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Републички референдум за промену Устава у области правосуђа одржан 16. јануара

ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ГЛАСАЛИ ЗА ПРОМЕНЕ УСТАВА

Гласање спроведено на 31 бирачком месту – Право гласа искористило 8.614 гласача – Више од
5.000 грађана подржало референдум – Савез војвођанских Мађара и Српска напредна странка у
општини Темерин задовољни реултатима референдума
На референдуму у Републици Србији,
16. јануара, грађани су изгласали промену
Устава у области правосуђа. Право гласа
на референдуму имало је 6.510.323 бирача
који су се изјашњавали на нешто више од
8.000 бирачких места.
Питање које се налазило на гласачком
листићу гласило је: „Да ли сте за потврђивање Акта о промени Устава Републике
Србије?“, уз понуђење одговоре – „да“ и
„не”.
У општини Темерин гласање се спроводило на 31 бирачком месту.
Према Извештају о резултатима гласања на републичком референдуму одржаном 16. јануара 2022. године на територији општине Темерин, који је утврдила
Општинска изборна комисија, од 24.747
гласача уписаних у бирачки списак, на
референдуму гласало је 8.614 гласача. За
потврђивање Акта о промени Устава Републике Србије гласало је 5.177 грађана, док
се 3.374 гласача изјаснило против уставних
промена. Неважећих гласачких листића
било је 63.
Према речима председнице комисије за
спровођење референдума Јасмине Гајић
гласање је протекло без инцидената и
неправилности.
– Гласање је спроведено у складу са
Законом о референдуму и народној иницијативи и упутствима за спровођење републичког референдума Републичке изборне
комисије. Није било пријављених инцидената на гласачким местима и нису уочене
никакве неправилности у спровођењу гласања – истакла је Јасмина Гајић.
Роберт Пастор, председник Месног
одбора Савеза војвођанских Мађара (СВМ)
каже да су они задовољни резултатима
референдума, а и пријатно изненађени
излазношћу гласача.
– Савез војвођанских Мађара је имао
став да се подржи промена Устава. Сматрамо да је то добро, јер ће судство бити сада
више независно, а и тиме се усаглашавамо
са европским стандардима. Одувек смо
били тог става да је Србији место у Европској унији. Излазност је била изненађујуће добра, јер за такве референдуме људи
углавном сматрају да нису толико важни, а
заправо јесу. Задовољни смо резултатима.
И Општински одбор Српске напредне
странке (ОО СНС) је задовољан резултатима, а повереник ОО СНС Дејан Брадаш
рекао је да га посебно радује што је референдум спроведен у демократској атмос-

ЗА КОЈЕ СЕ ПРОМЕНЕ ГЛАСАЛО НА РЕФЕРЕНДУМУ

У Уставу се сада уводе нова правила у
начину избора судија односно тужилаца.
Њих више директно неће бирати парламент. Скупштина Србије ће сада изгласати
по четири истакнута правника који ће ући
у састав Високог савета судства, односно
Државног већа тужилаца. Они ће затим,

заједно са осталим члановима ова два
тела (има их укупно по 11) бирати судије и тужиоце. Укида се и пробни мандат
судија, па се они неће као до сада бирати
прво на три године већ на цео радни век,
под условом да не прекрше нека од правила обављања функције из закона.

фери и без инцидената.
– Грађани општине Темерин имали су
прилику да се у недељу, 16. јанура, изјасне
о уставним променама у делу правосуђа,
односно избора судија и јавних тужилаца.
ОО СНС је задовољан одзивом грађана на
референдуму и чињеницом да су грађани искористили своје уставно право и, на
један демократски и слободан начин, изнели свој став о наведеним уставним проме-

нама. Већина грађана у нашој општини
изјаснила се за уставне промене које ће,
верујем, допринети већем степену владавине права и правној сигурности, а самим
тим и даљем развоју и напретку нашег
друштва. Посебно ме радује чињеница да
је сам референдум спроведен у демократској атмосфери и без иједног забележеног
инцидента – наглашава Брадаш.
Т. К.
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Званична посета министра и покрајинског секретара фирми „Петефи ДОО“ Темерин

НЕДИМОВИЋ И БОЖИЋ
ОБИШЛИ „ПЕТЕФИ ДОО“

Министар и покрајински секретар разговарали са преставницима фирме о субвенционисању
набавке механизације и новим конкурсима – У 2022. години већи буџет Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство за 20 одсто

М

инистар пољопривреде, шумарства и
водопривреде Бранислав Недимовић и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић посетили су 4. јануара привредно
газдинство „Петефи ДОО“ Темерин, које ради
у саставу Алмекс групе. Том приликом разговарали су са власником Алмекс групе, директором фирме „Петефи ДОО“ и другим окупљеним пољопривредницима, а главна тема
билa je субвенционисана набавка механизације са повратом од 50 одсто уложених средстава, нове конкурсне линије, набавка репро
материјала.
Министар је истакао да је држава набавила
довољно минералног ђубрива за прехрану
хлебног жита.
– У земљама такозваног трећег света ми смо
нашли урее. Очекујем да негде крајем јануара,
почетком фебруара прве количине буду на рас-

полагању српским пољопривредним произвођачима. Мислим да онај ко буде хтео да баца
уреу, а нико никог не може натерати да то
уради, тај ће имати довољно тог ђубрива.
Покрајински секретар за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Чедомир Божић
каже да је буџет Покрајинског секретаријата
за пољопривреду, водопривреду и шумарство
ове године већи за 20 одсто у односу на претходну.
– Генерално сви конкурси су повећани на
основу анализа које су рађене, а и буџет
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство је 20 одсто
већи за ову годину у односу на претходну.
Нису наравно сва средства усмерена на пољопривреду, али већи део свакако јесте. Велико
је задовољство посетити овако велику компанију и драго нам је што их имамо у покрајини,
јер запошљавају велики број радника, како из

ПРЕДУЗЕЋЕ „ПЕТЕФИ ДОО“ ТЕМЕРИН
ПРЕДУЗЕЋЕ „Петефи“ из Темерина је од
2004. године у власништву Алмекса. Основне делатности су пољорпивредна производња и фарма свиња. Око 1000 хектара у
Темерину је под системом за наводњавање, где се производе семенске културе
соја, сунцокрет и кукуруз, шећерана репа,
затим поврће – грашак, боранија, кукуруз
шећерац, паприка и слично. У сарадњи са
фабрикама за прераду поврћа, „Петефи“
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призводи и смрзнуто и конзервирано поврће.
Фарма свиња „Петефи“ налази се такође
у Темерину, удаљена 22 км од Новог Сада.
На њој се годишње поризведе више од
10.000 товних свиња.
На овом имању се налази и огранак продаје пољопривредне механизације, као и
постпродајна служба и магацин резрервних делова са 4.000 артикала.

Темерина, тако и из целе покрајине.
Председник Општине Темерин Младен Зец
истакао је важност учешћа локалне самоуправе, као посредника између пољоприведника,
министарства и покрајине.
– Општина Темерин има 15.000 хектара
обрадиве површине. Ми на нашој територији
имамо доста пољоприврених газдинстава,
око 1500. Алмекс је једна од 20 привредних
субјеката, која се бави пољопривредом на
теритоји наше општине. Јако је важан контакт
Министарства и Покрајине, пре свега са
локалном самоуравом, како бисмо нашим
пољопривредницима могли да помогнемо да
аплицирају и за покрајинска и за републичка
средства, тако да смо у сталном контакту и са
министарством и са пољопривредницима.
Директор „Петефи ДОО“ Темерин Владимир Стојић каже да ће аплицирати на наредним државним и покрајинским конкурсима и
да им је у плану, уколико добију средстава, да
их уложе у нову механизацију.
– Обрађујемо 1700 хетара земље, од чега
900 у зеленом систему, уједно имамо и фарму
свиња, капацитета око 10.000 товљеника.
Радимо ратарско-повртарске културе. Посета
нам много значи, јер сазнајемо неке нове
информације, нове ствари, нове конкурсе, на
које ћемо свакако конкурисати и надамо се да
ће бити одобрени. Ови подстицаји нам много
значе. Уколико добијемо средства на тим кункурсима уложићемо их у нову механизацију.
Т. К.
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Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић обишао Темерин

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ
МАГИСТРАЛНОГ ЦЕВОВОДА
НА ИЗВОРИШТУ У СТАРОМ ЂУРЂЕВУ
Вредоност изградње цевовода 115 милиона динара – Покрајински секретар за ову намену издвојио 40 милиона динара, остатак средстава обезбедила Општина Темерин – Укупна дужина трасе је
нешто више од пет километара

П

окрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Чедомир Божић посетио је 28. децембра
општину Темерин поводом почетка радова
на магистралном цевоводу од изворишта
у МЗ Старо Ђурђево до индустријске зоне
број осам, на уласку у Бачки Јарак из правца Новог Сада. Изградњом овог цевовода у
великој мери ће се поправити водоснабдевање у МЗ Старом Ђурђево и Бачки Јарак,
што ће значајно допринети унапређењу
квалитета живота становника ових насеља
општине Темерин.
Секретаријат је за ову намену издвојио
40 милиона динара, а секретар Божић је
овом приликом изразио захвалност руководству Општине Темерин на сарадњи.
– Ја бих се захвалио пре свега руководству Општине Темерин на досадашњој
сарадњи, активности, аплицирању на конкурсима Секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство. Секретаријат
је издвојио 40 милиона динара за поменуту инвестицију. Укупна дужина трасе је
нешто више од пет километара. Почиње

од изворишта Старо Ђурђево, дуж Новосадске улице, до радне зоне у Бачком
Јарку и тиме ће се омогућити квалитетно
водоснабдевање, како за потребе радне
зоне у Бачком Јарку, тако и за потрошаче
који се налазе дуж поменуте трасе – објашњава Божић.
Буџет Покрајинског секретаријата за
пољопривреду је значајно увећан у 2022.
години нагласио је Божић и позвао руководство општине да наставе да аплицирају
на конкурсе Секретаријата.
– Наставићемо и наредне године да
помажемо општини Темерин и овим путем
позивам руководство општине Темерин
да на наредним конкурсима, већ у јануару
месецу, аплицирају за водоводну мрежу
или за друге потребе у вези са водоснабдевањем, за пројекте у вези са канализацијом, за атарске путеве и уређења и наравно
све пољоприведнике из општине Темерин
да аплицирају на наше конкурсе, јер је заиста буџет Секретаријата за пољопривреду
значајно већи у односу на 2021. годину.
Укупан буџет за 2022. годину је 8.36 мили-

јарди динара, док је прошле године био 6.9
милијарди динара – прецизира Божић.
Укупна вредност изградње овог цевовода износи 115 милона динара, а како каже
председник Општине Темерин Младен
Зец рок за завршетак радова је 140 дана.
– Радна зона број осам је нова зона од
100 хектара коју полако опремамо. Вредност изградње овог цевовода износи 115
милиона динара, 40 милиона смо добили
од Покрајинског секретаријата, док смо
остатак обезбедили из буџета Општине
Темерин. Рок за завршетак ових радова је
140 дана. Потписали смо и уговор за пројектно-техничку документацију за изградњу фабрике воде. Када будемо имали тај
пројекат, аплицираћемо код Покрајинског секретаријата за средства како бисмо
већ ове године почели изградњу фабрике
воде. Вредност радова зависиће од пројектно-техничке документације, а процењујемо да ћемо фабрику воде на територији општине Темерин добити за неких
годину и по дана – закључује Зец.
С. К.
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Уговори о изради пројектно-техничке документације за изградњу фабрике воде

ПРВИ КОРАК КА ИЗГРАДЊИ
ФАБРИКЕ ВОДЕ

Уговоре потписали декан Природно-математичког факултета Нови Сад Милица Павков Хрвојевић
и директор ЈКП Темерин Жељко Џакула – За израду пројектно-техничке документације издвојено 20
милиона динара

У

говор о изради пројектно-техничке
документације за изградњу фабрике воде, у присуству председника
Општине Темерин Младена Зеца, потписали су декан ПМФ-а проф. др Милица Павков
Хрвојевић и директор ЈКП Темерин Жељко
Џакула.
Ово је велики корак ка изградњи фабрике воде, којa ће грађанима општине Темерин омогућити квалитетнију воду, а како
др Милица Павков Хрвојевић истиче само
стручни и школовани људи из области
заштите животне средине и контроле квалитета могу побољшати квалитет живљења
грађана.
– Морам да истакнем да сам задовољна
што се коначно чује реч стручњака, јер наш
факултет, тачније департман са којег наши
професори долазе, школује стручњаке из
области заштите животне средине и контроле квалитета. Једини у земљи то радимо и
верујем да ће овакав један пројекат показати да само стручни и школовани људи из

6

ове области могу да побољшају квалитет
живљења грађана, те свакако и ваше општине – наглашава др Павков Хрвојевић.
Директор Јавног комуналног предузећа
Темерин Жељко Џакула изузетно је поносан
што је део потписивања овог уговора, а нада
се да ће, ако све буде како планирају, фабрика бити пуштена у рад до краја 2023. године.
– Могу да кажем да сам данашњим даном
изузетно поносан што сам део потписивања
овог уговора и будућег пројекта изградње
фабрике воде. Ово је први корак где ће се
урадити пројектно – техничка документација за будућу фабрику и ако све буде по плану и обезбеде се средства, она би до краја
2023. године могла бити пуштена и у рад –
прецизира Џакула.
Поред председника општине потписивању уговора је присуствовао и истакнути професор са Природно математичког факутлета
доктор Божо Далмација, који додаје да ће
воде бити за све, јер се кроз пројекат води
рачуна и о хидрауличном делу.

– Ваша општина ће добити хигијенски
исправну воду за пиће, неће више бити
арсена унутра, биће квалитетна и оно што
је најбитније биће је увек довољно, јер кроз
пројекат се води рачуна и о хидрауличном
делу, тако да заправо добиће се квалитетна
вода за пиће овом технологијом коју нуди
Природно математички факултет – закључује др Далмација.
Председник Општине Темерин Младен
Зец том приликом изразио је захвалност
Покрајиснкој влади на пруженим средствима.
– Општина Темерин годинама, да не
кажем деценијама уназад, има проблем
са пијаћом водом, јер је реч о води која не
испуњава стандарде. Искористио бих прилику да се захвалим Покрајинској влади која
је издвојила средства и за пројектовање, а у
наредној години ја се искрено надам да ће
издвојити средства и за изградњу фабрике
воде – каже Зец.
С. К.

Среда, 26. јануар 2022.

АКТУЕЛНО

У општини Темерин више од 100 заражених људи дневно

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА
АЛАРМАНТНА

Једини спас у вакцинацији и придржавању свих прописаних мера – Много заражених и међу докторима – Лабараторија ради само за хитне случајеве, очно одељење не ради, а гинекологија ради у
једној смени

М

инулих дана број заражених на
територији општини Темерин је у
порасту, а према речима директора Дома здравља Темерин др Томислава
Угарковића ситуација је алармантна, а
грађани би требали да се придржавају
свих прописаних мера.
– Број тестираних и број позитивних
креће се као и на нивоу државе. Број заражених на коронавирус је у порасту и никад
није било више позитивних на дневном
нивоу – упозорава Угарковић. У просеку
дневно буде заражено више од 100 људи,
срећом па је реч углавном о случајевима
са блажом клиничком сликом.Имамо
посла са непредвидивим вирусом, па вас
молим да поштујете прописане мере и
вакцинишете се у што већем броју. Тренутно је то једини спас.
Др Угарковић поручује да грађани не
долазе на тестирање чим осете симптоме,
да сачекају бар три дана како се не би
стварале гужве.

РАД ОСТАЛИХ
СЛУЖБИ ОТЕЖАН
ОСТАЛЕ службе у Дому здравља
Темерин раде у отежаним условима,
а др Угарковић наводи да је таква
ситуација јер је доста здравствених
радника заражених, што им додатно
отежава рад.
– Општа пракса, Ковид центар и
интерниста раде редовно.Кад је реч о
служби за вакцинацију, тренутно
ради само једна докторка. Лабораторија ради само за хитне случајеве, јер
су сви лаборанти болесни, те ради
само један доктор.Гинекологија ради
у једној смени, док је докторка на
очном одељењу заражена, те очно
тренутно не ради – наводи директор
Дома здравља.
– Уколико осетите симптоме попут температуре, кашља, бола у грлу, идете на
тестирање само ако то потраје три дана,
да не би стварали гужву. Као и раније,
Ковид центар се налази у централној згради, дођете између 7 и 8 часова, добијете
број да не би чекали и истог дана будете
збринути. Уколико се установи да је особа

заражена, по најновијем би требала да
буде у излоцаији недељу дана – додаје
доктор.
Од почетка вакцинације, која је кренула
прошле године 20. јануара до сада,прву и
другу дозу вакцине примило је око 60
одсто грађана, док је трећу тзв. бустер
дозу добило нешто мање грађана, око 35
одсто. У највећем броју вакцинишу се старији грађани који вакцину примају у амбуланти, а за све суграђане који су непокретни обезбеђене су екипе које излазе на
терен. До сада су се пацијенти највише
одлучивали за „Синофарм“ вакцину.

– Укупно је у општини Темерин прву и
другу дозу вакцине примило око 60 одсто
пунолетног становништва, те је ситуација
слична као и у целој држави. Кад је реч о
трећој дози, бустер дозу је примило око
35 одсто наших суграђана – прецизира
Угарковић.
Као и до сад, вакцинација становништва
општине Темерин се обавља у Дому здравља на спрату, поред лабораторије, а на
располагању су „Синофарм“, „Фајзер“ и
„Спутњик“ вакцине, које добијају од Хигијенског завода.
С. К.
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Потписани уговори за унапређење енергетске ефикасности

ДОДЕЉЕНО 45 УГОВОРА ЗА
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

У

свечаној сали Скупштине општине Темерин 29.
децембра додељено је 45
уговора за субвенционисање
мера енергетске ефикасности. За
ове намене издвојено је четири
милиона динара, 2.5 милиона из
буџета Општине и 1.5 милиона
из Министарства за енергетику.
Уговоре је делио председник
општине Темерин Младен Зец,
који је том приликом истакао
да је то један вид помоћи грађанима како би њихови домови
били топлији, а рачуни за грејање мањи.
– План је да следеће године
конкуришемо за изолацију на
кућама и фасаде, наставићемо
са суфинансирањем столарије. Циљ нам је да помогнемо
нашим суграђанима да имају
мање рачуне за грејање и да
њихови домови буду енергетски
ефикасни. Ове године је процедура била мало сложенија и
неколико пута је Министарство
за енергетику мењало правилник, па је био мукотрпан посао
и за нас и за грађане. Сада када
смо први пут то све прошли,
верујем да ће наредна година
бити много лакша и да смо се

8

мало уходали, тако да препоручујем грађанима да прате сајт
Општине и локалне медије следеће године, како би се информисали кад ће бити конкурси и
да аплицирају.
Додели уговора присуствовао је и председник Скупшинте општине Темерин Роберт

ефикасне домове. У Темерину
је према некој мојој процени
50% домаћинстава такво. Ово
ипак много олакшава људима, јер се финансира половина
износа која је потребна за промену прозора и врата. Замену
столарије на својим домовима
ће грађани осетити преко рачу-

Пастор који је истакао значај ове
врсте помоћи за грађане.
– Познато је да су куће, не
само у Темерину, већи и у целој
Србији релативно старе и да
доста грађана нема енергетски

на за грејање, који ће сигурно
бити умањени око 20, а можда
и више одсто.
Снежана Видовић из Темерина каже да је ова помоћ подстакла да промени столарију у свом

домаћинству, иако је то одувек
желела, али се на тај корак није
раније одлучила, јер је то велика
инвестиција.
– Значај ове помоћи за нас је
вишеструк, прво што смо подстакнути да уопште и конкуришемо, нарочито ми који смо то
намеравали да урадимо, али се
из ових или оних разлога нисмо
раније одличили. Сви смо негде
свесни да је изузетно важно, у
смислу топлоте стамбеног објекта, енергетске ефкасности, прво
кренути од прозора, то је негде
почетак свега. Зато смо веома
задовољни овом врстом помоћи, јер нам је олакшица у сваком
смислу.
Да је ова помоћ многима
помогла да се одлуче да раде
столарију сведочи и Мајорош
Геза из Темерина.
– Ова средства нису мала и
веома смо захвални Општини
Темерин на овој врсти помоћи,
јер нам је у финансијком смислу
много олакшала. Не бих сигурно
радио столарију на кући у 2022.
години да нисам добио ова
средства, чекао бих нека боља
времена.
Т. К.

АКТУЕЛНО

Среда, 26. јануар 2022.

Традиционална свечана додела награда људима из света спорта одржана 30. децембра

НАГРАЂЕНО ОСАМ НАЈБОЉИХ
СПОРТИСТА И СПОРТСКИХ РАДНИКА
Једна награда постхумно додељена – За спорт у општини Темерин годишње се издваја око 23
милиона динара

У

свечаној сали Општине Темерин
30. децембра уручене су награде
најбољим спортистима, спортским
радницима и тренерима са територије општине Темерин за 2021. годину.
Награде је уручивао председник Општине Темерин Младен Зец, а додељено је
осам награда.
За најбољу спортисткињу године проглашена је Ана Петровић из Женског
рукометног клуба Темерин, док је најбољи спортиста Золтан Пете из Стонотенисерског клуба “Ферокоп”. За најбољу младу спортисткињу проглашена је
Катарина Вајагић из Спортског удружења борилачких спортова “Тао С”, а награду за најбољег младог спортисту понео
је Дарко Адам из Џудо клуба “ТСК”.
Додељена је награда и за најбољег
спортског радника, која је припала Марку Менићанину, док је најбољи тренер
у 2021. години Игор Павлик из Аикидо
и џиу-џицу клуба “Хеан до”. Клуб који

је својим трудом и радом завредео да
понесе награду за најбољи клуб у општини Темерин је Кик-бокс клуб “Спарта”.
Постхумно је додељена и награда за
животно дело Предрагу Новаковићу,
дугогодишњем играчу и председнику
Шах клуба “Темерин”.
Том приликом председник Младе Зец
пожелео је срећу и успех свим спортистима и спортским радницима у 2022.
години.
– Свим награђенима желим много
здравља и спортских успеха, да достигнете циљеве које сте себи зацртали и да
се опет на истом месту, истим поводом,
видимо опет.
Награђенима се обратио и један од
добитника награде, а то је председник Кик-бокс клуба „Спарта“ Жељко
Шобић нагласивши да Општина Темерин
последњих година много више средстава издваја за спорт.
– Општина Темерин је препознала

будућност у спорту и да деца треба да
имају активности које им пружа 36 клубова на територији општине Темерин,
колико их тренутно има. Последњих
неколико година значајно је увећан
буџет за спорт, што се пре тог увећања,
није десило више од 20 година. Верујем
да ће ти клубови уложити сва средства у
ту децу, јер само тако могу да се постигну
врхунски резултати, које су неки клубови
и спортисти и постигли, па су зато данас
овде на додели награда које су својим
трудом и радом заслужили – истакао је
Шобић.
Подсећамо из буџета Општине се
за спортске клубове и Спортски савез
Општине Темерин издваја 17 милиона
динара годишње, док се за школски спорт издваја пет милиона динара. Поред
тога додељују се и стипендије за најбоље
спортисте и на крају године се додељују
награде најбољима.
Т. К.
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Прослављен Божић - празник који славе верници по јулијанском календару

БОЖИЋ – ПРАЗНИК МИРА И ЉУБАВИ

Најрадоснији празник свих хришћана – У поноћ, у свим православним храмовима служила се
литургија – На Бадњи дан организована и традиционална подела рибље чорбе

Б

ожић је празник који слави
рођење Исуса Христа и за
њега се везују бројни обичаји који датирају из древних
времена. Даривање положајника и ломљење чеснице су неки
од обичаја који су се одржали
до данас. Православни верници славе Божић, најрадоснији
хришћански празник, 7. јануара,
који се по јулијанском календару
прославља до 9. јануара уз традиционални поздрав: Мир Божји, Христос се роди!
Тим поводом председник
Општине Темерин Младен Зец
честитао је свим православним хришћанским верницима
Божић.
– Свим својим суграђанима
који празнују по јулијанском
календару, честитам Бадњи дан,
Бадње вече и Божић, уз најискреније жеље за добро здравље, срећу, љубав и слогу. Проведите један од највећих и најрадоснијих хришћанских празника
у кругу својих најдражих, у миру
и весељу. Мир божији, Христос
се роди – поручио је Зец.
Без обзира на бројне обичаје,
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Божић носи универзалну поруку за све вернике, рођење Христово треба прославити у миру
и слози, опростити другима и
посветити се својој породици.
Циљ празника је да се на дан
Божића дође у цркву, причести
се и доживи највећа радост.
У нашем народу Божић не
може да се замисли без уношења бадњака у кућу и чеснице. То
је свима заједничко, али постоје
обичаји везани за овај празник
који се разликују од места до
места.
Српска православна црква и
верници 6. јануара прослављају
Бадњи дан и Бадње вече, припремајући се тако за најрадоснији хришћански празник, Божић.
Упркос отежаним околностима
због епидемиолошке ситуације, у општини Темерин, верници
су и ове године присуствовали
паљењу бадњака испред православних цркава. Паљење бадњака је драги обичај на Бадње вече
и обавља се са посебним поштовањем и у молитви.
Бадње вече је један извесни
помен прецима, којима мно-

ПРАЗНИК
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ДЕЉЕЊЕ РИБЉЕ ЧОРБЕ

ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Избори у Србији 2022.
- трка за председника

Ч
У центру Темерина, на платоу испред Културног центра
„Лукијан Мушицки“ Темерин,
и 6. јануара је организована подела рибље чорбе, као
што је то било и за католички
Божић. Рибља чорба се кувала и делила и у Сиригу, Бачком Јарку и Старом Ђурђеву.

Чорбу у центру Темерина су
делили председник Скупштине општине Темерин Роберт
Пастор и председник Општине
Темерин Младен Зец. Дељење рибље чорбе се традиционално организује годинама,
а и ове године интересовање
грађана је било велико.

го дугујемо, али и подсећање
на то колико је важна породица
и слога у њој. Тог дана се обавезно пости и трпеза изгледа
нешто другачије него иначе. Сам
пост не подразумева само пуко
одрицање од мрсне хране. Пост
подразумева и чињење добрих
дела, што смо склони често и да
заборавимо.
У поноћ, у свим православним
храмовима, служила се литургија, а Божић се дочекао са најужим члановима породице.
Након Божићног поста, српске породице традиционално
спремају богату и свечану трпезу
пуну разних, најукуснијих сланих
и слатких ђаконија.
Поред Српске православне
цркве, Божић 7. јануара прослављају Руска православна црква,
Јерусалимска
патријаршија,

Света Гора, старокалендарци у
Грчкој и египатски Копти, који
поштују јулијански календар.
СПЦ и верници, Божић славе
три дана. Други дан Божића је
Сабор Пресвете Богородице, у
знак захвалности што је родила
Спаситеља, док се трећег дана
слави Свети Стефан.
У Србији је Божић од јула 2001.
и једнодневни државни празник.
Божић се сматра празником мира, хуманости, доброте,
помирења и праштања. Зато, у
празничне дане не треба никако да заборавимо на наше најближе сроднике, родитеље,
баке, деке, неког болесног којима су потребне наша пажња и
љубав. Управо, на Божић треба
да ширимо ту љубав и уносимо
радост у животе.
С. Косановић

ињеница да ће током ове године
бити одржани редовни председнички, београдски, као и ванредни парламентарни избори говори да ће 2022.г.
бити узбудљива, како у политичком тако и
у сваком другом смислу. Како су председнички избори протеклих деценија били
најснажнији показатељ расположења
грађана, али и због природе нашег политичког система и менталитета догађај који је одређивао даљи
политички курс земље, у овој колумни ћу се осврнути на трку у
овој утакмици, као и на феномен актуелних и уопштено председничких избора.
Већ више деценија политичка реалност углавном показује да
председник државе, уколико је на челу најјаче политичке групације, представља централну политичку фигуру, око које се концентрише политичка снага и препознаје легитимност одређене
политике. Отуда онај ко је убедљив и народу прихватљив као
председник бива неретко узрок гаранције власти и на свим другим политичким нивоима. Ово је био разлог због чега су у прошлости све политичке групације (позиционе и опозиционе) грозничаво тражиле кандидата који може бити препознат у народу
и добити изборе.
У прошлости су трке за председника државе биле већином
узбудљиве јер су актери били свесни важности резултата. Ни
данас актерима не мањка свест о битности овог процеса, али
оно што је карактеристично за актуелни тренутак јесте недостатак адекватних кандидата на опозиционом политичком спектру.
Иако се Александар Вучић још увек није коначно изјаснио да ли
ће ући у трку, не само естаблишмент и чланство странке већ и
целокупна политичка јавност не може да замисли ко би могао
бити кандидат СНС-а уколико то не буде случај са актуелним
председником државе. Са друге стране због велике популарности Вучића, као и снаге и организованости политичке странке
коју предводи, како ствари данас стоје било који опозициони
кандидат морао би да се суочи са убедљивим поразом, највероватније у првом кругу.
Убедљив пораз може бити компромитујући, не само у широком јавном мњењу, већ и у унутрашњим редовима, што може
губитнику да угрози лидерски положај и позицију унутар сопствене политчке организације. Суочена са таквим изазовима
опозициона политичка групација окупљена око ССП-ДС-НС-ПСГ
још увек није објавила могућег кандидата, иако се лицитира
са многим страначким и ванстраначким личностима. Са друге
стране на десном политичком спектру су истакнути кандидати
(Бошко Обрадовић, Милош Јовановић), али свакако не са уверењем да могу да победе на изборима, већ са циљем да кампања лидера, лична кампања, подигне улог и омогући медијску
видљивост, која ће омогућити овим странкама пробој у парламент.
Све у свему можемо констатовати да ће и овогодишњи председнички избори имати улогу показатеља политичке реалности
у земљи. Међутим, док је циљ владајуће СНС истовремено убедљива победа на председничким и парламентарним изборима,
дотле ће практично сва опозиција бити сконцентрисана на парламентарне и београдске изборе, намеравајући да ту постигне
успех и створи повољније услове за даље деловање.
Колико ће у томе успети зависи у многоме, можда чак пресудно, од ангажовања владајуће странке, од тога колико ће њена
машинерија бити стваљена у погон, те са којим капацитетом ће
одрадити предизборну кампању. У сваком случају има још времена, политичка кампања треба тек да се захухта и уђе у финиш,
али ипак морам констатовати да би све сем победе Вучића у
првом кругу и освајања апсолутне већине посланичких мандата
СНС-а на парламентарним изборима било велико изненађење.
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КУЛТУРА

Среда, 26. јануар 2022.

Културни живот грађана општине Темерин у претходној години

ЖИВНУО ДРУШТВЕНИ И КУЛТУРНИ
ЖИВОТ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

Улагање у реконструкцију Дома културе у Сиригу – Организоване две нове, велике манифестације
2021. године – Остварена сарадња са Културним центром Нови Сад и Матицом српском – Претходне
године одржано много више културних догађаја него 2020. године

К

ултура је највише претрпела у доба
пандемије, јер су многи културни догађаји били отказани. Због ситуације са
короном комуникација међу људима је сведена на најмању меру, а суштина културе је
управо непосредна интеракција.
Време ванредног стања и ограниченог
кретања, којем смо били сведоци током
2020. године, може се описати као стање
шока, које је било подједнако тешко за ствараоце, публику и све оне који професионално прате културу и уметност. Концерти без
публике, изложбе без свечаних отварања и
представе у полупразном гледалишту била
је слика која се могла видети један известан
период.
Културни живот Темеринаца је живнуо
протекле године, те су љубитељи уметности
могли да уживају у разним догађајима који
су се одржали и обележили годину за нама.
Према речима чланице Општинског већа
задужене за ресор културе Нине Срдић,
протекле године, упркос свему, могу се
издвојити догађаји који су организовани, а
важе за велике и на понос су локалној заједници.
– Са задовољством могу да истакнем, да
је 2021. година донела повратак у нормалне
токове, јер смо након паузе у 2020. години,
у 2021. години огранизовали највећу манифестацију „Пасуљијаду“ која је била изузет-
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но посећена. Такође, прошле године смо по
први пут оргнизовали „Зимске чаролије“ где
је постављено клизалиште у центру Темерина уз пратећи божићни и новогодишњи програм – каже Срдић.
Општина Темерин је како додаје Срдић,
финансијски подржала 22 манифестације
удружења грађана из области културе и 23
манифестације удружења грађана у протеклој 2021. години.
– Оно што ми је посебно драго јесте да су
све манифестације које су биле предвиђене
планом и програмом рада општине Темерин, Културног центра „Лукијан Мушицки“ и

Туристичке организације успешно спроведене, обезбеђена су финансијска средства која
нису смањивана у односу на предвиђена –
наставља Срдић. - Општина Темерин и ресор
културе већ годинама негују успешну сарадњу са свим невладиним огранизацијама
кроз финансијску подршку њиховим активностима те смо у 2021. подржали 22 манифесације удружења грађана из области културе и 23 манифестације удружења грађана.
Дом културе у Сиригу, Културна станица у
Бачком Јарку и Месна заједница Бачки
Јарак су одличан пример и показатељ на
који начин и у којој мери је постојање ова-

ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБЈЕКТЕ КУЛТУРЕ
ЧЛАНИЦА Општинског већа подсетила
је и на велике финансијске подстицаје
које је Општина прошле године омогућила осталим објектима културе.
– Што се тиче осталих објеката културе
за Културни центар „Лукијан Мушицки“
из општинског буџета је издвојено
14.354.166 динара док је за Библиотеку
издвојено 31.233.012 динара за редовно
функционисање установа. Путем конкурса Општина је за суфинансирање аматерског културног стваралаштва и делатности удружења у области културе издвоји-

ла 3.050.000 динара, док је за манифестације и пројекте у области културе
издвојила 2.050.000 динара – наводи
Срдић. - Буџетом Општине Темерин за
суфинансирање програма и пројеката од
јавног интереса која реализују удружења
грађана издвојено 3.755.000 динара, док
је за манифестације издвојено било
1.235.000 динара. Општина је и ове године суфинансирала издавачку делатност у
износу од 500.000 динара, док је цркве и
верске заједнице суфинансирала у износу од 2.500.000 динара.

Среда, 26. јануар 2022.
квих објеката значајан за локалну заједницу, те чланица Општинског већа задужена
за ресор културе прецизира колико средстава је било намењено управо за ове
објекте.
– На конкурсу Министраства културе и
информисање „Градови у фокусу“, Општини
Темерин додељено је 10 милиона динара за
реконструкцију и доградњу Дома кулутуре у
Сиригу, док је 500.000 динара додељено за
пројектно – техничку документацију за будући објекат културне станице у Бачком Јарку.
Из општинског буџета финансирана је обнова фасаде на Месној заједници Бачки Јарак,
која је под заштитом Завода за заштиту споменика културе, у износу од 10.545.798
динара, док је за ентеријер издвојено
480.000 динара – подвлачи Срдић.
Према њеним речима, у наредној години
планирана су средства за реконструкцију
ентеријера МЗ Бачки Јарак, као и за реконструкцију и надоградњу објеката МЗ Сириг.
Додала је и да ће значајна средства бити
намењена за израду пројектно-техничке
документације за реконструкцију постојећег
објеката и изградњу павиљона за потребе
средње школе „Лукијан Мушицки“, као и за
израду пројектно-техничике документације
за Културну станицу у Бачком Јарку.
– У 2022. години планирана је реконструкција ентеријера Месне заједнице Бачки
Јарак у износу од 8.5 милиона динара која
ћемо издвојити из сопствених средстава,
такође планирана је реконструкција и надоградња објеката Месне заједнице Сириг у
износу од 13.25 милиона – вели Срдић.
– Уколико обезбедимо део средстава од
виших нивоа власти у плану је приступање
израде пројектно – техничке документације
за реконструкцију постојећег објеката и
изградњу павиљона за потребе Средње
школе „Лукијан Мушицки“. У току је израда
пројектно – техничике документације за
Културну станицу у Бачком Јарку. Поред
горе наведеног у сарадњи са Културним
центром и Туристичком организацијом одржаће се низ манифестација.
Што се тиче главних манифестација одржаних у 2021. години у организацији Културног центра „Лукијан Мушицки“, директор
ове установе Драгић Томић наглашава

сарадњу коју су остварили са Културним
центром Нови Сад и Матицом српском.
– Успостављена је квалитетна сарадња са
Културним центром Новог Сада – као резултат имали смо изложбу уметничких радова у
нашој галерији одмах након премијере у
Новом Саду, такође, веома квалитетна и
успешна сарадња успостављена је и са
Матицом српском – реализовали смо серију
предавања у два циклуса. Овај својеврстан
„историјски времеплов“ вратио нас је на
моменат у прошлост, те нас спровео кроз
два века историје Матице српске и живописно дочарао слику токова колонизације у
насељима општине Темерин од 18 до 20
века – описује Томић.
Једна од значајних манифестација на коју
су како Томић објашњава поносни је
Џезленд фестивал, који је окупио многе
љубитеље доброг џез звука.
– Још један догађај је привукао велику
пажњу наших суграђана, а то је Џезленд
фестивал џез музике који је одржан по први
пут у нашој општини и то на три локације –
платоу испред галерије, базену и Завичајној
кући Тајхаз. Крајем октобра у нашем Теме-
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рину ширила се душа Русије, наши суграђани имали су утисак да се макар на тренутак
налазе на Црвеном тргу у Москви и слушају
прелепе руске композиције, које је на платоу испред галерије Културног центра извео
оркестар Уметничке школе „Мили Балакирјев“ из Москве – са поносом додаје Томић.
Прошле године љубитељи биоскопских
пројекција и позоришних представа имали
су прилику да уживају у филму „Тома“ који
говори о животу чувеног композитора и
певача народне музике Томе Здравковића.
Крај године, Културни центар је додатно
„зачинио“ гостовањем Монодраме „Шта ме
снађе“ у извођењу једне од најпопуларнијих
глумица Анђелке Прпић.
Културни центар у нову 2022. годину улази са много идеја и планова, које ће се како
објашњавају трудити да на задовољство
љубитеља уметности реализују у што већој
мери. У плану им је да понуда културних
активности буде још интересантнија и квалитетнија, док ће фокус ставити и на побољшање видљивости културних активности за
све суграђане.
С. Косановић
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РЕПОРТАЖА

Среда, 26. јануар 2022.

Манифестација „Испеци па реци“ у организацији Актива жена „Мајчино крило“ одржана 28. децембра 2021.

МИРИСОМ И УКУСОМ ДО ПРЕДАКА

Пројекат подржао Завод за равноправност полова – Свечаности присуствовали председник Општине Младен Зец, заменик председника Дејан Брадаш и чланица Општинског већа Нина Срдић – Удружење делује 42 године, а тренутно окупља 33 жене

А

ктив жена „Мајчино крило“ из
Темерина прошле године, 28.
децембра, организовао је пројекат „Испеци па реци“. Ову манифестацију
финансијски је подржао Завод за равноправност полова.
На свечаности, поред чланова Удружења и љубитеља доброг укуса, присуствовали су председник Општине Темерин
Младен Зец, заменик председника Дејан
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Брадаш и чланица Општинског већа задужена за ресор културе Нина Срдић.
Због значаја који традиционална храна има у очувању културног наслеђа једне земље или заједнице, али и због очувања разноврсности исхране, заменик
председника Дејан Брадаш је истакао да
Општина Темерин сваке године финансијски подржи рад свих удружења која
доприносе заједници на овај начин.

– Општина Темерин сваке године, путем
јавних позива, обезбеђује финансијска
средства за редован рад и активности
удружења и они су у свом раду највише
ослоњени на општину. Драго ми је да је
пројекат „Испеци па реци“, које реализује
„Мајчино крило“ из Темерина, подржан
и препознат од стране Завода за равноправност полова и надам се да ће и други
пројекти наших удружења у будућности,

РЕПОРТАЖА

Среда, 26. јануар 2022.

уз јачање њихових кадровских и техничких капацитета, бити препознати као квалитетни и корисни за локалну заједницу,
а самим тим наићи и на подршку виших
нивоа власти – истиче Брадаш.
Циљ Актива жена је промоција и очување од заборава вредности преданог
рада, заједништва и националне традиције. Поред сталног рада у породици и на
послу, како каже председник Актива жена
„Мајчино крило“ Дева Тепавац, успеле су
да одвоје време и сачувају од заборава
стара јела, онако као што су то њихове
баке радиле. Она наводи да је сврха пројекта „Испеци па реци“ да прикаже традиционална јела, упоређујући их са јелима
која данас праве млади.
– Циљ пројекта је да се прикажу стара
традиционална јела, како се некад правило, као и јела која праве млади, која се праве на нешто бржи начин. Поента је да се
покаже младима шта се може правити на
брзину, а за која јела треба више времена.
Искористила бих прилику да се захвалим
Дејану Брадашу, који ми је у овом пројекту

У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН УКУПНО
СЕДАМ ЧУВАРА ТРАДИЦИЈЕ
ТРАДИЦИОНАЛНА знања и вештине можда више нису неопходне, али
представљају део историјског наслеђа које треба неговати и преносити са
генерације на генерацију. Како наводи
Брадаш, у општини Темерин тренутно
делује седам актива жена.
– На подручју општине Темерин делује укупно седам актива жена, које кроз
своју делатност промовишу и чувају од
заборава бројне обичаје, вештине које

су задњих деценија због убрзаног начина живота и нових технологија остале
заборављене. То се односи пре свега на
израду ручних рукотворина и традиционалних јела, која су карактеристична
за ово поднебље. Свакако поред свих
ових ствари, неговање заједништва,
хуманитарни рад и међугенерацијска
солидарност су такође вредности које
се промовишу кроз активности ових
удружења – закључује Дејан Брадаш.

јако много помогао. Све што нисам знала,
објаснио ми је и усмерио ме како да организујем једну овакву манифестацију. Све
је дао од себе да ово данас изгледа овако
– захвална је Тепавац.
Удружење броји 33 жене, различите по
годинама и друштвеном статусу, углавном пензионерке. Свима је заједничко
да имају довољно стрпљења и воље да

науче и примене старе традиционлне
рецепте, али и да својим рукама очувају
традицију, културу и уче, како себе, тако
и друге, о прошлости народа са овог поднебља.
Редовно се одазивају на све веће манифестације у општини Темерин, нарочито
на оне које су хуманитарног карактера.
Веома су активне и могу да се похвале да
су за свој рад добиле много признања.
Срби су народ богате, јединствене културе и начина живота коме је кулинарство итекако значајан вид културе. Љубав
према спремању традиционалних јела тј.
кулинарству које је некад било, чланице
овог Удружења окупуло је пре 42 године
и од тада настоје да сачувају народну традицију од заборава.
Без обзира на то да ли се ради о записима или усменим предањима, јако је
важно сачувати од заборава начин живота у прошлим временима, јер тако штитимо аутентичност и идентите једне заједнице. Традиција и обичаји имају важну
улогу у културној идентификацији сваког
народа.
С. Косановић
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Отворен фото конкурс „Темерин кроз објектив за време Зимске чаролије“

НАЈЛЕПШЕ ФОТОГРАФИЈЕ ТЕМЕРИНА
КРОЗ ОБЈЕКТИВ ГРАЂАНА
Конкурс се односи на фотографије настале на територији општине настале у последњих годину
дана – Пријаве се могу послати до 15. фебруара – Обезбеђене награде за ауторе најлепших фотографија

Т

уристичка организација општине
Темерин расписала је фото конкурс
„Темерин кроз објектив за време
Зимске чаролије“, на који могу да учествују сви грађани који су својим фотоапаратом или мобилним телефоном забележили препознатљива места и локалитете у општини Темерин у последњих
годину дана.
Фотографија би требало да дочара
идентитет Темерина и његове препознатљиве симболе, а учесницима се оставља
слобода да, у складу са задатом темом,
изразе своје идеје и креативност и направе спој традиције и иновативности, чиме
ће кроз објектив представити Темерин у
најбољем светлу, наводи се у конкурсу.
На конкурс се могу пријавити све фото-
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графије настале на територији општине
Темерин у последњих годину дана, а циљ
је да се промовише кулутра, природне
лепоте и све оно што представља специфичност наше општине, чиме би се промовисао Темерин и околина.
На конкурс могу учествовати сви старији од 18 година, из земље и иностранства,
који се фотографијом баве професионално или аматерски, сем оних који су запослени у органима и стручним службама
органа општине Темерин.
Послате фотографије остају у трајном
власништву Туристичке организације општине Темерин. Оне које на себи
буду имале потпис аутра неће бити прихваћене, као ни оне које су продате или
коришћене у маркетиншке, хуманитар-

не или друге сврхе.
Аутори могу да конкуришу са максимално 20 фотографија, а биће прихваћене како оне усликане фотоапаратом, тако
и оне усликане мобилним телефоном.
Сви радови морају бити прописно обележени, тако што о сваком раду аутор
треба приликом слања електронске
поште да у прилогу означи фотографију
и у тексту наведе име и презиме, као и
локацију фотографисања приликом пријављивања (нпр. Фотографија број 1 –
Петар Петровић_Центар Темерина).
Заинтересовани пријаве могу да пошаљу на мејл temturorg@hotmail.com до 15.
фебруара, а награђене очекују вредне
награде, наводи се у конкурусу.
Т. К.

Среда, 26. јануар 2022.
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Једини планинарски клуб у општини Темерин постоји већ 42 године

„ОДРЖАЛА НАС ЈЕ ОГРОМНА
ЉУБАВ ПРЕМА ПРИРОДИ“

Екипа „Наших новина“ доноси причу о јединственом планинарском удружењу које постоји у
општини Темерин

У

пролеће давне 1981. године пар љубитеља природе на челу са сада покојним
Бранком Срнићем састају се и организују друштво које ће се окупљати љубитеље природе и пешачења. Да би се једна таква организација одржала била је у основи неопходна
велика љубав према природи које не мањка
ни дан-данас.
– У нашем клубу који броји 70-ак чланова,
пратимо пројекте, пратимо промене и новине у нашем спорту, пратимо активности како
наших, тако и других друштава, и тежимо ка
томе да остваримо што већи број акција у току
календарске године, и да те акције задовоље
све чланове нашег друштва – уводи нас Љубица Дебељачки, благајник и чланица удружења.
Планинарски спортски клуб ангажује два
планинарска водича, и једног Оперативног
тренера, а како кажу стреме ка томе да привуку још младих људи, који ће моћи у некој
будућности да преузму улогу водича и поведу
чланове у планину.
– Председник нашег друштва је Ури Санди,
коме ове године истиче први мандат, а надам
се и почиње седећи . Од када је он на челу
клуба, слободно могу да кажем да се и сама
Управа клуба подмладила, постигли смо за нас
велики успех, тако што смо придобили „плац“,
где смо наместили нашу планинску кућицу,
и где можемо несметано да се окупљамо и
планирамо наше будуће активности – додаје
Љубица.
У клубу који броји 70-ак чланова, чланство
чини 20-ак деце и 20-ак сениора док се остали
афирмишу као верни ветарани, стари и искусни планинари.
– У прошлости акценат наших ветерана планинара је био да се иде на веће пешачке туре,

и нису стремили ка томе да освајају велике
врхове, већ да исте освајају у великом друштву. То су биле више породичне активности
уиграних екипа. Доласком нових генерација, добили смо и пар високогораца којима се
свакако поносимо. Они су освајали озбиљније
висине, од којих никако не могу да издвојим
један као посебан – истиче Љубица.

ПОЗИВ
ЗА ПЛАНИНАРЕЊЕ
ДА у ПСК Сириг увек има места за оне
који воле и поштују природу, сведочи и
срдачан позив Љубице Дебељачки да
се свако ко жели може увек придружити њиховим авантурама.
– Искористићу прилику да још једном
позовем све љубитеље природе да нам
се придруже, и сигурна сам да ће свако
задовољити своје афинитете у смислу
планинарења. Ми смо увек спремни да
се дружимо, и да поделимо своје знање
и искуства са другима – истиче Љубица.
ПСК Сириг сваке године организује основну планинарску обуку за своје нове чланове, а
према инструкцијама је Планинарског Савеза
Србије, када је свако друштво је у обавези да
своје чланове едукује. У тој обуци чланови прикупљају основе планинарења, тек нешто мало
упознавања са условима у планини и опремом,
а свако даље усавршавање иде на иницијативу
појединца, и његове жеље за спознајом.
– Кондиција за планинарење се стиче
искључиво планинарењем, и то је врло јасна
ствар. Увек знаш кога можеш да питаш за

савет, и то све некако просто вуче једно друго,
планинарење је сјајна ствар јер ниси увек оријентисан на исте људе, што се круг познанстава
јако шири, и што јако пуно ствари можеш да
„покупиш“ од других људи – каже Дебељачка.
Kорона, као неозаобилазна ставка, утицала
је на планинаре у смислу немогућности реализације акција у иностранству, али како наводе
из планинарског клуба исто тако донела је и
једну јако добру ствар, а то је да је приближила људе природи.
– Планови су нам спремни, и надамо се да
ће реализација наших активности бити омогућена у току ове године. Планирамо свашта,
што по Србији, такође се надамо некој Италији, Словенији и Француској – наглашава Љубица.
Поред локалитета у Србији који нуде праву
авантуру планинарима, потребно им је и мало
равнице. То уживање у равници управо пружа
тура „Јегричка - стазама Бранка Срнића“.
– Наша чувена „Јегричка - стазама Бранка
Срнића“ одржаће се 10. априла. Шетају се две
стазе, једна је 7 км, где имамо занимљив део
преласка реке чамцем, дужа стаза је 14 км, ту
већ иду искусни шетачи. У повратку са пешачења, чекамо госте са традиционалним пасуљем, добром атмосфером, играма без граница за децу, дружењем. Ту је и камповање на
нашем плацу са децом, где деца свашта могу
да науче о камповању, боравку у природи, и
мислим да је то искуство које заслужује свако дете. Дан пешачења у Србији, је традиционална акција Планинарског Савеза Србије,
ми је такође реализујемо, с тим да су сва наша
пешачења усмерена на Јегричку, која је наша
замена за планину – каже за „Наше новине“
Љубица Дебељачки.
М. Савић

17

СПОРТ

Среда, 26. јануар 2022.

Темеринци са измењеним кадром

И

ТРОЈИ ЦА НОВАЈ ЛИ ЈА У СЛО ГИ

грачки кадар Слоге из Темерина
биће измењен у наставку трке на
војвођанском ‘’Југу’’. После берићетне јесени и одличног пласмана, првотимци су били тражени. Папире су добили капитен Васо Зелић (Цемент), најбољи
стрелац Дарко Грујић, Марко Вујовић и
Бошко Паповић (Подунавац).
Руководство је било приморано да реагује, па су у првом таласу стигла тројица
новајлија.
Ненад Марјановић, рођен је 1997.
године, одлично познаје лигу, јер долази
из Цемента. Иста генерација је и везиста
Иван Кочиш (Његош, Ловћенац), придружиће се брату Срђану, од летос играчу
Слоге. Љубитељима фудбала у темеринској општини је познат, пошто је током
српсколигашких дана носио дрес комшијске Младости. Потенцијал је препознат у
младом нападачу Браниславу Ћелићу
(19), јесенас стрелцу седам голова за
новосадску Црвену звезду.
М. Менићанин

Иван Кочиш (фото: М. Менићанин)

Јарачани ангажовали капитално појачање за пролећну трку

С

ЗЕЧЕ ВИЋ НА ЛИВА ДИ ЦИ

вестан да је за брисање
јесењих минуса неопходно појачати све линије
тима, Дејан Вуцеља, председник Младости из Бачког Јарка,
са сарадницима, вредно ради
на склапању новог кадровског
мозаика. Ангажовање везисте
Тихомира Зеца (РФК Нови Сад)
наговестило је да Јарачани
праве озбиљну причу за пролећну трку на војвођанском
‘’Југу’’, док је долазак Марка
Зечевића (Феникс 1995) потврдио да ће плаво-бели скоцкати
екипу способну да направи
искорак из опасне зоне.
– Тренутна позиција на табели је таква да нам нису потребне новајлије да бисмо добили
квантитет, већ искључиво играчи способни да донесу превагу
и изведу нас из немирних вода.
Чим смо сазнали да је Зечевић
добио зелено светло да напусти српсколигаша из Старе
Пазове, ступили смо с њим у
контакт, свесни да такав профил нападача не смемо да
испустимо. На листи жеља је
још имена, близу смо реализа-

Марко Зечевић

ције и нећемо дозволити да
испаднемо из лиге – каже
Дејан Вуцеља, председник
Младости.
Искусни нападач је рођен
1990. године. Јесенас је на српсколигашким теренима постигао четири гола, уз четири асистенције. Током богате каријере, украшене и суперлигашким
мечевима, носио је дрес ОФК
Бачке, Јавора, Новог Сада и
Братства 1946.
– Леп период сам провео у
Фениксу 1995, мало је недостајало да уграбимо јесење ловорике. Планирао сам да останем и помогнем у борби за
пласман у Прву лигу, али у
међувремену сам решио питање сталног радног односа.
Проценио сам да бих посао
тешко ускладио са путовањем
у Стару Пазову, а српсколигашко такмичење не трпи импровизације. Младост је клуб
богате традиције, спреман сам
да искуством помогнем у борби за очување статуса – истакао је Марко Зечевић.
М. Менићанин
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