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Дефи ни ти ван крај мука ма жите ља Теме ри на са фар мом сви ња „Теме рин Агра ра“

РАД, СТР ПЉЕ ЊЕ И МУДРОСТ 
ДОНЕ ЛИ РЕШЕ ЊЕ

– Општин ско руко вод ство годи ну и по дана стр пљи во ради ло на трај ном реше њу које је исе ље-
њем фар ме конач но и про на ђе но

Бео град ска комап ни ја „Гобем“ саоп-
шти ла је да је фар ма сви ња „Теме ри н 
А гра ра“, која је, као заку пац, била 

сме ште на у њеним објек ти ма у Теме ри ну, 
испра жње на десет дана пре 20. децем бра 
ове годи не, што је ина че био послед њи 
рок да се то ура ди.

Тиме је, дефи ни тив но, ста вље на тач ка 
на више го ди шњи муке жите ља МЗ Ста ро 
Ђур ђе во, али и дру гих дело ва Теме ри на и 

Бач ког Јар ка, са кон стант ним шире њем 
изу зет но непри јат них мири са који су им, 
посеб но у лет њим месе ци ма, прак тич но 
оне мо гу ћа ва ли нор ма лан живот.

Ова фар ма посто ји и ради већ пола 

века, а ста нов ни ци Ста рог Ђур ђе ва су, у 
послед њих седам годи на, поку ша ва ли да 
сво је про бле ме реше покре та њем више 
суд ских посту па ка про тив „Теме рин Агра-
ра“ који је, ина че, део ком па ни је „Митрос-
Флај шва рен“ из Срем ске Митро ви це“. 

То, међу тим,упр кос вели ким суд ским 
тро шко ви ма, није дало ника кав резул тат.

Уз то, и поли тич ке гар ни ту ре које су се у 
Те ме ри ну  сме њи ва ле на вла сти  прак тич но 
су бежа ле од овог про бле ма, да би тек  
она која је сада на челу општи не и коју 
пред во ди пред сед ник Мла ден Зец, има ла 
хра бро сти да се с њим суо чи и да га – 
после годи ну и по дана муко трп ног и стр-
пљи вог рада и уз подр шку над ле жних 
репу блич ких мини стар ста ва – конач но 
реши!

-Тре ба ло је заи ста мно го стр пље ња, 
мно го нера ва, али и мно го одлуч но сти да 
се у тро у глу „Гобем“ - „Теме рин Аграр“ – 
Општи на Теме рин дође до реше ња које 
ће задо во љи ти све и које ће, исто вре ме-
но, бити трај но – каже Зец. – На кра ју смо, 
пре све га на радост и корист наших гра ђа-
на, успе ли да постиг не мо оно што се 
поне кад чини ло немо гу ћим – да се фар ма 
исе ли, а да „Гобем“ оста не у нашој општи-
ни, али да се бави неком дру гом делат но-
шћу која, ни на који начин, неће угро жа ва-
ти живот ну сре ди ну.

Због исе ље ња фар ме су, раз у ме се, нај-

за до вољ ни ји жите љи МЗ Ста ро Ђур ђе во.
-Ово је за нас заи ста вели ка тре ну так јер 

нај зад поно во може мо нор мал но да иза-
ђе мо у наша дво ри шта и да ужи ва мо у 

нашим домо ви ма – потвр ђу је мешта нин 
Ђор ђе Ста ни вук. - Ништа мање важно 
није ни то што су се цене наших некрет ни-
на које су, упра во због бли зи не фар ме и 
ужа сних мири са које је она шири ла, биле 
дра стич но пале, вра ти ле на реа лан ниво. 
Због све га тога смо искре но захвал ни и 
руко вод ству наше општи не и вла сни ку 
обје ка та из којих је фар ма конач но исе ље-
на!

Н. Н.

„Гобем“: Оста је мо
да допри не се мо
раз во ју Теме ри на
Поред изри чи тог ста ва да у њего вим 

објек ти ма више неће бити гаје ња сви-
ња и да је у току и демон та жа опре ме и 
постро је ња, у писму које је „Гобем“ упу-
тио пред сед ни ку Зецу нагла ша ва се и 
став те ком па ни је „да наста ви да послу-
је у Теме ри ну, упо сли још више рад ни ка 
и допри не се бржем, бољем и јачем 
раз во ју општи не“.   

Буђе ње
„еко ло шке све сти“
Ни про блем теме рин ске фар ме и 

оправ да но неза до вољ ство гра ђа на 
није, нарав но, мимо и шао поку шај зло у-
по тре бе у поли тич ке свр хе и за оства ре-
ње поли тич ких и дру гих амби ци ја поје-
ди на ца код којих се, напра сно, про бу-
ди ла „еко ло шка свест“. Све те поку ша је 
је, међу тим, пот пу но обе сми слио озби-
љан при ступ људи који воде Општи ну 
Теме рин и дефи ни тив но реша ва ње јед-
ног заи ста озбиљ ног про бле ма.  
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О резул та ти ма у годи ни која је на изма ку и пла но ви ма и оче ки ва њи ма од оне

У БУЏЕ ТУ ОКО 1.2 МИЛИ ЈАР ДЕ,
ПРЕ ЧИ СТАЧ, ГРАД ЊА КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ,

– При во ди се кра ју про је кат за нову фабри ку воде –За пре чи стач обез бе ђе на  сред ства, изград ња 
почи ње у 2022. – Зна чај на ула га ња у наста вак обно ве тро то а ра, бици кли стич ке ста зе, пут ну инфра-
струк ту ру – Фар ма у Ста ром Ђур ђе ву је трај но уга ше на 

Још јед на годи на коју је обе ле жи ла епи де-
ми ја коро на ви ру са којој се, и даље,  не 
нази ре крај је за нама. Да ли смо се при-

ви кли на нову реал ност коју је она доне ла, у 
коли кој мери су у про те клих 12 месе ци оства-
ре ни  пла ни ра ни при о ри те ти, како су реша ва-
ни и реше ни акут ни про бле ми попут мука 
жите ља Ста рог Ђур ђе ва са непри јат ним мири-
си ма са фар ме, која је тамо била лоци ра на, 
коли ка је вред ност општин ског буџе та у 2022. 
и шта су при о ри те ти у тој годи ни, само су нека 
од пита ња  на која, у екс клу зив ном интер вјуу 
за божић ни и ново го ди шњи број „Наших 
нови на“ одго ва ра први човек Општи не Теме-
рин Мла ден Зец.

Прет ход на, 2020. годи на, била је тешка и 
пуна иза зо ва, бли жи се крај 2021. и зани ма 
нас каква је она, по вашем мишље њу, била 
за општи ну Теме рин?

– Прет ход на годи на је заи ста била пуна иза-
зо ва и неиз ве сно сти, али смо ипак и у таквој 
ситу а ци ји пока за ли хра брост, одва жност и 
стр пље ње. Епи де ми ја, нажа лост, још није 
завр ше на, а ми смо нау чи ли да живи мо са 
тим и при ла го ди мо се. Ова 2021. годи на за 
општи ну Теме рин била је у зна ку нови те та, 
нових про је ка та и модер ни за ци је. Вео ма је 
важно да епи де ми ја није ути ца ла да реа ли за-
ци ју буџе та ни у 2021. годи ни и да смо успе ли 
да ура ди мо све оно што смо испла ни ра ли. 

Која су све ула га ња у општи ни Теме рин 
реа ли зо ва на ове годи не која и ви сма тра те 
нај ва жни јим?

– Ове годи не доста тога смо ура ди ли на 
тери то ри ји целе општи не. Нај ва жни ја инве-
сти ци ја од свих је пре чи стач отпад них вода. У 
сарад њи са Мини стар ством живот не сре ди не 
обез бе ђе на су сред ства за њего ву изград њу 
која тре ба да поч не 2022. годи не. Та инве сти-
ци ја тре ба ло би да се ради две годи не, а пара-
лел но са тим ради ће се и кана ли за ци о на 
мре жа за целу тери то ри ју општи не Теме рин. 
Рекон стру и са ни су тро то а ри, бици кли стич ке 
ста зе и путе ви, ауто бу ска ста ја ли шта. Завр ше-

на је спо ља шња рекон струк ци ја згра де Месне 
зајед ни це у Бач ком Јар ку. И Сириг ће доби ти 
нову згра ду месне зајед ни це. И један од сим-
бо ла Теме ри на, Ста ри парк, доби ће нови 
изглед јер се кре ну ло у њего ву реа ли за ци ју. 
Напо ме нуо бих да је сад, кра јем ове 2021. 
годи не рас пи са на јав на набав ка за рекон-
струк ци ју и доград њу врти ћа у Бач ком Јар ку, 
па током наред не годи не оче ку је мо радо ве и 
на том пољу.

У току су радо ви на уре ђе њу тро то а ра и 
ста за на тери то ри ји чита ве општи не, 
коли ко је за то сред ста ва издво је но и коли-
ко је још оста ло тога да се ура ди? 

– У про те кле две годи не опре де ли ли смо 20 
мили о на дина ра за рекон струк ци ју тро то а ра, 
али и даље сма трам да је то недо вољ но, пре 
све га јер се годи на ма уна зад за ту наме ну 
нису издва ја ла зна чај на сред ства. Рекон стру и-
са ни су тро то а ри који су заи ста били у лошем 
ста њу и угро жа ва ли су без бед ност наших 

сугра ђа на. Нарав но, при о ри тет нам је и у 
наред ним годи на ма рекон струк ци ја оста лих 
тро то а ра на тери то ри ји општи не Теме рин. 

Спољ на рекон струк ци ја згра де Месне 
зајед ни це Бач ки Јарак је завр ше на, коли ко је 
сред ста ва у то уло же но и шта још тре ба 
ура ди ти?

– Пре неко ли ко годи на издво је на су зна чај-
на сред ства за прву фазу рекон струк ци је згра-
де Месне зајед ни це када је ком плет но заме-
ње на кров на кон струк ци ја овог објек та. Кра-
јем маја ове годи не запо че та је дру га фаза 
која обу хва та заме ну фаса де, сто ла ри је, ула-
зних сте пе ни ца и огра де. За ове наме не 
Општи на Теме рин издво ји ла је око осам 
мили о на дина ра. При ли ком рекон струк ци је, 
изво ђач радо ва морао је да се при др жа ва 
свих кон зер ва тор ских усло ва и мера које је 
одре дио Завод за зашти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Новог Сада. За тре ћу, завр шну фазу 
рекон струк ци је објек та, која под ра зу ме ва 

СВИ МА ПУНО СРЕ ЋЕ
И ЗДРА ВЉА!
Шта бисте ста нов ни ци ма општи не 

Теме рин поже ле ли за годи ну која је пред 
нама?

– Пре све га, сви ма бих поже лео пуно 
здра вља, сре ће и успе ха и на при ват ном и 
послов ном пла ну. Општи на Теме рин бри не 
о свим сво јим ста нов ни ци ма и тру ди ће мо 
се да им обез бе ди мо леп ши и ква ли тет ни-
ји живот. Тај про цес смо запо че ли 2020. 
годи не  и мислим да смо на добром путу.
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ПРИ О РИ ТЕ ТИ ФАБРИ КА ВОДЕ,
ФАР МА ДЕФИ НИ ТИВ НО ПРО ШЛОСТ…

која дола зи за „Наше нови не“ гово ри пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец

уну тра шње уре ђе ње згра де, од Мини стар ства 
кул ту ре издво је но је три мили о на дина ра у 
скло пу про јек та ,,Гра до ви у фоку су“. Из буџе та 
Општи не Теме рин биће издво је но још три 
мили о на дина ра како би уну тра шњост била 
ком плет но уре ђе на.  

Сре ди ном годи не дошло је до вели ког 
поску пље ња гра ђе вин ског мате ри ја ла, у 
којој је то мери ути ца ло на реа ли за ци ју 
про је ка та и инфра струк тур них радо ва 
које сте пред ви де ли буџе том?

– Како про шле тако и ове годи не има ли смо 
ста би лан при лив сред ста ва. Сва ка ко мно го 
више сред ста ва тре ба да се издво ји због 
неких инве сти ци ја где је рани је, одно сно пре 
раста цена ура ђе на про јект но-тех нич ка доку-
мен та ци ја. Зато смо ура ди ли реба ланс буџе та 
да бисмо покри ли све тро шко ве.

Изград ња фабри ке воде је тема која, 
веру је мо, нај ви ше инте ре су је наше гра ђа-
не. Дуго се чека ло на то, може мо ли сада 
рећи да је изве сно да ћемо ту фабри ку 
конач но има ти, шта све још тре ба да се 
ура ди и  када се то реал но може оче ки ва-
ти?

– Сви зна мо да је пија ћа вода можда и про-
блем број један, али не само у општи ни Теме-
рин већ у чита вој Вој во ди ни. Од Покра јин ске 
вла де доби ли смо 20 мили о на дина ра за про-
јект но-тех нич ку доку мен та ци ју за фабри ку 
воде и тре нут но ради мо на њеној при пре ми. 
Након тога, апли ци ра ће мо за сред ства, а 
доби ли смо обе ћа ње да ће изград ња фабри ке 
воде ићи упо ре до са изград њом кана ли за ци је 
у нашој општи ни.  

Вели ки про блем гра ђа на је била фар ма у 
Ста ром Ђур ђе ву, да ли је њеним пра жње-
њем тај про блем дефи ни тив но решен и 
зна ли се шта ће се у будућ но сти гра ди ти 
на тој лока ци ји?

– Годи на ма уна зад непри јат ни мири си са 
фар ме мучи ли су наше сугра ђа не. Са вели-
ким задо вољ ством могу да кажем да је фар-
ма конач но исе ље на и да тај обје кат више 
неће слу жи ти таквој наме ни. Још у окто бру 
месе цу обе ћа ли смо исе ље ње фар ме до 20. 
децем бра и то је и учи ње но. Све живо ти ње 

исе ље не су, а уско ро ће бити исе љен и сав 
ивен тар фир ме ,,Теме рин Аграр“ и неће се 
више шири ти непри јат ни мири си нашом 
тери то ри јом. 

Епи де ми ја коро на ви ру са још увек није 
про шла, али чини се да смо нека ко нау чи ли 
да живи мо са тим. Кри зни штаб, Вла да 
Репу бли ке Срби је, лека ри, апе лу ју на гра ђа-
не да се вак ци ни шу, има те ли пода так 
коли ко је гра ђа на наше општи не вак ци ни-
са но до сада?

– Око десет  хиља да ста нов ни ка, одно сно 
тре ћи на укуп ног ста нов ни штва,  при ми ло је 
две дозе вак ци не, а од тог бро ја две и по 
хиља де при ми ло је тре ћу дозу. Сва ко днев но 
пра ти мо ситу а ци ју, доби ја мо изве шта је из 
шко ла и пред школ ских уста но ва и могу рећи 
да је она задо во ља ва ју ћа. Апе ло вао бих овом 
при ли ком на све наше сугра ђа не да се вак ци-
ни шу, јер ће на тај начин зашти ти ти себе и 
сво је поро ди це, при ја те ље, ком ши је.

Може мо ли рећи да се, у том кон тек сту, 
живот у нашој општи ни у нај ве ћој могу ћој 
мери ипак вра тио у нор ма лу?

– Искре но мислим да јесте, али да је и 
даље потреб но да се при др жа ва мо свих про-
пи са них епи де ми о ло шких мера- ноше ње 
маске, држа ње дис тан це, вак ци на ци ја. 

Скуп шти на општи не је усво ји ла буџет 
за 2022. годи ну, шта ће да буду буџет ски 
при о ри те ти, пре све га у инве сти ци о ном 
сми слу? 

– Сед ни ца скуп шти не општи не одр жа на је 

у петак 10. децем бра и на њој је усво јен буџет 
за 2022. годи ну. Укуп на вред ност буџе та је 
мили јар ду и сто деве де сет мило на дина ра. 
Буџет је и за наред ну годи ну инве сти ци о ни и 
раз вој ни, што зна чи да је 36 посто пла ни ра но 
за инве сти ци је, одно сно 426 мили о на дина ра 
од укуп ног буџе та. 

Ове годи не цен тар Теме ри на по први пут 
има кли за ли ште и деко ра ци ја и расве та 
изгле да ју пот пу но дру га чи је, што је наи-
шло на изу зет но пози тив не комен та ре 
гра ђа на. Део ули це је затво рен, коли ко је 
било тешко ту иде ју спро ве сти у дело?

– Ове годи не оства ру је мо иде је које смо 
има ли и прет ход не, али нам непо вољ на епи-
де ми о ло шка ситу а ци ја то није дозво ли ла. 
Као што су сви виде ли, цео парк у цен тру 
Теме ри на укра шен је лам пи ца ма, поста вље-
на је и ново го ди шња кући ца као и јел ка која 
је сва ке годи не ту. И сва ка месна зајед ни ца 
доби ла је ново го ди шње укра се и фигу ре, па 
Теме рин сија са свих стра на. Нови тет је ове 
годи не и кли за ли ште које се про сти ре на 300 
м2, а уз њега наше сугра ђа не оче ку ју број ни 
садр жа ји и богат кул тур но-умет нич ки про-
грам. У пла ну је да ове ,,Зим ске чаро ли је у 
Теме ри ну“ тра ју месец дана, одно сно до 20. 
јану а ра. 2022. годи не. За те потре бе затво ри-
ли смо део ули це Пете фи Шан до ра и овом 
при ли ком захва љу јем се свим сугра ђа ни ма 
на стпље њу и раз у ме ва њу, јер ипак је све ово 
њима на радост и задо вољ ство. 

Тања КРА ЈИ ШНИК

НОВИ ДОМ КУЛ ТУ РЕ
У СИРИ ГУ
Доби је на су зна чај на сред ства за уре ђе-

ње Дома кул ту ре у Сири гу, при сту пи ло се 
и радо ви ма, шта је пред ви ђе но да се уре-
ди у овој првој фази?

– Кра јем новем бра запо че ти су радо ви 
на руше њу објек та ста рог био ско па. Ту ће 
бити изгра ђе на нова, више на мен ска сала 
за раз не кул тур не и дру ге мани фе ста ци је. 
За ову фазу издво је но је око 19 мили о на 
дина ра, од тога десет мило на доби ли смо 
од Мини стра ства кул ту ре по про јек ту ,,Гра-
до ви у фоку су“, а оста так од девет мили о на 
обез бе ђен је из буџе та Општи не Теме рин.
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Све о посло ва њу ЈКП Теме рин у 2021. и пла но ви ма за наред ну годи ну са дирек то ром Жељ ком Џаку лом

„У НАРЕД НИХ НЕКО ЛИ КО ГОДИ НА
ТЕМЕ РИН ЋЕ БИТИ ВЕЛИ КО ГРА ДИ ЛИ ШТЕ“

Наста вак при кљу чи ва ња дома ћин ста ва на кана ли за ци о ну мре жу – Фабри ка воде није пра зна при-
ча - Поче так рекон струк ци је Ста рог пар ка – Нова систе ма ти за ци ја у пред у зе ћу

Оста ло је још неко ли ко дана до кра-
ја 2021. годи не и у ово вре ме сва 
јав на пред у зе ћа рези ми ра ју посло-

ва ње зa прет ход них 12 месе ци, али и пра-
ве пла но ве, про гра ме посло ва ња и листе 
при о ри те та за 2022. годи ну. 

Јав но кому нал но пред у зе ће „Теме рин“ 
је ове годи не има ло мно го посла. При хо-
ди су у 2021. годи ни мањи око 10 одсто, у 
одно су на 2020. а рас хо ди за 17,20 одсто. 
Дирек тор пред у зе ћа Жељ ко Џаку ла каже 
да су, упр кос томе што су пла но ви за ову 
годи ну били доста амби ци о зни, успе ли да 
оства ре мно го тога. 

– Могу рећи да смо у овој годи ни има-
ли доста посла, поку ша ли смо да на свим 
пољи ма побољ ша мо наш рад, ефи ка-
сност, као и финан сиј ске резул та те. У  пла-
но ви ма се мора ју пред ви де ти неки потен-
ци јал ни при хо ди, из неких дру гих изво ра, 
који се или оства ре или не, али ми смо 
задо вољ ни про јек ци јом резул та та, тако 
да ћемо и у овој годи ни има ти оства ре-
ну добит. Код при хо да смо има ли око 347 
мили о на у пла ну, а оства ру је мо око 312 
мили о на, док код рас хо да од 341 мили-
он пла ни ра них, има ће мо око 282 мили-
о на дина ра. У сва ком слу ча ју, то су биле 
доста добре про јек ци је, трди ће мо се да у 
наред ној годи ни буду још боље – пре ци-
зи ра Џаку ла. 

Како каже, оства ре на добит може бити 
доста вар љи ва кате го ри ја, јер је она 
запра во резул тат капи тал них суб вен ци ја. 

– Ми смо још увек на јед ном нивоу, с 
којим нисмо задо вољ ни, пре све га у оства-
ре ним при хо ди ма, јер смо доста при хо да 
изгу би ли код неких делат но сти. Ове годи-
не смо поку ша ли то да вра ти мо. Нпр, зад-
ње три годи не нисмо има ли уго сти тељ-
ство, које смо ове годи не конач но поно во 
реги стро ва ли. Вра ће на нам је и зо хиги-
је на,. Тру ди мо се да, уз про ме ну машин-
ског пар ка, буде мо што опре мље ни ји, да 
што мање има живог рада, а самим тим и 
пове ћа ња при хо да – наво ди Џаку ла.

Возни парк ЈКП је стар, па је јед на од 
глав них став ки набав ка нових маши на и 
тран спорт них сред ста ва. Џаку ла исти че 
да су захва љу ју ћи руко вод ству Општи не 
Теме рин успе ли да постиг ну доста тога. 

– Сти же нам нова цистер на за воду, 
тако ђе и нови ками он сме ћар, који је 
нео п хо дан. Захва љу ју ћи руко вод ству 
Општи не Теме рин, ове годи не смо успе-
ли да ура ди мо доста тога. То је вели ки 
помак у одно су на послед њих десет годи-
на. Заи ста нам је потреб на вели ка обно ва 
возног пар ка, јер нам је про сек ста ро сти 

вози ла неких 18 годи на. 
Зим ска слу жба је, како каже, спрем на, 

сада има ју и поси пач соли, а у пла ну је да 
2022. наба ве још један ками он, дво о со ви-
нац. 

– Ми одр жа ва мо око 90 кило ме та ра 
путе ва у нашој општи ни, не рачу на ју ћи 
држав не путе ве, јер то одр жа ва „Бач ка 
пут“. Гле да ће мо да наши гра ђа ни ове зиме 
има ју про ход не ули це, а у то су се сва ка ко 

могли уве ри ти и ско ро, када су биле пада-
ви не. 

Када је реч о Топла на ма, цена гре ја-
ња се није мења ла, међу тим, по новом 
ценов ни ку, цена при кључ ка за инве сти то-
ре је знат но сма ње на. 

– Дра стич но смо спу сти ли цене при кљу-
ча ка за инве сти то ре, јер смо били вео ма 
некон ку рет ни са ста рим цена ма. На тај 
начин веру је мо да ћемо их при ву ћи, јер 

НОВА СИСТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈА У ПРЕД У ЗЕ ЋУ
ЈКП Теме рин наред не годи не оче ку је 

нова систе ма ти за ци ја којом, пре ма речи-
ма дирек то ра, желе да моти ви шу рад ни-
ке. Ове годи не су има ли укуп но 152 запо-
сле на рад ни ка са раз ли чи тим уго во ри ма. 

– Тре нут но има мо 124 стал но запо сле-
на, као и 22 запо сле на на одре ђе но вре-
ме и још осам људи анга жо ва них пре ко 
аген ци је. Ради мо нову систе ма ти за ци ју, 

јер жели мо да моти ви ше мо људе који 
сво јим радом нај ви ше допри но се пред-
у зе ћу. Тру ди ће мо се да има мо и добру 
струк ту ру запо сле них, јер нама фале 
извр ши о ци у неким про из вод ним дело-
ви ма фир ме. Мора мо да води мо рачу на 
и о томе, као и о кадрв ском под мла ђи-
ва њу, јер у сле де ће две годи не ће нам 17 
људи оти ћи у пен зи ју.
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је циљ да има мо што више потро ша ча на 
мре жи, а не да путем при кљу ча ка јед но-
крат но узи ма мо паре од инве сти то ра.

Општи на Теме рин је од Упра ве за капи-
тал на ула га ња Ауто ном не покра ји не Вој-
во ди не доби ла 20 мили о на дина ра за 
изра ду про јект но- тех нич ке доку мен та-
ци је за изград њу фабри ке воде. Пре ма 
про це ни дирек то ра ЈКП, а у зави сно сти 
од финан си ра ња и свих адми ни стра тив-
них посло ва, фабри ка воде би могла бити 
завр ше на до кра ја 2023. годи не. 

– По новом кри те ри ју му Свет ске здрав-
стве не орга ни за ци је, удео арсе на у води 
је сма њен. И тад и сад, пара ме три који су 
били у Сири гу, Бач ком Јар ку, Теме ри ну су 
исти. Међу тим, наша вода, по сада шњим 
кри те ри ју ми ма, не задо во ља ва хемиј-
ску исправ ност, али се бак те ри о ло шки и 
здрав стве но води као исправ на. Одо бре-
на су нам сред ства у изно су од 20 мили о на 

дина ра. Рас пи са на је јав на набав ка, тако 
да то није при ча која је само на папи ру, 
него осе тан помак напред, који нас реал-
но и при мет но при бли жа ва фабри ци воде. 
Тре ба да доби је мо идеј ни и глав ни про је-
кат и гра ђе вин ску дозво лу – обја шња ва 
Џаку ла. 

Општи на Теме рин је ове годи не, у 
сарад њи са Мини стар ством живот не сре-
ди не, обез бе ди ла и сред ства за изград њу 
новог пре чи ста ча за кана ли за ци ју. Изград-
ња тре ба да поч не 2022. годи не. Пара лел-
но са тим радо ви ма шири ће се и кана ли-
за ци о на мре жа. До тада, ЈКП при кљу чу је 
дома ћин ства на ста ри пре чи стач. 

– Морам нагла си ти да тре нут но ста ње 
по пита њу при кљу ча ка иде на боље, али 
смо огра ни че ни овим пре чи ста чем ког 
има мо, јер он нема вели ки капа ци тет. Ове 
годи не смо при кљу чи ли 20 дома ћин ста-
ва. Сле де ће годи не наста вља мо са тим 

послом, све док не попу ни мо његов капа-
ци тет. А када стиг не нови пре чи стач, тек 
тада нас оче ку је вели ки посао.  

Још један вели ки про је кат почео је у 
2021. годи ни, а реч је о уре ђе њу и обно ви 
Ста рог пар ка. У новем бру су поче ли радо-
ви на првој фази, а у вре ме ну које сле ди 
чека их сад ња дрве ћа. 

– Сани тар на сеча дрве ћа у пар ку је 
заправo укла ња ње само оног дрве ћа које 
је пред ста вља ло прет њу по шета че. Пред-
ви ђе но је да се поса ди 77 нових ста ба-
ла. Лепо ће то изгле да ти. Углав ном иде у 
добром прав цу, а у сле де ћој годи ни ћемо 
апли ци ра ти за нова сред ства. 

Ула га ња у ком плекс базе на ове годи не 
су била вели ка и видљи ва, на задо вољ-
ство свих посе ти ла ца. Џаку ла исти че да их 
тек чека вели ки посао око базен ског ком-
плек са и да ће се потру ди ти да купа ли шна 
сезо на поч не мало рани је него што је то 
уоби ча је но. 

Буџет пред у зе ћа је, по њего вим речи ма, 
нешто већи за наред ну годи ну и задо вољ-
ни су коли ко осни вач, Општи на Теме рин, 
послед ње две годи не издва ја из буџе та за 
посло ва ње ЈКП. 

Шире ње кана ли за ци о не мре же, фабри-
ка воде, набав ка нових маши на, чишће ње 
дивљих депо ни ја, уре ђе ње Ста рог пар-
ка, базен ског ком плек са, спорт ске хале, 
систе ма ти за ци ја у пред у зе ћу, само су 
неки од посло ва, који ма ће се 2022. годи-
не бави ти ово кому ла но пред у зе ће. 

Како наво ди Џаку ла, у наред ним годи-
на ма општи на Теме рин ће бити јед но 
вели ко гра ди ли ште, на задо вољ ство свих 
њених ста нов ни ка. 

Гра ђа ни ма је за пра зни ке поже лео све 
нај леп ше, нај пре мно го здра вља и да им 
кому нал на инфра струк ту ра у годи на ма 
које сле де буде што боља. 

Цео раз го вор са Жељ ком Џаку лом 
може те погле да ти у видео при ло гу на 
стра ни ци пор та ла Теме рин инфо.  

Т. К.
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Пред сед ник Општи не Теме рин посе тио радо ве на сани ра њу дивље депо ни је у Сири гу

ПОЧЕ ТАК САНИ РА ЊА ДИВЉИХ
ДЕПО НИ ЈА У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН

– За ову наме ну из буџе та издво је но два мили о на дина ра – На тери то ри ји Општи не Теме рин око 
пет дивљих депо ни ја – Пред ви ђе на сред ства у буџе ту за наред ну годи ну за наста вак радо ва на сани-
ра њу дру гих депо ни ја

Рад ни ци Јав ног кому нал ног пред у зе ћа 
(ЈКП) Теме рин 15. децем бра поче ли су 
радо ве на сани ра њу јед не од нај ве ћих 

дивљих депо ни ја на тери то ри ји општи не 
Теме рин, која се нала зи у Сири гу, у бли зи ни 
сео ског гро бља. 

Радо ве су тог дана посе ти ли пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец, као и 
дирек тор ЈКП Теме рин Жељ ко Џаку ла. 

Том при ли ком Зец је рекао да је ово тек 
поче так укла ња ња дивљих депо ни ја са 
тери то ри је општи не Теме рин. 

– Општи на је из буџе та издво ји ла 
два мили о на дина ра за сана ци ју ове 
депо ни је и ово је само поче так укла-
ња ња дивљих депо ни ја, има ју ћи у 
виду да их има мо око пет на тери то-
ри ји општи не Теме рин. Искре но се 
надам да ће гра ђа ни схва ти ти озбиљ-
ност ове ситу а ци је и да више неће 
одла га ти сме ће на овом месту. Ми 
сле де ће годи не наста вља мо са чишће-
њем депи ни ја, за шта смо и пред ви де-
ли сред ства у буџе ту. Још јед ном бих 
апе ло вао на гра ђа не да сме ће одла жу 
на про пи са ном месту. 

Пре ма речи ма дирек то ра ЈКП Теме-
рин Жељ ка Џаку ле сви радо ви на 
сани ра њу депо ни је у Сири гу би тре ба-
ло да буду зав ше ни до кра ја годи не.

– По нало гу нашег осни ва ча, Општи не 
Теме рин, дошли смо у Сириг да сани ра мо 
дивљу депо ни ју. Она се про сти ре на 4000 
ква драт них мета ра и потру ди ће мо се да је 
до кра ја годи не сани ра мо, огра ди мо, поста-
ви мо две табле са упо зо ре њи ма, каме ре, 
како бисмо одвра ти ли било кога да овде 
одла же сме ће. Нада мо се да ће то бити 
поче так јед не леп ше епи зо де за овај терен, 
где ће веро ват но на овом месту бити буду ћа 
дечи ја игра ли шта и веру је мо да ће ова 
повр ши на бити у финк ци ји гра ђа на Сири га.  

На месту где се одр жа ва ју радо ви зате-
кли смо и мештан ку Сири га Јован ку Ива-
то вић, која живи неда ле ко од места на 
којем су људи баца ли сме ће. Она каже да 
су овај дан гра ђа ни једва чека ли. 

– Ово нам је мно го важно и мно го нам 
зна чи, наро чио нама који живи мо ту бли-
зу. Моли ла бих људе који баца ју овде сме-
ће да то више не раде, јер заи ста није у 
реду, људи живе на 50 мета ра од депо ни-
је. Лети то јако смр ди, а зими је вели ко 
бла то. 

Секре тар Месне зајед ни це Сириг 
Жељ ко Којо вић каже да је депо ни ја 
била про блем ,не само људи ма који 
живе у бли зи ни, већ свим жите љи-
ма Сири га.

– Ова депи ни ја је била вели ка 
смет ња нама Сири жа ни ма, шири ли 
су се непри јат ни мири си. Месна 
зајед ни ца није има ла довољ но сре-
ста ва да то укло ни. Међу тим, анга-
жо ва њем Општи не и Покра ји не 
озбе збе ђе на су сред ства, тако да ће 
ова депо ни ја бити сани ра на. Тру ди-
ће мо се да овде више никад не 
буде ника ква депо ни ја, већ да ово 
буде зеле на повр ши на и да се на 
њој поса ди дрве ће. 

Т. К.
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Епи де ми о ло шка ситу а ци ја у општи ни Теме рин ста бил на

БРОЈ ЗАРА ЖЕ НИХ У ПАДУ

Првом и дру гом дозом вак ци ни са но 56 одсто гра ђа на, док је тре ћу до зу при ми ло око 6000 људи 
– Тро је нових спе ци ја ли ста, пси хи ја тар и спе ци ја ли сти за очне боле сти и ургент не меди ци не – Амбу-
лан та физи кал не меди ци не изме ште на у Дом здра вља Бач ки Јарак

Мину лих дана број зара же них на 
тери то ри ји општи не Теме рин је у 
паду, а пре ма речи ма дирек то ра 

Дома здра вља Теме рин др Томи сла ва Угар-
ко ви ћа, гра ђа ни се ника ко не сме ју опу шта-
ти и оба ве зно се мора ју при др жа ва ти свих 
епи де ми о ло шких мера.

– Број тести ра них и број пози тив них кре-
ће се као и на нивоу држа ве. Број зара же-
них је опао, али није вре ме за опу шта ње. 
Хара нови сој виру са и пита ње је само вре-
ме на кад ће код нас доћи. Реч је о непред-
ви ди вом виру су, па вас молим да се не опу-
шта те. При др жа вај те се свих про пи са них 
мера – апе лу је др Угар ко вић.

Вак ци на ци ја виру са коро не уве ли ко је у 
току. У општи ни Теме рин је поче ла 20. јана-
у а ра ове годи не. Гра ђа ни кажу да је вак ци-
на ци ја добро орга ни зо ва на и ком пле тан 
про цес се одви ја  без засто ја. Од почет-
ка вак ци на ци је до сада прву и дру гу дозу 
вак ци не при ми ло је око 56 одсто гра ђа на, 
док је тре ћу тзв. бустер дозу доби ло око 
6000 гра ђа на. У нај ве ћем бро ју вак ци ни шу 
се ста ри ји гра ђа ни који вак ци ну при ма ју у 
амбу лан ти, а за све сугра ђа не који су непо-
крет ни обез бе ђе не су еки пе које изла зе 
на терен. До сада су се паци јен ти нај ви ше 
одлу чи ва ли за „Сино фарм“ вак ци ну. 

– Укуп но је у општи ни Теме рин прву и 
дру гу дозу вак ци не при ми ло око 56 одсто 
пуно лет ног ста нов ни штва, те је ситу а ци-
ја слич на као и у целој држа ви. Кад је реч 
о тре ћој дози, задо вољ ни смо. Тре ћу тзв. 

бустер дозу је при ми ло око 6000 наших гра-
ђа на – пре ци зи ра др Угар ко вић.

Тре нут но се вак ци на ци ја ста нов ни штва 
општи не Теме рин врши у Дому здра вља на 
спра ту, поред лабо ра то ри је, а на рас по ла-
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га њу су „Сино фарм“, „Фај зер“ и  „Спут њик“ 
вак ци не.

– Гра ђа ни могу да се вак ци ни шу у Дому 
здра вља, где су се и до сад вак ци ни са ли, 
сва ког дана. На рас по ло га њу има мо три 
врсте вак ци не Фај зер, Сино фарм и Спут-
њик, тако да гра ђа ни има ју могућ ност избо-
ра – набра ја док тор.

Оста ле слу жбе у Дому здра вља Теме рин 
раде по уста ље ном режи му, а др Угар ко-
вић наво ди да су међу запо сле ни ма доби ли 
тро је нових спе ци ја ли ста.

– Сви ради мо, ово је била тешка годи на, 
како за целу држа ву, тако и за нас. Због ситу-
а ци је са коро на ви ру сом намет ну те су нам 
две нове слу жбе, Ковид цен тар и Слу жба 
за вак ци на ци ју – обја шња ва др Угар ко вић. 
- Укуп но има мо 150 запо сле них, зна чи број-
ча но нема мо ништа више људи него што је 
то било рани је. Међу тим запо сле ним доби-
ли смо тро је нових спе ци ја ли ста, пси хи ја тра 
и спе ци ја ли сте за очне боле сти и ургент не 
меди ци не.

Лабо ра то ри ја ради као и рани је, сва-
ки рад ни дан од 7 до 13 часо ва. Апо те ке 
су добро снаб де ве не, раде у скло пу Дома 
здра вља од 8 до 16 часо ва.

Амбу лан та физи кал не меди ци не је изме-
ште на у Дом здра вља Бач ки Јарак, јер је 
како каже док тор, згра да у јако лошем ста-
њу и пла фон је почео да се уру ша ва.

– Пре око месец дана уру шио нам се пла-
фон амбу лан те физи кал не меди ци не у Кад-
ском купа ти лу, па смо били при ну ђе ни да 
је при вре ме но пре се ли мо у Дом здра вља 

Бач ки Јарак. Ради се о ста рој згра ди, почео 
се руши ти пла фон и да не би дошло до 
несре ће, мора ли смо амбу лан ту изме сти ти 
– дода је др Угар ко вић.

Кад је реч о пла но ви ма и циље ви ма Дома 
здра вља Теме рин за наред ну годи ну, дирек-
тор као прво наво ди реша ва ње пита ња про-
сто ра амбу лан те физи кал не меди ци не.

– Пре све га, гле да ће мо, нарав но уз помоћ 
локал не само у пра ве и Покра ји не, да у годи-
ни која је испред нас реши мо пита ње про-

сто ра амбу лан те физи кал не меди ци не. Дру-
ги циљ нам је да задр жи мо кадро ве које 
има мо. Тре ћи да буде мо здра ви, а четвр ти 
да се сугра ђа ни што више вак ци ни шу, јер на 
тај начин спа ша ва мо себе и све око себе. Ја 
бих још јед ном пору чио гра ђа ни ма општи-
не Теме рин, да се вак ци ни шу, јер нема 
неких посеб них нус поја ва. Вак ци на је само 
спас и ништа дру го – закљу чу је за „Наше 
нови не“ др Угар ко вић.

С. К.
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У сусрет като лич ком Божи ћу, пра зни ку који сла ве вер ни ци по Гре го ри јан ском кален да ру

НА ПРА ГУ ПРА ЗНИЧ НЕ ЕУФО РИ ЈЕ
Нај ра до сни ји пра зник свих хри шћа на – На дан Божи ћа биће одр жа не три слу жбе, јед на у цркви 

на Теле пу и две у жуп ној цркви Све та Роза ли ја - Тра ди ци о нал ни рецеп ти Тере зе Мила ко вић за 
божић ну трпе зу

Божић је у хри шћан ству један од нај ра-
до сни јих пра зни ка и про сла вља се у 
свим гра на ма вере – код пра во сла ва-

ца, като ли ка, про те ста на та и дру гих. Међу 
свим при пад ни ци ма хри шћан ства посто-
ји оби чај, зајед нич ки сви ма, да се на овај 
дан људи мире међу собом, и да опра шта ју 
они ма који су им нане ли зло. Божић је хри-
шћан ски пра зник којим се сла ви рође ње 
Ису са Хри ста. Тим пово дом римо ка то лич ки 
жуп ник из Теме ри на Тибор Селе ши, обја-
ше ња ва зна чај овог пра зни ка.

– Бит Божи ћа је сусрет са Богом који 
нам се при бли жио и жели бити вео ма бли-
зу нас. Исус Крист родив ши се на свет је 
постао јако мали и тако успе ва да се при-
бли жи сви ма нама. Отво ри мо наша срца 
пред Њего вим дола ском! Иско ри сти мо 
могућ ност да посе ти мо наше отво ре не 
цркве и при су ству је мо све тој миси – саве-
ту је Селе ши.

Бад њи дан је важан хри шћан ски пра-
зник, када се оче ку је рође ње Ису са Хри ста. 
Овај дан се обе ле жа ва слу жба ма у црква ма 
и тра ди ци о нал ним поро дич ним оку пља-
њем за посном вечер њом трпе зом. Вре ме 
сла вље ња Божи ћа почи ње адвен том или 
доша шћем, који почи ње четри неде ље пре 
Божи ћа. Пре ма речи ма римо ка то лич ког 
жуп ни ка из Теме ри на, вре ме пред Божић 
се посве ћу је моли тва ма, посту и добрим 
дели ма.

– Вре ме божић не при пре ме у като лич-
кој цркви зове мо вре ме доша шћа или 
адвен та. Мало више од чети ри неде ља се 
при пре ма мо на дола зак Господ њи. У овом 
пери о ду вер ни ци се тру де више вре ме на 
посве ти ти моли тви, посту и добрим дели-
ма – напо ми ње Тибор. -  Ово све то вре ме 
при пре ме пред Божић нас под сти че да 
не јури мо само за про ла зне, мате ри јал не 
ства ри, него да ста ви мо већи нагла сак на 
оно непро ла зно, божан ско, на сусрет са 
живим Богом.

Сва ко га дана људи иду на мисе 
још пре сви та ња, почев од 27. 
новем бра све до 24. децем бра 
када почи ње при пре ма за сла вље. 
Разно вр ни оби ча ји пра те при пре му 
за слва ље Божи ћа.

– У овом пери о ду като ли ци радо 
дола зе на тако зва не „све те мисе 
зор ни це“ које се код нас у Теме ри-
ну сла ве рад ним дани ма од 6.30 
часо ва. Уста је мо рани је, дола зи мо у 
мра к и зајед нич ки у моли тви чека-
мо јутро, све тлост, сун це, тј. све што 
већ од дав ни на озна ча ва Ису са Кри-
ста – каже Селе ши. - Више вер ни ка 
из дана у дан све до чи како је њихов 

дан пот пу но дру га чи ји после ове ране све те 
мисе, има ју више сна ге, радо сти и стр пље-
ња на послу. Сва ког утор ка у овом све том 
вре ме ну адвен та око педе се то ро деце дође 
на ову мису зор ни цу, потом доруч ку је мо 
зајед но па стиг ну још на први час у шко ли.

Като лич ке поро ди це у Теме ри ну обе ле-
жа ва ју Божић тиме што дола зе 24. децем-
бра на мису поноћ ку. Деца пре мисе пре ко 
“Витле јем ских ига ра”, у уло зи библиј ских 
фигу ра, тру де се доча ра ти како се дого ди ло 
рође ње Исус Хри ста. Мно го вер ни ка дође 
на ту деч ју пред ста ву и у цркву на теле пу и у 
цен тру. Тако ђе, 25. децем бра на дан Божи-
ћа дола зе у цркву на све ча ну све ту мису.

Пошту ју ћи све пре по ру ке над ле жних, 

држав них и општин ских инсти ту ци ја у вези 
са мера ма зашти те, за Божић ће бити одр-
жа не три слу жбе, а како исти че Селе ши, 
дра го му је што и у овим усло ви ма, вер ни-
ци и даље радо дола зе у цркву.

– Упр кос вре ме ну пан де ми је сла ви ће мо 
три слу жбе за Божић, у 7 часо ва на Теле-
пу, у 8.30 и у 10 сати у жуп ној цркви Све та 
Роза ли ја. Сва ка ко се тру ди мо одр жа ти про-
пи са не мере зашти те. На ула ску у цркве 
су поста вље на сред ства за дез ин фек ци ју. 
Вер ни ци има ју заштит не маске на себи. 
Ми све ште ни ци исто тако носи мо заштит не 
маске и током слу жбе дез ин фи ку је мо руке. 
Вер ни ци виде наш труд и због тога има 
мање људи који се пла ше зара зе у црква-

ма. Вели ка је наша радост да људи 
и у овом тежем вре ме ну и даље 
радо дола зе у цркву – са задо вољ-
ством при ме ћу је Тибор.

Римо ка то лич ки жуп ник из Теме-
ри на Тибор Селе ши, упу тио је 
честит ку свим вер ни ци ма који сла-
ве Божић.

– У име капе ла на оца Дави да и у 
сво је име желим свим вер ни ци ма, 
како като ли ци ма тако пра во слав-
ни ма, да поже лим божан ски мир, 
оби ље Бож је мило сти и уну тра шњу 
радост уочи пред сто је ћих Божић-
них благ да на. Хри стос се роди! Ваи-
сти ну се роди!
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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.

Тере зи не гастро ном ске
божић не чаро ли је

Након Божић ног поста, а пово дом нај ра-
до сни јег хри шћан ског пра зни ка Божи ћа, 
мађар ске поро ди це тра ди ци о нал но спре-
ма ју бога ту и све ча ну трпе зу пуну разних, 
нај у ку сни јих сла них и слат ких ђако ни ја.

Бад ње вече је један изве сни помен пре-
ци ма, који ма мно го дугу је мо, али и под-
се ћа ње на то коли ко је важна поро ди ца и 
сло га у њој. Тог дана се оба ве зно пости и 
трпе за изгле да нешто дру га чи је него ина-
че. Пре ма иску ству аутор ке књи ге реце па-
та на мађар ском јези ку Тере зе Мила ко-
вић, постан пасуљ и резан ци са маком су 

оба ве зан део посне трпе зе.
– Божић ни пост код като ли ка није тако 

строг као код пра во слав них вер ни ка. Углав-
ном, у мојој поро ди ци и у поро ди це у који-
ма сам ја зала зи ла се оба ве зно пости ло 
само за Бад њи дан. Тог дана мно ге поро ди-
це су биле на води и хле бу. Ако се нешто 
спре ма ло, онда је то био постан пасуљ и 
резан ци са маком као оба ве зан део трпе зе, 
нарав но поред тога спре ма се риба, рибља 
чор ба... – набра ја Мила ко вић.

За раз ли ку од неких про шлих вре ме на, 
данас је божић на трпе за дале ко бога ти-
ја, па од пону де која се нађе на сто лу не 
зна мо шта бисмо пре про ба ли. При пре ме 
за Божић почи њу доста рани је. Сла жу се 

мени ји и извла че пра шња ве књи ге реце-
па та, али већи на већ уна пред зна што ће 
се наћи на божић ном сто лу. Сва ко од нас 
има неко јело без којег не може зами сли-
ти Божић, јело које се нај че шће при пре ма у 
кра ју из ког поти че мо.

– Кад је Божић упи та њу, Мађа ри оба ве-
зно иду на мису у поноћ, после које се код 
куће доруч ку је и то углав ном јело које се 
може хлад но сер ви ра ти, као што је нпр. пих-
ти ја. Затим на трпе зи се ста ви мед, ора си, 
бели лук и јабу ка – дода је Тере за. - Сва ки 
члан поро ди це мора да узме чешањ белог 
лука, да га умо чи у мед и поје де, како би био 
здрав. Четвр ти на ора са, тако ђе се умо чи у 
мед и поје де како би чове ку био сла дак и 
без бри жан живот у наред ном пери о ду. На 
кра ју се узи ма јед на јабу ка, коју дома ћин 
исе че на оно ли ко дело ва коли ко има чла но-
ва поро ди це. Сва ко доби је по јед ну кри шку 
да је поје ду, како би се сви вра ти ли у ту кућу. 

Сва ки пра зник, па тако и Божић пра ти 
посеб на, све ча на, бога та трпе за. Уз бога то 
поста вље ну трпе зу се оку пља поро ди ца, 
евен ту ал но и шира род би на и при ја те љи. 
Слу жи се супа од живи не, као и пече ње уз 
сала ту и слат ке сосо ве.

– После иде ручак, на којем је супа оба ве-
зна, затим пече ње (нај че шће пуње но пиле, 
пат ка, гуска или ћур ка). Сад се већ могу на 
сто лу наћи и пра се ће и јаг ње ће пече ње. Уз 
све ово иде нека сал та, али оба ве зно иде 
и нешто слат ко, као што су ком по ти, слат-
ки сосо ви. Оно што тако ђе ста вим на сто 
од слат ки ша, то је пле те ни ца са три врсте 
фила, јед ан од мака, дру ги од ора са и тре-
ћи од слат ког сира. Та пле те ни ца се исе че, и 
ко доби је нај ви ше мака у свом делу кола ча, 
тај ће има ти нај ви ше нова ца – закљу чу је за 
„Наше нови не“ Мила ко вић.

С. Коса но вић

ТЕРЕ ЗИ НИ РЕЦЕП ТИ
Већи на дома ћи ца нај ви ше се потру ди 

око божић не трпе зе, а ми вам доно си мо 
два рецеп та из кухи ње Тере зе Мила ко-
вић, жене чије вред не руке чуда ства ра ју.

Божић на пле те ни ца
са три фила 

За кисе ло тесто: 600 гр. бра шна, 60 гр. 
све жег ква сца, 60 гр. шеће ра, 4 ванил 
шеће ра, 4 жуман ца, 4 дцл. мле ка

За фило ве: 
1. 300 гр. мле ве ног мака, 70 гр. сувог гро-

жђа, 120 гр. шеће ра у пра ху, 4 ванил 
шеће ра, рен да на кора јед ног лиму на, 
8 каши ка мле ка

2. 300 гр. мле ве них ора ха, 70 гр. сувог 
гро жђа, 120 гр. шеће ра у пра ху, 4 ванил 
шеће ра, рен да на кора јед не наран џе, 8 
каши ка мле ка

3. 300 гр. све жег сира, 70 гр. сувог гро-
жђа, 120 гр. шеће ра у пра ху, 2 каши ке 

пудин га од вани ле, 40 гр. мар га ри на, 
рен да на кора јед ног лиму на
Напра ви ти три тан ке штру дле са три 

врсте фила, испле сти у пле те ни цу и поло-
жи ти у окру гли калуп преч ни ка 30-32 цм, 
према за ти са жуман це том и пећи један 
сат на 200 сте пе ни. Док је колач врео пре-
ма за ти га засла ђе ном водом, покри ти и 
пусти ти да се пре слу же ња пот пу но охла-
ди. 

Бола од помо ран џи и лиму на
ПОТРЕБ НО: 200 гр. шеће ра у пра ху, 3 

наран џе исе че не на колу то ве, 2 лиму на 
исе че на на колу то ве, 1 дцл. рума, 1 литар 
бистрог сока од наран џе, 1.5 литар белог 
вина. 

Све састој ке лага но изме ша ти дан, два 
пре Божи ћа и болу слу жи ти у висо ким 
чаша ма за вино чије сте иви це умо чи ли 
у лиму нов сок, а затим у кри стал шећер.
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По први пут у Теме ри ну отво ре но кли за ли ште 

„ЗИМ СКА ЧАРО ЛИ ЈА У ТЕМЕ РИ НУ“
Кли за ли ште у цен тру Теме ри на на 300 ква драт них мета ра – Поста вље не кући це за хра ну и пиће – 

До 20. јану а ра биће одр жа ни раз ли чи ти кон цер ти за гра ђа не – Укра ше ни цен три и дру гих месних 
зајед ни ца

Ново го ди шње и божић не пра-
зни ке у Теме ри ну, ове годи-
не улеп ша ће зим ска чаро-

ли ја каква до сада у овој општи ни 
није посто ја ла. Како су прет ход не 
годи не гра ђа ни били ускра ће ни 
за мно ге радо сти, услед епи де ми-
је Ковид-19, локал на само у пра ва 
ове годи не се потру ди ла да сво јим 
ста нов ни ци ма надок на ди про пу-
ште но.

Осим ново го ди шње расве те у 
цен тру Теме ри на која је про шле 
годи не кра си ла мали парк, ове 
годи не додат но је обо га ће на, те 

ста нов ни ци, а посеб но они нај мла-
ђи, има ју при ли ку да се игра ју и 
ужи ва ју у пре ле пој све тле ћој кући-
ци која кра си поме ну ти про стор. И 
гра ђа ни месних зајед ни ца Бач ки 
Јарак, Ста ро Ђур ђе во и Сириг, ове 
годи не обра до ва ни су расве том 
каква до сада у овим мести ма није 
посто ја ла, а учи ни ће радо сни јим 
овај пери од годи не.

– Ове годи не спре ми ли смо 
ком пле тан про грам и оно што ће, 
нада мо се, бити нај ве ће изне на-
ђе ње, а то је кли за ли ште. Нала зи-
ће се на про сто ру од 300 мета ра 

ква драт них, а улаз ће за све бити 
бес пла тан, уз сим бо лич ну цену 
изнајм љи ва ња кли заљ ки. Општи-
на Теме рин довољ но је вели ка и 
раз ви је на, бога та децом и мла-
ди ма, на нашу радост. Сма тра ли 
смо да наши сугра ђа ни заслу жу ју 
ком пле тан уго ђај као ново го ди-
шњи и божић ни поклон од Општи-
не Теме рин - рекао је пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец.

Када је у пита њу садр жај којим 
ће ком плет на мани фе ста ци ја бити 
обо га ће на, КЦ “Луки јан Мушиц ки” 
и Тури стич ка орга ни за ци ја општи-

не Теме рин дале су вели ки допри-
нос. Тако ће, осим кући ца са хра-
ном и пићем, кува ним вином али 
и оста лим дран гу ли ја ма, гра ђа ни 
ужи ва ти и у кон цер ти ма, као и у 
позо ри шним пред ста ва ма за нај-
мла ђе. Сама мани фе ста ци ја биће 
све ча но отво ре на 20. децем бра, 
а тога дана локал на само у пра ва 
спре ми ла је изне на ђе ње за нај-
мла ђе као и музич ки про грам за 
оне ста ри је. Тако ђе, сугра ђа ни ће 
моћи да ужи ва ју у днев ном кон-
цер ту 31. децем бра, уочи доче ка 
Нове годи не, као и у насту пи ма 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Срби и Све ти Сава
у новом веку

Два зла учи ни мој народ, гово ри 
Господ: оста ви ше мене извор воде 
живе и иско па ше себи буна ре, 

буна ре испро ва љи ва не који не могу да 
задр же воду. Ове ста ро за вет не речи про-
ро ка Јере ми је би се могле при ме ни ти и на 
Србе у послед ња гото во два века. Резул-
тат нашег дво ве ков ног одсту па ња са пра-
вог изво ра и каче ња на буна ре испро ва љи ва не (пре све га мисли 
се на духов но) је то да у дана шње вре ме, код дана шњих Срба, 
дожи вљај све та осни ва ча срп ске цркве и уте ме љи ва ча срп ске 
наци је је опте ре ћен мно гим насла га ма туђин ског ути ца ја, прак-
ти ко ва ног већ ско ро два века у Срби ји. 

Срп ска држа ва и срп ско дру штво су од XIX века гра ди ли поглед 
на свет, под ути ца јем запа да (била је потре бан селек ци ја шта 
при хва ти ти шта не, баш као и данас). Нарав но циљ овог и ова-
квог “напрет ка” није био уру ша ва ње све то сав ског погле да на 
свет, али је он вре ме ном, под ути ца јем јед ног дру гог дожи вља-
ја све та, посте пе но напу штан. Вре ме ном се у срп ском дру штву, 
наро чи то у ели ти, уста ли ла одред ни ца да је сред њи век мра чан, 
а нови иза зо ви и секу ла ри зо ван поглед на свет су при хва та ни као 
мери ло савре ме но сти и напрет ка.

Вестер ни за ци ја ели те је дости гла кул ми на ци ју ства ра њем 
Југо сла ви је, а однос пре ма све то сав ском духу све више је био 
фор ма лан, ели ти већ тада нера зу мљив, са тен ден ци јом брзог 
пре но ше ња вестер ни зо ва ног, секу лар ног и мате ри ја ли стич ког 
погле да на народ. Од дола ска кому ни ста на власт и уни шта ва ња 
гра ђан ске ели те при мет ни су нови трен до ви. Тада почи ње отво-
рен сукоб и кон фрон та ци ја са свим хри шћан ским вред но сти ма, 
са хри шћан ско-све то сав ским дожи вља јем све та срп ског наро да, 
што дово ди гото во до уми ра ња духов не ствар но сти про по ве-
да не од стра не Све тог Саве. Мана сти ри и један део наро да су, 
прак тич но кри шом, испод рада ра, одр жа ва ли лучу све то сав ске 
исти не, чува ју ћи је са циљем да се она опет јед ног дана раз го ри.

Пери од после кому ни зма задр жао је моде ле кому ни стич ког 
пои ма ња све та. Тако да упр кос осло ба ђа њу про сто ра за оно уну-
тра шње и упр кос осло ба ђа њу дуго поти ски ва не енер ги је, њено 
кана ли са ње било је неа де кват но. Често осми шље но од стра не 
ква зи е ли те да обе сми сли дух пре дањ ски и све то сав ски, нај че-
шће без наме ре да ствар но иско ри сти исто риј ску при ли ку у циљу 
рехри сти ја ни за ци је наро да. То је про из и ла зи ло из обез ду хо вље-
но сти ели те, која није има ла пра ви лан став пре ма све то сав ском, 
док је нерет ко било и гру бих мани пу ла ци ја. 

На кому ни стич ким теме љи ма вас пи та на ели та, при гр лив ши 
наци о на ли зам у нај при ми тив ни јем обли ку, није могла обно ви ти 
све то сав ско. Но, она га је нерет ко пер вер ти ра ног про мо ви са ла и 
пра ви ла анти ре кла му, ства ра ју ћи погле де не свет, који су више 
сли чи ли кому ни стич ком јед но у мљу него све то сав ској сло бо ди 
и отво ре но сти. Са дру ге стра не мон ди ја ли стич ки (кру го-двој-
ка шки) дожи вља вај био је апри о ри про тив тра ди ци о нал ног, 
како су они нази ва ли све што има везе са све то сав ским духом. 
Директ ни потом ци кому ни ста-тито и ста су има ли (и данас има ју) 
јак иде о ло шки отклон од све га пре дањ ског, тра ди ци о нал ног и 
истин ски наци о нал ног. 

Насла ге све га горе наве де ног, које су резул тат дугог одсту па ња 
и напу шта ња духов ног и исто ри ја ког иску ства, као и све га оно га 
што нас чини Срби ма и све то сав ци ма, дове ле су нас у ситу а ци ју 
да тешко може мо схва ти ти како је Све ти Сава дожи вља вао свет, 
те сход но томе како је и са којим моти ви ма радио на устрој ству 
срп ске цркве и држа ве. Но, одго во ри се и данас нала зе у срп ским 
све ти ња ма, хра мо ви ма, мана сти ри ма и обич ном веру ју ћем наро-
ду, који не зна ју ћи мно го од оно га што чини савре ме ни живот зна 
оно глав но. А када је глав но на првом месту, како каже патри јарх 
Пор фи ри је, све оста ло по нео п ход но сти дође на сво је место. 

хора Јувен тус 23. децем бра, уочи 
Бад њег дана и Божи ћа по гре го-
ри јан ском кален да ру, али и у кон-
цер ту бен да “La Vie aco u stic” у току 
Бад њег дана који се про сла вља по 
јули јан ском кален да ру.

Ни про ла зни ци не кри ју сво је 
оду ше вље ње, а око кући це, јел ке и 
ирва са, увек има поне ко раз дра га-
но дете или се неко фото гра фи ше. 

– Прво нам је било на уму да 
обра ду је мо децу, пре све га ону 
која годи на ма при па да ју тој кате-
го ри ји али морам при зна ти да ми 
је  под јед на ко дра го што смо обра-
до ва ли и ону мало ста ри ју децу, 
као и нас који већ има мо сво ју, али 
смо задр жа ли оно дечи је у себи. 
Дра го ми је што је ових дана свим 
нашим сугра ђа ни ма у све чети ри 
месне зајед ни це пома ло чароб но, 
а наред них дана чаро ли ја ће бити 
упот пу ње на. Радуј те се и воли те...
јер у овом пери о ду чуда се деша-
ва ју, ако веру је те у њих - пору чио 
је Зец.

Е. Н. Н.

НОВО ГО ДИ ШЊЕ
СВЕ ЧА НО СТИ
НИ ове годи не неће изо-

ста ти тра ди ци о нал не “Ново-
го ди шње све ча но сти” у 
орга ни за ци ји ТООТ, када 
нам се наја вио Деда Мраз, 
а уче ни ци шко ла са тери то-
ри је наше општи не уз помоћ 
сво је маште и кре а тив но-
сти, оки ти ће јел ке са бусе-
ном у малом пар ку. Све то 
деша ва ће се 23. децем бра, 
у току дана, те пози ва мо 
све заин те ре со ва не да нам 
се при дру же. У 11:30 часо-
ва, у гале ри ји КЦ “Луки јан 
Мушиц ки” деца ће има ти 
при ли ку да пра ве укра се 
у орга ни за ци ји игра о ни це 
Тара кидс, како би их потом, 
у 12:00 часо ва ока чи ли на 
јел ке.
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Одр жа на све ча ност пово дом доде ле књи жев не награ де „Сир маи Карољ“

ОВО ГО ДИ ШЊИ ДОБИТ НИК НАГРА ДЕ 
„СИР МАИ КАРОЉ“ РАДО ВАН ВЛА ХО ВИЋ

Награ да која има тра ди ци ју, ове годи не доде љу је се 46 годи ну заре дом – Ове годи не доде ље на 
награ да за књи гу на срп ском јези ку „Све је у гла ви“ – Дела Радо ва на Вла хо ви ћа пре во ђе на на седам 
свет ских јези ка

Пре сти жна књи жев на награ да „Сир-
маи Карољ“ за 2021. годи ну уру че на 
је Радо ва ну Вла хо ви ћу за књи гу „Све 

је у гла ви“ 16. децем бра у гале ри ји Кул тур-
ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ Теме рин. 
Жири, који су чини ли Фра ња Петри но вић, 
Иван Негри шо рац, Зоран Ђерић, Миро-
слав Алек сић и Ђезе Бор дош, оце ни ли су 
да се ради о аутен тич ној про зи уте ме ље ној 
на нај бо љим тра ди ци ја ма вој во ђан ских 
пре да ва ча о селу и зави ча ју. 

О награ ђе ној књи зи на све ча но сти је 
гово рио Фра њо Петри но вић, књи жев ник и 
кри ти чар. Том при ли ком пред сед ник 
Мемо ри јал ног одбо ра „Сир мај Карољ“ и 
члан жири ја Ђезе Бор дош рекао је да је 
одлу ка била јед но гла сна. 

– „Сир маи Карољ“ је награ да која се већ 
46 годи на тра ди ци о нал но деде љу је. Њу су 
уста но ви ли сизо ви кул ту ре Врба са и Теме-
ри на, јер је син Сир маи Каро ља пред ло-
жио да се та награ да осну је. Он је био и 30 
годи на тутор те награ де до свој смр ти, 
након чега су то на себе пре у зе ле општи не 
Врбас и Теме рин. Ове годи не је доде ље на 
награ да за књи гу на срп ском јези ку Радо-
ва ну Вла хо ви ћу, који је пра ви вој во ђан ски 
писац и њего ва књи га је типич но банат ска, 
тако дасмо јед но гла сно одлу чи ли да награ-
ду поне се њего во дело „Све је у гла ви“.

Добит ник награ де Радо ван Вла хо вић 

није крио сво је задо вољ ство. 
– Ова награ да је при зна ње које на неки 

начин потвр ђу је тај мој кул ту ро ло шки, 
мул ти на ци о нал ни и мул ти кул ту рал ни кон-

цепт. Тим пре, јер ја као изда вач и бана ћа-
нин негу јем изда ва штво на јези ци ма наро-
да Бана та, одно сно целе Вој во ди не, јер је 
позна то да су код нас нај број ни ји Срби, 

Мађа ри, Руму ни, Сло ва ци, Руси ни, а нека-
да је било и Нема ца. Ове годи не сла ви мо 
три јуби ле ја, 35 годи на кад сам кре нуо у 
кре а тив ну индру стри ју, 30 годи на од када 
се бави мо изда вач ком делат но шћу и 15 
годи на од Банат ског кул тур ног цен тра у 
овом обли ку и на овај и ова кав начин.  

 Све ча но сти су поред ауто ра, жири ја и 
гра ђа на при су ство ва ли и пре став ни ци 
Општи не Врбас као и чла ни ца Већа заду-
же на за ресор кул ту ре Нина Срдић, која је 
чести та ла и захва ли ла се добит ни ку награ-
де на њего вом допри но су. 

– Награ да “Сир мај Карољ” је награ да 
која се доде љу је у част књи жев ни ка Сир-
мај Каро ља, који је рођен у Теме ри ну, а 
свој живот ни век про вео у Врба су, где је и 
сахра њен. Општи не Теме рин и Врбас ову 
књи жев ну награ ду доде љу ју од 1976. 
годи не, где је две годи не дома ћин јед на 
општи на а наред не две годи не дру га, 
наиз ме нич но за ауто ре на срп ском и на 
мађар ском јези ку. Ова награ да је зна чај-
на, јер допри но си раз во ју кул ту ре и обра-
зо ва ња наша два наро да.Овом при ли ком 
бих желе ла у име локал не само у пра ве да 
чести там ово го ди шњем добит ни ку награ-
де и да му поже лим пуно сре ће и успе ха у 
даљем књи жев ном раду - пору чу је Нина 
Срдић.

Т. К. 

БИО ГРА ФИ ЈА
РАДО ВА НА ВЛА ХО ВИ ЋА
РОЂЕН је 1958. годи не у Новом Бече-

ју. Сту ди рао је Југо сло вен ску и свет ску 
књи жев ност у Новом Саду. Обја вио је 
пре ко 50 књи га. Пише крат ке при че, 
песме и рома не. Њего ва дела пре во ђе-
на су на енгле ски, руски, немач ки, 
мађар ски, сло вач ки, румун ски, сло ве-
нач ки и маке дон ски језик. Члан је Дру-
штва књи жев ни ка Вој во ди не, Удру же-
ња књи жев ни ка Срби је, Удру же ња 
писа ца Exil – PEN, Мати це срп ске и сек-
ци је зема ља немач ког говор ног под руч-
ја. Осни вач је првог при ват ног кул тур-
ног цен тра у Срби ји – Банат ског кул тур-
ног цен тра. Добит ник је више награ да 
за књи жев ни рад и кул тур но пре ла га-
штво. Живи и ради у Новом Мило ше ву. 
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Аутор ка радио еми си је „У јед ној руци држим микро фон, у дру гој вар ја чу“
Тере за Мила ко вић у раз го во ру за „Наше нови не“  спро ве ла нас је кроз гастро ном ски вре ме плов

МАЂАР СКА КУХИ ЊА – ТРА ДИ ЦИ ЈА 
У КОЈОЈ УЖИ ВА ЈУ СВА ЧУЛА

Нај ве ћи ути цај на мађар ску кухи њу има ла немач ка кухи ња - Чуве но наци о нал но јело наших север-
них ком ши ја папри каш, нај и стак ну ти ји зачин папри ка, све жа или суше на и мле ве на – Мађа ри за 
дезерт нај че шће пра ве вани ли це и меде ња ке

Тра ди ци ја и оби ча ји у живо ту јед ног 
наро да, поред јези ка и рели ги је, веро-
ват но нај пре суд ни је ути чу на ства ра ње 

и очу ва ње етнич ког иден ти те та те зајед ни-
це. Хра на, као јед на од при мар них потре ба 
људи, мора ла је да попри ми карак те ри сти ке 
одре ђе них наро да, који су, због сво јих потре-
ба или јед но став но окру же ња у коме су се 
нала зи ли вре ме ном изгра ди ли спе ци ја ли те-
те који су пре по зна тљи ви у целом све ту.

Наша саго вор ни ца, аутор ка радио еми си-
је „У јед ној руци држим микро фон, у дру-
гој вар ја чу“ нека да шњег Радио Теме ри на 
Тере за Мила ко вић, са мно го топли не нам је 
при ча ла о мађар ској тра ди ци о нал ној кухи-
њи, хра ни као део нема те ри јал ног кул тур-
ног насле ђа које има уни вер за лан тон као и 
вера, јер пове зу је људе широм све та. 

Седам де се то го ди шња пен зи о нер ка из 
Бач ког Јар ка Тере за Мила ко вић за себе каже 
да је осо ба која је увек има ла пози ти ван став 
пре ма живо ту и да се сада хра ни лепим успо-
ме на ма и ужи ва у сво јој деци и уну ча ди ма. 
Живи сама, рође на је у мешо ви тој поро ди-
ци. Отац јој је био Мађар, а мама Неми ца. 

Сво је вре ме но, напи са ла је и књи гу реце па та 
на мађар ском јези ку. Одра сла је у Теме ри ну, 
у сре ди ни где живе и Срби и Мађа ри. Уда та 
је била за Срби на и људе искљу чи во дели на 
добре и лоше.

– Одра сла сам у сре ди ни где живе и Срби и 
Мађа ри и прак тич но сам се игра ла са децом 
Тепи ћа, Дон ду ра, тако да сам као дете већ 
нау чи ла срп ски језик и то на ули ци игра ју-
ћи се са њима. Одла зи ла сам у њихо ве куће, 
јела хра ну коју су њихо ви роди те љи при пре-
ма ли, као што су и они јели хра ну коју је моја 
мама спре ма ла. Тако да је, прак тич но, при-
род но било да смо испро ба ли, у то вре ме 
хра ну и срп ске и мађар ске кухи ње – наста-
вља Мила ко вић.

Мађар ска тра ди ци о нал на кухи ња обу хва-
та ризни цу уку са и мири са наста лу меша ви-
ном ути ца ја разних наро да који су про ла зи ли 
ову да и живе ли на овим про сто ри ма. Пре ма 
речи ма Тере зе нај ве ћи ути цај на мађар ску 
кухи њу је има ла немач ка кухи ња.

– Овде су дуго годи на живе ли Нем ци, 
тако да је немач ка кухи ња вео ма ути ца ла на 
мађар ску кухи њу. За нека јела и дан данас 
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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.

се у Теме ри ну кори сте немач ки нази ви. Кад 
упо ре дим мађар ску и срп ску, мислим да 
је мађар ска кухи ња масни ја и мно го више 
кори сти мо зачи на, него што је слу чај у срп-
ској кухи њи, то ми нека ко изби ја у први план 
– пре ци зи ра Мила ко вић.

Може мо рећи да хра на пред ста вља језик 
који сви раз у ме мо, али опет, као и рели ги ја, 
раз ли ку је се од наро да до наро да који можда 
и веру ју у исто, али на раз ли чи те начи не.

Чуве но наци о нал но јело наших север них 
ком ши ја је, како каже Мила ко вић, папри-
каш. Тако ђе, и у Вој во ди ни се попри лич но 
одо ма ћи ло, па га редов но може те наћи на 
трпе за ма.

– Сва ка ко, глав но јело по ком је мађар ска 
кухи ња позна та је папри каш, који буде врло 
густ. Пра ви се од јуне ти не и од овче ти не, 

дода је се црни и бели лук, као и ким, који је, 
чини ми се, само код Мађа ра оба ве зан у тим 
јели ма на каши ку. Нарав но, дода се доста 
але ве папри ке, и љуте и слат ке. Слу жи се са 
резан ци ма са сиром и сла ни ном. Ово је тра-
ди ци о нал но мађар ско јело – дода је Мила ко-
вић.

Љути на и пикант ност мађар ских јела дола-
зи од папри ке. Нај и стак ну ти ји зачин, који 
нала зи мо у гото во сва ком мађар ском тра ди-
ци о нал ном јелу је папри ка, све жа или суше-
на и мле ве на. Тако ђе, један од бит них састо-
ја ка мађар ске кухи ње је и црни лук.

– Глав на намир ни ца у мађар ској кухи њи је 
папри ка, како у све жем тако и у сувом обли-
ку и црни лук. У Мађар ској неке реги је носе 
назив по луку, што иде у при лог томе коли ко 
је битан састо јак у нашој кухи њи. Ина че се 
једе доста повр ћа, од меса јуне ти на, овче-
ти на и живин ско месо ( пиле ти на, ћуре ти на, 
паче ти на...) – исти че Мила ко вић.

Неза о би ла зни део мађар ске кухи ње јесу 
сухо ме сна ти про из во ди и пре ра ђе ви не 
од меса, које нај че шће може мо виде ти на 
разним сај мо ви ма и про сла ва ма, а сла ни ну, 
шун ку и коба си цу ова при јат на и ведра пен-
зи о нер ка издва ја као нај че шће суво месо на 
мађар ској трпе зи.

– Кад је реч о сви њо ко љу, Мађа ри буквал-
но иско ри сте све од сви ње, док Срби доста 
тога баце. Од сухо ме сна тог, издво ји ла бих 
сла ни ну, коба си цу и шун ку. Пече ни цу углав-
ном не суши мо, већ исе че мо крме на дле и 
ста ви мо их у замр зи вач.

Када гово ри мо о кола чи ма и десер ти ма, 
мађар ска кухи ња оби лу је јели ма од теста, од 
којих су им пре ма речи ма Тере зе нај по зна ти-
је вани ли це и меде ња ци.

– Као и у свим кухи ња ма тако и код нас 
неза о бли зан део су сва ка ко кола чи и десе-
ре ти. Мађа ри нај ви ше пра ве вани ли це од 
џема од кај си ја и меде ња ке, који су нај че шћа 
посла сти ца током зим ских пра зни ка и глав ни 
слат киш на трпе зи за Божић. Воће које нај ви-
ше кон зу ми ра мо су кај си је и гро жђе.

С. Коса но вић

ИЗ ТЕРЕЗИНЕ КУХИЊЕ
УКО ЛИ КО жели те да ужи ва те у свим 

чули ма  уз дома ћу мађар ску кухи њу, на 
рас по ла га њу вам је вели ки број реце-
пе та, а за вас смо издво ји ли један, који 
је напи са ла Тере за са пуно љуб ви, као 
неза о би ла зан део дома ће трпе зе код 
Мађа ра.

ЋУРЕ ЋА ТОР ТА
ПОТРЕБ НО:  700 гр. ћуре ћих прса, 100 

гр. тан ко исе че не пан че те, 3 цела јаја, 
300 гр. тра пист сира, 100 гр. бра шна, со 
и бибер. 

Калуп за куглоф или срне ћа леђа 
обло жи ти тан ким режње ви ма сла ни-
не. Ћуре ти ну исе ћи у шниц ле, посо ли-
ти и поби бе ри ти, након тога ува ља ти у 
бра шно и улу па на јаја и ређа ти у калуп. 
Сва ки ред посу ти са доста рен да ног 
сира, а ређа ње завр ши те шниц ла ма. 

Калуп пре криј те алу фо ли јом и пећи 
један сат на 200 сте пе ни. Мало про хла-
ди ти и извр ну ти на тац ну за слу же ње. 
При јат но!
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Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец уго стио деча ка Алек се ја Кузму

ПРВА НАГРА ДА НА КОН КУР СУ
„НАШ ВОЈ НИК – НАШ ХЕРОЈ“

АЛЕК СЕ ЈУ КУЗМИ ИЗ БАЧ КОГ ЈАР КА

Мини стар одбра не Небој ша Сте фа-
но вић и мини стар про све те, нау-
ке и тех но ло шког раз во ја Бран ко 

Ружић пот пи са ли су спо ра зум изме ђу ова 
два мини стар ства о орга ни зо ва њу наград-
ног кон кур са за уче ни ке основ них шко ла у 
Срби ји на тему “Наш вој ник – наш херој”. 
Кон курс је тра јао од 11. окто бра до 11. 
новем бра 2021. годи не, а јед ну од првих 
награ да поно сно је однео Алек сеј Кузма, 
уче ник четвр тог раз ре да Основ не шко ле 
“Слав ко Родић” из Бач ког Јар ка.

Тим пово дом, вра та свог каби не та њему 
и њего вој учи те љи ци Љиља ни Кара но вић, 
отво рио је пред сед ник општи не Теме рин 
Мла ден Зец. Еки па “Наших нови на” била је 
на лицу места и раз го ва ра ла са добит ни ком 
награ де, као и оста лим при сут ни ма.

Кон курс је био за децу од 1. до 4. раз ре-
да, која су могла да се опре де ле за ликов не 
и лите рар не радо ве, и 5. раз ре да који су, 
осим ових, могла да ода бе ру да уче ству ју са 
радо ви ма из обла сти тех ни ке и тех но ло ги-
је. Њего ва учи те љи ца Љиља на нам је рекла 
како је дошло до при ја вљи ва ња Алек се ја 
на кон курс. 

– Дирек то ри ца нас је оба ве сти ла о томе 
и ја сам одмах зна ла да је кон курс ство рен 
за њега. Онда сам га пита ла Алек сеј, шта би 
ти могао да радиш? Он је рекао могу учи-
те љи це да нацр там. Добро, може да нацр-
та, мислим ја, лепо ствар но црта, али сам 

раз ми шља ла сти ћи ће сто ти ну црте жа који 
ће бити исто тако добри, можда и бољи. 
Хоћеш, Алек сеј, да пишеш? Може да пише, 
он ствар но лепо и пише, он може све, хоће 
све, добар је ствар но. Али раз ми шљам, 
његов рад ће бити добар, коли ко и сто ти не 
дру гих који ће сти ћи. Знам у чему је нај бо-
љи, тре ба да гово ри.

У даљем раз го во ру сазна је мо да је упра-
во тако и било, у помоћ им је при тр ча ла и 
Алек се је ва мај ка која га је сни ми ла у кру гу 
Музе ја гра да Новог Сада како оби ла зи вој-
не екс по на те и при ча о њима као и о сво јој 
љуба ви пре ма сво јој земљи и вели ким срп-
ским вој ско во ђа ма. Након тога, уз помоћ 
коле ги ни це из шко ле Ђур ђе Хор ват, напра-
вљен је кра так филм од тих кадро ва и тако 
је кре ну ло. Сни мак је, како каже учи те љи-
ца, био звуч но лош због окол не буке, али су 
поред побољ ша ња ква ли те та зву ка, ста ви-
ли и титл како би могло лак ше да се пра ти. 
Након што је филм завр шен, про це ду ра је 
нала га ла да га прво погле да ју дирек то ри ца 
и настав ни ци, па ако се они сло же, шаље се 
даље у Школ ску упра ву Нови Сад.

– Ми смо посла ли, мада смо има ли про-
блем са сла њем због вели чи не фај ла па смо 
га сма њи ва ли и на кра ју нам се чини ло да 
не личи ни на шта. Међу тим ја сам на кра ју 
рекла шаљи, нама није битан сни мак, нама 
је бит на њего ва при ча, ја се надам да ће 
раз у ме ти то што ми пору чу је мо. Јед но став-

но сам осе ти ла да он тре ба да се при ја ви 
на тај кон курс- исти че учи те љи ца Љиља на.

Један дан, позва ни су из шко ле и оба ве-
ште ни да је Алек сеј добио прву награ ду. 
Након тога, на вели ко задо вољ ство свих, 
позва ни су на све ча ни при јем у Бео град, 
где су их при ми ли мини стар Сте фа но вић и 
Ружић.

Учи те љи ца и Алек сеј иска за ли су , овом 
при ли ком, вели ку захвал ност Општи ни 
Теме рин и дирек то ри ци Маји Грко вић, 
захва љу ју ћи који ма је обез бе ђен пре воз 
до Кале мег да на где је био одр жан при јем 
и доде ла награ да, као и оби ла зак Вој ног 
музе ја.

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец није крио сво је оду ше вље ње те му је 
поже лео оства ре ње жеље, рекав ши да му 
је вео ма дра го што су се упо зна ли и да им 
сто ји на рас по ла га њу и убу ду ће, шта год им 
буде тре ба ло.

– Ова кав успех заслу жу је вели ке честит ке 
које упу ћу јем и Алек се ју и учи те љи ци, као и 
чита вој шко ли, сре ћа је има ти ова кво дете 
у сво јим клу па ма. Али вели ке честит ке и 
њего вим роди те љи ма који су, веру јем пре-
по но сни, јер и те како има ју раз лог. Нека им 
мали Алек сеј буде на понос чита вог живо-
та, поду хват је у дана шње вре ме вас пи та ти 
дете и напра ви ти од њега чове ка, а они су 
на добром путу ка том циљу – рекао је Зец.

Е. Н. Н.
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Еки па ,,Наших нови на“ у посе ти нео бич ном хоби сти

КУЋА КАО СЛИ КАР СКО ПЛАТ НО
– За две годи не фаса ду осли као са око сто црте жа – На сли ка ма лико ви исто риј ских лич но сти, 

пева ча, глу ма ца и спор ти ста – Сле де ћа сли ка биће пор трет све тог Саве

Широм све та људи се у сво је сло бод но 
вре ме баве нео бич ним хоби ји ма. 
Неко сви ра, пева, неко саку пља раз не 

ства ри и пред ме те, неко шије, везе, штри ка, 
али сви ма њима зајед нич ка је јед на ствар-  
посве ће ност  то ме што раде. Такав је и наш 
дома ћин, вре дан и пре дан свом нео бич ном 
хоби ју. Горан Буб ње вић из Теме ри на бави се 
осли ка ва њем фаса де сво је куће. Још са ули це 
не може те а да не при ме ти те њего ву кућу 
осли ка ну разно ра зним црте жи ма и пор тре ти-
ма. Ту су исто риј ске лич но сти, спор ти сти, глум-
ци, пева чи, поли ти ча ри, али и  чуве на зда ња. 
На самом ула зу у дво ри ште ове несва ки да-
шње куће доче ку ју нас цар Душан, Милош 
Оби лић, Храм Све тог Саве, Мара до на, ста ди он 
Црве не Зве зде, Лен ка Дун ђер ски, Сузи Ква тро, 
Три јум фал на капи ја али и Косов ка девој ка.

– Почео сам да сли кам пре две годи не када 
је због коро не био поли циј ски час и нисам 
могао да  идем ниг де из куће и дво ри шта. 
Први цртеж који сам насли као био је Милош 

Оби лић на коњу. Када сам видео да је добро, 
наста вио сам да цртам- при ча наш дома ћин.

За две годи не фаса ду куће осли као је са око 
сто црте жа и не пла ни ра да се зау ста ви. 

– Црте же на фаса ди радим бојом за бетон 
јер је трај на и не спи ра се од кише. Прво олов-
ком напра вим ски цу, па онда пола ко пре ла-
зим бојом. Иако нисам про фе си о нал ни сли-

кар, водим рачу на о дета љи ма и симе три ји 
сва ког црте жа. Јер, ако није симе трич но, онда 
није сли ка, онда је кари ка ту ра- обја шња ва 
Буб ње вић.

Горан води рачу на и о око ли ни куће. Тра ва 
у дво ри шту му  је увек лепо и уред но поко ше-
на без ијед ног коро ва, а ста зи ца чиста и офар-
ба на у боје њего вог оми ље ног клу ба. 

– Нави јам за Црве ну зве зду, волим спорт и 
музи ку и углав ном осли ка вам мени оми ље не 
људе из тих обла сти- каже Буб ње вић.

Дра ган Џајић, Новак Ђоко вић, Кара ђор ђе, 
Загор, Битлси, Нико ла Тесла, Иво Андрић, 
Његош, Баја га само су неки од малих ,,умет-
нич ких дела“ која кра се фаса ду Гора но ве дво-
спрат ни це. 

– У пла ну ми је да насли кам вели ку сли ку 
Бого ро ди це са Хри стом и Кип сло бо де, али за 
то ми тре ба нека ске ла јер је про сто ра оста ло 
само на гор њем спра ту куће- обја шња ва наш 
саго вор ник.

До тада, еки па ,,Наших нови на“ поже ле ла 
је да сле де ћи Гора нов цртеж буде цртеж све-
тог Саве, пошто он недо ста је. 

– Имам насли кан Храм, али немам све тог 
Саву. До 27. јану а ра ура ди ћу сли ку, па ћу вас 
позва ти да види те - радо сно нам обе ћа ва Буб-
ње вић.

К.Н.Н.

НАВИЈАЧ
ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ
ГОРА НОВ још један хоби везан је за 

спорт и Црве ну зве зду. Он саку пља посте-
ре, књи ге, сли ке и раз не бро шу ре веза не 
за његов оми ље ни спорт ски клуб.

– Нај ста ри ји пред мет који имам је 
постер Дра га на Џаји ћа из 1970. годи не 
који имам од првог раз ре да основ не шко-
ле. Ота да кре ће моја љубав пре ма црве-
но-бели ма - поно сно пока зу је Горан Буб-
ње вић.

Сви њего ви колек ци о нар ски пред ме ти 
изло же ни су у малој про сто ри ји у дво ри-
шту и пред ста вља ју пра ви мали лич ни 
музеј. 



Среда, 22. децембар 2021.

23

АКТУЕЛНО

Одр жан полу го ди шњи кон церт музич ке шко ле „Music Har mony“

МУЗИ КОМ ДО ХУМА НО СТИ
Кон церт са хума ни тар ним карак те ром, посве ћен Оли ве ри – „Music Har mony“ на две лока ци је, у 

Бач ком Јар ку и у Новом Саду – Ове годи не кроз шко лу про шло око 150 пола зни ка

Тра ди ци о нал ни Полу го ди-
шњи кон церт  музич ке 
шко ле „Music Har mony“ 

одр жан је у позо ри шној сали 
Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ у субо ту, 11. децем-
бра. И ове годи не кон церт је 
имао хума ни тар ни карак тер 
посве ћен девој чи ци Оли ве ри 
из Сири га, која болу је од рет ке 
боле сти (Glut1 De Vivo). Ула зни-
ца је била пору ка коју су посе-
ти о ци сла ли на рачун хума ни-
тар не фон да ци је „Буди хуман“ 
за Оли ве ру. 

Деца раз ли чи тих узра ста 
пред ста ви ла су се кроз пева ње 
и сви ра ње, а публи ка је има ла 
при ли ку да ужи ва у раз ли чи-
тим музич ким жан ро ви ма. 

Дирек тор шко ле Мар ко 
Родић каже да је иде ја да се 
кроз овај кон церт помог не они-
ма који ма је то нај по треб ни је.

– Наша шко ла већ једа на е сту 
годи ну по реду одр жа ва полу-
го ди шње кон цер те у сарад њи 
са Кул тур ним цен тром „Луки јан 
Мушиц ки“, на које смо изу зет-
но поно сни, јер има ју хуи ма ни-
тар ни карак тер. Основ на иде ја 
око ових кон це ра та јесте да 
наше пола зни ке, кроз ове 
актив но сти, учи ни мо да буду 

хума ни и да схва те да раде ћи 
нешто лепо и про дук тив но 
могу исто вре ме но и помо ћи. 
На тај начин тежи мо да нашим 
уче ни ци ма пока же мо пра ве 
вред но сти и да се сре ћа и 
љубав деље њем запра во шире 
– нагла ша ва Родић. 

Шко ла Music Har mony посто-
ји од 2010. годи не, а само ове 
годи не кроз њу, на лока ци ја ма 
у Бач ком Јар ку и Новом Саду 
про шло је 150 пола зни ка. 

– Деца су на сме ро ви ма: 
гита ра, кла вир, пева ње, музич-
ко заба ви ште, хар мо ни ка, вио-

ли на, про дук ци ја, рок бен до-
ви, бас гита ре и уку ле ле. Уче 
по јед ном од два мето да и 
усме ре ња а то су умет нич ка 
музи ка, где пола жу држав не 
испи те и попу лар на музи ка, 
где пола жу рок испи те за 
енгле ски испит ни одбор 
Rockschool. Они то уче на 
начин који је лако разу мљив, а 
тео ри ја се учи кроз прак тич не 
при ме ре. Успе шно педа го шки 
при сту па мо воде ћи се маки-
сму мом – и кла си ка и рок. 
Одно сно – учи ти пра вил но 
музи ку на заба ван начин – 
обја шња ва Родић. 

Пра ви ло шко ле је да сва ко 
дете током школ ске годи не 
насту пи на два кон цер та, у 
децем бру и јуну, а поред тога и 
сва ка кла са има јав ни час на 
сре ди ни првог и дру гог полу го-
ди шта. Поред тога ода зи ва ју се 
на све фести ва ле, хума ни тар не 
кон цер те и насту пе на које их 
позо ву. 

У децем бру месе цу би, пре-
ма речи ма Мар ка Роди ћа, тре-
ба ло да има ју бар пет кон це ра-
та, од којих ће један бити у 
Теме ри ну на отво ре ном, у 
окви ру Зим ских чаро ли ја. 

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

СРП СКИ НА СРП СКОМ
– Језик је жива тво ре ви на која се мења и раз ви ја – Позна ју ћи пра во пи сна пра ви ла осе ћа ће мо се 

боље и сигур ни је док са неким кому ни ци ра мо

У нашој рубри ци ,,Час срп ског јези-
ка“ у прет ход ном бро ју има ли сте 
при ли ке да ура ди те један мали 

тест одн. про ве ру зна ња срп ског јези-
ка. Сада је вре ме да вам откри је мо 
реше ња и да пре бро ји те тач не одго во-
ре.

Пита ње 1: Тачан одго вор је: Напи са-
ћеш лепо писмо.

Облик НАПИ СА ЋЕШ пред ста вља 
футур I гла го ла напи са ти. Гла го ли који у 
инфи ни ти ву завр ша ва ју на –ти има ју 
прост и сло жен облик футу ра. Прост 
облик футу ра гра ди се од инфи ни тив не 
осно ве (одба ци мо наста вак –ти) и кра-
ћег обли ка пре зен та помоћ ног гла го ла 
хте ти (ћу, ћеш, ће, ћемо, ћете, ће). У 
свим лици ма он гла си: ја напи са ћу, ти 
напи са ћеш, он/она/оно напи са ће; ми 
напи са ће мо, ви напи са ће те, они/оне/
она напи са ће. Као што види те ови 

обли ци пишу се зајед но. Сло жен облик 
футу ра I  гла го ла на –ти доби је мо тако 
што на инфи ни тив дода мо тако ђе ћу, 
ћеш, ће, ћемо, ћете, ће. Па тако он гла-
си: ја ћу напи са ти, ти ћеш напи са ти, он 
ће напи са ти; ми ћемо напи са ти, ви 
ћете напи са ти, они ће напи са ти. Ови 
обли ци пишу се одво је но. Гла го ли који 
у инфи ни ти ву завр ша ва ју на –ћи има ју 
само сло жен облик футу ра I: доћи ћу, 
доћи ћеш, доћи ће, доћи ћемо, доћи 
ћете, доћи ће. Пода ра зу ме ва се да се и 
овај облик  пише одво је но. 

Пита ње 2: Тачан одго вор је: Ево 
Мар ка! 

Дру ге две рече ни це су непра вил не, 
јер поред име ни це Мар ко има мо и 
лич ну заме ни цу за тре ће лице јед ни-

не мушког рода у гени ти ву (он/ њега, 
га). Као што не може мо рећи ,Ево 
њега Мар ко!’ тако не може мо ни ,Ево 
га Мар ко!’. 

Пита ње 3: Тачан одго вор је: Добро 
сам про шла, с обзи ром на то да сам 
има ла про бле ма.

Често може мо чути ,Обзи ром да’ 
или  ,Обзи ром на’, али пра вил но је, а и 
леп ше, рећи ,С обзи ром на то’. 

У првој рече ни ци ,Кафа за поне ти’ 
про блем је у пред ло гу за испред гла-
го ла поне ти. Наи ме, пред ло зи су 
непро мен љи ва врста  речи која сто ји 
уз име ни це, а не уз гла го ле. Па тако не 
може мо рећи ниЛек за попи ти, Хра на 
за поје сти. 

Када је у пита њу дру га рече ни ца ,Он 
је нај бо љи спор ти ста ика да.’Про блем 
је ово ика да.Као  прво, при лог ика да 
на кра ју рече ни це пре у зет је из енгле-
ског јези ка буквал ним пре во дом ,He is 
the be st spor tsman ever.’ Као дру го, 
при ло зи сто је уз гла го ле и бли же их 

обја шња ва ју. Када сто је сами, не озна-
ча ва ју ништа. Пра вил ни је би било 
рећи: Он је нај бо љи спор ти ста који је 
ика да играо кошар ку.

Пита ње 4: Тачан одго вор је: Гле да-
ју ћи

Гла гол ски при лог сада шњи гра ди се 
тако што се на тре ће лице мно жи не 
(они)  пре зен та неког гла го ла дода 
наста вак –ћи. (Они) гле да ју + ћи= гле-
да ју ћи; (они) жва ћу + ћи= жва ћу ћи; 
(они) упо зна ју + ћи= упо зна ју ћи ( не 
може- упо зна ва ју).

Пита ње 5: Тачан одго вор је: Фото-
апа рат

Када се пре фикс фото пише у кон-
тек сту фото гра фи је или нечег фото-
граф ског, пише се са црти цом: фото-
апа рат, фото-мон та жа, фото-репор та-
жа, а кад озна ча ва све тлост онда се 
пише спо је но: фото син те за, фото хе-
ми ја. 

К. Н. Н.

АКО не зна те г де да потра жи те 
одго во ре на сво је језич ке недо у ми-
це, ево неких књи га које ће вам у 
томе помо ћи. 

Пра во пис срп ско га јези ка, гру па 
ауто ра,  изда вач Мати ца срп ска.

Пра во пи сни реч ник срп ског јези-
ка, аутор Милан Шип ка, изда вач 
Про ме теј.

За речи стра ног поре кла кори сти 
се Вели ки реч ник стра них речи и 
изра за, ауто ра Ива на Клај на и 
Мила на Шип ке, изда вач Про ме теј. 
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Деја на Кер кез из Сири га држав на прва ки ња у џудоу

СА САМО 17 ГОДИ НА ОСВО ЈИ ЛА 
ПРЕ КО 150 МЕДА ЉА

Нај дра жа меда ља са ово го ди шњег држав ног првен ства – Циљ јој је да јед ног дана оде на Олим-
пи ја ду – Није оду ста ла од сво јих сно ва из детињ ства

Општи на Теме рин има мно-
го потен ци ја ла, али њен 
нај ве ћи понос и потен ци-

јал су мла ди, успе шни људи, којих 
је, узи ма ју ћи у обзир да смо јед на 
мала општи на, и више него што се 
могло оче ки ва ти. Мла де гене ра-
ци је наро чи то сво ју посве ће ност 
пока зу ју у доме ну спор та, па 
поред сјај них резул та та и осво је-
них меда ља у кик-бок су, уче шћа 
на Олим пи ја ди у неко ли ко раз ли-
чи тих спорт ских дисци пли на, 
може мо се похва ли ти да има мо и 
држав ног прва ка у џудоу. 

Деја на Кер кез је већ са 17 годи-
на поста ла држав на прва ки ња у 
џудоу и до сада се оки ти ла са пре-
ко 150 меда ља. 

Спорт је био сфве ра њеног 
инте ре со ва ња од малих ногу, а 
жеља јој је била да јед ног дана 
поста не про фе сор физич ког вас-
пи та ња или тре нер. Међу тим, она 
је пости гла мно го више, а како 
каже све је поче ло беза зле но и из 
зна ти же ље. 

– Гле да ла сам дру гу децу како 
тре ни ра ју и то ми је све било сим-
па тич но, па сам одлу чи ла и ја да 
се опро бам. Сећам се да сам била 
на јед ној при ред би и дело ва ло 
ми је зани мљи во на који начин 
деца тре ни ра ју џудо и тад ми се 
већ роди ла жеља да се бавим баш 
тим спор том. Након те при ред бе 
дошла сам кући и рекла да желим 
да тре ни рам џудо, чиме су моји 
роди те љи били запре па шће ни, 
јер је то више мушки спорт, како 
су тада  ми сли ли. Прво су поку ша-
ли да ме одго во ре од те иде је, 
међу тим, када су виде ли да то 
јако желим и да нећу оду ста ти, на 
кра ју су при хва ти ли. Сада од њих 
и при ја те ља имам нај ве ћу могу ћу 
подр шку – при ча нам Деја на о 
сво јим поче ци ма. 

Уче ство ва ла је на раз ли чи тим 
држав ним и школ ским првен-
стви ма, али и так ми че њи ма која 
се одра жа ва ју ван гра ни ца Срби-
је, међу тим, нај дра жа јој је меда-
ља са ово го ди шњег држав ног 
првен ства, а глав ни циљ да јед ног 

дана буде уче сник на Олим пи ја-
ди. 

– Поред тога што је Олим пи ја да 
вели ки успех за сва ког спор ти сту,  
при вла чи ме то што се мла ди људи 
угле да ју нај ви ше упра во на спор ти-
сте Олим пи ја де, па бих воле ла да 
јед ног дана ја будем узор новим 
мла дим гене ра ци ја ма. Мој нај ве ћи 
узор је Андреа Сто ја ди нов.

Она поха ђа сред њу Тех нич ку 
шко лу „Павле Савић“ у Новом 
Саду и нека ко успе ва да ускла ди 
оба ве зе у шко ли и тре нин ге, иако 
каже да није нима ло лако. 

– Врло добар сам ђак, али 
морам при зна ти да је вео ма 
тешко ускла ди ти шко лу и тре нин-
ге. Међу тим, за сада успе вам и 
веру јем да ће тако и оста ти. Пре-

фе со ри има ју доста раз у ме ва ња. 
Од вршња ка има ма подр шку, 
иако, нарав но, има и оних комен-
та ра да то није спорт за девој ке, 
али све сна сам да ће тога увек 
бити. 

Деја на није оду ста ла од сво јих 
жеља из детињ ства, па јој је у пла-
ну да сво је шко ло ва ње наста ви на 
Факул те ту спор та и физич ког вас-
пи та ња у Новом Саду и јед ног 
дана поста не тре нер. Мла дим 
људи ма пору чу је да спорт, којим 
би желе ли про фе си о нал но да се 
баве, мора ју да воле, јер је то 
једи ни начин да савла да ју све 
иза зо ве које таква одлу ка носи. 

– Џудо као спрот је јако зани-
мљив, јер се деца ту доста раз ви-
ја ју, путу ју, дру же се, што је јако 
важно за раз вој лич но сти. Могу 
сло бод но рећи да је то један од 
нај бо љих спор то ва за раз вој 
деце. Тако ђе бих дода ла да спорт 
мора да се воли, уко ли ко жели те 
да се њиме бави те про фе си о нал-
но, јер има мно го одри ца ња, на 
шта мора те бити спрем ни – 
закљу чу је за „Наше нови не“ Деја-
на Кер кез. 

Т. К.
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