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Одржан састанак са министарком културе и информисања Мајом Гојковић

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „ГРАДОВИ
У ФОКУСУ“ ПОЧИЊЕ КРАЈЕМ ГОДИНЕ

Општина Темерин добила 13.5 милиона динара за овај пројекта – Од тога 10 милиона за иградњу Дома културе у Сиригу – За уређење ентеријера зграде Месне заједнице у Бачком Јарку три милиона
Општина Темерин аплицирала је на
конкурс Министарства културе и информисања Републике Србије “Градови у
фокусу 2021” и добила 13.5 милиона
динара. Од тога 10 милиона динара
биће усмерено на изградњу Дома културе у Сиригу, 500.000 динара на израду
пројектно-техничке документације за
културну станицу у Бачком Јарку и три
милиона динара за радове на ентеријеру објекта Месне заједнице Бачки Јарак.
Приликом састанка одржаног са градоначелницима и председницима

општина у Србији у Палати Србије, представници локалних самоуправа, међу
којима је био и председник општине
Темерин Младен Зец, информисали су
министарку културе и информисања
Мају Гојковић о току реализације пројеката и плановима на њиховом спровођењу.
– Општина Темерин ће реализацију
поменутих пројеката започети крајем
ове и почетком наредне године. О
почетку као и току радова, грађани ће
свакако бити информисани, а верујем

да ће бити задовољни када добију нове
домове културе, како би културна дешавања могла још више да заживе јер
наши суграђани то заслужују. Такође,
након радова на реконструкцији фасаде
објекта Месне заједнице Бачки Јарак, са
задовољством могу да кажем да ће бити
уређен и њен ентеријер и тиме ћемо
добити један комплетно реконструисан
и реновиран објекат који ће убудуће
красити центар Бачког Јарка - истиче
Зец.
Е. Н. Н.
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Потписани уговори за доделу грађевинског материјала избеглицама

ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
СЕ НАСТАВЉА

Осам избегличких породица добило помоћ у грађевинском материјалу – Вредност пакета 550.000
динара – Завршен и други конкурс, додела уговора почетком следеће године

У

говори за доделу грађевинског материјала избеглицама потписани су у
среду, 17. новембра, у сали
Општинског већа општине
Темерин.
Потписано је осам уговора, а
вредност пакета износила је
550.000 динара, које је обезбедио Комесеријат за избеглице
и миграције Републике Србије
са учешћем од 90 одсто од
укупне вредности пакета, док
је Општина Темерин имала
учешће од 10 одсто.
Уговоре је уручивао председник Општине Темерин
Младен Зец и том приликом
истакао да ће се овакви видови помоћи избеглицама наставити и убудуће.
– Ово је вид помоћи коју
нашим суграђанима континуирано омогућавамо. Свесни смо
проблема у којем су се нашли
од како су избегли. Ових осам
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људи користе помоћ први пут
после 25 година како су избегли и видим да су задовољни
што им је Општина Темерин
помогла да побољшају услове
живота у којима тренутно
живе, због чега ми је изузетно
драго. Надам се да ће они

остати овде да живе, раде и
привређују, како би сви заједно развијали општину Темерин.
Завршен је и још један конкурс за доделу грађевинског
материјала избеглицама, а
према речима Младена Зеца

потписивање тих уговора очекује се почетком следеће године.
– Верујемо да ће и следеће
године бити нових конкурса.
Завршен је још један конкурс
за доделу грађевинског материјала и ти уговори ће се највероватније потписивати почетком следеће године. Наредне
године нас такође очекује и
откуп сеоских домаћинстава,
као и расписивање конкурса за
избеглице за два стана у Сиригу, која су остала нераспоређена – најављује Зец.
Подсећамо, Општина Темерин већ дуги низ година у
сарадњи са Комесеријатом за
избеглице и миграције Републике Србије помаже избеглицама са територије наше
општине доделом станова,
грађевинског материјала, као
и осталим пакетима помоћи.
Т. К.
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Почела предавања Матице српске у оквиру протокола о сарадњи са Општином Темерин

САРАДЊА КОЈОМ СЕ НЕГУЈЕ
ИСТОРИЈА И КУЛТУРА НАРОДА
СА ОВИХ ПРОСТОРА
Предавања подељена у два циклуса – Емитовање снимљеног материјала на порталу Темерин инфо

О

пштина Темерин, крајем прошле
године, потписала је протокол о
сарадњи са Матицом српском о
реализацији активности ради унапређења квалитета књижевног, образовног и
уметничког рада.
Овим протоколом се посебно истиче
сарадња на пројектима који се односе на
изучавање живота и дела Лукијана
Мушицког, историјских миграција, као и
српско-мађарских културних и историјских веза.
Ове године тим пројектом предвиђена
су предавања представника Матице српске, као и професора са Универзитета у
Новом Саду.
Предавања су почела овог месеца и
подељена су у два циклуса, Матица српска у два века и Токови колонизације у
општини Темерин од 18. до 20. века.
Генерални секретар Матице српске
Милан Мицић истиче да је ова сарадња
изузетно значајна због историјских чињеница о којима би грађани општине Темерин требало више да знају.

– Та врста сарадње је дошла из једног
заједничког става да можемо потписати
протокол о сарадњи и пронаћи заједничке теме које су везане за културну политику Матице српске, а теме везане за
општину Темерин су значајне истовремено и за српску националну културу. Тако
смо дошли до неколико значајних тема,
једна од њих је колонизација, односно
тема историјских миграција од 18 до 20.
века. Друга тема је Лукијан Мушицки,
као значајна личност српске историје,
књижевности и културе, рођен у Темерину, док су трећа тема српско-мађарски
односи кроз историју – наводи Мицић.
Предавања се одвијају у галерији Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин, а снимљени материјал је почео да
се емитује и на порталу Темерин инфо.
Мицић истиче зашто је важно да грађани
погледају сва ова предавања.
– Кључни значај ових предавања није
само упознавање са радом Матице српске, већ, пре свега, упознавање са темама као што је колонизација или српско-

мађарски односи, али и Лукијан Мушицки. То су теме који су везане за овај простор и ово је начин да сазнају нешто
више о себи, али и о својим суседима, јер
неспоразум међу људима управо и настаје због недовољно сазнања о другима.
Због тога је потребно да, кроз ова предавања и емитовање на Темерин инфо порталу, људи чују и сазнају више о другој
историји, култури, начину досељавања,
да би та врста сазнања приближила људе
једне другима.
Када је реч о другом циклусу, Матици
српској, Мицић наглашава да се њено
седиште налази тамо где се налази српски народ и српска култура.
– Српско становништво које живи на
просторима општине Темерин треба да
сазна које су делатности Матице српске.
То је најстарија српска установа, која броји два века, као и Летопис Матице српске. Они престављају једну врсту преседана и доброг узора – закључује за „Наше новине“ Мицић.
Т. К.
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Почела прва фаза реконструкције Старог парка

МАГИЈА СТАРОГ ПАРКА ТЕК ПОЧИЊЕ

За прву фазу издвојено 4.4 милиона динара – До краја године биће посађено 76 нових стабала –
Парк подељен у пет зона – Флора и фауна парка биће сачувана, а биће уведене и нове врсте

Р

адови на реконструкцији
Старог парка у Темерину
почели су 1. новембра, са
чиме је почела прва фаза уређења овог заштићеног добра треће категорије. Општина Темерин
заједно са Министарством за
заштиту животне средине за ову
фазу радова издвојила је 4.4
милиона динара.
Прва фаза радова подразумева уклањање дотрајалих и трулих стабала, која представљају
опасност за пролазнике, а на
тим местима биће посађено
ново дрвеће.
Према речима стручног коориднатора на уређењу Старог
парка Мајде Адлешић сви паркови у Војводини су у таквом
стању да је интервенција неопходна.
– За све пракове у Војводини,
па и за темерински, крајње време за уређење је, условно речено, било јуче. Када је реч о парку у Темерину, он је у том смислу куриозитет. Ова локална
самопурава је прва која је одлу-
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чила да предузме нешто и да се
ухвати у коштац са једним јако
озбиљним и захтевним послом,
као што је обнова Старог парка.
У критичном је стању, мислим
да смо о томе говорили још пре
три године када смо бранили
пројекат реконструкције, који је
урађен по позиву општине, и

тада сам учествовала у том
тиму.
– Од 1078 стабала, колико је
пописано у процесу валоризације, евидентирано је чак 294 као
врло критична. Ми сада нећемо
ићи на ту количину замене, јер
немамо та средства, нити је у
реду да се тако нагло рашчишћа-

ИЗГЛЕД ПАРКА ПРЕМА ПРОЈЕКТУ
ИЗГЛЕД парка ће добити
сасвим нову, другачију и лепшу магију, а у њему ће сви
грађани моћи подједнако да
уживају, имајући у виду садржаје које ће нудити.
– Унећемо нове садржаје,
фронтални део парка ће бити
нека реплика француских
стилова, унутрашњи ће бити
пејзажни, односно слободни,
енглески стил и ту ћемо имати и дечије игралиште, трим
стазе и рекреативни простори. Имаћемо и мали дивљи
део где ће моћи да се проуча-

ва флора и фауна, језеро ће
бити очишћено и увешћемо
нове врсте биљака и животиња. Када смо радили пројекат, био је замишљен да не
задовољи само потребе грађана за шетњу, одмор, дружење већ да има и тај рекреативни, забавни, едукативни,
туристички садржај. На један
начин да се ту стекне и економски ефекат, јер је ово
огромна инвестиција, а када
имате инвестицију очекујете
и неки повратни одговор –
наглашава Адлешић.

ва парк и из других разлога, не
само финансијских. Урадићемо
један добар захват, с тим што ће
одмах уз сечу ићи и садња, тако
да ће сва ослобођена места бити
попуњена новим врстама и примерцима – објашњава Мајда.
Реконструкција парка је предвиђена у неколико фаза. Стари
парк је заштићено добро треће
категорије због чега, како каже
Адлешић, кроз целу пројектну
процедуру морају да пролазе у
комуникацији и папирологији са
Прокрајинским заводом за
заштиту природе.
– Ово је сада прва фаза до
које смо дошли захваљујући
Министарству за заштиту животне средине Републике Србије,
која је отворила конкурс за
пошумљавање урбаних простора. Општина Темерин је конкурисала и добила средства да се
уради нешто у парку, тако да је
то велики корак и улазак у један
јако велики и комплексан посао
и за Општину Темерин и за ЈКП
Темерин, које је практично упра-
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ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Русија у
одбрани Србије?

С

вљач парком. Овај парк је
заштићено добро треће категорије, што значи да ми у целој
овој процедури морамо пролазити комуникацију и прапирологију са Покрајинским заводом за
заштиту природе, тако да се
ништа не ради без контроле и
увида да ли поступамо по правилима – каже Адлешић.
Прва фаза радова подразумева уклањање стотинак старих и
садњу 76 нових стабала што би
требало бити завршено до краја
године, уколико то временске
прилике дозволе.
– Сам фонд дрвенастих биљака се базира на 34 врсте. Моја
претпоставка, с озбиром да се
дуго бавим овим послом, је да је
тај број био другачијег састава,
имајући у виду да је кроз време
преовладало неколио изнвазивних врста које су прогутале простор. Ми ћемо радити на томе
да унесемо 56 нових врста, а
задржаћемо све постојеће у
оном обиму који допушта њихов
квалитет – наводи Адлешић.
Заштићене ће бити и животињске врсте, а о увиду о броју
животиња значајну улогу одиграло је и удружење Друштво
љубитеља природе „Фалко“.
– Удружење Друштво љубитеља природе „Фалко“ евидентирало је неких 70 врста птица и
ми радимо на томе да се њихова станишта очувају, како би
остале ту и, колико је могуће, да

повећамо тај број. Ту је и значајан број ситних животиња, од
водоземаца, преко риба у језеру
до ситних животиња попут јежева, веверица и осталих. Партери
су доста девастирани. Партерни
део ћемо очувати тиме што
ћемо његово посматрање и обилазак премостити, буквално ће
бити изграђени мали дрвени
мостићи, који ће омогућити да у
тај део улазимо као у мали амазон, мочвару, тако је замишљено по пројекту – прецизира
Адлешић.
Адлешић није прецизирала
када би могла бити завшрена
комплетна реконструција парка,
али према њеним предвиђањима и жељама то би требало да
буде за неке три године.
– Ја бих људима препоручила
да воле свој парк и да га доживе
као свој простор. Како се опходе
према свом дворишту и кући да
се тако опходе према њему, да
се чува, да се мање загађује, да
се дрвеће не оштећује, да имају
разумевања да та нека магија
парка, како кажу у коментарима, може бити опасна. Да схвате
да је овај парк дошао дотле да је
безбедоносно нестабилан за
грађане, поготово када су јаке
кише, ветрови и снегови. Уколико заиста воле свој парк и воле
да долазе ту, морају схватити да
он мора да доживи неке интервенције.
Т. Крајишник

авремени однос Русије преме
Србији, пре свега подршка када је
у питању косовски чвор, континуитет је контакта између две земље карактеристичног вековима уназад. Став,
често поновљен од стране руског председника, као и приликом многобројних
посета министра спољних послова Руске федерације Сергеја
Лаврова, а који гласи да је резелуција 1244 основа решавања
проблема јужне српске покрајине, само је потврда односа
разумевања и подршке велике словенске земље, толико пута
исказаног у историји.
Није ова констатација резултат романтичарског заноса,
истина често присутног код великог броја Срба. Она произилази из чињеничног стања. Културне, цивилизацијске, религијске, али и геополитичке везе, те стратешки интереси су
нешто што је спајало, као што и данас повезује, два народа. У
ретким периодима када су те везе лабавиле обично је једна (
а некад и обе) држава била под јаким утицајем туђинског фактора. Нарочито је ово било изражено у време Јелцина 90-тих
година, али и у периоду након победе бољшевичке револуције.
Наравно, неретко Србија није била задовољна заузимањем
става Русије у односу на кризе и изазове на Балкану. Рекао
бих да је то природно. Русија је велика империја те је морала
да води рачуна о сопственим стратешким интересима и визијама, понекад не потпуно компатибилним са жељом српског
народ за уједињењем и стварањем модерне државе. Тако је
на Берлинском конгресу 1878. Русија била у служби велике
Буграске, али ипак не запостављајући нас потпуно (мада је у
нашој, неретко позападњаченој историографији понављано
баш да је Русија оставила Србију).
Са једне стране нису Срби били задовољни ни ангажманом
Русије током Првог српског устанка, нарочито Букурештанским миром, после ког је практично легализован повратак
Турака у Београдски пашалук и успостављање поновне власти. Али са друге стране осма тачка тог уговора је предвиђала
аутономију за Србе, на основу које које је хатишерифом из
1830. књаз Милош издејствовао полу-независност - после
рата Русије и Турске, те притиска руског цара Николаја на султана.
Но, оно што је сигурно Русија је због својих, како смо горе
нагласили, вишеструких интереса и вековног пријатељства,
била, у границама својих могућности, заштитник српских
интереса. Разлог за кроз историју преовлађујући такав став
велике словенске царевине је једноставан – Русија је тако
поступајући најчешће бранила и своје интересе. Када тако
није чинила угрожавала је и сопствену безбедност, што нам
говори и њена политика 90-тих, али и промена те исте политике после бомбардовања Србије, што је било упозоравајуће
за Русију, те је произвело комешања у њеним елитама и на
крају резултирало уздизањем Путина.
Данашњи став Русије компатибилан је са оним што се
дешавало кроз читави историју. Подршка је вишеслојна и
огледа се кроз техничко-војну и дипломатску сарадњу у оквирима могућности, што одређује фактор контроле овог простора – већински на страни НАТО-а и Запада. Оно што треба да
знамо је да уколико ми не покажемо одлучност да бранимо
своју земљу, Русија нам не може помоћи. Али уколико будемо
одлучни да бранимо своје интересе свакако ће Русија и њен
председник бити наши савезници у оквирима колико им то
сложене међународне околности дозвољавају.
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Интервју са Бетином Шурањи, ћерком оснивача плантаже кивија

ПРВИ ПРОИЗВОЂАЧИ КИВИЈА У СРБИЈИ

Први пут посадили киви 2014. године - У Трезору први пут отворена шифра делатности за узгој
кивија – Плантажа се сада простире на око 1.3 хектара

С

рбија је земља богата обрадивом
земљом, узгајају се многе биљне културе,
међутим нико се до сада није усудио да
почне да се бави узгојем кивија. С тога вам
доносимо причу која је почела пре шест година
у равници, на плодном темеринском тлу, а њу
је покренула породица Жуњи.
Бетина Шурањи је ћерка оснивача прве
плантаже кивија у Србији – Јожефа Жуњија и са
њом је екипа „Наших новина“ разговарала о
томе како је све почело и како напредује производња овог, не тако карактеристичног, воћа за
нашу земљу.
Одакле идеја за узгојем не тако честог воћа
на нашем подручју као што је киви и то баш у
Темерину?
– Идеја потиче од мог оца који је са мамом
прве саднице засадио у башти. То му је био изазов. Тада му није успело, јер тада није знао да
постоји мушка и женска биљка. После неколико година је погледао мађарску емисију о плантажи кивија и тад је добио опет мотивацију да
крене са узгојем.
Колика вам је тренутно површина коју заузима засад кивија?
– Наша плантажа је подигнута 2014. године и
тада је обухватала око пола хектара са око 230
садница. Одлуку о проширењу смо донели
након првог рода, који се десио 2017. године на
јесен. У пролеће следеће године смо засадили
још око 350 садница. Тренутно наша плантажа
кивија се простире на око 1.3 хектара.
Одакле долази засад кивија?
– Порекло наших садница води из Италије и

врста се зове Хајвард,а оно што бих желела да
кажем јесте да је киви вишегодишња листопадна биљка пореклом из Кине. Изгледом киви
подсећа на винову лозу јер је пузавица. Расте

ШИРЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ФИРМЕ „ЖУЊИ-СИЛАК“
ФИРМА „Жуњи Силак“ постоји већ дуги
низ деценија и примарни посао увек је
било ратарство, иако су временом ширили своје послове. Према речима Бетине
Шурањи воћарство је само допуна њихове делатности.
– Наша фирма постоји од осамдесетих
година. Оснивачи су моји родитељи, течо
и тетка. То је била породична фирма и
онда су од 2001. године основали задругу.
Није нам план да потпуно пређемо у
воћарство. Ми то видимо само као допуну
делатности. Времена су доста промењива
и захтевају просто од човека да направи
корак испред конкуренције. Ми у главном
сејемо соју, кукуруз, шећерну репу и
нешто мало пшенице. Такође пре три
године засадили смо и лешник – објашњава Бетина.
на надморској висини од 600 до 2000 метара
углавном на брежуљкастим просторима и сврстава се у јужна или суптропска воћа. Такође
занимљиво је да се у Кини киви сматра поврћем.

Какво је киви воће?
– Киви је изутетно богат витаминима и
антиоксиданатима, у воћу можемо пронаћи
витамине као што су Ц,Е и калијум. Човек би
се свакако осећао боље када би конзумирао
један до два кивија дневно. На пример у
швајцарским болницама болесницима се уз
оброк даје и један киви.
– Он је јако погодан за дуже складиштење
наравно под одговарајућим условима. Воће
може да се чува чак и до 6 месеци на температури од 5 степени уз влажност ваздуха од
90 до 95%.
Зашто сте се определили за органску производњу?
– Нашу малу производњу смо од почетка
желели да усмеримо ка органској производњи, с циљем да произведемо здравствено
безбедну и квалитетну храну на еколошки
одржив начин. Управо смо тај процес конверзије и започели. С обзиром да период
прелаза траје неколико година, први домаћи
органски киви можемо очекивати у 2023.
години.
Како се формира тржиште, с обзиром на
то да сте једини домаћи произвођач?
– Наш производ примарно желимо да пласирамо на домаће тржиште. У скоро сваком
маркету можете пронаћи киви,а јасно је да
100% увоз. Имајући у виду предности кивија,
надам се да ћемо временом бити конкурентни на нашем тржишту у односу на велике
произвођаче око нас.
М. Савић

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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Одржан састанак поводом отварања нових смерова у СШ „Лукијан Мушицки“

ПОТРЕБА ЗА ЈОШ ЈЕДНИМ СМЕРОМ
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

У

Општини Темерин 19. новембра одржан је састанак чије су главне теме
биле отварање нових смерова из
области машинства и електротехнике по
дуалном моделу у СШ “Лукијан Мушицки”
за потребе привреде општине Темерин и
представљање програма подстицаја и субвенција за привреду Развојне агенције и
Развојног фонда Војводине.

РАЗВОЈ ДУАЛНОГ
ОБРАЗОВАЊА
ПО дуалном моделу се школује око
4500 ученика, у 80 школа, 52 града и
општине, у око 600 компанија, тако да
је данас дуално образовање код нас
заступљено у десет одсто целокупног
средњег стручног образовања, са тенденцијом раста.
– Наша школа за сада по дуалном
моделу образовања из подучја рада
машинство и обрада метала ученицима
нуди да изучавају трогодишње смерове
и то оператер машинске обраде, бравар
заваривач и механичар моторних возила на српском и на мађарском наставном језику, а из подручја рада шумарство и обрада дрвета смер оператер за
израду намештаја – каже Вељковић.
На састанку су говорили начелник
Јужнобачког округа Милан Новаковић,
директорка НСЗ у Новом Саду Татјана
Видовић, директорка Регионалне привредне коморе Нови Сад Оливера Симовић и директорка СШ „Лукијан Мушицки“

Татјана Вељковић. О подстицајима и субвенцијама за привреду говориле су Биљана Врзић, руководилац сектора за фондове Развојне агенције АПВ и Изабела Мугоша, сарадник у обради кредита Развојног
фонда Војводине.
Према речима директорке СШ „Лукијан
Мушицки“ Татјане Вељковић план је да се
наредне године омогући упис још једног
образовног профила.
– Оно што је у плану јесте да као школа
наредне године омогућимо деци избор за
упис у још један образовни профил из
области електротехнике а то је техничар
мехатронике или електротехничар информационих технологија у трајању од четири
године по дуалном моделу. Школа у сарад-

њи са Општином Темерин и привредницима из општине прати потребе привреде и
образује и припрема децу управо за она
заниманја која су потребна за даљи напредак и развој привреде у општини.
Председник општине Темерин Младен
Зец том приликом је изразио захвалност
говорницима и бројним привредницима
општине Темерин који су се одазвали позиву и показали интересовање за још већи
развој привреде.
– Верујем да ћемо заједничким снагама
и залагањем доћи до циља, уз интеракцију
са поменутим институцијама чији су представници били данас присутни - истакао је
Зец.
Е. Н. Н.
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Културно-уметничко друштво „Сирмаи Карољ“ постоји више од шест деценија

ТЕМЕРИНСКИ ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ,
НОШЊЕ, ОБИЧАЈА И ИГАРА
Удружење броји више од 150 чланова – Неговање и преношење обичаја и традиције најважнији
задатак Удружења - У новембру одржан „Тини“ фестивал, музичко такмичење по којем су препознатљиви

К

ултурно уметничко друштво „Сирмаи
Карољ“ је друштво које годинама на
овом простору представља културу мађарске заједнице, њену традицију и
народне игре.
Основано је 1955. године, а тренутно броје око 150 чланова, од школског до најстаријег узраста. Циљ оснивања друштва био
је да окупи младе људе који воле народну
песму, игру, дружење, путовања. Према
речима председника Културно-уметничког
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друштва „Сирмаи Карољ“ Флориана Варге,
њихова најважнија делатност је упознавање најмлађих са играма, песмама и обичајима предака.
– За грађане је важна мађарска култура, па се у оквиру тога бавимо фолклором,
обичајима, имамо и позоришне глумце,
изводимо и драмске представе. Међутим,
најважнија делатност нашег Удружења је
пружање могућности свим генерацијама,
почев од најмлађих до најстаријих, да се

упознају са народним играма и песмама
наших предака, са њиховим обичајима и
неговањем истих – прецизира Флориан.
Захваљујући ентузијазму својих чланова,
њихових родитеља и пријатеља, друштво
је врло брзо остварило значајне резултате
у свом раду. У првим годинама свог рада
чланови друштва одржали су велики број
концерата, учествовали су на великом броју фестивала у земљи и иностранству. Сваким даном све више је расло интересовање за упознавањем мађарске музике, игара и ношњи из различитих крајева.
У Удружењу баве се подучавањем у певању, игрању народне музике. У последње
време све више времена посвећују свирању на народним инструментима, а како
каже председник КУД-а Флориан, манифестација по којој су најпрепознатљивији је
фестивал певача забавне музике под називом „Тини“.
– У КУД-у постоји вишедеценијска традиција извођења позоришних представа
разних жанрова. У новије време кренули
смо са такмичењем у проналаску певачких
талената, које је касније израстао у најпознатији фестивал певача забавне музике
на мађарском језику у Војводини – наводи
Флориан.
Последњих тридесет година Културно
уметничко друштво „Сирмаи Карољ“ из
Темерина својим пријатељима и поштоваоцима приређује јединствен фестивал
певача забавне музике под називом „Тини“.

Понедељак, 29. новембар 2021.

КУЛТУРА

Овог пута омладинско певачко такмичење
одржано је 27. новембра у Спортској хали
у Темерину.
Певаче је пратио домаћи „Бакшиш“ бенд
заједно са дувачком секцијом и два пратећа вокала.
Такмичари овог фестивала припремали
су се и вежбали дуго, а главна проба одржана је 21. новембра у позоришној сали
Културног центра „Лукијан Мушицки“.
Кад је реч о овој манифестацији, Флоријан истиче да су у реализацији помогли како
локална самоуправа, тако и покрајина и

ПОБЕДНИЦИ
„ТИНИ“ ФЕСТИВАЛА
ТРОЧЛАНИ жири у чијем саставу су
били др Агота Виткаи Кучера, професорка на Академији уметности у Новом
Саду, Ервин Ереш, композитор и Арпад
Серда, композитор и извођач, изабрао
је 14 најбољих кандидата, седам у првој
млађој категорији (од 7 до 12 година) и
седам у другој омладинској категорији
(од 18 до 28 година).
У млађој категорију прва три места
освојиле су Едина Хармат из Мола, Лила
Ереш из Новог Бечеја и Ноеми Ивковић
из Сенте, док су победници у другој тј.
омладинској категорији Криштоф Ковач
из Торњоша, Емилија Гут из Банатског
двора и Ото Тот из Михајлова, који је
освојио и награду публике. У омладинској групи посебне награде однеле су
Хенриета Ереш и Емилија Гут.
држава, али и Мађарско национално веће.
– Највише нам је помогла Општина преко конкурса, а омогућила нам је и да користимо Спортску халу. Исто тако смо имали
помоћ и од Министарства културе и информисања из Београда и Покрајиснког секретаријата за културу, као и од Мађарског
националног већа – додаје Флориан.
Комплетан програм у Спортској хали пра-

тило је нешто више од 350 људи, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких
мера.
Поред „Тини“ фестивала Флориан напомиње остала дешавања која организују и
по којима је КУД познат.
– Наше познате манифестације су поред
Тини фестивала, и такмичење средњошколаца у музици и плесу, годишња приредба
за фолклор, учествујемо у оквиру Илнданских свечаности сваке године, али и у
другим манифестацијама. Имамо смотру
хорова сваке друге године, манифестацију
на којој се изводе војвођанске и мађарске
народне песме, драмске секције. Поменуо бих и такмичење у фолклору за децу и
средњошколце, више такмичења за наше
цитраше... Имамо заиста много приредби, које се можда не дешавају сваке године, али их имамо – са задовољством каже
председник Удружења.
Кореографије су богатије захваљујући разноврсним и аутентичним ношњама
карактеристичним за мађарски народ, а

поред ношњи имају и народне иструменте
и многе друге реквизите за извођење.
– Народне инструменте, ношње, реквизите набављамо преко различитих конкурса. Традиционало локлана самоуправа је
увек подржавала Мађарско културно-уметничко друштво. За редовну делатност конкуришемо и добијамо средства из буџета
Општине, са Тини фестивалом конкуришемо посебно. Увек добијемо средства, јер
је реч о великој манифестацији – наставља
Флориан. - Имамо и друге конкурсе преко
покрајине, министарства, такође из Мађарске имамо неке конкурсе, тако да се сналазимо, радимо пуно.
Како наводи највећи проблем КУД-а је
зграда, нарочито кровна конструкција,
свлачионице и бина, које треба средити.
О свему томе причали су са председником
Скупштине општине Темерин, који им је
рекао да ће Општина Темерин гледати да
реши ове проблеме, закључује за „Наше
новине“ Флориан Варга.
С. Косановић

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

Понедељак, 29. новембар 2021.

Најбољи темерински ђаци у пројекту ,,Учим + знам = вредим“

ШЕСТОРО ВЕЛИЧАНСТВЕНИХ

Четири билборда у Темерину красе насмејана лица најбољих ђака темеринских школа – Пројекат
се шести пут заредом одржава у општини Темерин

К

ао што смо већ писали у неком од
претходних бројева, пројекат ,,Учим
+ знам = вредим“ по шести пут заредом актуелан је у Темерину. Пројекат Удружења за промоцију друштвене одговорности из Новог Сада подразумева промоцију
најбољих ђака основних и средњих школа
у Новом Саду и шест локалних самоуправа- Сремски Карловци, Беочин, Србобран,
Жабаљ, Бачки Петровац и Темерин. То су
ђаци који су остварили сјајне и запажене
резултате из области науке и уметности.
Дочекали смо да насмејана лица шесторо величанствених и најбољих у школској
2020/2021. красе билборде у Темерину. Па
да их представимо.
Ана Скенџић и Милан Миљковић су
ђаци генерације Основне школе ,,Петар
Кочић“ у Темерину. Душан Лалић ученик је
генерације Основне школе ,,Данило Зеленовић“ у Сиригу. Зорана Малешевић је
ђак генерације у Основној школи ,,Славко
Родић“ у Бачком Јарку. Саболч Пап ученик
6. разреда Основне школе ,,Кокаи Имре“,
освојио је друго место на државном такмичењу из физике. Лоранд Варга ученик
је генерације трогодишњег смера Средње
школе ,,Лукијан Мушицки“ у Темерину.
Сви ови ђаци поред петица и доброг
владања у школи, освојили су и нека од
првих награда на окружним и републичким такмичењима.
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Да су најбољи ђаци понос и дика не
само својих родитеља, већ и читаве наше
општине, слаже се и председник Младен
Зец.
– Честитао бих овом приликом родитељима и наставницима ове сјајне деце јер
су успели да у временима великих изазова, трудом и радом, од њих направе добре
људе и добре ђаке. Увек ме обрадују билборди са најбољим ђацима наших школа.

КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО
УДРУЖЕЊЕ за промоцију друштвене
одговорности 2015. године први пут је
реализовало овај пројекат. Тада се на
14 билборда у Новом Саду налазило 30
најуспешнијих ђака новосадских основних и средњих школа. Циљ је био да се
ова иницијатива шири и да се што више
општина прикључи пројекту. Резултат
тога је шеста година заредом у општини
Темерин.
Ова деца заиста јесу понос општине Темерин и поред поклона које им уручујемо
као најбољим ђацима, ово је добар начин
да им одамо и јавно признање за њихов
труд и рад- изјавио је председник општине Темерин Младен Зец и изразио наду да
ће та деца по завршетку школовања остати
да живе у Темерину и допринети развоју

своје општине знањем и искуством које ће
стицати.
– Сматрам да је овај пројекат веома
важан за целу локалну заједницу. Онај ко
је добар и вредан, треба да се истакне. Та
деца су узор свима нама. Они су доказ да
се знање, труд и рад ипак исплате и вредне ђаке треба промовисати и награђивати.
Верујем да су родитељи, али и шира породица и комшије, поносни на своје најбоље
ђаке, а општина Темерин ће и даље бити ту
да их подржава и награђује - каже за ,,Наше
новине“ Изабела Урбан, чланица већа за
образовање општине Темерин.
Председник Удружења за промоцију друштвене одговорности Александар Савановић који је идејни творац овог пројекта
каже да су памет и образовање један од
најважнијих стубова друштва које жели да
се развија и напредује.
– Општина Темерин је прави пример сарадње када је реч о пројекту
,,Учим+Знам=Вредим“, али и односу према
најбољим ђацима. Намера овог пројекта
и била је да се најбољи ђаци промовишу,
охрабре да наставе са успесима, буду прави друштвени узори, али и да се подстакну
локалне самоуправе да више пажње обрате
на своје најбоље ђаке. Драго ми је да локалне власти у Темерину то подржавају већ
шест година уназад- рекао је Савановић.
К. Н. Н.

АКТУЕЛНО

Понедељак, 29. новембар 2021.

Стипендије студентима додељене 23. новембра

ОПШТИНА ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
СТИПЕНДИРА 50 СТУДЕНАТА
За ову намену Општина Темерин издвојила четири милиона динара – Сви пријављени студенти
задовољили критеријуме конкурса и добили стипендије

У

свечаној сали Скупштине
општине Темерин 23.
новембра додељени су
уговори студентима основних и
мастер студија о стипендирању
њиховог школовања за школску
2021/2022. годину.
Стипедније су добили сви
пријављени студенти који су
испуњавали услове конкурса, а
било их је 50. Они ће месечно
добијати 8.000 динара наредних десет месеци.
Уговоре су уручивали председник Општине Темерин Младен Зец, као и чланица већа
задужена за образовање Изабала Урбан која је студентима
поручила да раде на себи, јер
знање је нешто што им нико не
може одузети.
– Ово је било свечано потписивање уговора за студентске
стипендије. У зависности од
године, пријави нам се од 40 до
70 студената. Ове године јавило
се 50 студената и сви су испунили услове, а један од основних

је био наравно просек студија
од 8.5. Општина Темерин помаже студентима тако што и субвенционише њихове путне трошкове са 1.000 динара месеч-

но. Надамо се да ћемо успети
стипендије моћи мало и да увећамо, али ту се увек водимо
републичким нивоом. Верујемо
да им је битно што се о њима

локалана самоуправа брине,
помоћ јесте скромна, али током
10 месеци то је ипак значајна
сума. Знање је вредно и велико
благо и нико вам га не може
узети. Са знањем живите један
другачији, квалитетнији живот,
а тим боље уколико га искористите, јер тиме обезбеђујете
себи бољи живот.
Младен Зец је том приликом
истакао да ће увек ценити и
награђивати вредне студенте.
– Као и претходних година,
али и свих оних које су пред
нама, вредноваћемо и награђивати најбоље студенте. Поносни
смо на њихов рад, труд, памет и
креативност. Желимо да верујемо да ће ове стипендије бити
само подстицај за њихов даљи
труд и успех, а да ће, након студија, пронаћи послове и засновати радне односе, ако не у
свом месту, онда бар у нашој
лепој и плодотворној Србији –
нагласио је Зец.
Т. К.
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АКТУЕЛНО

Понедељак, 29. новембар 2021.

Активности Општинског удружења пензионера Темерин

МЛАДИ ДУХ ТЕМЕРИНСКИХ
ПЕНЗИОНЕРА

Темеринска општина има више од 6.500 пензионера од којих Удружење броји око 1.200 чланова

O

пштинско удружење пензионера Темерин, које постоји више од
седам деценија, активно учествује
на разним манифестацијама на подручју
општине Темерин, али и шире, доносећи
награде и похвалинице.
Њихови чланови су препознатљиви по
марљивом раду и слоги, због чега се на
њихову помоћ често ослањају и остале
цивилне организације.
Месна удружења пензионера у све четири месне заједнице (Темерин, Старо Ђурђево, Бачки Јарак и Сириг) у програму рада
значајну пажњу посвећују сарадњи са другим организацијама, набавци огрева, обезбеђивању пакета помоћи за најугроженије,
контроли здравља, опоравку својих чланова у бањама, екскурзијама у Србији, али и у
суседним земљама.

УДРУЖЕЊЕ
БРОЈИ ВИШЕ
ОД 1.200 ЧЛАНОВА
Општинско удружење пензионера
Темерин основано је 1. јула 1947. године. Тренутно броји више од 1.200 чланова, који су платили чланарину за ову
годину, што им омогућава разне погодности. Од тог броја чланова у Месној
организацији (МО) Темерин има око
700, у МО Старом Ђурђеву нешто више
од 160, у Бачком Јарку око 265 и у
Сиригу 234 пензионера. На територији
општине Темерин живи нешто више од
6.500 пензионера.
Поред свих хуманитарних акција у којима су учествовали пензионери, председник Удружења Мирко Зорић посебан акценат даје на удружењима и излетима и то
истиче као приоритет удружења.
Имамо људе којима треба помоћи, али
такође и оне који су усамљени и којима
треба друштво. Настојаћемо да квалитет
живота најстаријих грађана општине Темерин допуњавамо организовањем великог броја дружења, излета (једнодневних,
дводневних), одлазака у бање... – набраја
Зорић.
Као редовну акцију коју годишње бар
једном имају, издваја одлазак у Хрватску
код пријатељске организације пензионера у Негославцима, где се заједно друже и
размењују искуства.
Најстарији грађани општине Темерин
сваке године имају и могућност да иду

на опоравак у бање у организацији Удружења, а интересовање је увек велико.
Ове године, преко Општинског удружења
пензионера Темерин, право на рехабилитацију о трошку Фонда ПИО, са подручја темеринске општине, остварило је 52
пензионера. У овим ситуацијама Удруже-

ње прикупља документацију и конкурише
пензионом фонду за бесплатне бање на
нивоу целе опшптине. За следећу годину
услови су промењени, те најстарији грађани који су ранијих година користили право
на бесплатно лечење у бањама, неће имати могућност да конкуришу.
Пензионери могу набавити угаљ и дрва,
за шта покажу интересовање и набавка
преко Удружења им је повољнија него да
сами набављају огрев на дрвари, а исто
тако могу да га плате на више рата без
камате. Како истиче председник Општинског удружења, то је врло битна и велика
олакшица како за пензионере тако и за
локалну заједницу.
Ако објединимо све пензионере, можемо да набавимо огрев испод тржишне
цене и да договоримо са добављачима да
дају на рате робу. То су неке од погодности
које можемо да учинимо за наше пензионере.
Према речима Зорића, помоћ државе
и локалне самоуправе им је од изузетног
значаја, нарочито у време коронавируса,
када су најстарији становници и најугроженији, те средства добијају како од Општине, тако и од Савеза пензионера Војводине
и пензионог фонда.
С. К.

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

Понедељак, 29. новембар 2021.

У галерији Културног центра „Лукијан Мушицки“ 25. октобра одржана трибина
„Ријалити програм и ментално здравље“, предавач психотерапеут Марко Браковић

РИЈАЛИТИ ПРОГРАМ – ЈЕФТИН,
ИСПЛАТИВ И ОПАСАН САДРЖАЈ

Ријалити програми негативно утичу на ментално здравље људи, подстичу на вербално и физичко
насиље – Решење опорезивање оваквих програма и укидање са националних фреквенција

У

галерији Културног центра
„Лукијан Мушицки“ у
Темерину крајем прошлог
месеца одржана је трибина под
називом „Ријалити програм и
ментално здравље“. Предавач је
био Марко Браковић, психотерапеут и дипломирани андрагог, док је модератор вечери
био Бранислав Зукић.
Бројна истраживања напомињу да ријалити програми негативно утичу на људско здравље,
а посебно на ментални аспект.
Марко Браковић, писац и психотерапеут, причао је на трибини
о утицају ријалити програма,
као феномена модерног доба,
на ментално здравље.
Будући да у програмима ове
врсте често долази до физичког
и вербалног насиља, које је
последица веома лошег васпитања и свести самих учесника,
што свим гледаоцима пружа
лошу слику и успоставља погрешне приоритете и моралне
вредности, потпуно је логично
да ће редовно гледање ријалити програма код гледалаца изазивати лоше емоције и утицати
на њихову психу. Према речима
психотерапеута Браковића утицај се остварује преко механизама идентификације, учења по
моделу.
– Ријалити програми утичу
махом лоше, и свој утицај остварују преко механизама идентификације, учења по моделу, а у
новије време, имамо и механизме нормализације и хипернормализације при којој се неприхватљиве и морално проблематичне појаве третирају као
могућност регуларног избора у
животу. Ово не важи само код
нас, то је светски тренд – наводи психотерапеут.
Браковић већ годину дана
иде сам на турнеји по домовима културе са темом ријалити
програма и менталног здравља,
са значајним освртом на свој
трећи роман који говори о тој
теми.
Како каже, решење за овај

проблем су додатна опорезивања оваквих програма, уклањање са националних фреквенција, као и образовање становништва.
– Људи су по природи воајери
јер нам је то, као врсти, накада
служило за оријентацију и преживљавање. Данас то служи
маркетингу и индустрији забавних програма зарад продаје
рекламног простора огласивачима. Решења су додатно опо-

резивање и одвајање тог новца
за културу, уклањање са националних фреквенција и образовање становништва – додаје
Браковић.
Задовољан је сарадњом са
Културним центром „Лукијан
Мушицки“ и поручује читаоцима „Наших новина“ да читају
добре књиге и вежбају стрпљење.
– Утисци су веома добри и
сарадња са људима из Култур-

БИОГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
МАР КО Браковић је рођен
26. јануара 1978. године у
Београду. Године 2006. дипломирао је андрагогију на Филозофском факултету у Београду, након чега уписује постдипломске студије из области
конструктивистичке психотерапије. Од 2008. самостално
ради као психотерапеут, а
2011. постаје редован члан
стручног тима у дефектолошком саветовалишту Ентера,
где и данас ради као психотерапеут и едукатор. Пише
стручне чланке и блогове,

неретко гостује на трибинама,
као и у радио и телевизијским
емисијама. Писао је за десетак домаћих часописа и дневних листова, а има и редовну
колумну на порталу БГ онлине. Текстови су му објављивани и у региону. Редован је
ана ли ти чар
дру штве них
дешавања и важи за једног од
најистакнутијих психотерапеута млађе генерације. Био је и
успешан професионални бубњар више од двадесет пет
година и иза себе има два
албума и три сингла.

ног центра је била лака и пријатна. Србија још увек има значајан
број културних и образованих
људи. Свима бих поручио да
читају добре књиге, не чекају
инстант решења и вежбају стрпљивост – изричит је Браковић.
Директор Културног центра
„Лукијан Мушицки“ Драгић
Томић истиче негативан утицај
ријалити програма на гледаоце
и важност одржавања оваквих
трибина.
– На трибини је из угла предавача анализирана тренутна
ситуација на нашим телевизијама у вези ријалити програма као
и њихов негативан утицај на
младе али и на све нас у целини
– наставља Томић. - Токсично
понашање учесника, испољавање агресије,манипулације, нарцизма у ударним тв терминима
је свакако нешто што има изразито негативан утицај на гледаоце. Један од закључака трибине
би могао бити у складу са размишљањем глумца и редитља
Гери Олдмана који је описао
ријалити телевизију као „музеј
друштвеног пропадања“.
С. К.

15

КУЛТУРА

Понедељак, 29. новембар 2021.

Час српског језика са екипом ,,Наших новина“

КАКО СЕ КАЖЕ?

– Језичке недоумице стварају нам конфузију у глави – Није срамота консултовати Правопис или
Граматику
У ПРОШЛОМ БРОЈУ ,,Наших новина“
упознали смо вас са правилним облицима
етника тј. називима становника неког
места. Свакодневно се дешава да застанемо у говору или писању (бар ми који водимо рачуна о граматици и правопису) и
запитамо се ,,Како се каже?“
Тада посежемо за граматиком, правописом, речником или чак интернетом.
У овом броју навешћемо вам неке језичке недоумице и грешке које правимо при
изговору или писању. А на крају чека вас
тест српског језика.

ПРОВЕРИТЕ
СВОЈЕ ЗНАЊЕ

ПРЕД вама је неколико питања из
српског језика како бисте проверили
своје знање. Одговоре и објашњења
истих објавићемо у следећем броју
,,Наших новина“.
Питање 1: Изаберите правилно написану реченицу.
• Стићићу на време у школу.
• Доћи ће мо сутра на рођендан.
• Написаћеш лепо писмо.
Питање 2: Изаберите правилно написану језичку конструкцију.
• Ево Марка!
• Ево га Марко!
• Ево њега Марка!
Питање 3: Само једна реченица је
исправна
• Кафа за понети.
• Он је најбољи спортиста икада.
• Добро сам прошла, с обзиром на то
да сам имала проблема.
Питање 4: Само један облик глаголског
прилога садашњег је исправан:
• Жвакајући
• Гледајући
• Упознавајући
Питање 5: Само једна реч је правилно
написана
• Фото-апарат
• Фотоапарат
• Фото апарат

СВЕ ВРЕМЕ ИЛИ СВО ВРЕМЕ?

Тачан одговор је СВЕ ВРЕМЕ. Придевска
заменица у мушком, женском и средњем
роду једнине гласи: САВ, СВА, СВЕ; у множини СВИ, СВЕ, СВА. Облик ,,све“ долази из
давних времена када је заменица гласила

16

вас, вса, все, а пошто је с било меко иза
њега није могао доћи вокал О него Е.
Касније је дошло до метатезе гласова
(замене места), Е се није мењало и тако
данас имамо заменицу СВЕ. Уз именице
средњег рода стајаће и придевска заменица средњег рода, као на пример: све време, све благо, све имање.

ИЗВИНИТИ (СЕ) ИЛИ ИЗВИНУТИ

Оба су правилна, али у различитим случајевима. Овде су у питању два глагола различитог значења. Први ИЗВИНИТИ (СЕ) има
значење: замолити за опроштај. Он се
мења по лицима: извиним се, извиниш се,
извини се; извинимо се, извините се, извине се.
На пример: Извинио сам се Марку. Била
сам груба, па сам се извинила.
Други глагол ИЗВИНУТИ значи: ишчашити, уганути, савити леђа. Он се мења: извинем, извинеш, извине; извинемо, извинете, извину. На пример: Извинула сам леђа

на часу физичког. Јако се извинуо, па га је
заболело.

ЧАК ШТАВИШЕ ИЛИ ...

Када кажемо ЧАК ШТАВИШЕ употребили
смо плеоназам (нагомилавање речи које
имају исто или слично значење). Ове две
речи имају исто значење, па је правилно
рећи или ЧАК или ШТАВИШЕ.

БИСТЕ ИЛИ БИ СТЕ

Правилно је рећи БИСТЕ. Ово је облик
аориста помоћног глагола БИТИ. У свим
лицима он гласи: ја БИХ, ти БИ, он/она/оно
БИ; ми БИСМО, ви БИСТЕ, они/оне/она БИ.
Дакле, облици првог и другог лица множине пишу се спојено, никако одвојено! А
облик БИХ користи се само у првом лицу
једнине. Никако не смемо рећи ја би или ти
бих, како често чујемо на телевизији.
На пример: Да ли бисте хтели да ми
помогнете? Волели бисмо да одемо на
море. Дошла бих ти у посету.
К.Н.Н.
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Запажен успех Темеринаца на Европском кик-бокс такмичењу јуниора у Будви

ИЗ БУДВЕ ТЕМЕРИНЦИ ДОНЕЛИ
ЈЕДНО ЗЛАТО И ДВА СРЕБРА

Са 47 такмичара у Будви репрезентација Србије остварила резултат какав нису успеле да остваре
екипе које су водиле преко 100 такмичара – Освојили преко 30 медаља

Р

епрезентација Србије у кик-боксу била је
на Европском такмичењу јуниора у кикбоксу у Будви, где је остварила одличне
резултате. Освојили су 6 златних, 15 сребрних и 11 бронзаних медаља. Тим поводом
екипа „Наших новина“ разговрала је са чланом стручног штаба репрезентације Жељком
Шобићем, који нам је открио како су се припремали и колико је било тешко остварити ове
сјајне резултате.
Као члан стручног штаба репрезентације
како си задовољан успехом?
– С обзиром на то да сам члан стручног штаба репрезентације морам почети од тога да је
српска репрезентација у Будви остварила огроман успех, поготово што је већина учесника по
први пут на тако великом такмичењу. Конкуренција је била превелика, дошле су екипе из
скоро свих европских земаља, а ми смо завршили у генералном пласману као други, што
сматрам као велики успех – каже Шобић.
Какви су успеси Темеринаца били у Будви?
– Од петоро такмичара из темеринског
кик-бокс клуба „Спарта“, који су пошли на
првенство, тројица су се окитила медаљама. Богдан Гвизац је поражен за један бод у
последњој секунди где је изгубио од Бугарина.
Лазар Трпинац такође оставио добар утисак и
радио добру борбу коју је изгубио на поене.
Александар Дондур је имао три тешка меча
у супертешкој јуниорској категорији, дошао је
до финала где је изгубио од Црногорца.
Алекса Гермек, освајач сребра, имао је два

тешка меча, од којих је у другом изгубио од
Руса, а у првом победио такмичара из БиХ.
Стефан Ђуричић се у финалу такмичио са
Литванцем, који је један од најбољих јуниора
европског кик-бокса. Губио је на поене, али у
другој рунди је дошло до прекида меча.
Како се котира клуб „Спарта“ међу кикбокс клубовима у Србији?

ТРУД И РАД
СЕ ИСПЛАТЕ
ЗА 10 година колико постоји клуб „Спарта“ имамо тренутно најбољу јуниорску
екипу у Србији. Ове године пет јуниора
репрезентативаца није имао нико – истиче Шобић.

– Имали смо једног сениора на светском и
на европском првенству пет јуниора. Волео
бих да нагласим да то нема везе са тим што
сам ја у стручном штабу репрезентације, него
зато што су они државни прваци и заслужили су позив у репрезентацију. Сматрам то као
велики успех за наш мали клуб и нашу малу
средину.
Мали неуспех са овогодишњег балканског
тамичења нас није зауставио, моја очекивања су се испунила. На почетку године су били
државни прваци, а у другом делу, захваљујући
исцрпним припремама које смо организовали уз помоћ ЈКП“Темерин“ и локалне самоо-

управе, успели смо да употпунимо причу и да
имамо пет јуниора ререзентативаца са једним
златом и два сребра са европског такмичења.
Да ли си очекивао да ће те позвати као
члана стручног штаба у репрезентацију?
– Да, јесам. Када је Срђан Радуловић постао
селектор репрезентације, веома брзо је дошао
позив, који сам оберучке прихватио .То је јако
велика обавеза, али и велика част. Од мене
захтева одсуство и са посла и од куће., али сам
прихватио и испало је добро.
Која такмичења планирате у следећем
периоду?
– Имамо два регионална такмичења на која
ћу извести дечије групе. Борилачки спортови
су у последње време у експанзији и постоји
доста почетника. У Бечеју је 27. новембра, а од
3. до 5. децембра имамо такмичење у Нишу за
ове јуниоре који су били на европском, практично за њих нема одмора. Имамо и такмичење у Сомбору 12. децембра којим ћемо затворити сезону.
Морам да напоменем да ће у Нишу, наш
Богдан Гвизац радити заостали меч државног
првенства у фул контакту. То је једно финале
које, у случају да победи, нама доноси шампионску титулу у фул контакт дисциплини. Такође у том случају би у генералном пласману у
све четири дисциплине постали екипни шампиони Србије, што би представљало највећи
успех у десетогодишњој историји клуба „Спарта“ - са поносом наглашава Шобић.
М. С.

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

СИ РИ ЖА НИ МА ЈЕСЕ ЊЕ ПО ЧАСТИ
Сириг – Милетић 3:0 (1:0)
СИРИГ: Спортски центар Мика
и Мишке, гледалаца: 100, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци:
Рабљеновић у 40, Декић у 70. и
Станковић у 88. минуту, жути картони: Радовић, Грујичић (Сириг),
Спасојевић, Рогић (Милетић).
СИРИГ: Видовић, Радосављевић (Галић), Радовић (Вулић),
Танасић Вукеља, Грујичић, Дубравац (Декић), Миловановић,
Косић, Рабљеновић (Станковић),
Брежњак.
МИЛЕТИЋ: Петковић, Спасојевић, Бачикић, М. Тривуновић, Н.
Тривуновић, Славнић, Дорословачки, Чолић, Бањац, Јанковић,
Рогић.
Сирижани су уграбили јесење ловорике и успешно прешли
пола пута ка циљу – повратку у
Новосадску лигу. Гости из Мошорина, иако су допутовали са 11
играча, пружили су добар отпор
и тек у финишу су два пута пот-

писали капитулацију. Пре тога,
домаћини су имали минимално
вођство, обезбеђено пред одлазак на одмор, када је слободан

ударац извео Милорад Косић, а
Владимир Рабљеновић додирнуо лопту на путу ка мрежи. Измене су улиле додатну енергију,

па су Декић и Станковић, у последњих двадесет минута, потврдили победу.
М. М.
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СВАКОГ ДРУГОГ ЧЕТВРТКА
Емисија ПРАВА РЕЧ аутора Милована Балабана
Актуелне теме, аргументован дијалог и компетентни саговорници
YT канал, FB страница и група и Интернет портал
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