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Компанија „ДОО Зорић“ из Темерина корисник средстава Покрајинског
секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
АЛЕКСАНДАР СОФИЋ
У ПОСЕТИ ТЕМЕРИНУ

Фирма „ДОО Зорић“ помоћу средстава Секретаријата набавила нову машину, чиме је убрзала
процес производње - У току нови конкурс за набавку нове опреме – Покрајински секретар позвао
све привреднике из општине Темерин да учествују у конкурсу

П

окрајински секретар за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу Александар
Софић 7. априла посетио је општину Темерин
и том приликом разговарао са председником
општине Младеном Зецом о даљој сарадњи
и плановима за наредни период, али и о конкурсима које секретаријат расписује.
Ову посету секретар је искористио и да
посети фирму „ДОО Зорић“, која је прошле
године конкурисала и добила средства од
ресорног секретаријата.
Софић каже да је циљ ових конкурса да
помогну привредницима да убрзају процес
производње, али и да постану конкурентнији на тржишту.
– Покрајински секретаријат је у претходној
години расписао конкурс за куповину нове
опреме, на коме се јавила фирма „Зорић“ из
Темерина и добила средства у износу од
приближно осам милиона динара. Након
што су довезли машину и инсталирали је у
своје производне погоне, ми смо дошли да
видимо да ли је машина ту, како бисмо омогућили враћање банкарске гаранције, са
којом је компанија морала да гарантује да
ће машина бити испоручена, како бисмо
видели како компанија послује и уверили се
да ће те машине, које су обезбеђене преко
секретаријата, да послуже за убрзавање
процеса производње и да учине да фимра

буде конкурентија на тржишу. Са повећањем
конкуренције на тржишту верујем да ће
доћи и до отварања нових радних места у
општини Темерин, а самим тим и до повећања живота и стандарда становника ове
општине.
Према речима Софића, кроз досадашња
три позива за набавку нових машина, које је
спровео секретаријат, утрошено је милијарду и 350 милиона динара.
– У претходном периоду имали смо три
позива Покрајинског секретаријата за набавку нове опреме и до сада смо, кроз та три
позива, определили негде око 500 милиона
динара средстава секретаријата. С озбиром
на то да је конкурс тако конципиран да су
предузетници и привредници у обавези да
обезбеде минимум 50 посто нето вредности
опреме. Кроз досадашња три позива која
смо спровели, за набавку нових машина
утрошено је преко милијарду и 350 милиона
динара. Сада тренутно у току је четврти позив
за привреднике за куповину нове опреме у
укупном износу од 240 милиона динара и
овај конкурс траје до половине маја месеца.
Ову прилику користим да позовем све привреднике са територије општине Темерин да
учествују на овом новом позиву, али и привреднике из целе северне српске покрајине.
Председник Општине Темерин Младен
Зец позвао је све привреднике из наше

општине, којима је потребна помоћ око
аплицирања на конкурсе секретаријата да се
обрате Општинској управи.
– Ми имамо јако лепу сарадњу са овим
секретаријатом, како ми, који из локалне
самоуправе повлачимо средства, тако и привредници. Драго нам је да је покрајински
секретар господин Софић дошао да посети
једног нашег привредника, који је прошле
године повукао средства са тог конкурса, у
чијем је сада погону нова машина. Наравно,
стојимо на расплагању свим нашим привредницима да помогнемо око аплицирања
на конкурсу.
Власник фирме „ДОО Зорић“ Војин Зорић,
који је корисник средстава секретаријата,
каже да су сваком привреднику ова средства
веома значајна, јер им помаже да унапреде
своју производњу и иду раме уз раме са
иностраним фирмама.
– Нама су веома значајна ова средства, јер
на тај начин убрзавамо процес производње,
да купујемо нове машине, нову опрему и
пратимо трендове у свету, као и фирме које
долазе из иностранства, како бисмо били
равноправни у борби са њима, јер другачије
нећемо моћи да опстанемо. Ова средства су
изузетно значајна за сваког привредника, па
и за мене, јер убрзавам производњу и равој
своје фирме.
T. K.
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Одржани парламентарни и председнички избори у општини Темерин

ПРАВА РЕЧ

УБЕДЉИВА ПОБЕДА
АЛЕКСАНДРА ВУЧИЋА У ТЕМЕРИНУ

У
Темерински Мађари су саслушали наш предлог и по резултатима можемо видети да су
подржали тај наш став. То може
лако и да се провери. Када
погледате резултате на парламентарним и председничким
изборима све четири политичке
странке, које су активне у Темерину и које су подржале кандидатуру председника Вучића,
можете видети да се скоро подударају. Ови резултати показују да су темерински Мађари

зацртани циљ. Резултати су
бољи него 2018. године, али
нешто мало лошији у односу на
изборе 2020. Сматрам да је наш
коалициони партнер, Српска
напредна странка, својим политичким деловањем у кампањи
одвукла мали, али одређени
број наших гласача, што није
коректно, јер смо ми њима најискренији коалициони партнер,
који је много ризиковао подржавајући председничког кандидата. Тако да смо овим парла-

РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИХ ИЗБОРА

О
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Повереник Општинског одобра Српске напредне странке у
Темерину Дејан Брадаш, након
избора,захвалио се грађанима
и истакао да су очекивали овакав резултат, због свега што је
СНС, са Вучићем на челу, пости-

недељу, 3. априла, изашли на
изборе и подржали нашег председничког кандидата Александра Вучића. Александар Вучић
је на председничким изборима
у општини Темерин освојио
укупно 10.535 гласова, односно

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДСЕДНИЧКИХ ИЗБОРА
АЛЕКСАНДАР Вучић – Заједно можемо све 10.535 гласова
Здравко Понош – Уједињена Србија 1704 гласа
Др Милош Јовановић – Коалиција НАДА 712 гласова
Бошко Обрадовић – Патриотски блок 670 гласова
Милица Ђурђевић Стаменковски – Заветници 509 гласова
Бранка Стаменковић – Коалиција Суверенисти 378 гласова
Биљана Стојковић – Коалиција Морамо 377 гласова
Милош Вацић – Српски патриота 137 гласова
гла у претходном периоду.
– Желео бих у име Општинског одобра Српске напредне
странке да се захвалим свим
члановима и симпатизерима
странке, али и свим грађанима
општине Темерин, који су у

70 одсто бирача изашлих на
изборе подржало је политику
Александра Вучића. Управо
резултати ових избора показују
да су грађани наше општине,
као и грађани Републике Србије
опредељени за политку даљег

економског напретка, за политку мира и стабилности, а то је
политика коју спроводи председник Вучић. Желео бих наравно да се захвалим и нашим
коа ли ци о ним
парт не ри ма,
Савезу војвођанских Мађара и
Социјалистичкој партији Србије
на њиховој подршци на овим
изборима – рекао је Брадаш.
Председничког кадидата СНС
Александра Вучића на овим
изборима, поред Социјалистичке партије Србије, подржао је и
Савез војвођанских Мађара
(СВМ) што се, према речима
Роберта Пастора из редова
СВМ-а, могло и видети на изборима, на којима је велики број
Мађара свој глас дало управо
Вучићу.
– СВМ је два месеца пред
изборе изнео свој став да подржава актуелног председника
Александра Вучића, а били смо
чак и једни од предлагача.

Пише: Милован Балабан

Избори 2022
– епилог

На председничке изборе изашло 15.724 бирача од 24.596 укупно уписаних у бирачки списак –
Александра Вучића подржало 10.535 гласача, на парламентарним изборима СНС добио највећу
подршку са 7.218 гласова

длучујући и веома важни
избори за целу Србију, па
тако и општину Темерин,
одржани су у недељу, 3. априла,
на 31 бирачком месту у нашој
општини. На основу 100 посто
обрађеног бирачког материјала,
на изборима у општини Темерин од укупно 24.596 уписаних
бирача, на председничким
изборима гласало је 15.724
бирача, док је на парламентарне изборе изашло 15.487 гласача.
Убедљиву победу однели су
Александар Вучић и Српска
напредна странка.
Листа „Александар Вучић –
заједно можемо све“ у општини
Темерин на парламентарним
изборима освојила је 7.218 гласова, а још већу подршку, можда
и највећу до сада, на председничким изборима грађани су
пружили Александру Вучићу,
који је освојио 10.535 гласова.

ИЗБОРИ
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АЛЕКСАНДАР Вучић – Заједно можемо све 7.218 гласова
Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор 2.013 гласова
Ивица Дачић – Премијер Србије 1.193
Мариника Тепић – Уједињени за победу Србије 1.149 гласова
Милош Јовановић – НАДА за Србију 673 гласа
Бошко Обрадовић – Патриотски блок за обнову Краљевине
Србије 637 гласова
Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници
452 гласа
Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка 442 гласа
Морамо – Акција – еколошки устанак – Ћута 348 гласова
Суверенисти 334 гласа
Борис Тадић – Ајмо људи 201 глас
Заједно за Војводину – Војвођани 119 гласова
Отете бебе – Ана Пејић 115 гласова
Остале странке имале су мање од 40 гласова на парламентарним изборима.
препознали значај сарадње
између две државе и два народа, чији су односи на историјском максимуму. На овим председничким изборима показали
смо лојалност према договору
између наше две странке.
Када је реч о парламентарним изборима СВМ је освојио
2.013 гласова, због чега су, према речима Роберта Пастора,
делимично задовљни.
– На парламентарним изборима ми смо испунили свој

ментарним изборима делимично задовољни – објашњава
Пастор.
Највише гласова на парламентарним изборима после
Срспке напредне странке и
Савеза војвођанских Мађара
освојила је листа „Ивица Дачић
– премијер Србије“ (1.193) и
„Мариника Тепић – Уједињени
за победу Србије“ (1.149). Све
остале странке имале су испод
800 гласова.
Т. И.

предходној колумни сам рекао да
би повољан резултат избора био
онај у ком би групација уједињене око Ђиласове ССП добила што мање
гласова, а нека од листа конзервативних
партија ушла у парламент. Водио сам се
мишљу да би у том случају због баланса проевропских и проруских снага у парламенту власти лакше било да воде неутралну политику (наравно под условом да
постоји хомогеност у друштву, односно да групација конзервативних партија не врши притисак на власт некоординирано са
онима који воде државу), пошто би притисак глобалистичких
структура за потпуно приклањање колективном западу у оквиру српског парламента био видно слабији.
Десило се управо тако нешто, с тим да је број конзервативних изборних листа, који је прешао цензус, све изненадио. Сем
што је ово први пут одраз реалног стања у српском друштву,
које није потпуно еврофилско, може се констатовати да је (под
претпоставком да друштво почне да превазилази многобројне поделе) овај однос снага у највишем дому демократије и
добар основ за вођење политике у наредним, више него турбулентним временима која наса очекују.
Неоспорно је да је најубедљивију, али и најбитнију победу
однео Александар Вучић на председничким изборима. Скоро
60% гласова гарантује његов лични печат, али и највећу одговорност у даљем вођењу српског брода на светском узбурканом геополитичком мору. Ова победа је многи убедљивија од,
можда не потпуно очекиваног, али и даље доброг резултата
СНС-а на парламентарним изборима. Број од 120 посланика
обезбеђује мирно формирање власти. Да ли само са мањинама или са још неким групацијама, видећемо.
Састав нове владе биће показатељ нашег, пре свега спољно-политичког курса, те заузимања става у до сада небивалом конфликту између Русије и колективног запада. Наша
досадашња неутралност већ је доведена у питање, пре свега великим, до сада незамисливим притисцима из Америке
и ЕУ. Попуштање и потпуно окретање леђа Русији може да
нас удаљи од историјског словенског савезника, угрози нашу
енергетску безбедност, али оно што је најбитније да нас остави
окружене и изоловане у друштву оних који желе да нам распарчају земљу, али и да нас преуме у правцу самопорицања
наше историје, духовне и идентитетске вертикале, да доведу у
питање суштину нашег постојања и нас самих.
Са друге стране инсистирање на неутралности, на неувођењу санкција Русији (чиме је Русија задовољна), може да подстакне поједине структуре на западу (дубока држава) у правцу
повлачења инвестиције (пре свега Немачка), али што је још
горе у правцу изазивања нестабилности у региону. У том случају (као што већ видимо) била би угрожена Република Српска,
Срби у Црној Гори и на Косову и Метохији, што би све имало
за последицу велики пад националне економије и животног
стандарда, као и урушавање свих облика државности, како у
матици тако и на периферији простора који насељава српски
народ.
Како год, колективни запад, решен да заврши са Русијом,
ненаклоњеност према Србији врло лако може да радикализује. Услед тога наша политика мора бити политика балансирања
(никако конфронтације) у условима када је то готово немогуће.
Отуда могу рећи да нас чека до сада најтежи период, који захтева мудро руковођење, готово надземаљску мудрост, како би
из ових паклених времена наш државни и народни брод изашао са што мање оштећења.
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Осамдесетједногодишњица од бомбардовања Краљевине
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АКТУЕЛНО

Југославије и масовног стрељања у Сиригу

АПРИЛ 1941. ГОДИНЕ – ИСТОРИЈА КОЈА СЕ НЕ СМЕ ЗАБОРАВИТИ

Бомбардовање Краљевине Југославије на православни Ускрс – Прва четири дана бомбардовања
употребљено око 440 тона запаљивих бомби – У Сиригу 13. априла стрељано 111 недужних људи

Н

а православни Ускрс, 6. априла 1941.
године, пре тачно 81 годину, бомбардован је Београд. Без објаве рата,
силе Трећег рајха су напале Краљевину Југославију и тада је за само четири дана бомбардовања употребљено око 440 тона запаљивих бомби. Немци нису бомбардовали
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мостове, јер су им били важни за допремање трупа и материјала.
Београд је од напада из ваздуха бранио
елитни Шести ловачки пук, који је био лоциран на земунском аеродрому и јединице
противваздухопловне одбране Ваздушне
зоне Београд.

Не зна се тачан број авиона које су оборили југословенски пилоти, али се из разних
извора овај број процењује од 42 до 48. У
борбама је погинуло 11 југословенских
пилота.
Мало је познато да је прво масово стрељање у Краљевини Југославији управо било
на простору општине Темерин, у Сиригу, 13.
априла 1941. године, када је убијено 111
невиних људи, махом жена, деце и стараца.
Тим поводом на Споменику жртвама
фашизма у Сиригу тог дана одржан је помен
страдалима у априлском рату.
Заменик председника Општине Темерин
Дејан Брадаш каже да је тај догађај оставио
изузето велике последице на становнике
Сирига и велики печат у историји породица,
које су изгубиле своје наближе.
– Сваке године, у пролеће, обележавамо
страдање нашег становништва у априлском
рату 1941. године. То је догађај који је оставио изузетно велике последице на становништво Сирига и један тежак печат у
историју бројних фамилија у Сиригу. Уједно
то је и први већи масовни злочин који се
догодио на територији Краљевине Југославије. Изузетно је значајно да ми као локална самоуправа и заједница негујемо културу сећања на овакве догађаје. Посебно ми
је драго што су са нама и представници

Матице српске, Музеја жртава геноцида и
бројни други званичници, што показује да
овај немили догађај полако добија адекватно место у нашој националној историјографији и да се овом темом бавимо на одговоран и озбиљан начин. Верујем да ће у будућим временима политичке елите, које буду
водиле ову земљу, знати да из оваквих
догађаја извуку поуке и да се овакви догађаји више никад не догоде овде у нашој
земљи – истиче Брадаш.
Помену жртвама фашизма први пут присуствовао је начелник Општине Гацко из
Херцеговине др Огњен Милинковић нагласивши да се народу, који заборави своју
историју, та историја понавља.
– Прво бих да се захвалим председнику
општине Темерин и Месној Заједници
Сириг што су нас позвали да присуствујемо
овом важном догађају. Морам да кажем да,
пре свега, морамо да пођемо од једне
чињенице, а то је да се народу који заборави своју историју, та историја понавља. Хвала Богу ми смо у последње време све
паметнији у политичком смислу и не забоваљамо своју историју. Сириг је место где се

доселио велики број Херцеговаца после
Првог и Другог светског рата, од тога велики
број људи из општине Гацко. То је оно што је
спона између нас и ми ове наше везе морамо да учвршћујемо. Нажалост, ово је тужан
дан, када се сећамо свих тих жртава из
1941. године и читаве наше историје, али то
је нешто чега морамо да се сећамо и да
одамо пошту нашим прецима који су невини овде страдали, само зато што су били
православни Срби. Наравно, оно што је
важно да кажемо јесте да морамо да памтимо и опраштамо – наглашава Милинковић.
На скупу је у име Месне заједнице Сириг
говорио одборник Скупштине општине
Темерин Небојша Вукадиновић, који је том
приликом рекао да сећање на 13. април
није позив за мржњу или освету, већ опомена да се такви злочини више никада и
нигде не понове.
– Овај дан је веома важан за српски
народ, али нарочито нама Сирижанима, јер
смо тог 13. априла изгубили 111 наших
суграђана, чија су имена исклесана на овом
споменику, како никада не бисмо забора-

ДЕО СРПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ
ЗАУВЕК ИЗГУБЉЕН
ТОКОМ бомбардовања Београда страдала је и Народна библиотека Србије на
Косанчићевом венцу у Београду. Уништени су до темеља цела зграда и готово све што се ту од њеног оснивања
чувало. Сви инвентари и каталози, књижни фонд од 500.000 свезака, целокупна преписка значајних личности из културне и политичке историје Србије и
Југославије и још много тога је заувек
изгубљено.

Истог дана почео је и немачки напад
на Грчку. Међутим, Хитлер је тражио да
се направи јасна разлика између напада
на Југославију и на Грчку, јер му је било
жао да ратује против племенитог грчког
народа, наводе поједини историчари.
Зато је Атина срећом спасена за добробит читавог човечанства, а над Београдом је одржана лекција свима у Европи
који би се дрзнули да пруже отпор нацистичкој Немачкој.

вили кроз какву су голготу и муку прошли.
Оваква врста опомене и освежење памћења свима нама је јако важна, зато је битно
да се сваке године на овај дан окупимо у
што већем броју и тиме покажемо да нисмо
заборавили. Ово није позив на мржњу или
освету. Сећање на овај дан, са ове временске дистанце, подсећа на тежак терет наше
историје с којом се морамо носити. Злочин
не треба упоређивати или разумети, већ
осудити и не дозволити да се икада више
понови – поручио је Вукадиновић.
На скупу су још говорили и председник
Матице српске др Драган Станић и директор Музеја жртава геноцида Дејан Ристић.
Венце на споменик положили су представници локалне самоуправе, Месне
заједнице Сириг, Матице српске, Музеја
жртава геноцида, општине Гацко, али и
представници удружења ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и
поштовалаца из Сирига и из Старог Ђурђева, СУБНОР-а, Социјалистичке партије Србије и Покрета социјалиста.
Програм обележавања овог веома
важног, историјског дана у српској историји
настављен је у Основној школи „Данило
Зеленовић“ у Сиригу, на научној трибини
„Злочин у Сиригу 13. априла 1941. године –
први масовни злочин над српским народом
у Другом светском рату“.
Потписан је и протокол о сарадњи између
Матице српске и Музеја жртава геноцида,
након чега је почело предавање.
На трибини су говорили председник Матице српске проф. др Драган Станић, генерални секретар Матице српске др Милан
Мицић, заштитник грађана – омбуцман др
Зоран Павловић, директор Музеја жртава
геноцида Дејан Ристић, др Бојан Арбутина и
пуковник проф. др Далибор Денда.
Т. К.
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Председник Општине Темерин обишао Полицијску станицу у Темерину

И ове године сви родитељи који су се пријавили на конкурс добили ауто-седишта

ПОСТАВЉЕН ВИДЕО НАДЗОР НА ЧЕТИРИ ДОДЕЉЕНО 79 АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ
НАЈПРОМЕТНИЈЕ РАСКРСНИЦЕ

П

редсед ник
Општи не
Темерин Младен Зец
обишао је Полицијску
станицу у Темерину и разговарао са начелником полиције
Вељком Милекићем о сигурносним камерама, које су
постављене на неколико локација дуж Новосадске улице у
општини Темерин.
Постављено је укупно 24
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камере, које имају угао гледања од 360 степени. Председник општине каже да је циљ
постављања видео надзора да
се грађани осећају спокојније
и безбедније у нашој општини.
– Општина Темерин је из
свог буџета издвојила осам
милиона динара за ову инвестицију. У питању су камере на
јавној површини постављене

на четири најпрометније раскрснице у Новосадској улици.
Поставили смо 24 камере, чији
је угао гледања 360 степени.
То је јако важна инвестиција за
све наше грађана, када је реч о
сигурности и безбедности –
наглашава Зец.
Код Полицијске станице у
Темерину постављена је и
монтажна контролна соба са

рачунарима, са којих надлежна лица прате покривене
раскрснице и са којих се веома
јасно могу видети и регистарске ознаке возила, али исто
тако и да ли су возачи везали
појасеве, да ли телефонирају
или чине друге саобраћајне
прекршаје.
Пројекат постављања видео
надзора на јавним местима
започет је још пре четири
године, а проблем је, према
речима председника општине, био у прибављању дозвола.
– Овај пројекат смо започели још 2018, али због свих
дозвола које смо морали да
прибавимо тек се сад завршио. Сада су пуштене у рад и
надам се да ће полиција користити ове камере из ове контролне собе у којој се налазимо, не само за прекршаје у
саобраћају, већ за сва кривична дела која се дешавају на
нашој територији, а сви суграђани да ће бити спокојнији,
јер су јавна места покривена
камерама и до починиоца кривичних дела ћемо верујем
врло лако моћи да дођемо.
Т. К.

О

пштина Темерин је 30.
марта у позоришној сали
Културног центра „Лукијан Мушицки” доделила 79 бесплатних ауто-седишта родитељима који су се пријавили на
конкурс и испунили прописане
услове.Општина Темерин по
четврти пут спроводи ову акцију, а и ове, као и прошле године,
сви који су аплицирали добили
су ауто-седишта за децу.
На церемонији доделе говорили су председник Општине
Темерин Младен Зец, председник Скупштине општине Роберт
Пастор, председник Савета за
безбедност саобраћаја Драган
Бјељац и представница Агенције за безбедност саобраћаја
Републике Србије Јелена Аксентијевић.
Након њиховог обраћања,
уследило је предавање о томе
колико је важно користити
ауто-седишта, али и како их
поставити у складу са висином
и килажом детета.
Ауто-седишта је уручивао
председник општине истакавши том приликом задовољство
што је, судећи према броју пријављених родитеља на овом
конкурсу, све више деце у
општини Темерин.
– Ово је већ четврта година
заредом да Савет за безбедност саобраћаја додељује бес-

платна ауто-седишта свим
нашим суграђанима. Ове године смо издвојили 350.000 динара за ове намене, чиме смо
обезбедили 59 ауто-седишта, а
20 сигурносних седишта смо
добили од Агенције за безбедност саобраћаја Републике
Србије. Ова акција је врло
важна, имајући у виду параметре које пратимо и који показују
да много родитеља не вози безбедно децу. Нама је циљ превенција, односно да у случају

удеса, саобраћајне незгоде,
деца буду безбедна – наглашава Зец.
Председник Савета за бебедност саобраћаја у општини
Темерин Драган Бјељац каже да
деца највише страдају као путници у возилу, а не као пешаци.
– Јако је битно да користимо
сигурносна ауто-седишта када
превозимо децу, зато што статистика показује да у нашој
земљи највише деце страда у
саобраћајним незгодама, као

путници у возилу, а не као
пешаци или возачи бицикла.
Зато Општина Темерин већ
неколико година у континуитету, поред бесплатне поделе
ауто-седишта, организује и едукацију о томе колико је важно
употре бља ва ти
сигур но сна
седишта и како их правилно
поставити – објашњава Бјељац.
Према последњим индикаторима, како каже Јелена Аксентијевић из Агенције за безбедност саобраћаја, степен употребе ауто-седишта за децу данас
је око 70 процената у односу на
претходне године.
– То је свакако побољшање.
Међутим, тежимо ка томе да
овај процес употребе буде још
већи. Сматрамо да превентивним активностима, које спроводимо континуирано, доприносимо томе да родитељи поведу
рачуна о овој теми, односно да
се код њих развија свест о томе
колико је важно да децу превозе на правилан начин. Велика је
ствар да кроз овакве превентивне активности делујемо ка
њима, а да они, када развију
свест о значају безбедног учешћа у саобраћају, то преносе на
своју децу и та деца онда развијају позитивне безбедносне
ставове – упозорава Аксентијевић.
Т. К.
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Поводом Ускрса, највећег хришћаноског празника, уприличена манифестација „Ускршње чаролије“

Ускршњи вашар одржан 21. априла у центру Темерина

УСКРС – ПРАЗНИК МИРА,
НАДЕ И ЉУБАВИ

Х

ришћани, који време
рачунају по грегоријанском календару, ове године 17. aприла прославили су
Ускрс. Они који време рачунају
по јулијанском календару највећи и најстарији хришћански
празник обележили су 24. априла.
Без обзира што је увек истог
дана, у недељу, датум прослављања Ускрса из године у
годину се помера, пошто је он
покретни празник. Празнује се
после јеврејске Пасхе у прву
недељу после пуног месеца,
после пролећне равнодневнице.
Код источних хришћана Ускрс
најраније може да падне 4.
априла, а најкасније 8. маја.
Док код западних хришћана
увек пада између 22. марта и
25. априла.
Ускрсом се завршава седмонедељни Велики пост. У народу,
Ускрс се поред Божића сматра
највећим хришћанским празником и празнује се три дана.
Међутим, хришћанска црква га
сматра највећим празником у
години и стога Ускрс и назива
„празником над празницима“.
У нашој, мултинационалној средини, овај празник има
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посебну чар, јер се прославља
и по грегоријанском и по јулијанском каледнару тј. два пута
– једном када идемо у госте,
а други пут када их дочекујемо. Лепота суживота Мађара и
Срба огледа се и у обичајима,
који се у неким сегментима разликују, али нашу заједницу баш

због тога чине посебном.
Код католика посебно је
интересантан обичај поливање
девојака са обичном или мирисном тоалетном водом, другог
дана Ускрса. Током овог обичаја
на ускршњи понедељак момци
се окупљају и кочијама обилазе куће у којима живе девојке.

ПРАЗНИК

Среда, 27. април 2022.

Песмицама и рецитацијама их
поздрављају и поливају водом,
а девојке им заузврат поклањају фарбана јаја.
У време овог верског празника на трпези код каталика се
могу поред шунке, кобасице,
салате и рена, пронаћи и петлова супа и печење, а цео празник
обележавају у кругу породице.
За Васкрс су, такође, везани
лепи обичаји у нашем народу.
У целом хришћанском свету,
па и код Срба, за овај празник
је везан и обичај даривања јајима. Јаје је симбол обнављања
природе и живота. И као што
бадњак горећи на огњишту даје
посебну чар божићној ноћи,
тако исто васкршње црвено јаје
значи радост и за оне који га
дају и који га примају.
Када сване дан Васкрсења
Христова, са свих торњева православних храмова, дуго, звоне сва звона, и јављају долазак
великог празника. Домаћин са
својим члановима породице
одлази у цркву на свету васкршњу службу. После службе,
народ се међусобно поздравља речима: „Христос Васкрсе!“ и „Ваистину Васкрсе!»“ Тај
поздрав траје све до Спасовдана.

ТЕМЕРИНСКО ПРОЛЕЋЕ
НА ПИЈАЦИ У ЦЕНТРУ
ГРАДА

У

Овим поводом, организована је манифестација „Ускршње
чаролије“ чији су организатори Туристичка организација
општине Темерин и Културни
центар „Лукијан Мушицки“
Темерин, а покровитељ целог
догађаја је Општина Темерин.
Ова манифестација отворена је
9. априла Ноћним базаром који
је организован поводом Ускрса
који се празнује по грегоријанском календару. Најмлађима је 12. априла приказана и
ускршња луткарска прдстава
„Храбри зека“ на мађарском
језику у галерији Културно центра „Лукијан Мушицки“. Следећег дана, 13. априла, отворена
је изложба дечијих радова на
тему Ускрса у малој галерији
Културног центра. Преко двеста радова је красило зидове
мале галерије, а најкреативнији радови ће бити награђени.
Центар Темерина, тачније
парк испред Општине, красило је 13 џиновских јаја која су
14. априла шарали најкреативнији основци са подручја
општине Темерин, користећи
бројне технике, а три најлепше

осликана јаја биће и награђена. Тог дана програм манифестације „Ускршње чаролије“
праћен је музичким концертом
Бранимира Росића „Авантура летеће гитаре“. Присутнима су се обратиле и чланица
Већа задужена за ресор образовања Изабела Урбан, као и
саветница и спољна сардница
Министарства просвете Снежана Мандић. Нешто касније,
малишани су могли уживати уз
кловна – аниматора.
Следећи догађај који је уприличен поводом манифестације
„Ускршња чаролија“ и поводом
Ускрса који се празнује по јулијанском календару је Ускршњи
вашар, организован 21. априла у центру Темерина, на ком
су посетиоци могли да пазаре
ручно изарађене радове, цвеће, ускршњу декорацију и друге производе карактеристичне
за пролеће. Наконт тога, истог
дана од 12 часова грађани су
могли да уживају у наступу
аниматорке Славице из Новог
Сада и представи Бубулекине
бубе.
С. К.

сусрет највећем хришћанском православном празнику Ускрсу, 21. априла од 10
до 17 часова организован је Ускршњи вашар у центру Темерина код
малог парка.
Наиме, Туристичка организација општине Темерин организује
Ускршњи вашар већ други у низу
ове године са циљем да сви Темеринци/ке и посетиоци Темерина
на једном месту пронађу све што
им је потребно за уређење њихових вртова, балкона и домова.
И овог пута, на вашару су се
могле пронаћи поред цвећа,
разни ускршњи мотиви, слаткиши,
мед, природна козметика и многи
други ручно израђени радови.
Ускршњи вашар је имао неколи-

да децу оспособимо да развијају
одређене вештине, своје таленте,
осећај за лепо за продају, за живот
просто у заједници и друштву. Ове
године чини ми се да нас је највише, што је показало да смо се ужелели једни других. Ми смо презадовољни, још по неки производ је
остао и то је то – са задовољством
каже Биљана Маричић.
Александра Милетић, која ручно израђује природну козметику,
од прошле године учествује на
оваквим дешавањима, те су се и
њени производи нашли на тезгама вашара.
– Од прошле године сам почела да учествујем на овим дешавањима. Идеја ми је интересантна и лепа. Увек сам за новине,

ко изложбених целина – изложбу
цвећа и украсног биља, домаћих
производа, ручних радова и ускршњих декорација, а ове године
укупно је било 22 излагача.
Своје место на Ускршњем вашару пронашли су и радови које су
направили корисници Центра за
децу и младе, а како каже координаторка овог Центра Биљана
Маричић, задовољство им је да
учествују на свакој манифестацији
коју организује Туристичка организација општине Темерин и јако
су задовољни посетом ове године.
– Сваке године излазимо на
ове дивне и сјајне манифестације које организује Туристичка
организација општине Темерин.
Нама је циљ да наша деца, корисници Дневног центра, покажу
шта све знају и шта током године
раде, својим рукама од природног
материјала, на задовољство грађана наше општине. Трудимо се

освежења и некако ми је драго
кад се нешто овако лепо дешава.
Јако волим природну козметику,
лично је и користим и отуд идеја
баш овим да се бавим, тако што
сам почела прво самој себи да је
правим – објашњава Милетић. –
Организујем и креативне радионице за ограничен број људи. Што
се тиче посете Ускршњег вашара,
из мог угла може то много боље.
Било је дешавања кад је било
више посетилаца, али то зависи и
од времена.
Суграђани су на Ускршњем
вашару имали прилику да купе
пригодне ускршње поклоне, уживају у укусној храни и пићу, као
и доброј забави. Паркић који се
налази у самом центру Темерина
красило је 13 ишараних џиновских
јаја, те се на први поглед могло
осетити да је на овом месту завладала права Ускршња чаролија.
С. К.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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АКТУЕЛНО

Среда, 27. април 2022.

Друштво српско-руског пријатељства у Темерину постоји од 1996. године

НЕГОВАЊЕ ОДНОСА ДВА НАРОДА
КРОЗ КУЛТУРНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Среда, 27. април 2022.

КУЛТУРА

Покрајинска смотра мађарских глумаца – аматера први пут у Темерину

ПОЧЕО СУСРЕТ МАЂАРСКИХ
ГЛУМАЦА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ

Покрајинска смотра траје од 21. до 30. априла – Учествују глумачке секције из различитих делова
Војводине – Публика ће на фестивалу моћи да погледа десет такмичарских представа
У Темерину је 21. априла почела 26.
Покрајинска смотра мађарских глумаца –
аматера у Војводини и трајаће до 30. априла. Окупиле су се глумачке секције из различитих делова Војводине: Суботице, Новог
Сада, Купусине, Кикинде, Тобе, Бачке Тополе, Сенте и Мужље.
Смотра је отворена у галерији Културног
центра „Лукијан Мушицки“ Темерин изложбом фотографија и плаката представа са
претходних смотри, али и историјских података и фотографија темеринског аматерског
глумишта.

ГЛУМАЧКА СЕКЦИЈА
КУД-а СИРМАЈ КАРОЉ

Д

руштво српско-руског пријатељства
представља асоцијацију општинских и
градских друштава и удружења које
датира још од 1982. године, а оснивач и први
председник удружења била је наша велика
песникиња Десанка Максимовић. Огранак
Друштва у Темерину постоји од 1996. године.
Тежиште активности Друштва је управо у
општинским организацијама - што омогућава непосредан рад са великим бројем чланова и лица заинтересованих за опстајање
организације.
Данас постоји око 50 општинских организација које су удружене у Сабор друштава и
удружења српско-руског пријатељства Србије чија је председница позната уметница
Ивана Жигон. Сабор друштава и удружења је
добитник највиших признања и ордена за
културно-хуманитарни рад од стране наше
државе, Републике Српске, Руске федерације, Белорусије, Српске и Руске православне
цркве...
– Друштво је основано ради афирмације
и неговања духовних, културних, научних и
других видова сарадње српског и руског
народа, имајући у виду историјске дугогодишње пријатељске везе два народа. Рад
Друштва се огледа кроз континуиране
активности секција за децу и Омладину, а
заснива се превасходно на организовању
културних дешавања и манифестација, као
и хуманитарном раду – објашњава нам
Нада Медић, професорка историје и дуго-
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годишња председница Друштва.
Верујући у реченицу да на младима свет
остаје највећи део активности усмерен је
према деци и омладини узраста од 7 до 25
година. Током рада захваљујући Друштву
грађани Темерина су имали прилику да слушају Академски хор из Новочеркаска, Уметнички театар из града Дмитрова као и оперску певачицу Наталију Рижову.

ЉУБАВ ЈЕДИНИ УСЛОВ
ЗА ЧЛАНСТВО
ЧЛАНСТВО Друштва је шаролико како
генерацијски, тако и по полној, образовној и националној структури. Највећи
број младих од 12 до 25 година је у Друштву из љубави према руском језику
који изучава у школи, али и из разлога
постојања и квалитетног рада унутар
културно-уметничких секција.
Друштво из Темерина је 2011. године
прво у Србији започело манифестацију
„Дани словенске културе и писмености“.
– О посећености тих манифестација у
Темерину није потребно много ни говорити
јер у сали Културног центра која има нешто
преко 300 места, никада нисмо имали испод
400 посетилаца – наглашава Анђелија Лончар, професорка руског језика и књижевности и заменица председнице Друштва.

Поред улоге добрих домаћина, чланови
друштва су били и добри гости. Не тако давне 2008. године у сарадњи са тадашњим
КИЦ „Лукијан Мушицки“ учествовали су на
IV међународном фестивалу Словенске културе и уметности у Москви, где је хор заузео
одлично 2. место и имао више наступа на
више локација, где је једна од њих била и
Московски државни конзерваторијум Чајковски.
Никако се не сме заборавити и хуманитарно деловање организације, где је уз подршку
Друштву велика већина приватника општине
Темерин учествовала више пута у кординисаним хуманитарним акцијама и својим
донацијама обезбедила помоћ ученицима
са Косова и Метохије.
– Одржавање манифестације на коју смо
посебно поносни свакако је била руски празник Масленица, који је код нас познатији
под именом Беле покладе. Носилац одржавања Масленицеу Темерину свакако је била
Анђелија Лончар, а пуну подршку у организацији пружиле су нам и наставнице Основне школе „Петар Кочић“ из Темерина.
Масленица је празник праштања и љубави,а
обелажава се током недељу дана пред Ускршњи пост. Да би успели да пренесемо потпуни доживљај након манифестације смо наше
госте послуживали палачинкама које су
један од заштитних знакова овог празновања – наглашава Нада.
Милан Савић

ПРЕМА речима Флориана Варге, за
све веће интересовање младих, али и
старијих људи за глумачку секцију
КУД-а „Сирмаи Карољ“ заслужан је професор Ласло Шандор.
– Глумачку секцију је покренуо професор, редитељ и глумац Ласло Шандор, који ради са младом екипом, а
последње три године ради и са старијима. Он води глумачку секцију и већ
можемо видети да су се и неки нови
људи прикључили, јер им се свиђа како
господин Шандор припрема представе
са својом екипом и како из људи, који
желе тиме да се баве, извлачи оно најбоље.
На манифестацији, која је такмичарског
карактера, играће се 10 поредстава, а глумачке трупе оцењиваће и награђиватистручни жири.
Прву представу увек игра домаћин, па је
тако пред препуном позоришном салом
Културног центра „Лукијан Мушицки“ глумачка секција мађарског културно-уметничког друштва „Сирмаи Карољ“ Темерин одиграла позоришну драму „На дну“ Максима
Горког.
Председник МКУД „Сирмаи Карољ“ Флориан Варга каже да им је част што су домаћини 26. Покрајинске смотре и позвао грађане да погледају представе које су на репертоару.
– Главни циљ је био да се окупимо и
мислим да смо то и успели, јер удружење је
радило, а и остале секције су вредно радиле.
Са друге стране успели смо и публику да

анимирамо, видело се да су људи једва
чекали да се овако нешто догоди и код нас.
Важно је да се чује лепа реч, да се види глума, погледају представе. Позориште је живот
уствари, оно представља рефлексије на
живот. Иначе, за Темерин је карактеристична
традиција аматерског глумишта и мислим да
то треба да негујемо – каже Флориан.
Такмичарски део смотре траје до 28. априла, 29. ће бити одржане радионице, док ће
задњег дана фестивала, 30. априла, када се
буду проглашавали победници, бити одиграна монодрама Народног позоришта из Суботице коју изводи Ласло Шандор,
руководилац глумачке секције МКУД
„Сирмаи Карољ“.
Организатори смотре су мађарско културно-уметничко друштво „Сирмаи Карољ“,
Културни савез војвођанских Мађара и Завод
за клутуру војвођанских Мађара.
Ову манифестацију су финансијски подржали Општина Темерин, Министарство културе и информисања, Покрајински секретаријат за културу и информисање, Покра-

јински секретаријат за образовање и националне мањине, али и мађарска држава преко Фондације Бетлен Габор.

ПРВИ ПУТ У ТЕМЕРИНУ
ФЕСТИВАЛ постоји од 1996. и одржава се сваке године на другом месту.
На прошлогодишњој Покрајинској
смотри, одржаној у Сајану, у општини
Кикинда, крајем октобра месеца, награду „Патаки Ласло“ за најбољу представу
сусрета у традиционалним оквирима
освојила је глумачка секција МКУД
„Сирмаи Карољ“ за извођење музичке
комедије „Кокошије мердевине“ Золтана Рокуша. Темерин је по први пут, од
када се одржаају сусрети, постао домаћин ове манифестације.
Мађарски национални савет је сусрет прогласио манифестацијом од националног значаја.
Т. К.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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АКТУЕЛНО

Среда, 27. април 2022.

На пијачном тргу у Темерину 9. априла организован Ноћни базар

КУПУЈ ДОМАЋЕ

КОНКУРСИ

Среда, 27. април 2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Одбор за награде и признања
Број: 06-2/2022-01
Дана: 28.02.2022. године
ТЕМЕРИН
Одбор за награде и признања општине Темерин на основу члана 5. став 2. Одлуке о додели звања Почасни грађанин
и признања За Темерин (‘’Службени лист општине Темерин’’ број 4/2019) , објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање иницијатива за доделу звања ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН
и признања ЗА ТЕМЕРИН за 2022.годину.

П

оводом Ускрса који се празнује
по грегоријанском календару
на пијачном тргу у Темерину,
9. априла, одржан је други Ноћни
базар, којим је отворена манифестација „Ускршње чаролије“.
Од четири сата после подне до
десет увече посетиоци су имали прилике да се прошетају пијацом и од
различитих излагача виде, пробају и
купе разноразне производе.
На штандовима се могло наћи од
сухомеснатих, млечних производа, куваног вина, посластица све до
сувенира, гардеробе, украса за јелку
и различитих рукотворина.
Да је базар привукао велико интересовање сведочи и велики број
посетилаца, којих је како је време
одмицало било све више и више.
Пијаца је 9. априла била центар
дешавања у Темерину.
Организатор Ноћног базара је Туристичка организација општине Темерин уз сарадњу са организатором
Новосадског ноћног базара, фирмом
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Трг предузетништва, а под покровитељством Општине Темерин.
Према речима директорке Туристичке организације општине Темерин Марине Ињац, Ноћни базар
представља окупљање пре свега
малих произвођача, а овај пут је био
попуњен капацитет пијаце, прецизније око 120 излагача је било присутно и то не само из општине Темерин већ и из других места.
– Од 120 излагача колико их је
било, око 30 је било са подручја наше
општине, док су остали из окружних
места. Идеална прилика, не само
за домаће посетиоце, да дегустирају, купе неки домаћи производ, већ
и за људе из других места да посете општину Темерин. У плану нам је
још један базар у октобру месецу.
Ова манифестација је пре свега једна прилика да мали произвођачи
пронађу, споје, виде и науче оно што
желе да примене на некој од својих
производњи. И ово је свакако добар
начин да се промовише наша општи-

на и једна велика подршка малим
произвођачима, са акцентом на то да
треба да купујемо домаће – додаје
Ињац.
Директорка Туристичке организације је искористила прилику и позвала људе добре воље да у што већем
броју посете овакве догађаје, јер је
реч озбиљном догађају који се организује и у другим местима као што су
Инђија и Београд на води.
– Поручила бих љубитељима оваквих манифестација да следећи пут
дођу у што већем броју. Велики показатељ нам је то што нас људи сами
контактирају из околних места и тиме
показују да желе да дођу у Темерин
и посете овакво једно дешавање, а
тиме и обиђу наше место. Порука
целе приче је сарадња и удруживање
мањих произвођача. Свакако, реч је
о озбиљном дешавању које се организује и у другим местима као што су
Инђија и Београд на води – закључује
за „Наше новине“ Ињац.
С. К.

Звање и признање додељује се физичким и правним
лицима, као и другим организацијама, чија делатност или
животно дело у области науке, привреде, предузетништва
– занатства, културе, уметности, здравствене и социјалне
заштите, унапређења животне средине, спорта и физичке
културе у вршењу јавних овлашћења и у другим областима од непосредног интереса доприноси развоју, очувању
традиција и афирмацији општине Темерин (у даљем тексту: општина) и њених грађана.
Звање и признање могу се доделити физичким и правним лицима и другим организацијама из земље и иностранства.
Звање и признање могу се доделити и постхумно.
Звање Почасни грађанин додељује се за истакнуто и
трајно животно дело у области науке, привреде, уметности, образовања и васпитања, као и за резултате постигнуте у јавном животу и развоју културног стваралаштва и
то физичким лицима која су својим делима и чињењима
допринела подизању угледа општине у земљи и иностранству уз претходну сагласност министарства надлежног за
послове локалне самоуправе.
Годишње се додељује највише једно звање ПОЧАСНИ
ГРАЂАНИН.
Признање ЗА ТЕМЕРИН додељује се правним и физич-

ким лицима, као и другим организацијама и то за истакнуте научне, културне и уметничке активности; односно
за значајну делатност у образовању, комуналној, социјалној, здравственој, привредној области као и у онима који
су својим радом допринели већем степену развоја јавног
реда и мира и лицима који су својим спортским и другим
резултатима пронели славу своје општине.
Годишње се додељује највише три признања ЗА ТЕМЕРИН.
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица
у општини Темерин да поднесу своје иницијативе и предлоге. Сви заинтересовани могу своје предлоге доставити
у писаној форми поштом на адресу , Одбор за награде и
признања општине Темерин, Новосадска 326 Темерин или
преко писарнице Општинске управе општине Темерин
најкасније до 10.05.2022. године.
Текст Јавног позива објављен је на сајту општине Темерин, огласној табли Општинске управе општине Темерин,
огласним таблама месних заједница општине Темерин,
штампаним листовима: ‘’ Наше новине’’,’’ Temerini újság’’,
‘’Дневник’’ и ‘’Magyar Szó’’.
ОДБОР ЗА НАГРАДЕ
И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА, ОПШТИНА ТЕМЕРИН, ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН,
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БРОЈ: 501-25/2022-04
ДАНА: 21.04.2022. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Обавештава се јавност да је носиоц пројекта “GOBEM”
ДОО ул. Кнеза Михаила бр.9, из Београда, поднео захтев
за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ФОТОНАПОНСКЕ СОЛАРНЕ
ЕЛЕКТРАНЕ “ГОБЕМ” у Темерину, на кат.пар. бр.7281/1,
7282/1, 7283, 7284, 7285/30 и 7285/33 К.О. Темерин, у
радној зони блок 84, на путу према Иланџи, на територији
општине Темерин.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама овог органа канцеларија бр. 9, Општинске управе Темерин, Новосадска
Поступак води:
(Габриела П.Милински, дипл.биолог)

бр. 326 у Темерину, у периоду од 28.04.2022. год. до
09.05.2022. год. , од 8.00 до 13.00 часова.
У току трајања јавног увида заинтересована јавност
може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о
потреби процене утицаја предметног пројекта на животну
средину овом органу.
Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из
става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за
предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог
стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
Начелник одељења:
(Горан Грковић, дипл.инг.грађ.)
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КУЛТУРА

Среда, 27. април 2022.

Прва збирка песама ауторке Драгане Богданић

Среда, 27. април 2022.

ЕДУКАЦИЈА

Екипа ,,Наших новина“ доноси последњи наставак о Лукијану Мушицком

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПЕСАМА „ЉУБАВ“

УЧИТЕЉ СРПСКОГ НАРОДА

– Геније рода – Бранилац српског националног идентитета
– Неправедно запостављени национални великан
РЕТКО ко је и у данашње време толико
образован, свестран и учен као што је то
некада био Лукијан Мушицки. У једној
личности постојали су епископ и архимандрит, песник, учитељ, полиглота, лингвиста, сакупљач народних умотворина...
Дивили су му се познати савременици.
Био је изузетно популаран између 1820. и
1840. године. Јернеј Копитар називао га је
,,српским Хорацијем“, Павел Шафарик
,,кнезом српских песника“, за Његоша он
је ,,геније рода“, а за Ђуру Даничића је
,,отац новије српске књижевности“. Управо му је Даничић, са доласком српског
романтизма, преузео песничку славу, а
Мушицки полако тонуо у заборав.

ГЛАС НАРОДОЉУПЦА

Књига поезије садржи три блока песама – љубавне, духовне и родољубиве песме

У

галерији Културног центра „Лукијан
Мушицки“ Темерин 9. априла одржана је промоција књиге поезије
„Љубав“ ауторке Драгане Богданић.
Ауторка се по први пут представила темеринској публици својом збирком песама, а
интересовање грађана је било велико.
Са писањем песама је, како каже, почела
2016. године, а одважила се да изда своју
прву књигу поезије сазнавши од пријатеља
за конкурс који је расписала општина.
– Књига се просто десила. Још 2016.
године догодиле су се неке ситуације које
су ме навеле да почнем да пишем. Често
су ме и пријатељи наговарали да издам
збирку. Од Марка Јовичића сам сазнала за
општински конкурс и да могу да се добију
одговарајућа средства. Конкурисала сам и
ево нас овде на промоцији моје збирке
песама. Ово нису моје једине песме, ове
из збирке су настале у периоду од 2016. до
2021. године. Имам већ неке нове, јер
често пишем, све ме инспирише. Надам се
да ће се људима збирка песама допасти,
јер су то све песме из душе, базиране на
неким истинитим догађајима.
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БИОГРАФИЈА
ДРАГАНЕ БОГДАНИЋ
РОЂЕНА је 13. јуна 1984. године у
Глини (садашња Република Хрватска).
Услед ратних дешавања 1995. године
преселила се са породицом у Србију.
Основну школу завршила је у Косовској Митровици, а у Темерин се доселила 1999. године, где и данас живи.
Завршила је Економску школу у Новом
Саду, а 2008. године је дипломирала
на Филозофском факултету у Новом
Саду, на смеру англистика и стекла
звање професора енглеског језика и
књижевности. Радила је као професор
у основним школама и школама страних језика, али и као преводилац у
приватним фирмама. Волонтира у
Удружењу „КАП“ и у хуманитраној
организацији „Космету на поклон“.
Писањем поезије се бави од 2016.
године, а своју прву књигу издала је у
фебруару 2022. године.

Рецезент Драганине књиге је један од
веома талентованих и истакнутих песника
Марко Јовичић, који истиче да је реч о једној врло неуобичајеној књизи.
– Ово је једна заиста врло неуобичајена
књига. Неуобичајена пре свега по свом
садржају, где је неколико тематских врста
песама у књизи. У њој имамо блок љубавних, родољубивих и духовних песама, што
је доста необично. Верујем да Драгани
није било тешко да поред правог тима
људи, од самог почетка па до краја, сачини
овакву збирку песама. Песме су прожете
дубоким саосећањем, реалним приказом
људске природе, наших потреба, свакодневнице. У добром делу љубавних песама се примећује једна патња, један бол,
али опет читањем поезије и тим одређеним моралним људским вредностима,
које сам напоменуо у рецензији, та патња
се брише и нестаје, због те песничке слободе – објашњава Јовичић.
Промоцији књиге, поред великог броја
грађана, присуствовао је и председник
Општине Темерин Младен Зец.
Т. К.

(песма посвећена сербскоме роду)
- одломак У туђ ми народ да с’ не прелијемо,
Нек нас греју мисли те!
Да! Нек нас греју, па и к делу воде,
Труло зрно, гола реч.
Нас свише Свети Сава, Душан...мотре
Јесмо л’ ми достојни њих!
Аманет њин: ,,У добру сложни буд’те!
Прут сам слаб, у снопу јак!“
И Лукијан је увидео да опстанак српског народа лежи у слози, међусобном
разумевању и трпљењу. Или, како ми
данас кажемо: ,,Само слога Србина спасава“.

Крајем 18. века црквени и књижевни
језик, језик којим су се писала књижевна
дела, био је рускословенски или славенски, како га је Мушицки називао, а говорило се народним српским језиком. Почетком 19. века, у српском народу појавиле су
се две струје, две језичке стране- једну је
предводио митрополит Стратимировић,
другу Вук Караџић. Вук се залагао за постојање једног језика и књижевног и говорног
тј. предлаже да народни српски језик уђе
у књижевност. Мушицки се није пронашао
ни у једној ,,страни“. Он истиче важност
вере и језика као главних носилаца и бранилаца српског националног идентитета.
Такође, Мушицки сматра да оба језика и
народни и славенски представљају богатство за српски народ и не треба се одрећи
ниједног од њих.
,,Славенскиј, сербскиј језик – два су пута!
К једној цели воде нас.
... Поред оба расте цвет“.
1823. године преузима вођење Горњокарловачке епархије (данашња Хрватска,

тадашња Војна Крајина) и предузима
интензиван просветни рад на унапређењу
образовања свог народа. Од 1828. године
па до смрти, био је владика Горњо-карловачки са седиштем прво у Плашком, а од
1829. године у Горњем Карловцу. Пошто су
већ постојали Сремски Карловци, Карловац у Хрватској звао се Горњи Карловац,
ради лакшег препознавања. У Војној крајини постојале су школе на немачком, а он
је отворио прве школе на српском језику у
Плашком, Шкарама, Зрмањи и Мутилићу.
И овде је као архимандрит радио као и у
Шишатовцу, обновио је запуштено манастирско имање, основао Богословску школу у Плашком 1824. године, у којој је и сам
предавао науку. О свом трошку издржавао
је 40 ученика. Пренео је исту као епископ
Горњо-карловачки 1829. године у Карловац, а у Плашком на место ње 1831. године покренуо Припремну богословску школу. Побринуо се да српска деца у граничарским немачким школама добију православни катихизис.
Мушицки је умро као владика у Горњем

Карловцу 15. марта 1837. године. Сахрањен је на тамошњем православном гробљу. На мраморној плочи с предње стране
пише: ,,Епископу Славном српском пјеснику Лукијану Мушицком диже споменик
признање српског народа“, и стихови:
,,Гласом арфе своје
Будио је и учио Србље љубит род,
А род вјечне славе спомен диже
Родољубља учитељу свом“
Са задње стране написано је: ,,Рођен у
Темерину г. 1777. Епископ од године 1828.
до год. 1837. Упокојио се дне 15. марта
1837. године“.
Његова смрт снажно је одјекнула међу
ученим Србима тог времена, а Његош је о
томе испевао стихове:
,,Храм се српских Музах разруши на вјеки,
Увјехнуше вјенци пастира и пјевца;
Паде ступац, снажни отеческе цркве,
Катедра је пуста, а лира пребјена,
Мушицкога нема, началника кина!“
Од личне библиотеке Лукијана Мушицког кренула је 1837. године да се ствара
Народна библиотека Србије.
Данас се име Лукијана Мушицког спомиње само у уским књижевним круговима. Неправедно је запостављен у школским програмима, на часовима српског
језика или историје. Његово име спомиње
се само у својству учитеља и помагача
Вука Стефановића Караџића. Нажалост, не
анализирају се његове оде, не спомиње се
његов значај српском језику, култури,
историји и традицији. У Темерину име
Лукијана Мушицког носе улица, средња
школа и културни центар.
К.Н.Н.
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Војвођанска лига „Југ“

ЈАРАЧА НИ УДАХ НУЛИ КИСЕО НИК
Младост (БЈ) – Доњи Срем 2015 1:0 (1:0)

Бачки Јарак – Стадион Ливадица. Гледалаца: 200. Судија: Немања Кампић (Нови
Сад) 7. Стрелaц: Дринић у 37. минуту. Жути
картони: Зец, Ђукић, Стјепановић, Марковић (Младост), Милановић (Доњи Срем
2015).
МЛАДОСТ: Ромић 7, Ђукић 7, Остојић 7,
Бајић 7, Бабић 8, Дринић 8, Стјепановић
7,5, Зец 7, Марковић 7,5, Дмичић 6,5 (од 46.
Зукић 7), Папак 6,5 (од 87. Стојановић –).
ДОЊИ СРЕМ 2015: Ристић 6, Јешић 6,5,
Зорић 7, Радивојевић 7, Рудан 7,5, Зејић
6,5, Милановић 7, Радосављевић 6 (од 68.
Љубојевић –), Марковић 7, Вукмановић 6,5,
Секулић 7.
Играч утакмице: Дринић
Јарачани су се, предвођени новим тренером Савом Ковачевићем, радовали
после осам кола, чиме су удахнули кисеоник у борби за опстанак. Храбро су плавобели ушли у меч, а другопласирани тим на
табели, саплео је капитен Мирко Дринић.
Одузео је лопту Зорану Зејићу и распалио
са 25 метара, погодивши доњи угао, уз слабу реакцију голмана Драгише Ристића.
Најбољу шансу да дуплира капитал,
имао је штопер Бојан Бабић, у 58. минуту, када је ударцем главом, после корнера
Тихомира Зеца, уздрмао пречку.
Вања Марковић је асистирао Луки Секулићу за шут из чисте позиције, а голман

МИНИМАЛАЦ: Дринић и Стјепановић (Младост), Зорић (Доњи Срем 2015) ФОТО: М. Менићанин

Немања Ромић је храбром интервенцијом
преусмерио лопту у корнер. Предраг Марковић, иако везиста, силом прилика, био
је најистуренији у формацији домаћина и

мало је недостајало да корнер Зеца крунише поготком. Велика три бода, остала су на
кишом умивеној Ливадици...
М. Менићанин

ПАСТОР ИЗ ПЕНА ЛА ДОНЕО РАДОСТ
Слога (Т) – Раднички (Ш) 2:1 (0:0)
ТЕМЕРИН: Стадион Слоге,
гледалаца: 100, судија: Грмуша (Петроварадин), стрелци: С.
Кочиш у 55. и Пастор (из пенала)
у 86. за Слогу, Крајновић у 81. за
Раднички, жути картони: Јакшић
(Слога), Сарић (Раднички).
СЛОГА: Војводић 7, Марковић
7, Пастор 8, Јаковљевић 7,5, И.
Кочиш 7, Ергарац 7, Авдаловић 7
(од 87. Ћелић – ), Дервиши 7 (од
46. Марјановић 7), Јакшић 7,5,
Павићевић 7 (од 78. Борић –), С.
Кочиш 7,5.
РАДНИЧКИ: Николић 7,5, Аперлић 7, Дрча 7, Стојшић 7, Смиљанић 7,5, Крајновић 7,5, Сарић
7, Влаисављевић 6,5, Добројевић
6 (од 70. Јовановић - ), Субић 7,
Савић 6,5.
Борба се распламсала у другом полувремену, а за радост

Темеринаца побринуо се Срђан
Кочиш. После ударца Ненада
Марјановића, уз претходну грешку младог Добројевића, најбоље је реаговао на одбитак и лопту послао иза леђа бонуса Марка
Николића. Мало је недостајало
да се и брат Иван упише у листу
стрелаца, али статива је била
савезник гостију.
Душан Крајновић је, девет
минута пре краја, као метак, улетео искоса у казнени простор и
изједначио резултат. Прекршајем
је у казненом простору заустављен Зоран Јакшић, а одговорност је преузео капитен Роберт
Пастор, означивши крај серије од
три узастопна пораза. Шиђани су
у надокнади времена погодили
пречку.
М. М.
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