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Одр жан са ста нак са ми ни стар ком кул ту ре и ин фор ми са ња Ма јом Гој ко вић

РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „ГРА ДО ВИ
У ФО КУ СУ“ ПО ЧИ ЊЕ КРА ЈЕМ ГО ДИ НЕ

Оп шти на Те ме рин до би ла 13.5 ми ли о на ди на ра за овај про јек та – Од то га 10 ми ли-
о на за иград њу До ма кул ту ре у Си ри гу – За уре ђе ње ен те ри је ра згра де Ме сне за јед-
ни це у Бач ком Јар ку три ми ли о на

Оп шти на Те ме рин апли ци ра ла је на 
кон курс Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је “Гра до ви у 
фо ку су 2021” и до би ла 13.5 ми ли о на 
ди на ра. Од то га 10 ми ли о на ди на ра 
би ће усме ре но на из град њу До ма кул ту-
ре у Си ри гу, 500.000 ди на ра на из ра ду 
про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је за 
кул тур ну ста ни цу у Бач ком Јар ку и три 
ми ли о на ди на ра за ра до ве на ен те ри је-
ру објек та Ме сне за јед ни це Бач ки Ја рак.

При ли ком са стан ка одр жа ног са гра-
до на чел ни ци ма и пред сед ни ци ма 

оп шти на у Ср би ји у Па ла ти Ср би је, пред-
став ни ци ло кал них са мо у пра ва, ме ђу 
ко ји ма је био и пред сед ник оп шти не 
Те ме рин Мла ден Зец, ин фор ми са ли су 
ми ни стар ку кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ма ју Гој ко вић о то ку ре а ли за ци је про је-
ка та и пла но ви ма на њи хо вом спро во-
ђе њу.

– Оп шти на Те ме рин ће ре а ли за ци ју 
по ме ну тих про је ка та за по че ти кра јем 
ове и по чет ком на ред не го ди не. О 
по чет ку као и то ку ра до ва, гра ђа ни ће 
сва ка ко би ти ин фор ми са ни, а ве ру јем 

да ће би ти за до вољ ни ка да до би ју но ве 
до мо ве кул ту ре, ка ко би кул тур на де ша-
ва ња мо гла још ви ше да за жи ве јер 
на ши су гра ђа ни то за слу жу ју. Та ко ђе, 
на кон ра до ва на ре кон струк ци ји фа са де 
објек та Ме сне за јед ни це Бач ки Ја рак, са 
за до вољ ством мо гу да ка жем да ће би ти 
уре ђен и њен ен те ри јер и ти ме ће мо 
до би ти је дан ком плет но ре кон стру и сан 
и ре но ви ран обје кат ко ји ће убу ду ће 
кра си ти цен тар Бач ког Јар ка - ис ти че 
Зец.

Е. Н. Н.
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Пот пи са ни уго во ри за до де лу гра ђе вин ског ма те ри ја ла из бе гли ца ма

ПО МОЋ ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА
СЕ НА СТА ВЉА

Осам из бе глич ких по ро ди ца до би ло по моћ у гра ђе вин ском ма те ри ја лу – Вред ност па ке та 550.000 
ди на ра – За вр шен и дру ги кон курс, до де ла уго во ра по чет ком сле де ће го ди не

Уго во ри за до де лу гра ђе-
вин ског ма те ри ја ла из бе-
гли ца ма пот пи са ни су у 

сре ду, 17. но вем бра, у са ли 
Оп штин ског ве ћа оп шти не 
Те ме рин.

Пот пи са но је осам уго во ра, а 
вред ност па ке та из но си ла је 
550.000 ди на ра, ко је је обез бе-
дио Ко ме се ри јат за из бе гли це 
и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је 
са уче шћем од 90 од сто од 
укуп не вред но сти па ке та, док 
је Оп шти на Те ме рин има ла 
уче шће од 10 од сто. 

Уго во ре је уру чи вао пред-
сед ник Оп шти не Те ме рин 
Мла ден Зец и том при ли ком 
ис та као да ће се ова кви ви до-
ви по мо ћи избе гли ца ма на ста-
ви ти и убу ду ће. 

– Ово је вид по мо ћи ко ју 
на шим су гра ђа ни ма кон ти ну и-
ра но омо гу ћа ва мо. Све сни смо 
про бле ма у ко јем су се на шли 
од ка ко су из бе гли. Ових осам 

љу ди ко ри сте по моћ пр ви пут 
по сле 25 го ди на ка ко су из бе-
гли и ви дим да су за до вољ ни 
што им је Оп шти на Те ме рин 
по мо гла да по бољ ша ју усло ве 
жи во та у ко ји ма тре нут но 
жи ве, због че га ми је из у зет но 
дра го. На дам се да ће они 

оста ти ов де да жи ве, ра де и 
при вре ђу ју, ка ко би сви за јед-
но раз ви ја ли оп шти ну Те ме-
рин. 

За вр шен је и још је дан кон-
курс за до де лу гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла из бе гли ца ма, а 
пре ма ре чи ма Мла де на Зе ца 

пот пи си ва ње тих уго во ра оче-
ку је се по чет ком сле де ће го ди-
не. 

– Ве ру је мо да ће и сле де ће 
го ди не би ти но вих кон кур са. 
За вр шен је још је дан кон курс 
за до де лу гра ђе вин ског ма те-
ри ја ла и ти уго во ри ће се нај ве-
ро ват ни је пот пи си ва ти по чет-
ком сле де ће го ди не. На ред не 
го ди не нас та ко ђе оче ку је и 
от куп се о ских до ма ћин ста ва, 
као и рас пи си ва ње кон кур са за 
из бе гли це за два ста на у Си ри-
гу, ко ја су оста ла не рас по ре ђе-
на – на ја вљу је Зец. 

Под се ћа мо, Оп шти на Те ме-
рин већ ду ги низ го ди на у 
са рад њи са Ко ме се ри ја том за 
из бе гли це и ми гра ци је Ре пу-
бли ке Ср би је по ма же из бе гли-
ца ма са те ри то ри је на ше 
оп шти не до де лом ста но ва, 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла, као 
и оста лим па ке ти ма по мо ћи. 

Т. К.
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По че ла пре да ва ња Ма ти це срп ске у окви ру про то ко ла о са рад њи са Оп шти ном Те ме рин

СА РАД ЊА КО ЈОМ СЕ НЕ ГУ ЈЕ
ИСТО РИ ЈА И КУЛ ТУ РА НА РО ДА

СА ОВИХ ПРО СТО РА
Пре да ва ња по де ље на у два ци клу са – Еми то ва ње сни мље ног ма те ри ја ла на пор та лу Те ме рин инфо

Оп шти на Те ме рин, кра јем про шле 
го ди не, пот пи са ла је про то кол о 
са рад њи са Ма ти цом срп ском о 

ре а ли за ци ји ак тив но сти ра ди уна пре ђе-
ња ква ли те та књи жев ног, обра зов ног и 
умет нич ког ра да. 

Овим про то ко лом се по себ но ис ти че 
са рад ња на про јек ти ма ко ји се од но се на 
из у ча ва ње жи во та и де ла Лу ки ја на 
Му шиц ког, исто риј ских ми гра ци ја, као и 
срп ско-ма ђар ских кул тур них и исто риј-
ских ве за. 

Ове го ди не тим про јек том пред ви ђе на 
су пре да ва ња пред став ни ка Ма ти це срп-
ске, као и про фе со ра са Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. 

Пре да ва ња су по че ла овог месеца и 
по де ље на су у два ци клу са, Ма ти ца срп-
ска у два ве ка и То ко ви ко ло ни за ци је у 
оп шти ни Те ме рин од 18. до 20. ве ка. 
Ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске 
Ми лан Ми цић ис ти че да је ова са рад ња 
из у зет но зна чај на због исто риј ских чи ње-
ни ца о ко ји ма би гра ђа ни оп шти не Те ме-
рин тре ба ло ви ше да зна ју. 

– Та вр ста са рад ње је до шла из јед ног 
за јед нич ког ста ва да мо же мо пот пи са ти 
про то кол о са рад њи и про на ћи за јед нич-
ке те ме ко је су ве за не за кул тур ну по ли-
ти ку Ма ти це срп ске, а те ме ве за не за 
оп шти ну Те ме рин су зна чај не исто вре ме-
но и за срп ску на ци о нал ну кул ту ру. Та ко 
смо до шли до не ко ли ко зна чај них те ма, 
јед на од њих је ко ло ни за ци ја, од но сно 
те ма исто риј ских ми гра ци ја од 18 до 20. 
ве ка. Дру га те ма је Лу ки јан Му шиц ки, 
као зна чај на лич ност срп ске исто ри је, 
књи жев но сти и кул ту ре, ро ђен у Те ме ри-
ну, док су тре ћа те ма срп ско-ма ђар ски 
од но си кроз исто ри ју – на во ди Ми цић. 

Пре да ва ња се од ви ја ју у га ле ри ји Кул-
тур ног цен тра „Лу ки јан Му шиц ки“ Те ме-
рин, а сни мље ни ма те ри јал је по чео да 
се еми ту је и на пор та лу Те ме рин ин фо. 
Ми цић ис ти че за што је ва жно да гра ђа ни 
по гле да ју сва ова пре да ва ња.

– Кључ ни зна чај ових пре да ва ња ни је 
са мо упо зна ва ње са ра дом Ма ти це срп-
ске, већ, пре све га, упо зна ва ње са те ма-
ма као што је ко ло ни за ци ја или срп ско-

ма ђар ски од но си, али и Лу ки јан Му шиц-
ки. То су те ме ко ји су ве за не за овај про-
стор и ово је на чин да са зна ју не што 
ви ше о се би, али и о сво јим су се ди ма, јер 
не спо ра зум ме ђу љу ди ма упра во и на ста-
је због не до вољ но са зна ња о дру ги ма. 
Због  то га је по треб но да, кроз ова пре да-
ва ња и еми то ва ње на Те ме рин ин фо пор-
та лу, љу ди чу ју и са зна ју ви ше о дру гој 
исто ри ји, кул ту ри, на чи ну до се ља ва ња, 
да би та вр ста са зна ња при бли жи ла љу де 
јед не дру ги ма. 

Ка да је реч о дру гом ци клу су, Ма ти ци 
срп ској, Ми цић на гла ша ва да се њено 
седиште на ла зи та мо где се на ла зи срп-
ски на род и срп ска кул ту ра. 

– Срп ско ста нов ни штво ко је жи ви на 
про сто ри ма оп шти не Те ме рин тре ба да 
са зна ко је су де лат но сти Ма ти це срп ске. 
То је нај ста ри ја срп ска уста но ва, ко ја бро-
ји два ве ка, као и Ле то пис Ма ти це срп-
ске. Они пре ста вља ју јед ну вр сту пре се-
да на и до брог узо ра – за кљу чу је за „На-
ше но ви не“ Ми цић. 

Т. К.
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По че ла пр ва фа за ре кон струк ци је Ста рог пар ка

МА ГИ ЈА СТА РОГ ПАР КА ТЕК ПО ЧИ ЊЕ

Ра до ви на ре кон струк ци ји 
Ста рог пар ка у Те ме ри ну 
по че ли су 1. но вем бра, са 

чи ме је по че ла пр ва фа за уре ђе-
ња овог за шти ће ног до бра тре-
ће ка те го ри је. Оп шти на Те ме рин 
за јед но са Ми ни стар ством за 
за шти ту жи вот не сре ди не за ову 
фа зу ра до ва из дво ји ла је 4.4 
ми ли о на ди на ра.

Пр ва фа за ра до ва под ра зу ме-
ва укла ња ње до тра ја лих и тру-
лих ста ба ла, ко ја пред ста вља ју 
опа сност за про ла зни ке, а на 
тим ме сти ма би ће по са ђе но 
но во др ве ће. 

Пре ма ре чи ма струч ног ко о-
рид на то ра на уре ђе њу Ста рог 
пар ка Мај де Адле шић сви пар-
ко ви у Вој во ди ни су у та квом 
ста њу да је ин тер вен ци ја нео п-
ход на.

– За све пра ко ве у Вој во ди ни, 
па и за те ме рин ски, крај ње вре-
ме за уре ђе ње је, услов но ре че-
но, би ло ју че. Ка да је реч о пар-
ку у Те ме ри ну, он је у том сми-
слу ку ри о зи тет. Ова ло кал на 
са мо пу ра ва је пр ва ко ја је од лу-

чи ла да пре ду зме не што и да се 
ухва ти у ко штац са јед ним ја ко 
озбиљ ним и зах тев ним по слом, 
као што је об но ва Ста рог пар ка. 
У кри тич ном је ста њу, ми слим 
да смо о то ме го во ри ли још пре 
три го ди не ка да смо бра ни ли 
про је кат ре кон струк ци је, ко ји је 
ура ђен по по зи ву оп шти не, и 

та да сам уче ство ва ла у том 
ти му. 

– Од 1078 ста ба ла, ко ли ко је 
по пи са но у про це су ва ло ри за ци-
је, еви ден ти ра но је чак 294 као 
вр ло кри тич на. Ми са да не ће мо 
ићи на ту ко ли чи ну за ме не, јер 
не ма мо та сред ства, ни ти је у 
ре ду да се та ко на гло раш чи шћа-

ва парк и из дру гих раз ло га, не 
са мо фи нан сиј ских. Ура ди ће мо 
је дан до бар за хват, с тим што ће 
од мах уз се чу ићи и сад ња, та ко 
да ће сва осло бо ђе на ме ста би ти 
по пу ње на но вим вр ста ма и при-
мер ци ма – об ја шња ва Мај да.

Ре кон струк ци ја пар ка је пред-
ви ђе на у не ко ли ко фа за. Ста ри 
парк је за шти ће но до бро тре ће 
ка те го ри је због че га, ка ко ка же 
Адле шић, кроз це лу про јект ну 
про це ду ру мо ра ју да про ла зе у 
ко му ни ка ци ји и па пи ро ло ги ји са 
Про кра јин ским за во дом за 
за шти ту при ро де. 

– Ово је са да пр ва фа за до 
ко је смо до шли за хва љу ју ћи 
Ми ни стар ству за за шти ту жи вот-
не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је, 
ко ја је отво ри ла кон курс за 
по шу мља ва ње ур ба них про сто-
ра. Оп шти на Те ме рин је кон ку-
ри са ла и до би ла сред ства да се 
ура ди не што у пар ку, та ко да је 
то ве ли ки ко рак и ула зак у је дан 
ја ко ве ли ки и ком плек сан по сао 
и за Оп шти ну Те ме рин и за ЈКП 
Те ме рин, ко је је прак тич но упра-

За пр ву фа зу из дво је но 4.4 ми ли о на ди на ра – До кра ја го ди не би ће по са ђе но 76 но вих ста ба ла – 
Парк по де љен у пет зо на – Фло ра и фа у на пар ка би ће са чу ва на, а би ће уве де не и но ве вр сте

ИЗ ГЛЕД ПАР КА ПРЕ МА ПРО ЈЕК ТУ
ИЗ ГЛЕД пар ка ће до би ти 

са свим но ву, дру га чи ју и леп-
шу ма ги ју, а у ње му ће сви 
гра ђа ни мо ћи под јед на ко да 
ужи ва ју, има ју ћи у ви ду са др-
жа је ко је ће ну ди ти. 

– Уне ће мо но ве са др жа је, 
фрон тал ни део пар ка ће би ти 
не ка ре пли ка фран цу ских 
сти ло ва, уну тра шњи ће би ти 
пеј за жни, од но сно сло бод ни, 
ен гле ски стил и ту ће мо има-
ти и де чи је игра ли ште, трим 
ста зе и ре кре а тив ни про сто-
ри. Има ће мо и ма ли ди вљи 
део где ће мо ћи да се про у ча-

ва фло ра и фа у на, је зе ро ће 
би ти очи шће но и уве шће мо 
но ве вр сте би ља ка и жи во ти-
ња.  Ка да смо ра ди ли про је-
кат, био је за ми шљен да не 
за до во љи са мо по тре бе гра-
ђа на за шет њу, од мор, дру-
же ње већ да има и тај ре кре-
а тив ни, за бав ни, еду ка тив ни, 
ту ри стич ки са др жај. На је дан 
на чин да се ту стек не и еко-
ном ски ефе кат, јер је ово 
огром на ин ве сти ци ја, а ка да 
има те ин ве сти ци ју оче ку је те 
и не ки по врат ни од го вор – 
на гла ша ва Адле шић.
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Ру си ја у
од бра ни Ср би је?

Са вре ме ни од нос Ру си је пре ме 
Ср би ји, пре све га по др шка ка да је 
у пи та њу ко сов ски чвор, кон ти ну и-

тет је кон так та из ме ђу две зе мље ка рак-
те ри стич ног ве ко ви ма уна зад. Став, 
че сто по но вљен од стра не ру ског пред-
сед ни ка, као и при ли ком мно го број них 
по се та ми ни стра спољ них по сло ва Ру ске фе де ра ци је Сер ге ја 
Ла вро ва, а ко ји гла си да је ре зе лу ци ја 1244 осно ва ре ша ва ња 
про бле ма ју жне срп ске по кра ји не, са мо је по твр да од но са 
раз у ме ва ња и по др шке ве ли ке сло вен ске зе мље, то ли ко пу та 
ис ка за ног у исто ри ји. 

Ни је ова кон ста та ци ја ре зул тат ро ман ти чар ског за но са, 
исти на че сто при сут ног код ве ли ког бро ја Ср ба. Она про из и-
ла зи из чи ње нич ног ста ња. Кул тур не, ци ви ли за циј ске, ре ли-
гиј ске, али и ге о по ли тич ке ве зе, те стра те шки ин те ре си су 
не што што је спа ја ло, као што и да нас по ве зу је, два на ро да. У 
рет ким пе ри о ди ма ка да су те ве зе ла ба ви ле обич но је јед на ( 
а не кад и обе) др жа ва би ла под ја ким ути ца јем ту ђин ског фак-
то ра. На ро чи то је ово би ло из ра же но у вре ме Јел ци на 90-тих 
го ди на, али и у пе ри о ду на кон по бе де бољ ше вич ке ре во лу ци-
је.

На рав но, не рет ко Ср би ја ни је би ла за до вољ на за у зи ма њем 
ста ва Ру си је у од но су на кри зе и иза зо ве на Бал ка ну. Ре као 
бих да је то при род но. Ру си ја је ве ли ка им пе ри ја те је мо ра ла 
да во ди ра чу на о соп стве ним стра те шким ин те ре си ма и ви зи-
ја ма, по не кад не пот пу но ком па ти бил ним са же љом срп ског 
на род за ује ди ње њем и ства ра њем мо дер не др жа ве. Та ко је 
на Бер лин ском кон гре су 1878. Ру си ја би ла у слу жби ве ли ке 
Бу гра ске, али ипак не за по ста вља ју ћи нас пот пу но (ма да је у 
на шој, не рет ко по за пад ња че ној исто ри о гра фи ји по на вља но 
баш да је Ру си ја оста ви ла Ср би ју).

Са јед не стра не ни су Ср би би ли за до вољ ни ни ан га жма ном 
Ру си је то ком Пр вог срп ског устан ка, на ро чи то Бу ку ре штан-
ским ми ром, по сле ког је прак тич но ле га ли зо ван по вра так 
Ту ра ка у Бе о град ски па ша лук и ус по ста вља ње по нов не вла-
сти. Али са дру ге стра не осма тач ка тог уго во ра је пред ви ђа ла 
ау то но ми ју за Ср бе, на осно ву ко је ко је је ха ти ше ри фом из 
1830. књаз Ми лош  из деј ство вао по лу-не за ви сност  - по сле 
ра та Ру си је и Тур ске, те при ти ска ру ског ца ра Ни ко ла ја на сул-
та на.

Но, оно што је си гур но Ру си ја је због сво јих, ка ко смо го ре 
на гла си ли, ви ше стру ких ин те ре са и ве ков ног при ја тељ ства, 
би ла, у гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, за штит ник срп ских 
ин те ре са. Раз лог за кроз исто ри ју пре о вла ђу ју ћи та кав став 
ве ли ке сло вен ске ца ре ви не је јед но ста ван – Ру си ја је та ко 
по сту па ју ћи нај че шће бра ни ла и сво је ин те ре се. Ка да та ко 
ни је чи ни ла угро жа ва ла је и соп стве ну без бед ност, што нам 
го во ри и ње на по ли ти ка 90-тих, али и про ме на те исте по ли-
ти ке по сле бом бар до ва ња Ср би је, што је би ло упо зо ра ва ју ће 
за Ру си ју, те је про из ве ло ко ме ша ња у ње ним ели та ма и на 
кра ју ре зул ти ра ло уз ди за њем Пу ти на.

Да на шњи став Ру си је ком па ти би лан је са оним што се 
де ша ва ло кроз чи та ви исто ри ју. По др шка је ви ше слој на и 
огле да се кроз тех нич ко-вој ну и ди пло мат ску са рад њу у окви-
ри ма мо гућ но сти, што од ре ђу је фак тор кон тро ле овог про сто-
ра – ве ћин ски на стра ни НА ТО-а и За па да. Оно што тре ба да 
зна мо је да уко ли ко ми не по ка же мо од луч ност да бра ни мо 
сво ју зе мљу, Ру си ја нам не мо же по мо ћи. Али уко ли ко бу де мо 
од луч ни да бра ни мо сво је ин те ре се сва ка ко ће Ру си ја и њен 
пред сед ник би ти на ши са ве зни ци у окви ри ма ко ли ко им то 
сло же не ме ђу на род не окол но сти до зво ља ва ју. 

вљач пар ком. Овај парк је 
за шти ће но до бро тре ће ка те го-
ри је, што зна чи да ми у це лој 
овој про це ду ри мо ра мо про ла-
зи ти ко му ни ка ци ју и пра пи ро ло-
ги ју са По кра јин ским за во дом за 
за шти ту при ро де, та ко да се 
ни шта не ра ди без кон тро ле и 
уви да да ли по сту па мо по пра-
ви ли ма – ка же Адле шић.

Пр ва фа за ра до ва под ра зу ме-
ва укла ња ње сто ти нак ста рих и 
сад њу 76 но вих ста ба ла што би 
тре ба ло би ти за вр ше но до кра ја 
го ди не, уко ли ко то вре мен ске 
при ли ке до зво ле. 

– Сам фонд др ве на стих би ља-
ка се ба зи ра на 34 вр сте. Мо ја 
прет по став ка, с озби ром да се 
ду го ба вим овим по слом, је да је 
тај број био дру га чи јег са ста ва, 
има ју ћи у ви ду да је кроз вре ме 
пре о вла да ло не ко лио из нва зив-
них вр ста ко је су про гу та ле про-
стор. Ми ће мо ра ди ти на то ме 
да уне се мо 56 но вих вр ста, а 
за др жа ће мо све по сто је ће у 
оном оби му ко ји до пу шта њи хов 
ква ли тет – на во ди Адле шић.

За шти ће не ће би ти и жи во-
тињ ске вр сте, а о уви ду о бро ју 
жи во ти ња зна чај ну уло гу од и-
гра ло је и удру же ње Дру штво 
љу би те ља при ро де „Фал ко“. 

– Удру же ње Дру штво љу би те-
ља при ро де „Фал ко“ еви ден ти-
ра ло је не ких 70 вр ста пти ца и 
ми ра ди мо на то ме да се њи хо-
ва ста ни шта очу ва ју, ка ко би 
оста ле ту и, ко ли ко је мо гу ће, да 

по ве ћа мо тај број. Ту је и зна ча-
јан број сит них жи во ти ња, од 
во до зе ма ца, пре ко ри ба у је зе ру 
до сит них жи во ти ња по пут је же-
ва, ве ве ри ца и оста лих. Пар те ри 
су до ста де ва сти ра ни. Пар тер ни 
део ће мо очу ва ти ти ме што 
ће мо ње го во по сма тра ње и оби-
ла зак пре мо сти ти, бу квал но ће 
би ти из гра ђе ни ма ли др ве ни 
мо сти ћи, ко ји ће омо гу ћи ти да у 
тај део ула зи мо као у ма ли ама-
зон, мо чва ру, та ко је за ми шље-
но по про јек ту – пре ци зи ра 
Адле шић. 

Адле шић ни је пре ци зи ра ла 
ка да би мо гла би ти зав шре на 
ком плет на ре кон стру ци ја пар ка, 
али пре ма ње ним пред ви ђа њи-
ма и же ља ма то би тре ба ло да 
бу де за не ке три го ди не. 

– Ја бих љу ди ма пре по ру чи ла 
да во ле свој парк  и да га до жи ве 
као свој про стор. Ка ко се оп хо де 
пре ма  свом дво ри шту и ку ћи да 
се та ко оп хо де пре ма ње му, да 
се чу ва, да се ма ње за га ђу је, да 
се др ве ће не оште ћу је, да има ју 
раз у ме ва ња да та не ка ма ги ја 
пар ка, ка ко ка жу у ко мен та ри-
ма, мо же би ти опа сна. Да схва те 
да је овај парк до шао до тле да је 
без бе до но сно не ста би лан за 
гра ђа не, по го то во ка да су ја ке 
ки ше, ве тро ви и сне го ви. Уко ли-
ко за и ста во ле свој парк и во ле 
да до ла зе ту, мо ра ју схва ти ти да 
он мо ра да до жи ви не ке ин тер-
вен ци је. 

Т. Кра ји шник
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Ин тер вју са Бе ти ном Шу ра њи, ћер ком осни ва ча план та же ки ви ја 

ПР ВИ ПРО ИЗ ВО ЂА ЧИ КИ ВИ ЈА У СР БИ ЈИ

Пр ви пут по са ди ли ки ви 2014. го ди не - У Тре зо ру пр ви пут отво ре на ши фра де лат но сти за уз гој 
ки ви ја – План та жа се са да про сти ре на око 1.3 хек та ра

Ср би ја је зе мља бо га та об ра ди вом 
зе мљом, уз га ја ју се мно ге биљ не кул ту ре, 
ме ђу тим ни ко се до са да ни је усу дио да 

поч не да се ба ви уз го јем ки ви ја. С то га вам 
до но си мо при чу ко ја је по че ла пре шест го ди на 
у рав ни ци, на плод ном те ме рин ском тлу, а њу 
је по кре ну ла по ро ди ца Жу њи. 

Бе ти на Шу ра њи је ћер ка осни ва ча пр ве 
план та же ки ви ја у Ср би ји – Јо же фа Жу њи ја и са 
њом је еки па „На ших но ви на“ раз го ва ра ла о 
то ме ка ко је све по че ло и ка ко на пре ду је про из-
вод ња овог, не та ко ка рак те ри стич ног, во ћа за 
на шу зе мљу. 

Ода кле иде ја за уз го јем не та ко че стог во ћа 
на на шем под руч ју као што је ки ви и то баш у 
Те ме ри ну?

– Иде ја по ти че од мог оца ко ји је са ма мом 
пр ве сад ни це за са дио у ба шти. То му је био иза-
зов. Та да му ни је ус пе ло, јер та да ни је знао да 
по сто ји му шка и жен ска биљ ка. По сле не ко ли-
ко го ди на је по гле дао ма ђар ску еми си ју о план-
та жи ки ви ја и тад је до био опет мо ти ва ци ју да 
кре не са уз го јем.

Ко ли ка вам је тре нут но по вр ши на ко ју за у-
зи ма за сад ки ви ја?

– На ша план та жа је по диг ну та 2014. го ди не и 
та да је об у хва та ла око по ла хек та ра са око 230 
сад ни ца. Од лу ку о про ши ре њу смо до не ли 
на кон пр вог ро да, ко ји се де сио 2017. го ди не на 
је сен. У про ле ће сле де ће го ди не смо за са ди ли 
још око 350 сад ни ца. Тре нут но на ша план та жа 
ки ви ја се про сти ре на око 1.3 хек та ра.

Ода кле до ла зи за сад ки ви ја?
– По ре кло  на ших сад ни ца во ди из Ита ли је и 

вр ста се зо ве Хај вард,а оно што бих же ле ла да 
ка жем је сте да је ки ви ви ше го ди шња ли сто пад-
на биљ ка по ре клом из Ки не. Из гле дом ки ви 
под се ћа на ви но ву ло зу јер је пу за ви ца. Ра сте 

на над мор ској ви си ни од 600 до 2000 ме та ра 
углав ном на бре жуљ ка стим про сто ри ма и свр-
ста ва се у ју жна или суп троп ска во ћа. Та ко ђе 
за ни мљи во је да се у Ки ни ки ви сма тра по вр-
ћем.

Ка кво је ки ви во ће?
– Ки ви је изу тет но бо гат ви та ми ни ма и 

ан ти ок си да на ти ма, у во ћу мо же мо про на ћи 
ви та ми не као што су Ц,Е и ка ли јум. Чо век би 
се сва ка ко осе ћао бо ље ка да би кон зу ми рао 
је дан до два ки ви ја днев но. На при мер у 
швај цар ским бол ни ца ма бо ле сни ци ма се уз 
оброк да је и је дан ки ви. 

– Он је ја ко по го дан за ду же скла ди ште ње 
на рав но под од го ва ра ју ћим усло ви ма. Во ће 
мо же да се чу ва чак и до 6 ме се ци на тем пе-
ра ту ри од 5 сте пе ни уз вла жност ва зду ха од 
90 до 95%.

За што сте се опре де ли ли за ор ган ску про-
из вод њу?

– На шу ма лу про из вод њу смо од по чет ка 
же ле ли да усме ри мо ка ор ган ској про из вод-
њи, с ци љем да про из ве де мо здрав стве но 
без бед ну и ква ли тет ну хра ну на еко ло шки 
одр жив на чин. Упра во смо тај про цес кон-
вер зи је и за по че ли. С об зи ром да пе ри од 
пре ла за тра је не ко ли ко го ди на, пр ви до ма ћи 
ор ган ски ки ви мо же мо оче ки ва ти у 2023. 
го ди ни.

Ка ко се фор ми ра тр жи ште, с об зи ром на 
то да сте је ди ни до ма ћи про из во ђач?

– Наш про из вод при мар но же ли мо да пла-
си ра мо на до ма ће тр жи ште. У ско ро сва ком 
мар ке ту мо же те про на ћи ки ви,а ја сно је да 
100% увоз. Има ју ћи у ви ду пред но сти ки ви ја, 
на дам се да ће мо вре ме ном би ти кон ку рент-
ни на на шем тр жи шту у од но су на ве ли ке 
про из во ђа че око нас.

М. Са вић

ШИ РЕ ЊЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ 
ФИР МЕ „ЖУ ЊИ-СИ ЛАК“
ФИР МА „Жу њи Си лак“ по сто ји већ ду ги 

низ де це ни ја и при мар ни по сао увек је 
би ло ра тар ство, иа ко су вре ме ном ши ри-
ли сво је по сло ве. Пре ма ре чи ма Бе ти не 
Шу ра њи во ћар ство је са мо до пу на њи хо-
ве де лат но сти. 

– На ша фир ма по сто ји од осам де се тих 
го ди на. Осни ва чи су мо ји ро ди те љи, те чо 
и тет ка. То је би ла по ро дич на фир ма и 
он да су од 2001. го ди не осно ва ли за дру гу. 
Ни је нам план да пот пу но пре ђе мо у 
во ћар ство. Ми то ви ди мо са мо као до пу ну 
де лат но сти.  Вре ме на су до ста про ме њи ва 
и зах те ва ју про сто од чо ве ка да на пра ви 
ко рак ис пред кон ку рен ци је. Ми у глав ном 
се је мо со ју, ку ку руз, ше ћер ну ре пу и 
не што ма ло пше ни це. Та ко ђе пре три 
го ди не за са ди ли смо и ле шник – об ја-
шња ва Бе ти на. 
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Одр жан са ста нак по во дом отва ра ња но вих сме ро ва у СШ „Лу ки јан Му шиц ки“

ПО ТРЕ БА ЗА ЈОШ ЈЕД НИМ СМЕ РОМ 
У СРЕДЊОЈ ШКО ЛИ

У Оп шти ни Те ме рин 19. но вем бра одр-
жан је са ста нак чи је су глав не те ме 
би ле отва ра ње но вих сме ро ва из 

обла сти ма шин ства и елек тро тех ни ке по 
ду ал ном мо де лу у СШ “Лу ки јан Му шиц ки” 
за по тре бе при вре де оп шти не Те ме рин и 
пред ста вља ње про гра ма под сти ца ја и суб-
вен ци ја за при вре ду Раз вој не аген ци је и 
Раз вој ног фон да Вој во ди не.

На са стан ку су го во ри ли на чел ник 
Ју жно бач ког окру га Ми лан Но ва ко вић, 
ди рек тор ка НСЗ у Но вом Са ду Та тја на 
Ви до вић, ди рек тор ка Ре ги о нал не при-
вред не ко мо ре Но ви Сад Оли ве ра Си мо-
вић и ди рек тор ка СШ „Лу ки јан Му шиц ки“ 

Та тја на Вељ ко вић. О под сти ца ји ма и суб-
вен ци ја ма за при вре ду го во ри ле су Би ља-
на Вр зић, ру ко во ди лац сек то ра за фон до-
ве Раз вој не аген ци је АПВ и Иза бе ла Му го-
ша, са рад ник у об ра ди кре ди та Раз вој ног 
фон да Вој во ди не.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке СШ „Лу ки јан 
Му шиц ки“ Та тја не Вељ ко вић план је да се 
на ред не го ди не омо гу ћи упис још јед ног 
обра зов ног про фи ла. 

– Оно што је у пла ну је сте да као шко ла 
на ред не го ди не омо гу ћи мо де ци из бор за 
упис у још је дан обра зов ни про фил из 
обла сти елек тро тех ни ке а то је тех ни чар 
ме ха тро ни ке или елек тро тех ни чар ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја у тра ја њу од че ти ри 
го ди не по ду ал ном мо де лу. Шко ла у са рад-

њи са Оп шти ном Те ме рин и при вред ни ци-
ма из оп шти не пра ти по тре бе при вре де и 
обра зу је и при пре ма  де цу упра во за она 
за ни ман ја ко ја су по треб на за да љи на пре-
дак и раз вој при вре де у оп шти ни.

Пред сед ник оп шти не Те ме рин Мла ден 
Зец том при ли ком је из ра зио за хвал ност 
го вор ни ци ма и број ним при вред ни ци ма 
оп шти не Те ме рин ко ји су се ода зва ли по зи-
ву и по ка за ли ин те ре со ва ње за још ве ћи 
раз вој при вре де. 

– Ве ру јем да ће мо за јед нич ким сна га ма 
и за ла га њем до ћи до ци ља, уз ин тер ак ци ју 
са по ме ну тим ин сти ту ци ја ма чи ји су пред-
став ни ци би ли да нас при сут ни - ис та као је 
Зец.

Е. Н. Н.

РАЗ ВОЈ ДУ АЛ НОГ 
ОБРА ЗО ВА ЊА
ПО ду ал ном мо де лу се шко лу је око 

4500 уче ни ка, у 80 шко ла, 52 гра да и 
оп шти не, у око 600 ком па ни ја, та ко да 
је да нас ду ал но обра зо ва ње код нас 
за сту пље но у де сет од сто це ло куп ног 
сред њег струч ног обра зо ва ња, са тен-
ден ци јом ра ста.

– На ша шко ла за са да по ду ал ном 
мо де лу обра зо ва ња  из под уч ја ра да 
ма шин ство и об ра да ме та ла уче ни ци ма 
ну ди да из у ча ва ју тро го ди шње сме ро ве 
и то опе ра тер ма шин ске об ра де, бра вар 
за ва ри вач и ме ха ни чар мо тор них во зи-
ла на срп ском и на ма ђар ском на став-
ном је зи ку, а из под руч ја ра да шу мар-
ство и об ра да др ве та смер опе ра тер за 
из ра ду на ме шта ја – ка же Вељ ко вић.
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Кул тур но-умет нич ко дру штво „Сир маи Карољ“ посто ји више од шест деце ни ја

ТЕМЕ РИН СКИ ЧУВА РИ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ, 
НОШЊЕ, ОБИ ЧА ЈА И ИГА РА

Удру же ње бро ји више од 150 чла но ва – Него ва ње и пре но ше ње оби ча ја и тра ди ци је нај ва жни ји 
зада так Удру же ња - У новем бру одр жан „Тини“ фести вал, музич ко так ми че ње по којем су пре по зна-
тљи ви

Кул тур но умет нич ко дру штво „Сир маи 
Карољ“ је дру штво које годи на ма на 
овом про сто ру пред ста вља кул ту-

ру мађар ске зајед ни це, њену тра ди ци ју и 
народ не игре.

Осно ва но је 1955. годи не, а тре нут но бро-
је око 150 чла но ва, од школ ског до нај ста-
ри јег узра ста. Циљ осни ва ња дру штва био 
је да оку пи мла де људе који воле народ ну 
песму, игру, дру же ње, путо ва ња. Пре ма 
речи ма пред сед ни ка Кул тур но-умет нич ког 

дру штва „Сир маи Карољ“ Фло ри а на Вар ге, 
њихо ва нај ва жни ја делат ност је упо зна ва-
ње нај мла ђих са игра ма, песма ма и оби ча-
ји ма пре да ка.

– За гра ђа не је важна мађар ска кул ту-
ра, па се у окви ру тога бави мо фол кло ром, 
оби ча ји ма, има мо и позо ри шне глум це, 
изво ди мо и драм ске пред ста ве. Међу тим, 
нај ва жни ја делат ност нашег Удру же ња је 
пру жа ње могућ но сти свим гене ра ци ја ма, 
почев од нај мла ђих до нај ста ри јих, да се 

упо зна ју са народ ним игра ма и песма ма 
наших пре да ка, са њихо вим оби ча ји ма и 
него ва њем истих – пре ци зи ра Фло ри ан.

Захва љу ју ћи енту зи ја зму сво јих чла но ва, 
њихо вих роди те ља и при ја те ља, дру штво 
је врло брзо оства ри ло зна чај не резул та те 
у свом раду. У првим годи на ма свог рада 
чла но ви дру штва одр жа ли су вели ки број 
кон це ра та, уче ство ва ли су на вели ком бро-
ју фести ва ла у земљи и ино стран ству. Сва-
ким даном све више је расло инте ре со ва-
ње за упо зна ва њем мађар ске музи ке, ига-
ра и ношњи из раз ли чи тих кра је ва.

У Удру же њу баве се под у ча ва њем у пева-
њу, игра њу народ не музи ке. У послед ње 
вре ме све више вре ме на посве ћу ју сви-
ра њу на народ ним инстру мен ти ма, а како 
каже пред сед ник КУД-а Фло ри ан, мани фе-
ста ци ја по којој су нај пре по зна тљи ви ји је 
фести вал пева ча забав не музи ке под нази-
вом „Тини“.

– У КУД-у посто ји више де це ниј ска тра-
ди ци ја изво ђе ња позо ри шних пред ста ва 
разних жан ро ва. У нови је вре ме кре ну ли 
смо са так ми че њем у про на ла ску певач ких 
тале на та, које је касни је изра стао у нај по-
зна ти ји фести вал пева ча забав не музи ке 
на мађар ском јези ку у Вој во ди ни – наво ди 
Фло ри ан.

Послед њих три де сет годи на Кул тур но 
умет нич ко дру штво „Сир маи Карољ“ из 
Теме ри на сво јим при ја те љи ма и пошто-
ва о ци ма при ре ђу је једин ствен фести вал 
пева ча забав не музи ке под нази вом „Тини“. 
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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.

Овог пута омла дин ско певач ко так ми че ње 
одр жа но је 27. новем бра у Спорт ској хали 
у Теме ри ну. 

Пева че је пра тио дома ћи „Бак шиш“ бенд 
зајед но са дувач ком сек ци јом и два пра те-
ћа вока ла.

Так ми ча ри овог фести ва ла при пре ма ли 
су се и вежба ли дуго, а глав на про ба одр-
жа на је 21. новем бра у позо ри шној сали 
Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“.

Кад је реч о овој мани фе ста ци ји, Фло ри-
јан исти че да су у реа ли за ци ји помо гли како 
локал на само у пра ва, тако и покра ји на и 

држа ва, али и Мађар ско наци о нал но веће.
– Нај ви ше нам је помо гла Општи на пре-

ко кон кур са, а омо гу ћи ла нам је и да кори-
сти мо Спорт ску халу. Исто тако смо има ли 
помоћ и од Мини стар ства кул ту ре и инфор-
ми са ња из Бео гра да и Покра јиснког секре-
та ри ја та за кул ту ру, као и од Мађар ског 
наци о нал ног већа – дода је Фло ри ан.

Ком пле тан про грам у Спорт ској хали пра-

ти ло је нешто више од 350 људи, уз пошто-
ва ње свих про пи са них епи де ми о ло шких 
мера.

Поред „Тини“ фести ва ла Фло ри ан напо-
ми ње оста ла деша ва ња која орга ни зу ју и 
по који ма је КУД познат.

– Наше позна те мани фе ста ци је су поред 
Тини фести ва ла, и так ми че ње сред њо шко-
ла ца у музи ци и пле су, годи шња при ред ба 
за фол клор, уче ству је мо у окви ру Илндан-
ских све ча но сти сва ке годи не, али и у 
дру гим мани фе ста ци ја ма. Има мо смо тру 
хоро ва сва ке дру ге годи не, мани фе ста ци ју 
на којој се изво де вој во ђан ске и мађар ске 
народ не песме, драм ске сек ци је. Поме-
нуо бих и так ми че ње у фол кло ру за децу и 
сред њо школ це, више так ми че ња за наше 
цитра ше... Има мо заи ста мно го при ред-
би, које се можда не деша ва ју сва ке годи-
не, али их има мо – са задо вољ ством каже 
пред сед ник Удру же ња.

Коре о гра фи је су бога ти је захва љу ју-
ћи разно вр сним и аутен тич ним ношња ма 
карак те ри стич ним за мађар ски народ, а 

поред ношњи има ју и народ не истру мен те 
и мно ге дру ге рекви зи те за изво ђе ње.

– Народ не инстру мен те, ношње, рекви-
зи те наба вља мо пре ко раз ли чи тих кон кур-
са. Тра ди ци о на ло локла на само у пра ва је 
увек подр жа ва ла Мађар ско кул тур но-умет-
нич ко дру штво. За редов ну делат ност кон-
ку ри ше мо и доби ја мо сред ства из буџе та 
Општи не, са Тини фести ва лом кон ку ри ше-
мо посеб но. Увек доби је мо сред ства, јер 
је реч о вели кој мани фе ста ци ји – наста вља 
Фло ри ан. - Има мо и дру ге кон кур се пре ко 
покра ји не, мини стар ства, тако ђе из Мађар-
ске има мо неке кон кур се, тако да се сна ла-
зи мо, ради мо пуно. 

Како наво ди нај ве ћи про блем КУД-а је 
згра да, наро чи то кров на кон струк ци ја, 
свла чи о ни це и бина, које тре ба сре ди ти. 
О све му томе при ча ли су са пред сед ни ком 
Скуп шти не општи не Теме рин, који им је 
рекао да ће Општи на Теме рин гле да ти да 
реши ове про бле ме, закљу чу је за „Наше 
нови не“ Фло ри ан Вар га. 

С. Коса но вић

ПОБЕД НИ ЦИ
„ТИНИ“ ФЕСТИ ВА ЛА
ТРО ЧЛА НИ жири у чијем саста ву су 

били др Аго та Вит каи Куче ра, про фе-
сор ка на Ака де ми ји умет но сти у Новом 
Саду, Ервин Ереш, ком по зи тор и Арпад 
Сер да, ком по зи тор и изво ђач, иза брао 
је 14 нај бо љих кан ди да та, седам у првој 
мла ђој кате го ри ји (од 7 до 12 годи на) и 
седам у дру гој омла дин ској кате го ри ји 
(од 18 до 28 годи на).

У мла ђој кате го ри ју прва три места 
осво ји ле су Еди на Хар мат из Мола, Лила 
Ереш из Новог Бече ја и Ное ми Ивко вић 
из Сен те, док су побед ни ци у дру гој тј. 
омла дин ској кате го ри ји Кри штоф Ковач 
из Тор њо ша, Еми ли ја Гут из Банат ског 
дво ра и Ото Тот из Михај ло ва, који је 
осво јио и награ ду публи ке. У омла дин-
ској гру пи посеб не награ де одне ле су 
Хен ри е та Ереш и Еми ли ја Гут.
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Нај бо љи теме рин ски ђаци у про јек ту ,,Учим + знам = вре дим“

ШЕСТО РО ВЕЛИ ЧАН СТВЕ НИХ

Чети ри бил бор да у Теме ри ну кра се насме ја на лица нај бо љих ђака теме рин ских шко ла – Про је кат 
се шести пут заре дом одр жа ва у општи ни Теме рин

Као  што смо већ писа ли у неком од 
прет ход них бро је ва, про је кат  ,,Учим 
+ знам = вре дим“ по шести пут заре-

дом акту е лан је у Теме ри ну. Про је кат Удру-
же ња за про мо ци ју дру штве не одго вор но-
сти из Новог Сада под ра зу ме ва про мо ци ју 
нај бо љих ђака основ них и сред њих шко ла 
у Новом Саду и шест локал них само у пра-
ва- Срем ски Кар лов ци, Бео чин, Србо бран, 
Жабаљ, Бач ки Петро вац и Теме рин.  То су 
ђаци који су оства ри ли сјај не и запа же не 
резул та те из обла сти нау ке и умет но сти. 

Доче ка ли смо да насме ја на лица шесто-
ро вели чан стве них и нај бо љих у школ ској 
2020/2021. кра се бил бор де у Теме ри ну. Па 
да их пред ста ви мо.

Ана Скен џић и Милан Миљ ко вић су 
ђаци гене ра ци је Основ не шко ле ,,Петар 
Кочић“ у Теме ри ну. Душан Лалић уче ник је 
гене ра ци је Основ не шко ле ,,Дани ло Зеле-
но вић“ у Сири гу. Зора на Мале ше вић је 
ђак гене ра ци је у Основ ној шко ли ,,Слав ко 
Родић“ у Бач ком Јар ку. Саболч Пап уче ник 
6. раз ре да Основ не шко ле ,,Кокаи Имре“, 
осво јио је дру го место на држав ном так-
ми че њу из физи ке. Лоранд Вар га уче ник 
је гене ра ци је тро го ди шњег сме ра Сред ње 
шко ле ,,Луки јан Мушиц ки“ у Теме ри ну. 

Сви ови ђаци поред пети ца и доброг 
вла да ња у шко ли, осво ји ли су и нека од 
првих награ да на окру жним и репу блич-
ким так ми че њи ма.

Да су нај бо љи ђаци понос и дика не 
само сво јих роди те ља, већ и чита ве наше 
општи не, сла же се и пред сед ник Мла ден 
Зец.

– Чести тао бих овом при ли ком  роди те-
љи ма и настав ни ци ма ове сјај не деце јер 
су успе ли да у вре ме ни ма вели ких иза зо-
ва, тру дом и радом, од њих напра ве добре 
људе и добре ђаке. Увек ме обра ду ју бил-
бор ди са нај бо љим ђаци ма наших шко ла. 

Ова деца заи ста јесу понос општи не Теме-
рин и поред покло на које им уру чу је мо 
као нај бо љим ђаци ма, ово је добар начин 
да им ода мо и јав но при зна ње за њихов 
труд и рад- изја вио је пред сед ник општи-
не Теме рин Мла ден Зец и изра зио наду да 
ће та деца по завр шет ку шко ло ва ња оста ти 
да живе у Теме ри ну и допри не ти раз во ју 

сво је општи не зна њем и иску ством које ће 
сти ца ти.

– Сма трам да је овај про је кат вео ма 
важан за целу локал ну зајед ни цу. Онај ко 
је добар и вре дан, тре ба да се истак не. Та 
деца су узор сви ма нама. Они су доказ да 
се зна ње, труд и рад ипак испла те и вред-
не ђаке тре ба про мо ви са ти и награ ђи ва ти. 
Веру јем да су роди те љи, али и шира поро-
ди ца и ком ши је, поно сни на сво је нај бо ље 
ђаке, а општи на Теме рин ће и даље бити ту 
да их подр жа ва и награ ђу је - каже за ,,Наше 
нови не“ Иза бе ла Урбан, чла ни ца већа за 
обра зо ва ње општи не Теме рин.

Пред сед ник Удру же ња за про мо ци ју дру-
штве не одго вор но сти Алек сан дар Сава но-
вић  који је идеј ни тво рац овог про јек та 
каже да су памет и обра зо ва ње један од 
нај ва жни јих сту бо ва дру штва које жели да 
се раз ви ја и напре ду је.

 – Општи на Теме рин је пра ви при-
мер сарад ње када је реч о про јек ту 
,,Учим+Знам=Вре дим“, али и одно су пре ма 
нај бо љим ђаци ма. Наме ра овог про јек та 
и била је да се нај бо љи ђаци про мо ви шу, 
охра бре да наста ве са успе си ма, буду пра-
ви дру штве ни узо ри, али и да се под стак ну 
локал не само у пра ве да више пажње обра те 
на сво је нај бо ље ђаке. Дра го ми је да локал-
не вла сти у Теме ри ну то подр жа ва ју већ 
шест годи на уна зад- рекао је Сава но вић.

К. Н. Н.

КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО
УДРУ ЖЕ ЊЕ за про мо ци ју дру штве не 

одго вор но сти 2015. годи не први пут је 
реа ли зо ва ло овај про је кат. Тада се на 
14 бил бор да у Новом Саду нала зи ло 30 
нај у спе шни јих ђака ново сад ских основ-
них и сред њих шко ла. Циљ је био да се 
ова ини ци ја ти ва шири и да се што више 
општи на при кљу чи про јек ту. Резул тат 
тога је шеста годи на заре дом у општи ни 
Теме рин. 
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Сти пен ди је сту ден ти ма до де ље не 23. но вем бра

ОП ШТИ НА ОВЕ ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ 
СТИ ПЕН ДИ РА 50 СТУ ДЕ НА ТА

За ову на ме ну Оп шти на Те ме рин из дво ји ла че ти ри ми ли о на ди на ра – Сви при ја вље ни сту ден ти 
за до во љи ли кри те ри ју ме кон кур са и до би ли сти пен ди је

У све ча ној са ли Скуп шти не 
оп шти не Те ме рин 23. 
но вем бра до де ље ни су 

уго во ри сту ден ти ма основ них и 
ма стер сту ди ја о сти пен ди ра њу 
њи хо вог шко ло ва ња за школ ску 
2021/2022. го ди ну. 

Сти пед ни је су до би ли сви 
при ја вље ни сту ден ти ко ји су 
ис пу ња ва ли усло ве кон кур са, а 
би ло их је 50. Они ће ме сеч но 
до би ја ти 8.000 ди на ра на ред-
них де сет ме се ци. 

Уго во ре су уру чи ва ли пред-
сед ник Оп шти не Те ме рин Мла-
ден Зец, као и чла ни ца ве ћа 
за ду же на за обра зо ва ње Иза-
ба ла Ур бан ко ја је сту ден ти ма 
по ру чи ла да ра де на се би, јер 
зна ње је не што што им ни ко не 
мо же од у зе ти. 

– Ово је би ло све ча но пот пи-
си ва ње уго во ра за сту дент ске 
сти пен ди је. У за ви сно сти од 
го ди не, при ја ви нам се од 40 до 
70 сту де на та. Ове го ди не ја ви ло 
се 50 сту де на та и сви су ис пу ни-
ли усло ве, а је дан од основ них 

је био на рав но про сек сту ди ја 
од 8.5. Оп шти на Те ме рин по ма-
же сту ден ти ма та ко што и суб-
вен ци о ни ше њи хо ве пут не тро-
шко ве са 1.000 ди на ра ме сеч-

но. На да мо се да ће мо ус пе ти 
сти пен ди је мо ћи ма ло и да уве-
ћа мо, али ту се увек во ди мо 
ре пу блич ким ни во ом. Ве ру је мо 
да им је бит но што се о њи ма 

ло ка ла на са мо у пра ва бри не, 
по моћ је сте скром на, али то ком 
10 ме се ци то је ипак зна чај на 
су ма. Зна ње је вред но и ве ли ко 
бла го и ни ко вам га не мо же 
узе ти. Са зна њем жи ви те је дан 
дру га чи ји, ква ли тет ни ји жи вот, 
а тим бо ље уко ли ко га ис ко ри-
сти те, јер ти ме обез бе ђу је те 
се би бо љи жи вот. 

Мла ден Зец је том при ли ком 
ис та као да ће увек це ни ти и 
на гра ђи ва ти вред не сту ден те. 

– Као и прет ход них го ди на, 
али и свих оних ко је су пред 
на ма, вред но ва ће мо и на гра ђи-
ва ти нај бо ље сту ден те. По но сни 
смо на њи хов рад, труд, па мет и 
кре а тив ност. Же ли мо да ве ру је-
мо да ће ове сти пен ди је би ти 
са мо под сти цај за њи хов да љи 
труд и успех, а да ће, на кон сту-
ди ја, про на ћи по сло ве и за сно-
ва ти рад не од но се, ако не у 
свом ме сту, он да бар у на шој 
ле пој и пло до твор ној Ср би ји – 
на гла сио је Зец.

Т. К.



Понедељак, 29. новембар 2021.

14

АКТУЕЛНО

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

Актив но сти Општин ског удру же ња пен зи о не ра Теме рин

МЛА ДИ ДУХ ТЕМЕ РИН СКИХ
ПЕН ЗИ О НЕ РА

Теме рин ска општи на има више од 6.500 пен зи о не ра од којих Удру же ње бро ји око 1.200 чла но ва

Oпш тинско удру же ње пен зи о не-
ра Теме рин, које посто ји више од 
седам деце ни ја, актив но уче ству је 

на разним мани фе ста ци ја ма на под руч ју 
општи не Теме рин, али и шире, доно се ћи 
награ де и похва ли ни це.

Њихо ви чла но ви су пре по зна тљи ви по 
мар љи вом раду и сло ги, због чега се на 
њихо ву помоћ често осла ња ју и оста ле 
цивил не орга ни за ци је.

Месна удру же ња пен зи о не ра у све чети-
ри месне зајед ни це (Теме рин, Ста ро Ђур ђе-
во, Бач ки Јарак и Сириг)  у про гра му рада 
зна чај ну пажњу посве ћу ју сарад њи са дру-
гим орга ни за ци ја ма, набав ци огре ва, обез-
бе ђи ва њу паке та помо ћи за нај у гро же ни је, 
кон тро ли здра вља, опо рав ку сво јих чла но-
ва у бања ма, екс кур зи ја ма у Срби ји, али и у 
сусед ним земља ма.

Поред свих хума ни тар них акци ја у који-
ма су уче ство ва ли пен зи о не ри, пред сед-
ник Удру же ња Мир ко Зорић посе бан акце-
нат даје на удру же њи ма и изле ти ма и то 
исти че као при о ри тет удру же ња. 

Има мо људе који ма тре ба помо ћи, али 
тако ђе и оне који су уса мље ни и који ма 
тре ба дру штво. Насто ја ће мо да ква ли тет 
живо та нај ста ри јих гра ђа на општи не Теме-
рин допу ња ва мо орга ни зо ва њем вели-
ког бро ја дру же ња, изле та (јед но днев них, 
дво днев них), одла за ка у бање... – набра ја 
Зорић. 

Као редов ну акци ју коју годи шње бар 
јед ном има ју, издва ја одла зак у Хрват ску 
код при ја тељ ске орга ни за ци је пен зи о не-
ра у Него слав ци ма, где се зајед но дру же и 
раз ме њу ју иску ства. 

Нај ста ри ји гра ђа ни општи не Теме рин 
сва ке годи не има ју и могућ ност да иду 

на опо ра вак у бање у орга ни за ци ји Удру-
же ња, а инте ре со ва ње је увек вели ко. 
Ове годи не, пре ко Општин ског удру же ња 
пен зи о не ра Теме рин, пра во на реха би-
ли та ци ју о тро шку Фон да ПИО, са под руч-
ја теме рин ске општи не, оства ри ло је 52 
пен зи о не ра. У овим ситу а ци ја ма Удру же-

ње при ку пља доку мен та ци ју и кон ку ри ше 
пен зи о ном фон ду за бес плат не бање на 
нивоу целе опшпти не. За сле де ћу годи ну 
усло ви су про ме ње ни, те нај ста ри ји гра ђа-
ни који су рани јих годи на кори сти ли пра во 
на бес плат но лече ње у бања ма, неће има-
ти могућ ност да кон ку ри шу.

Пен зи о не ри могу наба ви ти угаљ и дрва, 
за шта пока жу инте ре со ва ње и набав ка 
пре ко Удру же ња им је повољ ни ја него да 
сами наба вља ју огрев на дрва ри, а исто 
тако могу да га пла те на више рата без 
кама те. Како исти че пред сед ник Општин-
ског удру же ња, то је врло бит на и вели ка 
олак ши ца како за пен зи о не ре тако и за 
локал ну зајед ни цу.

Ако обје ди ни мо све пен зи о не ре, може-
мо да наба ви мо огрев испод тржи шне 
цене и да дого во ри мо са доба вља чи ма да 
дају на рате робу. То су неке од погод но сти 
које може мо да учи ни мо за наше пен зи о-
не ре.

Пре ма речи ма Зори ћа, помоћ држа ве 
и локал не само у пра ве им је од изу зет ног 
зна ча ја, наро чи то у вре ме коро на ви ру са, 
када су нај ста ри ји ста нов ни ци и нај у гро же-
ни ји, те сред ства доби ја ју како од Општи-
не, тако и од Саве за пен зи о не ра Вој во ди не 
и пен зи о ног фон да.

С. К.

УДРУ ЖЕ ЊЕ
БРО ЈИ ВИШЕ
ОД 1.200 ЧЛА НО ВА
Општин ско удру же ње пен зи о не ра 

Теме рин осно ва но је 1. јула 1947. годи-
не. Тре нут но бро ји више од 1.200 чла-
но ва, који су пла ти ли чла на ри ну за ову 
годи ну, што им омо гу ћа ва раз не погод-
но сти. Од тог бро ја чла но ва у Месној 
орга ни за ци ји (МО) Теме рин има око 
700, у МО Ста ром Ђур ђе ву нешто више 
од 160, у Бач ком Јар ку око 265 и у 
Сири гу 234 пен зи о не ра. На тери то ри ји 
општи не Теме рин живи нешто више од 
6.500 пен зи о не ра.
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У га ле ри ји Кул тур ног цен тра „Лу ки јан Му шиц ки“ 25. ок то бра одр жа на три би на
„Ри ја ли ти про грам и мен тал но здра вље“, пре да вач пси хо те ра пе ут Мар ко Бра ко вић

РИ ЈА ЛИ ТИ ПРО ГРАМ – ЈЕФ ТИН, 
ИС ПЛА ТИВ И ОПА САН СА ДР ЖАЈ

Ри ја ли ти про гра ми не га тив но ути чу на мен тал но здра вље љу ди, под сти чу на вер бал но и фи зич ко 
на си ље – Ре ше ње опо ре зи ва ње ова квих про гра ма и уки да ње са на ци о нал них фре квен ци ја

У га ле ри ји Кул тур ног цен тра 
„Лу ки јан Му шиц ки“ у 
Те ме ри ну кра јем про шлог 

ме се ца одр жа на је три би на под 
на зи вом „Ри ја ли ти про грам и 
мен тал но здра вље“. Пре да вач је 
био Мар ко Бра ко вић, пси хо те-
ра пе ут и ди пло ми ра ни ан дра-
гог, док је мо де ра тор ве че ри 
био Бра ни слав Зу кић.

Број на ис тра жи ва ња на по ми-
њу да ри ја ли ти про гра ми не га-
тив но ути чу на људ ско здра вље, 
а по себ но на мен тал ни аспект. 
Мар ко Бра ко вић, пи сац и пси хо-
те ра пе ут, при чао је на три би ни 
о ути ца ју ри ја ли ти про гра ма, 
као фе но ме на мо дер ног до ба, 
на мен тал но здра вље.

Бу ду ћи да у про гра ми ма ове 
вр сте че сто до ла зи до фи зич ког 
и вер бал ног на си ља, ко је је 
по сле ди ца ве о ма ло шег вас пи-
та ња и све сти са мих уче сни ка, 
што свим гле да о ци ма пру жа 
ло шу сли ку и ус по ста вља по гре-
шне при о ри те те и мо рал не 
вред но сти, пот пу но је ло гич но 
да ће ре дов но гле да ње ри ја ли-
ти про гра ма код гле да ла ца иза-
зи ва ти ло ше емо ци је и ути ца ти 
на њи хо ву пси ху. Пре ма ре чи ма 
пси хо те ра пе у та Бра ко ви ћа ути-
цај  се оства ру је пре ко ме ха ни-
за ма иден ти фи ка ци је, уче ња по 
мо де лу.

– Ри ја ли ти про гра ми ути чу 
ма хом ло ше, и свој ути цај оства-
ру ју пре ко ме ха ни за ма иден ти-
фи ка ци је, уче ња по мо де лу, а у 
но ви је вре ме, има мо и ме ха ни-
зме нор ма ли за ци је и хи пе р нор-
ма ли за ци је при ко јој се не при-
хва тљи ве и мо рал но про бле ма-
тич не по ја ве тре ти ра ју као 
мо гућ ност ре гу лар ног из бо ра у 
жи во ту. Ово не ва жи са мо код 
нас, то је свет ски тренд – на во-
ди пси хо те ра пе ут.

Бра ко вић већ го ди ну да на 
иде сам на тур не ји по до мо ви-
ма кул ту ре са те мом ри ја ли ти 
про гра ма и мен тал ног здра вља, 
са зна чај ним освр том на свој 
тре ћи ро ман ко ји го во ри о тој 
те ми. 

Ка ко ка же, ре ше ње за овај 

про блем су до дат на опо ре зи ва-
ња ова квих про гра ма, укла ња-
ње са на ци о нал них фре квен ци-
ја, као и обра зо ва ње ста нов ни-
штва.

– Љу ди су по при ро ди во а је ри 
јер нам је то, као вр сти, на ка да 
слу жи ло за ори јен та ци ју и пре-
жи вља ва ње. Да нас то слу жи 
мар ке тин гу и ин ду стри ји за бав-
них про гра ма за рад про да је 
ре клам ног про сто ра огла си ва-
чи ма. Ре ше ња су до дат но опо-

ре зи ва ње и одва ја ње тог нов ца 
за кул ту ру, укла ња ње са на ци о-
нал них фре квен ци ја и обра зо-
ва ње ста нов ни штва – до да је 
Бра ко вић.

За до во љан је са рад њом са 
Кул тур ним цен тром „Лу ки јан 
Му шиц ки“ и по ру чу је чи та о ци-
ма „На ших но ви на“ да чи та ју 
до бре књи ге и ве жба ју стр пље-
ње.

– Ути сци су ве о ма до бри и 
са рад ња са љу ди ма из Кул тур-

ног цен тра је би ла ла ка и при јат-
на. Ср би ја још увек има зна ча јан 
број кул тур них и обра зо ва них 
љу ди. Сви ма бих по ру чио да 
чи та ју до бре књи ге, не че ка ју 
ин стант ре ше ња и ве жба ју стр-
пљи вост – из ри чит је Бра ко вић.

Ди рек тор Кул тур ног цен тра 
„Лу ки јан Му шиц ки“ Дра гић 
То мић ис ти че не га ти ван ути цај 
ри ја ли ти про гра ма на гле да о це 
и ва жност одр жа ва ња ова квих 
три би на.

– На три би ни је из угла пре да-
ва ча ана ли зи ра на тре нут на 
си ту а ци ја на на шим те ле ви зи ја-
ма у ве зи ри ја ли ти про гра ма као 
и њи хов не га ти ван ути цај на 
мла де али и на све нас у це ли ни 
– на ста вља То мић. - Ток сич но 
по на ша ње уче сни ка, ис по ља ва-
ње агре си је,ма ни пу ла ци је, на р-
ци зма у удар ним тв тер ми ни ма 
је сва ка ко не што што има из ра-
зи то не га ти ван ути цај на гле да о-
це. Је дан од за кљу ча ка три би не 
би мо гао би ти у скла ду са раз-
ми шља њем глум ца и ре ди тља 
Ге ри Олд ма на ко ји је опи сао 
ри ја ли ти те ле ви зи ју као „му зеј 
дру штве ног про па да ња“.

С. К.

БИ О ГРА ФИ ЈА ПРЕ ДА ВА ЧА
МАР КО Бра ко вић је ро ђен 

26. ја ну а ра 1978. го ди не у 
Бе о гра ду. Го ди не 2006. ди пло-
ми рао је ан дра го ги ју на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, на кон че га упи су је пост ди-
плом ске сту ди је из обла сти 
кон струк ти ви стич ке пси хо те-
ра пи је. Од 2008. са мо стал но 
ра ди као пси хо те ра пе ут, а 
2011. по ста је ре до ван члан 
струч ног ти ма у де фек то ло-
шком са ве то ва ли шту Ен те ра, 
где и да нас ра ди као пси хо те-
ра пе ут и еду ка тор. Пи ше 
струч не члан ке и бло го ве, 

не рет ко го сту је на три би на ма, 
као и у ра дио и те ле ви зиј ским 
еми си ја ма. Пи сао је за де се-
так до ма ћих ча со пи са и днев-
них ли сто ва, а има и ре дов ну 
ко лум ну на пор та лу БГ он ли-
не. Тек сто ви су му об ја вљи ва-
ни и у ре ги о ну. Ре до ван је 
ана ли ти чар дру штве них 
де ша ва ња и ва жи за јед ног од 
нај и стак ну ти јих пси хо те ра пе-
у та мла ђе ге не ра ци је. Био је и 
успе шан про фе си о нал ни буб-
њар ви ше од два де сет пет 
го ди на и иза се бе има два 
ал бу ма и три син гла.
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Час срп ског је зи ка са еки пом ,,На ших но ви на“

КА КО СЕ КА ЖЕ?
– Је зич ке не до у ми це ства ра ју нам кон фу зи ју у гла ви – Ни је сра мо та кон сул то ва ти Пра во пис или 

Гра ма ти ку

У ПРО ШЛОМ БРО ЈУ ,,На ших но ви на“ 
упо зна ли смо вас са пра вил ним об ли ци ма 
ет ни ка тј. на зи ви ма ста нов ни ка не ког 
ме ста. Сва ко днев но се де ша ва да за ста не-
мо у го во ру или пи са њу  (бар ми ко ји во ди-
мо ра чу на о гра ма ти ци и пра во пи су) и 
за пи та мо се ,,Ка ко се ка же?“ 

Та да по се же мо за гра ма ти ком, пра во пи-
сом, реч ни ком или чак ин тер не том. 

У овом бро ју на ве шће мо вам не ке је зич-
ке не до у ми це и гре шке ко је пра ви мо при 
из го во ру или пи са њу. А на кра ју че ка вас 
тест срп ског је зи ка. 

СВЕ ВРЕ МЕ ИЛИ СВО ВРЕ МЕ?
Та чан од го вор је СВЕ ВРЕ МЕ. При дев ска 

за ме ни ца у му шком, жен ском и сред њем 
ро ду јед ни не гла си: САВ, СВА, СВЕ; у мно-
жи ни СВИ, СВЕ, СВА. Об лик ,,све“ до ла зи из 
дав них вре ме на ка да је за ме ни ца гла си ла 

вас, вса, все, а по што је с би ло ме ко иза 
ње га ни је мо гао до ћи во кал О не го Е. 
Ка сни је је до шло до ме та те зе гла со ва 
(за ме не ме ста), Е се ни је ме ња ло и та ко 
да нас има мо за ме ни цу СВЕ. Уз име ни це 
сред њег ро да ста ја ће и при дев ска за ме ни-
ца сред њег ро да, као на при мер: све вре-
ме, све бла го, све има ње.

ИЗ ВИ НИ ТИ (СЕ) ИЛИ ИЗ ВИ НУ ТИ 
Оба су пра вил на, али у раз ли чи тим слу-

ча је ви ма. Ов де су у пи та њу два гла го ла раз-
ли чи тог зна че ња. Пр ви ИЗ ВИ НИ ТИ (СЕ) има 
зна че ње: за мо ли ти за опро штај. Он се 
ме ња по ли ци ма: из ви ним се, из ви ниш се, 
из ви ни се; из ви ни мо се, из ви ни те се, из ви-
не се. 

На при мер: Из ви нио сам се Мар ку. Би ла 
сам гру ба, па сам се из ви ни ла.

Дру ги гла гол ИЗ ВИ НУ ТИ зна чи: иш ча ши-
ти, уга ну ти, са ви ти ле ђа. Он се ме ња: из ви-
нем, из ви неш, из ви не; из ви не мо, из ви не-
те, из ви ну. На при мер: Из ви ну ла сам ле ђа 

на ча су фи зич ког. Ја ко се из ви нуо, па га је 
за бо ле ло.

ЧАК ШТА ВИ ШЕ ИЛИ ...
Ка да ка же мо ЧАК ШТА ВИ ШЕ упо тре би ли 

смо пле о на зам (на го ми ла ва ње ре чи ко је 
има ју исто или слич но зна че ње). Ове две 
ре чи има ју исто зна че ње, па је пра вил но 
ре ћи или ЧАК или ШТА ВИ ШЕ.

БИ СТЕ ИЛИ БИ СТЕ
Пра вил но је ре ћи БИ СТЕ. Ово је об лик 

ао ри ста по моћ ног гла го ла БИ ТИ. У свим 
ли ци ма он гла си: ја БИХ, ти БИ, он/она/оно 
БИ; ми БИ СМО, ви БИ СТЕ, они/оне/она  БИ.  

Да кле, об ли ци пр вог и дру гог ли ца мно-
жи не пи шу се спо је но, ни ка ко одво је но! А 
об лик БИХ ко ри сти се са мо у пр вом ли цу 
јед ни не. Ни ка ко не сме мо ре ћи ја би или ти 
бих, ка ко че сто чу је мо на те ле ви зи ји.

 На при мер: Да ли би сте хте ли да ми 
по мог не те? Во ле ли би смо да оде мо на 
мо ре. До шла бих ти у по се ту. 

К.Н.Н.

ПРО ВЕ РИ ТЕ
СВО ЈЕ ЗНА ЊЕ
ПРЕД ва ма је не ко ли ко пи та ња из 

срп ског је зи ка ка ко би сте про ве ри ли 
сво је зна ње. Од го во ре и об ја шње ња 
истих об ја ви ће мо у сле де ћем бро ју 
,,На ших но ви на“.

Пи та ње 1: Иза бе ри те пра вил но на пи са-
ну ре че ни цу.
• Сти ћи ћу на вре ме у шко лу.
• До ћи ће мо су тра на ро ђен дан.
• На пи са ћеш ле по пи смо. 

Пи та ње 2: Иза бе ри те пра вил но на пи са-
ну је зич ку кон струк ци ју.
• Ево Мар ка!
• Ево га Мар ко!
• Ево ње га Мар ка!

Пи та ње 3: Са мо јед на ре че ни ца је 
ис прав на
• Ка фа за по не ти.
• Он је нај бо љи спор ти ста ика да.
• До бро сам про шла, с об зи ром на то 

да сам има ла про бле ма.

Пи та ње 4: Са мо је дан об лик гла гол ског 
при ло га са да шњег је ис пра ван:
• Жва ка ју ћи
• Гле да ју ћи
• Упо зна ва ју ћи 

Пи та ње 5: Са мо јед на реч је пра вил но 
на пи са на
• Фо то-апа рат
• Фо то а па рат
• Фо то апа рат
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Запа жен успех Теме ри на ца на Европ ском кик-бокс так ми че њу јуни о ра у Будви

ИЗ БУДВЕ ТЕМЕ РИН ЦИ ДОНЕ ЛИ 
ЈЕД НО ЗЛА ТО И ДВА СРЕ БРА

Са 47 так ми ча ра у Будви  репре зен та ци ја Срби је оства ри ла резул тат какав нису успе ле да оства ре 
еки пе које су води ле пре ко 100 так ми ча ра – Осво ји ли пре ко 30 меда ља

Репре зен та ци ја Срби је у кик-бок су била је 
на Европ ском так ми че њу  јуни о ра у кик-
бок су у Будви, где је оства ри ла одлич не 

резул та те. Осво ји ли су 6 злат них, 15 сре бр-
них и 11 брон за них меда ља. Тим пово дом 
еки па „Наших нови на“ раз го вра ла је са чла-
ном струч ног шта ба репре зен та ци је Жељ ком 
Шоби ћем, који нам је открио како су се при-
пре ма ли и коли ко је било тешко оства ри ти ове 
сјај не резул та те. 

Као члан струч ног шта ба репре зен та ци је 
како си задо во љан успе хом?

– С обзи ром на то да сам члан струч ног шта-
ба репре зен та ци је морам поче ти од тога да је 
срп ска репре зен та ци ја у Будви оства ри ла огро-
ман успех, пого то во што је већи на уче сни ка по 
први пут на тако вели ком так ми че њу. Кон ку-
рен ци ја је била пре ве ли ка, дошле су еки пе из 
ско ро свих европ ских зема ља, а ми смо завр-
ши ли у гене рал ном пла сма ну као дру ги, што 
сма трам као вели ки успех – каже Шобић.

Какви су успе си Теме ри на ца били у Будви?
– Од пето ро так ми ча ра из теме рин ског 

кик-бокс клу ба „Спар та“, који су пошли на 
првен ство, тро ји ца су се оки ти ла меда ља-
ма. Бог дан Гви зац је пора жен за један бод у 
послед њој секун ди где је изгу био од Буга ри на. 
Лазар Трпи нац тако ђе оста вио добар ути сак и 
радио добру бор бу коју је изгу био на пое не. 
Алек сан дар Дон дур је имао три тешка меча 
у супер те шкој јуни ор ској кате го ри ји, дошао је 
до фина ла где је изгу био  од Црно гор ца. 

Алек са Гер мек, осва јач сре бра, имао је два 

тешка меча, од којих је у дру гом изгу био од 
Руса, а у првом побе дио так ми ча ра из БиХ. 
Сте фан Ђури чић се у фина лу так ми чио са 
Литван цем, који је један од нај бо љих јуни о ра 
европ ског  кик-бок са. Губио је на пое не, али у 
дру гој рун ди је дошло до пре ки да меча.

Како  се коти ра клуб „Спар та“ међу кик-
бокс клу бо ви ма у Срби ји?

– Има ли смо јед ног сени о ра на свет ском  и 
на европ ском првен ству пет јуни о ра. Волео 
бих да нагла сим да то нема везе са тим што 
сам ја у струч ном шта бу репре зен та ци је, него 
зато што су они држав ни прва ци и заслу жи-
ли су позив у репре зен та ци ју. Сма трам то као 
вели ки успех за наш мали клуб и нашу малу 
сре ди ну.

Мали неу спех са ово го ди шњег бал кан ског 
тами че ња нас није зау ста вио, моја оче ки ва-
ња су се испу ни ла. На почет ку годи не су били 
држав ни прва ци, а у дру гом делу, захва љу ју ћи 
исцрп ним при пре ма ма које смо орга ни зо ва-
ли уз помоћ ЈКП“Теме рин“  и локал не само о-

у пра ве, успе ли смо да упот пу ни мо при чу и да 
има мо пет јуни о ра рере зен та ти ва ца са јед ним 
зла том и два сре бра са европ ског так ми че ња.

Да ли си оче ки вао да ће те позва ти  као 
чла на струч ног шта ба у репре зен та ци ју?

– Да, јесам. Када је Срђан Раду ло вић постао 
селек тор репре зен та ци је, вео ма брзо је дошао 
позив, који сам обе руч ке при хва тио .То је јако 
вели ка оба ве за, али и вели ка част.  Од мене 
зах те ва одсу ство и са посла и од куће., али сам  
при хва тио и испа ло је добро.

Која так ми че ња пла ни ра те у сле де ћем 
пери о ду?

– Има мо два реги о нал на так ми че ња на која 
ћу изве сти дечи је гру пе. Бори лач ки спор то ви 
су у послед ње вре ме у екс пан зи ји и посто ји 
доста почет ни ка. У Бече ју је 27. новем бра, а од 
3. до 5. децем бра има мо так ми че ње у Нишу за 
ове јуни о ре који су били на европ ском, прак-
тич но за њих нема одмо ра. Има мо и так ми че-
ње у Сом бо ру 12. децем бра којим ћемо затво-
ри ти сезо ну.

Морам да напо ме нем да ће у Нишу, наш 
Бог дан Гви зац ради ти зао ста ли меч држав ног 
првен ства у фул кон так ту. То је јед но фина ле 
које, у слу ча ју да побе ди, нама доно си шам пи-
он ску титу лу у фул кон такт дисци пли ни. Тако-
ђе у том слу ча ју би у гене рал ном пла сма ну у  
све чети ри дисци пли не поста ли  екип ни шам-
пи о ни Срби је, што би  пред ста вља ло нај ве ћи 
успех у десе то го ди шњој исто ри ји клу ба „Спа р-
та“ -  са поно сом нагла ша ва Шобић.

М. С.

ТРУ Д И РАД
СЕ ИСПЛА ТЕ
ЗА 10 годи на коли ко посто ји клуб „Спар-

та“ има мо тре нут но нај бо љу јуни ор ску 
еки пу у Срби ји. Ове годи не пет јуни о ра 
репре зен та ти ва ца није имао нико – исти-
че Шобић.
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ГРАД СКА ЛИ ГА НО ВОГ СА ДА

СИ РИ ЖА НИ МА ЈЕ СЕ ЊЕ ПО ЧА СТИ
Си риг – Ми ле тић 3:0 (1:0)

СИ РИГ: Спорт ски цен тар Ми ка 
и Ми шке, гле да ла ца: 100, су ди-
ја: Ка пли јев (Но ви Сад), стрел ци: 
Ра бље но вић у 40, Де кић у 70. и 
Стан ко вић у 88. ми ну ту, жу ти кар-
то ни: Ра до вић, Гру ји чић (Си риг), 
Спа со је вић, Ро гић (Ми ле тић).

СИ РИГ: Ви до вић, Ра до са вље-
вић (Га лић), Ра до вић (Ву лић), 
Та на сић Ву ке ља, Гру ји чић, Ду-
бра вац (Де кић), Ми ло ва но вић, 
Ко сић, Ра бље но вић (Стан ко вић), 
Бре жњак. 

МИ ЛЕ ТИЋ: Пет ко вић, Спа со је-
вић, Ба чи кић, М. Три ву но вић, Н. 
Три ву но вић, Слав нић, До ро сло-
вач ки, Чо лић, Ба њац, Јан ко вић, 
Ро гић.

Си ри жа ни су угра би ли је се-
ње ло во ри ке и успе шно пре шли 
по ла пу та ка ци љу – по врат ку у 
Но во сад ску ли гу. Го сти из Мо шо-
ри на, иа ко су до пу то ва ли са 11 
игра ча, пру жи ли су до бар от пор 
и тек у фи ни шу су два пу та пот-

пи са ли ка пи ту ла ци ју. Пре то га, 
до ма ћи ни су има ли ми ни мал но 
вођ ство, обез бе ђе но пред од ла-
зак на од мор, ка да је сло бо дан 

уда рац из вео Ми ло рад Ко сић, а 
Вла ди мир Ра бље но вић до дир-
нуо лоп ту на пу ту ка мре жи. Из-
ме не су ули ле до дат ну енер ги ју, 

па су Де кић и Стан ко вић, у по-
след њих два де сет ми ну та, по твр-
ди ли по бе ду.

М. М. 
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