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Из буџета Општине Темерин ове године издвојено 30 милиона динара за реконструкцију путева

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ
И ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

– За изградњу нових и поправку постојећих пешачких стаза из буџета издвојено 20 милиона динара – Изналажење решења за атмосферску канализацију

О

вог месеца настављени
су радови на уређењу и
одржа ва њу локал них
путева на територији општине
Темерин, за које је из буџета у
2022. години издвојено 30
милиона динара.
У улицама Кодаљ Золтана,
Кошут Лајоша, Саве Ковачевића
у Темерину и Улици Вука Караџића у Сиригу изграђен је нови
слој асфалта. Асфалтирана је и
Улица Петра Кочића у Сиригу, а
радове је посетио председник
Општине Темерин Младен Зец.
Поред асфалтирања улица,
саниране су и ударне рупе на
путевима, а члан Општинског
већа задужен за инвестиције
Драган Бјељац каже да се сада
у тим улицама саобраћај може
одвијати безбедно.
– Поред изградње хабајућег
слоја асфалта у поменутим улицама извршено је и санирање
свих ударних рупа, које су се
налазиле на коловозу,а у надлежности су општине Темерин.
Санирањем ударних рупа на
путевима је остварено основно
начело, а то је да се саобраћај
на њима може одвијати без-

бедно и несметано посматрано
са аспекта пута као једног од
четири основна елемента безбедности саобраћаја. Општина
Темерин очекује и финансирање од виших нивоа власти за
изградњу хабајућег слоја асфал-

постојећих и изградњу нових
пешачких стаза.
– Пешачке стазе су рађене
пре више деценија и неопходно
их је замењивати и поправљати
тамо где има реалне потребе за
тим. Нажалост постоји пуно

та у Змај Јовиној улици, као једној од централних улица у Темерину – наглашава Бјељац.
Поред улагања у уређење
путева, из буџета Општине
Темерин предвиђено је 20
милиона динара за поправке

локација на којима постоје
потребе, како за поправљањем
стаза, тако и за изградњом
хабајућег слоја асфалта, а
нисмо у могућности да све те
локације урадимо у једној години, за тај посао нам је потребно

пуно средстава и доста времена, па молим грађане за стрпљење и разумевање. Нагласио
бих да у насељеном месту
Темерин (без Сирига, Баког Јарка и Старог Ђурђева) има 75
улица у којима никад није
изграђен хабајући слој асфалта,
ми сваке године урадимо по
неколико улица, али је нереално очекивати да се тај посао
уради у години или две – објашњава Бјељац.
Један од проблема је и атмосферска канализација којим ће
се, како каже Бјељац, у наредном периоду локална самоуправа више позабавити.
– Такође планирамо ове
године и да се мало више позабавимо атмосферском канализацијом, односно отицањем
атмосферских падавина са
путева, пешачких стаза и паркиралишта. Тај проблем захтева
детаљно анализирање и посвећеност из разлога што путеви и
тротоари највише и пропадају
на оним местима на којим се
накупља вода и нема где да
отекне – наводи Бјељац.
Т. K.
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Додељени уговори за субвенционисање програма за самозапошљавање и запошљавање

БОРБА ПРОТИВ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

– Општина Темерин у последњих десет година преполовила незапосленост – За ове намене у 2022.
години из буџета издвојено шест милиона динара

У

свечаној сали Скупштине општине
Темерин 23. јуна додељни су уговори за програме субвенционисања
самозапошљавања и запошљавања које
спроводи Општина Темерин у сарадњи са
Националном службом за запошљавање.
Спровођење програма омогућило је да
18 људи започне сопствени посао уз субвенције и да се 15 људи запосли код
послодаваца који су искористили своје
право и конкурисали за ове подстицаје.
Уговоре су уручивали председник
Општине Темерин Младен Зец, чланица
Општинског већа задужена за ресор привреде Мира Родић и начелник одељења
за посредовање у запошљавању и планирању каријере у Филијали за запошљавање Нови Сад Душан Марјановић,који је
том приликом истакао да је општина
Темерин једна од локалних самоуправа
која највише издваја средстава за запошљавање.
– Веома је важно да кажемо да ово
није први пут, ово је једна дугогодишња
сарадња и Општина Темерин са Националном службом има изузетно добру
сарадњу што је за сваку похвалу. Ми смо
техничка подршка људима из ове општине, која има своја средства и, после
Општине Нови Сад и свих општина из
Јужнобачког округа, издваја заиста најви-
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ше за домен запошљавања. Веома је значајно што људи који данас добијају
могућност да крену у процес самозапошљавања постају послодавци и вероватно ће се у наредним месецима или годинама појавити као послодавци који треба
да приме неку своју нову радну снагу и да
ћемо поново сарађивати – објашњава
Марјановић.
Чланица Општинског већа задужена за
ресор привреде Мира Родић каже да се
Општина Темерин на овај начин сваке
године бори за што веће запошљавање и

смањење незапослености у општини
Темерин.
– Оно што је веома важно јесте да уколико упоређујемо податке из наше општине ове и претходне године смањена је
незапосленост за 18 посто, а уколико упоредимо податке из последњих десет
година смањена је незапосленост за
невероватних 53 посто. Могу рећи да
имамо велику подршку председника
опшитне за спровођење ових програма и
надам се да ћемо у наредном периоду
тако и наставити. Посебно бих се захвали-
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ла техничкој подршци Националне службе за запошљавање – наглашава Родић.
Општина Темерин ове године определила је шест милиона динара за програме
самозапошљавања и запошљавања. Преседник Општине Темерин Младен Зец
пожелео је будућим послодавцима срећу
на професионалном и личном плану.
– Када распишемо конкурс он траје до
утрошка средстава, тако да обуставимо
конкурс када одређени број кандидата
испуне услове. Ове године имамо 18 кандидата који су добили субвенцију за отварање нових предузетничких радњи и 15
нових радних места код послодаваца који
су конкурисалисали како би запослили
нове раднике. Наш циљ је да кроз ове
програме повећамо број запослених и
смањимо незапосленост – каже Зец.
Синиша Шупут из Сирига одлучио је да
покрене свој бизнис и отвори фирму, а
како каже ова средства су му веома значајна.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ
У ТЕМЕРИНУ
ПРЕПОЛОВЉЕНА
МАРЈАНОВИЋ истиче и да је у
општини Темерин последњих десет
година незапосленост преполовљена.
– Област запошљавања је нешто
што ради Национална служба за
запошљавање, ми се бавимо тим
пословима, али када нека локална
самоуправа, попут ове, учини да
људи добију оваква средства, то је
огромно једно богатство, које се у
овако развијеној општини итекако
осећа. У претходних десет година у
општини Темерин је готово преполовљена незапосленост. Ми сад имамо
1200 незапослених у овој општини,
што је једна мала цифра. Оно што је
кључно јесте то што је повећавање
запошљивости овде веома присутно.
– Ова средства нам много значе због
отварања фирме, прибављања алата,
пословања фирме, олакшица нам је.
Људима поручујем да конкуришу, јер уколико отварају своју фирму без субвенција
биће им много теже.
Међу кандидатима који су добили
средства је и Наталија Ђурђевић из Темерина, која отвара фирму за видео пордукцију.
– Морам да похвалим људе који су учествовали у процесу. Сви људи у Националној служби за запшљавање су ми изашли
у сусрет и помагали да исправим ствари
које можда нисам разумела или добро
одрадила, тако да сам веома задовољна.
Морам да признам да се без ових субвенција не бих усудила да отворим фирму.
Т. К.

ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Слобода

С

лобода је данас, у савременом
свету, можда најугроженија. Сведоци смо константног сужавања,
али и преобликовања, те другачијег
формулисања људских слобода и права, које диктира све сложенији међународни поредак, као и нама знани
и незнани пројекти обликовања света глобалних елита. Нуде се разне,
редефинисане световне концепције
човекове среће којима збуњени човек
покушава да достигне нешто што је у
крајњој линији ограничено и пролазно. Но, понуђене концепције слободе човека неретко отуђују, онe су често
слобода од нечега, изван а не у идентитету, што ствара све отуђеније групације и појединце који конзумирају ове
слободе.
У хришћанском доживљају света ове
су слободе у најмању руку спорне, јер
управо тај атомизирани човек, истргнут из свог идентитета (било верског,
националног, социјалног, родног, сексуалног итд.), смрзнут је у себи, одвојен од другог човека, са којим не може
да се саживи, јер му овај постаје само
средство за задовољавање његових
потреба. Не субјект љубави у којој се
он остварује као личност путем делатне слободе, која има покрет и кретање
ка другом, те у у заједници са другима
тражи реализацију сопствене личности. Савремено поимање слободе, као
слобода од и изван нечега, довела је
човечанство у ситуацију да не постоји
заједница, не постоји здрав контакт са
другим човеком. Човечанство је данас
мање више затворено и жељно само
комфора, преокупирано собом и сопственом угодношћу, те већином у том
духу - духу средства које може бити
корисно - људи гледају једни на друге.
Либерализам са оваквим поимањем слободе (а он другачије не може
да је схвата) отац је тоталитризма, који
представља његов логичан наставак.
Такав либерализам, атомизиран, мора
доћи, што се најбоље данас види, у
тоталитарну фазу. Задатак оваквог
система је да се увеже на неким новим
идентитетима како би направио функционално друштво, јер у свету некакво
устројство мора да постоји. То данас,
кад је свет (макар колективни запад)
практично постао глобално село, претежно чине корпорације, или одређени центри моћи (нови идентитети
су симболи познатих корпорација,

брендиране марке, етаблираност
у друштву итд.).
Иза свега наравно стоје огромни
ресурси. Они раде
на увезивању света. Али пошто је у свету, тако вођеном,
готово потпуно елиминисана емпатија и врлина, човечанство се увезује на
принципима анти-врлине, кроз његово дисциплиновање, стезање и контролисање, претварајући се у послушно стадо, лишено током времена све
више свега што је људско.
Са друге стране слобода у православној традицији је могућност човека да буде усмерен ка крајњем преображају. Идење ка преображају се
одражава кроз слободну вољу, пошто
човек не мора да се определи и креће у овом правцу. Кретање ка преображају (личносној промени) такође
подразумева хтење, жељу, вољу, али
то није онај вулгарни слободан избор,
који нам се нуди у назови модерном
друштву. Ићи ка преображају човека
као датог, али и задатог бића позваног на усавршавања, значи чинити
добро, кретати се ка другом, успостављати контакт и заједницу и на крају
као круна волети ближњег. Дакле слобода хришћански схваћена не значи
слободан избор између ствари нижег
реда значаја, већ опредељења између
добра и зла, као и покрет ка заједници
са другима.
Није тако у владајућем либералном концепту. Слобода којом нас овај
запљускује јесте слобода изабране
иницијативе човека, кретања његовог
разума од ствари ка ствари, одвојеног
од слободе преображаја, одвојеног од
покрета ка добру. Просто речено то је
слобода палог човека, која пародира
праву, суштинску слободу. Најчешће
се, као што напред рекох, пројављује у
слободи избора. Код слободе избора
се све бира (при чему све остаје углавном исто), али је тај избор најчешће
одвојен од свега што човека суштински чини слободним, не дајући му
могућност за преображење (промену)
и покрет ка његовој задатости личног
и суштинског усавршавања, које га
приближава, а временом све више и
прожима изворним, а у заједници са
другима, суштинским и непролазним
вредностима.
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Уручени уговори за доделу грађевинског материјала избеглицама са територије општине Темерин

У

ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИХ
И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

говори за доделу грађевинског материјала избеглицама потписани су 24.
јуна у сали Општинског већа општине
Темерин.
Потписано је осам уговора, а вредност
пакета износила је 500.000 динара, које је
обезбедио Комесеријат за избеглице и
миграције Републике Србије и Општина
Темерин, а корисници програма имају два
месеца да реализују радове на кући.
Уговоре је уручивао председник Општине Темерин Младен Зец и том приликом
истакао да ће се овакви видови помоћи
избеглицама наставити и убудуће.
– Ово је вид помоћи коју нашим суграђанима континуирано омогућавамо. Свесни
смо проблема у којем су се нашли од како
су избегли. Ових осам људи користе помоћ
први пут после 25 година како су избегли и
видим да су задовољни што им је Општина
Темерин помогла да побољшају услове
живота у којима тренутно живе, због чега
ми је изузетно драго. Надам се да ће они
остати овде да живе, раде и привређују,
како би сви заједно развијали општину
Темерин – рекао је Зец.
Председник је нагласио да ове године
очекују реализацију још једног пројекта.
– У сарадњи са Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије очекујемо реализацију пројекта откупа сеоских
домаћинстава као и отварање Јавног позива за откуп два стана у Сиригу, тако да позивам све избеглице, које још немају решено
стамбено питање, да прате сајт Општине
Темерин и да се, када објавимо конкурс,
пријаве. Ми смо ту да им помогнемо уколико имају нека питања или недоумице и
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пружимо им све потребне информације –
поручио је Зец.
Сања Зорић из Темерина први пут је конкурисала за грађевински материјал, а како
каже помоћ ће да искористи за уређење
кровне конструкције.
– Пратим сајт и конкурсе, први пут сад
конкуришем и много нам значи што смо
добили ову врсту помоћи, јер се једна
велика капитална инвестиција решава на
нашој кући. Људи не могу да издвоје и за
мајстора и за грађевински материјал, нарочито у ово време када су цене материјала

изузетно скупе – објашњава Сања.
Да ова врста помоћи много значи рекла
нам је и Мирјана Брдар из Сирига.
– Кад сам избегла нисам аплицирала ни
на један конкурс, па сам размишљала да
можда нећу успети то ни да добијем. Међутим, видевши да људи из моје околине
добијају, конкурисала сам и ето ове године
добили смо средства која ћемо да искористимо за реконструкцију крова. Наше је
само да нађемо и платимо мајстора, тако да
нам ово много значи – каже Мирјана Брдар.
Т. К.

Среда, 29. јун 2022.

АКТУЕЛНО

Средња школа „Лукијан Мушицки“ ове године испратила 106 матуранта

СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА ПРЕКО
ЕРАСМУС ПЛУС ПРОГРАМА

– У школи одржане три едукативне радионице у оквиру програма „Информација – мотивација –
знање“ – Десет најбољих ученика са смера заштите од пожара учествовали у Ерасмус плус програму
у Будимпешти

У

Средњој школи “Лукијан Мушицки”
Темерин 9. јуна одржане су три едукативне радионице у оквиру јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката за спровођење циљева националне стратегије за младе и програма “Млади су закон”.
Теме о којима су млади могли да се
информишу на овим радионицама су “Опасности на интернету”, “Безебедност у собраћају” и “Здрави стилови живота”.
Имали су прилику и да попричају са стручњацима из ове три области и добију конкретне савете, као и да се укључе у пројектне активности.
Директорка средње школе Татјана Вељковић каже да је интересовање ђака за предавања било велико.
– Све три радионице су успешно одржане,
а деца су показала изузетно велико интересовање. Имали су одличну интеракцију са
предавачима. Постављали су такава питања
која су нам отворила још неке теме за разматрање, за неке будуће облике сарадње и
неке нове радионице. Било је веома корисно, занимљиво и интересантно и надамо се
са неким сврсисходним исходом.

Тим поводом школу је посетио и директор Завода за спорт и медицину спорта
Данијел Жупић, а према речима Татјане
Вељковић договорено је да се следеће
године настави и продуби ова сарадња.
– Договорено је да следеће школске
године из Покрајинског завода за спорт
дођу са својом екипом запослених како би
спровели мерења и тестирања деце, потенцијалних и тренутних спортиста које наша
школа има. Идеја је проистекла из тога што
је школа представила своје врхунске такмичаре, са веома добрим резултатима постигнутим из џудоа, стоног тениса и фудбала,
где деца интезивно тренирају. Заправо
желимо да испитамо зашто је мали број
девојчица и женске популације која се бави
спортом, наводи Вељковић.
Пројекат “Информација – мотивација –
знање” се спроводи под покровитељством
Министарства омладине и спорта Републике Србије, а реализује га Удружење “Асистент” из Новог Сада са партнерима, у
периоду од маја до новембра 2022. године.
Програм одговара на друштвене потребе, односно потребе корисника за повећањем информисаности младих и ставља их у

центар пружајући им прилику да, бавећи се
темама које их интересују и стичући нова
искуства, знања и вештине, значајно унапреде своје знање како доћи до правих
информација из различитих области, на
што безбеднији начин.
Средња школа “Лукијан Мушицки” учествовала је и у Ерасмус плус програму размене ученика. Десет најбољих ученика са
смера техничари за заштиту од пожара на
мађарском наставном језику 14 дана боравили су у Будимпешти, где су имали прилику да уче и раде са алатима који нису на
располагању у Србији.
Тим поводом, ученици који су били део
тог програма, 13. јуна представили су својим вршњацима шта су то све научили и
које вештине и знање носе са предавања.
Вељковић каже да у Истраживачком
институту мађарског Образовног центра за
управљање катастрофама ђаци стичу знање на европском нивоу.
СШ „Лукијан Мушицки“ Темерин ове
године испратила је 106 матураната који су
своју матуру прославили 21. јуна, када су
дефиловали улицом Петефи Шандора.
Т. К.
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АКТУЕЛНО

Среда, 29. јун 2022.

Радове на реконструкцији бископске сале КЦ „Лукијан Мушицки“
17. јуна обишао председник Општине Темерин Младен Зец

Р

НОВИ СЈАЈ ПОЗОРИШНЕ САЛЕ
КЦ „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“

адове на реконструкцији
позоришне сале Културног
центра „Лукијан Мушицки“
у Темерину 17. јуна обишао је
председник Општине Темерин
Младен Зец, заједно са својим
замеником Дејаном Брадашем
и чланицом Општинског већа
задуженом за ресор културе
Нином Срдић.
Локална самоуправа издвојила је значајна средства како би
мештани општине Темерин, и
околних места, могли поново да
уживају у филмским пројекцијама, позоришним комадима и
другим културним догађајима.
Том приликом председник
општине истакао је да је за ову
намену из буџета издвојено
нешто више од 1.8 милиона
динара.
– Искрено ме радује када се
радови на реконструкцијама
одвијају по плану и без кашњења. Тако сам данас имао прилику да са својим сарадницима
обиђем радове на реконструкцији биоскопске сале Културног
центра „Лукијан Мушицки“.
Нешто више од 1.8 милиона
динара издвојено је из буџета за
радове који су били неопходни,
а свакако ће донети нови сјај
постојећој сали у којој се одржавају најбитније манифестације у
општини Темерин – са задовољством каже Зец.
Божидар Пролић, вршилац
дужности директора Културног
центра „Лукијан Мушицки“
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захвалио се локалној самоуправи на челу са председником
Младеном Зецом што су имали
слуха за ову значајну инвестицију и што су обишли радове.
– Општина Темерин добија
модеран вишенаменски објекат
који ће у будућности имати
функцију биоскопа и мултимедијалног центра. Реализација

ових радова је неопходна како
би се спречило даље пропадање објекта и настанак штете
веће вредности. Биоскопска
сала је вема значајна за реализацију свих културних дешавања
на територији општине Темерин, те бих искористио прилику
да се захвалим локалној самоуправи што су издвојили значајна

средства и на тај начин допринели културном животу у нашем
месту – додаје Пролић.
Санација биоскопске сала
започета је 1. јуна, а очекује се
да радови до краја месеца буду
приведени крају. Извођач радова је грађевинска радња Карло
гипсар из Бачког Јарка.
С. К.

Среда, 29. јун 2022.

АКТУЕЛНО

Манифестација „Просто к’о пасуљ“ ове године одржана 4. јуна

НАЈВЕЋИ ХУМАНИТАРНИ РУЧАК
НА БАЛКАНУ

– Учестовало 145 екипа – Додељене бројне награде – Посетиоци уживали у различитим садржајима

Ј

една од највећих темеринских манифестација „Просто к’о пасуљ“ одржана је 4. јуна на
Вашаришту у Темерину и окупила је велики
број људи и љубитеља овог традиционалног
јела. У великом лонцу кувао се хуманитарни
ручак од 3000 порција пасуља, а ове године тражила се порција више.
На манифестацији је било пријављено 145
екипа, а програм је био организован за све
узрасте, тако да је за сваког било по нешто.
Ове године организатори су се потрудили да
понуде више садржаја и за најмлађе, због чега
се много родитеља са децом одлучило да посети манифестацију „Просто к’о пасуљ“.
Како истиче већина учесника најважнији
састојак за добар пасуљ није неки зачин, добар
рецепт или техника прављења, већ љубав према кувању, које је на овогодишњој темеринској
Пасуљијади било на претек.
Да припреме за пасуљијаду нису нимало
лаке потврђује чињеница да се за њу организатори припремају месецима, међутим, како
објашњава директорка Туристичке организације општине Темерин (ТОО Темерин) Марина
Ињац, најважније је да ова манифестација
одјекне што више и на тај начин привуче велики број људи.

НАГРАЂЕНЕ ЕКИПЕ
О најбољем пасуљу одлучивала је стручна комисија у којој су се нашли Јанко Пинћер, председник жирија, Теодор Јовановић
и Мирко Пантелић, професионални кувари, Никола Савић, дугогодишњи судија на
гастрономским манифестацијама и Катица
Вујановић, фуд блогер. Они су имали задатак да од 145 узорака одаберу три најбоља.
Након дегустације стручни жири је прву
награду за најбољи пасуљ доделио екипа
“ФПЛ монтажа Темерин”, друго место
освојила је екипа под називом “Андреа
доо”, док је трећепласирана екипа била
“Кум и ја”.
Поред такмичења у кувању пасуља, биле
су организоване и Темеринске игре у којима су победу у надвлачењу конопца однела екипа “Нећу да ти кажем ћелави” у
мушкој категорији, а у женској екипа “One
team”. Поред тога, било је и такмичење у
бацању акумулатора с рамена, а победник
је Немања Жакун. У игри “пијани пенал”,
победу је однео Играчев Живан, док је у
игри “x и окс”победник екипа “Ди петрол”
из Жабља.
– Масовност, у смислу броја пријављених
екипа, нам није била најважнија. Нама је најважније да буде што већи број посетилаца који ће
посетити нашу манифестацију, уживати у програму, дружити се. Наравно, поента је да ова
манифестација одјекне што шире и што више,
јер мислим да овакав концепт гастрононмског
типа кувања пасуља не постоји у региону. И пре

свега, акценат је на великом хуманитарном ручку. Нигде не постоји 3000 порција које се деле
тог дана. Мислим да смо полако, али сигурно
спремни да се пријавимо за Гинисову књигу
рекорда, што ћемо следеће године и да урадимо – најваљује Ињац.
Овогодишњу манифестацију свечано су отворили Александар Софић, покрајински секретар
за регионални развој, међурегионалну сарадњу
и локалну самоуправу, Младен Зец, председник општине Темерин и директор компаније
МонтопПро Драган Дакић.
Александар Софић, покрајински секретар за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу наглашава да је одржана
манифестација од великог значаја за општину
Темерин.
– Свакако да је задовољство присуствовати
отварању једне овакве манифестације у Темерину из простог разлога зато што се она већ и
традиционално по 15. пут одржава и показујемо
значај домаће привреде и домаће пољопривреде у овим данашњим турбулентним и изазовним временима које имамо у свету. Поново се
Србија окреће свом сељаку, свом човеку, јер
нам је сад поново приоритет у неком раду. Свакако је значајно и за Покрајинску владу, а и за
саму локалну самоуправу Темерина, да се подржавају једне овакве манифестације и да се на
неки начин подршка домаћим производима –
додаје Софић.
Председник Општине Темерин Младен Зец

изразио је захвалност организаторима и Покрајинском секратаријату и нагласио да је из буџета
издвојено два милиона динара за ову манифестацију.
– Сада већ традиционална манифестација
“Просто к’опасуљ” позната је широм Србије али
и региона, те окупља преко 140 екипа и ове године, који кувају пасуљ, али се и друже и уживају у лепом времену и расположењу. Захваљујем
се свима који су учествовали у организацији,
Туристичкој организацији општине Темерин,
својим сарадницима, организаторима концерта
групе Кербер и Милице Павловић. Искористио
бих прилику да се захвалим и покрајинском
секретару који је издвојио из свог буџета нешто
мање од два милиона динара како бисмо ову
манифестацију организовали ове године на
вишем нивоу, него што су то биле претходне –
наводи Зец.
Ове године манифестација је била хуманитарног карактера, а сав прикупљени новац је
намењен девојчици Дори којој је новац неопходан за лечење.
Од раног јутра екипе су заузеле своје позиције, заложиле ватру и почеле са кувањем пасуља,
а доживљај је употпунио разноврстан музички
програм, као и занимљиве игре које је традиционално предводио Горан Подлипец.
За кување највећег хуманитарног ручка на
Балкану био је задужен Бруно Скелеџија, који
овај задатак обавља већ четрнаести пут.
С. Косановић
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АКТУЕЛНО

Среда, 29. јун 2022.

Темерински базени отворени 17. јуна

ОПРЕМЉЕН ТЕМЕРИНСКИ БАЗЕН
ДОЧЕКАО ПРВЕ КУПАЧЕ

– У опремање базена за ову сезону уложено шест милиона динара – Уређена комплетна филтерска станица и замењена једна од две главне пумпе – Отворен још један улаз на олимпијски базен
– Већи број лежаљки и сунцобрана у понуди

Н

ова купалишна сезона на комплексу
темеринских базена почела је 17.
јуна, а ове године купачи имају прилику да уживају у више садржаја и већој
понуди лежаљки, сунцобрана, али и хране
и пића.
Прва три дана од отварања улаз се није
наплаћивао, а интересовање грађана је
било изузетно велико, нарочито у данима
викенда.
Много тога је урађено, како би базени
спремно дочекали купаче, а директор Јавног комуналног предузећа Темерин Жељко
Џакулаистиче да су за ову купалишну сезону више улагали у уређење оних ствари
које нису оком видљиве.
– Ми смо у односу на прошлу годину
побољшали неке капацитете у сунцобранима, лежаљкама, отворили смо неке нове
улазе са стране Змај Јовине улице тако да
имамо још један улаз код олимпијског
базена. Такође, урадили смо нешто што се
толико не види, а то је комплетна филтерска станица, са комплетном заменом
кварцног песка и једна од две главне пумпе
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА
НА БАЗЕНУ
УЛАЗНИЦЕ на базен наплаћују се по
следећем ценовнику:
Деца до седам година – не плаћају
улаз
Деца до 15 година и пензионери – 200
динара
Одрасли (преко 15 година) – 250 динара
Претплатне карте 10 купања (одрасли) – 2.000 динара
Претплатне карте 10 купања (деца и
пензионери) – 1.600 динара
Сезонска улазница за одрасле (неограничен број улазака) – 6.500 динара
Сезонска улазница за децу и пензионере – 5.000 динара
Изнајмљивање једне лежаљке – 150
динара
Изнајмљивање лежаљки у пару испод
сунцобрана од трске – 300 динара

је замењена после дуго година. Имали смо
и проблема са губитком воде са преливних
канала. У подземном делу базена налазе се
преливни олуци које смо потупно заменили, тако да нећемо више имати губитке
воде, које смо имали у претходном периоду и то ће бити и уштеда на води, а и вода у
базену ће бити топлија. Термалне базене
смо комплетно обложили са лајнером,
односном фолијом. Набавили смо 22 нова
сунцобрана са трском и верујем да ћемо у
овој години уз добро време имати и добру
купалишну сезону – објашњава Џакула.
Уложено је шест милиона динара у уређење за ову сезону, а према речима директора, у плану је да се ове године започне
изградња потпуно новог дечијег базена.
– Уложили смо око шест милиона, а из
општинског буџета су нам исто обезбеђена
средства. Нисмо сва средства утрошили,
јер смо у плану имали и дечији базен, који
је дугогодишња жеља грађана. У овом
периоду, док базен ради, извршићемо припрему са пројектом тог дечијег базена и то
ће бити нова прича за сезону 2023. године,
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а морамо и још неке грађевинске радове
по завшретку купалишне сезоне одмах у
2022. години да обавимо.
Ове сезоне на базену ће бити и разноразних забавних садржаја, али и журки и концерата.
– Трудимо се да поред овог спортког
дела обогатимо и рекреативно забавни
део. У овој сезони поред традиционалних
игара на води, настављамо и прошле године започети Џез фестивал, који ће ове
године чини ми се бити треће недеље августа, као и неколико журки за младе у
вечерњим сатима и још нека викенд дешавања или концерти – најављује Џакула.
Имајући у виду да је последњих неколико месеци све поскупело, цене улазница за
базен се нису драстично промениле. До

АКТУЕЛНО

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ПЛИВАЊА ЗА МЛАЂЕ ОСНОВЦЕ
СВА заинтересована деца од 1. до 4.
разреда свих основних школа са територије наше општине могу да се упишу у
бесплатну школу пливања на темеринском базену 1. јула од осам часова. Од
документације потребно је понети лекарски преглед код изабраног лекара и ђачку
књижицу.

Бесплатну школу пливања организује
Школски спорт општине Темерин, а обука
ће трајати од 1. јула до 31. августа на комплексу базена понедељком, средом и петком од 8.30 до 10 часова. Више информација заинтересовани могу да добију од
координатора Школског спорта Драгољуба Росића на број телефона 062/772-883.

поскупљења одређених улазница, како
каже Џакула, морало је да дође јер оне
нису биле одрживе због покривања трошкова.
– Цена за одрасле је остала 250 динара,
док је цена за децу и пензионере повећана

са 120 на 200 динара, јер је стара цена
била неодржива нарочито због трошка
који имамо на термалној води. Нама је
месечни трошак за термалну воду 500.000
динара и са том ценом нисмо могли да
покријемо ни део тих трошкова. Мислим
да су наше цене једне од најнижих у окружењу. Сматрам да ћемо са тим ценема
моћи рентабилно да послујемо и трудићемо се да наши посетиоци буду задовољни.
Ове године поред пића биће и велики
избор хране – закључује Џакула.
Сунчица Вигњевић која, већ другу годину заредом, има своје продајно место на
базену каже да је конкуренција ове године
много већа.
– Овде је заиста лепо, пријатно окружење и уживање је радити. Ове године ћемо
видети како ће бити, већа је конкуренција,
више је нас продавача, али сви смо заправо
овде јер се исплати – каже Сунчица.
Много је нових продавача на базену, а
једна од њих је и Милена Арсић из Сирига,
која се на овај корак одлучила због велеке
посећености базена.
– Ово нам је први пут да имамо своје продајно место на базену. Посета је добра, очекујемо сад када се завршила школа и деца
су на распусту да базен буде још посећенији
и да буде више посла – наводи Милена.
Т. К.
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Дечији фестивал „Цврчак и другари“ одржан је 18. јуна у дворишту Културног центра „Лукијан Мушицки“

ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА
ФЕСТИВАЛА „ЦВРЧАК И ДРУГАРИ“

– Додељене награде учесницима литералног конкурса – Десет година постојања фестивала и 17
година постојања Драмске радионице „Цврчак“

Д

есети Фестивал дечијег стваралаштва
„Цврчак и другари“ одржан је по
први пут у дворишту КЦ „Лукијан
Мушицки“ Темерин 18. јуна. Велики број
посетиоца уживао је у представама, рецитацијама, музици и плесу, а додељене су и
награде ученицима 2. Цврчковог литералног конкурса.
Претходне две године, због околности и

ограничења узрокованих коронавирусом,
фестивал је био организован онлајн.
Оснивач Драмске радионице „Цврчак“
Јадранка Бокан каже да је циљ фестивала
да деца преставе ширем кругу људи шта су
научили, али и да се ослободе и стекну
више самопоуздања.
– Данас славимо глуму, књижевност,
нашу драмску секцију „Цврчак, децу и мла-

дост. Кроз бављење глумом, кроз драмске
радионице, кроз импровизацију, учење
покрета, дикције, јачамо самопоуздање
код деце, јер јако је важно да немају страх
од јавног наступа, да буду самоуверени,

НАГРАДА НА МАЈСКИМ
СУСРЕТИМА
НА „Мајским сусретима“ у Темерину
са својом представом „Кад се вештица
заљуби“ освојили су и једну награду за
најбоље глумачко остварење.
– Ове године смо, морамо да се
похвалимо, ушли у финале „Мајских
сусрета“, добили смо награду на Покрајинској смотри, због чега смо баш почаствовани, очигледно је да напредујемо.
Сви ми који се бавимо „Цврчком“ смо
аматери и онда кад се такмичимо у
рангу са професионалцима, тиме је
наше достигнуће још веће – кроз осмех
прича нам Јадранка.
самосвесни својих потенцијала и капацитета безобзира да ли је то у области глуме,
сликарства, књижевности, плеса, где год. С
тим циљем је и настао овај фестивал „Цврчак и другари“ пре десет година, ево сад
нам је јубиларни десети пут. Многе учитељице раде унутар својих одељења много
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тога креативног и то остане затворено у
оквирима њихових одељења. Мислим да је
то штета, да сви они треба да покажу своје
таленте, своја достигнућа и да то види
шири круг људи, што и јесте циљ овог
фестивала – објашњава Бокан.
Фестивал је посетила и чланица Општинског већа задужена за ресор културе Нина
Срдић истакавши да Општина Темерин
подржава њихов рад и да ће то чинити и
убудуће.
– Желела бих још једном да честитам
Драмској радионици „Цврчак“ први јубилеј
и да им пожелим да их још више буде.
Задовољство ми је што сам присуствовала
десетом јубиларном Дечијем фестивалу
„Цврчак и другари“. Веома сам поносна
што једна оваква радионица за децу постоји, на челу са Јадранком Бокан, и што негује
и усмерава децу ка културном животу, где
се развија свест о позоришту и где се стварају нова другарства. Општина Темерин
сваке године подржава рад ове драмске
радионице, а то ће наставити да ради и у
наредним годинама – поручује Срдић.
Драмсака радионица „Цврчак“ основана
је 2006. године, а како каже Јадранка Бокан
не постоје посебни услови да деца постану
део групе, само је битна добра воља и
жеља.
– Цврчак постоји већ 17 година и сакупља
децу свих могућих талената, нарочито талената за глуму, али примамо и децу која
немају посебно изражен таленат, а желела
би да се баве глумом. Бавимо се свим креативним активностима деце, литературом,
књижевношћу, слушањем добре и квалитетне музике. Покушавамо да децу усмеримо ка уметности и квалитетнијем животу и
мислим да у томе успевамо, јер је преко

АКТУЕЛНО

ИСКУСТВА ПОЛАЗНИКА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ
ДА се деца много ослободе и стекну
више самопоузадања сведочи и Александар Рамић, који је већ четири године полазник ове радионице.
– Већ четири годне сам у „Цврчку“. У
почетку ме је било мало стид и тешко
ми је било да изађем на сцену, сада
после четири године то је много лакше.
Милица Ковић се прикључила овој
дружини пре две године, а има врло
јасну слику о томе шта жели да буде
кад порасте.
– Пре две године сам кренула на
радионицу и много тога сам научила.
Највише памтим представу која је
посвећена особама са инвалидитетом,
која је и моја омиљена представа. Стекла сам самопоуздање и сада могу да
изађем на сцену без икаквих проблема

и да глумим било коју улогу. Кад порастем желим да будем глумица.
Колико је важно да предавачи разумеју и раде са децом говори чињница
да су учитељица Јадранка Бокан, као и
сви њени сарадници, изузетно посвећени деци, због чега се они и одлучују
да буду део драмске радионице.
– Прошле године сам кренула на
радионице и родитељи су ме подржали. Још у вртићу сам имала додира са
глумом. Међутим, више сам била окренута спорту. Када сам престала са тренинзима, уписала сам се на радионицу.
Мој брат иде у разред којем предаје
учитељица Јадранка и морам да кажем
да је фантастична, због чега сам и одлучила да се упишем – каже Ђина Бартош.

200 деце до сада прошло кроз „Цврчак“.
Да је то заиста тако и да не раздвајају
децу по способностима говори у прилог
чињеница да је њихова радионица отворена и за децу са потешкоћама у развоју.
– Постоје деца која су у старту самоуверена, сигурна, способна, талентована и знају шта хоће, а потоје деца која су јако стидљива и којој треба времена да се тај
њихова личност извуче на површину и да
они покажу колико су способни, талентовани, самосвесни на сцени. Исто тако примамо и децу која имају потешкоћа у развоју,
не раздвајамо их од друге деце, сва су деца
добродошла и врло радо их примамо у
нашу радионицу – истиче Јадранка.
Сезону су завршили са две позоришне

представе, док за септембар већ планирају
нове активности.
– Од септембра уписујемо нове чланове,
па ћемо у нове радне победе. На нашем
сајту и „Цврчковој“ Фејсбук страници постоје бројеви телефона које можете да позовете. Држимо пробе на Телепу у школи уторком и четвртком од 19 до 20 часова, а у
истом термину понедељком и средом на
Колонији у просторијама Месне заједнице.
Хоће ли нам пробе на тим местима бити и
даље, видећемо. Ми смо у преговорима и
потрази за неким властитим простором.
Углавном само нека прате нашу страницу и
биће у току – закључује за „Наше новине“
Јадранка Бокан.
Т. К.
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Плесна представа „Живка“ Културно-уметничког друштва „Вук Караџић“ одржана 26. јуна

СТВАРАЊЕ УМЕТНОСТИ НА
ТЕМЕЉИМА ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА

У

пуној позоришној сали Културног центра „Лукијан Мушицки“ Темерин 26.
јуна по први пут одиграна је плесна
представа „Живка“ Културно-уметничког
друштва „Вук Караџић“ из Старог Ђурђева.
Публика је са одушевљењем гледала како
се преплиће уметност плеса и глуме базиране на традицији и обичајима једног народа, а све то, као прави професионалци,
успели су да дочарају и представе плесачи
овог уметничког друштва.
„Живка“ је представа која показује колики је утицај патријархалног друштва у то
време био на судбину жене, а потпредседница овог културно-уметничког друштваРадмила Црногорац каже да је ово нешто
потпуно ново што је радило КУД „Вук Караџић“ и да је замисао проистекла од њиховог
кореографа и аутора Дарка Стантића.
– Дуго је ова представа била идеја и
замисао нашег аутора и кореографа Дарка
Стантића, дуго је он то планирао, био је то
његов сан. Уз помоћ тима нашег КУД-а своју
идеју је успео и да претвори у стварност.
Није било лако ово реалзивати, велики је
труд, рад, много је људи укључено у овај
пројекат. Међутим, ништа то не би било
могуће да нас није препознала Европска
престоница културе, који су финансирали
овај пројекат, наравно и наши људи из
локалне самоуправе. Ова представа је за
наш ансамбл нешто ново, један искорак и

чланови су уживали напорно радећи и учећи нешто ново. Са много емоција су у ово
све ушли, сваки детаљ и корак су добро увежбали – са поносом прича Радмила Црногорац.
Оно што је посебно додирнуло јесте рекација публике, која је била веома емотивна,
па су се код неких могле примертити и сузе.
– Утисци су иначе фантастични, честитке
нам стижу са свих страна, и кореографу и
сарадницима на пројекту, плесачима, а
посебно шта ме је додирнуло јесте емоција
коју сам видела код публике, било је чак и
суза. Био нам је и директор Националног
ансамбла „Коло“ Владимир Декић и позвао
нас је на шести Етно самит „Традиција Нова“
у новембру. Ми смо то наравно прихватили
са одушевљењем.
Међу публиком био је и председник
Општине Темерин Младен Зец са супругом,
као и чланица Већа задужена за расор културе Нина Срдић. Председник се том приликом осврнуо на млађе дане, када је и сам
био део једног таквог удружења.
– КУД „Вук Караџић“ је један од бољих
културно-уметничких друштава у нашој
општини, које негује културу, традицију
нашег народа. Као млађи био сам део једног таквог друштва, КУД „Младен Стојановић“ из Бачког Јарка, и баш ме вежу лепе
успомене. Волео бих да се и моја деца једног дана баве фолклором. У таквим удруже-

њима деца науче да играју, да буду дисциплинована, да поштују друге, али што је
најважније стекну тимски дух и наступају
сви као један. Трудим се да, колико ми то
дозволе моје пословне и приватне обавезе,
дођем и видим њихове наступе и да им
пружим подршку. Драго ми је да се једна
оваква представа приказује код нас и као
што видите сала је пуна, због чега ми је изузетно драго – кроз осмех каже Зец.
КУД „Вук Караџић“је једини носилац златне плакете на Покрајинској смотри фолклора у општини Темерин, што су својим радом,
трудом, залагањем и заслужили.И сада
раде пуном паром, јер их у наредном периоду, како каже Радмила, очекује турнеја
што у нашој земљи, што у инострансту, па
ће ове године ићи у Грчку и Македонију.
– Увек смо оправдали очекивања и
публике, али и жирија, када је догађај био
такмичарског карактера. Чека нас сада други део „Вуковог лета“ 3. јула, затим нас
чекају припеме од септембра за наш фестивал „Сачувајмо од заборава“, у децембру
Дечији фестивал фолклора, а у јануару
наредне године очекују нас „Светосавски
дани“. Морам да похвалим своје сараднике, посебно уметничке руководиоце Дарка
Стантића и Анђелка Ђукића, који вредно и
предано раде са нашим члановима – закључује за „Наше новине“ Радмила Црногорац.
Т. К.
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Промоција књиге „Навијач“ Владиславе Грче одржана 9. јуна

У

ПРВА ЈАВНА ПРОМОЦИЈА
РОМАНА „НАВИЈАЧ“

Омладинском дому Прве месне
заједнице Темерин 9. јуна одржана је
промоција књиге “Навијач” Владиславе Грче. Роман је изашао у октобру прошле године, а ово је била прва јавна поромција књиге, којој је присуствовао велики
број људи.
Упркос томе што писање није њена примарна професија, жељу за писањем је, како
каже Владислава, носила у себи годинама,
али је почела да пише када је осетила да је
за то зрела и када је имала потребу за тим.
Ауторка за сада има издата два своја
романа, а за њих каже да су у неким фундаменталним стварима слична, док се у појединостима много разликују.
– Романи имају додирне тачке и мислим
да пажљиви читалац то може да уочи. Они
се пре свега огледају у одабиру да се прикаже једна слика света у коме живим, једно
време, једно поднебље и да се кроз приказивање те слике омогући свакоме да види
слику у слици. Та врста сличности постоји
између ова два романа и мислим да онај ко
прочита оба, а не зна ко је аутор, може да
закључи да је реч о истом аутору.
По неком неписаном правилу када кажемо „навијач“ помислимо одмах на људе
који су веома наклоњени неком спортском
клубу, међутим, ауторка нам објашњава да
се у животу не мора само навијати за клуб.
– У роману постоји човек кога зову Навијач, али ви кад кажете да је неко навијач, ви
га тиме етикетирате. Његов идентитет, име
и презиме, његов пол, све је сакривено,
али ипак знате нешто јако важно, а то је да
је навијач. Обично се помисли да је реч о
навијачу неког клуба, међутим, навијати се
може не само за клуб. У нашим животима
стално неког фаворизујемо, што и јесте

навијање. Када се укључимо у ту гупу која
навија за некога, губимо део свог идентитета и треба се тога чувати. Треба увек задржати одређену дистанцу и критичност и
што би рекли спортски навијачи „Није ни
грех променити клуб“ – кроз осмех објашњава Владислава.
Своје романе писала је по три године, а
толико ће се, према њеним речима, чекати
и на нови роман, који тренутно ствара.
– Пишем искључиво када осетим потребу за
тим, и то траје дуго и иде полако. Понекад

БИОГРАФИЈА АУТОРКЕ
ВЛАДИСЛАВА Грче рођена је 23. јула
1960. године Потиче из породице досељеника после Првог светског рата. Цео
радни, а и животни век провела је управо овде где живи. Од 1987. до 1992.
године радила је као судија, потом ка
председник суда до 2000. године у
Темерину, а од 2000. до 2021. године
радила је као адвокат.
Први роман “Поравнање”, који је
објављен 2016. године, посвећен је
сусрету два завичаја, оног из ког потиче
њен отац и оног у ком је рођена. Други
роман “Навијач” изашао је у октобру
прошле године, а ово је прва јавна промоција овог романа. Издавач књиге је,
као и за први роман, издавачка кућа
“Соларис” из Новог Сада.
пишем из дана у дан, а понекад не пишем и
по неколико месеци. Приступам томе потпуно
опуштено и лако, јер уживам у томе, не мучим
се и зато то тако дуго и траје, што сматрам
неком мојом првилегијом, јер по професији
нисам писац. Немам задате рокове, ни теме,
што ме додатно растерећује – закључује за
„Наше новине“ Владислава Грче.
Т. К.
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Прва самостална изложба седмогодишњег Јована Томишића одржана 2. јуна у ОШ „Славко Родић“

МАЛЕ РУКЕ – ВЕЛИКИ ТАЛЕНАТ

– У холу школе изложено 30 радова – Црта углавном портрете, пејзаже и јунаке из цртаних филмова – Своје црттеже излагаће у септембру у Културном центру „Лукијан Мушицки“

У

холу Основне школе „Славко
Родић“ у Бачком Јарку 2. јуна отворена је прва самостална изложба
радова седмогодишњег Јована Томишића. Посетиоци су имали прилику да виде
30 радова овог младог надареног детета, од чега је пет осликано на платну.
Уз огромну подршку, пре свега породице, али и својих другара, млади Јарачанин већ две године са много љубави и
посвећености црта. Јован спада у изразито надарену децу чији раскошан таленат изазива дивљење, а његов ликовни
израз превазилази креативни потенцијал једног седмогодишњака. Он показује
посебно интересовање за цртање, а
мотиви који привлаче његову пажњу су
разлличити. Показује потпуну умешност
у представљању портрета, пајзажа али и
јунака из цртаних филмова.До сад је
нацртао портрет свог деде, брата, као и
свој портрет.
Све је почело када је његова учитељица Биљана Доброта приметил његов
таленат и дошла на идеју да би могли
приредити изложбу његових радова и на
тај начин му дати подршку да настави да
развија свој таленат.
– Свако дете је на свој начин добро и
свако дете у себи има неки таленат, само
треба пронаћи и исказати га на прави
начин. Ми смо јако брзо видели његов
таленат и моја је жеља да то гурам даље.
Идеја се родила кад су његова другарица и родитељи послали ми Јованове
радове. У суштини они су ми отворили
очи. Ја сам приметила његове цртеже у
школи, али нисам знала шта он ради код
куће. Кад сам видела те радове које црта
у свом дому, одушевила сам се. И тако
дошла на идеју, у сарадњи са директорком школе, да приредимо овде изложбу
и на тај начин покренемо његов таленат
– са задовољством каже Доброта.
Као покретач целе приче, она додаје
да је Јован надарено и примерено дете,
чији се таленат не огледа само у ликовној
уметности, већ и кроз друге предмете.
– Реч је о једном мирном и повученом
дечаку, веома сталожен који је пажљив
и вредан. Морам да кажем да се његов
таленат не исказује само у цртању тј.
кроз ликовну културу, него и кроз друге
предмете. Такође, одличан је фубалер.
Дете за пример. Добар је друг са осталом децом из разреда. Сва га деца воле,
ни једног момента немам ништа нега-

тивно за њега да кажем, већ само позитивно – са поносом истиче Јованова
учитељица.
Према речима Доброте, у његовој
породици нико се не бави сликањем, а
таленат је можда повукао на деду, који је
знао лепо да црта. До сад није освојио ни
један конкурс, јер је како каже учитељица, дете које воли слободу при одабиру
теме за цртање.
– До сад није освојио ни један конкурс,
јер је дете које воли да црта само оно
што он воли. Када добије да ради нешто
што мора, што је задато, то је све одрађе-

но на школском нивоу. Али зато кад црта
нешто из своје главе , то је већ рад на
вишем нивоу, што и ми као лајци можемо да приметимо – објашњава Биљана.
Поред ове изложба, у септембру ће
своје радове излагати у Културном центру „Лукијан Мушицки“ у Темерину, а
како наглаша директор Културног центра
„Лукијан Мушицки“ Божидар Пролић,
биће им драго да млади уметник из Бачког Јарка буде гост на Ликовној колонији
„Јегричка 2022“, која ће бити одржана у
јулу.
С. К.
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Одржан 9. Меморијални вишебој у Темерину

ЦЕНТАР МЕЂУНАРОДНОГ
ВИШЕБОЈА НА ВАШАРИШТУ

– Темерински извиђачи угостили представнике из три суседне државе и неколико градова из
Србије – Извиђачи Темерина најмлађе удружење грађана – Броји око 60 чланова

Д

еве ти
Међу на род ни
меморијални вишебој, у
част преминулог Боже
Косановића, под називом „Илегалац у Темерину“ одржан је од
17. до 19. јуна на темеринском
вашаришту.
Ова традиционална манифестација, коју организују Извиђачи Темерина, сваке године окупља велики број извиђача из
различитих суседних земаља,
Хрватске, Црне Горе, Босне и
Херцеговине, али и из различитих градова наше земље.
Претходне две године прескочили су одржавање ове акције,
због ситуације око коронавируса, али су већ 2022. наставили
своја стара добра дружења.
У петак 17. јуна, након што су
се сви окупили на вашаришту,
уследило је представљање екипа и подизање српске заставе уз
химну.
Најважнији дан је била субота,
18. јун, када су прешли стазу дугу
12 километара, на којој су биле
распоређене контролне станице. На свакој станици такмичари
су имали неку од дисциплина
која је прописана, а најбоље екипе су награђене пехарима.
Марко Јовичић, заменик старешине одреда, каже да извиђачи често путују и тако стичу нове
пријатеље и стварају нове контакте.
– Ми баш много путујемо, па
смо тако и ступили у контакт са
извиђачима из других земаља.
Код нас извиђача постоји једно
златно правило, а то је када неко
дође код вас у госте, ред је да му
се одужите, тако да наши пријатељи из суседних земаља сваке
године долазе и буду учесници
на нашим акцијама.
Лејла Смајловић из ИО „Пламен“ из Босне и Херцеговине је
већ други пут гост у Темерину.
– Прелепо је овде, атмосфера
је предивна, такмичење је за
памћење. Имају ти неки моменти које ћу увек памтити. Овде ми
се свиђа окружење, ово прелепо

зеленило и атмосфера која влада
Из Хрватске је дошао ИО
„Јавор“, а њихов представник
Матија Астала каже да је у Србији био више пута.
– У Србији сам био више пута,
а ово ми је други пут у Темерину.
Долазимо мало на такмичење,
нисам још увежбан добро, јер је
конкуренција доста јака, али у

томе је и чар овог такмичења,
буде доста забавно.
Путем заједничких пријатеља
и познанстава дошло је и до
сарадње са ИО „Орјен“ из Црне
Горе, а Богдан Вучковић каже да
му се у Темерину све свиђа.
– Није ми први , већ трећи пут
да долазим на исту акцију. Први
пут је било 2018. године. Надамо
се да ће бити забавно као и прет-

ходних пута. Све ми се овде свиђа и друштво и организација, све
је одлично направљено.
О томе колико је тешко водити
једну овакву организацију и
бити одговоран за све, Јовичић
каже да то све функционише
добро када је командни ланац
јасан.
– Тешко је водити једну овакву организацију, али је добро
што смо ми заиста усклађени и
добро организовани. Поштује се
хијерархија и добро се зна шта
ко ради. Командни ланац је
врло јасан и то одлично функционише – објашњава Јовичић.
Извиђачи Темерина окупљају
чланове из свих месних заједница са територије наше општине,
а постоје од 2011. године.
Освојили су преко 60 пехара,
разних диплома, признања и
посебних награда. За десет
година, кроз одред је прошло
више од 250 извиђача разних
узраста.
Тренутно одред броји око 60
чланова, претежно деце, што их
чини најмлађим удружењем
грађана на територији општине
Темерин.
Т. К.
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ТСК из Темерина поново у врху Новосадске лиге, акценат на младим снагама

Д

СЕЗО НА БЕЗ ТУР БУЛЕН ЦИ ЈА

есету јубиларну сезону у Новосадској лиги,
ТСК из Темерина, окончао је на четвртој
позицији, са скором од 17 победа, седам
ремија и шест пораза, уз гол-разлику 59:40. Темеринци нису изборили учешће у баражу за војвођански ‘’Југ’’, што је била карактеристика претходне три сезоне, али су се поново позиционирали у
врху.
После јесење етапе, имали су 33 бода на конту,
а у пролећном делу су додали још 25 бодова, учинивши укупан салдо - задовољавајућим.

ВАРГА ВЕРАН КЛУБУ
Тамаш Варга, са капитенском траком, од
пионирских дана је веран клубу. Рођен је
1981. године, никад није мењао клупске боје
и ове сезоне је дао огроман допринос на
позицији штопера.
Од деветог кола, запосели су четврту позицију
и до краја је нису испустили. Остаће забележено и
да су нанизали чертнаест мечева без пораза. Серија је почела 5. септембра, победом са Фрушкогорским партизаном (3:2), када је кормило, уместо
Лазара Дабижљевића, преузео Јован Самарџић,
и трајала је до 3. априла и пораза од ОФК Футога
(1:2), првог неуспеха на домаћем терену у сезони.
– Форсирали смо младе снаге. Голмани Никола
Перишић и Александар Кнежевић су 2004. годиште. Иста генерација су и дефанзивци Страхиња
Шушак и Милош Ковачевић. Прве сениорске
минуте је уписао и Александар Романов, годину
дана млађи. Играли смо без притиска, са жељом
да афирмишемо што више играча из темеринске
општине. Задовољство је било видети у стартној постави бар седморицу играча рођених 2000.
године и касније – каже Никола Лазић, председник клуба.
Евидентно је било да црвено-белима недостаје
офанзивац Јово Пуповац, ранијих година најбољи
стрелац и играч. Повреда га је удаљила из строја,
а вратио се после 12 месеци у победи са његовим

некадашњим клубом Омладинцем из Степановићева (2:1).
– Пауза је била дуга, али био сам уз саиграче на
свакој утакмици. Лакше је играти, него посматрати са трибина. У односу на јесењи део, подмладили смо тим за пролећне битке. Постојала је доза
ризика како ће се то одразити на пласман, а када
смо подвукли црту немамо разлога за незадовољство. Циљ је и био да будемо у врху табеле – рекао
је Јово Пуповац.
Темеринци су имали хендикеп да на пролећној
премијери са Фрушкогорцем, остану без поцрвенелог Мирослава Буквића, пошто је кажњен са
девет мечева забране играња, а чим се вратио
на терен постигао је два гола и потврдио колико
значи на офанзивном плану. Намучили су и првака Славију, водили су голом Николе Томића, док
су Новосађани у надокнади преокренули резултат – 1:2. У одбрамбеном бедему, лепо се уклопио новајлија Душко Радичић, раније првотимац
Будућности (Младеново). Никола Томић, Зоран
Влаисављевић и Александар Николић, били су
запажени, као и Боро Пролић, који је повређен

пред крај првенства. Најбоље оцењени играч, Владимир Стричевић (31), на позицији задњег везног,
био је главна карика.

БУКВИЋ НАЈБОЉИ
СТРЕЛАЦ

Мирослав Буквић (21) је, са 13 голова,
први стрелац екипе. Крилни нападач Вукашин Татић, постигао је седам голова, док је
везиста Никола Томић био прецизан шест
пута. Прати их Балаж Пашка са пет погодака.
– Пласманом уз раме водећима, оправдали смо
очекивања, мада смо могли да имамо неколико
бодова више. Успели смо да направимо два позитивна низа, један са 14 мечева без пораза, а други са пет узастопних победа. Доста младих играча
је добило шансу и драго ми је да су искористили
прилику да стичу искуство – истакао је Владимир
Стричевић.
М. Менићанин
ФОТО: М. Менићанин

СИРИ ЖА НИ ОВЕ РИ ЛИ ПРВО МЕСТО
ОФК Сириг – Бачка (Б) 3:1 (0:0)

Сириг – Спортски центар Мика и Мишке. Гледалаца: 500. Судија: Мирослав Чурчић (Тител) 7.
Стрелци: Грујичић у 61, Вукеља у 73. и Васић у 76.
за ОФК Сириг, Трифуновић у 57. за Бачку. Жути
картони: Танасић, Грујичић (ОФК Сириг), Софранин, Трифуновић, Зељуг, Ристивојевић, Леђанац
(Бачка).
ОФК СИРИГ: Видовић 7, Радић 7, Б. Брежњак 7
(од 88. Вулић - ), Танасић 7,5, Васић 8, Грујичић
7,5 (од 67. Рабљеновић - ), Декић 7 (од 62. Марјанов 7,5), Вукеља 8, Косић 8, Вујановић 7 (од 88.
М. Којовић - ), Ружин 7 (од 88. С. Брежњак - ).
БАЧКА: Мандић 6, Ристивојевић 6 (од 80. Брмбота - ), Павлов 6, Зељуг 6 (од 46. Шарић 6), Ђаковић 6,5, Милић 6,5, Плавшић 7, Тодоровић 6 (од
63. Павлов - ), Леђанац 7, Софранин 6,5 (од 63.
Роквић - ), Трифуновић 7,5.

Играч утакмице: Косић
Сирижани су, у дербију кола, уписали четрнаесту пролећну победу, чиме су ударили печат на
прво место, наневши гостима из Бегеча први
овосезонски пораз.
Прво полувреме, било је скромног садржаја,
са доста прекршаја, којима су прекидане акције.
Најближи поготку био је леви бек Рајко Павлов,
али уместо мреже домаћина, у 29. минуту, погодио је пречку.
Игра је добила на динамици, после вођства
Бачке, са потписом најбољег стрелца Марка Трифуновића, уз изврсну асистенцију капитена
Николе Леђанца.
Одговор лидера се није дуго чекао. Слабу
реакцију одбране, казнио је Марко Грујичић, са
линије је убацио лопту у мрежу – 1:1. Као осице,

Сирижани су се разлетели по терену, при чему је
тренер Александар Миљковић повукао добар
потез убацивањем Александра Марјанова, асистента код мајсторије Љубише Вукеље – 2:1.
Некадашњи интернационалац, ударцем главом,
послао је лопту тамо где је била неухватљива за
голмана Уроша Мандића.
Марјанов је потом проиграо Бојана Радића,
док је Милорад Косић, у наставку акције, уздрмао пречку. Километре је претрчао Косић, извео
је слободан ударац у 76. минуту, лопта се одбијала као у билијару, док није дошла до Душка
Васића. Штопер домаћина је хладнокрвно реаговао и ударцем главом отклонио све дилеме око
исхода. Аплаузи са пуне трибине, били су логична реакција...
М. Менићанин
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