 
ЉУДЕ И СВЕ НАРОДЕ
СВЕТЛОСТ ЗА СВЕ OTVORIMO SRCA PRED

NJEGOVIM DOLASKOM

Среда, 23. децембар 2020.
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СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ



13

НАШ ПОНОС

ВЕЛИКЕ ШАМПИОНЕ ДАЈУ МАЛА МЕСТА
Жолт Пете, стонтенисерски шампион  који ће Србију представљати на Олимпијади у Јапану

- Цела моја породица је у стоним тенису, па је то био и мој логичан спортски и животни пут.

Среда, 23. децембар 2020.

Једна од особености стоног тениса у 
нашим условима јесте чињеница да мала 
места дају велике шампионе. Сетите се само 
Чоке, Сенте Градишта или Уздина и Гордане , 
Перкучин, Ержебет Палатинуш, сестара 
Ердељи, Илије Лупулескуа… Лепо је што том 
низу припада и наша варош и што је  Темерин 
Ферокооп успешан члан стонотениске Супер-
лиге Србије.

Овако, специјално за „Наше новине“, 
говори Жолт Пете , велики стонотениски  (33)
шампион, први играч из Србије који је освојио  
у планетарним оквирима престижни турнир 
ПРО ТУР  и, најзад, заједно са Марком Јевто-
вићем и Димитријем Левајцем, актер велике 
победе репрезентације наше земље у мечу са 
Хонгконгом, одиграном почетком ове године 
у Португалији - победе која је значила и пла-
сман на Олимпијске игре у Токију.

-То је  био мој четврти покушај да 
остварим сан да заиграм на Олимпијским 
играма и тако ставим круну на своју спортску 
каријеру. Једном сам  у шали  рекао  да ћу се , ,
ако узмем олимпијску медаљу опростити од  
спорта, али је то ипак била само шала  и ако  –
је узмем  наставићу да играм. Али и без ње, ,
мислим да је велики успех отићи  на Олим-
пијаду и просто бити са свим тим великанима 
у Олимпијском селу  наставља, ведро, наш  –
саговорник.

После нашег подсећања, радо се враћа и 
на освајање ПРО ТУРА у Минску, сада већ 
прилично далеке 2009. године.

-Искрено, у првом тренутку  нисам у 
потпуности био свестан колико је то велики 
успех, јер се  о томе сања исто као о одласку 

на Олимпијаду. У сваком случају, то је био мој 
одлучујући корак у сениорску конкуренцију и  
коначна улазница у велики свет профе-
сионалног спорта, па је  лепо срести некога ко 
се тога сећа и то цени и поштује. Моји 
најближи знају колико сам времена и труда у 
све то уложио, наилазећи  и на покушаје 
оспоравања, што је у животу нормално. 

Стоним тенисом је, каже, почео да се 
бави практично чиме је проходао и тај пут му 
је напросто, био унапред задат, јер су му у том 
спорту били отац и мајка, као и рођени брат.  

-Прве играчке били су ми рекети и 
лоптице, а старији играчи који су сад већ у 
пензији  препричавали су како су ме као , , 
бебу  у колицима за време тренинга гурали по ,
сали. Отац је имао улогу тренера и одлучујуће  
је утицао на моју каријеру .

Да деца, као што су то учинили он и 
његов брат, крену путем својих родитеља за 

Жолта је сасвим природна ствар. 
-Идентична је ситуација данас са мојим 

сином. Ја се надам да ће и он у томе да истра-
је, тренутно јако воли тренинге и слободно 
могу да кажем да је велики таленат. Али, за 
коначан успех мора пуно,  пуно да се ради и  
мора и он да га жели.

Иако је сам, због напредовања на про-
фесионалном пољу, морао да напусти Србију, 
везе са матичним клубом никада није преки-
дао и радује се сваком његовом успеху. 

-Темерин, очигледно, има велики игра-
чки потенцијал, о чему сведочи чињеница да 
је члан наше Супер лиге, што заиста није мала 
ствар Искрено се надам се да ће се и даље . 
успешно развијати и од срца му то желим. 
Морам посебно да похвалим новог спонзора 
„Ферокооп“ који је максимално стао уз  клуб,  
што је у данашњем спорту изузето важно.

Када је о реч о стоном тенису у Србији у 
целини, Пете проблем види у томе што доста 
људи тај спорт још увек сматра  рекреацијом -
и хобијем. 

-  Генерално, наши људи воле стони тенис,
али мало њих има право схватање о томе 
колико је то тежак и захтеван  спорт. У 
професионалном стоном тенису људи 
тренирају од осам до десет сати дневно а , 
тренинзи се састоје из више сегмената Ако, . 
рецимо, кондиционо нисте потпуно спремни 
добри резултати нису могући, јер бисте  
константно били повређени.  

Мада увек може боље и више, не може 
да каже да је својом досадашњом каријером 
незадовољан, напротив.

-Поменули смо ПРО ТУР и пласман на 
Олимпијаду, али не треба заборавити ни 
титуле првака Европе, вицешампиона света, 
првака Балкана, више титула првака државе… 
Генерално мислим да сам остварио главне , 
циљеве и да нисам разочарао првенствено 
моју породицу, мог тренера који је од првог  
дана до данас уз мене, мог брата који је 
такође уз мене од првог дана и пружа ми 
максималну подршку Колико год су моји  ...  ,
резултати које сам остварио су и њихови.

Текст и фото: Милан САВИЋ

СИМБОЛИ ТЕМЕРИНА
Општини Темерин, каже Жолт, 

сигурно много значи истоимени 
стонотениски клуб, а поносан је и на 
печат који је у њему оставила његова 
породица.

-Много је људи којима су, када 
кажете да сте из Темерина, међу првим 
асоцијацијама управо стони тенис и 
породица Пете. Традиција клуба је 
дуга и богата, а ја га осећам дубоко 
својим, јер сам у њему одрастао.

САН О ТИТУЛИ
Пете тренутно тренира са игра-

чима Темерина и бескрајно је, вели, 
захвалан свима у клубу што су му за то 
обезбедили максимално добре ус-
лове.

-Мој сан је, иначе, да пре завр-
шетка каријере управо са Темерином 
освојим титулу првака државе и 
надам се да ће ми се и тај сан оства-
рити – додаје он.



14

- Пре кик-бокса сам се бавио џудоом, али када сам дошао у салу и одрадио први тренинг, знао сам да ћу  будућност  провести у рингу  
– Најдражи тријумф злато на Евро-купу у Карловцу

Марко Гермек из Кик-бокс клуба „Спарта“ једна је од највећих нада темеринског спорта

ЉУБАВ НА ПРВИ ПОГЛЕД
НАШ ПОНОС

Иако има једва тридесет хиљада ста-
новника Општина Темерин је дала  , 
десетине озбиљних спортиста који су 

постигли импозантне резултате. Једна од 
младих нада темеринског спорта данас је 
свакако кик-боксер Марко Гермек .  (20)
Тренира у темеринској Спарти  која је први  „ “
и једини кик-боксерски клуб у општини. О 
кик-боксу је, каже у разговору за „Наше 
новине“ ода вно размишљао, али се док -
„Спарта“ није  основана бавио  џудоом., 

-Када се то десило и када сам дошао у 
салу и одрадио први тренинг  знао сам да ћу  ,
будућност провести рингу  враћа се Марко у  –
време својих  боксерских почетака.  Одмах –
ми је било јасно да нисам предодређен да 
будем рекреативац, напротив. 

Данас тренира шест пута недељно и, 
упркос великом напору, зна да то није 
изгубљено време.

-Спорт какав је кик-бокс захтева много 
одрицања, због њега морам да пропустим 
разне ствари са друштвом, али знам да то  
радим због вишег циља и бољег резултата   –
каже Марко.

Тренинзи, наставља он, трају по сат и по  
и сваки је углавном различит од претходног, 
како би свима  био занимљивији. 

-Концентрација је јако важна, па на 
тренингу покушамо да по страни оставимо  
све своје дневне недоумице и размишљања 
и да се максимално посветимо спорту. Пред 
такмичења  припреме углавном трају око ,
три недеље током којих  покушавам да 
будем што искренији према тренеру  каже,  –
кроз смех, наш саговорник.

А тренер Жељко Шобић одмах подсећа 
да су његови пулени, осим кад им он, угла-
вном лети, направи планску  паузу , у трени-
нгу током читаве године. 

-Пре паузе им кажем да имају 15-20 дана 
да забораве на кик-бокс и да се препусте 
проводу са другарима изласцима и свему , 
оном што младима лети прија  додаје  –
Шобић. -  У септембру, међутим, имамо оба-
везно такмичење и ја пре њега организујем 
камп који траје седам-осам недеља и  подра-
зумева два тренинга дневно током шест 
дана у недељи.

У овом разговору нисмо, наравно, могли 
да мимоиђемо ни епидемију вируса Ковид – 
19 и њен утицај на спорт и спортисте.

-Упркос проблемима које је епидемија 

донела, ово је за мене најбоља година Када . 
се догодио први талас короне нисам преки-
дао са тренинзима, односно тренирао сам 
код куће. Једва сам дочекао да прође, а онда 
са још већим мотивом ушао у салу, па се 
после тога и догодила моја најдража победа, 
а то је злато на Евро-купу у Карловцу, у Хрват-
ској, одакле сам у Темерин донео победни-
чки појас  каже Марко.  –

Даровити такмичар „Спарте“ додаје да у 
спорту којим се успешно бави и у којем види 
и своју будућност, нема неки класичан узор.

-Не. немам неке у глави унапред поста-
вљање лествице нити притисак да морам да 
престигнем нечије резултате, у глави ми је 
само да будем најбољи  вели он.–

Питали смо Марка и какав је однос 
такмичара са њиховим тренером и шта је 
оно најбитније што им он преноси?

- -Тренер нам једноставно даје целог се
бе, његово стручно знање и искуство су  
непроцењиви, нема питања на које од не 
можемо да добијемо одговор. Ту је, наравна, 
и онај васпитни део. Васпитање се, пре свега, 
носи из куће, али је тај аспект важан и у клу-
бу, јер клуб нам заиста као део породице и 
као друга кућа!

 „Спарта“, иначе, постоји од 2012. 

године, а у последње две сезоне освојила је 
титулу првака Војводине, а међу нај-
успешнијима је и у целој Србији која има 77 
клубова, међу којима су и они који су 
формирани крајем осамдесетих година у 
Земуну, Јагодини, Новом Саду, Нишу и 
другим, како их Жељко Шобић назива, „кик-
бокс местима“ која су изнедрила гомилу 
шампиона чак и светским размерама. .

-Листа успешности клубова за целу 
Србију још није објављена, али очекујемо да 
на њој будемо између трећег и шестог места 
– каже Шобић. 

Као потврду да се „Спарта“ сврстала у 
сам врх овог спорта у националним оквири-
ма, он наводи и чињеницу да њена такмиче-
ња посећује представници Анти-допинг 
агенција Србије.

-То потенцирам као похвалну чињеницу, 
јер они не иду на мечеве треће или пете лиге,  
они иду само тамо где је реч о врхунском 
спорту  објашњава Шобић.  У оквиру  – –
њихових контрола тестирана су и два наша 
такмичара који су, наравно, били негативни.

 Текст и фото: М. САВИЋ

ПОДРШКА ОПШТИНЕ
За изузетне резултате које „Спарта“ 
постиже је,  наглашава Жељко Шобић, 
изузетно важна подршка коју има од 
Општине Темерин.
-Општина заиста несебично пружа 
подршку нашем клубу. Дошли су људи 
који су препознали квалитет и уз 
њихову помоћ на такмичења иду 
несметано, са свим оним што им је на 
њима потребно – додаје он.

НЕМА ШАМПИОНА БЕЗ СУЈЕТE

Одговарајући на питање колико 
сујета може да утиче на кик-боксера, 
Марко Гермек каже да она може да га 
понесе и да му направи велике 
проблема, али…

-Морате међутим, веровати у себе 
и поштовати себе, не можете у ринг 
ући као губитник. ако тако уђете 
сигурно ћете бити поражени. Такав је 
спорт у питању, резултате праве само 
они који су у глави већ решени да су 

ПОДРШКА ПОРОДИЦЕ ГЕРМЕК

Ш о б и ћ  п о с е б н о  п о т е н ц и р а 
подршку коју практично цела поро-
дица Гермек „Сопарти“ даје још од ос-
нивања 2012. године.

-Када кажем цела породица , 
мислим и на Маркове бабу и деду, 
ујака и, наравно, оца, јер су сви од 
почетка уз овај  клуб и уз мене. У целу 
причу смо, сами, кренули Марков отац 
Здравко и ја, ја сам основао клуб, али је 
он  био највећа подршка у тренуцима 
кад нисам имао никога да стане иза 
мене, а ни подршку Општине као што је 
има данас – наглашава Жељко. 
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Срећни Божићни 
и новогодишњи 

празници
Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új évet

ОПШТИНА

ТЕМЕРИН
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