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Председник Општине Темерин Младен Зец обишао Дом здравља у Темерину
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НОВО ВОЗИЛО ЗА ХИТНУ ПОМОЋ
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ом здравља Темерин ове
године 19. маја добио је
ново санитетско возило
за хитну помоћ. Пријему возила
присуствовао је председник
општине Темерин Младен Зец,
који се том приликом захвалио
Министарству
здравља
републике Србије и нагласио да
ће локална самоуправа као и до
сада помагати рад ове здравствене установе издвајањем
одређених средстава на годишњем нивоу.
– Моји сарадници и ја,заједно
са директором Томиславом
Угарковићем и колективом
Дома здравља, присуствовали
смо пријему возила. Овом прили ком
захва љу јем
се
Министарству
здравља
републике Србије и очекујем да
ће сада услови рада и пружање
здрав ствених услуга бити
побољшани, нарочито за хитну
службу.
– Без обзира што је Покрајина
оснивач Дома здравља, локална самоуправа ће као и до сада,
такође помагати рад ове здравствене установе издвајањем
одређених средстава на годишњем нивоу – наглашава Зец.

Дом 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, од
великог значаја је ново возило,
јер ће служити за транспорт
пацијената којима то буде најпотребније.
– Дом здравља је здравствена
установа која пружа примарну

здравствену заштиту на нивоу
општине Темерин. У склопу
помоћи домовима здравља и
здравственим установама на
терену Републике Србије ми
смо добили данас ново санитетско возило, које ће нам служити
за бржи транспорт наших пацијената, како болесних од Ковида, тако и свих других хитних
стања. У склопу других набавки
у овој години добићемо још од
Покрајине опрему за офтамологију, ренген за стоматологију и
нови аутоклав. Тако да ћемо
бити комплет опремљени што
се тиче опреме за примарну
здравствену заштиту – додаје
Угарковић.
Нова медицинска опрема,
санитетско возило, санација
здравствених објеката значајно
подижу квалтет здравстве
заштите. То, чини се, има посебан значај у малим локалним
самоуправама као што је општина Темерин. Захваљујући подршци Покрајиснке владе и доброј
сарадњи са локалном самоуправом, учињени су квалитативни помаци у области здравства.
С. К.
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ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА
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Етно-парку „Брвнара“ у Бачком Јарку
11. маја Свечаном академијом обележен је Дан колонизације, Дан Месне
заједнице Бачки Јарак, али и Дан Основне
школе „Славко Родић“.
Свечаности су, поред представника Савета
МЗ Бачки Јарак, присуствовали и председник општине Младен Зец, чланови Општинског већа, али и велики број грађана.
Председник општине том приликом истакао је важност обележавања овог дана.
– Ово место својим изгледом подсећа на
завичај наших предака колониста. Сами су
га осмислили и пренели како би бар део
свог завичаја имали у новој отаџбини, другачијој од оне у којој су одрасли. Ова Брвна-

ра њих је подсећала, а нас учи и даље о
животу каквим су некада живели. Овде су
кренули од нуле са израженим патриотизмом, борбеношћу, солидарношћу и жељом
за обнову земље. На томе смо им веома
захвални и ево, већ 76 година чувамо успомену на тренутак када су наши преци крочили на ово тле – каже Зец.
Гостима се обратио и председник Савета
МЗ Бачки Јарак Владо Карановић нагласивши да овај датум треба сваке године обележавати онако како то доликује.
– Обележавамо Дан МЗ Бачки Јарак, а
овај дан грађани називају и Даном колонизације. Пре тачно 76 година наши дедови и
очеви напустили су своја вековна огњишта

да би засновали сасвим нови живот у нашем
месту. Овај датум, 11. мај, имао је дугу традицију обележавања, међутим, у једном
периоду то је изостало. Став савета МЗ Бачки Јарак и грађана је да се настави са обележавањем тог датума онако како то доликује,
што је и учињено.

НАСЕЉАВАЊЕ
КОЛОНИСТА
ДО краја 1945. године 45.000 породица из различитих крајева тадашње Југославије напустилоје своја огњишта и
доселило се на имања војвођанских
Немаца.
У Бачки Јарак се 1946. године доселило 254 породице са око 1.600 чланова,
претежно из Босанске Крајине. То је
било окончање прве фазе насељавања
колониста. Досељавање је настављено
и током 1947. године, када је досељено
још 113 породица са укупно 676 чланова. По званичним подацима Бачки
Јарак је Нову 1948. годину дочекао са
2.438 становника.
Према попису становништва из 2011.
године Бачки Јарак има 5.687 становника и
представља једно од пријатнијих и мирнијих места за живот, које се налази надомак
Новог Сада, што га чини још атрактивнијим.
Т. К.
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центру Темерина, испред галерије Културног центра „Лукијан
Мушицки“ Темерин, 5. маја одржана је промоција добровољног служења војног рока, на којој је присуствовао велики број основаца и средњошколаца из наше, али и суседних
општина.
Посетиоци су могли да погледају и
узму рекламни материјал, а имали су и
прилику да поставе питања, на које је
одговарао мајор Владица Шљапић.
Поред мајора, промоцији су присуствовали председник Општине Темерин Младен Зец, али и начелник
Јужнобачког управног округа Милан
Новаковић.
Циљ медијске промоције служења
војног рока био је да се грађанима
приближи и појасни обавеза увођења
у војну евиденцију, начин пријављивања кандидата, као и могућност заснивања радног односа у Војсци Србије у
својству професионалног војника.
Ученици су имали прилику да се
више информишу и о наставку школовања у средњим стручним војним школама; Војној гимназији, Војној академији и Медицинском факултету војно
медицинске академије.
Мајор Шљапић каже да добровољно
служење војног рока траје шест месеци и након тога млади имају могућност
да ступе у стални радни однос као професионални војници Војске Србије.
– Прво служење војног рока траје
месец и по дана у центрима за обуку у
Сомбору, Лесковцу и Ваљеву. Следе-

ћих месец и по дана у центрима за специјалистичку обуку, а наредна три
месеца у јединицама Војске Србије.
Даје се могућност младим људима,
који добровољно одслуже војни рок,
да ступе у радни однос као професионални војници. Обезбеђен им је смештај и храна и сваки месец добијау

новчану накнаду до 38.000 динара, у
зависности од тога како се покажу на
обуци – објашњава Шљапић.
Председник општине Младен Зец
нагласио је да грађани наше општине
све додатне информације могу да
добију у Канцеларији војног одсека у
Темерину.
– Важно је да наши суграђани знају
да имамо Канцеларију војног одсека у
Општини Темерин која ради сваког
четвртка од 8 до 14 часова, тако да
могу да се информишу у том термину о
свему што се тиче војне евиденције.
Одзив је велики, а оно што смо приметили јесте да много више жена долази
по промотивни материјал. Искрено се
надам да ће се омладина пријавити у
још већем броју, јер је част бити војник
Републике Србије – наглашава Зец.
Сви заинтересовани додатне информације могу да добију на број телефона 021/4835-213 или мејлом centarmonovisad@mod.gov.rs, док се пријава за
добровољно служење војног рока
врши путем сајта mod.gov.rs.
Т. К.
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Програм стручне обуке „Унапређење друштвене одговорности у процесу активације
осетљивих друштвених група“ 12. маја одржан у просторијама Дневног центра

ПРАВА РЕЧ

ПРОБЛЕМИ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
СУ УСТВАРИ НАШИ ПРОБЛЕМИ

Д
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– Ово је прилика да на један
професионалан начин видимо
шта можемо овде ми на локалу
урадити као једна међусекторска сарадња, у смислу и запо-

ве, невладиних организација,
привреде. И на који начин
уствари пружити свим људима
да имају једнаке шансе, да
живе један живот достојан-

СВЕ БОЈЕ ИНклузије

СЛЕДЕЋИ у низу активности
Дневног центра је тек расписан ликовни конкурс под називом ‘’СВЕ БОЈЕ ИНклузије’’
намењен деци од 4 до 18
година. Конкурс нуди свој
деци једнаке шансе да размишљају, говоре те заједно стварају и друже се. Конкурс је
отворен до 17. јуна 2022. године, након прикупљања приспелих радова, у Културном
центру биће уприличена изложба и додела награда најуспешнијим. Очекује се велико
учешће деце која ће шаренилом боја показати лепоту раз-

шљавања и образовања, социјалне заштите и других јавних
предузећа локалне самоупра-

личитости и мултиетничког
живота у заједници каква је
Темерин.
Према речима Биљане
Маричић, општина Темерин
подржана је у оквиру пројекта
‘’Подстицајно родитељство’’
кроз
струч но-саве тодав ну
подршку професионалцима
из сектора социјалне заштите,
образовања и здравства у
циљу пружања ефикасније
подршке родитељству у локалној заједници, а који спроводи
СКГО, УНИЦЕФ и Министарство за бригу о породици Владе Републике Србије.
ствен човека, везано и за њихово кретање, и за њихово запошљавање пре свега и приступ

тржишту рада за један квалитетнији живот. Чини ми се да
сви имамо потребу да живимо
исто – изричита је координаторка Дневног центра.
Велики број учесника је исказао задовољство исходима ове
акредитоване обуке и предложио да обуке буду континуиране и трају дуже.
Дневни центар за децу и
младе, ове године обележава
свој јубилеј - 10 година постојања и рада на унапређењу квалитета живота и одрастања
деце у Темерину. Током деценије успешног рада, центар је
својим услугама обухватио преко 600 деце и младих као и
двоструко више родитеља. Код
највећег броја деце, пружена је
стимулација њиховом развоју,
боља комуникација и социјализација, стечене бројне вештине
из различитих области, постигнута већа самосталност и самопоуздање, боља прихваћеност
међу вршњацима, активније
укључивање у живот и друго.

Пише: Милован Балабан

Дојаве лажне
- притисци прави
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Центар ове године обележава свој јубилеј - 10 година постојања - Расписан ликовни конкурс под
називом ‘’СВЕ БОЈЕ ИНклузије’’ намењен деци од 4 до 18 година

невни центар за децу и
младе из Темерина 12.
маја у својим просторијама организовао је програм
стручне обуке под називом
„Унапређење друштвене одговорности у процесу активације
осетљивих друштвених група“.
Реч је о стручном скупу са практичарима који раде са посебно
осетљивим групама у својим
градовима, општинама. Скупу
су присуствовали представници локалне самоуправе, социјалне заштите, предшколства,
НВО, медија и других учесника
и гостију из других градова.
Према речима координаторке Дневног центра Биљане
Маричић окупљање је имало
за циљ јачање компетенција
кључних локалних актера, ради
обезбеђења ефикасније међусекторске подршке активној
инклузији, запошљавању, примени националних мера и програма запошљавања и представљања примера најбоље праксе из земље.

АКТУЕЛНО

Среда, 25. мај 2022.

Услуге свакодневно пружају
специјализовани стучњаци,
педагошке, психолошке, дефектолошке и физиотерапијске
струке и известан број људи
који на разне начине, подржавају ове рањиве групе.
За пружање услуга, центар
поседује националну лиценцу
већ пет година, с обзиром на то
да испуњава неопходне услове
за обављање те врсте рада.
У центру функционише дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју, као локална услуга у области социјалне
заштите, која доприноси одржавању и развоју капацитета
деце са сметњама у развоју и
њиховим породицима. Код
младих је побољшана способност бриге о себи и обављању
животних активности и вештине сналажења у јавном превозу, коришћење јавних служби,
у продавници, радном ангажовању и запошљавању и што
самосталнијем укључивању у
живот у заједнице.
Истовремено, у центру се од
његовог оснивања пружају
услуге логопеда и услуге физиотерапеута деци предшколског
и школског узраста. Ове услуге
су из домена говорно језичког
и успореног психо-моторног

развоја деце раног узраста.
Увођењем ових услуга обезбеђује се велика подршка и родитељима, с обзиром на то да се
деци обезбеђују третмани у
својој општини што им олакшава функционисање и смањује
трошкове. Савремени начин
живота ствара бројне негативне појаве, међу којима и тренд
пораста деце са различитим
потешкоћама. То захтева већу
стручну подршку, како би се
правовремено умањиле негативне последица по будуће
генерације.
Порука ове храбре и хумане
жене је да не затварамо очи,
јер проблем осетљивих група је
уствари наш проблем.
– Није фраза, наше мало
неким људима значи огромно.
Једино тако као заједница, која
нема предрасуде, стереотипе,
страхове и те негативне осуде
људи који су се само у једном
тренутку нашли у неком проблему, може бити једна одговорна заједница. Тако да је ово
што ми данас овде радимо сви
заједно као професионалци,
уствари посао целе заједнице,
целог друштва, и мислим да
нам то уствари недостаје –
поручује Маричић.
С. К.

остизборни период, по логици
ствари, време је када кроз груписање политичких актера, преговоре и контакте парламентарних групација, препознајемо састав могуће владе,
а самим тим и правце будуће државне
политике. То би нам био главни фокус
интересовања да је ситуација стабилна, а свет у својим регуларним токовима. Међутим није тако. Отуда можемо само да
констатујемо да након убедљиве победе на председничким
изборима, доминантна фигура остаје Вучић, док је питање
састава владе још увек отворено и у многоме зависи од динамике, колико од руско-украјинског рата, толико, а још и више,
од економско-медијског рата између колективног запада и
велике словенске државе.
Дакле, за потпуни епилог избора по свему судећи мораћемо још да сачекамо. Више због горе наведеног финансијскомедијског рата него несумњиве комотности коју има владајућа странка због готово апсолутне већине у парламенту, која
је, уз неприкосновеност Вучића као лидера, не тера на журбу
у формирању владе. Наиме појачавањем улога у конфронтацији западне империје предвођене Америком и Путинове
Русије неутрални курс Србије постаје све теже одржив.
У том контексту видим појачавање специјалних дејстава и
облика ратовања на нашим просторима. Ове активности имају за циљ производњу дестабилизације, појачавање осећаја
несигурности, а све у циљу нарушавања наше несврстаности. Ово захтева концентрацију државе на актуелне покушаје
њене дестабилизације и на неутралисање кампање убризгавања страха у систем, са циљем да се под тим утицајем усмери наша политика.
Потврда горе наведене производње страха су дојаве о подметнутим бомбама у тржним центрима, мостовима, па чак и
многобројним школама у Србији. Прво су дојаве биле сконцентрисане на Београд, где је, поред многих других установа, готово сто школа добило претеће мејлове. Пре неколико
дана школе и други објекти на простору Новог Сад и околине
такође су добили дојаве о подметнутим експлозивима.
На списку установа којима се прети нашле су се и готово
све школе, као и предшколска установа на простору општине Темерин. Када овоме додамо предходне претње, пре свих
авионима “Ер Србије”, још са почетка кризе на истоку, можемо констатовати да је највероватнији циљ постепена производња несигурности, подстицање општег страха и панике,
губитак самопуздања, појачавање осећаја немоћи државе и
раст незадовољства код грађана, а све како би се властима у
Србији “помогло” да се определе у глобалној конфронтацији (колективног Запада и Русије) изазваној ратом у Украјини.
Сигурно је формирање владе битно, али у ситуацији када
се зна ко ће водити државни брод и бити доминантан у извршној власти (да ли у овој или оној комбинацији) битније је
како ће држава да одговори на безбедносне изазове, те на
који начин ће издржати притиске и задржати правилна курс у
односу на актуелне светске конфронтације. Упркос све јачим
притисцима, који ће сигурно ескалирати у наредном периоду
(ко зна какве нас још претње и изненађења очекују), надам
се да ће држава сачувати свој неутрални курс, који подразумева наставак сарадње са западом, али и неувођење санкција Русији (кобан за нас био би прекид сарадње са било којом
страном у сукобу). Знам, лако је рећи – врашки тешко остварити.
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да имају једнаке шансе, да
живе један живот достојан-
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намењен деци од 4 до 18
година. Конкурс нуди свој
деци једнаке шансе да размишљају, говоре те заједно стварају и друже се. Конкурс је
отворен до 17. јуна 2022. године, након прикупљања приспелих радова, у Културном
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специјализовани стучњаци,
педагошке, психолошке, дефектолошке и физиотерапијске
струке и известан број људи
који на разне начине, подржавају ове рањиве групе.
За пружање услуга, центар
поседује националну лиценцу
већ пет година, с обзиром на то
да испуњава неопходне услове
за обављање те врсте рада.
У центру функционише дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју, као локална услуга у области социјалне
заштите, која доприноси одржавању и развоју капацитета
деце са сметњама у развоју и
њиховим породицима. Код
младих је побољшана способност бриге о себи и обављању
животних активности и вештине сналажења у јавном превозу, коришћење јавних служби,
у продавници, радном ангажовању и запошљавању и што
самосталнијем укључивању у
живот у заједнице.
Истовремено, у центру се од
његовог оснивања пружају
услуге логопеда и услуге физиотерапеута деци предшколског
и школског узраста. Ове услуге
су из домена говорно језичког
и успореног психо-моторног

развоја деце раног узраста.
Увођењем ових услуга обезбеђује се велика подршка и родитељима, с обзиром на то да се
деци обезбеђују третмани у
својој општини што им олакшава функционисање и смањује
трошкове. Савремени начин
живота ствара бројне негативне појаве, међу којима и тренд
пораста деце са различитим
потешкоћама. То захтева већу
стручну подршку, како би се
правовремено умањиле негативне последица по будуће
генерације.
Порука ове храбре и хумане
жене је да не затварамо очи,
јер проблем осетљивих група је
уствари наш проблем.
– Није фраза, наше мало
неким људима значи огромно.
Једино тако као заједница, која
нема предрасуде, стереотипе,
страхове и те негативне осуде
људи који су се само у једном
тренутку нашли у неком проблему, може бити једна одговорна заједница. Тако да је ово
што ми данас овде радимо сви
заједно као професионалци,
уствари посао целе заједнице,
целог друштва, и мислим да
нам то уствари недостаје –
поручује Маричић.
С. К.

остизборни период, по логици
ствари, време је када кроз груписање политичких актера, преговоре и контакте парламентарних групација, препознајемо састав могуће владе,
а самим тим и правце будуће државне
политике. То би нам био главни фокус
интересовања да је ситуација стабилна, а свет у својим регуларним токовима. Међутим није тако. Отуда можемо само да
констатујемо да након убедљиве победе на председничким
изборима, доминантна фигура остаје Вучић, док је питање
састава владе још увек отворено и у многоме зависи од динамике, колико од руско-украјинског рата, толико, а још и више,
од економско-медијског рата између колективног запада и
велике словенске државе.
Дакле, за потпуни епилог избора по свему судећи мораћемо још да сачекамо. Више због горе наведеног финансијскомедијског рата него несумњиве комотности коју има владајућа странка због готово апсолутне већине у парламенту, која
је, уз неприкосновеност Вучића као лидера, не тера на журбу
у формирању владе. Наиме појачавањем улога у конфронтацији западне империје предвођене Америком и Путинове
Русије неутрални курс Србије постаје све теже одржив.
У том контексту видим појачавање специјалних дејстава и
облика ратовања на нашим просторима. Ове активности имају за циљ производњу дестабилизације, појачавање осећаја
несигурности, а све у циљу нарушавања наше несврстаности. Ово захтева концентрацију државе на актуелне покушаје
њене дестабилизације и на неутралисање кампање убризгавања страха у систем, са циљем да се под тим утицајем усмери наша политика.
Потврда горе наведене производње страха су дојаве о подметнутим бомбама у тржним центрима, мостовима, па чак и
многобројним школама у Србији. Прво су дојаве биле сконцентрисане на Београд, где је, поред многих других установа, готово сто школа добило претеће мејлове. Пре неколико
дана школе и други објекти на простору Новог Сад и околине
такође су добили дојаве о подметнутим експлозивима.
На списку установа којима се прети нашле су се и готово
све школе, као и предшколска установа на простору општине Темерин. Када овоме додамо предходне претње, пре свих
авионима “Ер Србије”, још са почетка кризе на истоку, можемо констатовати да је највероватнији циљ постепена производња несигурности, подстицање општег страха и панике,
губитак самопуздања, појачавање осећаја немоћи државе и
раст незадовољства код грађана, а све како би се властима у
Србији “помогло” да се определе у глобалној конфронтацији (колективног Запада и Русије) изазваној ратом у Украјини.
Сигурно је формирање владе битно, али у ситуацији када
се зна ко ће водити државни брод и бити доминантан у извршној власти (да ли у овој или оној комбинацији) битније је
како ће држава да одговори на безбедносне изазове, те на
који начин ће издржати притиске и задржати правилна курс у
односу на актуелне светске конфронтације. Упркос све јачим
притисцима, који ће сигурно ескалирати у наредном периоду
(ко зна какве нас још претње и изненађења очекују), надам
се да ће држава сачувати свој неутрални курс, који подразумева наставак сарадње са западом, али и неувођење санкција Русији (кобан за нас био би прекид сарадње са било којом
страном у сукобу). Знам, лако је рећи – врашки тешко остварити.
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Председник Општине Темерин Младен Зец и деца из
ПУ „Вељко Влаховић“ помогли акцију сађења цвећа у Старом парку

У мају у општини Темерин прослављене сеоске славе Ђурђевдан и Свети Василије Острошки

НАСТАВАК УРЕЂЕЊА СПОМЕНИКА
ПРИРОДЕ У ТЕМЕРИНУ – СТАРОГ ПАРКА
Посађено 700 примерака биљака – У току и друга фаза радова на уређењу парка, која подразумева рашчишћавање дотрајалих стабала – Следећа фаза постављање дечијег игралишта, трим стазе и
теретане на отвореном

У

Старом парку у Темерину
сађењем цвећа настављени су радови на уређењу
овог заштићеног природног
добра, чиме је уређење парка
дошло до завршне прве фазе
радова, а у току је и друга фаза,
која подразумева рашчишћавање дотрајалих стабала.
Тим поводом председник
Општине Темерин Младен Зец,
заједно са децом из Предшколске установе „Вељко Влаховић“,
19. маја обишао је и помогао
акцију сађења цвећа у парку.
– Стари парк у Темерину важи
за једно од омиљених места
наших суграђана, у ком проналазе мир и хлад, али и где долазе са својим породицама да се
прошетају. Осим тога, ово место
има велики историјски значај,
те смо сматрали да истински
заслужује да буде уређено.
Стручни координатор радова на
уређењу Старог парка Мајда
Адлешић и служба ЈКП „Темерин“ радили су вредно на његовој реконструкцији, те се сада у
великој мери виде позитивне
промене. Захваљујем се деци
из ПУ „Вељко Влаховић“ и
њиховим васпитачима на учешћу у овој акцији и надам се да
ћемо сви заједно чувати и неговати нове и постојеће биљне
врсте, како бисмо што дуже
уживали у њима – поручио је
Зец том приликом.
У парку ће се у овој завршној
првој фази посадити 700 примерака биљака, а према речима координаторке радова Мајде Адлешић реч је о врстама
које су прилагођене нашем
поднебљу.
– Ова два дана се приводи
крају део пројекта обнове парка, који се односи на подизање
цветних рондела. Биће посађено неких 700 примерака биљака и реч је о врстама које су
вишегодишње цветнице, тако
да ће то дати један потпуно
нови изглед парку. Изабране су
врсте које су веома прилаго-
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дљиве условима који сада владају у парку и које доминирају у
овом нашем војвођанском
амбијенту. Јако је битно да
направимо ту спону са подручјем у којем се налазимо, безоб-

зира што радимо реплику
француског пејзажног уређења,
морамо се прилагодити терену.
Друга фаза радова је већ у
току и подразумева наставак

рашчишћавања стабала која су
дотрајала и која сметају развоју
здравих и виталних стабала,
након чега ће, како истиче
Адлешић, уследити подизање
дечијег игралишта.

– Ово је сада нови изглед
парка у односу на претходни.
Има нове боје, мирисе, цветове, динамику и вертикалну и
хоризонталну. Ово је нека завр-
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шна прва фаза, безобзира што
је прва фаза званично обухватала само садњу дрвећа и шибља.
Друга фаза је већ у току и подразумева даље рашчишћавање
стабала, која више нису за простор парка.Рашчишћавају се
стабла која су доста болесна и
склона паду или су у међувремену већ пала, као и стабла која
предимензионирано захватају
подручје, у смислу да је прегусти слог, због чега она која су
здрава и витална не могу да
функционишу. Следећа фаза
јесте подизање дечијег игралишта, обнављање трим стаза са
теретаном на отвореном, а за
све наредне фазе причаћемо
када све ово буде урађено –
објашњава Адлешић.
У Темерину је 24. маја по
први пут обележен и Европски
дан паркова у организацији
Тури стич ке
орга ни за ци је
општине Темерин и сарадњи са
удружењем „Друштво пријатеља баште“ и предавачем Мајдом Адлешић.
Циљ догађаја био је да приближи људе природи и прошири свест о значају заштићених
природних добара.
Т. К.

К

СТАРО ЂУРЂЕВО И СИРИГ
ПРОСЛАВИЛИ СЕОСКЕ СЛАВЕ

ао и све српске породице и српска села имају
своје славе, а у општини Темерин, у мају месецу,
две месне заједнице прославиле су своје славе.
МЗ Старо Ђурђево 6. маја била је центар дешавања, јер се Ђурђевдан традиционално прославља у
овом месту већ дуги низ година. Црквена литургија
служена је у храму Светог Георгија у Старом Ђурђеву,
а служби је присуствовао и председник општине
Младен Зец.
Ђурђевдан је једна од највећих српских слава, а и у
нашој општини је прославља велики број људи. У
центру МЗ Старо Ђурђево биле су постављене тезге
са различитим ђаконијама, а исто тако је било и 12.
маја у МЗ Сириг, када је прослављена црквена и сеоска слава Свети Василије Острошки.
Ове године Сириг је посетио епископ мохачки
Дамаскин Грабеж, који је и служио црквену литургију
у храму Светог Василија Острошког. Поред њега
литургији су присуствовали председник општине
Младен Зец и заменик председника општине Дејан
Брадаш.
Зец је свим грађанима, који прослављају ове две
славе пожелео добро здравље, љубав, срећу и благостање.
Велики број грађана је посетио цркву и прошетао
центром, а најмлађи су највише времена провели на
рингишпилу, који је био постављен на улазу у село,
код фудбалског терена.
Т. И.

Манифестација „Просто к’о пасуљ“ биће одржана 4. јуна на темеринском вашаришту

Т

ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕМЕРИНСКУ ПАСУЉИЈАДУ
УВЕЛИКО У ТОКУ

радиционална манифестација „Просто к’о пасуљ“
биће одржана 4. јуна на
темеринском вашаришту, а
велики број грађана наше
општине, али и шире, увелико
се пријављује за учествовање у
такмичењу кувања пасуља.
Највећа темеринска манифестација, која има хуманитарни
карактер, почеће у 11 часова, а
делиће се око 3.000 бесплатних
порција пасуља.
Организатори се сваке године труде да се, поред такмичара који учествују у надметању,
добро проведу и грађани који
су само посетиоци ове манифестације, с тога и ове године
организују богат културни и
забавни програм.
Културно-уметничка друштва,
дечији аниматори, турнир у
малом фудбалу, али и већ добро
познате равничарске игре Гора-

на Подлипеца само су део програма предвиђеног за 4. јун.
Када је реч о музичком програму, у току дана такмичари и
посетоци моћи ће да уживају у
звуцима тамбурашког оркестра
„Бисери“ и „Банде дрвене“, док

ће увече публику забављати
„Кербер“ и певачица Милица
Павловић.
Вашариште ће красити и Улица старих заната, мали вашар
традиционалних производа и
рукотворина, а заинтересовани

излагачи се још увек могу пријавити.
Пријаве екипа за такмичење
у кувању пасуља су такође још
увек у току, а котизација за учешће износи 5.000 динара. Свака
екипа добија место за кување
са столом и две клупе, павиљон, дрва за ложење и поклон
пакет.
Заинтересовани се могу пријавити у сувенирници Туристичке огранизације општине Темерин, која се налази у центру
Темерина од 8 до 15 часова, а
више информација могу добити
на број телефона 021/844-655
или путем мејла temturorg@
hotmail.com.
Манифестацију „Просто к’о
пасуљ“ организује Туристичка
организација општине Темерин, под покровитељством
Општине Темерин.
Т. И.
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сађењем цвећа настављени су радови на уређењу
овог заштићеног природног
добра, чиме је уређење парка
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радова, а у току је и друга фаза,
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Општине Темерин Младен Зец,
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прошетају. Осим тога, ово место
има велики историјски значај,
те смо сматрали да истински
заслужује да буде уређено.
Стручни координатор радова на
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њиховим васпитачима на учешћу у овој акцији и надам се да
ћемо сви заједно чувати и неговати нове и постојеће биљне
врсте, како бисмо што дуже
уживали у њима – поручио је
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У парку ће се у овој завршној
првој фази посадити 700 примерака биљака, а према речима координаторке радова Мајде Адлешић реч је о врстама
које су прилагођене нашем
поднебљу.
– Ова два дана се приводи
крају део пројекта обнове парка, који се односи на подизање
цветних рондела. Биће посађено неких 700 примерака биљака и реч је о врстама које су
вишегодишње цветнице, тако
да ће то дати један потпуно
нови изглед парку. Изабране су
врсте које су веома прилаго-
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дљиве условима који сада владају у парку и које доминирају у
овом нашем војвођанском
амбијенту. Јако је битно да
направимо ту спону са подручјем у којем се налазимо, безоб-

зира што радимо реплику
француског пејзажног уређења,
морамо се прилагодити терену.
Друга фаза радова је већ у
току и подразумева наставак

рашчишћавања стабала која су
дотрајала и која сметају развоју
здравих и виталних стабала,
након чега ће, како истиче
Адлешић, уследити подизање
дечијег игралишта.

– Ово је сада нови изглед
парка у односу на претходни.
Има нове боје, мирисе, цветове, динамику и вертикалну и
хоризонталну. Ово је нека завр-

АКТУЕЛНО
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шна прва фаза, безобзира што
је прва фаза званично обухватала само садњу дрвећа и шибља.
Друга фаза је већ у току и подразумева даље рашчишћавање
стабала, која више нису за простор парка.Рашчишћавају се
стабла која су доста болесна и
склона паду или су у међувремену већ пала, као и стабла која
предимензионирано захватају
подручје, у смислу да је прегусти слог, због чега она која су
здрава и витална не могу да
функционишу. Следећа фаза
јесте подизање дечијег игралишта, обнављање трим стаза са
теретаном на отвореном, а за
све наредне фазе причаћемо
када све ово буде урађено –
објашњава Адлешић.
У Темерину је 24. маја по
први пут обележен и Европски
дан паркова у организацији
Тури стич ке
орга ни за ци је
општине Темерин и сарадњи са
удружењем „Друштво пријатеља баште“ и предавачем Мајдом Адлешић.
Циљ догађаја био је да приближи људе природи и прошири свест о значају заштићених
природних добара.
Т. К.

К

СТАРО ЂУРЂЕВО И СИРИГ
ПРОСЛАВИЛИ СЕОСКЕ СЛАВЕ

ао и све српске породице и српска села имају
своје славе, а у општини Темерин, у мају месецу,
две месне заједнице прославиле су своје славе.
МЗ Старо Ђурђево 6. маја била је центар дешавања, јер се Ђурђевдан традиционално прославља у
овом месту већ дуги низ година. Црквена литургија
служена је у храму Светог Георгија у Старом Ђурђеву,
а служби је присуствовао и председник општине
Младен Зец.
Ђурђевдан је једна од највећих српских слава, а и у
нашој општини је прославља велики број људи. У
центру МЗ Старо Ђурђево биле су постављене тезге
са различитим ђаконијама, а исто тако је било и 12.
маја у МЗ Сириг, када је прослављена црквена и сеоска слава Свети Василије Острошки.
Ове године Сириг је посетио епископ мохачки
Дамаскин Грабеж, који је и служио црквену литургију
у храму Светог Василија Острошког. Поред њега
литургији су присуствовали председник општине
Младен Зец и заменик председника општине Дејан
Брадаш.
Зец је свим грађанима, који прослављају ове две
славе пожелео добро здравље, љубав, срећу и благостање.
Велики број грађана је посетио цркву и прошетао
центром, а најмлађи су највише времена провели на
рингишпилу, који је био постављен на улазу у село,
код фудбалског терена.
Т. И.

Манифестација „Просто к’о пасуљ“ биће одржана 4. јуна на темеринском вашаришту

Т

ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕМЕРИНСКУ ПАСУЉИЈАДУ
УВЕЛИКО У ТОКУ

радиционална манифестација „Просто к’о пасуљ“
биће одржана 4. јуна на
темеринском вашаришту, а
велики број грађана наше
општине, али и шире, увелико
се пријављује за учествовање у
такмичењу кувања пасуља.
Највећа темеринска манифестација, која има хуманитарни
карактер, почеће у 11 часова, а
делиће се око 3.000 бесплатних
порција пасуља.
Организатори се сваке године труде да се, поред такмичара који учествују у надметању,
добро проведу и грађани који
су само посетиоци ове манифестације, с тога и ове године
организују богат културни и
забавни програм.
Културно-уметничка друштва,
дечији аниматори, турнир у
малом фудбалу, али и већ добро
познате равничарске игре Гора-

на Подлипеца само су део програма предвиђеног за 4. јун.
Када је реч о музичком програму, у току дана такмичари и
посетоци моћи ће да уживају у
звуцима тамбурашког оркестра
„Бисери“ и „Банде дрвене“, док

ће увече публику забављати
„Кербер“ и певачица Милица
Павловић.
Вашариште ће красити и Улица старих заната, мали вашар
традиционалних производа и
рукотворина, а заинтересовани

излагачи се још увек могу пријавити.
Пријаве екипа за такмичење
у кувању пасуља су такође још
увек у току, а котизација за учешће износи 5.000 динара. Свака
екипа добија место за кување
са столом и две клупе, павиљон, дрва за ложење и поклон
пакет.
Заинтересовани се могу пријавити у сувенирници Туристичке огранизације општине Темерин, која се налази у центру
Темерина од 8 до 15 часова, а
више информација могу добити
на број телефона 021/844-655
или путем мејла temturorg@
hotmail.com.
Манифестацију „Просто к’о
пасуљ“ организује Туристичка
организација општине Темерин, под покровитељством
Општине Темерин.
Т. И.

9

РЕПОРТАЖА

Среда, 25. мај 2022.

Среда, 25. мај 2022.

РЕПОРТАЖА

Анкетирани Темеринци били највише заинтересовани за отварање смера из електротехнике

ОТВОРЕН НОВИ СМЕР
У СШ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“

- У општини Темерин у протеклих пет година по систему дуалног образовања ишколовано је 100
ученика – Заинтересовани ђаци сада могу да упишу још један смер у средњој школи у Темерину за
електротехничара рачунара

П

ротекле недеље, 19. маја, у просторијама СШ“Лукијан Мушицки“ одржан
је Дан отворених врата и обележен
Дан школе, где је екипа „Наших новина“
била присутна на презентацији коју су организовали ученици и наставници.
Након завршетка основне школе на матурантима је да се определе коју средњу школу уписују и какве им све могућности нуди
изабрано занимање. Темеринска средња
школа се у току протекле године потрудила
да остане атрактиван избор, како Темеринцима, тако и ученицима из околних места.
Наиме, поред осам постојећих смерова по
којима школа изводи наставу, а према
мишљењу анкетираних ученика протекле
године, отворен је и нови четворостепени
смер из области електротехнике који ученику након завршене средње школе додељује
звање електротехничар рачунара.
Јасно је да потребе тржишта диктирају
потражњу занимања, па се тако у последњим годинама ученици, који су на крају
циклуса основног образовања, занимају и
одлучују за образовне профиле који су у
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трајању од три године. Оно што се може
чути међу њима јесте да им такав избор
одмах након завршетка школе даје посао у
руке.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
МИНИСТАРСТВО просвете заједно са
Привредном комором Србије акредитује одређене привредне субјекте који у
сарадњи са школом пружају образовање ученицима на два места: у школи и
компанији. У Републици Србији се овај
модел реализује на средњем нивоу
образовања. У зависности од образовног профила, ученик може да учи у
реалном радном окружењу већ од прве
године школовања. У компанији проводи један, два или три дана недељно,
што је утврђено наставним планом и
програмом.
– Деца током школовања имају финансијску стимулацију кроз обављање праксе. У
процентима они добијају 70% од минимал-

не цене рада по уложеном сату. Шест сати
је максимално време које ученици могу да
обављају праксу. У првој години праксу
имају један дан, у другој два, док се у трећој
години пракса обавља три дана – истиче
директорица СШ“Лукијан Мушицки“ Татјана Вељковић.
Током школске 2021/22. године темеринска средња школа има уписаних 410 ученика, што се може протумачити као пораст
заинтересованих за образовне профиле
које Темерин нуди, а из школе нам поручују
да се пораст свакако очекује и следеће
школске године због новоотвореног смера
електротехничар рачунара.
– За нас је јако значајан модел дуалног
образовања. Децу коју школујемо, обучавамо у фирмама које имају линценциране
инструкторе који у сарадњи са нашим
наставницима тј. координаторима праксе
пружају свој максимум и труде се да их на
најбољи могући начин припреме за обављање будућег посла – додаје Татјана Вељковић.
Општина Темерин као једна међу првим

локалним самоуправама у Србији, која је од
почетка спровођења дуалне наставе укључена у цео пројекат, стипендира ученике
који се одлуче за избор дефицитарних занимања износом од 5.000 динара.Такође у
прилог томе јасно говори чињеница да
општина Темерин остварује око 70 процената прихода на подручју рада машинства и
обраде метала.
– Оператер машинске обраде – резање
као профил који се код нас највише образује је релативно нов на тржишту и подразумева велики број различитих вештина и
знања, што неке модерне тендеције и
модеран начин пословања захтевају. ФКЛ
се 2017. године прикључио оваквом начину
образовања и тада заправо и није био сигуран у шта улази. Међутим након завршетка
образовања прве генерације схватили смо
да смо на изузетно добром путу. Велики
број деце се одмах по завршетку матуре

СМЕРОВИ ДОСТУПНИ
ЗА УПИС
ШКОЛСКЕ 2022/23. године матуранти
ће у темеринској средњој школи моћи
да упишу девет смерова као што су гимназија општи тип (30 ученика), финансијско - рачуноводствени техничар (30
ученика), техничар заштите од пожара
(30 ученика),електротехничар рачунара
(30 ученика ) као четворо степене смерове. Међу тростепеним смеровима су
у понуди: фризер (30 ученика),оператер
за израду намештаја (30 ученика), оператер машинске обраде резањем (15
ученика), бравар- заваривач (15 ученика) као и аутомеханичар (30) ученика.
Сви ови смерови биће доступни и на
мађарском наставном језику.

запослило код нас, а та тендеција се наставила и кроз следеће генерације – наглашава Татјана Бокун, директорка сектора за
људске ресурсе у ФКЛ-у.
Због повољне географске локације
општине Темерин, становницима Темерина
који треба да упишу средњу школу у понуди
су и школе из Новог Сада, Бечеја и Жабља
поред СШ“ Лукијан Мушицки“. Избор није
лак и често се деси да у избору превагну
ситнице. Оно што сигурно Темеринцима
који се одлуче да остану у својој оштини
иде у прилог јесте и путовање до школе и
назад, које ученицима није занемарљиво, а
често пута мучно и напорно, просто избегавају, а на околину и људе су већ навикнути.
Поред добре месне одреднице темеринска
школа свакако нуди квалитетне услове
образовања као и добар и високо образовани кадар.
Милан Савић
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Током школске 2021/22. године темеринска средња школа има уписаних 410 ученика, што се може протумачити као пораст
заинтересованих за образовне профиле
које Темерин нуди, а из школе нам поручују
да се пораст свакако очекује и следеће
школске године због новоотвореног смера
електротехничар рачунара.
– За нас је јако значајан модел дуалног
образовања. Децу коју школујемо, обучавамо у фирмама које имају линценциране
инструкторе који у сарадњи са нашим
наставницима тј. координаторима праксе
пружају свој максимум и труде се да их на
најбољи могући начин припреме за обављање будућег посла – додаје Татјана Вељковић.
Општина Темерин као једна међу првим

локалним самоуправама у Србији, која је од
почетка спровођења дуалне наставе укључена у цео пројекат, стипендира ученике
који се одлуче за избор дефицитарних занимања износом од 5.000 динара.Такође у
прилог томе јасно говори чињеница да
општина Темерин остварује око 70 процената прихода на подручју рада машинства и
обраде метала.
– Оператер машинске обраде – резање
као профил који се код нас највише образује је релативно нов на тржишту и подразумева велики број различитих вештина и
знања, што неке модерне тендеције и
модеран начин пословања захтевају. ФКЛ
се 2017. године прикључио оваквом начину
образовања и тада заправо и није био сигуран у шта улази. Међутим након завршетка
образовања прве генерације схватили смо
да смо на изузетно добром путу. Велики
број деце се одмах по завршетку матуре

СМЕРОВИ ДОСТУПНИ
ЗА УПИС
ШКОЛСКЕ 2022/23. године матуранти
ће у темеринској средњој школи моћи
да упишу девет смерова као што су гимназија општи тип (30 ученика), финансијско - рачуноводствени техничар (30
ученика), техничар заштите од пожара
(30 ученика),електротехничар рачунара
(30 ученика ) као четворо степене смерове. Међу тростепеним смеровима су
у понуди: фризер (30 ученика),оператер
за израду намештаја (30 ученика), оператер машинске обраде резањем (15
ученика), бравар- заваривач (15 ученика) као и аутомеханичар (30) ученика.
Сви ови смерови биће доступни и на
мађарском наставном језику.

запослило код нас, а та тендеција се наставила и кроз следеће генерације – наглашава Татјана Бокун, директорка сектора за
људске ресурсе у ФКЛ-у.
Због повољне географске локације
општине Темерин, становницима Темерина
који треба да упишу средњу школу у понуди
су и школе из Новог Сада, Бечеја и Жабља
поред СШ“ Лукијан Мушицки“. Избор није
лак и често се деси да у избору превагну
ситнице. Оно што сигурно Темеринцима
који се одлуче да остану у својој оштини
иде у прилог јесте и путовање до школе и
назад, које ученицима није занемарљиво, а
често пута мучно и напорно, просто избегавају, а на околину и људе су већ навикнути.
Поред добре месне одреднице темеринска
школа свакако нуди квалитетне услове
образовања као и добар и високо образовани кадар.
Милан Савић
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„Мајски сусрети“ одржани од 18. до 20. маја у темеринској позоришној сали

ТЕМЕРИН ДОМАЋИН
64. МАЈСКИХ СУСРЕТА

Одиграно укупно 11 представа, осам на српском и три на мађарском језику – Ове године награду за
набољу представу однео је Ансамбл „Прометеус“ из Новог Орахова за представу „Снежана и патуљци“

су у представу и пренели емоције како на
посетиоце, тако и на жири. Пун позитивних утисака, како због деце која су била
на сцени, тако и због домаћина ове манифестације, председник жирија др Миљан
Војновић посебно је нагласио да су нијансе одлучиле при ранигарањи три најбоље
представе и да су сва деца победници.
– Уживали смо ова три дана у представа-

П

окрајнска смотра дечијег сценског
стваралаштва „Мајски сусрети“, традиционално, и ове године од 18. до
20. маја одржана је у позоришној сали Културног центра „Лукијан Мушицки“ у Темерину.
Посетиоци су имали прилику да погледају укупно 11 представа, осам на српском
и три на мађарском језику, из 10 војвођанских места.
Током три дана трајања фестивала, кроз
драмске секције и групе наступило је 149
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учесника-извођача, док је око 800 деце из
темеринске општине имало прилику да
погледа наступе својих вршњака из осталих крајева Војводине.
Смотру су отвориле чланице Општинског
већа Нина Срдић и Изабела Урбан. Том
приликом чланица Општинског већа задужена за ресор културе Нина Срдић истакла
је да ће Општина овакав вид манифестације увек подржавати и подстицати.
– Након, две године паузе због Корона вируса, манифестација Мајски сусрети,

чији је оргнизатор Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине и која има
дугу традицију, организована је. Изузетна ми је част што ће општина Темерин у
сарадњи са Култруним центром „ Лукијан
Мушицки“ три дана бити домаћин једне
овакве манифестације која децу окреће
позоришту и сличним културним активностима. Овакав вид манифестације ће
општина увек подржавати и подстицати.
Деци и учесницима желим пуно среће у
такмичењу, а деци у публици да се лепо
проведу и забаве – поручила је Срдић.
Према речима чланице Општинског
већа задужене за ресор просвете Изабеле
Урбан, од изузетног значају су манифестације које имају традицију и децу окрећу
култури.
– Ова манифестација је изузетно важна
пре свега за децу. Важно је зато што треба
позориште приближити деци, а ово је јако
лепа могућност да се то углавном и деси.
Пошто се то организује 64. пут, доказ је да
је то нешто што траје и што је традиционално. Наш Цврчак наравно најбољи и најлепше место заузима у нашим срцима. Зато
Општина води рачуна о томе да им помаже у њиховом раду. Јако је важно од малих
ногу децу приближити култури, а ово је једна могућност за то – наводи Урбан.
Љубав према сцени, покрету и машти,
млади и талентовани извођачи преточили

ма и гостопримству, видели смо разноврсне представе, приступе, креативност деце
на високом нивоу. Све похвале. У самој
завршници, рекао сам да су сва деца награђена. Сви који су били на сцени деловали
су свако из своје улоге, са својом дивном
енергијом, тако да сва деца и сви педагози који су са њима радили су заслужили од
срца награду на овим сусретима. С обзи-

ром да је то формално очекивано, поред
мноштво награда донели смо и одлуку које
су три најбоље представе. Тај критеријум је
био исрцпан до краја, дали смо себи слободу да чујемо мало и тај одјек публике.
Та нијанса је изрангирала три представе –
закључује за „Наше новине“ председник
жирија др Миљан Војиновић.
С. К.

НАЈБОЉИ НА 64. МАЈСКИМ СУСРЕТИМА

ПОСЛЕ 11 одгледаних представа на
64. „Мајским сусретима“, жири у саставу др Миљана Војновића, глумице Соње
Стипић и театролога Марка Сухаревског,
донео је одлуку да додели следећа признања и дипломе:
Дипломе за најбоље глумачко
остварење добили су:
– Данило Јовановић за глуму у представи
„На крову Среће“
– Јован Милосављевић за глуму у представи „Пети лептир“
– Лана Бјелица за глуму у представи „Кад
се вештица заљуби“
– Алекса Тодоровић за глуму у представи
„Први дејт“
– Вук Дикић за глуму у представи „Репутација“
Дипломе за најбоље епизодне улоге
освојили су:
– Нина Томић за улогу у представи „На
крову среће“
– Искра Фењчев за улогу у представи
„Џон Пиплфокс у потрази за арктичким
благом“
– Ирена Винце за улогу у представи „Кад
се вештица заљуби“
– Анђела Ненадовић за улогу у представи
„Репутација“
– Катарина Бештански за улогу у предста-

ви „Џон Пиплфокс у потрази за арктичким благом“

Похвале за глумачко
остворење добили су:
– Шерженка Миклош за глуму у представи „Комарац“
– Марк Кабок за глуму у представи „Како
је слуга спознао тајну сирена“
– Матеа Лејла Петковић за глуму у представи „Како је слуга дознао тајну сирена“
– Магдалена Михајлов за глуму у представи „Џон Пиплфокс у потрази за арктичким благом“
– Лука Савановић за глуму у представи
„Приче из Мерлиновог замка“
– Ника Недић за глуму у представи „Приче из Мерлиновог замка“
– Јован Зец за глуму у представи „Кад се
вештица заљуби“
– Милица Ђуровић за глуму у представи
„Први дејт“
– Неда Понтош за глуму у представи
„Први дејт“
– Алекса Перић за глуму у представи
„Први дејт“
Похвала Мили Миладиновић за улогу
Нине у представи „Репутација“
Добитници диплома:
– за најуспешнију колективну игру Ансамбл „Прометеус“ из Новог Орахова у

представи „Снежана и патуљци“
– за најуспешнији сценски покрет Ансамбл „Прометеус“ из Новог Орахова у
представи „Снежана и патуљци“
– за оргинални текст - Зоран Радуловић за
представу „На крову среће“
– за најуспешнију сценографију – „Цеком“
Зрењанин у представи „Џон Пиплфокс у
потрази за арктичким благом“
– за најуспешнији костим – МКУД „Непкер“ из Куле у представи „Комарац“
– за најуспешнију кореографију – ОШ
„Јован Дучић“ из Клека у представи „Пети
лептир“
– за најуспешнију режију – Славица Вучетић за представе „Први дејт“ и „Репутација“
– за педагошки рад – Золтан Фридман за
представу „До последњег даха“
ДОБИТНИЦИ ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ
ЗА НАЈБОЉЕ ПРЕДСТАВЕ
НА 64. МАЈСКИМ СУСРЕТИМА:
1. МЕСТО – Ансамбл „Прометеус“ из Новог
Орахова за преставу „Снежана и патуљци“
2. МЕСТО - Дом клутуре Црвенка, Позориште „Стеван Сремац“ за представу „На
крову среће“
3. МЕСТО – Драмски студио Позоришта
младих из Новог Сада за представу „Први
дејт“
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набољу представу однео је Ансамбл „Прометеус“ из Новог Орахова за представу „Снежана и патуљци“

су у представу и пренели емоције како на
посетиоце, тако и на жири. Пун позитивних утисака, како због деце која су била
на сцени, тако и због домаћина ове манифестације, председник жирија др Миљан
Војновић посебно је нагласио да су нијансе одлучиле при ранигарањи три најбоље
представе и да су сва деца победници.
– Уживали смо ова три дана у представа-

П

окрајнска смотра дечијег сценског
стваралаштва „Мајски сусрети“, традиционално, и ове године од 18. до
20. маја одржана је у позоришној сали Културног центра „Лукијан Мушицки“ у Темерину.
Посетиоци су имали прилику да погледају укупно 11 представа, осам на српском
и три на мађарском језику, из 10 војвођанских места.
Током три дана трајања фестивала, кроз
драмске секције и групе наступило је 149
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учесника-извођача, док је око 800 деце из
темеринске општине имало прилику да
погледа наступе својих вршњака из осталих крајева Војводине.
Смотру су отвориле чланице Општинског
већа Нина Срдић и Изабела Урбан. Том
приликом чланица Општинског већа задужена за ресор културе Нина Срдић истакла
је да ће Општина овакав вид манифестације увек подржавати и подстицати.
– Након, две године паузе због Корона вируса, манифестација Мајски сусрети,

чији је оргнизатор Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине и која има
дугу традицију, организована је. Изузетна ми је част што ће општина Темерин у
сарадњи са Култруним центром „ Лукијан
Мушицки“ три дана бити домаћин једне
овакве манифестације која децу окреће
позоришту и сличним културним активностима. Овакав вид манифестације ће
општина увек подржавати и подстицати.
Деци и учесницима желим пуно среће у
такмичењу, а деци у публици да се лепо
проведу и забаве – поручила је Срдић.
Према речима чланице Општинског
већа задужене за ресор просвете Изабеле
Урбан, од изузетног значају су манифестације које имају традицију и децу окрећу
култури.
– Ова манифестација је изузетно важна
пре свега за децу. Важно је зато што треба
позориште приближити деци, а ово је јако
лепа могућност да се то углавном и деси.
Пошто се то организује 64. пут, доказ је да
је то нешто што траје и што је традиционално. Наш Цврчак наравно најбољи и најлепше место заузима у нашим срцима. Зато
Општина води рачуна о томе да им помаже у њиховом раду. Јако је важно од малих
ногу децу приближити култури, а ово је једна могућност за то – наводи Урбан.
Љубав према сцени, покрету и машти,
млади и талентовани извођачи преточили

ма и гостопримству, видели смо разноврсне представе, приступе, креативност деце
на високом нивоу. Све похвале. У самој
завршници, рекао сам да су сва деца награђена. Сви који су били на сцени деловали
су свако из своје улоге, са својом дивном
енергијом, тако да сва деца и сви педагози који су са њима радили су заслужили од
срца награду на овим сусретима. С обзи-

ром да је то формално очекивано, поред
мноштво награда донели смо и одлуку које
су три најбоље представе. Тај критеријум је
био исрцпан до краја, дали смо себи слободу да чујемо мало и тај одјек публике.
Та нијанса је изрангирала три представе –
закључује за „Наше новине“ председник
жирија др Миљан Војиновић.
С. К.

НАЈБОЉИ НА 64. МАЈСКИМ СУСРЕТИМА

ПОСЛЕ 11 одгледаних представа на
64. „Мајским сусретима“, жири у саставу др Миљана Војновића, глумице Соње
Стипић и театролога Марка Сухаревског,
донео је одлуку да додели следећа признања и дипломе:
Дипломе за најбоље глумачко
остварење добили су:
– Данило Јовановић за глуму у представи
„На крову Среће“
– Јован Милосављевић за глуму у представи „Пети лептир“
– Лана Бјелица за глуму у представи „Кад
се вештица заљуби“
– Алекса Тодоровић за глуму у представи
„Први дејт“
– Вук Дикић за глуму у представи „Репутација“
Дипломе за најбоље епизодне улоге
освојили су:
– Нина Томић за улогу у представи „На
крову среће“
– Искра Фењчев за улогу у представи
„Џон Пиплфокс у потрази за арктичким
благом“
– Ирена Винце за улогу у представи „Кад
се вештица заљуби“
– Анђела Ненадовић за улогу у представи
„Репутација“
– Катарина Бештански за улогу у предста-

ви „Џон Пиплфокс у потрази за арктичким благом“

Похвале за глумачко
остворење добили су:
– Шерженка Миклош за глуму у представи „Комарац“
– Марк Кабок за глуму у представи „Како
је слуга спознао тајну сирена“
– Матеа Лејла Петковић за глуму у представи „Како је слуга дознао тајну сирена“
– Магдалена Михајлов за глуму у представи „Џон Пиплфокс у потрази за арктичким благом“
– Лука Савановић за глуму у представи
„Приче из Мерлиновог замка“
– Ника Недић за глуму у представи „Приче из Мерлиновог замка“
– Јован Зец за глуму у представи „Кад се
вештица заљуби“
– Милица Ђуровић за глуму у представи
„Први дејт“
– Неда Понтош за глуму у представи
„Први дејт“
– Алекса Перић за глуму у представи
„Први дејт“
Похвала Мили Миладиновић за улогу
Нине у представи „Репутација“
Добитници диплома:
– за најуспешнију колективну игру Ансамбл „Прометеус“ из Новог Орахова у

представи „Снежана и патуљци“
– за најуспешнији сценски покрет Ансамбл „Прометеус“ из Новог Орахова у
представи „Снежана и патуљци“
– за оргинални текст - Зоран Радуловић за
представу „На крову среће“
– за најуспешнију сценографију – „Цеком“
Зрењанин у представи „Џон Пиплфокс у
потрази за арктичким благом“
– за најуспешнији костим – МКУД „Непкер“ из Куле у представи „Комарац“
– за најуспешнију кореографију – ОШ
„Јован Дучић“ из Клека у представи „Пети
лептир“
– за најуспешнију режију – Славица Вучетић за представе „Први дејт“ и „Репутација“
– за педагошки рад – Золтан Фридман за
представу „До последњег даха“
ДОБИТНИЦИ ПРВЕ ТРИ НАГРАДЕ
ЗА НАЈБОЉЕ ПРЕДСТАВЕ
НА 64. МАЈСКИМ СУСРЕТИМА:
1. МЕСТО – Ансамбл „Прометеус“ из Новог
Орахова за преставу „Снежана и патуљци“
2. МЕСТО - Дом клутуре Црвенка, Позориште „Стеван Сремац“ за представу „На
крову среће“
3. МЕСТО – Драмски студио Позоришта
младих из Новог Сада за представу „Први
дејт“

13

КУЛТУРА

Среда, 25. мај 2022.

КОНКУРС

Среда, 25. мај 2022.

Промоција књиге „Два заспала“ аутора Жике Николића

НАСЛОВ КОЈИ БУДИ ЗНАТИЖЕЉУ

На основу члана 76. Закона о култури (‘’Службени гласник републике Србије’’, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020,
47/2021 и 78/2021), члана 6. Одлуке о буџету општине Темерин (‘’Службени лист општине Темерин’’, број 41/2021) и члана 2. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (“Службени лист општине Темерин”, број 2/2017) и Закључка о расписивању Конкурса за суфинансирање издавачке
делатности – објављивање књига у 2022. години из буџета општине Темерин, број:06-1/22-52-11-01, које је донело Општинско
веће дана 10.05.2022. године,
Општинско веће општине Темерин, на 68. седници одржаној 10.05.2022. године,
расписује

КОНКУРС

за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2022. години
I ПРЕДМЕТ КОНКРСА
Општинско веће у циљу унапређења издавачке делатности, развоја културе и уметности у општини Темерин, као и афирмисања културне делатности општине Темерин, суфинансираће у 2022. години
објављивање књига на српском и мађарском језику.

– Од 2014. Жико Николић је члан Друштва књижевника Војводине – До сада је издао три своја
романа –Већ дуги низ година предаје српски језик у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу

П

ромоција књиге „Два
заспала“ аутора Жике
Николића одржана је 19.
маја у Основној школи „Данило
Зеленовић“ у Сиригу, пред
пуном салом публике.
Николић је на веома занимљив начин представио своју
књигу и заголицао машту и знатижељу свих присутних, а
рецензент књиге Станислава
Бакић Јоканић је својим излагањем објаснила зашто је роман
„Два заспала“ веома специфичан, што читаоци могу да
закључе већ и по самом наслову.
Роман је објављен пре више
од годину дана у издању Градске библиотеке Новог Сада, а на
промоцију се, како каже аутор,
чекало толико дуго због епидемиолошке ситуације.
– Ово је моја трећа књига по
реду, која је објављена прошле
године. Епидемиолошка ситуација, која нас је све задесила,
разлог је што је ова промоција
тек сада. Нисам желео да ризикујем да људи, долазећи на
промоцију, размишљају хоће
ли бити здрави наредних дана.
Мислим да је ово баш право
време за промоцију моје треће
књиге.
Радња романа на почетку
смештена је у 19. веку, у време
када је Нови Сад био бомбардован. Наслов књиге је неуобичајен и подстиче свакога, ко
први пут види њене корице, да
размишља о томе на шта је
аутор то тачно мислио.
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– Топовска ђулад, преостала
од бомбардовања Новог Сада
1849. године, застала и заспала
у зидинама новосадских грађевина, одбила су да руше и уништавају град Нови Сад. То је
била инспирација да се исплете
прича. Ако су могла да одбију
ђулад, зашто не би могао да
одбије и човек? Ко је позванији
и умешнији да нам прича о
Новом Саду, ако не сат на Претроварадинској тврђави? Он,
од како је постављен тамо, кроз
бурна времена револуције па
све до данашњег дана модерног доба и музичког фестивала
„Егзит“, бележи, памти, упија
звуке, покрете и оне пријатне
тренутке радости и среће и оне
непријатне, буку, топове, бомбародвање града. Пролази све,
пролазе владари, епохе, али сат
остаје – објашњава Николић.
Проучавајући одређене историјске записе, документе, књи-

ге, које говоре о бурним временима револуције и стању на
Претроварадинској тврђави и о
војном гарнизону, писање књиге је, према речима писца, трајало неколико година.
– Верујте, прикупљајући
информације и податке, схватио сам да је то све било толико
савремено и да је и тада било
прелетања са једне стране на
другу, као у некој скупштини.
Било је разних сплетки у самом
гарнизону. Онда сам сазнао и
да је 1900. године у Нови Сад
стигао највећи циркус на свету,
тадашњи „Барнум и Бејли“ из
Америке, па се прича романа
наставила и то је други део
романа. Трећи део романа носи
назив „Излаз“ и повезан је са
савременим добом и музичким
фестивалом, који носи истоимени назив.
Како аутор истиче, у његовој
последњој књизи читаоци могу

да препознају једну велику
истину, а то је да је време нешто
што је непоткупљиво и неухватљиво.
– Човек је свашта успео да
себи прилагоди на овој планети, али чини се да је време
једино које човек није успео да
савлада. Оно неумитно тече и
живи свој живот.
Рецензент књиге Станислава
Бакић Јоканић наглашава да је
аутор у сва три романа успео да
донесе потпуно другачије и
оргиналне приче.
– Сви његови романи су
тематски различити, имају у
основи различите приче и сваки од њих је донет на другачији
и оргиналан начин. То заиста
није лако постићи, али је наш
колега Жика Николић то успео у
својим досадашњим романима. Оно што их повезује јесте да
у сва три романа спаја историјске чињенице и личности са
фикцијом, односно измишљеним лицима и догађајима.
Жика има специфичан начин
излагања, који је једноставан,
али врло пријемчив и увек
можете, оно што сте прочитали,
да продубите и да домишљате.
Овај трећи роман је изузетно
занимљив. „Два заспала“ је
интересантна прича о граду
која вас води даље у читање и
која вам продубљује, како знање о граду, тако и поимање
прошлог времена и оног у којем
живимо – наглашава Бакић
Јоканић.
Т. К.

Области за које се може конкурисати су: роман, приповедачка
проза, поезија, књижевност за децу (изузев сликовница и уџбеника),
есејистика, драма, монографије, зборници радова, дела из историје
уметности и дела из области хуманистичких наука.
II ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства за суфинансирање издавачке делатности обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Темерин за 2022. годину (‘’Службени лист
општине Темерин’’, број 41/2021), у оквиру раздела 4, функција 820,
конто 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 164, у
износу од 250.000,00 динара.
III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована
у складу са важећим законским прописима, чији се пројекти односе
на област културе.
Право учешћа на конкурсу имају искључиво прва издања дела чије
објављивање је планирано у 2022. години као и објављивање наредних издања значајних публикација.
Ако је публикација, било ког жанра, друго издање али битно измењено и допуњено у односу на претходно издање, узеће се у разматрање.
2. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу Упитника за суфинансирање изадавачке делатности - објављивање књига у 2022. години,
уз који се прилаже остала тражена документација.
Наведени Упитник је саставни део конкурса и може се преузети у
општини Темерин, први спрат, соба број 6 или на интернет страници
Општине: www.temerin.rs - одељак Култура.
Уз пријаву се подноси:
• фотокопија Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа
• званичан доказ о рачуну код Управе за трезор
• текстове чије се објављивање планира (детаљан синопсис и садржај
дела код објављивања књиге)
3. Рок за подношење пријава је од 01. јуна до 30. јуна 2022. године.
4. Пријаве се подносе лично на Писарници Општинске управе у згради Општине Темерин или путем поште на адресу:
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин
са назнаком: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ-ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2022. ГОДИНИ
5. Пријаве које се доставе после наведеног рока, пријаве са непотпу-

ном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске
поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника
којима је буџет општине Темерин током 2021. године доделио средства, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.
6. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за
издавачку делатност-објављивање књига (у даљем тексту: Комисија)
коју образује Општинско веће.
7. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава предлог Одлуке о ибору пројеката који се суфинансирају из
буџета општине Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском
већу на усвајање.
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби
затражи додатну документацију и информације.
8. Одлуку о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине
Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога
Одлуке Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.
Уговором између општине и корисника средстава уређују се права,
обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања пројекта, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.
9. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине
Темерин: www.temerin.rs - одељак Култура, најкасније у року од 60
дана од дана завршетка подношења пријава.
10. Пријаве и приложена документација се достављају у једном примерку. Конкурсна документција се не враћа.
11.Конкурс се објављује у ,,Службеном листу општине Темерин”, на
званичној интернет страници општине: www.temerin.rs, у рубрици
конкурси и огласи и у недељним новинама ‘’Наше новине’’, које излазе на територији општине Темерин.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Избор пројеката ће бити извршен у складу са Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (‘’Службени лист општине Темерин’’, број 2/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/22-52-11-01
Дана:10.05.2022. године
ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ
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веће дана 10.05.2022. године,
Општинско веће општине Темерин, на 68. седници одржаној 10.05.2022. године,
расписује

КОНКУРС

за суфинансирање издавачке делатности - објављивање књига у 2022. години
I ПРЕДМЕТ КОНКРСА
Општинско веће у циљу унапређења издавачке делатности, развоја културе и уметности у општини Темерин, као и афирмисања културне делатности општине Темерин, суфинансираће у 2022. години
објављивање књига на српском и мађарском језику.

– Од 2014. Жико Николић је члан Друштва књижевника Војводине – До сада је издао три своја
романа –Већ дуги низ година предаје српски језик у ОШ „Данило Зеленовић“ у Сиригу

П

ромоција књиге „Два
заспала“ аутора Жике
Николића одржана је 19.
маја у Основној школи „Данило
Зеленовић“ у Сиригу, пред
пуном салом публике.
Николић је на веома занимљив начин представио своју
књигу и заголицао машту и знатижељу свих присутних, а
рецензент књиге Станислава
Бакић Јоканић је својим излагањем објаснила зашто је роман
„Два заспала“ веома специфичан, што читаоци могу да
закључе већ и по самом наслову.
Роман је објављен пре више
од годину дана у издању Градске библиотеке Новог Сада, а на
промоцију се, како каже аутор,
чекало толико дуго због епидемиолошке ситуације.
– Ово је моја трећа књига по
реду, која је објављена прошле
године. Епидемиолошка ситуација, која нас је све задесила,
разлог је што је ова промоција
тек сада. Нисам желео да ризикујем да људи, долазећи на
промоцију, размишљају хоће
ли бити здрави наредних дана.
Мислим да је ово баш право
време за промоцију моје треће
књиге.
Радња романа на почетку
смештена је у 19. веку, у време
када је Нови Сад био бомбардован. Наслов књиге је неуобичајен и подстиче свакога, ко
први пут види њене корице, да
размишља о томе на шта је
аутор то тачно мислио.

14

– Топовска ђулад, преостала
од бомбардовања Новог Сада
1849. године, застала и заспала
у зидинама новосадских грађевина, одбила су да руше и уништавају град Нови Сад. То је
била инспирација да се исплете
прича. Ако су могла да одбију
ђулад, зашто не би могао да
одбије и човек? Ко је позванији
и умешнији да нам прича о
Новом Саду, ако не сат на Претроварадинској тврђави? Он,
од како је постављен тамо, кроз
бурна времена револуције па
све до данашњег дана модерног доба и музичког фестивала
„Егзит“, бележи, памти, упија
звуке, покрете и оне пријатне
тренутке радости и среће и оне
непријатне, буку, топове, бомбародвање града. Пролази све,
пролазе владари, епохе, али сат
остаје – објашњава Николић.
Проучавајући одређене историјске записе, документе, књи-

ге, које говоре о бурним временима револуције и стању на
Претроварадинској тврђави и о
војном гарнизону, писање књиге је, према речима писца, трајало неколико година.
– Верујте, прикупљајући
информације и податке, схватио сам да је то све било толико
савремено и да је и тада било
прелетања са једне стране на
другу, као у некој скупштини.
Било је разних сплетки у самом
гарнизону. Онда сам сазнао и
да је 1900. године у Нови Сад
стигао највећи циркус на свету,
тадашњи „Барнум и Бејли“ из
Америке, па се прича романа
наставила и то је други део
романа. Трећи део романа носи
назив „Излаз“ и повезан је са
савременим добом и музичким
фестивалом, који носи истоимени назив.
Како аутор истиче, у његовој
последњој књизи читаоци могу

да препознају једну велику
истину, а то је да је време нешто
што је непоткупљиво и неухватљиво.
– Човек је свашта успео да
себи прилагоди на овој планети, али чини се да је време
једино које човек није успео да
савлада. Оно неумитно тече и
живи свој живот.
Рецензент књиге Станислава
Бакић Јоканић наглашава да је
аутор у сва три романа успео да
донесе потпуно другачије и
оргиналне приче.
– Сви његови романи су
тематски различити, имају у
основи различите приче и сваки од њих је донет на другачији
и оргиналан начин. То заиста
није лако постићи, али је наш
колега Жика Николић то успео у
својим досадашњим романима. Оно што их повезује јесте да
у сва три романа спаја историјске чињенице и личности са
фикцијом, односно измишљеним лицима и догађајима.
Жика има специфичан начин
излагања, који је једноставан,
али врло пријемчив и увек
можете, оно што сте прочитали,
да продубите и да домишљате.
Овај трећи роман је изузетно
занимљив. „Два заспала“ је
интересантна прича о граду
која вас води даље у читање и
која вам продубљује, како знање о граду, тако и поимање
прошлог времена и оног у којем
живимо – наглашава Бакић
Јоканић.
Т. К.

Области за које се може конкурисати су: роман, приповедачка
проза, поезија, књижевност за децу (изузев сликовница и уџбеника),
есејистика, драма, монографије, зборници радова, дела из историје
уметности и дела из области хуманистичких наука.
II ВИСИНА СРЕДСТАВА
Средства за суфинансирање издавачке делатности обезбеђена су
Одлуком о буџету општине Темерин за 2022. годину (‘’Службени лист
општине Темерин’’, број 41/2021), у оквиру раздела 4, функција 820,
конто 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 164, у
износу од 250.000,00 динара.
III ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1. Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана регистрована
у складу са важећим законским прописима, чији се пројекти односе
на област културе.
Право учешћа на конкурсу имају искључиво прва издања дела чије
објављивање је планирано у 2022. години као и објављивање наредних издања значајних публикација.
Ако је публикација, било ког жанра, друго издање али битно измењено и допуњено у односу на претходно издање, узеће се у разматрање.
2. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу Упитника за суфинансирање изадавачке делатности - објављивање књига у 2022. години,
уз који се прилаже остала тражена документација.
Наведени Упитник је саставни део конкурса и може се преузети у
општини Темерин, први спрат, соба број 6 или на интернет страници
Општине: www.temerin.rs - одељак Култура.
Уз пријаву се подноси:
• фотокопија Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа
• званичан доказ о рачуну код Управе за трезор
• текстове чије се објављивање планира (детаљан синопсис и садржај
дела код објављивања књиге)
3. Рок за подношење пријава је од 01. јуна до 30. јуна 2022. године.
4. Пријаве се подносе лично на Писарници Општинске управе у згради Општине Темерин или путем поште на адресу:
Општина Темерин
Новосадска 326
21235 Темерин
са назнаком: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ-ОБЈАВЉИВАЊЕ КЊИГА У 2022. ГОДИНИ
5. Пријаве које се доставе после наведеног рока, пријаве са непотпу-

ном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске
поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве корисника
којима је буџет општине Темерин током 2021. године доделио средства, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији и наменском утрошку средстава, неће се узимати у разматрање.
6. О избору пројеката по расписаном конкурсу одлучује Комисија за
издавачку делатност-објављивање књига (у даљем тексту: Комисија)
коју образује Општинско веће.
7. Комисија разматра пријаве и у складу са условима конкурса, сачињава предлог Одлуке о ибору пројеката који се суфинансирају из
буџета општине Темерин и доставља предлог Одлуке Општинском
већу на усвајање.
Пре достављања предлога Одлуке, Комисија задржава право да од
подносилаца који су благовремено поднели пријаве по потреби
затражи додатну документацију и информације.
8. Одлуку о суфинансирању пројеката у култури из буџета општине
Темерин по конкурсу доноси Општинско веће на основу предлога
Одлуке Комисије.
Одлука Општинског већа је коначна.
Општинско веће није обавезно да образложи своје одлуке.
Уговором између општине и корисника средстава уређују се права,
обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализовања пројекта, као и начин извештавања о наменском трошењу средстава.
9. Резултати конкурса се објављују на интернет страници Општине
Темерин: www.temerin.rs - одељак Култура, најкасније у року од 60
дана од дана завршетка подношења пријава.
10. Пријаве и приложена документација се достављају у једном примерку. Конкурсна документција се не враћа.
11.Конкурс се објављује у ,,Службеном листу општине Темерин”, на
званичној интернет страници општине: www.temerin.rs, у рубрици
конкурси и огласи и у недељним новинама ‘’Наше новине’’, које излазе на територији општине Темерин.
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
Избор пројеката ће бити извршен у складу са Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинанасирају из буџета општине Темерин (‘’Службени лист општине Темерин’’, број 2/2017).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/22-52-11-01
Дана:10.05.2022. године
ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МЛАДЕН ЗЕЦ
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КУЛТУРА

Среда, 25. мај 2022.

У Културном центру „Лукијан Мушицки“ од 17. маја до 6. јуна
отворена изложба слика уметника Радула Бошковића

Сирижани без рампе у Градској лиги Новог Сада, пролеће обојено победничким нотама

У ТЕМЕРИНСКОЈ ГАЛЕРИЈИ ИЗЛОЖБА
О БЕЗВРЕМЕНОСТИ УМЕТНОСТИ

У

галерији Културног центра „Лукијан
Мушицки“ у Темерину 17. маја свечано
је отворена изложба слика аутора Радула Бошковића, а љубитељи уметности уметничке радове овог академског сликара могу
да погледају до 6. јуна.
У препуној галерији, на свечаном отварању,
гости су могли да уживају у изведби Игора
Далагије, који је одсвирао две нумере на клавиру. Изложбу је отворио мр Данило Вуксановић који је ову поставку на посебан начин
приближио гостима и приказао какве слике
красе зидове темеринске галерију.
– Свако ко познаје Радула Бошковића брзо
ће увидети о којој врсти уметности је реч. То је
уметност опсене, игра што се одмотава на сцени и у стварном животу, непрестано и неумољиво, из дана у дан. Мотиви устављеног театра на његовом сликарском фону осветљени
су из више углова, попут снопова који се про-

бијају кроз густу загонетку првородног греха, у
алегоријском замаху сједињене љубави. Сликарски чин тако бива изједначен потезима
боје које прекривају благу структуру рељефне
површине како би нагласили пулс времена
које никако да одгонетнемо – описао је мр
Данило Вуксановић.
Гостима се са неколико реченица обратио и
сам аутор поставке Радуле Бошковић, те изразио захвалност свим људима који су учествовали у организацији изложбе и на тај начин
допринели да се слике нађу у темеринској
галерији. Према његовим речима главни „кривац“ целе приче и организације је сликарка
Снежана Мандић, ћерка истакнутог темеринског уметника Димитрија Коларевића.
– Ово је пре свега била велика жеља покојног сликара Димитрија Коларевића, на моје
велико задовољство, да своје радове изложим овде. Међутим, нису се стекли услови.

УМЕТНИЧКИ РАЗВОЈ РАДУЛА БОШКОВИЋА
РАДУЛЕ Бошковић рођен је у Новом Саду,
2. фебруара 1954. године.Школу за примењену уметност у Новом Саду, графички
одсек, завршио 1972. године, а 1978. годинедипломирао на Факултету за примењене
уметности у Београду, на Одсеку графике, у
класи професора Бранислава Макеша и
графику књиге код професора Богдана
Кршића.Од 1979. године члан је УЛУВ-а
(Удружење ликовних уметника Војводине).
Живи и ради у Новом Саду.Бави се сликарством, графиком, сценографијом и графичким обликовањем.У Српском народном
позоришту ради од 1981. као дизајнер и
оснивач Дизајн студија, затим као уметнич-
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ки директор Маркетинга, потом као директор Културног Центра Новог Сада и поново
у Српском народном позоришту, као руководилац ,,Промо центра.Члан је ,,Арт
Директор клуба” Србије од оснивања и
Удружења уметника „Ликовни круг“ из
Петроварадина. Имао је преко 50 самосталних изложби у Београду, Марибору, Скопљу, Сомбору, Новом Саду, Крагујевцу,
Будимпешти, Паризу, Тивату, Загребу, Суботици и многим другим местима, док је преко сто колективних изложби имао из области сликарства, графике и графичког обликовања.Добитник је више награда и признања.

СПОРТ

Среда, 25. мај 2022.

Сад, захваљујући његовој ћерки Снежани
Мандић која ме је препоручила Културном
центру, организујем по први пут своју изложбу овде– наставља уметник Бошковић. - Кад
сам дошао у овај простор одушевило ме је
што је галерија савршеног облика за један
галеријски простор. Фасцинирала ме је логистика Културног центра, која обухавата велику
позоришну салу, малу и велику опремљену
галерију, идеалне за разне садржаје и пригоде. Видевши све то, схватио сам да сам на
правом месту.
На изложеним сликама, које су настале у
протеклих неколико година, су се могле видети фигуре, рајски врт, космос, а како Бошковић
објашњава на радовима је пренео нека својаразмишљања о космосу, универзуму, универзалним људским филозофским стварима.
– Овај последњи циклус је посвећен причи о
рајском врту, о рајским причама, о том неком
прапочетку, о легенди прапочетка. С друге
стране почињем да експериментишем са другим материјалима, тако да се десило неколико
објеката слика, које на неки начин искачу из
целог тог концепта, али и обједињено је јер је
рукопис препознатљив, рукопис који се тиче и
ликовног израза и визуелног, а и начина комуникације са публиком– прецизира аутор изложбе.
Како каже уметник, радећи у позоришту,
стекао је нека сазнања, размишљања и ушао у
неку филозофију људског битисања који и театар прати, те је на тај начин ушао у неку причу
о легендама библијским, филозофском односу према животу, а са друге стране и безвремености уметности. На његовим радовима
често ћете моћи да видите костиме и фигуре
из неких других светова и времена.
С. К.

СА ВРХА НАЈ ЛЕП ШИ ПОГЛЕД
На врху Градске лиге Новог Сада већ
дуже времена слика је непромењена,
захваљујући одличним резултатима фудбалера ОФК Сирига, лидера каравана.
Шест кола пре краја, са импресивним
билансом од 22 победе и два пораза, уз
гол-разлику 88:7, Сирижани су надомак
циља, експресног повратка у Новосадску
лигу.
- Сигурним кораком идемо ка вишем
рангу. Два клуба ће извадити визу за
Новосадску лигу, желимо да први прођемо кроз циљ, јер имамо најбољу екипу.
По квалитету играчког кадра и инфраструктури, није нам место у најнижем степену такмичења. Број гледалаца на трибинама је огледало резултата, имамо сјајну подршку, не само Сирижана, већ и
целе темеринске општине – јасан је Никола Вукашиновић, председник ОФК Сирига.
Два бода мање освојила је Бачка из
Бегеча, док је трећепласирани Сусек шест
корака иза и ту се завршава прича око
кандидата за пласман у виши ранг.
- Јесенас су нас победили на њиховом
терену, то су једина два пораза. Сусечанима смо се већ реванширали, недавно смо
их, пред више од 500 гледалаца, победили голом Милорада Косића, док ћемо
Бачку угостити коло пре краја трке. Већ
правимо планове за наредну сезону,

немамо намеру да играмо споредну улогу, него да наставимо узлазном линијом.
Клуб функционише на стабилним темељима, играчи су задовољни и све је на
високом организационом нивоу – истакао
је Никола Вукашиновић.

ВУКЕЉА ЗЛАТА ВРЕДАН
ЉУБИ ША Вукеља, некадашњи играч
Војводине, Партизана, Вашаша, кипарског Етникоса, Борца из Бањалуке,
Челика (Никшић) и Пролетера, у јулу ће
да наврши 39. година, а за Сирижане је
злата вредан. Као најискуснији првотимац, истински је вођа на терену, а прошлог викенда, на гостовању Хајдуку из
Чуруга (3:2), уписао је хет-трик:
- Пронашао сам мотив да још будем
на терену. Задовољство ће бити потпуно, када пред мој рођендан прославимо освајање првог места. Стекао сам
пуно пријатеља у Сиригу, оваква фудбалска средина заслужује бар војвођанског лигаша.

Најмлађи тренер у лиги Александар
Миљковић, са пуно енергије и ентузијазма, учествује у слагању мозаика. Заслужан је за сјајну хемију у тиму, играчи га
цене и без поговора реализују задатке на
терену.

- Задовољство је бити део овакве приче. Јесења два пораза била су опомена, па
смо зимус направили додатну селекцију
кадра. Из овог угла посматрано, погодили
смо са појачањима, пошто смо у досадашњем делу пролећне етапе уписали свих
девет победа, уз гол-разлику 36:3. Близу
смо циља, сада је најбитније да се не опустимо, већ да у истом ритму приведемо
сезону крају. Мало недостаје да у голгетерском салду достигнемо троцифрен
број и сигуран сам да ћемо, сходно расположењу стрeлаца, то и остварити – каже
тренер Александар Миљковић.
До спуштања завесе, Сирижани ће угостити новосадски Железничар, Хајдук (Г) и
најближег пратиоца Бачку, док гостују
Тителу, Пролетеру (Баноштор) и Милетићу
из Мошорина.
- Свесни смо сопствених могућности,
постојећи кадар био би у врху актуелног
формата Новосадске лиге, али уважавамо
ривале и никог не потцењујемо. Навикли
смо да против нас сви играју са додатним
мотивом, прижељкујући да саплету лидера. Озбиљност у раду, довела нас је на
лидерску позицију, одатле је најлепши
поглед и нећемо пропустити прилику да
се као прваци вратимо у старо друштво –
нагласио је Александар Миљковић, тренер ОФК Сирига.
М. Менићанин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП Војводина
Општинска управа
Одељење за општу управу, друштвене делатности
и јавне службе
Број:553-85/2022
Дана :10.05.2022.
Темерин
На основу Закључка Општинског већа општине Темерин број 06-1/22-52-8-01 од дана 10.05.2022. године Одељење за општу управу,
друштвене делатности и јавне службе расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о
награђивању ученика и студената са територије општине Темерин
Право на награду имају ученици са територије општине Темерин основних и средњих школа , који су освојили неко од прва
три места на окружним, републичким , регионалним и међународним такмичењима у школској 2021/2022 години, као и
наставници, који су припремали ђаке , а који су освојили неко
од прва три места на такмичењима

3. фотокопију личне карте једног од родитеља или законског
заступника детета;

Потребно је приложити за ученике:

Наведена документација се подноси на шалтеру број 4. у Општинској управи Темерин, Новосадска 326.

1. захтев за доделу награде са образложењем, личним подацима и доказом о постигнутом резултату, као и именом професора , који их је припремао за такмичење;
2. фотокопију картице текућег рачуна једног од родитеља или
законског заступника детета;

Потребно је приложити за наставнике:
1. фотокопија личне карте
2. фотокопија картице текућег рачуна

Рок за подношење пријава је од 10.05.2022. до 31.05.2022. године.
Одељење за општу управу,
друштвене делатности
и јавне службе
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КУЛТУРА

Среда, 25. мај 2022.

У Културном центру „Лукијан Мушицки“ од 17. маја до 6. јуна
отворена изложба слика уметника Радула Бошковића

Сирижани без рампе у Градској лиги Новог Сада, пролеће обојено победничким нотама

У ТЕМЕРИНСКОЈ ГАЛЕРИЈИ ИЗЛОЖБА
О БЕЗВРЕМЕНОСТИ УМЕТНОСТИ

У

галерији Културног центра „Лукијан
Мушицки“ у Темерину 17. маја свечано
је отворена изложба слика аутора Радула Бошковића, а љубитељи уметности уметничке радове овог академског сликара могу
да погледају до 6. јуна.
У препуној галерији, на свечаном отварању,
гости су могли да уживају у изведби Игора
Далагије, који је одсвирао две нумере на клавиру. Изложбу је отворио мр Данило Вуксановић који је ову поставку на посебан начин
приближио гостима и приказао какве слике
красе зидове темеринске галерију.
– Свако ко познаје Радула Бошковића брзо
ће увидети о којој врсти уметности је реч. То је
уметност опсене, игра што се одмотава на сцени и у стварном животу, непрестано и неумољиво, из дана у дан. Мотиви устављеног театра на његовом сликарском фону осветљени
су из више углова, попут снопова који се про-

бијају кроз густу загонетку првородног греха, у
алегоријском замаху сједињене љубави. Сликарски чин тако бива изједначен потезима
боје које прекривају благу структуру рељефне
површине како би нагласили пулс времена
које никако да одгонетнемо – описао је мр
Данило Вуксановић.
Гостима се са неколико реченица обратио и
сам аутор поставке Радуле Бошковић, те изразио захвалност свим људима који су учествовали у организацији изложбе и на тај начин
допринели да се слике нађу у темеринској
галерији. Према његовим речима главни „кривац“ целе приче и организације је сликарка
Снежана Мандић, ћерка истакнутог темеринског уметника Димитрија Коларевића.
– Ово је пре свега била велика жеља покојног сликара Димитрија Коларевића, на моје
велико задовољство, да своје радове изложим овде. Међутим, нису се стекли услови.

УМЕТНИЧКИ РАЗВОЈ РАДУЛА БОШКОВИЋА
РАДУЛЕ Бошковић рођен је у Новом Саду,
2. фебруара 1954. године.Школу за примењену уметност у Новом Саду, графички
одсек, завршио 1972. године, а 1978. годинедипломирао на Факултету за примењене
уметности у Београду, на Одсеку графике, у
класи професора Бранислава Макеша и
графику књиге код професора Богдана
Кршића.Од 1979. године члан је УЛУВ-а
(Удружење ликовних уметника Војводине).
Живи и ради у Новом Саду.Бави се сликарством, графиком, сценографијом и графичким обликовањем.У Српском народном
позоришту ради од 1981. као дизајнер и
оснивач Дизајн студија, затим као уметнич-
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ки директор Маркетинга, потом као директор Културног Центра Новог Сада и поново
у Српском народном позоришту, као руководилац ,,Промо центра.Члан је ,,Арт
Директор клуба” Србије од оснивања и
Удружења уметника „Ликовни круг“ из
Петроварадина. Имао је преко 50 самосталних изложби у Београду, Марибору, Скопљу, Сомбору, Новом Саду, Крагујевцу,
Будимпешти, Паризу, Тивату, Загребу, Суботици и многим другим местима, док је преко сто колективних изложби имао из области сликарства, графике и графичког обликовања.Добитник је више награда и признања.

СПОРТ

Среда, 25. мај 2022.

Сад, захваљујући његовој ћерки Снежани
Мандић која ме је препоручила Културном
центру, организујем по први пут своју изложбу овде– наставља уметник Бошковић. - Кад
сам дошао у овај простор одушевило ме је
што је галерија савршеног облика за један
галеријски простор. Фасцинирала ме је логистика Културног центра, која обухавата велику
позоришну салу, малу и велику опремљену
галерију, идеалне за разне садржаје и пригоде. Видевши све то, схватио сам да сам на
правом месту.
На изложеним сликама, које су настале у
протеклих неколико година, су се могле видети фигуре, рајски врт, космос, а како Бошковић
објашњава на радовима је пренео нека својаразмишљања о космосу, универзуму, универзалним људским филозофским стварима.
– Овај последњи циклус је посвећен причи о
рајском врту, о рајским причама, о том неком
прапочетку, о легенди прапочетка. С друге
стране почињем да експериментишем са другим материјалима, тако да се десило неколико
објеката слика, које на неки начин искачу из
целог тог концепта, али и обједињено је јер је
рукопис препознатљив, рукопис који се тиче и
ликовног израза и визуелног, а и начина комуникације са публиком– прецизира аутор изложбе.
Како каже уметник, радећи у позоришту,
стекао је нека сазнања, размишљања и ушао у
неку филозофију људског битисања који и театар прати, те је на тај начин ушао у неку причу
о легендама библијским, филозофском односу према животу, а са друге стране и безвремености уметности. На његовим радовима
често ћете моћи да видите костиме и фигуре
из неких других светова и времена.
С. К.

СА ВРХА НАЈ ЛЕП ШИ ПОГЛЕД
На врху Градске лиге Новог Сада већ
дуже времена слика је непромењена,
захваљујући одличним резултатима фудбалера ОФК Сирига, лидера каравана.
Шест кола пре краја, са импресивним
билансом од 22 победе и два пораза, уз
гол-разлику 88:7, Сирижани су надомак
циља, експресног повратка у Новосадску
лигу.
- Сигурним кораком идемо ка вишем
рангу. Два клуба ће извадити визу за
Новосадску лигу, желимо да први прођемо кроз циљ, јер имамо најбољу екипу.
По квалитету играчког кадра и инфраструктури, није нам место у најнижем степену такмичења. Број гледалаца на трибинама је огледало резултата, имамо сјајну подршку, не само Сирижана, већ и
целе темеринске општине – јасан је Никола Вукашиновић, председник ОФК Сирига.
Два бода мање освојила је Бачка из
Бегеча, док је трећепласирани Сусек шест
корака иза и ту се завршава прича око
кандидата за пласман у виши ранг.
- Јесенас су нас победили на њиховом
терену, то су једина два пораза. Сусечанима смо се већ реванширали, недавно смо
их, пред више од 500 гледалаца, победили голом Милорада Косића, док ћемо
Бачку угостити коло пре краја трке. Већ
правимо планове за наредну сезону,

немамо намеру да играмо споредну улогу, него да наставимо узлазном линијом.
Клуб функционише на стабилним темељима, играчи су задовољни и све је на
високом организационом нивоу – истакао
је Никола Вукашиновић.

ВУКЕЉА ЗЛАТА ВРЕДАН
ЉУБИ ША Вукеља, некадашњи играч
Војводине, Партизана, Вашаша, кипарског Етникоса, Борца из Бањалуке,
Челика (Никшић) и Пролетера, у јулу ће
да наврши 39. година, а за Сирижане је
злата вредан. Као најискуснији првотимац, истински је вођа на терену, а прошлог викенда, на гостовању Хајдуку из
Чуруга (3:2), уписао је хет-трик:
- Пронашао сам мотив да још будем
на терену. Задовољство ће бити потпуно, када пред мој рођендан прославимо освајање првог места. Стекао сам
пуно пријатеља у Сиригу, оваква фудбалска средина заслужује бар војвођанског лигаша.

Најмлађи тренер у лиги Александар
Миљковић, са пуно енергије и ентузијазма, учествује у слагању мозаика. Заслужан је за сјајну хемију у тиму, играчи га
цене и без поговора реализују задатке на
терену.

- Задовољство је бити део овакве приче. Јесења два пораза била су опомена, па
смо зимус направили додатну селекцију
кадра. Из овог угла посматрано, погодили
смо са појачањима, пошто смо у досадашњем делу пролећне етапе уписали свих
девет победа, уз гол-разлику 36:3. Близу
смо циља, сада је најбитније да се не опустимо, већ да у истом ритму приведемо
сезону крају. Мало недостаје да у голгетерском салду достигнемо троцифрен
број и сигуран сам да ћемо, сходно расположењу стрeлаца, то и остварити – каже
тренер Александар Миљковић.
До спуштања завесе, Сирижани ће угостити новосадски Железничар, Хајдук (Г) и
најближег пратиоца Бачку, док гостују
Тителу, Пролетеру (Баноштор) и Милетићу
из Мошорина.
- Свесни смо сопствених могућности,
постојећи кадар био би у врху актуелног
формата Новосадске лиге, али уважавамо
ривале и никог не потцењујемо. Навикли
смо да против нас сви играју са додатним
мотивом, прижељкујући да саплету лидера. Озбиљност у раду, довела нас је на
лидерску позицију, одатле је најлепши
поглед и нећемо пропустити прилику да
се као прваци вратимо у старо друштво –
нагласио је Александар Миљковић, тренер ОФК Сирига.
М. Менићанин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП Војводина
Општинска управа
Одељење за општу управу, друштвене делатности
и јавне службе
Број:553-85/2022
Дана :10.05.2022.
Темерин
На основу Закључка Општинског већа општине Темерин број 06-1/22-52-8-01 од дана 10.05.2022. године Одељење за општу управу,
друштвене делатности и јавне службе расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријављивање ученика и наставника са подручја општине Темерин за награђивање ученика и наставника у складу са Одлуком о
награђивању ученика и студената са територије општине Темерин
Право на награду имају ученици са територије општине Темерин основних и средњих школа , који су освојили неко од прва
три места на окружним, републичким , регионалним и међународним такмичењима у школској 2021/2022 години, као и
наставници, који су припремали ђаке , а који су освојили неко
од прва три места на такмичењима

3. фотокопију личне карте једног од родитеља или законског
заступника детета;

Потребно је приложити за ученике:

Наведена документација се подноси на шалтеру број 4. у Општинској управи Темерин, Новосадска 326.

1. захтев за доделу награде са образложењем, личним подацима и доказом о постигнутом резултату, као и именом професора , који их је припремао за такмичење;
2. фотокопију картице текућег рачуна једног од родитеља или
законског заступника детета;

Потребно је приложити за наставнике:
1. фотокопија личне карте
2. фотокопија картице текућег рачуна

Рок за подношење пријава је од 10.05.2022. до 31.05.2022. године.
Одељење за општу управу,
друштвене делатности
и јавне службе
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Након две године паузе настављен традиционални Међународни џудо турнир „Темерин 2022“

ТЕМЕРИН ДОМАЋИН
МЕЂУНАРОДНОГ ЏУДО ТУРНИРА

Учестовало 348 такмичара из 36 различитих клубова из земље и иностранства – Џудо клуб ТСК из
Темерина освојио једну златну, четири сребрне и три бронзане медаље

У

Спортској хали у Темерину 7. маја
одржан је 35. Међународни џудо турнир „Темерин 2022“, а на такмичењу
је ове године учествовало 348 такмичара из
различитих места.
Учествовало је више од 30 клубова из
земље и иностранства, махом држава из
окружења, а такмичари су били подељени
у шест узрасних категорија.
Организатор турнира је Џудо клуб „ТСК“
Темерин, а према речима тренера клуба
Недељка Ђукића,након две године паузе,одржавање турнира ове године представља нови почетак.
– Међународни турнир „Темерин 2022“
ужива велико поверење, не само у границама Србије, Војводине или бивше Југославије, већ у читавом региону, па и шире.
Ранијих година турнир се одржавао у два
дана. У једном моменту смо имали чак преко 1200 такмичара. Међутим, због коронавируса две године нисмо одржавали турнир, тако да можемо да кажемо да сад
почињемо испочетка.
Ове године промењено је и време одржавања турнира, а како наводи Ђукић, разлог тога је била неизвесност о томе како ће
се ситурација са епидемијом одвијати, те је
стога турнир, умесо у фебруару, одржан у
мају месецу.
– Имајући у виду паузу и померање турнира задовољни смо одзивом клубова и

такмичара. Имамо 348 такмичара из 36 клубова. Сад су дошли само такмичари из
суседних земаља, а раније је било такмичара из Пољске, Словачке, Русије, Бугарске,
Румуније, Немачке, Италије. Ово је за нас
као неки нови почетак и трудићемо се да
вратимо стару славу овог турнира, када је
било више од 1000 учесника у два дана.
Постоји и прича да онај ко освоји на темеринском турниру медаљу, тај сигурно осваја
државну медаљу, безозбира из које државе
да долази – кроз осмех прича Ђукић.

ОСВОЈЕНЕ МЕДАЉЕ
НАЈБОЉИ клуб на турниру био је ОЈК
Београд, а Џудо клуб „ТСК“ освојио је
осам медаља. Дарко Адам освојио је
златну медаљу, сребро су освојили
Лана Јоветић, Лука Дувњак, Иван Видовић и Драган Јовић, а бронзаним одличијма окитили су се Елена Бански, Ива
Ромелић и Никола Станковић.
Турнир је отворио председник Општине
Темерин Младен Зец истакавши задовољство што је Темерин домаћин и организатор једног оваквог турнира и поручио свим
тракмичарима да победи најбољи.
– Ово је 35. турнир по реду у Темерину, а
клуб постоји већ 50 година, што га чини најстаријим џудо клубом на нашим простори-

ма. Ми се као локална самоуправа трудимо
да финансирамо све клубове са наше територије, па самим тим и џудо клуб. Јако нам
је важан развој спорта и омладине и зато,
поред финансирања клубова, бесплатно
дајемо простор и термине за тренирање у
халама и школама. И поред тога издвајамо
средства и за школски спорт, за оне родитеље који не могу да плате чланарину деци
– објашњава Зец.
Отварању турнира присуствовао је и
председник Џудо савеза Војводине Мирољуб Ничић који је истакао значај овог спорта и начин на који утиче у развоју и одрастању деце.
– УНИЦЕФ је прогласио џудо као најбољи
спорт за развој психофизичких и моторичких карактеристика код деце, тако да је
значај овог спорта изузетно велики. Џудо у
нашој земљи је у последње време на изузетно високом нивоу, а у прилог томе говоре и наши резултати које остварујемо на
нивоу Европе и света. Темерин би могао,
када је реч о популаризацији овог, али и
других спортова, да буде звезда водиља
другим општинама, које би требало да се
угледају како то раде органи локалних
самоуправа, па да и они тако поступе и дају
подршку школском спорту уопште. Све
похвале и џудо клубу и локалној самоуправи – поручује Ничић.
Т. К.
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