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Из буџе та Општи не Теме рин ове годи не издво је но 30 мили о на дина ра за рекон струк ци ју путе ва

РАДО ВИ НА УРЕ ЂЕ ЊУ
И ОДР ЖА ВА ЊУ ЛОКАЛ НИХ ПУТЕ ВА

– За изград њу нових и поправ ку посто је ћих пешач ких ста за из буџе та издво је но 20 мили о на дина-
ра – Изна ла же ње реше ња за атмос фер ску кана ли за ци ју

Овог месе ца наста вље ни 
су радо ви на уре ђе њу и 
одр жа ва њу локал них 

путе ва на тери то ри ји општи не 
Теме рин, за које је из буџе та у 
2022. годи ни издво је но 30 
мили о на дина ра. 

У ули ца ма Кодаљ Зол та на, 
Кошут Лајо ша, Саве Кова че ви ћа 
у Теме ри ну и Ули ци Вука Кара-
џи ћа у Сири гу изгра ђен је нови 
слој асфал та. Асфал ти ра на је и 
Ули ца Петра Кочи ћа у Сири гу, а 
радо ве је посе тио пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец.

Поред асфал ти ра ња ули ца, 
сани ра не су и уда р не рупе на 
путе ви ма, а члан Општин ског 
већа заду жен за инве сти ци је 
Дра ган Бје љац каже да се сада 
у тим ули ца ма сао бра ћај може 
одви ја ти без бед но. 

– Поред изград ње хаба ју ћег 
сло ја асфал та у поме ну тим ули-
ца ма извр ше но је и сани ра ње 
свих уда р них рупа, које су се 
нала зи ле на коло во зу,а у над-
ле жно сти су општи не Теме рин. 
Сани ра њем уда р них рупа на 
путе ви ма је оства ре но основ но 
наче ло, а то је да се сао бра ћај 
на њима може одви ја ти без-

бед но и несме та но посма тра но 
са аспек та пута као јед ног од 
чети ри основ на еле мен та без-
бед но сти сао бра ћа ја. Општи на 
Теме рин оче ку је и финан си ра-
ње од виших нивоа вла сти за 
изград њу хаба ју ћег сло ја асфал-

та у Змај Јови ној ули ци, као јед-
ној од цен трал них ули ца у Теме-
ри ну – нагла ша ва Бје љац. 

Поред ула га ња у уре ђе ње 
путе ва, из буџе та Општи не 
Теме рин пред ви ђе но је 20 
мили о на дина ра за поправ ке 

посто је ћих и изград њу нових 
пешач ких ста за. 

– Пешач ке ста зе су рађе не 
пре више деце ни ја и нео п ход но 
их је заме њи ва ти и попра вља ти 
тамо где има реал не потре бе за 
тим. Нажа лост посто ји пуно 

лока ци ја на који ма посто је 
потре бе, како за попра вља њем 
ста за, тако и за изград њом 
хаба ју ћег сло ја асфал та, а 
нисмо у могућ но сти да све те 
лока ци је ура ди мо у јед ној годи-
ни, за тај посао нам је потреб но 

пуно сред ста ва и доста вре ме-
на, па молим гра ђа не за стр-
пље ње и раз у ме ва ње. Нагла сио 
бих да у насе ље ном месту 
Теме рин (без Сири га, Баког Јар-
ка и Ста рог Ђур ђе ва) има 75 
ули ца у који ма никад није 
изгра ђен хаба ју ћи слој асфал та, 
ми сва ке годи не ура ди мо по 
неко ли ко ули ца, али је нере ал-
но оче ки ва ти да се тај посао 
ура ди у годи ни или две – обја-
шња ва Бје љац. 

Један од про бле ма је и атмос-
фер ска кана ли за ци ја којим ће 
се, како каже Бје љац, у наред-
ном пери о ду локал на само у-
пра ва више поза ба ви ти. 

– Тако ђе пла ни ра мо ове 
годи не и да се мало више поза-
ба ви мо атмос фер ском кана ли-
за ци јом, одно сно оти ца њем 
атмос фер ских пада ви на са 
путе ва, пешач ких ста за и пар ки-
ра ли шта. Тај про блем зах те ва 
детаљ но ана ли зи ра ње и посве-
ће ност из раз ло га што путе ви и 
тро то а ри нај ви ше и про па да ју 
на оним мести ма на којим се 
наку пља вода и нема где да 
отек не – наводи Бјељац.

Т. K.
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Доде ље ни уго во ри за суб вен ци о ни са ње про гра ма за само за по шља ва ње и запо шља ва ње

БОР БА ПРО ТИВ НЕЗА ПО СЛЕ НО СТИ
– Општи на Теме рин у послед њих десет годи на пре по ло ви ла неза по сле ност – За ове наме не у 2022. 

годи ни из буџе та издво је но шест мили о на дина ра

У све ча ној сали Скуп шти не општи не 
Теме рин 23. јуна додељ ни су уго во-
ри за про гра ме  суб вен ци о ни са ња 

само за по шља ва ња и запо шља ва ња  ко је 
спро во ди Општи на Теме рин у сарад њи са 
Наци о нал ном слу жбом за запо шља ва ње.

Спро во ђе ње про гра ма омо гу ћи ло је да 
18 људи започ не соп стве ни посао уз суб-
вен ци је и да се 15 људи запо сли код 
посло да ва ца који су иско ри сти ли сво је 
пра во и кон ку ри са ли за ове под сти ца је. 

Уго во ре су уру чи ва ли пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец, чла ни ца 
Општин ског већа заду же на за ресор при-
вре де Мира Родић и начел ник оде ље ња 
за посре до ва ње у запо шља ва њу и пла ни-
ра њу кари је ре у Фили ја ли за запо шља ва-
ње Нови Сад  Ду шан Мар ја но вић,који је 
том при ли ком иста као да је општи на 
Теме рин јед на од локал них само у пра ва 
која нај ви ше издва ја сред ста ва за запо-
шља ва ње. 

– Вео ма је важно да каже мо да ово 
није први пут, ово је јед на дуго го ди шња 
сарад ња и Општи на Теме рин са Наци о-
нал ном слу жбом има изу зет но добру 
сарад њу што је за сва ку похва лу. Ми смо 
тех нич ка подр шка људи ма из ове општи-
не, која има  сво ја сред ства и, после 
Општи не Нови Сад и свих општи на из 
Јужно бач ког окру га, издва ја заи ста нај ви-

ше за домен запо шља ва ња. Вео ма је зна-
чај но што људи који данас доби ја ју 
могућ ност да кре ну у про цес само за по-
шља ва ња поста ју посло дав ци и веро ват-
но ће се у наред ним месе ци ма или годи-
на ма поја ви ти као посло дав ци који тре ба 
да при ме неку сво ју нову рад ну сна гу и да 
ћемо поно во сара ђи ва ти – обја шња ва 
Мар ја но вић.

Чла ни ца Општин ског већа заду же на за 
ресор при вре де Мира Родић каже да се 
Општи на Теме рин на овај начин сва ке 
годи не бори за што веће запо шља ва ње и 

сма ње ње неза по сле но сти у општи ни 
Теме рин. 

– Оно што је вео ма важно јесте да уко-
ли ко упо ре ђу је мо подат ке из наше општи-
не ове и прет ход не годи не сма ње на је 
неза по сле ност за 18 посто, а уко ли ко упо-
ре ди мо подат ке из послед њих десет 
годи на сма ње на је неза по сле ност за 
неве ро ват них 53 посто. Могу рећи да 
има мо вели ку подр шку пред сед ни ка 
опшит не за спро во ђе ње ових про гра ма и 
надам се да ћемо у наред ном пери о ду 
тако и наста ви ти. Посеб но бих се захва ли-
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Сло бо да 
Сло бо да је данас, у савре ме ном 

све ту, можда нај у гро же ни ја. Све-
до ци смо кон стант ног сужа ва ња, 

али и пре о бли ко ва ња, те дру га чи јег 
фор му ли са ња људ ских сло бо да и пра-
ва, које дик ти ра све сло же ни ји међу-
на род ни поре дак, као и нама зна ни 
и незна ни про јек ти обли ко ва ња све-
та гло бал них ели та. Нуде се раз не, 
реде фи ни са не све тов не кон цеп ци је 
чове ко ве сре ће који ма збу ње ни човек 
поку ша ва да достиг не нешто што је у 
крај њој лини ји огра ни че но и про ла-
зно. Но, пону ђе не кон цеп ци је сло бо-
де чове ка нерет ко оту ђу ју, онe су често 
сло бо да од нече га, изван а не у иден-
ти те ту, што ства ра све оту ђе ни је гру па-
ци је и поје дин це који кон зу ми ра ју ове 
сло бо де. 

У хри шћан ском дожи вља ју све та ове 
су сло бо де у нај ма њу руку спор не, јер 
упра во тај ато ми зи ра ни човек, истрг-
нут из свог иден ти те та (било вер ског, 
наци о нал ног, соци јал ног, род ног, сек-
су ал ног итд.), смр знут је у себи, одво-
јен од дру гог чове ка, са којим не може 
да се сажи ви, јер му овај поста је само 
сред ство за задо во ља ва ње њего вих 
потре ба. Не субјект љуба ви у којој се 
он оства ру је као лич ност путем делат-
не сло бо де, која има покрет и кре та ње 
ка дру гом, те у у зајед ни ци са дру ги ма 
тра жи реа ли за ци ју соп стве не лич но-
сти. Савре ме но пои ма ње сло бо де, као 
сло бо да од и изван нече га, дове ла је 
чове чан ство у ситу а ци ју да не посто ји 
зајед ни ца, не посто ји здрав кон такт са 
дру гим чове ком. Чове чан ство је данас 
мање више затво ре но и жељ но само 
ком фо ра, пре о ку пи ра но собом и соп-
стве ном угод но шћу, те већи ном у том 
духу - духу сред ства које може бити 
кори сно - људи гле да ју јед ни на дру ге.

Либе ра ли зам са ова квим пои ма-
њем сло бо де (а он дру га чи је не може 
да је схва та) отац је тота ли три зма, који 
пред ста вља његов логи чан наста вак. 
Такав либе ра ли зам, ато ми зи ран, мора 
доћи, што се нај бо ље данас види, у 
тота ли тар ну фазу. Зада так ова квог 
систе ма је да се уве же на неким новим 
иден ти те ти ма како би напра вио функ-
ци о нал но дру штво, јер у све ту нека кво 
устрој ство мора да посто ји. То данас, 
кад је свет (макар колек тив ни запад) 
прак тич но постао гло бал но село, пре-
те жно чине кор по ра ци је, или одре-
ђе ни цен три моћи (нови иден ти те ти 
су сим бо ли позна тих кор по ра ци ја, 

брен ди ра не мар-
ке, ета бли ра ност 
у дру штву итд.). 
Иза све га нарав-
но сто је огром ни 
ресур си. Они раде 
на уве зи ва њу све-
та. Али пошто је у све ту, тако вође ном, 
гото во пот пу но ели ми ни са на емпа ти-
ја и врли на, чове чан ство се уве зу је на 
прин ци пи ма анти-врли не, кроз њего-
во дисци пли но ва ње, сте за ње и кон-
тро ли са ње, пре тва ра ју ћи се у послу-
шно ста до, лише но током вре ме на све 
више све га што је људ ско.

Са дру ге стра не сло бо да у пра во-
слав ној тра ди ци ји је могућ ност чове-
ка да буде усме рен ка крај њем пре-
о бра жа ју. Иде ње ка пре о бра жа ју се 
одра жа ва кроз сло бод ну вољу, пошто 
човек не мора да се опре де ли и кре-
ће у овом прав цу. Кре та ње ка пре о-
бра жа ју (лич но сној про ме ни) тако ђе 
под ра зу ме ва хте ње, жељу, вољу, али 
то није онај вул гар ни сло бо дан избор, 
који нам се нуди у назо ви модер ном 
дру штву. Ићи ка пре о бра жа ју чове ка 
као датог, али и зада тог бића позва-
ног на уса вр ша ва ња, зна чи чини ти 
добро, кре та ти се ка дру гом, успо ста-
вља ти кон такт и зајед ни цу и на кра ју 
као кру на воле ти бли жњег. Дакле сло-
бо да хри шћан ски схва ће на не зна чи 
сло бо дан избор изме ђу ства ри нижег 
реда зна ча ја, већ опре де ље ња изме ђу 
добра и зла, као и покрет ка зајед ни ци 
са дру ги ма. 

Није тако у вла да ју ћем либе рал-
ном кон цеп ту. Сло бо да којом нас овај 
запљу ску је јесте сло бо да иза бра не 
ини ци ја ти ве чове ка, кре та ња њего вог 
разу ма од ства ри ка ства ри, одво је ног 
од сло бо де пре о бра жа ја, одво је ног од 
покре та ка добру. Про сто рече но то је 
сло бо да палог чове ка, која паро ди ра 
пра ву, суштин ску сло бо ду. Нај че шће 
се, као што напред рекох, про ја вљу је у 
сло бо ди избо ра. Код сло бо де избо ра 
се све бира (при чему све оста је углав-
ном исто), али је тај избор нај че шће 
одво јен од све га што чове ка суштин-
ски чини сло бод ним, не дају ћи му 
могућ ност за пре о бра же ње (про ме ну) 
и покрет ка њего вој зада то сти лич ног 
и суштин ског уса вр ша ва ња, које га 
при бли жа ва, а вре ме ном све више и 
про жи ма извор ним, а у зајед ни ци са 
дру ги ма, суштин ским и непро ла зним 
вред но сти ма.

ла тех нич кој подр шци Наци о нал не слу-
жбе за запо шља ва ње – нагла ша ва Родић. 

Општи на Теме рин ове годи не опре де-
ли ла је шест мили о на дина ра за про гра ме 
само за по шља ва ња и запо шља ва ња. Пре-
сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец 
поже лео је буду ћим посло дав ци ма сре ћу 
на про фе си о нал ном и лич ном пла ну. 

– Када рас пи ше мо кон курс он тра је до 
утро шка сред ста ва, тако да обу ста ви мо 
кон курс када одре ђе ни број кан ди да та 
испу не усло ве. Ове годи не има мо 18 кан-
ди да та који су доби ли суб вен ци ју за отва-
ра ње нових пред у зет нич ких рад њи и 15 
нових рад них места код посло да ва ца који 
су кон ку ри са ли са ли како би запо сли ли 
нове рад ни ке. Наш циљ је да кроз ове 
про гра ме пове ћа мо број запо сле них и 
сма њи мо неза по сле ност  – каже Зец. 

Сини ша Шупут из Сири га одлу чио је да 
покре не свој бизнис и отво ри фир му, а 
како каже ова сред ства су му вео ма зна-
чај на.

– Ова сред ства нам мно го зна че због 
отва ра ња фир ме, при ба вља ња ала та, 
посло ва ња фир ме, олак ши ца нам је. 
Људи ма пору чу јем да кон ку ри шу, јер уко-
ли ко отва ра ју сво ју фир му без суб вен ци ја 
биће им мно го теже. 

Међу кан ди да ти ма који су доби ли 
сред ства је и Ната ли ја Ђур ђе вић из Теме-
ри на, која отва ра фир му за видео пор дук-
ци ју. 

– Морам да похва лим људе који су уче-
ство ва ли у про це су. Сви људи у Наци о нал-
ној слу жби за зап шља ва ње су ми иза шли 
у сусрет и пома га ли да испра вим ства ри 
које можда нисам раз у ме ла или добро 
одра ди ла, тако да сам вео ма задо вољ на. 
Морам да при знам да се без ових суб вен-
ци ја не бих усу ди ла да отво рим фир му. 

Т. К.

НЕЗА ПО СЛЕ НОСТ
У ТЕМЕ РИ НУ
ПРЕ ПО ЛО ВЉЕ НА
МАР ЈА НО ВИЋ исти че и да је у 

општи ни Теме рин послед њих десет 
годи на неза по сле ност пре по ло вље-
на. 

– Област запо шља ва ња је нешто 
што ради Наци о нал на слу жба за 
запо шља ва ње, ми се бави мо тим 
посло ви ма, али када нека локал на 
само у пра ва, попут ове, учи ни да 
људи доби ју ова ква сред ства, то је 
огром но јед но богат ство, које се у 
ова ко раз ви је ној општи ни ите ка ко 
осе ћа. У прет ход них десет годи на у 
општи ни Теме рин је гото во пре по ло-
вље на неза по сле ност. Ми сад има мо 
1200 неза по сле них у овој општи ни, 
што је јед на мала цифра. Оно што је 
кључ но јесте то што је пове ћа ва ње 
запо шљи во сти овде вео ма при сут но.
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Уру че ни уго во ри за доде лу гра ђе вин ског мате ри ја ла избе гли ца ма са тери то ри је општи не Теме рин

ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ИЗБЕ ГЛИХ
И РАСЕ ЉЕ НИХ ЛИЦА

Уго во ри за доде лу гра ђе вин ског мате-
ри ја ла избе гли ца ма пот пи са ни су  24. 
јуна у сали Општин ског већа општи не 

Теме рин.
Пот пи са но је осам уго во ра, а вред ност 

паке та изно си ла је 500.000 дина ра, које је 
обез бе дио Коме се ри јат за избе гли це и 
мигра ци је Репу бли ке Срби је и Општи на 
Теме рин, а кори сни ци про гра ма има ју два 
месе ца да реа ли зу ју радо ве на кући.

Уго во ре је уру чи вао пред сед ник Општи-
не Теме рин Мла ден Зец и том при ли ком 
иста као да ће се ова кви видо ви помо ћи 
избе гли ца ма наста ви ти и убу ду ће.

– Ово је вид помо ћи коју нашим сугра ђа-
ни ма кон ти ну и ра но омо гу ћа ва мо. Све сни 
смо про бле ма у којем су се нашли од како 
су избе гли. Ових осам људи кори сте помоћ 
први пут после 25 годи на како су избе гли и 
видим да су задо вољ ни што им је Општи на 
Теме рин помо гла да побољ ша ју усло ве 
живо та у који ма тре нут но живе, због чега 
ми је изу зет но дра го. Надам се да ће они 
оста ти овде да живе, раде и при вре ђу ју, 
како би сви зајед но раз ви ја ли општи ну 
Теме рин – рекао је Зец.

Пред сед ник је нагла сио да ове годи не 
оче ку ју реа ли за ци ју још јед ног про јек та. 

– У сарад њи са Коме се ри ја том за избе-
гли це и мигра ци је Репу бли ке Срби је оче ку-
је мо реа ли за ци ју про јек та отку па сео ских 
дома ћин ста ва као и отва ра ње Јав ног пози-
ва за откуп два ста на у Сири гу, тако да пози-
вам све избе гли це, које још нема ју реше но 
стам бе но пита ње, да пра те сајт Општи не 
Теме рин и да се, када обја ви мо кон курс, 
при ја ве. Ми смо ту да им помог не мо уко-
ли ко има ју нека пита ња или недо у ми це и 

пру жи мо им све потреб не инфор ма ци је – 
пору чио је Зец. 

Сања Зорић из Теме ри на први пут је кон-
ку рисала за гра ђе вин ски мате ри јал, а како 
каже помоћ ће да иско ри сти за уре ђе ње 
кров не кон струк ци је. 

– Пра тим сајт и кон кур се, први пут сад 
кон ку ри шем и мно го нам зна чи што смо 
доби ли ову врсту помо ћи, јер се јед на 
вели ка капи тал на инве сти ци ја реша ва на 
нашој кући. Људи не могу да издво је и за 
мај сто ра и за гра ђе вин ски мате ри јал, наро-
чи то у ово вре ме када су цене мате ри ја ла 

изу зет но ску пе – обја шња ва Сања.
Да ова врста помо ћи мно го зна чи рекла 

нам је и Мир ја на Брдар из Сири га. 
– Кад сам избе гла нисам апли ци ра ла ни 

на један кон курс, па сам раз ми шља ла да 
можда нећу успе ти то ни да доби јем. Међу-
тим, видев ши да људи из моје око ли не 
доби ја ју, кон ку ри са ла сам и ето ове годи не 
доби ли смо сред ства која ћемо да иско ри-
сти мо за рекон струк ци ју кро ва. Наше је 
само да нађе мо и пла ти мо мај сто ра, тако да 
нам ово мно го зна чи – каже Мирјана Брдар.

Т. К. 
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Сред ња шко ла „Луки јан Мушиц ки“ ове годи не испра ти ла 106 мату ран та 

СТРУЧ НА ЕКС КУР ЗИ ЈА ПРЕ КО
ЕРА СМУС ПЛУС ПРО ГРА МА

– У шко ли одр жа не три еду ка тив не ради о ни це у окви ру про гра ма „Инфор ма ци ја – моти ва  ци ја – 
зна ње“ – Десет нај бо љих уче ни ка са сме ра зашти те од пожа ра уче ство ва ли у Ера смус плус про гра му 
у Будим пе шти 

У Сред њој шко ли “Луки јан Мушиц ки” 
Теме рин 9. јуна одр жа не су три еду ка-
тив не ради о ни це у окви ру јав ног кон-

кур са за финан си ра ње и суфи нан си ра ње 
про гра ма и про је ка та за спро во ђе ње циље-
ва наци о нал не стра те ги је за мла де и про-
гра ма “Мла ди су закон”. 

Теме о који ма су мла ди могли да се 
инфор ми шу на овим ради о ни ца ма су “Опа-
сно сти на интер не ту”, “Безе бед ност у собра-
ћа ју” и “Здра ви сти ло ви живо та”. 

Има ли су при ли ку и да попри ча ју са струч-
ња ци ма из ове три обла сти и доби ју кон-
крет не саве те, као и да се укљу че у про јект-
не актив но сти. 

Дирек тор ка сред ње шко ле Татја на Вељ ко-
вић каже да је инте ре со ва ње ђака за пре да-
ва ња било вели ко.

– Све три ради о ни це су успе шно одр жа не, 
а деца су пока за ла изу зет но вели ко инте ре-
со ва ње. Има ли су одлич ну интер ак ци ју са 
пре да ва чи ма. Поста вља ли су така ва пита ња 
која су нам отво ри ла још неке теме за раз-
ма тра ње, за неке буду ће обли ке сарад ње и 
неке нове ради о ни це. Било је вео ма кори-
сно, зани мљи во и инте ре сант но и нада мо се 
са неким свр сис ход ним исхо дом.

Тим пово дом шко лу је посе тио и дирек-
тор Заво да за спорт и меди ци ну спор та 
Дани јел Жупић, а пре ма речи ма Татја не 
Вељ ко вић дого во ре но је да се сле де ће 
годи не наста ви и про ду би ова сарад ња.

– Дого во ре но је да сле де ће школ ске 
годи не из Покра јин ског заво да за спорт 
дођу са сво јом еки пом запо сле них како би 
спро ве ли мере ња и тести ра ња деце, потен-
ци јал них и тре нут них спор ти ста које наша 
шко ла има. Иде ја је про ис те кла из тога што 
је шко ла пред ста ви ла сво је врхун ске так ми-
ча ре, са вео ма добрим резул та ти ма постиг-
ну тим из џудоа, сто ног тени са и фуд ба ла, 
где деца инте зив но тре ни ра ју. Запра во 
жели мо да испи та мо зашто је мали број 
девој чи ца и жен ске попу ла ци је која се бави 
спор том, наводи Вељковић.

Про је кат “Инфор ма ци ја – моти ва ци ја – 
зна ње” се спро во ди под покро ви тељ ством 
Мини стар ства омла ди не и спор та Репу бли-
ке Срби је, а реа ли зу је га Удру же ње “Аси-
стент” из Новог Сада са парт не ри ма, у 
пери о ду од маја до новем бра 2022. годи не. 

Про грам одго ва ра на дру штве не потре-
бе, одно сно потре бе кори сни ка за пове ћа-
њем инфор ми са но сти мла дих и ста вља их у 

цен тар пру жа ју ћи им при ли ку да, баве ћи се 
тема ма које их инте ре су ју и сти чу ћи нова 
иску ства, зна ња и вешти не, зна чај но уна-
пре де сво је зна ње како доћи до пра вих 
инфор ма ци ја из раз ли чи тих обла сти, на 
што без бед ни ји начин. 

Сред ња шко ла “Луки јан Мушиц ки” уче-
ство ва ла је и у Ера смус плус про гра му раз-
ме не уче ни ка. Десет нај бо љих уче ни ка са 
сме ра тех ни ча ри за зашти ту од пожа ра на 
мађар ском настав ном јези ку 14 дана бора-
ви ли су у Будим пе шти, где су има ли при ли-
ку да уче и раде са ала ти ма који нису на 
рас по ла га њу у Срби ји. 

Тим пово дом, уче ни ци који су били део 
тог про гра ма, 13. јуна пред ста ви ли су сво-
јим вршња ци ма шта су то све нау чи ли и 
које вешти не и зна ње носе са пре да ва ња. 

Вељ ко вић каже да у Истра жи вач ком 
инсти ту ту мађар ског Обра зов ног цен тра за 
упра вља ње ката стро фа ма ђаци сти чу зна-
ње на европ ском нивоу. 

СШ „Луки јан Мушиц ки“ Теме рин ове 
годи не испра ти ла је 106 мату ра на та који су 
сво ју мату ру про сла ви ли 21. јуна, када су 
дефи ло ва ли ули цом Пете фи Шан до ра. 

Т. К.
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Радо ве на рекон струк ци ји бископ ске сале КЦ „Луки јан Мушиц ки“
17. јуна оби шао пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец

НОВИ СЈАЈ ПОЗОРИШНЕ САЛЕ
КЦ „ЛУКИ ЈАН МУШИЦ КИ“

Радо ве на рекон струк ци ји 
позоришне сале Кул тур ног 
цен тра „Луки јан Мушиц ки“ 

у Теме ри ну 17. јуна  о би шао је 
пред сед ник Општи не Теме рин 
Мла ден Зец, зајед но са сво јим 
заме ни ком Деја ном Бра да шем 
и чла ни цом Општин ског већа 
заду же ном за ресор кул ту ре 
Нином Срдић. 

Локал на само у пра ва издво ји-
ла је зна чај на сред ства како би 
мешта ни општи не Теме рин, и 
окол них места, могли поно во да 
ужи ва ју у филм ским про јек ци ја-
ма, позо ри шним кома ди ма и 
дру гим кул тур ним дога ђа ји ма. 
Том при ли ком пред сед ник 
општи не иста као је да је за ову 
наме ну из буџе та издво је но 
нешто више од 1.8 мили о на 
дина ра.

– Искре но ме раду је када се 
радо ви на рекон струк ци ја ма 
одви ја ју по пла ну и без кашње-
ња. Тако сам данас имао при ли-
ку да са сво јим сарад ни ци ма 
оби ђем радо ве на рекон струк-
ци ји био скоп ске сале Кул тур ног 
цен тра „Луки јан Мушиц ки“. 
Нешто више од 1.8 мили о на 
дина ра издво је но је из буџе та за 
радо ве који су били нео п ход ни, 
а сва ка ко ће доне ти нови сјај 
посто је ћој сали у којој се одр жа-
ва ју нај бит ни је мани фе ста ци је у 
општи ни Теме рин – са задо вољ-
ством каже Зец.

Божи дар Про лић, врши лац 
дужно сти дирек то ра Кул тур ног 
цен тра „Луки јан Мушиц ки“ 

захва лио се локал ној само у пра-
ви на челу са пред сед ни ком 
Мла де ном Зецом што су има ли 
слу ха за ову зна чај ну инве сти ци-
ју и што су оби шли радо ве.

– Општи на Теме рин доби ја 
моде ран више на мен ски обје кат 
који ће у будућ но сти има ти 
функ ци ју био ско па и мул ти ме-
ди јал ног цен тра. Реа ли за ци ја 

ових радо ва је нео п ход на како 
би се спре чи ло даље про па да-
ње објек та и наста нак ште те 
веће вред но сти. Био скоп ска 
сала је вема зна чај на за реа ли-
за ци ју свих кул тур них деша ва ња 
на тери то ри ји општи не Теме-
рин, те бих иско ри стио при ли ку 
да се захва лим локал ној само у-
пра ви што су издво ји ли зна чај на 

сред ства и на тај начин допри-
не ли кул тур ном живо ту у нашем 
месту – дода је Про лић.

Сана ци ја био скоп ске сала 
запо че та је 1. јуна, а оче ку је се 
да радо ви до кра ја месе ца буду 
при ве де ни кра ју. Изво ђач радо-
ва је гра ђе вин ска рад ња Кар ло 
гип сар из Бач ког Јар ка.

С. К.
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Мани фе ста ци ја „Про сто к’о пасуљ“ ове годи не одр жа на 4. јуна

НАЈ ВЕ ЋИ ХУМА НИ ТАР НИ РУЧ АК 
НА БАЛ КА НУ

– Уче сто ва ло 145 еки па – Доде ље не број не награ де – Посе ти о ци ужи ва ли у раз ли чи тим садр жа ји ма 

Јед на од нај ве ћих теме рин ских мани фе ста-
ци ја „Про сто к’о пасуљ“ одр жа на је 4. јуна на 
Ваша ри шту у Теме ри ну и оку пи ла је вели ки 

број људи и љуби те ља овог тра ди ци о нал ног 
јела. У вели ком лон цу кувао се хума ни тар ни 
ручак од 3000 пор ци ја пасу ља, а ове годи не тра-
жи ла се пор ци ја више. 

На мани фе ста ци ји је било при ја вље но 145 
еки па, а про грам је био орга ни зо ван за све 
узра сте, тако да је за сва ког било по нешто. 

Ове годи не орга ни за то ри су се потру ди ли да 
пону де више садр жа ја и за најмла ђе, због чега 
се мно го роди те ља са децом одлу чи ло да посе-
ти мани фе ста ци ју „Про сто к’о пасуљ“.

Како исти че већи на уче сни ка нај ва жни ји 
састо јак за добар пасуљ није неки зачин, добар 
рецепт или тех ни ка пра вље ња, већ љубав пре-
ма кува њу, које је на ово го ди шњој теме рин ској 
Пасу љи ја ди било на пре тек. 

Да при пре ме за пасу љи ја ду нису нима ло 
лаке потвр ђу је чиње ни ца да се за њу орга ни за-
то ри при пре ма ју месе ци ма, међу тим, како 
обја шња ва дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци-
је општи не Теме рин (ТОО Теме рин) Мари на 
Ињац, нај ва жни је је да ова мани фе ста ци ја 
одјек не што више и на тај начин при ву че вели-
ки број људи.

– Масов ност, у сми слу бро ја при ја вље них 
еки па, нам није била нај ва жни ја. Нама је нај ва-
жни је да буде што већи број посе ти ла ца који ће 
посе ти ти нашу мани фе ста ци ју, ужи ва ти у про-
гра му, дру жи ти се. Нарав но, поен та је да ова 
мани фе ста ци ја одјек не што шире и што више, 
јер мислим да ова кав кон цепт гастро нон мског 
типа кува ња пасу ља не посто ји у реги о ну. И пре 

све га, акце нат је на вели ком хума ни тар ном руч-
ку. Ниг де не посто ји 3000 пор ци ја које се деле 
тог дана. Мислим да смо пола ко, али сигур но 
спрем ни да се при ја ви мо за Гини со ву књи гу 
рекор да, што ћемо сле де ће годи не и да ура ди-
мо – нај ва љу је Ињац. 

Ово го ди шњу мани фе ста ци ју све ча но су отво-
ри ли Алек сан дар Софић, покра јин ски секре тар 
за реги о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу 
и локал ну само у пра ву, Мла ден Зец, пред сед-
ник општи не Теме рин и дирек тор ком па ни је 
Мон топ Про Дра ган Дакић.

Алек сан дар Софић, покра јин ски секре тар за 
реги о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и 
локал ну само у пра ву нагла ша ва да је одр жа на 
мани фе ста ци ја од вели ког зна ча ја за општи ну 
Теме рин.

– Сва ка ко да је задо вољ ство при су ство ва ти 
отва ра њу јед не ова кве мани фе ста ци је у Теме-
ри ну из про стог раз ло га зато што се она већ и 
тра ди ци о нал но по 15. пут одр жа ва и пока зу је мо 
зна чај дома ће при вре де и дома ће пољо при вре-
де у овим дана шњим тур бу лент ним и иза зов-
ним вре ме ни ма које има мо у све ту. Поно во се 
Срби ја окре ће свом сеља ку, свом чове ку, јер 
нам је сад поно во при о ри тет у неком раду. Сва-
ка ко је зна чај но и за Покра јин ску вла ду, а и за 
саму локал ну само у пра ву Теме ри на, да се подр-
жа ва ју јед не ова кве мани фе ста ци је и да се на 
неки начин подр шка дома ћим про из во ди ма – 
дода је Софић.

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец 

изра зио је захвал ност орга ни за то ри ма и  Покра-
јин ском секра та ри ја ту и нагла сио да је из буџе та 
издво је но два мили о на дина ра за ову мани фе-
ста ци ју.

– Сада  већ  тра ди ци о нал на  ма ни фе ста ци ја 
“Про сто к’опа суљ” позна та  је  ши ром  Ср би је  а ли 
и реги о на, те о ку пља  пре ко 140 еки па и ове  го-
ди не, који  ку ва ју  па суљ, али  се и дру же и ужи ва-
ју у лепом  вре ме ну и рас по ло же њу. Захва љу јем  
се  сви ма  ко ји  су  у че ство ва ли у орга ни за ци ји, 
Тури стич ко ј ор га ни за ци ји  оп шти не  Те ме рин, 
сво јим  са рад ни ци ма, орга ни за то ри ма  кон цер та  
гру пе  Кер бер и Мили це  Па вло вић. Иско ри стио 
бих при ли ку да се захва лим и покра јинском 
секре та ру који је издво јио из свог буџе та нешто 
мање од два мили о на дина ра како бисмо ову 
мани фе ста ци ју орга ни зо ва ли ове годи не на 
вишем нивоу, него што су то биле прет ход не – 
наво ди Зец.

Ове годи не мани фе ста ци ја је била хума ни-
тар ног карак те ра, а сав при ку пље ни новац је 
наме њен девој чи ци Дори којој је новац нео п хо-
дан за лече ње.

Од раног јутра еки пе су зау зе ле сво је пози ци-
је, зало жи ле ватру и поче ле са кува њем пасу ља, 
а дожи вљај је упот пу нио разно вр стан музич ки 
про грам, као и зани мљи ве игре које је тра ди ци-
о нал но пред во ди о  Го ран Под ли пец. 

За кува ње нај ве ћег хума ни тар ног руч ка на 
Бал ка ну био је заду жен Бру но Ске ле џи ја, који 
овај зада так оба вља већ четр на е сти пут. 

С. Коса но вић

НАГРА ЂЕ НЕ ЕКИ ПЕ
О нај бо љем пасу љу одлу чи ва ла је струч-

на коми си ја у којој су се нашли Јан ко Пин-
ћер, пред сед ник жири ја, Тео дор Јова но вић 
и Мир ко Пан те лић, про фе си о нал ни кува-
ри, Нико ла Савић, дуго го ди шњи суди ја на 
гастро ном ским мани фе ста ци ја ма и Кати ца 
Вуја но вић, фуд бло гер. Они су има ли зада-
так да од 145 узо ра ка ода бе ру три нај бо ља.

Након дегу ста ци је струч ни жири је прву 
награ ду за нај бо љи пасуљ доде лио еки па 
“ФПЛ мон та жа Теме рин”, дру го место 
осво ји ла је еки па  под  на зи вом “Андре а  
доо”, док је тре ће пла си ра на еки па била 
“Кум и ја”.

Поред так ми че ња у кува њу пасу ља, биле 
су орга ни зо ва не и Теме рин ске игре у који-
ма су побе ду у над вла че њу коноп ца одне-
ла еки па “Нећу да ти кажем ћела ви” у 
мушкој кате го ри ји, а у жен ској еки па “One 
team”. Поред тога, било је и так ми че ње у 
баца њу аку му ла то ра с раме на, а побед ник 
је Нема ња Жакун. У игри “пија ни пенал”, 
побе ду је однео Игра чев Живан, док је у 
игри “x и окс”побед ник еки па “Ди петр ол” 
из Жабља.
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Теме рин ски базе ни отво ре ни 17. јуна

ОПРЕ МЉЕН ТЕМЕ РИН СКИ БАЗЕН 
ДОЧЕ КАО ПРВЕ КУПА ЧЕ

– У опре ма ње базе на за ову сезо ну уло же но шест мили о на дина ра – Уре ђе на ком плет на фил тер-
ска ста ни ца и заме ње на јед на од две глав не пум пе – Отво рен још једа н улаз на олим пиј ски базен 
– Већи број лежаљ ки и сун цо бра на у пону ди 

Нова купа ли шна сезо на на ком плек су 
теме рин ских базе на поче ла је 17. 
јуна, а ове годи не купа чи има ју при-

ли ку да ужи ва ју у више садр жа ја и већој 
пону ди лежаљ ки, сун цо бра на, али и хра не 
и пића. 

Прва три дана од отва ра ња улаз се није 
напла ћи вао, а инте ре со ва ње гра ђа на је 
било изу зет но вели ко, наро чи то у дани ма 
викен да. 

Мно го тога је ура ђе но, како би базе ни 
спрем но доче ка ли купа че, а дирек тор Јав-
ног кому нал ног пред у зе ћа Теме рин Жељ ко 
Џаку ла и сти че да су за ову купа ли шну сезо-
ну више ула га ли у уре ђе ње оних ства ри 
које нису оком видљи ве. 

– Ми смо у одно су на про шлу годи ну 
побољ ша ли неке капа ци те те у сун цо бра ни-
ма, лежаљ ка ма, отво ри ли смо неке нове 
ула зе са стра не Змај Јови не ули це тако да 
има мо још један улаз код олим пиј ског 
базе на. Тако ђе, ура ди ли смо нешто што се 
толи ко не види, а то је ком плет на фил тер-
ска ста ни ца, са ком плет ном заме ном 
кварц ног песка и јед на од две глав не пум пе 

је заме ње на после дуго годи на. Има ли смо 
и про бле ма са губит ком воде са пре лив них 
кана ла. У под зем ном делу базе на нала зе се 
пре лив ни олу ци које смо потуп но заме ни-
ли, тако да неће мо више има ти губит ке 
воде, које смо има ли у прет ход ном пери о-
ду и то ће бити и уште да на води, а и вода у 
базе ну ће бити топли ја. Тер мал не базе не 
смо ком плет но обло жи ли са лај не ром, 
одно сном фоли јом. Наба ви ли смо 22 нова 
сун цо бра на са трском и веру јем да ћемо у 
овој годи ни уз добро вре ме има ти и добру 
купа ли шну сезо ну  – обја шња ва Џаку ла.

Уло же но је шест мили о на дина ра у уре-
ђе ње за ову сезо ну, а пре ма речи ма дирек-
то ра, у пла ну је да се ове годи не започ не 
изград ња пот пу но новог дечи јег базе на. 

– Уло жи ли смо око шест мили о на, а из 
општин ског буџе та су нам исто обез бе ђе на 
сред ства. Нисмо сва сред ства утро ши ли, 
јер смо у пла ну има ли и дечи ји базен, који 
је дуго го ди шња жеља гра ђа на. У овом 
пери о ду, док базен ради, извр ши ће мо при-
пре му са про јек том тог дечи јег базе на и то 
ће бити нова при ча за сезо ну 2023. годи не, 

ЦЕНОВ НИК УСЛУ ГА
НА БАЗЕ НУ
УЛА ЗНИ ЦЕ на базен напла ћу ју се по 

сле де ћем ценов ни ку: 
Деца до седам годи на – не пла ћа ју 

улаз
Деца до 15 годи на и пен зи о не ри – 200 

дина ра 
Одра сли (пре ко 15 годи на) – 250 дина-

ра
Прет плат не кар те 10 купа ња (одра-

сли) – 2.000 дина ра
Прет плат не кар те 10 купа ња (деца и 

пен зи о не ри) – 1.600 дина ра
Сезон ска ула зни ца за одра сле (нео-

гра ни чен број ула за ка) – 6.500 дина ра
Сезон ска ула зни ца за децу и пен зи о-

не ре – 5.000 дина ра
Изнајм љи ва ње јед не лежаљ ке – 150 

дина ра
Изнајм љи ва ње лежаљ ки у пару испод 

сун цо бра на од трске – 300 дина ра
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а мора мо и још неке гра ђе вин ске радо ве 
по зав шрет ку купа ли шне сезо не одмах у 
2022. годи ни да оба ви мо. 

Ове сезо не на базе ну ће бити и разно ра-
зних забав них садр жа ја, али и жур ки и кон-
це ра та. 

– Тру ди мо се да поред овог спорт ког 
дела обо га ти мо и рекре а тив но забав ни 
део. У овој сезо ни поред тра ди ци о нал них 
ига ра на води, наста вља мо и про шле годи-
не запо че ти Џез фести вал, који ће ове 
годи не чини ми се бити тре ће неде ље авгу-
ста, као и неко ли ко жур ки за мла де у 
вечер њим сати ма и још нека викенд деша-
ва ња или кон цер ти – најављује Џакула. 

Има ју ћи у виду да је послед њих неко ли-
ко месе ци све поску пе ло, цене ула зни ца за 
базен се нису дра стич но про ме ни ле. До 

поску пље ња одре ђе них ула зни ца, како 
каже Џаку ла, мора ло је да дође јер оне 
нису биле одр жи ве због покри ва ња тро-
шко ва. 

– Цена за одра сле је оста ла 250 дина ра, 
док је цена за децу и пен зи о не ре пове ћа на 

са 120 на 200 дина ра, јер је ста ра цена 
била нео др жи ва наро чи то због тро шка 
који има мо на тер мал ној води. Нама је 
месеч ни тро шак за тер мал ну воду 500.000 
дина ра и са том ценом нисмо могли да 
покри је мо ни део тих тро шко ва. Мислим 
да су наше цене јед не од нај ни жих у окру-
же њу. Сма трам да ћемо са тим цене ма 
моћи рен та бил но да послу је мо и тру ди ће-
мо се да наши посе ти о ци буду задо вољ ни. 
Ове годи не поред пића биће и вели ки 
избор хра не – закључује Џакула. 

Сун чи ца Виг ње вић која, већ дру гу годи-
ну заре дом, има сво је про дај но место на 
базе ну каже да је кон ку рен ци ја ове годи не 
мно го већа.

– Овде је заи ста лепо, при јат но окру же-
ње и ужи ва ње је ради ти. Ове годи не ћемо 
виде ти како ће бити, већа је кон ку рен ци ја, 
више је нас про да ва ча, али сви смо запра во 
овде јер се испла ти – каже Сун чи ца. 

Мно го је нових про да ва ча на базе ну, а 
јед на од њих је и Миле на Арсић из Сири га, 
која се на овај корак одлу чи ла због веле ке 
посе ће но сти базе на.

– Ово нам је први пут да има мо сво је про-
дај но место на базе ну. Посе та је добра, оче-
ку је мо сад када се завр ши ла шко ла и деца 
су на рас пу сту да базен буде још посе ће ни ји 
и да буде више посла – наводи Милена.

Т. К. 

БЕС ПЛАТ НА ШКО ЛА ПЛИ ВА ЊА ЗА МЛА ЂЕ ОСНОВ ЦЕ
СВА заин те ре со ва на деца од 1. до 4. 

раз ре да свих основ них шко ла са тери то-
ри је наше општи не могу да се упи шу у 
бес плат ну шко лу пли ва ња на теме рин-
ском базе ну 1. јула од осам часо ва. Од 
доку мен та ци је потреб но је поне ти лекар-
ски пре глед код иза бра ног лека ра и ђач ку 
књи жи цу. 

Бес плат ну шко лу пли ва ња орга ни зу је 
Школ ски спо рт општи не Теме рин, а обу ка 
ће тра ја ти од 1. јула до 31. авгу ста на ком-
плек су базе на поне дељ ком, сре дом и пет-
ком од 8.30 до 10 часо ва. Више инфор ма-
ци ја заин те ре со ва ни могу да доби ју од 
коор ди на то ра Школ ског спо р та Дра го љу-
ба Роси ћа на број теле фо на 062/772-883.



Среда, 29. јун 2022.

12

АКТУЕЛНО

Дечи ји фести вал „Цвр чак и дру га ри“ одр жан је 18. јуна у дво ри шту Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ 

ДЕСЕТ ГОДИ НА ПОСТО ЈА ЊА 
ФЕСТИ ВА ЛА „ЦВР ЧАК И ДРУ ГА РИ“

– Доде ље не награ де уче сни ци ма лите рал ног кон кур са – Десет годи на посто ја ња фести ва ла и 17 
годи на посто ја ња Драм ске ради о ни це „Цвр чак“ 

Десе ти Фести вал дечи јег ства ра ла штва 
„Цвр чак и дру га ри“ одр жан је по 
први пут у дво ри шту КЦ „Луки јан 

Мушиц ки“ Теме рин 18. јуна. Вели ки број 
посе ти о ца ужи вао је у пред ста ва ма, реци-
та ци ја ма, музи ци и пле су, а доде ље не су и 
награ де уче ни ци ма 2. Цврч ко вог лите рал-
ног кон кур са. 

Прет ход не две годи не, због окол но сти и 

огра ни че ња узро ко ва них коро на ви ру сом, 
фести вал је био орга ни зо ван онлајн. 

Осни вач Драм ске ради о ни це „Цвр чак“ 
Јадран ка Бокан  каже да је циљ фести ва ла 
да деца пре ста ве ширем кру гу људи шта су 
нау чи ли, али и да се осло бо де и стек ну 
више само по у зда ња.

– Данас сла ви мо глу му, књи жев ност, 
нашу драм ску сек ци ју „Цвр чак, децу и мла-

дост. Кроз бавље ње глу мом, кроз драм ске 
ради о ни це, кроз импро ви за ци ју, уче ње 
покре та, дик ци је, јача мо само по у зда ње 
код деце, јер јако је важно да нема ју страх 
од јав ног насту па, да буду само у ве ре ни, 

само све сни сво јих потен ци ја ла и капа ци те-
та без об зи ра да ли је то у обла сти глу ме, 
сли кар ства, књи жев но сти, пле са, где год. С 
тим циљем је и настао овај фести вал „Цвр-
чак и дру га ри“ пре десет годи на, ево сад 
нам је јуби лар ни десе ти пут. Мно ге учи те-
љи це раде уну тар сво јих оде ље ња мно го 

НАГРА ДА НА МАЈ СКИМ 
СУСРЕ ТИ МА
НА „Мај ским сусре ти ма“ у Теме ри ну 

са сво јом пред ста вом „Кад се вешти ца 
заљу би“ осво ји ли су и јед ну награ ду за  
нај бо ље глу мач ко оства ре ње. 

– Ове годи не смо, мора мо да се 
похва ли мо, ушли у фина ле „Мај ских 
сусре та“, доби ли смо награ ду на Покра-
јин ској смо три, због чега смо баш поча-
ство ва ни, очи глед но је да напре ду је мо. 
Сви ми који се бави мо „Цврч ком“ смо 
ама те ри и онда кад се так ми чи мо у 
ран гу са про фе си о нал ци ма, тиме је 
наше достиг ну ће још веће – кроз осмех 
при ча нам Јадран ка.
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тога кре а тив ног и то оста не затво ре но у 
окви ри ма њихо вих оде ље ња. Мислим да је 
то ште та, да сви они тре ба да пока жу сво је 
тален те, сво ја достиг ну ћа и да то види 
шири круг људи, што и јесте циљ овог 
фести ва ла – обја шња ва Бокан. 

Фести вал је посе ти ла и чла ни ца Општин-
ског већа заду же на за ресор кул ту ре Нина 
Срди ћ и ста кав ши да Општи на Теме рин 
подр жа ва њихов рад и да ће то чини ти и 
убу ду ће.

– Желе ла бих још јед ном да чести там 
Драм ској ради о ни ци „Цвр чак“ први јуби леј 
и да им поже лим да их још више буде. 
Задо вољ ство ми је што сам при су ство ва ла 
десе том јуби лар ном Дечи јем фести ва лу  
„Цвр чак и дру га ри“. Вео ма сам поно сна 
што јед на ова ква ради о ни ца за децу посто-
ји, на челу са Јадран ком Бокан, и што негу је 
и усме ра ва децу ка кул тур ном живо ту, где 
се раз ви ја свест о позо ри шту и где се ства-
ра ју нова дру гар ства. Општи на Теме рин 
сва ке годи не подр жа ва рад ове драм ске 
ради о ни це, а то ће наста ви ти да ради и у 
наред ним годи на ма – пору чу је Срдић. 

Драм са ка ради о ни ца „Цвр чак“ осно ва на 
је 2006. годи не, а како каже Јадран ка Бокан 
не посто је посеб ни усло ви да деца поста ну 
део гру пе, само је бит на добра воља и 
жеља. 

– Цвр чак посто ји већ 17 годи на и саку пља 
децу свих могу ћих тале на та, наро чи то тале-
на та за глу му, али при ма мо и децу која 
нема ју посеб но изра жен тале нат, а желе ла 
би да се баве глу мом. Бави мо се свим кре-
а тив ним актив но сти ма деце, лите ра ту ром, 
књи жев но шћу, слу ша њем добре и ква ли-
тет не музи ке. Поку ша ва мо да децу усме ри-
мо ка умет но сти и ква ли тет ни јем живо ту и 
мислим да у томе успе ва мо, јер је пре ко 

200 деце до сада про шло кроз „Цвр чак“. 
Да је то заи ста тако и да не раз два ја ју 

децу по спо соб но сти ма гово ри у при лог 
чиње ни ца да је њихо ва ради о ни ца отво ре-
на и за децу са поте шко ћа ма у раз во ју.

– Посто је деца која су у ста р ту само у ве-
ре на, сигур на, спо соб на, тален то ва на и зна-
ју шта хоће, а пото је деца која су јако сти-
дљи ва и којој тре ба вре ме на да се тај 
њихо ва лич ност изву че на повр ши ну и да 
они пока жу коли ко су спо соб ни, тален то ва-
ни, само све сни на сце ни. Исто тако при ма-
мо и децу која има ју поте шко ћа у раз во ју, 
не раз два ја мо их од дру ге деце, сва су деца 
добро до шла и врло радо их при ма мо у 
нашу ради о ни цу – исти че Јадран ка.

Сезо ну су завр ши ли са две позо ри шне 

пред ста ве, док за сеп тем бар већ пла ни ра ју 
нове актив но сти. 

– Од сеп тем бра упи су је мо нове чла но ве, 
па ћемо у нове рад не побе де. На нашем 
сај ту и „Цврч ко вој“ Феј сбук стра ни ци посто-
је бро је ви теле фо на које може те да позо ве-
те. Држи мо про бе на Теле пу у шко ли уто р-
ком и четврт ком од 19 до 20 часо ва, а у 
истом тер ми ну поне дељ ком и сре дом на 
Коло ни ји у про сто ри ја ма Месне зајед ни це. 
Хоће ли нам про бе на тим мести ма бити и 
даље, виде ће мо. Ми смо у пре го во ри ма и 
потра зи за неким вла сти тим про сто ром. 
Углав ном само нека пра те нашу стра ни цу и 
биће у току – закљу чу је за „Наше нови не“ 
Јадран ка Бокан.

Т. К.

ИСКУ СТВА ПОЛА ЗНИ КА ДРАМ СКЕ РАДИ О НИ ЦЕ
ДА се деца мно го осло бо де и стек ну 

више само по у за да ња све до чи и Алек-
сан дар Рамић, који је већ чети ри годи-
не пола зник ове ради о ни це. 

– Већ чети ри год не сам у „Цврч ку“. У 
почет ку ме је било мало стид и тешко 
ми је било да иза ђем на сце ну, сада 
после чети ри годи не то је мно го лак ше.

Мили ца Ковић се при кљу чи ла овој 
дру жи ни пре две годи не, а има врло 
јасну сли ку о томе шта жели да буде 
кад пора сте. 

– Пре две годи не сам кре ну ла на 
ради о ни цу и мно го тога сам нау чи ла. 
Нај ви ше пам тим пред ста ву која је 
посве ће на осо ба ма са инва ли ди те том, 
која је и моја оми ље на пред ста ва. Сте-
кла сам само по у зда ње и сада могу да 
иза ђем на сце ну без ика квих про бле ма 

и да глу мим било коју уло гу. Кад пора-
стем желим да будем глу ми ца. 

Коли ко је важно да пре да ва чи раз у-
ме ју и раде са децом гово ри чињ ни ца 
да су учи те љи ца Јадран ка Бокан, као и 
сви њени сарад ни ци, изу зет но посве-
ће ни деци, због чега се они и одлу чу ју 
да буду део драм ске ради о ни це. 

– Про шле годи не сам кре ну ла на 
ради о ни це и роди те љи су ме подр жа-
ли. Још у врти ћу сам има ла доди ра са 
глу мом. Међу тим, више сам била окре-
ну та спо р ту. Када сам пре ста ла са тре-
нин зи ма, упи са ла сам се на ради о ни цу. 
Мој брат иде у раз ред којем пре да је 
учи те љи ца Јадран ка и морам да кажем 
да је фан та стич на, због чега сам и одлу-
чи ла да се упи шем – каже Ђина Бар-
тош. 
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Пле сна пред ста ва „Жив ка“ Кул тур но-умет нич ког дру штва „Вук Кара џић“ одр жа на 26. јуна

СТВА РА ЊЕ УМЕТ НО СТИ НА
ТЕМЕ ЉИ МА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ И ОБИ ЧА ЈА 

У пуној позо ри шној сали Кул тур ног цен-
тра „Луки јан Мушиц ки“ Теме рин 26. 
јуна по први пут оди гра на је пле сна 

пред ста ва „Жив ка“ Кул тур но-умет нич ког 
дру штва „Вук Кара џић“ из Ста рог Ђур ђе ва. 

Публи ка је са оду ше вље њем гле да ла како 
се пре пли ће умет ност пле са и глу ме бази-
ра не на тра ди ци ји и оби ча ји ма јед ног наро-
да, а све то, као пра ви про фе си о нал ци, 
успе ли су да доча ра ју и пред ста ве пле са чи 
овог умет нич ког дру штва. 

„Жив ка“ је пред ста ва која пока зу је коли-
ки је ути цај патри јар хал ног дру штва у то 
вре ме био на суд би ну жене, а пот пред сед-
ни ца овог кул тур но-умет нич ког дру штва-
Рад ми ла Црно го рац каже да је ово нешто 
пот пу но ново што је ради ло КУД „Вук Кара-
џић“ и да је зами сао про ис те кла од њихо вог 
коре о гра фа и ауто ра Дар ка Стан ти ћа. 

– Дуго је ова пред ста ва била иде ја и 
зами сао нашег ауто ра и коре о гра фа Дар ка 
Стан ти ћа, дуго је он то пла ни рао, био је то 
ње гов сан. Уз помоћ тима нашег КУД-а сво ју 
иде ју је успео и да пре тво ри у ствар ност. 
Није било лако ово реал зи ва ти, вели ки је 
труд, рад, мно го је људи укљу че но у овај 
про је кат. Међу тим, ништа то не би било 
могу ће да нас није пре по зна ла Европ ска 
пре сто ни ца кул ту ре, који су финан си ра ли 
овај про је кат, нарав но и наши људи из 
локал не само у пра ве.  Ова пред ста ва је за 
наш ансамбл нешто ново, један иско рак и 

чла но ви су ужи ва ли напор но раде ћи и уче-
ћи нешто ново. Са мно го емо ци ја су у ово 
све ушли, сва ки детаљ и корак су добро уве-
жба ли – са поно сом при ча Рад ми ла Црно го-
рац. 

Оно што је посеб но додир ну ло јесте река-
ци ја публи ке, која је била вео ма емо тив на, 
па су се код неких могле при мер ти ти и сузе.  

– Ути сци су ина че фан та стич ни, честит ке 
нам сти жу са свих стра на, и коре о гра фу и 
сарад ни ци ма на про јек ту, пле са чи ма, а 
посеб но шта ме је додир ну ло јесте емо ци ја 
коју сам виде ла код публи ке, било је чак и 
суза. Био нам је и дирек тор Наци о нал ног 
ансам бла „Коло“ Вла ди мир Декић и позвао 
нас је на шести Етно самит „Тра ди ци ја Нова“ 
у новем бру. Ми смо то нарав но при хва ти ли 
са оду ше вље њем. 

Међу публи ком био је и пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец са супру гом, 
као и чла ни ца Већа заду же на за расор кул-
ту ре  Ни на Срдић. Пред сед ник се том при-
ли ком освр нуо на мла ђе дане, када је и сам 
био део јед ног таквог удру же ња. 

– КУД „Вук Кара џић“ је један од бољих 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва у нашој 
општи ни, које негу је кул ту ру, тра ди ци ју 
нашег наро да. Као мла ђи био сам  део јед-
ног таквог дру штва, КУД „Мла ден Сто ја но-
вић“ из Бач ког Јар ка, и баш ме вежу лепе 
успо ме не. Волео бих да се и моја деца јед-
ног дана баве фол кло ром. У таквим удру же-

њи ма деца нау че да игра ју, да буду дисци-
пли но ва на, да пошту ју дру ге, али што је 
нај ва жни је стек ну тим ски дух и насту па ју 
сви као један. Тру дим се да, коли ко ми то 
дозво ле моје послов не и при ват не оба ве зе, 
дођем и видим њихо ве насту пе и да им 
пру жим подр шку. Дра го ми је да се јед на 
ова ква пред ста ва при ка зу је код нас и као 
што види те сала је пуна, због чега ми је изу-
зет но дра го – кроз осмех каже Зец. 

КУД „Вук Кара џић“је једи ни носи лац злат-
не пла ке те на Покра јин ској смо три фол кло-
ра у општи ни Теме рин, што су сво јим радом, 
тру дом, зала га њем и заслу жи ли.И сада 
раде пуном паром, јер их у наред ном пери-
о ду, како каже Рад ми ла, оче ку је тур не ја 
што у нашој земљи, што у ино стран сту, па 
ће ове годи не ићи у Грч ку и  Маке до ни ју. 

– Увек смо оправ да ли оче ки ва ња и 
публи ке, али и жири ја, када је дога ђај био 
так ми чар ског карак те ра. Чека нас сада дру-
ги део „Вуко вог лета“ 3. јула, затим нас 
чека ју при пе ме од сеп тем бра за наш фести-
вал „Сачу вај мо од забо ра ва“, у децем бру 
Дечи ји фести вал фол кло ра, а у јану а ру 
наред не годи не оче ку ју нас „Све то сав ски 
дани“. Морам да похва лим сво је сарад ни-
ке, посеб но умет нич ке руко во ди о це Дар ка 
Стан ти ћа и Анђел ка Ђуки ћа, који вред но и 
пре да но раде са нашим чла но ви ма – закљу-
чу је за „Наше нови не“ Рад ми ла Црно го рац.  

Т. К.
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Про мо ци ја књи ге „Нави јач“ Вла ди сла ве Грче одр жа на 9. јуна

ПРВА ЈАВ НА ПРОМ ОЦИ ЈА
РОМА НА „НАВИ ЈАЧ“

У Омла дин ском дому Прве месне 
зајед ни це Теме рин 9. јуна одр жа на је 
про мо ци ја књи ге “Нави јач” Вла ди-

сла ве Грче. Роман је иза шао у окто бру про-
шле годи не, а ово је била прва јав на пором-
ци ја књи ге, којој је при су ство вао вели ки 
број људи.

Упр кос томе што писа ње није њена при-
мар на про фе си ја, жељу за писа њем је, како 
каже Вла ди сла ва, носи ла у себи годи на ма, 
али је поче ла да пише када је осе ти ла да је 
за то зре ла и када је има ла потре бу за тим. 

Аутор ка за сада има изда та два сво ја 
рома на, а за њих каже да су у неким фун да-
мен тал ним ства ри ма слич на, док се у поје-
ди но сти ма мно го раз ли ку ју. 

– Рома ни има ју додир не тач ке и мислим 
да пажљи ви чита лац то може да уочи. Они 
се пре све га огле да ју у ода би ру да се при-
ка же јед на сли ка све та у коме живим, јед но 
вре ме, јед но под не бље и да се кроз при ка-
зи ва ње те сли ке омо гу ћи сва ко ме да види 
сли ку у сли ци. Та врста слич но сти посто ји 
изме ђу ова два рома на и мислим да онај ко 
про чи та оба, а не зна ко је аутор, може да 
закљу чи да је реч о истом ауто ру.

По неком непи са ном пра ви лу када каже-
мо „нави јач“ поми сли мо одмах на људе 
који су вео ма накло ње ни неком спорт ском 
клу бу, међу тим, аутор ка нам обја шња ва да 
се у живо ту не мора само нави ја ти за клуб. 

– У рома ну посто ји човек кога зову Нави-
јач, али ви кад каже те да је неко нави јач, ви 
га тиме ети ке ти ра те. Његов иден ти тет, име 
и пре зи ме, његов пол, све је сакри ве но, 
али ипак зна те нешто јако важно, а то је да 
је нави јач. Обич но се поми сли да је реч о 
нави ја чу неког клу ба, међу тим, нави ја ти се 
може не само за клуб. У нашим живо ти ма 
стал но неког фаво ри зу је мо, што и јесте 

нави ја ње. Када се укљу чи мо у ту гупу која 
нави ја за неко га, губи мо део свог иден ти те-
та и тре ба се тога чува ти. Тре ба увек задр-
жа ти одре ђе ну дис тан цу и кри тич ност и 
што би рекли спорт ски нави ја чи „Није ни 
грех про ме ни ти клуб“ – кроз осмех обја-
шња ва Вла ди сла ва.  

Сво је рома не писа ла је по три годи не, а 
толи ко ће се, пре ма њеним речи ма, чека ти 
и на нови роман, који тре нут но ства ра. 

– Пишем искљу чи во када осе тим потре бу за 
тим, и то тра је дуго и иде пола ко. Поне кад 

пишем из дана у дан, а поне кад не пишем и 
по неко ли ко месе ци. При сту пам томе пот пу но 
опу ште но и лако, јер ужи вам у томе, не мучим 
се и зато то тако дуго  и тра је, што сма трам 
неком мојом први ле ги јом, јер по про фе си ји 
нисам писац. Немам зада те роко ве, ни теме, 
што ме додат но рас те ре ћу је – закључује за 
„Наше новине“ Владислава Грче.

Т. К.

БИО ГРА ФИ ЈА АУТОР КЕ
ВЛА ДИ СЛА ВА Грче рође на је 23. јула 

1960. годи не Поти че из поро ди це досе-
ље ни ка после Првог свет ског рата. Цео 
рад ни, а и живот ни век про ве ла је упра-
во овде где живи. Од 1987. до 1992. 
годи не ради ла је као суди ја, потом ка 
пред сед ник суда до 2000. годи не у 
Теме ри ну, а од 2000. до 2021. годи не 
ради ла је као адво кат. 

Први роман “Порав на ње”, који је 
обја вљен 2016. годи не, посве ћен је 
сусре ту два зави ча ја, оног из ког поти че 
њен отац и оног у ком је рође на. Дру ги 
роман “Нави јач” иза шао је у окто бру 
про шле годи не, а ово је прва јав на про-
мо ци ја овог рома на. Изда вач књи ге је, 
као и за први роман, изда вач ка кућа 
“Сола рис” из Новог Сада.
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Прва само стал на изло жба сед мо го ди шњег Јова на Томи ши ћа одр жа на 2. јуна у ОШ „Слав ко Родић“

МАЛЕ РУКЕ – ВЕЛИ КИ ТАЛЕ НАТ
– У холу шко ле изло же но 30 радо ва – Црта углав ном пор т ре те, пеј за же и јуна ке из црта них фил-

мо ва – Сво је црт те же изла га ће у сеп тем бру у Кул тур ном цен тру „Луки јан Мушиц ки“

У холу Основ не шко ле „Слав ко 
Родић“ у Бач ком Јар ку 2. јуна отво-
ре на је прва само стал на изло жба 

радо ва сед мо го ди шњег Јова на Томи ши-
ћа. Посе ти о ци су има ли при ли ку да виде 
30 радо ва овог мла дог нада ре ног дете-
та, од чега је пет осли ка но на плат ну. 

Уз огром ну подр шку, пре све га поро-
ди це, али и сво јих дру га ра, мла ди Јара-
ча нин већ две годи не са мно го љуба ви и 
посве ће но сти црта. Јован спа да у изра-
зи то нада ре ну децу чији рас ко шан тале-
нат иза зи ва дивље ње, а његов ликов ни 
израз пре ва зи ла зи кре а тив ни потен ци-
јал јед ног сед мо го ди шња ка. Он пока зу је 
посеб но инте ре со ва ње за црта ње, а 
моти ви који при вла че њего ву пажњу су 
раз лли чи ти. Пока зу је пот пу ну уме шност 
у пред ста вља њу пор тре та, пај за жа али и 
јуна ка из црта них фил мо ва.До сад је 
нацр тао пор трет свог деде, бра та, као и 
свој пор трет. 

Све је поче ло када је њего ва учи те љи-
ца Биља на Добро та при ме тил његов 
тале нат и дошла на иде ју да би могли 
при ре ди ти изло жбу њего вих радо ва и на 
тај начин му дати подр шку да наста ви да 
раз ви ја свој тале нат.

– Сва ко дете је на свој начин добро и 
сва ко дете у себи има неки тале нат, само 
тре ба про на ћи и иска за ти га на пра ви 
начин. Ми смо јако брзо виде ли његов 
тале нат и моја је жеља да то гурам даље. 
Иде ја се роди ла кад су њего ва дру га ри-
ца и роди те љи посла ли ми Јова но ве 
радо ве. У сушти ни они су ми отво ри ли 
очи. Ја сам при ме ти ла њего ве црте же у 
шко ли, али нисам зна ла шта он ради код 
куће. Кад сам виде ла те радо ве које црта 
у свом дому, оду ше ви ла сам се. И тако 
дошла на иде ју, у сарад њи са дирек тор-
ком шко ле, да при ре ди мо овде изло жбу 
и на тај начин покре не мо његов тале нат 
– са задо вољ ством каже Добр о та.

Као покре тач целе при че, она дода је 
да је Јован нада ре но и при ме ре но дете, 
чији се тале нат не огле да само у ликов ној 
умет но сти, већ и кроз дру ге пред ме те.

– Реч је о јед ном мир ном и пову че ном 
деча ку, вео ма ста ло жен који је пажљив 
и вре дан. Морам да кажем да се његов 
тале нат не иска зу је само у црта њу тј. 
кроз ликов ну кул ту ру, него и кроз дру ге 
пред ме те. Тако ђе, одли чан је фуба лер. 
Дете за при мер. Добар је друг са оста-
лом децом из раз ре да. Сва га деца воле, 
ни јед ног момен та немам ништа нега-

тив но за њега да кажем, већ само пози-
тив но – са поно сом исти че Јова но ва 
учи те љи ца.

Пре ма речи ма Добр о те, у њего вој 
поро ди ци нико се не бави сли ка њем, а 
тале нат је можда пову као на деду, који је 
знао лепо да црта. До сад није осво јио ни 
један кон курс, јер је како каже учи те љи-
ца, дете које воли сло бо ду при ода би ру 
теме за црта ње.

– До сад није осво јио ни један кон курс, 
јер је дете које воли да црта само оно 
што он воли. Када доби је да ради нешто 
што мора, што је зада то, то је све одра ђе-

но на школ ском нивоу. Али зато кад црта 
нешто из сво је гла ве , то је већ рад на 
вишем нивоу, што и ми као лај ци може-
мо да при ме ти мо – обја шња ва Биља на.

Поред ове изло жба, у сеп тем бру ће 
сво је радо ве изла га ти у Кул тур ном цен-
тру „Луки јан Мушиц ки“ у Теме ри ну, а 
како нагла ша дирек тор Кул тур ног цен тра 
„Луки јан Мушиц ки“ Божи дар Про лић, 
биће им дра го да мла ди умет ник из Бач-
ког Јар ка буде гост на Ликов ној коло ни ји 
„Јегрич ка 2022“, која ће бити одр жа на у 
јулу.

С. К.
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Одр жан 9. Мемо ри јал ни више бој у Теме ри ну

ЦЕН ТАР МЕЂУ НА РОД НОГ
ВИШЕ БО ЈА НА ВАША РИ ШТУ

– Теме рин ски изви ђа чи уго сти ли пред став ни ке из три сусед не држа ве и неко ли ко гра до ва из 
Срби је – Изви ђа чи Теме ри на нај мла ђе удру же ње гра ђа на – Бро ји око 60 чла но ва

Деве ти Међу на род ни 
мемо ри јал ни више бој, у 
част пре ми ну лог Боже 

Коса но ви ћа, под нази вом „Иле-
га лац у Теме ри ну“ одр жан је од 
17. до 19. јуна на теме рин ском 
ваша ри шту.

Ова тра ди ци о нал на мани фе-
ста ци ја, коју орга ни зу ју Изви ђа-
чи Теме ри на, сва ке годи не оку-
пља вели ки број изви ђа ча из 
раз ли чи тих сусед них зема ља, 
Хрват ске, Црне Горе, Босне и 
Хер це го ви не, али и из раз ли чи-
тих гра до ва наше земље. 

Прет ход не две годи не пре ско-
чи ли су одр жа ва ње ове акци је, 
због ситу а ци је око коро на ви ру-
са, али су већ 2022.  наста ви ли 
сво ја ста ра добра дру же ња.

У петак 17. јуна, након што су 
се сви оку пи ли на ваша ри шту, 
усле ди ло је пред ста вља ње еки-
па и поди за ње срп ске заста ве уз 
хим ну. 

Нај ва жни ји дан је била субо та, 
18. јун, када су пре шли ста зу дугу 
12 кило ме та ра, на којој су биле 
рас по ре ђе не кон трол не ста ни-
це. На сва кој ста ни ци так ми ча ри 
су има ли неку од дисци пли на 
која је про пи са на, а нај бо ље еки-
пе су награ ђе не пеха ри ма.

Мар ко Јови чић, заме ник ста-
ре ши не одре да, каже да и зви ђа-
чи често путу ју и тако сти чу нове 
при ја те ље и ства ра ју нове кон-
так те. 

– Ми баш мно го путу је мо, па 
смо тако и сту пи ли у кон такт са 
изви ђа чи ма из дру гих зема ља. 
Код нас изви ђа ча посто ји јед но 
злат но пра ви ло, а то је када неко 
дође код вас у госте, ред је да му 
се оду жи те, тако да наши при ја-
те љи из сусед них зема ља сва ке 
годи не дола зе и буду уче сни ци 
на нашим акци ја ма. 

Леј ла Смај ло вић из ИО „Пла-
мен“ из Босне и Хер це го ви не  је 
већ дру ги пут гост у Теме ри ну.

– Пре ле по је овде, атмос фе ра 
је пре див на, так ми че ње је за 
пам ће ње. Има ју ти неки момен-
ти које ћу увек пам ти ти. Овде ми 
се сви ђа окру же ње, ово пре ле по 

зеле ни ло и атмос фе ра која вла-
да

Из Хрват ске је дошао ИО 
„Јавор“, а њихов пред став ник 
Мати ја Аста ла  ка же да је у Срби-
ји био више пута. 

– У Срби ји сам био више пута, 
а ово ми је дру ги пут у Теме ри ну. 
Дола зи мо мало на так ми че ње, 
нисам још уве жбан добро, јер је 
кон ку рен ци ја доста јака, али у 

томе је и чар овог так ми че ња, 
буде доста забав но. 

Путем зајед нич ких при ја те ља 
и познан ста ва дошло је и до 
сарад ње са ИО „Орјен“ из Црне 
Горе, а Бог дан Вуч ко вић каже да 
му се у Теме ри ну све сви ђа. 

– Није ми први , већ тре ћи пут 
да дола зим на исту акци ју. Први 
пут је било 2018. годи не. Нада мо 
се да ће бити забав но као и прет-

ход них пута. Све ми се овде сви-
ђа и дру штво и орга ни за ци ја, све 
је одлич но напра вље но.  

О томе коли ко је тешко води ти 
јед ну ова кву орга ни за ци ју и 
бити одго во ран за све, Јови чић 
каже да то све функ ци о ни ше 
добро када је команд ни ланац 
јасан. 

– Тешко је води ти јед ну ова-
кву орга ни за ци ју, али је добро 
што смо ми заи ста ускла ђе ни и 
добро орга ни зо ва ни. Пошту је се 
хије рар хи ја и добро се зна шта 
ко ради. Команд ни ланац је 
врло јасан и то одлич но функ ци-
о ни ше – објашњава Јовичић. 

Изви ђа чи Теме ри на оку пља ју 
чла но ве из свих месних зајед ни-
ца са тери то ри је наше општи не, 
а посто је од 2011. годи не. 

Осво ји ли су пре ко 60 пеха ра, 
разних дипло ма, при зна ња и 
посеб них награ да. За десет 
годи на, кроз одред је про шло 
више од 250 изви ђа ча разних 
узра ста.

Тре нут но одред бро ји око 60 
чла но ва, пре те жно деце, што их 
чини нај мла ђим удру же њем 
гра ђа на на тери то ри ји општи не 
Теме рин.

Т. К.
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СИРИ ЖА НИ ОВЕ РИ ЛИ ПРВО МЕСТО
ОФК Сириг – Бач ка (Б) 3:1 (0:0)

Сириг – Спорт ски цен тар Мика и Мишке. Гле-
да ла ца: 500. Суди ја: Миро слав Чур чић (Тител) 7. 
Стрел ци: Гру ји чић у 61, Вуке ља у 73. и Васић у 76. 
за ОФК Сириг, Три фу но вић у 57. за Бач ку. Жути 
кар то ни: Тана сић, Гру ји чић (ОФК Сириг), Софра-
нин, Три фу но вић, Зељуг, Ристи во је вић, Леђа нац 
(Бач ка).

ОФК СИРИГ: Видо вић 7, Радић 7, Б. Бре жњак 7 
(од 88. Вулић - ), Тана сић 7,5, Васић 8, Гру ји чић 
7,5 (од 67. Рабље но вић - ), Декић 7 (од 62. Мар-
ја нов 7,5), Вуке ља 8, Косић 8, Вуја но вић 7 (од 88. 
М. Којо вић - ), Ружин 7 (од 88. С. Бре жњак - ).

БАЧ КА: Ман дић 6, Ристи во је вић 6 (од 80. Брм-
бо та - ), Павлов 6, Зељуг 6 (од 46. Шарић 6), Ђако-
вић 6,5, Милић 6,5, Плав шић 7, Тодо ро вић 6 (од 
63. Павлов - ), Леђа нац 7, Софра нин 6,5 (од 63. 
Роквић - ), Три фу но вић 7,5.

Играч утак ми це: Косић
Сири жа ни су, у дер би ју кола, упи са ли четр на-

е сту про лећ ну побе ду, чиме су уда ри ли печат на 
прво место, нанев ши гости ма из Беге ча први 
ово се зон ски пораз.

 Прво полу вре ме, било је скром ног садр жа ја, 
са доста пре кр ша ја, који ма су пре ки да не акци је. 
Нај бли жи погот ку био је леви бек Рај ко Павлов, 
али уме сто мре же дома ћи на, у 29. мину ту, пого-
дио је преч ку. 

 Игра је доби ла на дина ми ци, после вођ ства 
Бач ке, са пот пи сом нај бо љег стрел ца Мар ка Три-
фу но ви ћа, уз извр сну аси стен ци ју капи те на 
Нико ле Леђан ца. 

 Одго вор лиде ра се није дуго чекао. Сла бу 
реак ци ју одбра не, казнио је Мар ко Гру ји чић, са 
лини је је уба цио лоп ту у мре жу – 1:1. Као оси це, 

Сири жа ни су се раз ле те ли по тере ну, при чему је 
тре нер Алек сан дар Миљ ко вић пову као добар 
потез уба ци ва њем Алек сан дра Мар ја но ва, аси-
стен та код мај сто ри је Љуби ше Вуке ље – 2:1. 
Нека да шњи интер на ци о на лац, удар цем гла вом, 
послао је лоп ту тамо где је била неу хва тљи ва за 
гол ма на Уро ша Ман ди ћа. 

 Мар ја нов је потом про и грао Боја на Ради ћа, 
док је Мило рад Косић, у настав ку акци је, уздр-
мао преч ку. Кило ме тре је пре тр чао Косић, извео 
је сло бо дан уда рац у 76. мину ту, лоп та се одби-
ја ла као у били ја ру, док није дошла до Душка 
Васи ћа. Што пер дома ћи на је хлад но крв но реа го-
вао и удар цем гла вом откло нио све диле ме око 
исхо да. Апла у зи са пуне три би не,  били су логич-
на реак ци ја...

М. Мени ћа нин

ТСК из Темерина поново у врху Новосадске лиге, акценат на младим снагама

СЕЗО НА БЕЗ ТУР БУ ЛЕН ЦИ ЈА
Десе ту јуби лар ну сезо ну у Ново сад ској лиги, 

ТСК из Теме ри на, окон чао је на четвр тој 
пози ци ји, са ско ром од 17 побе да, седам 

реми ја и шест пора за, уз гол-раз ли ку 59:40. Теме-
рин ци нису избо ри ли уче шће у бара жу за вој во-
ђан ски ‘’Југ’’, што је била карак те ри сти ка прет ход-
не три сезо не, али су се поно во пози ци о ни ра ли у 
врху.

 После јесе ње ета пе, има ли су 33 бода на кон ту, 
а у про лећ ном делу су дода ли још 25 бодо ва, учи-
нив ши уку пан сал до - задо во ља ва ју ћим. 

Од деве тог кола, запо се ли су четвр ту пози ци ју 
и до кра ја је нису испу сти ли. Оста ће забе ле же но и 
да су нани за ли черт на ест мече ва без пора за. Сери-
ја је поче ла 5. сеп тем бра, побе дом са Фру шко гор-
ским пар ти за ном (3:2), када је кор ми ло, уме сто 
Лаза ра Даби жље ви ћа, пре у зео Јован Самар џић, 
и тра ја ла је до 3. апри ла и пора за од ОФК Футо га 
(1:2), првог неу спе ха на дома ћем тере ну у сезо ни.

– Фор си ра ли смо мла де сна ге. Гол ма ни Нико ла 
Пери шић и Алек сан дар Кне же вић су 2004. годи-
ште. Иста гене ра ци ја су и дефан зив ци Стра хи ња 
Шушак и Милош Кова че вић. Прве сени ор ске 
мину те је упи сао и Алек сан дар Рома нов, годи ну 
дана мла ђи. Игра ли смо без при ти ска, са жељом 
да афир ми ше мо што више игра ча из теме рин ске 
општи не. Задо вољ ство је било виде ти у старт-
ној поста ви бар сед мо ри цу игра ча рође них 2000. 
годи не и касни је – каже Нико ла  Лазић, пред сед-
ник клу ба.

Еви дент но је било да црве но-бели ма недо ста је 
офан зи вац Јово Пупо вац, рани јих годи на нај бо љи 
стре лац и играч. Повре да га је уда љи ла из стро ја, 
а вра тио се после 12 месе ци у побе ди са њего вим 

нека да шњим клу бом Омла дин цем из Сте па но ви-
ће ва (2:1). 

– Пау за је била дуга, али био сам уз саи гра че на 
сва кој утак ми ци. Лак ше је игра ти, него посма тра-
ти са три би на. У одно су на јесе њи део, под мла ди-
ли смо тим за про лећ не бит ке. Посто ја ла је доза 
ризи ка како ће се то одра зи ти на пла сман, а када 
смо под ву кли црту нема мо раз ло га за неза до вољ-
ство. Циљ је и био да буде мо у врху табе ле – рекао 
је Јово Пупо вац.

Теме рин ци су има ли хен ди кеп да на про лећ ној 
пре ми је ри са Фру шко гор цем, оста ну без поцр ве-
не лог Миро сла ва Букви ћа, пошто је кажњен са 
девет мече ва забра не игра ња, а чим се вра тио 
на терен пости гао је два гола и потвр дио коли ко 
зна чи на офан зив ном пла ну. Наму чи ли су и прва-
ка Сла ви ју, води ли су голом Нико ле Томи ћа, док 
су Ново са ђа ни у надок на ди пре о кре ну ли резул-
тат – 1:2. У одбрам бе ном беде му, лепо се укло-
пио новај ли ја Душко Ради чић, рани је прво ти мац 
Будућ но сти (Мла де но во). Нико ла Томић, Зоран 
Вла и са вље вић и Алек сан дар Нико лић, били су 
запа же ни, као и Боро Про лић, који је повре ђен 

пред крај првен ства. Нај бо ље оце ње ни играч, Вла-
ди мир Стри че вић (31), на пози ци ји зад њег везног, 
био је глав на кари ка.

– Пла сма ном уз раме воде ћи ма, оправ да ли смо 
оче ки ва ња, мада смо могли да има мо неко ли ко 
бодо ва више. Успе ли смо да напра ви мо два пози-
тив на низа, један са 14 мече ва без пора за, а дру-
ги са пет уза стоп них побе да. Доста мла дих игра ча 
је доби ло шан су и дра го ми је да су иско ри сти ли 
при ли ку да сти чу иску ство – иста као је Вла ди мир 
Стри че вић.

М. Мени ћа нин
ФОТО: М. Мени ћа нин

ВАР ГА ВЕРАН КЛУ БУ
Тамаш Вар га, са капи тен ском тра ком, од 

пио нир ских дана је веран клу бу. Рођен је 
1981. годи не, никад није мењао клуп ске боје 
и ове сезо не је дао огро ман допри нос на 
пози ци ји што пе ра.

БУКВИЋ НАЈ БО ЉИ 
СТРЕ ЛАЦ
Миро слав Буквић (21) је, са 13 голо ва, 

први стре лац еки пе. Крил ни напа дач Вука-
шин Татић, пости гао је седам голо ва, док је 
вези ста Нико ла Томић био пре ци зан шест 
пута. Пра ти их Балаж Пашка са пет пого да ка.
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