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У неде љу, 3. апри ла, у нашој земљи биће одр жа ни редов ни пред сед нич ки и ван ред ни пар ла мен тар ни избо ри

ВИ БИРА ТЕ И СВО ЈУ
И БУДУЋ НОСТ СРБИ ЈЕ

- Мир и ста бил ност су данас нај ва жни ји, а само дела гово ре и само зајед но може мо све

Није, у послед ње три деце ни је, 
било избо ра у Репу бли ци 
Срби ји који нису били озна че-

ни  као суд бо но сни. И они су, с обзи-
ром на што уну тра шње, што спољ не 
иза зо ве са који ма се наша земља за 
то вре ме суо ча ва ла, то заи ста и били. 
Раз ли ка је само у томе у ком прав цу 
– пози тив ном или нега тив ном – нас 
је њихов исход водио. 

Такви су, нарав но, и редов ни пред-
сед нич ки и ван ред ни пар ла мен тар-
ни избо ри који ће бити одр жа ни у 
неде љу, 3. апри ла и на који ма ће 
Срби ја бира ти чове ка који ће на 
њеном челу бити у наред них пет 
годи на и нови пар ла мент чији ман-
дат је чети ри годи не. 

Због чега су и ти избо ри суд бо но-
сни, можда суд бо но сни ји него ијед-
ни до сада?

Зато што се одр жа ва ју у тре нут ку 
када је свет уза врео због рата у Укра-
ји ни и за то што су већ видљи ве прве, 
застра шу ју ће назна ке еко ном ске 
кри зе иза зва не што тим ратом, што 
хисте рич ном реак ци јом запад ног 
све та која му се, упра во кроз еко-
ном ске про бле ме, лага но вра ћа као 
буме ранг. И због реал ног стра ха да 
ће се еко ном ска кри за пре ли ти и код 
нас. И због и даље при сут них при ти-
са ка  на Срби ју почи ни поли ти ко 
само у би ство и, ипак, уве де санк ци је 
Руси ји која је гарант њеног тери то ри-
јал ног инте гри те та у Саве ту без бед-
но сти. И због запе ну ша не оку ра же-
но сти реги о нал них аут сај де ра из 
Црне Горе, БиХ или Косо ва и Мето хи-

је, који ма се учи ни ло да је сада пра-
ви тре ну так за напад на Срби ју и 
Србе као „мале Русе“ и за деста би-
ли зо ва ње реги о на који упра во Срби-
ја, мудр ом поли ти ком свог руко вод-
ства, води ка ста бил но сти.

Могло би се овде набро ја ти још 
што шта, али је, веру је мо, и ово 
довољ но да илу стру је коли ко је од 
суд бо но сне важно сти да ли ћемо се 
3. апри ла опре де ли ти за оне који су 
– неу мор ним радом, посве ће но шћу, 
хра бро шћу и зна њем -  пока за ли и 
дока за ли да уме ју да, упр кос свим 
иза зо ви ма, сво ју земљу и свој народ 
воде путем ста бил но сти и про спе ри-
те та, или за оне који су, за 12 годи на 
коли ко су били на вла сти, ту земљу и 
тај народ гото во пот пу но упро па сти-
ли?

И да ли ћемо пове ре ње ука за ти 
они ма који су – после пусто ши наста-
ле кроз пљач ка шку при ва ти за ци ју и 
лопо влук без пре се да на – отво ри ли 
на сто ти не нових фабри ка, гото во 
удво стру чи ли реал не зара де и сто пу 
неза по сле но сти која је 2012. годи не 
била застра шу ју ћих 25,9 посто све ли 
на све га 10,4 про цен та коли ко је 
данас или они ма који су били акте ри 
те при ва ти за ци је и тог лопо влу ка и 
за чијег је вре ме на  без посла оста ло 
400.000 људи и исто толи ко поро ди-
ца дове де но до и пре ко гра ни це оча-
ја?

И хоће мо ли, у неде љу која је пре-
да нама, ста ти уз оне који су целу 
нашу Срби ју, укљу чу ју ћи, нарав но, и 
нашу Вој во ди ну, пре мре жи ли, и 
даље пре мре жа ва ју, нај а мо дер ни-
јим ауто пу те ви ма, брзим сао бра ћај-
ни ца ма и брзим пру га ма, или уз оне 
који су је 2012. када су, нај зад, оти-
шли са вла сти, оста ви ли са гото во 
пот пу но дева сти ра ном сао бра ћај-
ном инфра струк ту ром?

И да ли ћемо на бирач ким листи-
ћи ма зао кру жи ти оне који су се, у 
јеку пан де ми је  виру са ковид 19, не 
само чешља ли као она баба из 

народ не посло ви це и насло ва попу-
лар не ТВ сери је, него и дивља ли по 
ули ца ма Бео гра да и дру гих гра до ва 
и насил но упа да ли у Народ ну скуп-
шти ну и РТС или оне који су, спа са ва-
ју ћи свој народ –пре свих дру гих у 
Евро пи, па и у све ту – наба вља ли 
респи ра то ре, заштит ну опре му, 
леко ве, вак ци не?

И хоће мо ли подр жа ти оне који су, 
баш у вре ме ну пан де ми је, у рекорд-
ном року поди гли три супер мо дер не 
ковид бол ни це, међу који ма је она 
нама нај бли жа на Мише лу ку поврх 
Новог Сада, сази да ли пот пу но нови 
Кли нич ки цен тар у Нишу, обно ви ли 
Кли нич ки цен тар у Бео гра ду и пуном 
паром кре ну ли у завр ше так Кли нич-
ког цен тра Вој во ди не у Новом Саду, 
или  за оне који су, за то вре ме, све 
поку ша ва ју ћи да деста би ли зу ју соп-
стве ну земљу, тужа ка ли је широм 
све та, изми шља ли лажне афе ре и, 
на нај бед ни ји, часног чове ка недо-
сто јан начин, напа да ли чак и децу 
сво јих поли тич ких при тив ни ка.

И, конач но, хоће мо ли ста ти уз оне 
чија је реч поу зда на и који, како и 
при ли чи пра вим људи ма, пошту ју 
сво је поли тич ке саве зни ке или уз 
оне који су – има ли би о томе што-
шта да кажу часни људи из СВМ – 
бестид но лага ли чак и соп стве не 
искре но лојал не коа ли ци о не парт-
не ре?

Када 3. апри ла на јед ном од 31 
бирач ког места у Општи ни Теме рин 
узме те олов ку и гла сач ке листи ће, 
сети те се свих ових пита ња и ста ви те 
прст на че ло, јер ћете избо ром који 
ћете тада напра ви ти иза бра ти и сво-
ју будућ ност и будућ ност сво је 
земље. 

И не забо ра ви те ко заи ста може да 
обез бе ди МИР И СТА БИЛ НОСТ који 
су нам потреб ни ји него ика да, да 
само ДЕЛА ГОВО РЕ и да - жели мо ли 
искре но бољу сада шњост и будућ-
ност и за нас и за наше потом ство - 
само ЗАЈЕД НО МОЖЕ МО СВЕ!  

Пише:
Ђорђе
Вукмировић
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Рас пи са ни пред сед нич ки избо ри за 3. април 

МАЂА РИ И СОЦИ ЈА ЛИ СТИ
ПОДР ЖА ЛИ КАН ДИ ДА ТУ РУ

АЛЕК САН ДРА ВУЧИ ЋА

Пред сед нич ки избо ри у Срби ји рас-
пи са ни су тач но 90 дана пре исте ка 
ман да та пред сед ни ка репу бли ке, 

а одр жа ће се истог дана када и ван ред ни 
пар ла мен тар ни избо ри, 3. апри ла.

Одлу ку о рас пи си ва њу пред сед нич ких 
избо ра пот пи сао је пред сед ник Народ-
не скуп шти не Иви ца Дачић 2. мар-
та,чиме је поче ло при ку пља ње пот пи са 

за под но ше ње кан ди да ту ре. 
Срп ска напред на стран ка је при ку пља-

ла пот пи се на два места, у Сири гу и 
Теме ри ну, а инте ре со ва ње гра ђа на је 
био нај ве ће до сад, јер је кан ди да ту ру 
Алек сан дра Вучи ћа, поред Покре та 
соци ја ли ста, подр жао и Савез вој во ђан-
ских Мађа ра, као и Соци ја ли стич ка пар-
ти ја Срби је. 

Пред сед ник Општин ског одбо ра СНС у 
Теме ри ну Дејан Бра да ш и ста као је да 
чвр сто веру је у побе ду Алек сан дра 
Вучи ћа на пред сед нич ким избо ри ма 
већ у првом кру гу. 

– Пред седништво Срп ске напред не 
стран ке (СНС) је доне ло јед но гла сну 
одлу ку да Алек сан дар Вучић буде кан-
ди дат СНС на пред сто је ћим пред сед-
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нич ким избо ри ма, који ће се одр жа ти 3. 
апри ла. Алек сан дар Вучић је сво јом 
поли ти ком у про те клих десет годи на 
пока зао да на нај бо љи могу ћи начин 
може да води нашу држа ву. Упра во 
резул та ти њего вог рада, еко ном ски 
напре дак, ста бил ност у обла сти еко но-
ми је, пока зу ју да је он једи ни лидер на 
нашој поли тич кој сце ни који може да 
допри не се буду ћем раз во ју Срби је, као 
и поли тич кој ста бил но сти, која нам је у 
овим момен ти ма пре ко нео п ход на. 
Мени је изу зет но дра го да је и овај пут 
вели ки број наших сугра ђа на дошао да 
подр жи кан ди да ту ру Алек сан дра Вучи-
ћа.Иста као бих да овај пут има мо подр-
шку и наших коа ли ци о них парт не ра, 
Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је, Саве за 
вој во ђан ских Мађа ра и Покре та соци ја-
ли ста и ја им се заи ста овом при ли ком и 
захва љу јем на подр шци и веру јем да ће 
успех на овим избо ри ма, као и сва ки 
пут, бити у скла ду са нашим оче ки ва њи-
ма, а то је побе да у првом кру гу. 

Вучи ће ву кан ди да ту ру је са нестр пље-
њем доче као Покрет соци ја ли ста рекао 
је Бојан Тор би ца, пот пред сед ни к о ве 
стран ке и кан ди дат за народ ног посла-
ни ка у Скуп шти ни Репу бли ке Срби је, 
иста кав ши да је, захва љу ју ћи поли ти ци 
коју је водио Алек сан дар Вучић, Срби ја 
данас јед на модер на и раз ви је на земља.

– Покрет соци ја ли ста је већ 12 годи на 
у коа ли ци ји са СНС и упра во смо се и 
ује ди ни ли на осно ву плат фор ми и поли-
ти ке Алек сан дра Вучи ћа. Са нестр пље-
њем смо чека ли њего ву кан ди да ту ру, 
јер мисли мо да је то неми нов но. То је 
ипак човек који је 2012. годи не од Срби-
је, која је била на иви ци нај ве ће про па-
сти, која је била јед на пре за ду же на 
земља, напра вио јед ну модер ну Срби ју, 
где се сва ки дан пра ве путе ви, пру ге, где 
се отва ра ју фабри ке. Сви смо били све-
до ци да је два дана цео свет чекао шта 
ће рећи Алек сан дар Вучић и шта ће 
Срби ја рећи о овој кри зи у Укра ји ни. На 
осно ву њего ве мудро сти и иску ства и 
јед ног пра вог држав нич ког ста ва, његов 
став и став Срби је су поздра ви ле све 
стра не у суко бу. То је један дипло мат-
ски, држав нич ки, одго ва ран став, а 
таква је цело куп на поли ти ка Алек сан-
дра Вучи ћа и тако он већ пуних 10 годи-
на ради у Срби ји, одго вор но, вред но, 
мар љи во и зато сма тра мо да он не само 
да тре ба, а нарав но да ће бити пред сед-
ник Срби је, већ тре ба да буде оно што 
ми из Покре та соци ја ли ста инси сти ра мо 
и пред став ник свих Срба. 

Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је је, пре-
ма речи ма пред сед ни ка Општин ског 
одо бра СПС у Теме ри ну Нико ле Ембе ра, 
подр жа ла Вучи ће ву кан ди да ту ру због 
раз вој ног пута којим наша земља иде. 

– Као што је позна то Соци ја ли стич ка 

пар ти ја Срби је и СНС пла ни ра јед но 
озбиљ но стра те шко парт нер ство, а у 
духу тог парт нер ства СПС подр жа ва 
зајед нич ког кан ди да та на пред сто је ћим 
пред сед нич ким избо ри ма, сада шњег 
пред сед ни ка државе Алек сан дра Вучи-
ћа. Раз лог за њего ву подр шку је дуго ро-
чан, поли тич ки, одно си се на потреб ну 
ста бил ност у овим тешким вре ме ни ма 
нашој земљи и на раз вој ни пут којим 
ова земља иде и који не сме да се зау-
ста ви.

Испред Саве за вој во ђан ских Мађа ра 
за Наше нови не гово рио је Роберт 
Пастор, нагла сив ши да је однос Алек-
сан дра Вучи ћа и Срп ске напред не 
стран ке пре ма наци о нал ним мањи на-

ма за сава ку похва лу, због чега су и 
подр жа ли њего ву кан ди да ту ру. 

– Савез вој во ђан ских Мађа ра је одлу-
чио да подр жи кан ди да ту ру пред сед ни-
ка Алек сан дра Вучи ћа из јед ног про стог 
раз ло га, зато што је сарад ња изу зет на. 
Зна чи то је једи ни раз лог. Поли ти ка 
Срби је је уме ре на, изме ре на, одме ре-
на. Однос пред сед ника Алек сан дра 
Вучи ћа и СНС пре ма наци о нал ним 
мањи на ма је за похва лу и зна мо да су 
срп ско-мађар ски одно си на деце ниј-
ском, а можда и више ве ков ном, нај бо-
љем нивоу и не само да нам је дужност, 
већ и част да подр жи мо кан ди да ту ру 
Алек сан дра Вучи ћа. 

Т. К.

МЛА ДЕН ЗЕЦ ПОЗВАО ГРА ЂА НЕ
ДА ГЛА СА ЈУ ЗА АЛЕК САН ДРА ВУЧИ ЋА

ЧЛАН Општин ког одо бра СНС Мла-
ден Зец међу први ма сво јим пот пи-
сом подр жао је кан ди да ту ру Алек-
сан дра Вучи ћа исти чу ћи да од њега 
нема бољег кан ди да та за пред сед ни-
ка држа ве.

– Вели ки број гра ђа на, који данас 
пот пи су ју подр шку пред сед нич кој 
кан ди да ту ри Алек сан дра Вучи ћа 
гово ри о томе какву он подр шку има 
у наро ду. У ово вре ме поли тич ке и 
еко ном ске неста бил но сти у Евро пи, 
глас за Алек сан дра Вучи ћа је глас за 
мир и ста бил ност, што нам је у овом 
тре нут ку и нај по треб ни је. Њего ва 
поли ти ка је једи на која то може да 
нам обез бе ди и мислим да гра ђа ни 
то пре по зна ју и зато му пру жа ју ово-
ли ку подр шку. 

Том при ли ком Зец се захва лио свим 
гра ђа ни ма на одзи ву и позвао их да 

3. апри ла иза ђу на избо ре и гла са ју за 
чове ка који сво јим радом и зна њем 
ову земљу чини леп шом, напред ни-
јом и бољом за живот свих нас. 

– Желим да се захва лим свим сугра-
ђа ни ма који су дошли у вели ком бро-
ју да пру же подр шку пред сед нич ком 
кан ди да ту Алек сан дру Вучи ћу испред 
Срп ске напред не стран ке. Кре ну ли 
смо путем који је ута бан већ годи на-
ма и сви види мо како се раз ви ја 
Срби ја. Нови путе ви, бол ни це, врти-
ћи, пру ге и мно ге дру ге инве сти ци је 
су дово љан пока за тељ да је визи ја 
Алек сан дра Вучи ћа да свим гра ђа ни-
ма Срби је пру жи угод ни ји и леп ши 
живот. Зато пози вам све сугра ђа не да 
3. апри ла  на пред сед нич ким избо ри-
ма зао кру же бој шест и сво је пове ре-
ње дају оно ме који то заслу жу је, а то 
је Алек сан дар Вучић. 
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Роберт Пастор, пред сед ник Скуп шти не општи не и први човек теме рин ског СВМ о пред сто је ћим избо ри ма

ПОБЕДA ВУЧИ ЋА
И ДОБАР РЕЗУЛ ТАТ СВМ!

– Алек сан дар Вучић је пуно допри нео исто риј ском поми ре њу два наро да – Под јед на ко бит на 
побе да СНС у Срби ји и Фиде са у Мађар ској – У Теме ри ну се тре нут но види пра ва мул ти кул ту рал ност

У овом  бро ју за „Наше нови не“ пред-
сто је ће пар ла мен тар не и пред сед-
нич ке избо ре у Репу бли ци Срби ји 

про ко мен та ри сао је Роберт Пастор, пред-
сед ник Скуп шти не општи не Теме рин, 
пред сед ник месног одбо ра СВМ Теме-
рин- цен тар и, нај зад,  глав ни коор ди на-
тор  за избо ре нај ве ће и нај у и ти цај ни је 
мађар ске стран ке у нашој земљи.

– Госпо ди не Пастор, шта СВМ оче ку-
је од избо ра зака за них за неде љу 3. 
април?

– СВМ се искре но нада и оче ку је да 
ћемо да поно ви мо број осво је них гла со-
ва са прет ход них избо ра. Али, нарав но, 
није сигур но коли ко ман да та ћемо доби-
ти у пар ла мет ну јер је то и пита ње изла-
зно сти. И на ове избо ре, ина че,изла зи мо 
као једи на мањин ска мађар ска  листа са 
свих 250 кан ди да та за посла ни ке у репу-
блич ком пар ла мен ту.

– Шта би за вас зна чи ла побе да коа-
ли ци о них парт не ра на овим избо ри ма?

– Морам се дота ћи послед ње посе те 
пре ми је ра Мађар ске Вик то ра Орба на 
Срби ји, када је зајед но са пред сед ни ком 
Репу бли ке Срби је Алек сан дром Вучи-
ћем пустио у рад део ни цу буду ће брзе 
пру ге Бео град – Будим пе шта од  Бео гра-
да до Новог Сада. Тада су обо ји ца држав-
ни ка нагла си ла да су срп ско-мађар ски 
одно си на нај ви шем исто риј ском нивоу. 
Алек сан дар Вучић је пуно допри нео 
поми ре њу два ју наро да који ма је суђе но 
да живе зајед но. А увек је,нарав но,зајед-
но леп ше живе ти у при ја тељ ству.

– Послед њих годи на су се мно ге ства-
ри ура ди ле у Вој во ди ни и целој Срби ји, 
шта пред ста вља план за будућ ност?

– Још у ста рој држа ви чији сам савре-
ме ник био и чега се сећам, након Сло ве-

ни је, Вој во ди на је била нај ра зви је ни ји 
реги он у Југо сла ви ји и увек је пред ста-
вља ла мотор раз во ја те држа ве. Тре ба 
иско ри сти ти потен ци јал  који има мо, а то 
је сва ка ко и гра ни ца са Европ ском уни-
јом.  Тре нут но са одго ва ра ју ћом инфра-
струк ту ром може мо дове сти још стра них 
инве сти ци ја,што би зна чи ло да се још 
више при бли жи мо живот ном стан дар ду 
ЕУ чему мислим да тежи мо.

– Шта за вас пред ста вља ју пред сто-
је ћи избо ри у Мађар ској и који су избо-
ри бит ни ји СВМ?

– Нама су бит ни избо ри и у Срби ји у 
Мађар ској, али даћу пред ност избо ри ма 
у Срби ји јер је ипак ово наша домо ви на и 
овде живи мо и где оче ку је мо сигур ну 
побе ду Алек сан дра Вучи ћа и  коа ли ци је 
оку пље не око СНС,  као и – како сам већ 
рекао -  добар резул тат СВМ. Тако ђе нам 
је бит на и побе да  Фиде са у Мађар ској, 
јер је њего вим дола ском на власт 2010. 
годи не поче ла да се води наци о нал на 
поли ти ка која не раз ми шља само о гра-
ђа ни ма уну тар гра ни ца држа ве, већ свим 
Мађа ри ма. То је, уоста лом оно што 
може мо виде ти и код акту ел ног пред сед-

ни ка Срби је Алек сан дра Вучи ћа који 
води бри гу и о Срби ма на Косо ву и Мето-
хи ји и у Репу бли ци Срп ској, што је једи на 
при хва тљи ва поли ти ка. И у том кон тек-
сту, бит но је одр жа ти кон ти ну и тет добрих 
поли тич ких дело ва ња чија пер со ни фи ка-
ци ја су сва ка ко и Вучић и Орбан. 

– Како сте задо вољ ни тре нут ном 
ситу а ци јом у нашој општи ни када је 
реч о одно су Срба и Мађа ра?

– Има мо ситу а ци ју да се у послед њих 
десет годи на не деша ва ју тур бу лент не 
ситу а ци је на наци о нал ној осно ви. Изгле-
да да пола ко схва та мо да нико ме не би 
било боље да не посто је они дру ги. 
Дакле, упу ће ни смо јед ни на дру ге и 
мислим да се у Теме ри ну тре нут но види 
пра ва мул ти кул ту рал ност, у одно су на 
оно шта тре нут но види мо на запа ду. 
Наше вред но сти су у глав ном исте јер се 
ради о два хри шћан ска наро да. Једи но 
на чему бисмо, по мом мишље њу,зајед-
нич ким сна га ма тре ба ло пора ди ти у вре-
ме ну које дола зи јесте  по бољ ша ва ње  
про пор ци о нал ног  за по шља ва ња у јав-
ном сек то ру.

М. САВИЋ

УЛА ГА ЊА ДОБРА
ЗА ЦЕЛУ СРБИ ЈУ
У ВОЈ ВО ДИ НУ је, нагла ша ва Роберт 

Пастор, кроз фон да ци ју „Про спе ри та-
ти“ чији је финан си јер вла да Мађар-
ске уло же но око 350 мили о на евра, 
од чега око седам мили о на евра у 
Теме рин и  Пастор то види као добру 
ствар не само за вој во ђан ске локал не 
само у пра ве у коју је новац сти гао, већ 
и за целу Срби ју.
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Pásztor Róbert a Temerin Község Képviselő-testület, valamint a helyi
a VMSZ Temerin helyi testületének elnöke az elő� ünk álló választásokról 

VUČIĆ GYŐZELME
ÉS A VMSZ KIMAGASLÓ EREDMÉNYE

Aleksandar Vučić sokat hozzátett a két nép történelmi megbékéléséhez – Ugyanannyira fontos a SZHP győ-
zelme Szerbiában, mint a Fidesz győzelme Magyarországon – Temerinben igazi multikulturalizmus látható

A „Naše novine“ ezen számában Pász-
tor Róbert a ISPERTemerin Község 
Képviselő-testület, valamint a VMSZ 

Temerin helyi testületének elnöke az előt-
tünk álló választásokat véleményezte.

– Pásztor úr, mit vár a VMSZ az április 
3-i választásoktól?

A Vajdasági Magyar Szövetség őszintén 
reméli, hogy sikerül elérnie az előző válasz-
tásokon szerzett szavazatszámot, azonban 
nem tudni előre, hogy pontosan hány man-
dátumot kapnak majd a parlamentben, 
hiszen az függ a részvételi aránytól is. 
Ezeken a választásokon is, mint egyetlen 
magyar kisebbségi párt, teljes számban, 
250 jelölttel indulunk. 

– Mit jelentene önöknek a koalíciós 
partnerük győzelme a választásokon?

Fontos megemlíteni Magyarország 
miniszterelnökének, Orbán Viktornak leg-
utóbbi látogatását Szerbiába, amikor a 
szerb köztársasági elnökkel, Aleksandar 
Vučićtyal együtt üzembe helyezték a jöven-
dőbeli Belgrád-Budapest gyorsvasút 
Belgrádtól Újvidékig terjedő részét. A talál-
kozón mindkét elnök kihangsúlyozta, hogy 
a magyar-szerb viszonyok történelmi csúcs-
ponton vannak. Aleksandar Vučić sokat 
hozzátett a két nép békéjéhez, akiknek az a 
sorsuk, hogy együtt, egy országban éljenek 
– ez pedig természetesen barátságban a 
legjobb.

– Az utóbbi években számos fejlesztés 
ment végbe a Vajdaságban és egész 
Szerbiában. Mi a terv a jövőre nézve?

Emlékszem még, hogy Szlovénia után 
Vajdaság volt Jugoszlávia legfejlettebb régi-
ója, mondhatni gazdasági motorja. 
Napjainkban pedig ki kell használnunk az 
Európai Unióval közös határvonal nyújtotta 
lehetőségeket. Megfelelő infrastruktúrával 
még több külföldi befektetőt tudnánk 
fogadni, ami sokat hozzátenne ahhoz, hogy 
megközelíthessük az európai uniós élet-
színvonalat – amire mindannyian törek-
szünk.

– Önök számára mit jelentenek a 
magyarországi választások, illetve a VMSZ 
szemszögéből melyik a fontosabb?

Számunkra egyformán fontosak a 
magyarországi és a szerbiai választások, de 
elsőbbséget adnék a szerbiainak, hiszen itt 
élünk, itt van az otthonunk. Aleksandar 
Vučić, illetve a Szerb Haladó Párt és koalíci-

ós partnereinek biztos győzelmére számí-
tunk – és ahogyan az imént is említettem, 
bízunk a VMSZ jó eredményében. 
Hasonlóan fontos azonban Magyarországon 
a Fidesz győzelme, hiszen 2010. óta, amióta 

hatalmon vannak, nemzetpolitikát folytat-
nak, azaz nem csak az országhatáron belül 
élőkről, hanem a határon túli magyarokról 
is gondoskodnak. Ezt hasonlóan láthatjuk a 
jelenlegi szerbiai elnöknél is, aki egyaránt 

szem előtt tartja a Koszovón és a Szerb 
Köztársaságban élő szerbek érdekeit is. 
Ezzel összefüggésben fontos folytatni a jó 
politikai viszonyok ápolását, amelynek 
megszemélyesítői Orbán és Vučić.

– Elégedettek-e a jelenlegi helyzettel, 
ami a községünkben levő szerb-magyar 
viszonyt illeti?

Az utóbbi tíz évben nemzeti alapú viha-
ros helyzetekre nem volt példa. Úgy néz ki, 
lassan megértjük, hogy egyikünknek sem 
lenne jobb, ha a másik nem lenne, egymás-
ra vagyunk utalva. Véleményem szerint 
Temerinben jelenleg igazi multikulturaliz-
mus figyelhető meg, ellentétben azzal, 
amit az utóbbi időben Nyugaton láthatunk. 
Az értékeink nagyjából megegyeznek, hisz 
két keresztény népről van szó. Az egyetlen, 
amire szerintem az elkövetkezőkben 
nagyobb hangsúlyt kell majd fektetnünk, az 
az állami szektorokon belüli arányos foglal-
koztatottság.

Írta: M. Savić
Fordította: Barna Emma

BEFEKTETÉSEK
EGÉSZ SZERBIÁBAN
Pásztor továbbá kihangsúlyozza, hogy 

Vajdaságban 350 millió euró került befek-
tetésre Magyarország Kormányának 
köszönhetően, a Prosperitati Alapítványon 
keresztül – ebből 8 millió Temerinben. 
Szerinte ez nem csak a helyi önkormány-
zatok számára jelentős, akik a pénzt kap-
ták, hanem egész Szerbiának.

Pásztor Róbert, Temerin község közgyűlési, valamint a VMSZ Temerin helyi testületének elnöke
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Поли тич ки ана ли ти чар Бран ко Радун  за „Наше нови не“
о акту ел ним зби ва њи ма и пред сто је ћим избо ри ма у Срби ји

ВУЧИЋ ПОБЕ ЂУ ЈЕ У ПРВОМ КРУ ГУ, 
УКРА ЈИН СКА КРИ ЗА ЈАЧА

АКТУ ЕЛ НУ ВЛАСТ 
– Еко ло шке теме у сен ци укра јин ске кри зе – Фокус гра ђа на на важни јим живот ним пита њи ма – 

Мале шан се за дру ги круг пред сед нич ких избо ра

Ван ред ни пар ла мен тар ни избо ри 
не би тре ба ло да угро зе доми на-
ци ју Срп ске напред не стран ке 

(СНС) на поли тич кој сце ни Срби је, оце-
нио је за „Наше нови не“ исто ри чар и 
позна ти поли тич ки ана ли ти чар Бран ко 
Радун. Он исти че да ће репу блич ки 
пар ла мент после избо ра веро ват но 
бити дру га чи ји, али да не оче ку је зна-
чај не про ме не када је реч о доса да-
шњој подр шци бира ча на избо ри ма. А 
када је реч о избо ру пред сед ни ка Репу-
бли ке Срби је Радун про це њу је да до 

дру гог кру га пред сед нич ких избо ра 
неће ни доћи. 

– Истра жи ва ња пока зу ју да Алек сан-
дар Вучић има вели ке шан се да побе-
ди у првом кру гу. Кан ди дат гра ђан ске 
опо зи ци је Здрав ко Понош није неко 
пре по зна тљи во лице, није атрак ти ван 
кан ди дат који може да моби ли ше већи 
број бира ча, а и пред ста вио се тек 
месец дана у кам па њи. То је ису ви ше 
кра так пери од за неко га ко није већ 
поли тич ки про фи ли сан и пре по зна-
тљив јав но сти. Већи на Срби је није ни 

зна ла како изгле да човек док се није 
кан ди до вао, због чега мислим да он не 
може да доби је неку већу подр шку. Ни 
оста ли кан ди да ти не могу да доби ју 
неку зна чај ни ју подр шку, што онда 
демо ти ви ше бира че да иза ђу у већем 
про цен ту и да дође до дру гог кру га. 
Тако да све то води ка побе ди пред сед-
ни ка Вучи ћа, већ у првом кру гу – дода-
је Радун.   

Што се тиче про ме на у репу блич ком 
пар ла мен ту, он ће гене рал но бити дру-
га чи ји, али не у сми слу про ме не доми-
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на ци је коа ли ци је оку пље не око СНС. 
– СНС је и даље доми нант на и вла да-

ју ћа коа ли ци ја оку пље на око ње  ће и 
даље има ти већи ну. Када је реч о опо-
зи ци ји, ту смо увек има ли  не ке тур бу-
лен ци је, неки су испли ва ва ли, неки су 
тону ли. Сад има мо, да каже мо, две 
опо зи ци о не гру па ци је. Јед на је оку-
пље на око Поно ша, а дру гу чине мање 
патри от ске стран ке, које не иду зајед-
но већ одво је но на избо ре – дода је 
Радун. 

Пре ма истра жи ва њи ма аген ци је 
„Фак тор плус“, подр шка Срп ској 
напред ној стран ци на пра ла мен тар-
ним избо ри ма ће бити 53.4 одсто, док 
би коа ли ци ја „Ује ди ње ни за побе ду 
Срби је“ има ла 14, Соци ја ли стич ка пар-
ти ја Срби је 10.1, коа ли ци ја „Мора мо“ 
пет, коа ли ци ја „НАДА“ 3.9, стран ка 
Завет ни ци 3.6, а коа ли ци ја Суве ре ни-
сти три одсто подр шке гра ђа на. 

– У прин ци пу раз ли чи та истра жи ва-
ња јав ног мње ња се покла па ју и ту 
нема неког изне на ђе ња. Доста је овај 
рат у Укра ји ни ути цао на јав но мње ње. 
Људи су забри ну ти и због рата и због 
после ди ца по нас. То ће на избо ре ути-
ца ти тако што ће јача ти оне који су 
има ли јасан одго вор на ту тему. Пре 

све га гово ри мо о вла да ју ћој коа ли ци ји 
и пред сед ни ку Алек сан дру Вучи ћу, 
који нису бежа ли ни од те, као ни од 
дру гих тема.Патри от ске стран ке су 
тако ђе има ле јасан, да каже мо про ру-
ски став, док је гра ђан ска опо зи ци ја 
нека ко бој ко то ва ла ту тему. Они су бој-
ко то ва ли избо ре, па су бој ко то ва ли 
рефе рен дум, па сад бој ко ту ју и ту тему 
која живот наме ће и не може те је 
игно ри са ти – обја шња ва наш саго вор-
ник.

Пре ма њего вим речи ма  кри зне ситу-
а ци је, каква је, због рата у Укра ји ни, 
акту ел на ситу а ци ја у све ту, не само да 
не доно се зна чај них поли тич ких про-
ме на, већ јача ју стран ке које су на вла-
сти. 

– Рат, поли тич ке после ди це, ситу а ци-
ја у реги о ну, тен зи је, све то ути че и 
људи се при род но осе ћа ју неси гур но, 
забри ну ти да ли ће сутра бити мир или 
рат, да ли ћемо живе ти нор мал но. Ево, 
гово ри се и о неста ши ца ма хра не, гаса, 
наф те, њихо вом поску пље њу, све се 
дово ди у пита ње и онда је при род на 
реак ци ја да се, у јед ној тако кон фу зној 

ситу а ци ји, људи оку пе око нај ја чих, тј. 
око вла сти.То је при ро дан меха ни зам у 
свим дру штви ма. И не да у тим слу ча је-
ви ма не дола зи до поли тич ких про ме-
на, већ онда јача ју стран ке на вла сти. 
То је поли тич ки инстинкт у кри зним 
вре ме ни ма. 

Када је о реч стран ка ма из патри от-
ског бло ка Радун нагла ша ва да су про-
пу сти ли сво ју шан су да на избо ри ма 
осво је пре ко 10 одсто када су одлу чи ли 
да на избо ре сви иду под је ди нач но. 

– Сигур но би било боље да су ишли 
зајед но и да су има ли неко позна ти је и 
атрак тив ни је лице за зајед нич ког, 
пред сед нич ког кан ди да та. Они су 
могли да иду пре ко десет про це на та, а 
сад су и ту шан су про коц ка ли и пита ње 
је ко ће пре ћи цен зус, јер сви иду поје-
ди нач но. Има мо ту Бошка Обра до ви-
ћа, има мо Завет ни ке, коа ли ци ју НАДА. 
Иду у више коло на и може да се деси 
да само јед на од тих листа про ђе цен-
зус, јер су сви они упра во негде око 
цен зу са – закљу чио је саго вор ник 
„Наших нови на“. 

Т. К.

ШТО ШИРА ВЛА ДА ЈУ ЋА КОА ЛИ ЦИ ЈА

СВЕ У СЕН ЦИ
МОГУ ЋИХ ПОСЛЕ ДИ ЦА 
РАТА У УКРА ЈИ НИ
УКРА ЈИН СКА кри за је,  нагла ша ва 

Радун, бит но про ме ни ла фокус гра-
ђа на, који су сада оку пи ра ни неким 
дру гим, мно го важни јим тема ма од 
оних које су доми ни ра ле гото во до 
јуче. 

– Уко ли ко еко ном ске санк ци је 
дове ду до при вред ног сла бље ња 
Руси је, дове шће и до сла бље ња ЕУ, 
што  онда, и са јед не и са дру ге стра-
не,може да има вео ма озбиљ не 
после ди це и по нас. Људи су тога 
све сни, тако да теме које је до сада 
наме та ла опо зи ци ја, попут еко ло ги-
је, Рио Тин та, избор ног про це са, 
ста ња меди ја, уоп ште више нису 
толи ко важне. Све при че које су они 
при ча ли су сада потуп но депла си-
ра не. Не веру јем да ће бити неких 
про те ста или нечег зна чај ног, јер су 
људи сада пот пу но у некој дру гој 
теми, да ли ћемо има ти гаса, да ли 
ћемо се гре ја ти, шта ће бити са рад-
ним мести ма, еко но ми јом... Тако 
да неко ко се не бави тим заи ста 
озбиљ ним тема ма јед но став но губи 
бит ку за подр шку јав но сти. 

ИАКО ће сигур но осво ји ти већи ну 
гла со ва, Радун веру је да СНС, као ни 
до сада, неће одлу чи ти да сама фор-
ми ра власт. 

– И када могу сами да фор ми ра ју 
власт, озбиљ не стран ке и озбиљ ни 
лиде ри  пра ве коа ли ци је како би 
оку пи ли што већи број поли тич ких 
акте ра у некој ван ред ној  си ту а ци ји, у 
некој еко ном ској кри зи, у слу ча ју 

рата… Тада се фор ми ра ју  што шире 
коа ли ци је да би се доби ла што већа 
подр шка јав но сти. А то је јако важно, 
јер нико не може да вам каже коли-
ко ће ово да тра је, ни шта ће се деси-
ти за пар неде ља. Како ства ри сто је 
овај рат у Укра ји ни се неће тако брзо 
завр ши ти и има ће трај не после ди це, 
тако да то може да буде аргу мент за 
нај ши ру  коа ли ци ју. 
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ПРА ВА РЕЧПише: Мило ван Бала бан

Избо ри 2022 – трка за Срби ју
Од про шле колум-
не, у којој сам раз-
ма трао ситу а ци ју 
на пред из бор ној 

поли тич кој сце ни Срби је, деси ле су се 
тек тон ске про ме не на свет ској гео по ли-
тич кој кар ти. Рат, или вој на интер вен ци ја 
Руси је у Укра ји ни изро ди ла је нову реал-
ност на гло бал ној гео по ли тич кој шахов-
ској табли. Више ди мен зи о нал ни сукоб 
на исто ку, у ком може мо виде ти тра ги-
чан бра то у би лач ки, сло вен ско-сло вен-
ски и пра во слав но-пра во слав ни рат Руса 
и Укра ји на ца, али и до сада неви ђе ну 
финан сиј ско-еко ном ску кон фрон та ци ју 
колек тив ног запа да и Руске феде ра ци-
је, са тен ден ци ја ма да се сукоб тра гич-
но про ши ри на дру ге сфе ре дело ва ња, 
про ме нио је из коре на ситу а ци ју у свим 
земља ма све та, а самим тим и у нашој 
држа ви.

Срби ја у суко бље ном све ту Какав год 
био исход рата на исто ку сигур но је да 
свет неће више личи ти на оно што је до 
сад био. У таквом амби јен ту мудро кор-
ми ла ре ње малим држав ним бро до ви ма, 
какав је и наша Срби ја, поста је при о ри-
тет свих оних који буду били на њихо-
вом челу. Оту да избо ри тре ћег апри ла у 
Срби ји доби ја ју мно го већи зна чај, него 
што га ина че има ју. Они који буду води ли 
држа ву у наред ном пери о ду биће суо че-
ни са про бле ми ма до сада неби ва лим и 
тре ба ће им одлуч но сти и мудро сти како 
би пре бро ди ли сва иску ше ња која нас 
оче ку ју.

Кон фрон та ци ја вели ких сила исто ка и 
запа да про у зро ко ва ће оштро одва ја ње 
два све та, где ће мане вар ски про стор 
малих држа ва бити у мно го ме сужен. 
Поли ти ка поли тич ке неу трал но сти биће 
дове де на у пита ње, те ће Срби ја, зна чај-
но лише на ути ца ја Руси је на овим про сто-
ри ма, мора ти да демон стри ра вешти ну 
како би сачу ва ла свој доса да шњи курс. 
Коли ко ће то бити тешко гово ре исту па-
ња лиде ра из реги о на, наро чи то Загре ба 
и При шти не. Поку ша ва се намет ну ти ста-
ри нара тив где се Срби пред ста вља ју као 
мали Руси, а све у циљу конач ног обра чу-
на и сузби ја ња срп ског фак то ра на Бал ка-
ну. Осим штo су могу ћи поку ша ји гуше ња 
Репу бли ке Срп ске, није искљу че но да ће 
При шти на ићи ка томе да иско ри сти при-
ли ку како би зао кру жи ла неза ви сност 
сво је лажне држа ве.

Када горе наве де ном дода мо упо зо-
ре ња из јед ног дела запад не јав но сти о 
могућ но сти повла че ња инве сти то ра са 
запа да (што би зна чај но угро зи ло наш 
стан дард), уко ли ко нарав но у пот пу но сти 

не при хва ти мо аген ду НАТО зема ља које 
су у кон фрон та ци ји са Руси јом, те угро-
же ност испо ру ке руског гаса, услед пре-
ки да њего вог дото ка од стра не зема ља 
које су уве ле санк ци је Руској феде ра ци-
ји, доби ја мо сли ку буду ћих иску ше ња са 
којим ће се они који буду води ли Срби ју 
суо чи ти. Оту да на овим избо ри ма више 
него ика да мора мо пази ти шта и кога 
бира мо. Мора мо бира ти оне који могу 
у овим смут ним вре ме ни ма да сачу ва-
ју добар однос са Руси јом, као гаран том 
наших енер гет ских и наци о нал них инте-
ре са (репу бли ка Срп ска, Косо во и Мето-
хи ја), али и да  задр же наш доса да шњи 
ста тус на запа ду, са којим има мо сна жну 
еко ном ску пове за ност и обим ну трго вин-
ску раз ме ну. Погре шне про це не нас могу 
кошта ти више него ика да.

Реј тин зи пред избо ре Суде ћи по нај-
но ви јим истра жи ва њи ма јав ног мње ња 
гра ђа ни веру ју да су акту ел на власт и пре-
дсед ник Вучић ти који тре ба и који могу 
да се суо че са тешким иза зо ви ма који нас 
оче ку ју. Гото во јед но гла сно истра жи ва ња 
јав ног мње ња гово ре да ће Алек сан дар 
Вучић побе ди ти у првом кру гу. Са дру ге 
стра не нај о збиљ ни ји про тив-кан ди дат 
Здрав ко Понош није био добар избор 
опо зи ци је. Није позна та лич ност, пред-
ста вио се тек у кам па њи, што није довољ-
но да међу широм попу ла ци јом оства ри 
потреб ну пре по зна тљи вост. Дру ги кан ди-
да ти не могу да се нада ју зна чај ном бро-
ју гла со ва, те њихо во кан ди до ва ње има 
за циљ доби ја ње медиј ског про сто ра и 
у функ ци ји је поја ча ва ња видљи во сти 
њихо ве пар ла мен тар не листе.

Тако ђе и на пар ла мен тар ним избо ри-
ма не тре ба оче ки ва ти зна чај не про ме-
не. Истра жи ва ња аген ци је „Фак тор плус“ 
гово ре да ће подр шка Срп ској напред ној 
стран ци на пра ла мен тар ним избо ри ма 
бити 53.4 %. Коа ли ци ја „Ује ди ње ни за 
побе ду Срби је“ по овим истра жи ва њи ма 
доби ла би 14%, а Соци ја ли стич ка пар ти-
ја Срби је 10.1%. Исто тако истра жи ва ња 
ове рено ми ра не аген ци је кажу да ће коа-
ли ци ја „Мора мо“ доби ти 5%, коа ли ци ја 
„НАДА“ 3.9%, стран ка Завет ни ци 3.6% и 
на кра ју коа ли ци ја Суве ре ни сти 3% гра-
ђа на који буду иза шли на избо ре.

Раст пове ре ња у Вучи ћа Чак и поред  
кон стант но висо ког реј тин га СНС-а и 
пред сед ни ка Вучи ћа нај но ви ја истра жи-
ва ња пока зу ју да је пове ре ње акту ел-
ној поли ти ци послед њих месец дана у 
додат ном пора сту. На то је ути цао осе ћај 
неси гур но сти (при су тан у целом све ту), те 
услед тога фоку си ра ност на егзи стен ци-
јал на пита ња типа хоће ли бити неста ши-

ца хра не, довољ но енер ге на та, хоће ли се 
одр жа ти ста ње мира. Ово је усло ви ло да 
мно га пита ња, типа еко ло ги је, медиј ских 
сло бо да итд, отпад ну са днев ног реда, те 
да вели ки део опо зи ци је оста не без тема 
које су гура ли као поли тич ке аду те у овој 
пред из бор ној трци. 

Тако ђе висок реј тинг вла да ју ће стран-
ке одре ди ло је и опо зи ци о но ћута ње на 
кључ не диле ме (мисли мо пре свих на 
коа ли ци ју “Ује ди ње ни за побе ду Срби је”, 
суве ре ни сти су дали одго во ре), пре све-
га егзи стен ци јал не, али и када је у пита-
њу ста тус Косо ва и Мето хи је. У таквој, 
кон фу зној ситу а ци ји, када опо зи ци ја не 
даје одго во ре на егзи стен ци јал на пита-
ња, људи се оку пља ју око вла сти, од које 
оче ку ју да обез бе ди ста бил ност и што 
без бол ни је пре ва зи ла же ње свих буду-
ћих про бле ма. Шта ви ше при ро дан је 
рефлекс, не само код нас, да у кри зним 
ситу а ци ја ма, када дола зи до тек тон ских 
поре ме ћа ја у све ту и када се сви осе ћа ју 
угро же но, јача ју стран ке на вла сти које су 
и по при ро ди ства ри при ну ђе не да дају 
одго во ре на акту ел не теме и да реа гу ју у 
нај те жим систу а ци ја ма.

Пости збор на уло га опо зи ци је На кра-
ју да кон ста ту јем да је опо зи ци о ни блок, 
оку пљен око Ђила са, за раз ли ку од суве-
ре ни ста доне кле успео да извр ши неку 
врсту укруп ња ва ња (око 14-15%), обје ди-
њу ју ћи пре све га дело ве раз мон ти ра ног 
ДС-а. Ово гово ри да је у току хомо ге ни-
за ци ја про за пад ног опо зи ци о ног бло ка 
чија ће уло га бити првен стве но при ти сак 
на власт, када ова не буде хте ла, или не 
буде могла да извр ша ва све дирек ти ве 
које буду дола зи ле из Вашинг то на и Бри-
се ла. Није искљу че но да ће зах те ва који 
се про ти ве нашем наци о нал ном инте-
ре су у ново-кон фрон ти ра ном све ту бити 
све више, а уло га про за пад ног опо зи ци о-
ног бло ка биће да врши при ти сак, па чак 
и пре ти вла да ју ћој гар ни ту ри неми ри ма 
и ван-исти ту ци о нал ном сме ном уко ли-
ко ова буде спрем на на отпор зах те ви ма 
који су про тив ни држав ном инте ре су. 

Како би то било оне мо гу ће но за Срби ју 
би било добро да ова поли тич ка опци ја 
доби је што мање гла со ва, а да нека од 
суве ре ни стич ких опци ја уђе у пар ла мент. 
У том слу ча ју, Срби ја са доми нант ним 
напред ња ци ма у пар ла мен ту, Вучи ћем 
који ће гото во сигур но побе ди ти у првом 
кру гу, може са вели ком веро ват но ћом 
да рачу на на ста бил ност, упр кос бур ним 
веме ни ма (про ис те клим из суда ра џино-
ва на гло бал ном пла ну) која нас оче ку ју 
и која ће бити део наше сва ко днев ни це 
буду ћих годи на.
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Мини стар омла ди не и спор та Вања Удо ви чић и покра јин ски 
секре тар за спо рт и мла де Дане Баста посе ти ли општи ну Теме рин

БУЏЕТ ЗА СПО РТ У 2022.
ВЕЋИ ЗА 1.3 МИЛИ ОН ДИНА РА

Мини стар омла ди не и спо р та Вања 
Удо ви чић и покра јин ски секре тар 
за спорт и мла де Дане Баста, посе-

ти ли су 22. мар та општи ну Теме рин.
У Сред њој тех нич кој шко ли „Луки јан 

Мушиц ки“ у Теме ри ну доче као их је пред-
сед ник Општи не Мла ден Зец са сво јим 
сарад ни ци ма. Деле га ци ја је потом оби шла  
Основ ну шко лу „Петар Кочић“, Спорт ску 
халу и ста ди он Фуд бал ског клу ба „Сло га“ у 
Ста ром Ђур ђе ву. 

– Данас има мо при ли ку, тим ски сви зајед-
но да оби ђе мо општи ну Теме рин и да види-
мо у каквим усло ви ма тре ни ра ју спорт ски 
колек ти ви и са каквим иза зо ви ма се суо ча-
ва ју, да види мо на који начин може мо да 
поспе ши мо поло жај мла дих на лока лу. Наш 
циљ и зада та ка је да омо гу ћи мо да сва ко 
дете има пра во на бавље ње спор том, са 
акцен том на рекре а тив ни спорт – пре ци зи-
ра Удо ви чић.

Том при ли ком, у име Мини стар ства спор-
та и омла ди не, сред њој шко ли и клу бу је 
дони ра на нова спорт ска опре ма и рекви зи-
ти кори сни за руко мет, одбој ку, кошар ку и 
дру ге дисци пли не, а како мини стар спор та 
обја шња ва, све у циљу побољ ша ња усло ва 
за раз вој про фе си о нал ног, рекре а тив ног и 
школ ског спор та.

– Овом при ли ком смо посе ти ли Сред-
њу шко лу и дони ра ли спорт ску опре му и 
рекви зи те који се огле да ју у виду голо ва, 
табли, мре жа и лоп ти за основ це и сред њо-

школ це који кори сте спорт ску халу у Теме-
ри ну, са жељом да моти ви ше мо децу да се 
баве спор том, као и про фе со ре физич ког 
вас пи та ња да у још бољим и ква ли тет ни јим 
усло ви ма спро во де часо ве физич ког вас-
пи та ња. На тај начин смо опле ме ни ли спо-
рт ску салу са новим рекви зи ти ма, јер је то 
место које кори сте упра во спорт ски колек-
ти ви са тери то ри је општи не Теме рин – са 
поно сом исти че Удо ви чић.

Мини стар је изра зио пози тив не ути ске 
и о Фуд бал ском клу бу „Сло га“ и навео их 
као пози ти ван при мер како један спорт ски 
клуб, који бро ји пре ко сто чла но ва, тре-
ба да функ ци о ни ше. Вели ку захвал ност је 
изра зио пред сед ни ку Општи не, као и свим 
спорт ским колек ти ви ма на тери то ри ји 
општи не Теме рин.

– Још јед ном вели ка захвал ност пред-
сед ни ку општи не Мла де ну, који је у сам 
врх сво јих при о ри те та ста вио однос пре ма 
спор ту и однос пре ма мла ди ма, са жељом 
да омо гу ћи да мла ди има ју ква ли тет ни је 
усло ве за про во ђе ње сло бод ног вре ме на 
на тери то ри ји сво је општи не, да могу да 
се иска жу, само и ска жу и допри не су раз-
во ју локал не само у пра ве. Тако ђе, вели ка 
захвал ност на подр шци и свим спорт ским 
колек ти ви ма на тери то ри ји општи не Теме-
рин – дода је мини стар спо р та Удо ви чић.

Општи на Теме рин ове годи не опре де ли-
ла је из буџе та 52 мили о на дина ра за спо-
рт, што је за 1.3 мили о на више него про-

шле годи не. Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Мла де на Зеца, тру ди ће се да у наред ним 
годи на ма ула жу све више сред ста ва у ову 
област, како би моти ви са ли мла де да буду 
на тере ну, а не на ули ци.

– Тру ди мо се сва ке годи не да уло жи мо 
све више и више сред ста ва, како би уна-
пре ди ли спо рт и моти ви са ли мла де да буду 
на тере ну, а не на ули ци. Посе та мини стра 
и покра јин ског секре та ра нам мно го зна чи, 
како нама, тако и деци. Ја се надам да ће 
ова про мо ци ја спор та, коју врши мини стар 
и покра јин ски секре тар, заи ста моти ви са ти 
мла де. 

Због посе те мини стра и покра јинског 
секре та ра, сво је задо вољ ство није крио 
ни гене рал ни секре тар ФК „Сло га“ Давор 
Тодо ро вић.

– Хтео бих да се захва лим Вла ди репу-
бли ке Срби је, мини стру Вањи, који је 
дошао да нас посе ти, као и покра јинском 
секре та ру спор та који нам већ годи на ма 
пома же, и нарав но пред сед ни ку Општи не 
Теме рин и Општи ни Теме рин која сто ји иза 
нас. Захва лио бих се и свим људи ма који су 
данас дошли овде, нашој деци која су део 
нашег клу ба и наш нај ве ћи понос – са поно-
сом каже Тодо ро вић. Сва ка посе та је зна чај-
на, пого то во кад вам дола зи човек који је 
олим пиј ски шам пи он, репре зен та ти вац и 
идол мно гих нас, тако да је од вели ког зна-
ча ја за нашу малу сре ди ну ова ква посе та.

С. К.
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Еки па Наших нови на у раз го во ру са пред сед ни ком Општи не Теме рин Мла де ном Зецом

НАСТА ВАК ВЕЛИ КИХ ПРО ЈЕ КА ТА
У 2022. ГОДИ НИ

Уку пан буџет за 2022. годи ну 1.19 мили јар ди дина ра – При о ри те ти у 2022. годи ни фабри ка воде, 
реша ва ње сме штај ног капа ци те та ПУ „Вељ ко Вла хо вић“, изград ња Дома кул ту ре у Сири гу, ула га ња 
у пут ну инфра струк ту ру, изград ња кан ли за ци је

Уку пан буџет општи не Теме рин за 2022. 
годи ну изно си 1.19 мили ја дри дина ра 
и он је, пре ма речи ма првог чове ка 

општи не Мла де на Зеца, 36 одсто инве сти-
ци о ни. 

Зец каже да је дошло до поре ме ћа ја цена 
на тржи шту и да се то одра жа ва на буџет 
општи не, али да упр кос томе локал на само у-
пра ва ста бил но сто ји са финан сиј ским сред-
стви ма.

– Наш буџет је из годи не у годи ну већи у 
одно су на ону прет ход ну и дра го ми је што 
сва ке годи не има мо више сред ста ва за инве-
сти ци је. Јесте дошло до поре ме ћа ја цена на 
тржи шту, па се то и на наш буџет одра жа ва 
дра стич но, јер има мо про јек те које смо при-
пре ма ли пре две годи не и по ста рим цена ма. 
Када ради мо неку нову инве сти ци ју прво 
мора мо да ради мо реви зи ју про јек та да 
види мо шта је то што је поску пе ло и да кон-
так ти ра мо про јек тан те да напра ве нови 
пред ра чун и то су заи ста неких 20 до 30 одсто 
веће инве сти ци је у одно су на пре две годи не.  
То зах те ва после реба лас, да обез бе ди мо 
сред ства која недо ста ју по пла ни ра ном про-

јек ту, тако да се одра жа ва, али локал на само-
у пра ва сто ји ста бил но са финан сиј ским сред-
стви ма и може мо да се избо ри мо са тим. 

Мно ги вели ки про јек ти су, како наво ди 
пред сед ник, запо че ти про шле годи не и 
завр ше так већи не тих радо ва оче ку је се до 
кра ја 2022. 

– Јед на од нај ве ћих инве сти ци ја која нас 
чека у овој годи ни је рекон струк ци ја и надо-
град ња врти ћа „Бам би“ у Бач ком Јар ку. Јав-
ну набав ку смо за то ради ли 2021, а изво ђач 
је почео са радом почет ком ове годи не. 
Тако ђе, про шле годи не смо поче ли изград њу 
маги страл ног цево во да од водо за хва та у 
Ста ром Ђур ђе ву до рад не зоне број осам у 
Бач ком Јар ку. Та инве сти ци ја је вред на 80 
мили о на дина ра, а завр ше так радо ва оче ку-
је мо уско ро. У 2021. смо запо че ли и рекон-
стурк ци ју Ста рог пар ка у Теме ри ну, а завр ше-
так те фазе радо ва оче ку је мо на про ле ће. То 
су неке веће ства ри које смо запо че ли про-
шле годи не, а оче ку је мо да у 2022. буду 
завр ше не – обја шња ва Зец. 

Изград ња фабри ке воде и кана ли за ци је су 
јед не од нај ве ћих и нај зна чај ни јих инве сти-

ци ја у нашој општи ни и њихо ва реа ли за ци ја 
ће се у наред ним годи на ма ради ти у неко ли-
ко фаза. 

– Рас пи са на је јав на набав ка за про јект но-
тех нич ку доку мен та ци ју за изград њу фари ке 
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воде кра јем про шле годи не. Про јек тант ради 
на изра ди про јект но-тех нич ке доку мен та ци-
је, дошли смо до тра же ња гра ђе вин ске 
дозво ле и ур ба ни стич ког про јек та, тако да се 
надам да до сре ди не 2022. годи не кре ће мо 
са том инве сти ци јом. Што се тиче пре чи ста-
ча то ради мо са Мини стар ством, гото во је 
идеј но реше ње за пре чи стач и прва фаза 
про јект но-тех нич ке доку мен та ци је за ули це 
које нема ју доку мен та ци ју за кана ли за ци ју. 
Уско ро се оче ку је дру га фаза, да се одра ди 
про јект но-тех нич ка доку мен та ци ја за ули це 
које недо ста ју, тако да ћемо има ти покри ве-
ност про јек ти ма 65 одсто општи не Теме рин 
и онда када стек не мо тај услов, шаље мо све 
у Мини стар ство зашти те живот не сре ди не и 
почи ње мо са изград њом. 

Када је реч о изград њи цево во да ка рад ној 
зони број осам и завр шет ку тих радо ва, Зец 
апе лу је на гра ђа не да буду још мало стр пљи-
ви, јер су и ти радо ви при кра ју.

– Циљ овог про јет ка је да опре ми мо рад ну 
зону број осам, која је на ула зу у Бач ки Јарак 
из прав ца Новог Сада. Тру ди мо се да што 
брже дове де мо и кана ли за ци ју у ту рад ну 
зону како бисмо могли да дове де мо инве-
сти то ре. Радо ви иду заи ста убр за ним тем-

пом и то ће бити врло брзо завр ше но. Тај 
глав ни цево вод ће бити при кљу чен на 
фабри ку воде, гра ђа ни Ста рог Ђур ђе ва и 
Бач ког Јар ка ће има ти здра ву пија ћу воду, а 
касни је ће се при коп ча ва ти и оста ле ули це, 
што ће реши ти и ду го го ди шњи про блем са 
при ти ском воде у Бач ком Јар ку, наро чи то у 
лет њем пери о ду. Овом инве сти ци јом реша-
ва мо заи ста мно го про бле ма.

За изград њу Дома кул ту ре у Сири гу опре-
де ље но је 23 мили о на дина ра. Прва фаза 
радо ва, пре ма речи ма пред сед ни ка општи-
не, тре ба ло би да буде завр ше на за месец 
или два. Када је реч о уре ђе њу енте ри је ра 
МЗ Бач ки Јарак, јав на набав ка је гото ва и 
уско ро се оче куе поче так радо ва. 

– Прва фаза радо ва на рекон струк ци ји и 
изград њи Дома кул ту ре у Сири гу поче ла је 
про шле годи не. Завр ше так прве фазе оче ку-
је мо за два до три месе ца. Она под ра зу ме ва 
руше ње ста рог Дома кул ту ре и изград њу 
новог  де ла обје ка та. Дру га фаза је опре ма ње 
сто ла ри јом и дру гим уну тра шњим радо ви-
ма. Апли ци ра ли смо на кон кур си ма Покра-
јин ског секре та ри ја та за клу ту ру и Мини-
стар тва кул ту ре, па ћемо виде ти како ћемо 
про ћи на тим кон кур си ма, а затим ћемо 

поче ти и ту дру гу фазу радо ва. До кра ја ове 
2022. годи не ће, тако ђе, бити рекон стру и са-
на и ком плет на згра да Месне зајед ни це Бач-
ки Јарак.

Од када је на функ ци ји пред сед ни ка 
општи не, како Зец каже, тру ди се да акце нат 
ста ви на кул ту ру и тури зам, за које сма тра да 
су били сла бо засту пље ни у нашој општи ни.

– Све до ци смо да омла ди на одла зи у Нови 
Сад и окол на места да послу ша ју неки кон-
церт, да реци мо зими оду на кли за ње. Веру-
јем да општи на може да ура ди нешто како 
би се то попра ви ло, на чему и ради мо. Ове 
годи не орга ни зо ва ли смо Зим ске чаро ли је 
које су се пока за ле одлич но и гра ђа ни су 
били оду ше вље ни, дола зи ли су чак и посе ти-
о ци из окру же ња и дру гих места. Има мо 
мани фе ста ци ју „Про сто к’о пасуљ“, а од пре 
три годи не поче ли смо да обе ле жа ва мо и 
Дан општи не 1. јула. Искре но се надам да 
ћемо тај дан ове годи не обе ле жи ти неким 
добрим кон цер том у цен тру Теме ри на по 
угле ду на вели ке гра до ве. Веру јем да ће то 
наши сугра ђа ни испра ти ти и да ће бити 
задо вољ ни – каже за „Наше нови не“ први 
човек Теме ри на. 

Т. К.

ИЗГРАД ЊА НАЈ ВЕ ЋЕГ ПОСТРО ЈЕ ЊА ЗА ДОБИ ЈА ЊЕ 
СТРУ ЈЕ ИЗ ЕНЕР ГИ ЈЕ СУН ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ
ВЕСТ о изград њи Солар не елек тра не 

на про сто ру где је била фар ма сви ња у 
Ста ром Ђур ђе ву одјек ну ла је у свим 
меди ји ма у Срби ји. Ово постро је ње за 
доби ја ње стру је из енер ги је сун ца биће 
нај ве ће у Вој во ди ни. Зец нагла ша ва да 
је јако важно да инве сти то ри не иду из 
општи не Теме рин, као и то да ће сви 
гра ђа ни има ти корист од ове зна чај не 
инве сти ци је.  

– Та инве сти ци ја је вео ма зна ча ја на, с 
обзи ром на то да сви зна мо исто ри ју те 
лока ци је у Ста ром Ђур ђе ву и да је ту 
нека да била фар ма. Годи на ма су сугра-
ђа ни били неза до вољ ни том лока ци-

јом за фар му са пра вом. Ми смо се као 
локал на само у ра ва заи ста бори ли да та 
фар ма буде затво ре на и у томе смо 
успе ли. Јако је важно што инве сти тор 
не иде из општи не Теме рин. Испо ста ви-
ло се да они, и кад су затво ри ли ту 
делат ност, ула жу још више сред ста ва 
него што је била та фар ма. Сва ка инве-
сти ци ја која дође у нашу општи ну је 
добро дошла, јер ми од инве сти то ра 
пуни мо локал ни буџет и запо шља ва мо 
наше сугра ђа не. Сви ће има ти корист 
што ће тако јед на озбиљ на инве сти ци ја 
и про из вод ња бити у општи ни Теме-
рин. 
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Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец оби шао поче так радо ва на врти ћу у Бач ком Јар ку

НОВИ ИЗГЛЕД ВРТИ ЋА „БАМ БИ“ 
ПОСЛЕ 40 ГОДИ НА

Рекон струк ци јом и доград њом овог објек та реши ће се про блем сме шта ја деце у целој општи ни 
– За радо ве издво је но 90 мили о на дина ра – Завр ше так радо ва до кра ја годи не

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец оби шао је 17. мар та радо ве 
на врти ћу у Бач ком Јар ку, за чију је 

рекон струк ци ју из буџе та обез бе ђе но 90 
мили о на дина ра. 

Том при ли ком Зец је иста као да ће капа-
ци те ти Пред школ ске уста но ве “Вељ ко Вла-
хо вић” бити зна чај но уве ћа ни, тако да ће 
сва деца са тери ри то ри је општи не Теме рин 
моћи да се упи шу у вртић.

– Вртић у Бач ком Јар ку посто ји и ради 
више од 40 годи на. Изу зет но сам сре ћан 

што је након толи ко годи на запо че та рекон-
струк ци ја и доград ња истог, што је јед на од 
зна чај ни јих инве сти ци ја на тери то ри ји 
општи не Теме рин у послед њих неко ли ко 
годи на – дода је пред сед ник Зец. - Са задо-
вољ ством бих иста као да ће овом инве сти-
ци јом бити решен про блем при је ма деце у 
вртић. Бач ки Јарак ће доби ти јасле ну гру пу 
која до сада није посто ја ла, те ће тако у ПУ 
“Вељ ко Вла хо вић” бити пове ћан капа ци тет 
за упис деце.

Пре ма речи ма дирек тор ке ПУ „Вељ ко 

Вла хо вић“ Вере Бје љац, углав ном су има ли 
про блем са капа ци те том и увек је било 
испод црте бар деве де се то ро деце, а 
рекон струк ци јом и доград њом ове уста но-
ве, тај про блем ће бити решен.

– Прет ход них годи на има ли смо про блем 
са капа ци те том. Чита ва општи не Теме рин 
нема дово љан капа ци тет да при ми сву 
децу роди те ља који раде. Увек је било 
испод црте бар деве де се то ро деце. Овом 
изград њом ће се тај про блем реши ти и 
моћи ће сва деца са тери то ри је општи не 
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Теме рин да иду вртић – обја шња ва Бје љац.
- У Бач ком Јар ку је посто ја ло седам гру па 

до сада. Када буде завр шен овај обје кат, 
нада мо се да ћемо доби ти и од Мини стар-
ства дозво лу да при ми мо више вас пи та чи-
ца и да офор ми мо још гру па. У сарад њи са 
Општи ном је и ура ђен овај про је кат и дуго 
годи на смо чека ли на ово. Тако да ће бити 
решен про блем сме шта ја деца у Теме ри ну.

У општи ни Теме рин укуп но, сва ке годи не 
буде око 900 деце у врти ћи ма по месним 

зајед ни ца ма, а како каже чла ни ца Општин-
ско већа заду же на за ресор обра зо ва ња 
 И за бе ла Урбан, општи на Теме рин је место 
где живи мно го мла дих брач них паро ва, те 
ово сма тра јако важним поду хва том.

– На нивоу наше општи не укуп но у свим 
месним зајед ни ца ма сва ке годи не има мо 
око 900 деце. Ово је дуго го ди шњи сан свих 
нас и ја се надам да ћемо тиме помо ћи свим 
роди те љи ма. У неким гра до ви ма се људи 
жале како одла зи доста наро да из места, а 

код нас дола зе. Има мо јако пуно мла дих 
брач них паро ва, који би док раде да оста ве 
децу на сигур ном и то је јако важно баш због 
ово га, што ти мла ди брач ни паро ви неће 
оста ти више испод црте, неће мора ти да 
раз ми шља ју где са сво јом децом, него ћемо 
овим поду хва том обу хва ти ти сву децу која 
су при ја вље на. Ја мислим да је ово вели ки 
корак и јако важно за нашу зајед ни цу – са 
поно сом дода је Иза бе ла Урбан.

Рок за завр ше так радо ва је 300 кален-
дар ских дана, а радо ве изво ди пред у зе ће 
„Кре мен – камен“, чији заступ ник  Бор ко 
Кре ме но вић пре ци зи ра у којој су тре нут но 
фази радо ва.

– Ми смо при сту пи ли радо ви ма на 
рекон струк ци ји и доград њи ове уста но ве. 
Осно ва посто је ће повр ши не је негде око 
700 ква дра та, а након реконт струк ци је има-
ће мо негде око 1800 ква дра та кори сне бру-
то повр ши не којa ће бити на рас по ла га њу 
Пред школ ској уста но ви „Вељ ко Вла хо вић“. 
Тре нут но ради мо на демон та жи и руше њу 
посто је ћих про сто ри ја које су пред ви ђе не 
про јек том. Радо ви теку за сад добро и они 
ће у пла ни ра ном року и бити завр ше ни, 
под усло вом да нам сви пара ме три током 
изград ње буду при хва тљи ви, а како сад 
сто је ства ри на тржи шту и мате ри ја ли 
доступ ни.

У току су и при пре ме про јект но-тех нич ке 
доку мен та ци је за шко лу и вртић на Теле пу, 
чиме ће сва деца општи не Теме рин има ти 
нове и без бед не про сто ри је у који ма ће 
бора ви ти.

С. К.
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Пот пи сан уго вор за рекон струк ци ју Змај Јови не ули це у Теме ри ну

ЗА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈУ ПУТЕ ВА
НА ТЕРИ ТО РИ ЈИ ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
ИЗДВО ЈЕ НО 53 МИЛИ О НА ДИНА РА

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић, зајед но са дирек то ром 
Упра ве за капи тал на ула га ња АП Вој во-

ди не, уру чио је кра јем мар та уго во ре вред не 
укуп но 4.5 мили јар ди дина ра пред став ни ци-
ма гра до ва и општи на за реа ли за ци ју 32 
про јек та у обла сти ма сао бра ћај не инфра-
струк ту ре, водо снаб де ва ња и зашти те вода, 
локал ног и реги о нал ног еко ном ског раз во ја, 
раз во ја спор та и у обла сти кул ту ре.

Упра ва за капи тал на ула га ња АП Вој во ди-
не опре де ли ла је општи ни Теме рин 23 мили-
о на дина ра за реха би ли та ци ју коло во зне 
кон струк ци је у Змај Јови ној ули ци у Теме ри-
ну. 

– Пот пи сао сам овај уго вор у згра ди 
Покра јин ске вла де, те гра ђа ни у наред ном 
пери о ду могу оче ки ва ти поче так радо ва у 
поме ну тој ули ци. Осим тога, задо вољ ство 
ми је иста ћи да је пред сед ник Покра јин ске 
вла де, госпо дин Миро вић, при ли ком овог 
дога ђа ја нагла сио да се у овом делу финан-
си ра ња не нала зе они про јек ти који су 
директ но иска за ни у буџе ту АП Вој во ди не за 
2022. годи ну, попут изград ње фабри ка воде 
у Оџа ци ма, Бео чи ну и Теме ри ну, те са радо-

шћу ишче ку је мо и поче так изград ње фабри-
ке воде – рекао је пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец.

Поред ова 23 мили о на за Змај Јови ну ули-
цу, које је Општи на Теме рин доби ла од 
Упра ве за капи тал на ула га ња, из буџе та 
локал не само у пра ве обез бе ђе но је још 30 
мили о на дина ра за рекон струк ци ју путе ва 
на тери то ри ји општи не Теме рин и ти радо ви 
су у току. 

Е. Н. Н.

Поста вљен сема фор на углу Ново сад ске и Пар ти зан ске ули це у Ста ром Ђур ђе ву

ЛАК ШЕ УКЉУ ЧЕ ЊЕ ВОЗА ЧА У САО БРА ЋАЈ
У НОВО САД СКОЈ УЛИ ЦИ

На углу ули ца Пар ти зан ске и Ново сад ске, у Ста ром 
Ђур ђе ву, поста вље ни су сема фо ри, како је пре изве сног 
вре ме на обе ћа но ста нов ни ци ма поме ну те месне зајед-
ни це.

Ново сад ска ули ца у Теме ри ну је послед њих годи на 
поста ла вео ма про мет на, па су гра ђа ни има ли пот шко-
ће при ли ком при кљу чи ва ња у сао бра ћај. Пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец веру је да ће поста вља-
ње сема фо ра знач но олак ша ти сао бра ћај не актив но сти 
гра ђа ни ма. 

– С обзи ром  на то да се мно го њих жали ло на поте-
шко ће при ли ком укљу чи ва ња на глав ни пут, због тога 
што је Ново сад ска ули ца поста ла вео ма про мет на, сма-
тра ли смо оправ да ним поста вља ње сема фо ра, те се 
надам да ће наши сугра ђа ни бити задо вољ ни и да ће им 
сао бра ћај не актив но сти бити олак ша не – пору чу је Зец.

Сема фо ри ће, како кажу у локал ној само у пра ви, бити 
пуште ни у рад након тех нич ког при је ма.

Е. Н. Н.



Среда, 30. март 2022.

17

АКТУЕЛНО

За набав ку нове меди цин ске опре ме опре де ље но 7.146 мили о на дина ра - ком плет на опре ма
за офта мо ло ги ју, интра о рал ни ренд ген за сто ма то ло ги ју и ауто клав – апа рат за сте ри ли за ци ју

НОВА МЕДИ ЦИН СКА ОПРЕ МА
У ДОМУ ЗДРА ВЉА ТЕМЕ РИН

Дом здра вља Теме рин од 
Покрајн ског секре та ри-
ја та за здрав ство ове 

годи не добио је 7.146 мили о-
на дина ра за набав ку меди-
цин ске опре ме. Овим сред-
стви ма  здрав стве ни цен тар у 
Теме ри ну наба ви ће ком плет-
ну опре му за офта мо ло ги ју, 
интра о рал ни ренд ген за сто-
ма то ло ги ју и ауто клав – апа-
рат за сте ри ли за ци ју. Пре ма 
речи ма дирек то ра Дома 
здра вља Теме рин др Томи-
сла ва Угар ко ви ћа, до кра ја 
апри ла, а нај ка сни је почет-
ком маја доби ће и јед но 
сани тар но вози ло.

– Захва љу ју ћи анга жо ва но-
сти менаџ мен та Дома здра-
вља Теме рин и Покра јинског 
секре та ри ја та за здрав ство 
доби ли смо 7.146 мили о на 
дина ра за купо ви ну меди цин-
ске опре ме. Новац ће бити 
усмерен за купо ви ну опре ме 
за офта мо ло ги ју, интра о рал-
ног ренд ге на за сто ма то ло ги-
ју и ауто клав – апа рат за сте-
ри ли за ци ју – набра ја др Угар-
ко вић.  - По наја ви Мини стар-
ства здра вља до кра ја апри ла, 
а нај ка сни је почет ком маја би 
тре ба ли доби ти јед но сани-
тар но вози ло. Тако ђе, уче-
ство ва ли смо на кон кур су и 
код Мини стар ства прав де, 
тако да посто ји могућ ност да 
доби је мо и један ком би за 
пре воз паци је на та који иду на 
дија ли зу.

Што се тиче људ ских ресу-
ра, одно сно запо сле них у 
Дому здра вља, дирек тор 
Угар ко вић исти че да је ситу а-
ци ја добра, задо во ља ва ју ћа, 
те да се све вра ти ло у нор-
мал но ста ње.

– Има мо довољ но свих 
кадро ва. Након напор ног 
рада због целе ситу а ци је са 
коро на ви ру сом, један део 
људи који раде у Дому здра-
вља је оти шао на годи шњи 
одмор. Оста ли су на сво јим 
рад ним мести ма. Нема зара-
же них међу запо сле ни ма. 
Ситу а ци ја је код нас ста бил-

на, све се вра ти ло у нор ма лу 
– каже др Угар ко вић.

Од почет ка вак ци на ци је, 
која је кре ну ла про шле годи-
не 20. јану а ра  до  са да, све три 
дозе вак ци на при ми ло је око 
40 одсто гра ђа на. Како наво-

де из Дома здра вља, нису 
задо вољ ни тре нут ним одзи-
вом гра ђа на за иму ни за ци ју. 
У нај ве ћем  бро ју  вак ци ни шу 
 се  ста ри ји  гра ђа ни  ко ји  вак-
ци ну  при ма ју у амбу лан ти, а 
за све  су гра ђа не  ко ји  су  не по-

крет ни  о бе збе ђе не  су  е ки пе 
 ко је  и зла зе  на  те рен.

Иму ни за ци ја  ста нов ни штва  
оп шти не  Те ме рин  се оба вља 
у цен трал ној згра ди Дома 
здра вља, од 7 до 14 часо ва, а 
на ра спо ла га њу  су „Сино-
фарм“ и „Фај зер“ вак ци не, 
које доби ја ју од Хиги јен ског 
заво да.

Ковид амбу лан та се нала зи 
у ста рој згра ди иза цен трал-
не, а паци јен ти могу да дођу 
на пре гле д од 7 до 17 часо ва. 
Тре нут на епи де ми о ла шка 
сли ка у општи ни Теме рин је 
ста бил на, у току дана на пре-
глед дође око педе се то ро 
људи, од тога око пето ро буде 
пози тив но, углав ном са бла-
жом кли нич ком сли ком. 
Дирек тор Дома здра вља апе-
лу је да се људи не опу шта ју, 
те да пошту ју про пи са не мере 
и вак ци ни шу се у што већем 
бро ју.

С. К.
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Одр жа на ака де ми ја пово дом 23 годи не од НАТО агре си је
и 18 годи на од мар тов ског погро ма над Срби ма са КиМ

ЗЛО ЧИ НИ БЕЗ КАЗНЕ

На пра гу тре ћег миле ни ју ма, у вре ме 
када је савре ме на исто ри ја сази да на 
од бли ста вих достиг ну ћа људ ског ума, 

дошло је до тра гич ног суно вра та људ ског 
духа и неза пам ће не сра мо те за цело куп ни 
циви ли зо ва ни свет, када је тог 24. мар та 
1999. годи не  – 19 зема ља, чла ни ца нај ве ће 
и нај ја че вој не али јан се у исто ри ји људ ског 
рода, извр ши ло бру тал ну агре си ју на јед ну 
малу, миро љу би ву земљу и њен народ.  

Неду го затим, 17. мар та 2004. годи не и 
током наред ног дана Срби су по дру ги пут 
након, 12. јуна 1999. годи не дожи ве ли егзо-
дус. Бук ну ла је мржња албан ских екс тре ми-
ста који су пуна два дана пре би ја ли, про те-
ри ва ли и уби ја ли пре о ста ле космет ске 
Србе.

Овим пово дом у сали Омла дин ског дома 
у Теме ри ну 25. мар та одр жа на је ака де ми ја 
којом је обе ле же но два де сет три годи не 
зло чи нач ке НАТО агре си је, као и осам на ест 
годи на стра шног погро ма над срп ским 
наро дом Косо ва и Мето хи је.  

Ака де ми ји су  поред госта пуков ни ка у 
пен зи ји Весе ли на Шљи ван ча ни на при су-
ство ва ли и заме ник пред сед ни ка општи не 
Теме рин Дејан Бра даш, народ ни посла-
ник Бојан Тор би ца, пред сед ник Удру же ња 
бора ца рата од 1990. годи не Дали бор Којић 
као и њего ви чла но ви. Сала је тако ђе оди са-
ла мла дим све том који су се након наста ве у 
СШ „Луки јан Мушиц ки“ поја ви ли са сво јим 
про фе со ри ма како би упри ли чи ли ака де ми-
ју и чули при чу о херој ским под ви зи ма сво-
јих суна род ни ка.

За „Наше нови не“  гово рио је  пен зи о ни-
са ни офи цир ЈНА и Вој ске Југо сла ви је  Весе-
лин Шљи ван ча нин.

– Вео ма је бит но обе ле жа ва ти ова кве 
дату ме, као што то ви из Теме ри на ради те 
сва ке годи не и јако ми је дра го да се ода зо-
вем на ваш позив.  Наш народ као један 
циви ли зо ван, поштен и частан народ који 
само жели да оста не на сво јим огњи шти ма 
без да ико га угро жа ва је дожи вео да му 
поша љу ави о не од 19 вој но нај ја чих зема ља 
све та и уби ја ју децу, руше мосто ве и зати ру 
посто ја ње. Ово не сме мо забо ра ви ти, а и 
опро сти ће мо тешко. У тим тешким тре ну ци-
ма нисмо тра жи ли помоћ ни од кога, сами 
смо се бра ни ли и нисмо капи ту ли ра ли – 
нагла ша ва Шљи ван ча нин.

Током све ча не мани фе сти а ци је, дога ђај 
су упри ли чи ли и хор Кул тур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“ из Теме ри на као и 
певач ка гру па Јарач ки јара ни који су изве ли 

сво је песме о херој ској одбра ни 1999. годи-
не.

Пре ма речи ма јед ног од орга ни за то ра 
овог дога ђа ја пред сед ни ка Удру же ња бора-
ца у рато ви ма од 1990. годи не Дали бо ра 
Који ћа, ова ква тра ди ци ја обе ле жа ва ња 
мора да се наста ви и никад не пре ста не јер 
смо то дужни суна род ни ци ма који су сво је 
живо те поло жи ли на олтар сло бо де.

– Позив за вој ску сам добио са 21 годи ну, 
где сам се одмах ода звао. Пре ко Бео гра да и 
Ниша  сти гао сам до При зре на где сам био 
састав ни део 549. мото ри зо ва не бри га де. 
Наша једи ни ца је покри ва ла нај ви ше Ђако-
ви цу, При зрен и При шти ну, а уче ство ва ла је 
у бит ка ма и на Коша ра ма и на Паштри ку. 
Нисмо се пре да ли и нисмо покле кли вели-
ким моћ ни ци ма, а сада наше осе ћа ња из 
тог вре ме на нај бо ље опи су је рече ни ца 
гене ра ла Дели ћа: „Нема назад, назад је 
Срби ја“  закљу чу је Којић.

М. С.

ШТЕ ТА ОД
БОМ БАР ДО ВА ЊА
У БРОЈ КА МА
НАТО али јан са je сво јим про јек ти ли-

ма у пот пу но сти уни шти ла или оште ти-
ла пре ко 25.000 стам бе них обје ка та, као 
и 3.350 обје ка та инфра струк ту ре. Уни-
шти ла је тре ћи ну елек тро е нер гет ског 
капа ци те та земље, више пута бом бар-
до ва ла и тешко оште ти ла две рафи не-
ри је, у Пан че ву и Новом Саду, разо ри ла 
и пору ши ла 38 мосто ва, 28 репе ти то ра, 
470 км путе ва и 595 км пру га. Више или 
мање је оште ти ла 44 моста, 19 бол ни ца, 
20 домо ва здра вља, 18 дечи јих врти ћа, 
69 основ них и сред њих шко ла, 176 спо-
ме ни ка кул ту ре, 64 мана сти ра и цркве.

ПРО ТЕ РА НО ВИШЕ
ОД 4.000 СРБА
ТОКОМ два мар тов ска дана 2004. 

годи не пору ше но је око 935 срп ских 
кућа, оште ће но десет општин ских обје-
ка та (шко ла, бол ни ца, домо ва здра-
вља...), као и 100 вер ских обје ка та од 
којих је спа ље но 35, укљу чу ју ћи 18 спо-
ме ни ка кул ту ре, међу који ма и чуве на 
црква Бого ро ди це Љеви шке у При зре-
ну. Про те ра но је 4.012 Срба, повре ђе но 
око 950 људи, уби је но 27 осо ба, док се 
две воде као неста ле.
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Од Мини стар ства за рад, запо шља ва ње, борач ка и соци јал на 
пита ња општи на Теме рин доби ла 2.7 мили о на дина ра

ПОТ ПИ САН УГО ВОР О НАМЕН СКИМ 
ТРАН СФЕ РИ МА ЗА СОЦИ ЈАЛ НУ ЗАШТИ ТУ

Општи на Теме рин бри не о осе тљи вим кате-
го ри ја ма ста нов ни штва у које сва ка ко спа да ју 
соци јал но угро же ни гра ђа ни и издва ја из соп-
стве ног буџе та одре ђен износ за ове наме не. 

Осим тога, подр шку за поме ну те пот ре бе 
Општи на Теме рин  доби ја и са виших нивоа, те 
је тако у мар ту пот пи сан Уго вор о намен ским 
тран сфе ри ма за соци јал ну зашти ту са Мини-
стар ством за рад, запо шља ва ње, борач ка и 
соци јал на пита ња.

За општи ну Теме рин опре де ље на су сред-
ства у изно су од 2.7 мили о на дина ра, а пред-
сед ник општи не Мла ден Зец том при ли ком 
рекао је да ће та сред ства бити рас по ре ђе на 
на нај а де кват ни ји начин. 

– Општи ни Теме рин опре де ље на су сред-
ства у изно су од 2.7 мили о на дина ра, на чему 
смо захвал ни поме ну том Мини стар ству, а сва-
ка ко да ће сред ства бити опре де ље на на нај а-
де кват ни ји начин – иста као је Зец.

Е. Н. Н.

Пре зен то ван први софт вер за јав ну расве ту у Срби ји

БРЖЕ РЕША ВА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ЈАВ НЕ РАСВЕ ТЕ

У сали Скуп шти не општи не Теме рин, 
пре зен то ван је током мар та месе ца и први 
софт вер за јав ну расве ту у Срби ји. Овим 
софт ве ром, како кажу струч ња ци, доћи 
ће до уште де и вре ме на и нов ца, али и до 
бржег реша ва ња про бле ма.

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец при ли ком пре зен та ци је рекао је да ће 
на тај начин гра ђа ни моћи да при ја ве ква-
ро ве са расве том испред сво јих кућа, како 
би про блем био решен у што кра ћем року.

– Општи на Теме рин издво ји ла је 450.000 
дина ра из буџе та како бисмо ура ди ли софт-
вер за јав ну расве ту, одно сно за пра ће ње 
про стор не еви ден ци је улич не расве те. Ово 
је први софт вер те врсте у Срби ји, а путем 
њега сугра ђа ни ће моћи да при ја ве ква ро-
ве и про бле ме са расве том испред сво јих 
кућа или лока ла, како би исти били реше ни 
у што кра ћем року.

Путем поме ну тог софт ве ра, гра ђа ни ће 
тако ђе у сва ком тре нут ку моћи да виде 

ста ње улич не расве те, које су све тиљ ке 
исправ не, а за које је квар већ при ја вљен.

Апли ка ци ја ће бити поста вље на на зва-
нич ном сај ту општи не Теме рин и сва ки 
сугра ђа нин, који има интер нет, моћи ће да 
јој при сту пи.

За све оне који нема ју интер нет, вра та 
месних зајед ни ца и даље ће бити отво ре на 
и моћи ће да се обра те за помоћ секре та-
ри ма истих.

Е. Н. Н.
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У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ отво ре на изло жба 
аква ре ла у знак сећа ња на умет ни ка Дими три ја Кола ре вића

ИЗЛО ЖБА У ЗНАК СЕЋА ЊА НА
ИСТАК НУ ТОГ ТЕМЕ РИН СКОГ УМЕТ НИ КА

На дан рођен да на овог умет ни ка упри ли че на изло жба у њего ву част – Изло жен само један део 
Дими три је вих умет нич ких дела – Изло жбу отво ри ла њего ва ћер ка, ака дем ска сли кар ка Сне жа на 
Ман дић

У знак сећа ња на рад и ства ра ла штво 
истак ну тог ака дем ског умет ни ка 
Дими три ја Кола ре ви ћа, у гале ри ји 

Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ у 
Теме ри ну 14. мар та, отво ре на је изло жба 
њего вих аква ре ла под нази вом „Непро-
ла зна тајан стве на лепо та“. 

На почет ку про гра ма при сут ни су има-
ли при ли ку да ужи ва ју у делу Маснеа 

„Меди та ци ја“, коју је извео вио ли ни ста 
Сер геј Ске ле џи ја, уче ник Mузичке шко ле 
„Иси дор Бајић“, у прат њи пија нист ки ње 
Нере Скелеџије. Након тога, гости ма се 
обра тио умет ни ков дуго го ди шњи при ја-
тељ и вели ки љуби тељ умет но сти Горан 
Родић. О Кола ре ви ћу и њего вом ства ра-
ла штву чита ла је пе сме и песни ки ња Сун-
чи ца Тор би ца. Про грам је упот пу нио и 

пија ни ста Марек Сту пав ски, сту дент док-
тор ски сту ди ја. 

Изло жбу је, у пре пу ној гале ри ји, отво-
ри ла њего ва кћерка, ака дем ска сли кар ка  
Сне жа на Ман дић.

– Дра го ми је што су вече рас дошли 
при ја те љи, гости, љуби те љи умет но сти 
да зајед но ужи ва мо у аква ре ли ма Дими-
три ја Кола ре ви ћа. Ово што је вече рас 
пред нама је опус њего вих дела који је 
настао у послед њих неко ли ко годи на 
њего вог живо та. Било је вео ма тешко 
ода бра ти дела која ће вече рас бити при-
ка за на, јер је тога мно штво – каже Сне-
жа на Ман дић. - Тата је сли као сва ки дан 
послед њих годи на. Надам се да ће љуби-
те љи умет но сти у наред ном пери о ду 
има ти при ли ке да виде и оста ла њего ва 
дела, и то не само аква ре ле, него и уља и 

БИО ГРА ФИ ЈА ИСТАК НУ ТОГ ТЕМЕ РИН СКОГ УМЕТ НИ КА
ДИМИ ТРИ ЈЕ Кола ре вић рођен је у Кра-

лу пи ма 14. мар та 1951, а пре ми нуо 18. 
јану а ра 2022. годи не у Новом Саду. Сред-
њу шко лу за ликов не тех ни ча ре завр шио 
је у Новом Саду 1974, а Ака де ми ју умет-
но сти – сли кар ски одсек у Новом Саду 
1978. годи не.Живео је у Бач ком Јар ку. 

Био је уче сник мно гих ликов них коло ни-
ја и добит них мно гих награ да. Нека да-
шњи члан Удру же ња ликов них умет ни ка 
Вој во ди не. Био је запо слен у Мини стар-
ству про све те Репу бли ке Срби је као про-
свет ни савет ник за Јужно бач ки и Срем-
ски округ – оде ље ње у Новом Саду.
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неке дру ге умет нич ке ства ри које је он 
пра вио, а мно ги то и не зна ју.

Зидо ве гале ри је је кра сио послед њи 
ства ра лач ки опус Кола ре ви ћа, а моти ви 
на аква ре ли ма су обич не ства ри и при зо-
ри, као што су дрве не играч ке, расу те 
сли чи це фуба ле ра, ципе ле, цве ће, врто-
ви, собе, све ча ни сало ни и др.

Дими три је Кола ре вић је био пред сед-
ник Умет нич ког саве та Кул тур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“, а дирек тор ове уста-

но ве Дра гић Томић има само речи хва ле 
о раду овог истак ну тог умет ни ка.

– Вече рас смо упри ли чи ли изло жбу 
под нази вом „Непро ла зна тајан стве на 
лепо та“  нашег умет ни ка Дими три ја 
Кола ре ви ћа, који је ина че био и дуго го-
ди шњи пред сед ник Умет нич ког саве та 

Кул тур ног цен тра. Уче ство вао је врло 
актив но у нашем раду. Врло актив но је 
уче ство вао и на нашим ликов ним коло-
ни ја ма. Ова изло жба је наша жеља да 
ода мо  по част Дими три ју, њего вом живо-
ту и њего вом раду – дода је Томић.

С. К.

САМО СТАЛ НЕ ИЗЛО ЖБЕ:
- 1972. Нови Сад, Дом ЈНА
- 1973. Нови Сад, Рад нич ки дом
- 1979. Теме рин, Народ ни уни вер зи тет
- 1989. Нови Сад, Мали ликов ни салон
- 2000. Вршац, Гале ри ја Хемо фарм
- 2001. Нови Сад, Гале ри ја УЛУВ-а
- 2004. Ста ра Пазо ва, Гале ри ја СЗК
- 2005. Зре ња нин, Савре ме на гале ри ја
- 2005. Нови Сад, Гале ри ја „Срем ска кућа“
- 2006. Шабац, Гале ри ја КСШ
- 2007. Бечеј, Гале ри ја Град ског позо ри шта
- 2008. Теме рин, Гале ри ја Кул тур ног цен тра
- 2011. Теме рин, Гале ри ја Кул тур ног цен тра
- 2013. Теме рин, Гале ри ја Кул тур ног цен тра
- 2014. Кикин да, Гале ри ја „С“
- 2014. Нови Бечеј, Гале ри ја Дома кул ту ре
- 2018. Теме рин, Гале ри ја Кул тур ног цен тра
- 2018. Срем ска Митро ви ца, Музеј Сре ма
- 2019. Рума, Зави чај ни музеј Рума
- 2022. Теме рин, Гале ри ја Кул тур ног цен-
тра, сећа ње на Дими три ја Кола ре ви ћа
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Одр жан 43. Међу на род ни сајам тури зма у Бео гра ду

ТЕМЕ РИН СКИ ШТАНД НА
БЕО ГРАД СКОМ САЈ МУ ТУРИ ЗМА

Нај зна чај ни ја тури стич ка мани фе-
ста ци ја у земљи и реги о ну, 43. 
Међу на род ни сајам тури зма у 

Бео гра ду, одр жан je од 24. до 27. мар-
та. На Сај му су уче ство ва ле тури стич ке 
аген ци је, саве зи и орга ни за ци је, хоте-
ли, тури стич ки цен три, као и тури стич-
ке орга ни за ци је.

На зајед нич ком штан ду, већ дру гу 
годи ну за редом, пред ста ви ле су се 
и тури стич ке орга ни за ци је општи на 
Теме рин и Жабаљ.

Тама ра Шите из Тури стич ке орга ни-
за ци је општи не Теме рин је за „Наше 
нови не“ гово ри ла о томе шта све заин-
те ре со ва ни тури сти могу да виде у 
нашој општи ни.

– Кон крет но, ми као ТОО Теме рин 
пред ста вља мо све оно што може те 
да оби ђе те у Теме ри ну, где може те 
добро да једе те, да попи је те добро 
вино, где да се купа те, да бора ви те у 
при ро ди. Први дан Сај ма су са нама 
били већ чуве на план та жа киви ја у 
Срби ји са сала ша на оба ли језе ра. Они 
су пред ста вља ли сво је про из во де и на 
тај начин про мо ви са ли Теме рин – са 

задо вољ ством при ча Шите. - Са нама 
на Сај му је и наше Кому нал но пред у зе-
ће које пред ста вља теме рин ски базен, 
као и све оно што нас оче ку је у новој 
купалишној сезони. Ту је и кре а тив на 
ради о ни ца са сво јим суве ни ри ма, као 
и Маг да Кли нец са већ чуве ним осли-
ка ва њем на ста клу, као и ком плет на 
тури стич ка пону да наше општи не. 

Дирек тор Јав ног кому нал ног пред у-
зе ћа Теме рин Жељ ко Џаку ла изра зио 
је сво је задо вољ ство што има ју при ли-
ку да на јед ној ова квој мани фе ста ци ји 
пред ста ве општи ну Теме рин.

– Морам да кажем да смо поча ство-
ва ни што смо има ли при ли ку да се пре-
зен ту је мо и да пока же мо све могућ-
но сти теме рин ског базе на зајед но са 
позна том тер мал ном водом. Ми и ове 
годи не спре ма мо нека нова изне на ђе-
ња за све наше купа че. Поку ша ва мо да 
тех нич ки оспо со би мо базен да буде на 
јед ном још вишем нивоу по пита њу и 
ква ли те та воде, као и оста лих садр жа ја 
који базен чине атрак тив ним.

Пре ма речи ма Џаку ле, у наред ној 
купа ли шној сезо ни, посе ти о ци базе на 

ће има ти већи уго ђај. 
– У овој годи ни ћемо наста ви ти 

са изград њом сун цо бра на и нових 
лежаљ ки, као што пла ни ра мо и тер-
мал ни базен да учи ни мо атрак тив ни-
јим, тј. пла ни ра мо ура ди ти на тер мал-
ном базе ну пло чи це које су кисе ло 
отпор не, које ће у сва ком слу ча ју пру-
жи ти мно го већи уго ђај нашим посе ти-
о ци ма.

Шите нагла ша ва да су се на теме рин-
ском штан ду пред ста ви ли и први узга-
ји ва чи план та же киви ја у Срби ји, која 
се нала зи упра во у Теме ри ну. 

– Штанд је изу зет но попу ла ран упра-
во због тога што нуди мо неке несва-
ки да шње ства ри. Није се чуло рани је 
за киви, сад се чуло да има мо и пла-
та жу киви ја у Срби ји, одно сно код нас 
у Теме ри ну. За крај бих све позва ла да 
дођу у Теме рин. Број не су могућ но-
сти за бора вак у нашем месту. Сви су 
добро дошли, тако да оче ку је мо што 
више посе ти ла ца у наред ном пери о ду 
– закљу чу је за „Наше нови не“ Тама ра 
Шите.

С. К.
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Еки па ,,Наших нови на“ доно си наста вак при че о срп ском вели ка ну

ЛУКИ ЈАН МУШИЦ КИ
– ПЕСНИК И РОДО ЉУБ

– Први умет нич ки песник у срп ској књи жев но сти - Нај о бра зо ва ни ји срп ски писац свог вре ме на – 
Не забо ра вља исто ри ју Срба и исто риј ско сећа ње

Луки јан Мушиц ки је први умет нич ки 
песник у срп ској књи жев но сти. Сво је песме 
углав ном је обја вљи вао по књи жев ним 
часо пи си ма и листо ви ма који су изла зи ли у 
то вре ме. Њего ве песме и сти хо ви при па-
да ју епо хи псе у до кла си ци зма. Њего ви 
песнич ки узо ри били су рим ски песник 
Хора ци је, чије је сти хо ве Мушиц ки знао 
напа мет и немач ки Клоп шток. Из сачу ва ног 
спи ска њего ве библи о те ке види се коли ко 
је било њего во к њи жев но и фило зоф ско 
обра зо ва ње. Ту су не само грч ки и латин ски 
ста ри писци, већ и они модер ни- Хегел, 
Кант, Гете, Шилер, Моли јер, Вол тер, Шек-
спир, Дан те, Бока чо, Ломо но сов... Луки јан 
Мушиц ки је дефи ни тив но био нај о бра зо ва-
ни ји срп ски писац свог вре ме на. На самом 
почет ку свог песнич ког ства ра ла штва, 
Мушиц ки пише крат ке, љубав не песме 
инспи ри са не антич ком мито ло ги јом. 
Касни је, по узо ру на Хора ци ја, Мушиц ки 
пише оде. Ода је врста похвал не, све ча не и 
узви ше не песме испе ва не у фор ми обра ћа-
ња. У њој песник опи су је узви ше не и вели-
чан стве не поја ве и ства ри у при ро ди и 
људ ском дру штву. Мушиц ки је оде писао 
сла ве но срп ским јези ком (серб ске оде) и 
уче ним цркве но сло вен ским јези ком (сла-
вјан ске оде). Укуп но их има 116 (66+50). 
Мушиц ки је у сво јим ода ма волео да ласка 
моћ ним савре ме ни ци ма, али и да пре ко 
сти хо ва хва ли, кри ти ку је, куди, даје оце не, 
моли, саве ту је и про све ћу је свој народ. Он 
не забо ра вља исто ри ју Срба и исто риј ско 
сећа ње, па и сво је чита о це под се ћа на то. 
Мало је редо ва у овом члан ку да бисмо 
пре не ли сва ку Луки ја но ву мисао, пору ку и 
сим бо ли ку песме.

У песми ,,Глас наро до љуп ца“ Мушиц ки 
исти че важност вере и јези ка као глав них 
носи ла ца и бра ни ла ца срп ског наци о нал-
ног иден ти те та. У јед ној од сво јих нај леп-
ших песа ма ,,Глас арфе шиша то вач ке“, 
Луки јан Мушиц ки обра ћа се ,,серб ској јуно-
сти“ тј. омла ди ни:

Стуб! Ти си мени њива жела је ма,
На којој желим, док је у телу дух,

Семе на чиста доброг, кра сног,
Исти ног сеја ти, теби, роду

За злат ну жетву! Труд је тај једи ниј 
На обштем пољу сви ју нај сла ђиј, и

Сво бо дан от кле ве те под ле,
Кив на угри за ња, гро зни стре ла.

Мушиц ки пози ва омла ди ну Срби је на 
сло гу, саве ту је им да воле сво ју веру, језик 
и ста ре оби ча је.

Чрез мене зна те! Та вам је пра де ди ниј 
је зик и вера; све ти и гра ђан ски 

от це ви и ста ри оби ча ји:
Ста ра без осно ва зла је новост!

По Мушиц ком, сва ки Србин у живо ту 
мора при ме ни ти и зала га ти се за хри шћан-
ску сабор ност, не оба зи ру ћи се мно го на 

лич не жеље и пори ве, јер Бог гле да на све 
и сва ко ме на кра ју земаљ ског живо та пра-
вед но даје.

У  Вуко вој зао став шти ни нађе не су и 
песме које при па да ју жан ру тако зва них 
,,осо би тих“ тј. ерот ских песа ма. Вук је од 
Мушиц ког добио таквих, ,,осо би тих“ 45 
песа ма. За три је уста но вље но да нису 
,,извор но народ не“ : Рада- тур ски роб, 
Злат но руно и Лепо дру штво. У песма ма се 
нала зи неко ли ци на ласцив них речи које 
нису наи шле на одо бра ва ње тада шњег 
дру штва.  Не зна се са сигур но шћу ода кле 
Луки ја ну ове песме- да ли их је сам спе вао, 
да ли их је чуо од неког, па запи сао или их 
је пре пи сао из неке гра ђан ске песма ри це 
које су биле попу лар не у то вре ме.

К. Н. Н.
У наред ном бро ју:

Послед њи дани Луки ја на Мушиц ког

ЛУКИ ЈАН Мушиц ки за свог живо та 
није обја вио нијед ну књи гу сво јих песа-
ма. То је тек након њего ве смр ти ура-
дио његов рођак Ђор ђе Мушиц ки. Он је 
при ку пио све њего ве песме и обја вио 
их у чети ри књи ге ,,Луки ја на Мушиц ког 
сти хо тво ре ни ја“. Прве две иза шле су у 
Буди му 1838. и 1840, а дру ге две у 
Новом Саду 1844. и 1847. годи не.
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Отво ре но рапид првен ство Темери на у шаху за 2022. годи ну  

ПРА ЗНИК ШАХА
У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН

Шахов ски клуб Теме рин од про шле годи не има новог пред сед ни ка – На тур ни ру уче сто ва ло 24 так-
ми ча ра – При пре ме пред лигу и вели ки јесе њи тур нир

Отво ре но рапид првен ство Теме ри на у 
шаху за 2022. годи ну одр жа но је 27. 
мар та у про сто ри ја ма Омла дин ског 

дома у Теме ри ну, а на њему је  уче ство ва-
ло 24 так ми ча ра. Тур нир је орга ни зо вао 
Шахов ски клуб Теме рин, који је у децем бру 
про шле годи не добио новог пред сед ни ка 
клу ба Јано ша Чор бу. 

Чор ба каже да их ове годи не оче ку је 
вели ки јесе њи тур нир, а нај ве ћи про блем 
им је што клуб нема сво је про сто ри је.

– Овај тур нир је као гене рал на про ба за 
јесе њи тур нир који нас чека. Позва ли смо 
само неко ли ко људи из окол них гра до ва, 
Новог Сада, Жабља, Бече ја, Србо бра на..На 
овом тур ни ру уче ству је 24 игра ча. Почет ком 
маја чека нас лига, а после пра ви мо план и 
про грам за тај вели ки јесе њи тур нир. Рани је 
је било мањих тур ни ра, али сада поку ша ва-
мо да про па ги ра мо шах у Теме ри ну. Нажа-
лост, нема мо сво је про сто ри је. Осно ва нам 
је рад са децом и то је на првом месту у клу-
бу. Има заин тре со ва не деце, али про сто ри-
је су нам нај ве ћи про блем. То је први наш 
зада так, који мора мо оства ри ти. 

Пред сед ник клу ба исти че да су људи изу-

зет но заин те ре со ва ни за ова кве тур ни ре и 
да шах, као спорт ска дисци пли на, вео ма 
пози тив но ути че на раз вој лич но сти. 

– Људи су изу зет но заин те ре со ва ни 
за ова кве тур ни ре, али их је у Срби ји све 
мање. Некад се сма тра ло да су шахи сти са 
30 годи на дости гли свој врху нац. Међу тим, 
деца данас, поред ком пи ју те ра и ове тех ни-
ке, већ са 12 годи на поста ју веле мај сто ри, 
што је у шаху нај ве ћа титу ла. Кажу да људи 

који се баве шахом поста ју само стал ни, 
само стал но доно се одлу ке, иза на ли зи ра ју 
целу ситу а ци ју пре доно ше ња било какве 
одлу ке, тако да ова игра заи ста ути че на 
раз вој лич но сти. 

Како каже Чор ба, вели ку захвал ност 
дугу ју Спорт ском саве зу општи не Теме рин 
и спо зно ри ма тур ни ра који су подр жа ли 
њего ву реа ли за ци ју. 

Пред сед ник Спорт ског саве за Општи не 

НАГРА ЂЕ НИ
УЧЕ СНИ ЦИ ТУР НИ РА
НАГРА ДЕ су биле у виду пеха ра, меда-

ља и сим бо лич них нов ча них изно са. 
Прво место осво јио је Радо сав Пет-

ко вић из Србо бра на, дру го место Иван 
Попов из Бече ја, док је тре ће пла си ра-
ни био Вла сти мир Кова чић из Сири-
га. За нај бо љег вете ра на про гла шен је 
Радо мир Мар ко вић из Теме ри на, док је 
титу лу нај бо љег дома ћег игра ча понео 
Миро слав Тодић из Теме ри на. 
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Теме рин Недељ ко Ђур кић иста као је да 
ново руко вод ство Шахов ског клу ба Теме-
рин ула же све напо ре да шах зажи ви и 
међу мла ђим гене ра ци ја ма. 

– Морам да кажем да ми је изу зет-
но дра го што је после неко ли ко годи на 
поче ло орга ни зо ва ње тур ни ра. Нарав но, 
ово је гене рал на про ба пред вели ки јесе-
њи тур нир. Сећам се 1999. када сам лич-
но уче ство вао у ора ни за ци ји. Тур нир се 
звао „Мат рату“. Изу е зет но ми је дра го да 
новоизабрано руко вод ство ула же вели ке 

напо ре и енер ги ју да се поно во орга ни зу-
ју ти тур ни ри, са надом да ће шах да зажи-
ви и међу мла ди ма. Знам да је јако тешко 
води ти бор бу про тив теле фо на, ком пи ју те-
ра и видео игри ца, али веру јем да ће ово 
руко вод ство про на ћи пут до те деце и да ће 
труд који ула же Шах клуб Теме рин на челу 
са Јано шем Чор бом уро ди ти пло дом. 

Побед ник Отво ре ног рапид тур ни ра 
Радо сав Пет ко вић из Србо бра на, који од 
сво је сед ме годи не игра шах, каже да му је 
увек нај дра жи послед њи пехар. 

– Мно го пута сам играо по тур ни ри ма. 
Имам осам пеха ра, али сам побе ђи вао и 
на тур ни ри ма где није било пеха ра, већ 
меда ља. Нај дра жи пехар ми је увек онај 
послед њи. Шах је миса о на игра где тре ба 
да над и граш про тив ни ка и што боље поста-
виш фигу ре и напра виш кон крет не прет ње, 
које он не може да одбра ни. Јако је лепо 
што се ова ко нешто одр жа ва и надам се да 
ће то тра ја ти и да ће бити озбиљ ни ји и јачи 
тур ни ри, јер волим иза зо ве.

Т. К.
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ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИГА ‘’ЈУГ’’

КОМ ШИЈ СКИ ДЕР БИ БЕЗ ПОБЕД НИ КА
Сло га (Т) – Мла дост (БЈ) 1:1 (0:1)

Теме рин – Гле да ла ца: 700. Суди ја: 
Мило рад Суба шић (Ветер ник) 7. Стрел-
ци: Мар ја но вић у 80. за Сло гу, Папак у 39. 
за Мла дост. Жути кар то ни: Стје па но вић, 
Папак (Мла дост).

СЛО ГА: Вој во дић 7, Томић 6,5, Пастор 7, 
Мар ко вић 6,5, Јако вље вић 7,5, Ерга рац 6 
(од 63. Про лић - ), Кочиш 7, Авда ло вић 7,5 

(од 90. Ћелић - ), Јак шић 7, Дер ви ши 7, 
Гргић 6 (од 63. Мар ја но вић 7).

МЛА ДОСТ: Ромић 7, Ђукић 6,5, Осто-
јић 7, Бајић 7, Бабић 7, Дри нић 7, Зец 7, 

Мар ко вић 6,5 (од 77. Митро вић -), Анто-
нић 6 (од 46. Стје па но вић 6,5), Зукић 7,5 
(од 88. Шка вић - ), Папак 7,5 (од 90. Дми-
чић - ).

Играч утак ми це: Авда ло вић
Ком шиј ски дер би, при ву као је пажњу, а 

пред ТВ каме ра ма, Јара ча ни су се, зајед но 
са сво јим број ним нави ја чи ма, радо ва ли у 
фини шу првог полу вре ме на, када је Нема-
ња Папак одлич но реа го вао на петер цу и 
казнио непа жњу чува ра. Прет ход но је кор-
нер извео Тихо мир Зец, док је уло гу аси-
стен та оди грао Бори слав Бајић. 

 Пет мину та касни је, Папак је могао да 
уда ри печат и да изра сте у јуна ка меча. 
После про и гра ва ња капи те на Зора на 
Зуки ћа, побе гао је Петру Мар ко ви ћу, као 
метак иза шао испред Душа на Вој во ди ћа, 
али гол ман Сло ге је сјај но интер ве ни сао, 
спре чив ши већ виђен пого дак.

Само што је поче ло дру го полу вре ме, 
Зоран Зукић (40), нај и ску сни ји на тере ну, 

из сло бод ња ка, иско са са 23 метра, пого-
дио је преч ку.

Ненад Мар ја но вић је пове зао редо ве 
Теме ри на ца, пре њего вог ула ска, без и деј-
не испред одбрам бе ног беде ма гости ју. У 
74. мину ту, при пре мио је шан су Авда ло ви-
ћу, али уда рац по сре ди ни гола, осу је тио је 
Нема ња Ромић. 

Акци ју за изјед на че ње, почео је капи-

тен Роберт Пастор, петом је уба цио у ватру 
Вука ши на Авда ло ви ћа, а запа же ни вези ста 
је напра вио сла лом по стра ни и завр нуо 
лоп ту у казне ни про стор, где је будан био 
Ненад Мар ја но вић – 1:1.

У надок на ди од девет мину та, било је 
узбу ђе ња пред оба гола, са три би на су се 
чули само узда си, јер ниша ни нису били 
поде ше ни... М. Мени ћа нин

ТЕМЕ РИН ЦИ БЕЗ ПОРА ЗА 13 УТАК МИ ЦА
ТСК – Фру шко го рац 1:0 (1:0)

ТЕМЕ РИН: Ста ди он ТСК-а, 
гле да ла ца: 200, суди ја: Чур чић 
(Тител), стре лац: Пашка (из 
пена ла) у 35. мину ту, жути кар-
то ни: Томић, Нико лић (ТСК), Н. 
Сапун џић, Мило је вић (Фру-
шко го рац), црве ни кар тон: 
Буквић (ТСК) у 79. мину ту.

ТСК: Вој во дић 7, Пан тош 7, 
Лахош 6,5 (од 56. Обра до вић 
6,5), Стри че вић 7,5, Ради чић 7, 
Вла и са вље вић 7, Татић 7, 
Пашка 8, Буквић 6, Про лић 8, 
Томић 7,5 (од 89. Нико лић - ).

ФРУ ШКО ГО РАЦ: Медић 7, 
Бран ко вић 6 (од 46. В. Сапун-
џић 6), Ушћу млић 6,5, Перо вић 
7, Туца ков 7, Дра гој ло вић 7, 
Јев тић 7, Н. Сапун џић 6,5, 
Мило је вић 6,5 (од 90. Куку ру-

зо вић - ), Бог да нов 7,5, Рада ко-
вић 6 (од 69. Ада мек - ).

 Рачу на ју ћи и јесе њи део 
првен ства, Теме рин ци су у 
сери ји од 13 мече ва без пора-
за. Дво бој са гости ма из Срем-
ске Каме ни це био је оче ки ва-
но тежак, као и сва ка пре ми је-
ра, али дома ћи ни су осва ја-
њем три бода испу ни ли циљ. 
Побед ни ка је одлу чио Балаж 
Пашка, реа ли за тор нај стро же 
казне, пошто је прет ход но 
Боро Про лић непро пи сно зау-
ста вљен у казне ном про сто ру. 
Од 79. мину та, дома ћи ни су 
били без Букви ћа, због уда ра-
ња Дра гој ло ви ћа, добио је 
црве ни кар тон.

М. М. 

СВА КОМ ПО БОД: Папак (Мла дост) и Пастор (Сло га) ФОТО: М. Мени ћа нин
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