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У недељу, 3. априла, у нашој земљи биће одржани редовни председнички и ванредни парламентарни избори

ВИ БИРАТЕ И СВОЈУ
И БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ

- Мир и стабилност су данас најважнији, а само дела говоре и само заједно можемо све

Пише:
Ђорђе
Вукмировић

Н

ије, у последње три деценије,
било избора у Републици
Србији који нису били означени као судбоносни. И они су, с обзиром на што унутрашње, што спољне
изазове са којима се наша земља за
то време суочавала, то заиста и били.
Разлика је само у томе у ком правцу
– позитивном или негативном – нас
је њихов исход водио.
Такви су, наравно, и редовни председнички и ванредни парламентарни избори који ће бити одржани у
недељу, 3. априла и на којима ће
Србија бирати човека који ће на
њеном челу бити у наредних пет
година и нови парламент чији мандат је четири године.
Због чега су и ти избори судбоносни, можда судбоноснији него иједни до сада?
Зато што се одржавају у тренутку
када је свет узаврео због рата у Украјини и зато што су већ видљиве прве,
застрашујуће назнаке економске
кризе изазване што тим ратом, што
хистеричном реакцијом западног
света која му се, управо кроз економске проблеме, лагано враћа као
бумеранг. И због реалног страха да
ће се економска криза прелити и код
нас. И због и даље присутних притисака на Србију почини политико
самоубиство и, ипак, уведе санкције
Русији која је гарант њеног територијалног интегритета у Савету безбедности. И због запенушане окуражености регионалних аутсајдера из
Црне Горе, БиХ или Косова и Метохи-

је, којима се учинило да је сада прави тренутак за напад на Србију и
Србе као „мале Русе“ и за дестабилизовање региона који управо Србија, мудром политиком свог руководства, води ка стабилности.
Могло би се овде набројати још
штошта, али је, верујемо, и ово
довољно да илуструје колико је од
судбоносне важности да ли ћемо се
3. априла определити за оне који су
– неуморним радом, посвећеношћу,
храброшћу и знањем - показали и
доказали да умеју да, упркос свим
изазовима, своју земљу и свој народ
воде путем стабилности и просперитета, или за оне који су, за 12 година
колико су били на власти, ту земљу и
тај народ готово потпуно упропастили?
И да ли ћемо поверење указати
онима који су – после пустоши настале кроз пљачкашку приватизацију и
лоповлук без преседана – отворили
на стотине нових фабрика, готово
удвостручили реалне зараде и стопу
незапослености која је 2012. године
била застрашујућих 25,9 посто свели
на свега 10,4 процента колико је
данас или онима који су били актери
те приватизације и тог лоповлука и
за чијег је времена без посла остало
400.000 људи и исто толико породица доведено до и преко границе очаја?
И хоћемо ли, у недељу која је преда нама, стати уз оне који су целу
нашу Србију, укључујући, наравно, и
нашу Војводину, премрежили, и
даље премрежавају, најамодернијим аутопутевима, брзим саобраћајницама и брзим пругама, или уз оне
који су је 2012. када су, најзад, отишли са власти, оставили са готово
потпуно девастираном саобраћајном инфраструктуром?
И да ли ћемо на бирачким листићима заокружити оне који су се, у
јеку пандемије вируса ковид 19, не
само чешљали као она баба из

народне пословице и наслова популарне ТВ серије, него и дивљали по
улицама Београда и других градова
и насилно упадали у Народну скупштину и РТС или оне који су, спасавајући свој народ–пре свих других у
Европи, па и у свету – набављали
респираторе, заштитну опрему,
лекове, вакцине?
И хоћемо ли подржати оне који су,
баш у времену пандемије, у рекордном року подигли три супермодерне
ковид болнице, међу којима је она
нама најближа на Мишелуку поврх
Новог Сада, сазидали потпуно нови
Клинички центар у Нишу, обновили
Клинички центар у Београду и пуном
паром кренули у завршетак Клиничког центра Војводине у Новом Саду,
или за оне који су, за то време, све
покушавајући да дестабилизују сопствену земљу, тужакали је широм
света, измишљали лажне афере и,
на најбеднији, часног човека недостојан начин, нападали чак и децу
својих политичких притивника.
И, коначно, хоћемо ли стати уз оне
чија је реч поуздана и који, како и
приличи правим људима, поштују
своје политичке савезнике или уз
оне који су – имали би о томе штошта да кажу часни људи из СВМ –
бестидно лагали чак и сопствене
искрено лојалне коалиционе партнере?
Када 3. априла на једном од 31
бирачког места у Општини Темерин
узмете оловку и гласачке листиће,
сетите се свих ових питања и ставите
прст на чело, јер ћете избором који
ћете тада направити изабрати и своју будућност и будућност своје
земље.
И не заборавите ко заиста може да
обезбеди МИР И СТАБИЛНОСТ који
су нам потребнији него икада, да
само ДЕЛА ГОВОРЕ и да - желимо ли
искрено бољу садашњост и будућност и за нас и за наше потомство само ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ!
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Расписани председнички избори за 3. април

МАЂАРИ И СОЦИЈАЛИСТИ
ПОДРЖАЛИ КАНДИДАТУРУ
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

П

редседнички избори у Србији расписани су тачно 90 дана пре истека
мандата председника републике,
а одржаће се истог дана када и ванредни
парламентарни избори, 3. априла.
Одлуку о расписивању председничких
избора потписао је председник Народне скупштине Ивица Дачић 2. марта,чиме је почело прикупљање потписа
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за подношење кандидатуре.
Српска напредна странка је прикупљала потписе на два места, у Сиригу и
Темерину, а интересовање грађана је
био највеће до сад, јер је кандидатуру
Александра Вучића, поред Покрета
социјалиста, подржао и Савез војвођанских Мађара, као и Социјалистичка партија Србије.

Председник Општинског одбора СНС у
Темерину Дејан Брадаш истакао је да
чврсто верује у победу Александра
Вучића на председничким изборима
већ у првом кругу.
– Председништво Српске напредне
странке (СНС) је донело једногласну
одлуку да Александар Вучић буде кандидат СНС на предстојећим председ-
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ничким изборима, који ће се одржати 3.
априла. Александар Вучић је својом
политиком у протеклих десет година
показао да на најбољи могући начин
може да води нашу државу. Управо
резултати његовог рада, економски
напредак, стабилност у области економије, показују да је он једини лидер на
нашој политичкој сцени који може да
допринесе будућем развоју Србије, као
и политичкој стабилности, која нам је у
овим моментима преко неопходна.
Мени је изузетно драго да је и овај пут
велики број наших суграђана дошао да
подржи кандидатуру Александра Вучића.Истакао бих да овај пут имамо подршку и наших коалиционих партнера,
Социјалистичке партије Србије, Савеза
војвођанских Мађара и Покрета социјалиста и ја им се заиста овом приликом и
захваљујем на подршци и верујем да ће
успех на овим изборима, као и сваки
пут, бити у складу са нашим очекивањима, а то је победа у првом кругу.
Вучићеву кандидатуру је са нестрпљењем дочекао Покрет социјалиста рекао
је Бојан Торбица, потпредседник ове
странке и кандидат за народног посланика у Скупштини Републике Србије,
истакавши да је, захваљујући политици
коју је водио Александар Вучић, Србија
данас једна модерна и развијена земља.
– Покрет социјалиста је већ 12 година
у коалицији са СНС и управо смо се и
ујединили на основу платформи и политике Александра Вучића. Са нестрпљењем смо чекали његову кандидатуру,
јер мислимо да је то неминовно. То је
ипак човек који је 2012. године од Србије, која је била на ивици највеће пропасти, која је била једна презадужена
земља, направио једну модерну Србију,
где се сваки дан праве путеви, пруге, где
се отварају фабрике. Сви смо били сведоци да је два дана цео свет чекао шта
ће рећи Александар Вучић и шта ће
Србија рећи о овој кризи у Украјини. На
основу његове мудрости и искуства и
једног правог државничког става, његов
став и став Србије су поздравиле све
стране у сукобу. То је један дипломатски, државнички, одговаран став, а
таква је целокупна политика Александра Вучића и тако он већ пуних 10 година ради у Србији, одговорно, вредно,
марљиво и зато сматрамо да он не само
да треба, а наравно да ће бити председник Србије, већ треба да буде оно што
ми из Покрета социјалиста инсистирамо
и представник свих Срба.
Социјалистичка партија Србије је, према речима председника Општинског
одобра СПС у Темерину Николе Ембера,
подржала Вучићеву кандидатуру због
развојног пута којим наша земља иде.
– Као што је познато Социјалистичка

МЛАДЕН ЗЕЦ ПОЗВАО ГРАЂАНЕ
ДА ГЛАСАЈУ ЗА АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА

ЧЛАН Општинког одобра СНС Младен Зец међу првима својим потписом подржао је кандидатуру Александра Вучића истичући да од њега
нема бољег кандидата за председника државе.
– Велики број грађана, који данас
потписују подршку председничкој
кандидатури Александра Вучића
говори о томе какву он подршку има
у народу. У ово време политичке и
економске нестабилности у Европи,
глас за Александра Вучића је глас за
мир и стабилност, што нам је у овом
тренутку и најпотребније. Његова
политика је једина која то може да
нам обезбеди и мислим да грађани
то препознају и зато му пружају оволику подршку.
Том приликом Зец се захвалио свим
грађанима на одзиву и позвао их да

3. априла изађу на изборе и гласају за
човека који својим радом и знањем
ову земљу чини лепшом, напреднијом и бољом за живот свих нас.
– Желим да се захвалим свим суграђанима који су дошли у великом броју да пруже подршку председничком
кандидату Александру Вучићу испред
Српске напредне странке. Кренули
смо путем који је утабан већ годинама и сви видимо како се развија
Србија. Нови путеви, болнице, вртићи, пруге и многе друге инвестиције
су довољан показатељ да је визија
Александра Вучића да свим грађанима Србије пружи угоднији и лепши
живот. Зато позивам све суграђане да
3. априла на председничким изборима заокруже бој шест и своје поверење дају ономе који то заслужује, а то
је Александар Вучић.

партија Србије и СНС планира једно
озбиљно стратешко партнерство, а у
духу тог партнерства СПС подржава
заједничког кандидата на предстојећим
председничким изборима, садашњег
председника државе Александра Вучића. Разлог за његову подршку је дугорочан, политички, односи се на потребну
стабилност у овим тешким временима
нашој земљи и на развојни пут којим
ова земља иде и који не сме да се заустави.
Испред Савеза војвођанских Мађара
за Наше новине говорио је Роберт
Пастор, нагласивши да је однос Александра Вучића и Српске напредне
странке према националним мањина-

ма за саваку похвалу, због чега су и
подржали његову кандидатуру.
– Савез војвођанских Мађара је одлучио да подржи кандидатуру председника Александра Вучића из једног простог
разлога, зато што је сарадња изузетна.
Значи то је једини разлог. Политика
Србије је умерена, измерена, одмерена. Однос председника Александра
Вучића и СНС према националним
мањинама је за похвалу и знамо да су
српско-мађарски односи на деценијском, а можда и вишевековном, најбољем нивоу и не само да нам је дужност,
већ и част да подржимо кандидатуру
Александра Вучића.
Т. К.
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Роберт Пастор, председник Скупштине општине и први човек темеринског СВМ о предстојећим изборима

ПОБЕДA ВУЧИЋА
И ДОБАР РЕЗУЛТАТ СВМ!

– Александар Вучић је пуно допринео историјском помирењу два народа – Подједнако битна
победа СНС у Србији и Фидеса у Мађарској – У Темерину се тренутно види права мултикултуралност

У

овом броју за „Наше новине“ предстојеће парламентарне и председничке изборе у Републици Србији
прокоментарисао је Роберт Пастор, председник Скупштине општине Темерин,
председник месног одбора СВМ Темерин- центар и, најзад, главни координатор за изборе највеће и најуитицајније
мађарске странке у нашој земљи.
– Господине Пастор, шта СВМ очекује од избора заказаних за недељу 3.
април?
– СВМ се искрено нада и очекује да
ћемо да поновимо број освојених гласова са претходних избора. Али, наравно,
није сигурно колико мандата ћемо добити у парламетну јер је то и питање излазности. И на ове изборе, иначе,излазимо
као једина мањинска мађарска листа са
свих 250 кандидата за посланике у републичком парламенту.

УЛАГАЊА ДОБРА
ЗА ЦЕЛУ СРБИЈУ
У ВОЈВОДИНУ је, наглашава Роберт
Пастор, кроз фондацију „Просперитати“ чији је финансијер влада Мађарске уложено око 350 милиона евра,
од чега око седам милиона евра у
Темерин и Пастор то види као добру
ствар не само за војвођанске локалне
самоуправе у коју је новац стигао, већ
и за целу Србију.
– Шта би за вас значила победа коалиционих партнера на овим изборима?
– Морам се дотаћи последње посете
премијера Мађарске Виктора Орбана
Србији, када је заједно са председником
Републике Србије Александром Вучићем пустио у рад деоницу будуће брзе
пруге Београд – Будимпешта од Београда до Новог Сада. Тада су обојица државника нагласила да су српско-мађарски
односи на највишем историјском нивоу.
Александар Вучић је пуно допринео
помирењу двају народа којима је суђено
да живе заједно. А увек је,наравно,заједно лепше живети у пријатељству.
– Последњих година су се многе ствари урадиле у Војводини и целој Србији,
шта представља план за будућност?
– Још у старој држави чији сам савременик био и чега се сећам, након Слове-
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није, Војводина је била најразвијенији
регион у Југославији и увек је представљала мотор развоја те државе. Треба
искористити потенцијал који имамо, а то
је свакако и граница са Европском унијом. Тренутно са одговарајућом инфраструктуром можемо довести још страних
инвестиција,што би значило да се још
више приближимо животном стандарду
ЕУ чему мислим да тежимо.
– Шта за вас представљају предстојећи избори у Мађарској и који су избори битнији СВМ?
– Нама су битни избори и у Србији у
Мађарској, али даћу предност изборима
у Србији јер је ипак ово наша домовина и
овде живимо и где очекујемо сигурну
победу Александра Вучића и коалиције
окупљене око СНС, као и – како сам већ
рекао - добар резултат СВМ. Такође нам
је битна и победа Фидеса у Мађарској,
јер је његовим доласком на власт 2010.
године почела да се води национална
политика која не размишља само о грађанима унутар граница државе, већ свим
Мађарима. То је, уосталом оно што
можемо видети и код актуелног председ-

ника Србије Александра Вучића који
води бригу и о Србима на Косову и Метохији и у Републици Српској, што је једина
прихватљива политика. И у том контексту, битно је одржати континуитет добрих
политичких деловања чија персонификација су свакако и Вучић и Орбан.
– Како сте задовољни тренутном
ситуацијом у нашој општини када је
реч о односу Срба и Мађара?
– Имамо ситуацију да се у последњих
десет година не дешавају турбулентне
ситуације на националној основи. Изгледа да полако схватамо да никоме не би
било боље да не постоје они други.
Дакле, упућени смо једни на друге и
мислим да се у Темерину тренутно види
права мултикултуралност, у односу на
оно шта тренутно видимо на западу.
Наше вредности су у главном исте јер се
ради о два хришћанска народа. Једино
на чему бисмо, по мом мишљењу,заједничким снагама требало порадити у времену које долази јесте побољшавање
пропорционалног запошљавања у јавном сектору.
М. САВИЋ

Среда, 30. март 2022.
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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 győzelme Szerbiában, mint a Fidesz győzelme Magyarországon – Temerinben igazi multikulturalizmus látható

A

„Naše novine“ ezen számában Pásztor Róbert a ISPERTemerin Község
Képviselő-testület, valamint a VMSZ
Temerin helyi testületének elnöke az előttünk 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 választásokon szerzett szavazatszámot, azonban
nem tudni előre, hogy pontosan hány mandátumot 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 legutóbbi látogatását Szerbiába, amikor a
szerb köztársasági elnökkel, Aleksandar
Vučićtyal együtt üzembe helyezték a jövendőbeli Belgrád-Budapest gyorsvasút
Belgrádtól Újvidékig terjedő részét. A találkozón mindkét elnök kihangsúlyozta, hogy
a magyar-szerb viszonyok történelmi csúcsponton 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 régiója, 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 életszínvonalat – amire mindannyian törekszünk.
– 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-

Pásztor Róbert, Temerin község közgyűlési, valamint a VMSZ Temerin helyi testületének elnöke

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

BEFEKTETÉSEK
EGÉSZ SZERBIÁBAN
Pásztor továbbá kihangsúlyozza, hogy
Vajdaságban 350 millió euró került befektetésre Magyarország Kormányának
köszönhetően, a Prosperitati Alapítványon
keresztül – ebből 8 millió Temerinben.
Szerinte ez nem csak a helyi önkormányzatok számára jelentős, akik a pénzt kapták, hanem egész Szerbiának.
hatalmon vannak, nemzetpolitikát folytatnak, 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 viharos helyzetekre nem volt példa. Úgy néz ki,
lassan megértjük, hogy egyikünknek sem
lenne jobb, ha a másik nem lenne, egymásra vagyunk utalva. Véleményem szerint
Temerinben jelenleg igazi multikulturalizmus 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 foglalkoztatottság.
Írta: M. Savić
Fordította: Barna Emma
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Политички аналитичар Бранко Радун за „Наше новине“
о актуелним збивањима и предстојећим изборима у Србији

ВУЧИЋ ПОБЕЂУЈЕ У ПРВОМ КРУГУ,
УКРАЈИНСКА КРИЗА ЈАЧА
АКТУЕЛНУ ВЛАСТ

– Еколошке теме у сенци украјинске кризе – Фокус грађана на важнијим животним питањима –
Мале шансе за други круг председничких избора

В

анредни парламентарни избори
не би требало да угрозе доминацију Српске напредне странке
(СНС) на политичкој сцени Србије, оценио је за „Наше новине“ историчар и
познати политички аналитичар Бранко
Радун. Он истиче да ће републички
парламент после избора вероватно
бити другачији, али да не очекује значајне промене када је реч о досадашњој подршци бирача на изборима. А
када је реч о избору председника Републике Србије Радун процењује да до
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другог круга председничких избора
неће ни доћи.
– Истраживања показују да Александар Вучић има велике шансе да победи у првом кругу. Кандидат грађанске
опозиције Здравко Понош није неко
препознатљиво лице, није атрактиван
кандидат који може да мобилише већи
број бирача, а и представио се тек
месец дана у кампањи. То је исувише
кратак период за некога ко није већ
политички профилисан и препознатљив јавности. Већина Србије није ни

знала како изгледа човек док се није
кандидовао, због чега мислим да он не
може да добије неку већу подршку. Ни
остали кандидати не могу да добију
неку значајнију подршку, што онда
демотивише бираче да изађу у већем
проценту и да дође до другог круга.
Тако да све то води ка победи председника Вучића, већ у првом кругу – додаје Радун.
Што се тиче промена у републичком
парламенту, он ће генерално бити другачији, али не у смислу промене доми-

ИЗБОРИ

Среда, 30. март 2022.
нације коалиције окупљене око СНС.
– СНС је и даље доминантна и владајућа коалиција окупљена око ње ће и
даље имати већину. Када је реч о опозицији, ту смо увек имали неке турбуленције, неки су испливавали, неки су
тонули. Сад имамо, да кажемо, две
опозиционе групације. Једна је окупљена око Поноша, а другу чине мање
патриотске странке, које не иду заједно већ одвојено на изборе – додаје
Радун.

СВЕ У СЕНЦИ
МОГУЋИХ ПОСЛЕДИЦА
РАТА У УКРАЈИНИ
УКРАЈИНСКА криза је, наглашава
Радун, битно променила фокус грађана, који су сада окупирани неким
другим, много важнијим темама од
оних које су доминирале готово до
јуче.
– Уколико економске санкције
доведу до привредног слабљења
Русије, довешће и до слабљења ЕУ,
што онда, и са једне и са друге стране,може да има веома озбиљне
последице и по нас. Људи су тога
свесни, тако да теме које је до сада
наметала опозиција, попут екологије, Рио Тинта, изборног процеса,
стања медија, уопште више нису
толико важне. Све приче које су они
причали су сада потупно депласиране. Не верујем да ће бити неких
протеста или нечег значајног, јер су
људи сада потпуно у некој другој
теми, да ли ћемо имати гаса, да ли
ћемо се грејати, шта ће бити са радним местима, економијом... Тако
да неко ко се не бави тим заиста
озбиљним темама једноставно губи
битку за подршку јавности.
Према истраживањима агенције
„Фактор плус“, подршка Српској
напредној странци на праламентарним изборима ће бити 53.4 одсто, док
би коалиција „Уједињени за победу
Србије“ имала 14, Социјалистичка партија Србије 10.1, коалиција „Морамо“
пет, коалиција „НАДА“ 3.9, странка
Заветници 3.6, а коалиција Суверенисти три одсто подршке грађана.
– У принципу различита истраживања јавног мњења се поклапају и ту
нема неког изненађења. Доста је овај
рат у Украјини утицао на јавно мњење.
Људи су забринути и због рата и због
последица по нас. То ће на изборе утицати тако што ће јачати оне који су
имали јасан одговор на ту тему. Пре

свега говоримо о владајућој коалицији
и председнику Александру Вучићу,
који нису бежали ни од те, као ни од
других тема.Патриотске странке су
такође имале јасан, да кажемо проруски став, док је грађанска опозиција
некако бојкотовала ту тему. Они су бојкотовали изборе, па су бојкотовали
референдум, па сад бојкотују и ту тему
која живот намеће и не можете је
игнорисати – објашњава наш саговорник.
Према његовим речима кризне ситуације, каква је, због рата у Украјини,
актуелна ситуација у свету, не само да
не доносе значајних политичких промена, већ јачају странке које су на власти.
– Рат, политичке последице, ситуација у региону, тензије, све то утиче и
људи се природно осећају несигурно,
забринути да ли ће сутра бити мир или
рат, да ли ћемо живети нормално. Ево,
говори се и о несташицама хране, гаса,
нафте, њиховом поскупљењу, све се
доводи у питање и онда је природна
реакција да се, у једној тако конфузној

ситуацији, људи окупе око најјачих, тј.
око власти.То је природан механизам у
свим друштвима. И не да у тим случајевима не долази до политичких промена, већ онда јачају странке на власти.
То је политички инстинкт у кризним
временима.
Када је о реч странкама из патриотског блока Радун наглашава да су пропустили своју шансу да на изборима
освоје преко 10 одсто када су одлучили
да на изборе сви иду подјединачно.
– Сигурно би било боље да су ишли
заједно и да су имали неко познатије и
атрактивније лице за заједничког,
председничког кандидата. Они су
могли да иду преко десет процената, а
сад су и ту шансу прокоцкали и питање
је ко ће прећи цензус, јер сви иду појединачно. Имамо ту Бошка Обрадовића, имамо Заветнике, коалицију НАДА.
Иду у више колона и може да се деси
да само једна од тих листа прође цензус, јер су сви они управо негде око
цензуса – закључио је саговорник
„Наших новина“.
Т. К.

ШТО ШИРА ВЛАДАЈУЋА КОАЛИЦИЈА
ИАКО ће сигурно освојити већину
гласова, Радун верује да СНС, као ни
до сада, неће одлучити да сама формира власт.
– И када могу сами да формирају
власт, озбиљне странке и озбиљни
лидери праве коалиције како би
окупили што већи број политичких
актера у некој ванредној ситуацији, у
некој економској кризи, у случају

рата… Тада се формирају што шире
коалиције да би се добила што већа
подршка јавности. А то је јако важно,
јер нико не може да вам каже колико ће ово да траје, ни шта ће се десити за пар недеља. Како ствари стоје
овај рат у Украјини се неће тако брзо
завршити и имаће трајне последице,
тако да то може да буде аргумент за
најширу коалицију.
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Пише: Милован Балабан

ПРАВА РЕЧ

Избори 2022 – трка за Србију
Од прошле колумне, у којој сам разматрао
ситуацију
на
предизборној
политичкој сцени Србије, десиле су се
тектонске промене на светској геополитичкој карти. Рат, или војна интервенција
Русије у Украјини изродила је нову реалност на глобалној геополитичкој шаховској табли. Вишедимензионални сукоб
на истоку, у ком можемо видети трагичан братоубилачки, словенско-словенски и православно-православни рат Руса
и Украјинаца, али и до сада невиђену
финансијско-економску конфронтацију
колективног запада и Руске федерације, са тенденцијама да се сукоб трагично прошири на друге сфере деловања,
променио је из корена ситуацију у свим
земљама света, а самим тим и у нашој
држави.
Србија у сукобљеном свету Какав год
био исход рата на истоку сигурно је да
свет неће више личити на оно што је до
сад био. У таквом амбијенту мудро кормиларење малим државним бродовима,
какав је и наша Србија, постаје приоритет свих оних који буду били на њиховом челу. Отуда избори трећег априла у
Србији добијају много већи значај, него
што га иначе имају. Они који буду водили
државу у наредном периоду биће суочени са проблемима до сада небивалим и
требаће им одлучности и мудрости како
би пребродили сва искушења која нас
очекују.
Конфронтација великих сила истока и
запада проузроковаће оштро одвајање
два света, где ће маневарски простор
малих држава бити у многоме сужен.
Политика политичке неутралности биће
доведена у питање, те ће Србија, значајно лишена утицаја Русије на овим просторима, морати да демонстрира вештину
како би сачувала свој досадашњи курс.
Колико ће то бити тешко говоре иступања лидера из региона, нарочито Загреба
и Приштине. Покушава се наметнути стари наратив где се Срби представљају као
мали Руси, а све у циљу коначног обрачуна и сузбијања српског фактора на Балкану. Осим штo су могући покушаји гушења
Републике Српске, није искључено да ће
Приштина ићи ка томе да искористи прилику како би заокружила независност
своје лажне државе.
Када горе наведеном додамо упозорења из једног дела западне јавности о
могућности повлачења инвеститора са
запада (што би значајно угрозило наш
стандард), уколико наравно у потпуности
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не прихватимо агенду НАТО земаља које
су у конфронтацији са Русијом, те угроженост испоруке руског гаса, услед прекида његовог дотока од стране земаља
које су увеле санкције Руској федерацији, добијамо слику будућих искушења са
којим ће се они који буду водили Србију
суочити. Отуда на овим изборима више
него икада морамо пазити шта и кога
бирамо. Морамо бирати оне који могу
у овим смутним временима да сачувају добар однос са Русијом, као гарантом
наших енергетских и националних интереса (република Српска, Косово и Метохија), али и да задрже наш досадашњи
статус на западу, са којим имамо снажну
економску повезаност и обимну трговинску размену. Погрешне процене нас могу
коштати више него икада.
Рејтинзи пред изборе Судећи по најновијим истраживањима јавног мњења
грађани верују да су актуелна власт и председник Вучић ти који треба и који могу
да се суоче са тешким изазовима који нас
очекују. Готово једногласно истраживања
јавног мњења говоре да ће Александар
Вучић победити у првом кругу. Са друге
стране најозбиљнији против-кандидат
Здравко Понош није био добар избор
опозиције. Није позната личност, представио се тек у кампањи, што није довољно да међу широм популацијом оствари
потребну препознатљивост. Други кандидати не могу да се надају значајном броју гласова, те њихово кандидовање има
за циљ добијање медијског простора и
у функцији је појачавања видљивости
њихове парламентарне листе.
Такође и на парламентарним изборима не треба очекивати значајне промене. Истраживања агенције „Фактор плус“
говоре да ће подршка Српској напредној
странци на праламентарним изборима
бити 53.4 %. Коалиција „Уједињени за
победу Србије“ по овим истраживањима
добила би 14%, а Социјалистичка партија Србије 10.1%. Исто тако истраживања
ове реномиране агенције кажу да ће коалиција „Морамо“ добити 5%, коалиција
„НАДА“ 3.9%, странка Заветници 3.6% и
на крају коалиција Суверенисти 3% грађана који буду изашли на изборе.
Раст поверења у Вучића Чак и поред
константно високог рејтинга СНС-а и
председника Вучића најновија истраживања показују да је поверење актуелној политици последњих месец дана у
додатном порасту. На то је утицао осећај
несигурности (присутан у целом свету), те
услед тога фокусираност на егзистенцијална питања типа хоће ли бити несташи-

ца хране, довољно енергената, хоће ли се
одржати стање мира. Ово је условило да
многа питања, типа екологије, медијских
слобода итд, отпадну са дневног реда, те
да велики део опозиције остане без тема
које су гурали као политичке адуте у овој
предизборној трци.
Такође висок рејтинг владајуће странке одредило је и опозиционо ћутање на
кључне дилеме (мислимо пре свих на
коалицију “Уједињени за победу Србије”,
суверенисти су дали одговоре), пре свега егзистенцијалне, али и када је у питању статус Косова и Метохије. У таквој,
конфузној ситуацији, када опозиција не
даје одговоре на егзистенцијална питања, људи се окупљају око власти, од које
очекују да обезбеди стабилност и што
безболније превазилажење свих будућих проблема. Штавише природан је
рефлекс, не само код нас, да у кризним
ситуацијама, када долази до тектонских
поремећаја у свету и када се сви осећају
угрожено, јачају странке на власти које су
и по природи ствари принуђене да дају
одговоре на актуелне теме и да реагују у
најтежим систуацијама.
Постизборна улога опозиције На крају да констатујем да је опозициони блок,
окупљен око Ђиласа, за разлику од суверениста донекле успео да изврши неку
врсту укрупњавања (око 14-15%), обједињујући пре свега делове размонтираног
ДС-а. Ово говори да је у току хомогенизација прозападног опозиционог блока
чија ће улога бити првенствено притисак
на власт, када ова не буде хтела, или не
буде могла да извршава све директиве
које буду долазиле из Вашингтона и Брисела. Није искључено да ће захтева који
се противе нашем националном интересу у ново-конфронтираном свету бити
све више, а улога прозападног опозиционог блока биће да врши притисак, па чак
и прети владајућој гарнитури немирима
и ван-иституционалном сменом уколико ова буде спремна на отпор захтевима
који су противни државном интересу.
Како би то било онемогућено за Србију
би било добро да ова политичка опција
добије што мање гласова, а да нека од
суверенистичких опција уђе у парламент.
У том случају, Србија са доминантним
напредњацима у парламенту, Вучићем
који ће готово сигурно победити у првом
кругу, може са великом вероватноћом
да рачуна на стабилност, упркос бурним
веменима (проистеклим из судара џинова на глобалном плану) која нас очекују
и која ће бити део наше свакодневнице
будућих година.

Среда, 30. март 2022.

АКТУЕЛНО

Министар омладине и спорта Вања Удовичић и покрајински
секретар за спорт и младе Дане Баста посетили општину Темерин

БУЏЕТ ЗА СПОРТ У 2022.
ВЕЋИ ЗА 1.3 МИЛИОН ДИНАРА

М

инистар омладине и спорта Вања
Удовичић и покрајински секретар
за спорт и младе Дане Баста, посетили су 22. марта општину Темерин.
У Средњој техничкој школи „Лукијан
Мушицки“ у Темерину дочекао их је председник Општине Младен Зец са својим
сарадницима. Делегација је потом обишла
Основну школу „Петар Кочић“, Спортску
халу и стадион Фудбалског клуба „Слога“ у
Старом Ђурђеву.
– Данас имамо прилику, тимски сви заједно да обиђемо општину Темерин и да видимо у каквим условима тренирају спортски
колективи и са каквим изазовима се суочавају, да видимо на који начин можемо да
поспешимо положај младих на локалу. Наш
циљ и задатака је да омогућимо да свако
дете има право на бављење спортом, са
акцентом на рекреативни спорт – прецизира Удовичић.
Том приликом, у име Министарства спорта и омладине, средњој школи и клубу је
донирана нова спортска опрема и реквизити корисни за рукомет, одбојку, кошарку и
друге дисциплине, а како министар спорта
објашњава, све у циљу побољшања услова
за развој професионалног, рекреативног и
школског спорта.
– Овом приликом смо посетили Средњу школу и донирали спортску опрему и
реквизите који се огледају у виду голова,
табли, мрежа и лопти за основце и средњо-

школце који користе спортску халу у Темерину, са жељом да мотивишемо децу да се
баве спортом, као и професоре физичког
васпитања да у још бољим и квалитетнијим
условима спроводе часове физичког васпитања. На тај начин смо оплеменили спортску салу са новим реквизитима, јер је то
место које користе управо спортски колективи са територије општине Темерин – са
поносом истиче Удовичић.
Министар је изразио позитивне утиске
и о Фудбалском клубу „Слога“ и навео их
као позитиван пример како један спортски
клуб, који броји преко сто чланова, треба да функционише. Велику захвалност је
изразио председнику Општине, као и свим
спортским колективима на територији
општине Темерин.
– Још једном велика захвалност председнику општине Младену, који је у сам
врх својих приоритета ставио однос према
спорту и однос према младима, са жељом
да омогући да млади имају квалитетније
услове за провођење слободног времена
на територији своје општине, да могу да
се искажу, самоискажу и допринесу развоју локалне самоуправе. Такође, велика
захвалност на подршци и свим спортским
колективима на територији општине Темерин – додаје министар спорта Удовичић.
Општина Темерин ове године определила је из буџета 52 милиона динара за спорт, што је за 1.3 милиона више него про-

шле године. Према речима председника
Младена Зеца, трудиће се да у наредним
годинама улажу све више средстава у ову
област, како би мотивисали младе да буду
на терену, а не на улици.
– Трудимо се сваке године да уложимо
све више и више средстава, како би унапредили спорт и мотивисали младе да буду
на терену, а не на улици. Посета министра
и покрајинског секретара нам много значи,
како нама, тако и деци. Ја се надам да ће
ова промоција спорта, коју врши министар
и покрајински секретар, заиста мотивисати
младе.
Због посете министра и покрајинског
секретара, своје задовољство није крио
ни генерални секретар ФК „Слога“ Давор
Тодоровић.
– Хтео бих да се захвалим Влади републике Србије, министру Вањи, који је
дошао да нас посети, као и покрајинском
секретару спорта који нам већ годинама
помаже, и наравно председнику Општине
Темерин и Општини Темерин која стоји иза
нас. Захвалио бих се и свим људима који су
данас дошли овде, нашој деци која су део
нашег клуба и наш највећи понос – са поносом каже Тодоровић. Свака посета је значајна, поготово кад вам долази човек који је
олимпијски шампион, репрезентативац и
идол многих нас, тако да је од великог значаја за нашу малу средину оваква посета.
С. К.
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АКТУЕЛНО

Среда, 30. март 2022.

Екипа Наших новина у разговору са председником Општине Темерин Младеном Зецом

НАСТАВАК ВЕЛИКИХ ПРОЈЕКАТА
У 2022. ГОДИНИ

Укупан буџет за 2022. годину 1.19 милијарди динара – Приоритети у 2022. години фабрика воде,
решавање смештајног капацитета ПУ „Вељко Влаховић“, изградња Дома културе у Сиригу, улагања
у путну инфраструктуру, изградња канлизације

У

купан буџет општине Темерин за 2022.
годину износи 1.19 милијадри динара
и он је, према речима првог човека
општине Младена Зеца, 36 одсто инвестициони.
Зец каже да је дошло до поремећаја цена
на тржишту и да се то одражава на буџет
општине, али да упркос томе локална самоуправа стабилно стоји са финансијским средствима.
– Наш буџет је из године у годину већи у
односу на ону претходну и драго ми је што
сваке године имамо више средстава за инвестиције. Јесте дошло до поремећаја цена на
тржишту, па се то и на наш буџет одражава
драстично, јер имамо пројекте које смо припремали пре две године и по старим ценама.
Када радимо неку нову инвестицију прво
морамо да радимо ревизију пројекта да
видимо шта је то што је поскупело и да контактирамо пројектанте да направе нови
предрачун и то су заиста неких 20 до 30 одсто
веће инвестиције у односу на пре две године.
То захтева после ребалас, да обезбедимо
средства која недостају по планираном про-
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јекту, тако да се одражава, али локална самоуправа стоји стабилно са финансијским средствима и можемо да се изборимо са тим.
Многи велики пројекти су, како наводи
председник, започети прошле године и
завршетак већине тих радова очекује се до
краја 2022.
– Једна од највећих инвестиција која нас
чека у овој години је реконструкција и надоградња вртића „Бамби“ у Бачком Јарку. Јавну набавку смо за то радили 2021, а извођач
је почео са радом почетком ове године.
Такође, прошле године смо почели изградњу
магистралног цевовода од водозахвата у
Старом Ђурђеву до радне зоне број осам у
Бачком Јарку. Та инвестиција је вредна 80
милиона динара, а завршетак радова очекујемо ускоро. У 2021. смо започели и реконстуркцију Старог парка у Темерину, а завршетак те фазе радова очекујемо на пролеће. То
су неке веће ствари које смо започели прошле године, а очекујемо да у 2022. буду
завршене – објашњава Зец.
Изградња фабрике воде и канализације су
једне од највећих и најзначајнијих инвести-

ција у нашој општини и њихова реализација
ће се у наредним годинама радити у неколико фаза.
– Расписана је јавна набавка за пројектнотехничку документацију за изградњу фарике

Среда, 30. март 2022.

воде крајем прошле године. Пројектант ради
на изради пројектно-техничке документације, дошли смо до тражења грађевинске
дозволе и урбанистичког пројекта, тако да се
надам да до средине 2022. године крећемо
са том инвестицијом. Што се тиче пречистача то радимо са Министарством, готово је
идејно решење за пречистач и прва фаза
пројектно-техничке документације за улице
које немају документацију за канализацију.
Ускоро се очекује друга фаза, да се одради
пројектно-техничка документација за улице
које недостају, тако да ћемо имати покривеност пројектима 65 одсто општине Темерин
и онда када стекнемо тај услов, шаљемо све
у Министарство заштите животне средине и
почињемо са изградњом.
Када је реч о изградњи цевовода ка радној
зони број осам и завршетку тих радова, Зец
апелује на грађане да буду још мало стрпљиви, јер су и ти радови при крају.
– Циљ овог пројетка је да опремимо радну
зону број осам, која је на улазу у Бачки Јарак
из правца Новог Сада. Трудимо се да што
брже доведемо и канализацију у ту радну
зону како бисмо могли да доведемо инвеститоре. Радови иду заиста убрзаним тем-

пом и то ће бити врло брзо завршено. Тај
главни цевовод ће бити прикључен на
фабрику воде, грађани Старог Ђурђева и
Бачког Јарка ће имати здраву пијаћу воду, а
касније ће се прикопчавати и остале улице,
што ће решити и дугогодишњи проблем са
притиском воде у Бачком Јарку, нарочито у
летњем периоду. Овом инвестицијом решавамо заиста много проблема.
За изградњу Дома културе у Сиригу опредељено је 23 милиона динара. Прва фаза
радова, према речима председника општине, требало би да буде завршена за месец
или два. Када је реч о уређењу ентеријера
МЗ Бачки Јарак, јавна набавка је готова и
ускоро се очекуе почетак радова.
– Прва фаза радова на реконструкцији и
изградњи Дома културе у Сиригу почела је
прошле године. Завршетак прве фазе очекујемо за два до три месеца. Она подразумева
рушење старог Дома културе и изградњу
новог дела објеката. Друга фаза је опремање
столаријом и другим унутрашњим радовима. Аплицирали смо на конкурсима Покрајинског секретаријата за клутуру и Министартва културе, па ћемо видети како ћемо
проћи на тим конкурсима, а затим ћемо
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почети и ту другу фазу радова. До краја ове
2022. године ће, такође, бити реконструисана и комплетна зграда Месне заједнице Бачки Јарак.
Од када је на функцији председника
општине, како Зец каже, труди се да акценат
стави на културу и туризам, за које сматра да
су били слабо заступљени у нашој општини.
– Сведоци смо да омладина одлази у Нови
Сад и околна места да послушају неки концерт, да рецимо зими оду на клизање. Верујем да општина може да уради нешто како
би се то поправило, на чему и радимо. Ове
године организовали смо Зимске чаролије
које су се показале одлично и грађани су
били одушевљени, долазили су чак и посетиоци из окружења и других места. Имамо
манифестацију „Просто к’о пасуљ“, а од пре
три године почели смо да обележавамо и
Дан општине 1. јула. Искрено се надам да
ћемо тај дан ове године обележити неким
добрим концертом у центру Темерина по
угледу на велике градове. Верујем да ће то
наши суграђани испратити и да ће бити
задовољни – каже за „Наше новине“ први
човек Темерина.
Т. К.

ИЗГРАДЊА НАЈВЕЋЕГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ
СТРУЈЕ ИЗ ЕНЕРГИЈЕ СУНЦА У ВОЈВОДИНИ

ВЕСТ о изградњи Соларне електране
на простору где је била фарма свиња у
Старом Ђурђеву одјекнула је у свим
медијима у Србији. Ово постројење за
добијање струје из енергије сунца биће
највеће у Војводини. Зец наглашава да
је јако важно да инвеститори не иду из
општине Темерин, као и то да ће сви
грађани имати корист од ове значајне
инвестиције.
– Та инвестиција је веома значајана, с
обзиром на то да сви знамо историју те
локације у Старом Ђурђеву и да је ту
некада била фарма. Годинама су суграђани били незадовољни том локаци-

јом за фарму са правом. Ми смо се као
локална самоурава заиста борили да та
фарма буде затворена и у томе смо
успели. Јако је важно што инвеститор
не иде из општине Темерин. Испоставило се да они, и кад су затворили ту
делатност, улажу још више средстава
него што је била та фарма. Свака инвестиција која дође у нашу општину је
добро дошла, јер ми од инвеститора
пунимо локални буџет и запошљавамо
наше суграђане. Сви ће имати корист
што ће тако једна озбиљна инвестиција
и производња бити у општини Темерин.
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Председник Општине Темерин Младен Зец обишао почетак радова на вртићу у Бачком Јарку

НОВИ ИЗГЛЕД ВРТИЋА „БАМБИ“
ПОСЛЕ 40 ГОДИНА

Реконструкцијом и доградњом овог објекта решиће се проблем смештаја деце у целој општини
– За радове издвојено 90 милиона динара – Завршетак радова до краја године

П

редседник Општине Темерин Младен Зец обишао је 17. марта радове
на вртићу у Бачком Јарку, за чију је
реконструкцију из буџета обезбеђено 90
милиона динара.
Том приликом Зец је истакао да ће капацитети Предшколске установе “Вељко Влаховић” бити значајно увећани, тако да ће
сва деца са теририторије општине Темерин
моћи да се упишу у вртић.
– Вртић у Бачком Јарку постоји и ради
више од 40 година. Изузетно сам срећан

14

што је након толико година започета реконструкција и доградња истог, што је једна од
значајнијих инвестиција на територији
општине Темерин у последњих неколико
година – додаје председник Зец. - Са задовољством бих истакао да ће овом инвестицијом бити решен проблем пријема деце у
вртић. Бачки Јарак ће добити јаслену групу
која до сада није постојала, те ће тако у ПУ
“Вељко Влаховић” бити повећан капацитет
за упис деце.
Према речима директорке ПУ „Вељко

Влаховић“ Вере Бјељац, углавном су имали
проблем са капацитетом и увек је било
испод црте бар деведесеторо деце, а
реконструкцијом и доградњом ове установе, тај проблем ће бити решен.
– Претходних година имали смо проблем
са капацитетом. Читава општине Темерин
нема довољан капацитет да прими сву
децу родитеља који раде. Увек је било
испод црте бар деведесеторо деце. Овом
изградњом ће се тај проблем решити и
моћи ће сва деца са територије општине

Среда, 30. март 2022.

Темерин да иду вртић – објашњава Бјељац.
- У Бачком Јарку је постојало седам група
до сада. Када буде завршен овај објекат,
надамо се да ћемо добити и од Министарства дозволу да примимо више васпитачица и да оформимо још група. У сарадњи са
Општином је и урађен овај пројекат и дуго
година смо чекали на ово. Тако да ће бити
решен проблем смештаја деца у Темерину.
У општини Темерин укупно, сваке године
буде око 900 деце у вртићима по месним

заједницама, а како каже чланица Општинско већа задужена за ресор образовања
Изабела Урбан, општина Темерин је место
где живи много младих брачних парова, те
ово сматра јако важним подухватом.
– На нивоу наше општине укупно у свим
месним заједницама сваке године имамо
око 900 деце. Ово је дугогодишњи сан свих
нас и ја се надам да ћемо тиме помоћи свим
родитељима. У неким градовима се људи
жале како одлази доста народа из места, а
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код нас долазе. Имамо јако пуно младих
брачних парова, који би док раде да оставе
децу на сигурном и то је јако важно баш због
овога, што ти млади брачни парови неће
остати више испод црте, неће морати да
размишљају где са својом децом, него ћемо
овим подухватом обухватити сву децу која
су пријављена. Ја мислим да је ово велики
корак и јако важно за нашу заједницу – са
поносом додаје Изабела Урбан.
Рок за завршетак радова је 300 календарских дана, а радове изводи предузеће
„Кремен – камен“, чији заступник Борко
Кременовић прецизира у којој су тренутно
фази радова.
– Ми смо приступили радовима на
реконструкцији и доградњи ове установе.
Основа постојеће површине је негде око
700 квадрата, а након реконтструкције имаћемо негде око 1800 квадрата корисне бруто површине којa ће бити на располагању
Предшколској установи „Вељко Влаховић“.
Тренутно радимо на демонтажи и рушењу
постојећих просторија које су предвиђене
пројектом. Радови теку за сад добро и они
ће у планираном року и бити завршени,
под условом да нам сви параметри током
изградње буду прихватљиви, а како сад
стоје ствари на тржишту и материјали
доступни.
У току су и припреме пројектно-техничке
документације за школу и вртић на Телепу,
чиме ће сва деца општине Темерин имати
нове и безбедне просторије у којима ће
боравити.
С. К.
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Потписан уговор за реконструкцију Змај Јовине улице у Темерину

П

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ИЗДВОЈЕНО 53 МИЛИОНА ДИНАРА

редседник Покрајинске владе Игор
Мировић, заједно са директором
Управе за капитална улагања АП Војводине, уручио је крајем марта уговоре вредне
укупно 4.5 милијарди динара представницима градова и општина за реализацију 32
пројекта у областима саобраћајне инфраструктуре, водоснабдевања и заштите вода,
локалног и регионалног економског развоја,
развоја спорта и у области културе.

Управа за капитална улагања АП Војводине определила је општини Темерин 23 милиона динара за рехабилитацију коловозне
конструкције у Змај Јовиној улици у Темерину.

– Потписао сам овај уговор у згради
Покрајинске владе, те грађани у наредном
периоду могу очекивати почетак радова у
поменутој улици. Осим тога, задовољство
ми је истаћи да је председник Покрајинске
владе, господин Мировић, приликом овог
догађаја нагласио да се у овом делу финансирања не налазе они пројекти који су
директно исказани у буџету АП Војводине за
2022. годину, попут изградње фабрика воде
у Оџацима, Беочину и Темерину, те са радо-

шћу ишчекујемо и почетак изградње фабрике воде – рекао је председник Општине
Темерин Младен Зец.
Поред ова 23 милиона за Змај Јовину улицу, које је Општина Темерин добила од
Управе за капитална улагања, из буџета
локалне самоуправе обезбеђено је још 30
милиона динара за реконструкцију путева
на територији општине Темерин и ти радови
су у току.
Е. Н. Н.

Постављен семафор на углу Новосадске и Партизанске улице у Старом Ђурђеву

ЛАКШЕ УКЉУЧЕЊЕ ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈ
У НОВОСАДСКОЈ УЛИЦИ
На углу улица Партизанске и Новосадске, у Старом
Ђурђеву, постављени су семафори, како је пре извесног
времена обећано становницима поменуте месне заједнице.
Новосадска улица у Темерину је последњих година
постала веома прометна, па су грађани имали потшкоће приликом прикључивања у саобраћај. Председник
Општине Темерин Младен Зец верује да ће постављање семафора значно олакшати саобраћајне активности
грађанима.
– С обзиром на то да се много њих жалило на потешкоће приликом укључивања на главни пут, због тога
што је Новосадска улица постала веома прометна, сматрали смо оправданим постављање семафора, те се
надам да ће наши суграђани бити задовољни и да ће им
саобраћајне активности бити олакшане – поручује Зец.
Семафори ће, како кажу у локалној самоуправи, бити
пуштени у рад након техничког пријема.
Е. Н. Н.
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За набавку нове медицинске опреме опредељено 7.146 милиона динара - комплетна опрема
за офтамологију, интраорални рендген за стоматологију и аутоклав – апарат за стерилизацију

Д

НОВА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
У ДОМУ ЗДРАВЉА ТЕМЕРИН

ом здравља Темерин од
Покрајнског секретаријата за здравство ове
године добио је 7.146 милиона динара за набавку медицинске опреме. Овим средствима здравствени центар у
Темерину набавиће комплетну опрему за офтамологију,
интраорални рендген за стоматологију и аутоклав – апарат за стерилизацију. Према
речима директора Дома
здравља Темерин др Томислава Угарковића, до краја
априла, а најкасније почетком маја добиће и једно
санитарно возило.
– Захваљујући ангажованости менаџмента Дома здравља Темерин и Покрајинског
секретаријата за здравство
добили смо 7.146 милиона
динара за куповину медицинске опреме. Новац ће бити
усмерен за куповину опреме
за офтамологију, интраоралног рендгена за стоматологију и аутоклав – апарат за стерилизацију – набраја др Угарковић. - По најави Министарства здравља до краја априла,
а најкасније почетком маја би
требали добити једно санитарно возило. Такође, учествовали смо на конкурсу и
код Министарства правде,
тако да постоји могућност да
добијемо и један комби за
превоз пацијената који иду на
дијализу.
Што се тиче људских ресура, односно запослених у
Дому здравља, директор
Угарковић истиче да је ситуација добра, задовољавајућа,
те да се све вратило у нормално стање.
– Имамо довољно свих
кадрова. Након напорног
рада због целе ситуације са
коронавирусом, један део
људи који раде у Дому здравља је отишао на годишњи
одмор. Остали су на својим
радним местима. Нема заражених међу запосленима.
Ситуација је код нас стабил-

на, све се вратило у нормалу
– каже др Угарковић.
Од почетка вакцинације,
која је кренула прошле године 20. јануара до сада, све три
дозе вакцина примило је око
40 одсто грађана. Како наво-

де из Дома здравља, нису
задовољни тренутним одзивом грађана за имунизацију.
У највећем броју вакцинишу
се старији грађани који вакцину примају у амбуланти, а
за све суграђане који су непо-

кретни обезбеђене су екипе
које излазе на терен.
Имунизација становништва
општине Темерин се обавља
у централној згради Дома
здравља, од 7 до 14 часова, а
на располагању су „Синофарм“ и „Фајзер“ вакцине,
које добијају од Хигијенског
завода.
Ковид амбуланта се налази
у старој згради иза централне, а пацијенти могу да дођу
на преглед од 7 до 17 часова.
Тре нут на епи деми ола шка
слика у општини Темерин је
стабилна, у току дана на преглед дође око педесеторо
људи, од тога око петоро буде
позитивно, углавном са блажом клиничком сликом.
Директор Дома здравља апелује да се људи не опуштају,
те да поштују прописане мере
и вакцинишу се у што већем
броју.
С. К.
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Одржана академија поводом 23 године од НАТО агресије
и 18 година од мартовског погрома над Србима са КиМ

ЗЛОЧИНИ БЕЗ КАЗНЕ

Н

а прагу трећег миленијума, у време
када је савремена историја сазидана
од блиставих достигнућа људског ума,
дошло је до трагичног суноврата људског
духа и незапамћене срамоте за целокупни
цивилизовани свет, када је тог 24. марта
1999. године – 19 земаља, чланица највеће
и најјаче војне алијансе у историји људског
рода, извршило бруталну агресију на једну
малу, мирољубиву земљу и њен народ.

ШТЕТА ОД
БОМБАРДОВАЊА
У БРОЈКАМА
НАТО алијанса je својим пројектилима у потпуности уништила или оштетила преко 25.000 стамбених објеката, као
и 3.350 објеката инфраструктуре. Уништила је трећину електроенергетског
капацитета земље, више пута бомбардовала и тешко оштетила две рафинерије, у Панчеву и Новом Саду, разорила
и порушила 38 мостова, 28 репетитора,
470 км путева и 595 км пруга. Више или
мање је оштетила 44 моста, 19 болница,
20 домова здравља, 18 дечијих вртића,
69 основних и средњих школа, 176 споменика културе, 64 манастира и цркве.
Недуго затим, 17. марта 2004. године и
током наредног дана Срби су по други пут
након, 12. јуна 1999. године доживели егзодус. Букнула је мржња албанских екстремиста који су пуна два дана пребијали, протеривали и убијали преостале косметске
Србе.
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Овим поводом у сали Омладинског дома
у Темерину 25. марта одржана је академија
којом је обележено двадесет три године
злочиначке НАТО агресије, као и осамнаест
година страшног погрома над српским
народом Косова и Метохије.
Академији су поред госта пуковника у
пензији Веселина Шљиванчанина присуствовали и заменик председника општине
Темерин Дејан Брадаш, народни посланик Бојан Торбица, председник Удружења
бораца рата од 1990. године Далибор Којић
као и његови чланови. Сала је такође одисала младим светом који су се након наставе у
СШ „Лукијан Мушицки“ појавили са својим
професорима како би уприличили академију и чули причу о херојским подвизима својих сународника.
За „Наше новине“ говорио је пензионисани официр ЈНА и Војске Југославије Веселин Шљиванчанин.
– Веома је битно обележавати овакве
датуме, као што то ви из Темерина радите
сваке године и јако ми је драго да се одазовем на ваш позив. Наш народ као један
цивилизован, поштен и частан народ који
само жели да остане на својим огњиштима
без да икога угрожава је доживео да му
пошаљу авионе од 19 војно најјачих земаља
света и убијају децу, руше мостове и затиру
постојање. Ово не смемо заборавити, а и
опростићемо тешко. У тим тешким тренуцима нисмо тражили помоћ ни од кога, сами
смо се бранили и нисмо капитулирали –
наглашава Шљиванчанин.
Током свечане манифестиације, догађај
су уприличили и хор Културног центра
„Лукијан Мушицки“ из Темерина као и
певачка група Јарачки јарани који су извели

своје песме о херојској одбрани 1999. године.
Према речима једног од организатора
овог догађаја председника Удружења бораца у ратовима од 1990. године Далибора
Којића, оваква традиција обележавања
мора да се настави и никад не престане јер
смо то дужни сународницима који су своје
животе положили на олтар слободе.

ПРОТЕРАНО ВИШЕ
ОД 4.000 СРБА
ТОКОМ два мартовска дана 2004.
године порушено је око 935 српских
кућа, оштећено десет општинских објеката (школа, болница, домова здравља...), као и 100 верских објеката од
којих је спаљено 35, укључујући 18 споменика културе, међу којима и чувена
црква Богородице Љевишке у Призрену. Протерано је 4.012 Срба, повређено
око 950 људи, убијено 27 особа, док се
две воде као нестале.
– Позив за војску сам добио са 21 годину,
где сам се одмах одазвао. Преко Београда и
Ниша стигао сам до Призрена где сам био
саставни део 549. моторизоване бригаде.
Наша јединица је покривала највише Ђаковицу, Призрен и Приштину, а учествовала је
у биткама и на Кошарама и на Паштрику.
Нисмо се предали и нисмо поклекли великим моћницима, а сада наше осећања из
тог времена најбоље описује реченица
генерала Делића: „Нема назад, назад је
Србија“ закључује Којић.
М. С.
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Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања општина Темерин добила 2.7 милиона динара

ПОТПИСАН УГОВОР О НАМЕНСКИМ
ТРАНСФЕРИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Општина Темерин брине о осетљивим категоријама становништва у које свакако спадају
социјално угрожени грађани и издваја из сопственог буџета одређен износ за ове намене.
Осим тога, подршку за поменуте потребе
Општина Темерин добија и са виших нивоа, те
је тако у марту потписан Уговор о наменским
трансферима за социјалну заштиту са Министарством за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
За општину Темерин опредељена су средства у износу од 2.7 милиона динара, а председник општине Младен Зец том приликом
рекао је да ће та средства бити распоређена
на најадекватнији начин.
– Општини Темерин опредељена су средства у износу од 2.7 милиона динара, на чему
смо захвални поменутом Министарству, а свакако да ће средства бити опредељена на најадекватнији начин – истакао је Зец.
Е. Н. Н.

Презентован први софтвер за јавну расвету у Србији

БРЖЕ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

У сали Скупштине општине Темерин,
презентован је током марта месеца и први
софтвер за јавну расвету у Србији. Овим
софтвером, како кажу стручњаци, доћи
ће до уштеде и времена и новца, али и до
бржег решавања проблема.
Председник Општине Темерин Младен
Зец приликом презентације рекао је да ће
на тај начин грађани моћи да пријаве кварове са расветом испред својих кућа, како
би проблем био решен у што краћем року.

– Општина Темерин издвојила је 450.000
динара из буџета како бисмо урадили софтвер за јавну расвету, односно за праћење
просторне евиденције уличне расвете. Ово
је први софтвер те врсте у Србији, а путем
њега суграђани ће моћи да пријаве кварове и проблеме са расветом испред својих
кућа или локала, како би исти били решени
у што краћем року.
Путем поменутог софтвера, грађани ће
такође у сваком тренутку моћи да виде

стање уличне расвете, које су светиљке
исправне, а за које је квар већ пријављен.
Апликација ће бити постављена на званичном сајту општине Темерин и сваки
суграђанин, који има интернет, моћи ће да
јој приступи.
За све оне који немају интернет, врата
месних заједница и даље ће бити отворена
и моћи ће да се обрате за помоћ секретарима истих.
Е. Н. Н.
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У галерији Културног центра „Лукијан Мушицки“ отворена изложба
акварела у знак сећања на уметника Димитрија Коларевића

ИЗЛОЖБА У ЗНАК СЕЋАЊА НА
ИСТАКНУТОГ ТЕМЕРИНСКОГ УМЕТНИКА
На дан рођендана овог уметника уприличена изложба у његову част – Изложен само један део
Димитријевих уметничких дела – Изложбу отворила његова ћерка, академска сликарка Снежана
Мандић

У

знак сећања на рад и стваралаштво
истакнутог академског уметника
Димитрија Коларевића, у галерији
Културног центра „Лукијан Мушицки“ у
Темерину 14. марта, отворена је изложба
његових акварела под називом „Непролазна тајанствена лепота“.
На почетку програма присутни су имали прилику да уживају у делу Маснеа

„Медитација“, коју је извео виолиниста
Сергеј Скелеџија, ученик Mузичке школе
„Исидор Бајић“, у пратњи пијанисткиње
Нере Скелеџије. Након тога, гостима се
обратио уметников дугогодишњи пријатељ и велики љубитељ уметности Горан
Родић. О Коларевићу и његовом стваралаштву читала је песме и песникиња Сунчица Торбица. Програм је употпунио и

БИОГРАФИЈА ИСТАКНУТОГ ТЕМЕРИНСКОГ УМЕТНИКА

ДИМИТРИЈЕ Коларевић рођен је у Кралупима 14. марта 1951, а преминуо 18.
јануара 2022. године у Новом Саду. Средњу школу за ликовне техничаре завршио
је у Новом Саду 1974, а Академију уметности – сликарски одсек у Новом Саду
1978. године.Живео је у Бачком Јарку.
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Био је учесник многих ликовних колонија и добитних многих награда. Некадашњи члан Удружења ликовних уметника
Војводине. Био је запослен у Министарству просвете Републике Србије као просветни саветник за Јужнобачки и Сремски округ – одељење у Новом Саду.

пијаниста Марек Ступавски, студент докторски студија.
Изложбу је, у препуној галерији, отворила његова кћерка, академска сликарка
Снежана Мандић.
– Драго ми је што су вечерас дошли
пријатељи, гости, љубитељи уметности
да заједно уживамо у акварелима Димитрија Коларевића. Ово што је вечерас
пред нама је опус његових дела који је
настао у последњих неколико година
његовог живота. Било је веома тешко
одабрати дела која ће вечерас бити приказана, јер је тога мноштво – каже Снежана Мандић. - Тата је сликао сваки дан
последњих година. Надам се да ће љубитељи уметности у наредном периоду
имати прилике да виде и остала његова
дела, и то не само аквареле, него и уља и

Среда, 30. март 2022.

КУЛТУРА

неке друге уметничке ствари које је он
правио, а многи то и не знају.
Зидове галерије је красио последњи
стваралачки опус Коларевића, а мотиви
на акварелима су обичне ствари и призори, као што су дрвене играчке, расуте
сличице фубалера, ципеле, цвеће, вртови, собе, свечани салони и др.
Димитрије Коларевић је био председник Уметничког савета Културног центра
„Лукијан Мушицки“, а директор ове уста-

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ:
- 1972. Нови Сад, Дом ЈНА
- 1973. Нови Сад, Раднички дом
- 1979. Темерин, Народни универзитет
- 1989. Нови Сад, Мали ликовни салон
- 2000. Вршац, Галерија Хемофарм
- 2001. Нови Сад, Галерија УЛУВ-а
- 2004. Стара Пазова, Галерија СЗК
- 2005. Зрењанин, Савремена галерија
- 2005. Нови Сад, Галерија „Сремска кућа“
- 2006. Шабац, Галерија КСШ
- 2007. Бечеј, Галерија Градског позоришта
- 2008. Темерин, Галерија Културног центра
- 2011. Темерин, Галерија Културног центра
- 2013. Темерин, Галерија Културног центра
- 2014. Кикинда, Галерија „С“
- 2014. Нови Бечеј, Галерија Дома културе
- 2018. Темерин, Галерија Културног центра
- 2018. Сремска Митровица, Музеј Срема
- 2019. Рума, Завичајни музеј Рума
- 2022. Темерин, Галерија Културног центра, сећање на Димитрија Коларевића

нове Драгић Томић има само речи хвале
о раду овог истакнутог уметника.
– Вечерас смо уприличили изложбу
под називом „Непролазна тајанствена
лепота“ нашег уметника Димитрија
Коларевића, који је иначе био и дугогодишњи председник Уметничког савета

Културног центра. Учествовао је врло
активно у нашем раду. Врло активно је
учествовао и на нашим ликовним колонијама. Ова изложба је наша жеља да
одамо почаст Димитрију, његовом животу и његовом раду – додаје Томић.
С. К.
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Одржан 43. Међународни сајам туризма у Београду

ТЕМЕРИНСКИ ШТАНД НА
БЕОГРАДСКОМ САЈМУ ТУРИЗМА

Н

ајзначајнија туристичка манифестација у земљи и региону, 43.
Међународни сајам туризма у
Београду, одржан je од 24. до 27. марта. На Сајму су учествовале туристичке
агенције, савези и организације, хотели, туристички центри, као и туристичке организације.
На заједничком штанду, већ другу
годину за редом, представиле су се
и туристичке организације општина
Темерин и Жабаљ.
Тамара Шите из Туристичке организације општине Темерин је за „Наше
новине“ говорила о томе шта све заинтересовани туристи могу да виде у
нашој општини.
– Конкретно, ми као ТОО Темерин
представљамо све оно што можете
да обиђете у Темерину, где можете
добро да једете, да попијете добро
вино, где да се купате, да боравите у
природи. Први дан Сајма су са нама
били већ чувена плантажа кивија у
Србији са салаша на обали језера. Они
су представљали своје производе и на
тај начин промовисали Темерин – са
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задовољством прича Шите. - Са нама
на Сајму је и наше Комунално предузеће које представља темерински базен,
као и све оно што нас очекује у новој
купалишној сезони. Ту је и креативна
радионица са својим сувенирима, као
и Магда Клинец са већ чувеним осликавањем на стаклу, као и комплетна
туристичка понуда наше општине.
Директор Јавног комуналног предузећа Темерин Жељко Џакула изразио
је своје задовољство што имају прилику да на једној оваквој манифестацији
представе општину Темерин.
– Морам да кажем да смо почаствовани што смо имали прилику да се презентујемо и да покажемо све могућности темеринског базена заједно са
познатом термалном водом. Ми и ове
године спремамо нека нова изненађења за све наше купаче. Покушавамо да
технички оспособимо базен да буде на
једном још вишем нивоу по питању и
квалитета воде, као и осталих садржаја
који базен чине атрактивним.
Према речима Џакуле, у наредној
купалишној сезони, посетиоци базена

ће имати већи угођај.
– У овој години ћемо наставити
са изградњом сунцобрана и нових
лежаљки, као што планирамо и термални базен да учинимо атрактивнијим, тј. планирамо урадити на термалном базену плочице које су кисело
отпорне, које ће у сваком случају пружити много већи угођај нашим посетиоцима.
Шите наглашава да су се на темеринском штанду представили и први узгајивачи плантаже кивија у Србији, која
се налази управо у Темерину.
– Штанд је изузетно популаран управо због тога што нудимо неке несвакидашње ствари. Није се чуло раније
за киви, сад се чуло да имамо и платажу кивија у Србији, односно код нас
у Темерину. За крај бих све позвала да
дођу у Темерин. Бројне су могућности за боравак у нашем месту. Сви су
добро дошли, тако да очекујемо што
више посетилаца у наредном периоду
– закључује за „Наше новине“ Тамара
Шите.
С. К.
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Екипа ,,Наших новина“ доноси наставак приче о српском великану

ЛУКИЈАН МУШИЦКИ
– ПЕСНИК И РОДОЉУБ
– Први уметнички песник у српској књижевности - Најобразованији српски писац свог времена –
Не заборавља историју Срба и историјско сећање
Лукијан Мушицки је први уметнички
песник у српској књижевности. Своје песме
углавном је објављивао по књижевним
часописима и листовима који су излазили у
то време. Његове песме и стихови припадају епохи псеудокласицизма. Његови
песнички узори били су римски песник
Хорације, чије је стихове Мушицки знао
напамет и немачки Клопшток. Из сачуваног
списка његове библиотеке види се колико
је било његово књижевно и филозофско
образовање. Ту су не само грчки и латински
стари писци, већ и они модерни- Хегел,
Кант, Гете, Шилер, Молијер, Волтер, Шекспир, Данте, Бокачо, Ломоносов... Лукијан
Мушицки је дефинитивно био најобразованији српски писац свог времена. На самом
почетку свог песничког стваралаштва,
Мушицки пише кратке, љубавне песме
инспирисане античком митологијом.
Касније, по узору на Хорација, Мушицки
пише оде. Ода је врста похвалне, свечане и
узвишене песме испеване у форми обраћања. У њој песник описује узвишене и величанствене појаве и ствари у природи и
људском друштву. Мушицки је оде писао
славеносрпским језиком (сербске оде) и
ученим црквенословенским језиком (славјанске оде). Укупно их има 116 (66+50).
Мушицки је у својим одама волео да ласка
моћним савременицима, али и да преко
стихова хвали, критикује, куди, даје оцене,
моли, саветује и просвећује свој народ. Он
не заборавља историју Срба и историјско
сећање, па и своје читаоце подсећа на то.
Мало је редова у овом чланку да бисмо
пренели сваку Лукијанову мисао, поруку и
симболику песме.
ЛУКИЈАН Мушицки за свог живота
није објавио ниједну књигу својих песама. То је тек након његове смрти урадио његов рођак Ђорђе Мушицки. Он је
прикупио све његове песме и објавио
их у четири књиге ,,Лукијана Мушицког
стихотворенија“. Прве две изашле су у
Будиму 1838. и 1840, а друге две у
Новом Саду 1844. и 1847. године.
У песми ,,Глас народољупца“ Мушицки
истиче важност вере и језикакао главних
носилаца и бранилаца српског националног идентитета. У једној од својих најлепших песама ,,Глас арфе шишатовачке“,
Лукијан Мушицки обраћа се ,,сербској јуности“ тј. омладини:

Стуб! Ти си мени њива желајема,
На којој желим, док је у телу дух,
Семена чиста доброг, красног,
Истиног сејати, теби, роду
За златну жетву! Труд је тај јединиј
На обштем пољу свију најслађиј, и
Свободан от клевете подле,
Кивна угризања, грозни стрела.
Мушицки позива омладину Србије на
слогу, саветује им да воле своју веру, језик
и старе обичаје.
Чрез мене знате! Та вам је прадединиј
језик и вера; свети и грађански
отцеви и стари обичаји:
Стара без основа зла је новост!
По Мушицком, сваки Србин у животу
мора применити и залагати се за хришћанску саборност, не обазирући се много на

личне жеље и пориве, јер Бог гледа на све
и свакоме на крају земаљског живота праведно даје.
У Вуковој заоставштини нађене су и
песме које припадају жанру такозваних
,,особитих“ тј. еротских песама. Вук је од
Мушицког добио таквих, ,,особитих“ 45
песама. За три је установљено да нису
,,изворно народне“ : Рада- турски роб,
Златно руно и Лепо друштво. У песмама се
налази неколицина ласцивних речи које
нису наишле на одобравање тадашњег
друштва. Не зна се са сигурношћу одакле
Лукијану ове песме- да ли их је сам спевао,
да ли их је чуо од неког, па записао или их
је преписао из неке грађанске песмарице
које су биле популарне у то време.
К. Н. Н.
У наредном броју:
Последњи дани Лукијана Мушицког
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Отворено рапид првенство Темерина у шаху за 2022. годину

ПРАЗНИК ШАХА
У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

Шаховски клуб Темерин од прошле године има новог председника – На турниру учестовало 24 такмичара – Припреме пред лигу и велики јесењи турнир

О

творено рапид првенство Темерина у
шаху за 2022. годину одржано је 27.
марта у просторијама Омладинског
дома у Темерину, а на њему је учествовало 24 такмичара. Турнир је организовао
Шаховски клуб Темерин, који је у децембру
прошле године добио новог председника
клуба Јаноша Чорбу.
Чорба каже да их ове године очекује
велики јесењи турнир, а највећи проблем
им је што клуб нема своје просторије.
– Овај турнир је као генерална проба за
јесењи турнир који нас чека. Позвали смо
само неколико људи из околних градова,
Новог Сада, Жабља, Бечеја, Србобрана..На
овом турниру учествује 24 играча. Почетком
маја чека нас лига, а после правимо план и
програм за тај велики јесењи турнир. Раније
је било мањих турнира, али сада покушавамо да пропагирамо шах у Темерину. Нажалост, немамо своје просторије. Основа нам
је рад са децом и то је на првом месту у клубу. Има заинтресоване деце, али просторије су нам највећи проблем. То је први наш
задатак, који морамо остварити.
Председник клуба истиче да су људи изу-
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зетно заинтересовани за овакве турнире и
да шах, као спортска дисциплина, веома
позитивно утиче на развој личности.
– Људи су изузетно заинтересовани
за овакве турнире, али их је у Србији све
мање. Некад се сматрало да су шахисти са
30 година достигли свој врхунац. Међутим,
деца данас, поред компијутера и ове технике, већ са 12 година постају велемајстори,
што је у шаху највећа титула. Кажу да људи

НАГРАЂЕНИ
УЧЕСНИЦИ ТУРНИРА
НАГРАДЕ су биле у виду пехара, медаља и симболичних новчаних износа.
Прво место освојио је Радосав Петковић из Србобрана, друго место Иван
Попов из Бечеја, док је трећепласирани био Властимир Ковачић из Сирига. За најбољег ветерана проглашен је
Радомир Марковић из Темерина, док је
титулу најбољег домаћег играча понео
Мирослав Тодић из Темерина.

који се баве шахом постају самостални,
самостално доносе одлуке, изанализирају
целу ситуацију пре доношења било какве
одлуке, тако да ова игра заиста утиче на
развој личности.
Како каже Чорба, велику захвалност
дугују Спортском савезу општине Темерин
и спознорима турнира који су подржали
његову реализацију.
Председник Спортског савеза Општине

Среда, 30. март 2022.

Темерин Недељко Ђуркић истакао је да
ново руководство Шаховског клуба Темерин улаже све напоре да шах заживи и
међу млађим генерацијама.
– Морам да кажем да ми је изузетно драго што је после неколико година
почело организовање турнира. Наравно,
ово је генерална проба пред велики јесењи турнир. Сећам се 1999. када сам лично учествовао у оранизацији. Турнир се
звао „Мат рату“. Изуезетно ми је драго да
новоизабрано руководство улаже велике

напоре и енергију да се поново организују ти турнири, са надом да ће шах да заживи и међу младима. Знам да је јако тешко
водити борбу против телефона, компијутера и видео игрица, али верујем да ће ово
руководство пронаћи пут до те деце и да ће
труд који улаже Шах клуб Темерин на челу
са Јаношем Чорбом уродити плодом.
Победник Отвореног рапид турнира
Радосав Петковић из Србобрана, који од
своје седме године игра шах, каже да му је
увек најдражи последњи пехар.

СПОРТ

– Много пута сам играо по турнирима.
Имам осам пехара, али сам побеђивао и
на турнирима где није било пехара, већ
медаља. Најдражи пехар ми је увек онај
последњи. Шах је мисаона игра где треба
да надиграш противника и што боље поставиш фигуре и направиш конкретне претње,
које он не може да одбрани. Јако је лепо
што се овако нешто одржава и надам се да
ће то трајати и да ће бити озбиљнији и јачи
турнири, јер волим изазове.
Т. К.
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ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ‘’ЈУГ’’

КОМ ШИЈ СКИ ДЕР БИ БЕЗ ПОБЕД НИ КА
Слога (Т) – Младост (БЈ) 1:1 (0:1)

Темерин – Гледалаца: 700. Судија:
Милорад Субашић (Ветерник) 7. Стрелци: Марјановић у 80. за Слогу, Папак у 39.
за Младост. Жути картони: Стјепановић,
Папак (Младост).
СЛОГА: Војводић 7, Томић 6,5, Пастор 7,
Марковић 6,5, Јаковљевић 7,5, Ергарац 6
(од 63. Пролић - ), Кочиш 7, Авдаловић 7,5
(од 90. Ћелић - ), Јакшић 7, Дервиши 7,
Гргић 6 (од 63. Марјановић 7).
МЛАДОСТ: Ромић 7, Ђукић 6,5, Остојић 7, Бајић 7, Бабић 7, Дринић 7, Зец 7,
Марковић 6,5 (од 77. Митровић -), Антонић 6 (од 46. Стјепановић 6,5), Зукић 7,5
(од 88. Шкавић - ), Папак 7,5 (од 90. Дмичић - ).
Играч утакмице: Авдаловић
Комшијски дерби, привукао је пажњу, а
пред ТВ камерама, Јарачани су се, заједно
са својим бројним навијачима, радовали у
финишу првог полувремена, када је Немања Папак одлично реаговао на петерцу и
казнио непажњу чувара. Претходно је корнер извео Тихомир Зец, док је улогу асистента одиграо Борислав Бајић.
Пет минута касније, Папак је могао да
удари печат и да израсте у јунака меча.
После проигравања капитена Зорана
Зукића, побегао је Петру Марковићу, као
метак изашао испред Душана Војводића,
али голман Слоге је сјајно интервенисао,
спречивши већ виђен погодак.
Само што је почело друго полувреме,
Зоран Зукић (40), најискуснији на терену,

СВАКОМ ПО БОД: Папак (Младост) и Пастор (Слога) ФОТО: М. Менићанин

из слободњака, искоса са 23 метра, погодио је пречку.
Ненад Марјановић је повезао редове
Темеринаца, пре његовог уласка, безидејне испред одбрамбеног бедема гостију. У
74. минуту, припремио је шансу Авдаловићу, али ударац по средини гола, осујетио је
Немања Ромић.
Акцију за изједначење, почео је капи-

тен Роберт Пастор, петом је убацио у ватру
Вукашина Авдаловића, а запажени везиста
је направио слалом по страни и заврнуо
лопту у казнени простор, где је будан био
Ненад Марјановић – 1:1.
У надокнади од девет минута, било је
узбуђења пред оба гола, са трибина су се
чули само уздаси, јер нишани нису били
подешени...
М. Менићанин

ТЕМЕ РИН ЦИ БЕЗ ПОРА ЗА 13 УТАК МИ ЦА
ТСК – Фрушкогорац 1:0 (1:0)
ТЕМЕРИН: Стадион ТСК-а,
гледалаца: 200, судија: Чурчић
(Тител), стрелац: Пашка (из
пенала) у 35. минуту, жути картони: Томић, Николић (ТСК), Н.
Сапунџић, Милојевић (Фрушкогорац), црвени картон:
Буквић (ТСК) у 79. минуту.
ТСК: Војводић 7, Пантош 7,
Лахош 6,5 (од 56. Обрадовић
6,5), Стричевић 7,5, Радичић 7,
Влаисављевић 7, Татић 7,
Пашка 8, Буквић 6, Пролић 8,
Томић 7,5 (од 89. Николић - ).
ФРУШКОГОРАЦ: Медић 7,
Бранковић 6 (од 46. В. Сапунџић 6), Ушћумлић 6,5, Перовић
7, Туцаков 7, Драгојловић 7,
Јевтић 7, Н. Сапунџић 6,5,
Милојевић 6,5 (од 90. Кукуру-

зовић - ), Богданов 7,5, Радаковић 6 (од 69. Адамек - ).
Рачунајући и јесењи део
првенства, Темеринци су у
серији од 13 мечева без пораза. Двобој са гостима из Сремске Каменице био је очекивано тежак, као и свака премијера, али домаћини су освајањем три бода испунили циљ.
Победника је одлучио Балаж
Пашка, реализатор најстроже
казне, пошто је претходно
Боро Пролић непрописно заустављен у казненом простору.
Од 79. минута, домаћини су
били без Буквића, због ударања Драгојловића, добио је
црвени картон.
М. М.
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