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Асфалтирање Змај Јовине улице у Темерину

АСФАЛТИРАНО 1.25 КИЛОМЕТАРА УЛИЦЕ
– АП Војводина обезбедила 30 милиона динара за асфалтирање Змај Јовине улице – Председник
Општине Темерин обишао радове – Од почетка године реконструисано пет улица

Р

адови на асфалтирању Змај
Јовине улице у Темерину,
који се изводе у оквиру
пројекта уређења путне инфра
структуре на територији општи
не Темерин, завршени су крајем
овог месеца. Пресвучено је 1.25
километра пута, а ове радове
финансирала је Аутономна
покрајина Војводина у вредно
сти од 30 милиона динара.
Радове је обишао и председ
ник Општине Темерин Младен
Зец истакавши том приликом
да је ово пета улица од почетка
године која се реконструише и
да ће се трудити да у наредном
периоду наставе да улажу у
обнову путева.
– Веома сам задовољан што
ћемо суграђанима моћи да
обезбедимо услове за несмета
но и безбедно одвијање сао
браћаја у Змај Јовиној улици
која је по категоризацији сабир
на улица у насељу, што је свака
ко карактерише као једну од
прометнијих централних траса
у нашој општини. Од почетка
године ово је пета улица по

реду која се реконструише. У
наредном периоду ћемо се тру
дити у складу са нашим могућ
ностима да обезбедимо сред
ства за неопх одне реконструк
ције наших улица -  изјавио је
Зец.
Подсећамо да су од почетка
године реконструисане улице

Кодаљ Золтана, Кошут Лајоша и
Саве Ковачевића у Темерину, и
Улица Петра Кочића у Сиригу.
Из буџета општине за ову
годину издвојено је 30 милиона
динара за реконструкцију путе
ва и 20 милиона динара за
изградњу нових и поправку
постојећих пешачких стаза.

Са чланом Општинског већа
задуженог за инвестиције Дра
ганом Бјељцем разговарали
смо у јуну месецу када је иста
као да још доста улица нема
изграђен хабајући слој асфалта
и замолио грађане за стрпеље
ње и разумевање.
– Нажалост постоји пуно
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 годи
ни, за тај посао нам је потребно
пуно средстава и доста време
на, па молим грађане за стр
пљење и разумевање. Нагласио
бих да у насељеном месту
Темерин (без Сирига, Баког Јар
ка и Срарог Ђурђева) има 75
улица у којима никад није
изграђен хабајући слој асфалта,
ми сваке године урадимо по
неколико улица, али је нереал
но очекивати да се тај посао
уради у години или две – рекао
је тада Бјељац.
Т. К.
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Урбанистички пројекат фабрике воде био јавности на увиду од 8. до 15. августа

КОРАК БЛИЖЕ
КА ИЗГРАДЊИ ФАБРИКЕ ВОДЕ

– У септембру се очекује грађевинска дозвола, а завршетак изградње фабрике воде до краја 2024.
године – Капацитет фабрике 130 литара воде у секунди – Пројекат обухвата све месне заједнице у
општини Темерин

Ј

авни увид у Урбанистички пројекат за
изградњу фабрике воде на изворишту
„Старо Ђурђево“ био је изложен у холу
зграде Општинске управе Темерин, као и у
дигиталном облику на званичној интернет
страници општине, од 8. до 15. августа. Како
наводе из локалне самоуправе ово је још
један важан корак ка изградњи фабрике
воде.
Према речима председника Општине
Темерин Младена Зеца изградња фабрике
воде је од највишег приоритета.
– На реду је решавање дугогодишњег про
блема са водом, који тишти грађане Темери
на, а изградња поменуте фабрике воде про
мениће свеукупни амбијент и побољшати
квалитет живота. Темеринци немају најква
литетнију доступну воду, али овим пројектом
промена је загарантована и важност фабрике
воде је од највишег приоритета – истакао је
Зец.
Ово је била и једна од тема о којој смо раз
говарали и са директором Јавног комуналног
предузећа Темерин Жељком Џакулом, који
каже да је следећи корак решавање грађе
винске дозволе за изградњу фабрике воде.
– После усвајања технологије, која ће бити
заступељена у фабрици, други корак је био
урбанистички пројекат, који је завршен ових
дана. Заседала је Општинска комисија која је
дала позитивну оцену и наредних дана оче
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кујемо да ће пројектанти предати захтеве
свим институцијама, електропривреди, јав
ном комуаналном предузећу око локациј
ских услова. Иза тог следи завршни корак, а
то је грађевинска дозвола. То је један велики
пут за ових годину дана и очекујемо да ће
грађевинска дозвола од наше општине бити
издата до половине септембра.
Како наводи директор ЈКП Темерин један
од проблема који су дуго решавали било је
власништво парцела на којој треба да се гра
ди фабрика.
– Имали смо две парцеле где ће бити
изграђена будућа фабрика воде. Једна је
била на општини, а друга је, нажалост, пре
шла из грађевинског у пољопривредно
земљиште и прешло је на власништво Мини
старства пољопривреде. Када смо видели тај
проблем, ступили смо у контакт са људима из
Републичке дирекције за имовину и покрену
ли поступак повратка те парцеле. Са тим смо
се шест месеци мучили, док и то нисмо реши
ли. Пре два или три месеца вратили смо ту
парцелу у власништво општине и те две пар
целе објединили у једну због урбанистичког
пројекта.
Џакула се осврнуо и на бројне негативне
коментаре и сумње у реализацију пројекта
рекавши да изградња фабрике воде није
никаква бајка и да је ово пут са којег повратка
више нема.

– Технологија ће бити класични модел,
фабрика ће имати капацитет 130 литара у
секунди, а наш садашњи капацитет је негде
око 45 литара у секунди. Пречистачи ће бити
урађени у два сегмента, два пута по 65 лита
ра. Све док буде потрошња у неким оквири
ма, радиће се са пола снаге, а друга половина
је остављена за индустријске пројекте.
Изградња фабрике воде је вишегодишњи
пројекат и он ће бити финансиран ове 2022.
године, док ће главни део средстава најверо
ватније бити утрошен 2023, а завршетак оче
кујемо у 2024. години. С тога морам да кажем
да фабрика воде није никаква шарена лажа
или бајка, како неки спочитавају, ово је сад
пут где повратка више нема. Ми смо започе
ли једну ствар, која ће се сигурно реализова
ти – поручује Џакула.
Један од великих проблема са којима се
суочава општина Темерин јесте и водоводна
мрежа, која је стара више деценија и која ће,
како истиче директор ЈКП Темерин, морати
да се ради упоредо са изградњом фабрике
воде.
– Чека нас такође велики посао када је реч
о водоводној мрежи. Један део овог примар
ног вода према индустријској зони смо завр
шили, али морамо такав вод да пустимо и
према Темерину и Телепу, одакле би један
крак ишао и према Сиригу. Сви ови бунари
који тренутно постоје биће резервни бунари.

Док се буде градила фабрика воде морамо
да тражимо начин да обновимо и нашу
секундарну мрежу. У овом летњем периоду
имамо доста проблема, велика је суша и
цементно-азбестне цеви су сад крхке и лакше
пуцају, због чега имамо много хаварија. Све
те пороблеме морамо да решавамо у ходу, а
они су нам фактички свакодневни. Немамо
ни много људи, осетимо недостатак те радне
снаге. Водоинсталатерски занат је сада вео
ма тражен, тако да је тешко наћи мајсторе за
ове плате које имамо у јавном сектору – обја
шњава Џакула.
Када је реч о канализацији сазнајемо да је
општина Темерин сву потребну документа
цију предала Министарству екологије и да се
сада чека њихов одговор.
– Докумантација је предата у Министар
ству екологије за пречистач од 22.000 еквива
лената и 50 километара нове канализације.
Морам да кажем да је ова ситуација у свету и
чекање на формирање нове владе у Србији
мало успорило процес. Што је било до
Општине Темерин одрађено је и сада чекамо
расплет ситуације по питању свих прочистача
у Србији који су били најављени. Оно што је
извесно јесте каналзациони вод који иде пре
ма индустријској зони, јер су за њега сред
ства обезбеђена и то ће бити реализовано –
објашњава за „Наше новине“ Жељко Џакула.
Т. К.
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У Србији, 4. августа обележена 27. годишњица страдања током хрватске акције „Олуја“

ПРАВА РЕЧ

ОЛУЈА – ЗЛОЧИН БЕЗ КАЗНЕ

Пише: Милован Балабан

“Врућа” јесен
у свету и Србији

С

К

ао и сваке године и ове је
4. августа обележена 27.
годишњица протеривања
Срба из Хрватске током војнополицијске акције „Олуја“.
Централна манифестација у
Србији поводом Дана сећања
на прогнане и страдале у акци
ји „Олуја“ одржана је у цен
тру Новог Сада. За жртве ове
акције био је одржан помен у
црквама широм Србије.
Према речима заменика
председника Општине Теме
рин Дејана Брадаша, који је
као петнаестогодишњак био у
колони протераних Срба, нај
више је болело ћутање и окре
тање главе од тих догађаја
тадашњег државног руковод
ства Србије.
– Прогнан је читав један
народ, а његова земља спаље
на и опустошена. На тај злочин
жмурила је читава међународ
на заједница, немо прећутку
јући и окрећући главу од уби
става, прогона и пљачке нашег
народа, иако је читава Репу
блика Српска Крајина (РСК)
била подручје под заштитом
УН – наглашава Брадаш. - Али
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највише нас је тада болело  
ћутање и окретање главе од
тих догађаја тадашњег држав
ног руководства Србије о чему
јасно говори и чињеница да је
на државној телевизији вест о
почетку агресије на РСК обја
вљена тек у 20. минуту ТВ
Дневника.

Да се и убудуће не би овакве
ствари дешавале, каже Бра
даш, јако је важно борити се за
националне интересе, као и за
истину о страдању свог наро
да.
– Ми Срби смо народ склон
забораву и кроз историју смо
много пута опраштали и забо

рављали нашим џелатима,
верујући да можемо изградити
заједничку будућност са њима
али историјски догађаји су нас
у то разуверили или би то бар
требали!? Данас је ситуација
у Србији у много чему друга
чија, јер је државно руковод
ство на челу са председником

Александром Вучићем опреде
љено да се јасно и недвосми
слено бори за наше национал
не интересе, као и за истину о
страдању нашег народа, а та
истина и свест о нашим стра
дањима су битни да нам се и у
будућности такве ствари не би
понављале – истиче Брадаш.
Акција „Олуја“ убраја се у
једно од најсуровијих етничких
чишћења на подручју бивше
СФРЈ.
Према подацима Комесари
јата за избеглице и миграције
Србије током и после акци
је „Олуја“ протерано је око
200.000 Срба, убијено их је око
1.700 а више од 700 и даље се
води као нестало.
Према подацима Докумен
тационо-информационог цен
тра Веритас око три четвртине

страдалих било је старије од 60
година, а међу жртвама је 551
жена.
Обележавањем
оваквих
догађаја потврђујемо не само
да поштујемо и чувамо оно
што су нам оставили преци,
већ и да бринемо о будућно
сти потомака.
– Верујем да ће обележава
ње Дана сећања на све стра
дале и прогнане Србе у акци
ји „Олуја“ остати у аманет и
будућим генерацијама, јер тај
догађај на одређен начин сим
болизује сва страдања и гол
готе нашег народа у ратовима
90-их година прошлог века. И
не заборавимо: Они који не
познају историју осуђени   су
да им се понови – закључује за
„Наше новине“ Брадаш.
С. К.

ада већ дуготрајан рат у Украјини
распршио је наде да ће доћи до
брзог окончања руске специјалне
војне операције, а самим тим и до пре
говора, те склапања било каквог мира
који би омогућио стабилизацију ситуа
ције у Европи. Дешава се баш супротно. Колективни Запад,
на челу са САД, наоружава Украјину одржавајући кризу и
одлажући ипак извесну руску победу. Но, покушава се исцр
пети Русија пошто првобитни планови обарања руског режи
ма нису остварени. Када овоме додамо агресивну политику
САД према Кини, оличену пре свега према афирмацији Тај
вана којег Кина сматра делом своје територије, добијамо
суморну слику савременог света у ком очито глобалне струк
туре хоће рат, продужавање кризе како би, како они мисле,
временом разбили сваки отпор њиховој крацији света, те
обезбедили тоталну и потпуно корпорацијску контролу пла
нете.
Огољеност њихових циљева појачава отпор, пре свих вели
ких држава као што су Русија и Кина, што наговештава дуго
трајан, пре свега финасијско-економски конфликт, при чему,
на жалост, ни војна конфронтација није искључена. Економ
ско-финансијски рат против Русије, у који је силом угурана
Европа, преко својих корумпираних елита, егзистенцијално
доводи у питање функционисање старог континента, зави
сног од руских енергената и природно повезаног са Русијом.
Исто тако санкције подривају и Русију, што све заједно одаје
утисак да је циљ исцрпљивање и слабљење и Европе и Руси
је, а што је опет, онима који познају историјска кретања, пре
познатљива, већ више пута опробана и спровођена политика
Англо-америчког геоплитичког наратива.
Понашање европски лидера је својеврсно чудо. Валда
нико никада није радио толико очигледно против својих
интереса. Орбанова изјава да Европа себи пуца у плућа оста
ће као сведочанство једног времена, времена самоуниште
ња великих европских држава, које ће се неминовно осетити
већ на јесен, а нарочито предстојеће зиме, када ће недоста
так енергената са истока (уколико се неким чудом Европа не
окрене рационалној политици) почети озбиљно да се осећа,
урушавајући привреду (нарочито Немачке) и квалитет живо
та грађана “старе даме”.
У овим смутним временима понашање званичне Србије
је рационално. Ипак у времену сукоба колективног запада
и Русије, те потпуног разоткривања и огољености веков
не западне политике чије је циљ овладавање светом, наша
земља је изложена притисцима више него икада раније.
Колективни запад наступа са суштинским планом за Србију,
који поједностављено може да се стави у три тачке. Увести
санкције Русији, признати лажну државу Косово, а заузврат
ће наша држава бити примљена у НАТО. Заиста овакав став
колективног запада (поновљен више пута, Олаф Шолц, Кри
стофер Хил) тешко је прокоментарисати и остати пристојан.
Ипак званична Србија мора да истрпи понижавајући трет
ман, истовремено покушавајући да нађе, колико је то у
њеној моћи - не угрожавајући достојанство, заједнички језик
са колективним западом, како би колико толико амортизо
вала притисак на своје сународнике на Косову и Метохији,
одустала од еуропрајда кад му време није, те одржала добре
односе са Русијом, од чијих енергената зависи наша привре
да и квалитет живота грађана. Мало је рећи да ово није лако,
штавише успети једним делом остварити ове планове је сво
јеврсно чудо.
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АКТУЕЛНО

Среда, 31. август 2022.

Деца са Косова и Метохије била у петодневној посети општини Темерин

КОСОВЦИ У ТЕМЕРИНУ
МЕЂУ СВОЈИМА

Среда, 31. август 2022.

АКТУЕЛНО

по медијима, то је једна ствар, али кад одеш
тамо и видиш те људе, то је сасвим нека дру
га прича. Ја сам отишла и кад сам се вратила
са Косова и Метохије, више нисам била иста
особа.
Породице које су угостиле малишане су
превазишле сва Оливерина очекивања, јер
су озбиљно схватили цео програм и учинили
да деца имају незабораван боравак.
– Имала сам мали проблем, јер су људи на

ИСКУСТВО
НАСТАВНИЦЕ
СА КОСОВА
Како каже организаторка програма,
код ње је била наставница из Косава и
Метохије која је укратко објаснила како
је гледала на живот пре него што ће
отићи из тог места да студира.
– Девојка која је била код мене је
изјавила да је имала утисак као да је
жаба у једној затвореној тегли и види
само тај, са унутрашње стране врх, и
мисли да је то то. Тек кад је отишла из
тог места да студира, схватила је да
људи тако не живе – препричава Грбић.
- Они тренутно живе мирно, нико их не
дира, али они немају слободу, не могу
да изађу увече, да прошетају. Увек се
плаше и старх је стално присутан. Међу
тим, мирно је тамо и ја бих радо повела
моју децу коју тренирам, када би роди
тељи њих пустили.

– У Темерину боравило 24 ђака са Косова од 8. до 13. августа – Добродошлицу им пожелео пред
седник Општине Младен Зец - Прва посета која има намеру да прерасте у редовну, традиционалну
акцију

Т

емерин је по први, али не и последњи
пут отворио своја врата за децу са
Косова и Метохије која су на дружењу
са вршњацима радосно делила своја живот
на искуства и брзо се уклопила и пронашла
заједничка интересовања.
У општини Темерин је допутовало укупно
24 основаца у пратњи своја три наставника
са КиМ, а одазвали су се на пројекат „Посета
деце из Велике Хоче и Ораховца Темерину“.
Њихови домаћини током ове посете су биле
породице са територије општине Темерин, а
овде су боравили пет дана, од 8. до 13. авгу
ста.
Председник Општине Младен Зец поже
лео је деци добродошлицу и поручио им да
их Темерин радо чека у ближој будућности.
Деца су дочекана и у сали Скупштине општи
не Темерин када су им уручени пригодни
поклони.
– Након пријема, са малишанима сам про
вео дивно поподне на заједничком ручку на
једном аутентичном војвођанском салашу.
Тешка времена у којима се налазимо захте
вају разумевање и саосећања која имамо за
наше људе у јужној покрајини. Темерин вас
радо чека у ближој будућности – нагласио је
Зец.

Највећу заслугу у овом пројекту има орга
низаторка програма Оливера Грбић, која је
и покренула ову причу са жељом да се раз
вије другарство и пријатељство између
наше и деце са Косова.
– Ради се о томе да моја пријатељица и ја
учествујемо у тим хуманитарним акцијама.
Одлазимо врло често на Косово. Када смо
биле у мају месецу, један од домаћина је
исказао жељу да би они волели да се неко
од њихове деце позове и да буду гости овде.
С обзиром да они врло ретко одлазе из те
енклаве – додаје Грбић. -  Окружени су
Албанцима и живе у Великој Хочи и у Ора
ховцу, те ми је пало на памет да би њих
могли да доведемо у Темерин и да им при

редимо неко лепо дружење и боравак овде.
Обратила сам се председнику Општине са
молбом за помоћ, који је изјавио да ће радо
организовати сусрет и да ће Општина помо
ћи и бити подршка.
Према речима организаторке програма,
намера је да ова активност прерасте у редо
ван, традиционалан програм, те ће се труди
ти да следеће године дође још више деце.
– Овој деци ово значи, јер имају слободу,
пре свега што могу слободно да се шетају.
Приметила сам да се баш не сналазе, увече
имају страх, повучени су, стидљиви. Труди
ћемо се да ово буде традиција и надам се да
ће их следеће године доћи и више – наста
вља Грбић. - То што ми читамо, што пратимо

УПОЗНАВАЊЕ КОСОВАЦА
СА ТЕМЕРИНОМ И ОКОЛИНОМ

За госте из Косова и Метохије припре
мљен је вишедневни програм, те су се
они забављали на темринском базену,
уживали у биоскопској пројекцији, затим
посетили Нови Сад, Петроварадниску твр
ђаву, као и обишли Сремске Карловце.

Свакако, незаобилазна дестинација била
је и Јегричка, где су се деца возила ката
раманом. Риболовци су им организовали
дружење и пецање на Рибњаку у Бачком
Јарку, а једне ноћи су имали и журку, па
им је уступљен један кафић у Темерину.

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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годишњим одморима и велики број је њих
који је заиста хтео да угости децу, али нису
били ту. Међутим, врло лако смо нашли
породице које су угостиле децу. Те поредице
и њихово гостопримство је превазишло сва
моја очекивања. Они су толико озбиљно
схватили цео овај програм и желели да уго
сте ту децу, да ја мислим да је ово незабора
ван боравак за све, а пре свега за малишане
– са задовољством наглашава Грбић.

Темеринац Даниел Ерега по први пут је
угостио дете са Косова и Метохије и каже да
га је то вратило у дане када је он био тих
година.
– Код нас је дечак од  16  година који воли
кошарку, теретану, спорт генерално.  Деча
ку се највише свиђа овде опуштена атмос
фера, што у свом месту баш и нема. Из
малог места је, па му је ово све што пружа
Темерин интересантно. Нисам никад био на

Косову,   али бих волео. Посматрајући овог
дечака, вратио сам себе у то доба и баш ми
је пријатно и драго због тога – са сетом се
присећа Ерега.
Да наше мало, њима значи много каже и
Душанка Дуца Пилиповић из Бачког Јарка,
која не крије задовољство што су имали
прилике да угосте једно дете.
– Примили смо једног дечака који има 11  
година. Ја имам малу сестрицу од 8 година,
тако да су се лепо уклопили. Бирао је где ће
да спава, шта да ради. Где год је пожелео
ми смо га одвели. Мислим да је веома
важан овај програм и да би сви тебали да се
одазивамо оваквим акцијама у што већем
броју,  јер ми смо сви махом у могућности,
а наше мало, сигурна сам да њима много
значи.
Верујемо да су малишани понели пријат
на искуства из нашег места, обогатили своје
знање о култури и историји наше Србије,
упознали нове пријатеље и одваде понели
успомене за цео живот. Данас није лако
бити Србин на Косову и Метохији,   где се
безбедносна и животна ситуација за наше
грађане погоршава, али свакако је то пре
свега част. Ова деца су оличење пожртвова
ности и храбрости, јер живе у специфичним
и тешким околностима, те је било велико
задовољство екипи “Наших новина“ дружи
ти се са њима.
С. Косановић

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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АКТУЕЛНО

Среда, 31. август 2022.

Среда, 31. август 2022.

АКТУЕЛНО

Снимање првог дугометражног филма у Темерину

ПРЕМИЈЕРА ФИЛМА „МОМАК И ДЕВОЈКЕ“ КРАЈЕМ ГОДИНЕ
– Филмска екипа од око 30 људи боравила месец дана у Темерину – Велико интересовање грађа
на за пријаву за статисте у филму – Сцене снимане на најпопуларнијим локацијама у општини –
Један од главних глумаца,  Рок Радиша, одрастао је у Темерину

А

вгуст месец у Темерину ове године
био је веома динамича. Поред тради
ционалне манифестације мотораша,
одражавања Џезленда, Сиришког прела,
Темерин је овог месеца био одредиште за
снимање првог дугометражног филма, а
наши грађани, који су то желели, могли су да
се пријаве и буду статисти.
Када смо се мало распитали и попричали
са филмском екипом, сазнали смо како су
уопште и дошли на идеју да се филм снима
баш у нашем месту. Филм носи назив
„Момак и девојке“, а редитељ Ивица Вида
новић каже да је одлука о месту снимања
дошла сасвим природно.
– У Темерину се снима филм зато што је
изворно сценарио и писан од човека који је
одавде, а то је Рок Радиша, тако да је при
родно, узимајући у обзир да је он одавде, да
је комплетна радња смештена на неке важне
и значајне локације њему, па је тако и поста
ло важно и за сам филм. Глумачка екипу
чине између 15 и 20 глумаца. Овај филм има
јако занимљиве епизоде, које су шарене,
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ПРОДУКЦИЈА НИКАД БОГАТИЈА
ПО БРОЈУ САДРЖАЈА

СА редитељем Ивицом Видановићем
смо причали и о томе каква је ситуација
са снимањима филмова и серија данас,
а каква је била некад у Србији.
– Захваљујући великом број серијског
програма и серијских наслова, породу
ција никада није била богатија по броју
садржаја. Мислим да се и квалитет про
менио, пре свега у продукцијским усло
вима, наши филмови и серије све више
личе на оно што је тренд у свету. Мислим
да још увек немамо зрелост коју смо
имали некада када је реч о драматурги
ји, сценаријима, можда чак и редитељ
ским решењима, али овај Аполонов
покушај да се направи један низ филмо
ва, који ће завршити у биоскопима, тако
и на платформи, је добар јер ће рашири
ти жанровску лепезу.

– Верујем да је ово значајно да се
можда вратимо нечему по чему је наша
југословенска кинематографија била
позната. На велику жалост и несрећу,
мислим да су нас ти ратови 90-тих исе
кли, да смо изгубили корак са тим фил
мовима у којима смо били врло препо
знатљиви, јер се тада страшно мало сни
мало. То су били фимови који су пунили
бископе, који и дан данас када се погле
дају по хиљадити пут изазивају неку
врсту позорности и пажње. Данас се
врло ретко појављују филмови који у
потпуности напуне биоскопске сале,
иако морам да кажем да је Србија несу
мљиво земља са највећим трендом
пораста биоскопских гедалаца у регио
ну, а можда и шире – наглашава Видано
вић.

колоритне, лепе, пријатне тако да глумачку
екипу чини око 20 људи – појашњава
Видановић.
Реч је о породичној причи са љубавним
заплетом и расплетом, а суштина је како
објашњава Видановић да се направи нешто
што се данас зове романтична комедија са
елементима реалног живота.
– То је чини ми се формат који је доста
захвалан и популаран свугде у свету, али код
нас је чини ми се мало по страни, јер смо,
као кинематографија, много више окренути
фестивалском животу филмова, него ономе
што је биоскопска дистрибуција.
Сарадњом и гостопримљивошћу грађана
и људи из локалне самопураве је како истиче
и више него задовољан, а премијеру филма
очекује крајем године.
– Морам да кажем да је одзив и реакција,
али и предусретљивост општине и њених
органа била за почетак изузетна. Одатле је
кренула добра сарадња, а од овог свега што
чини околину, од људи, од сусрета на улици,
у кафеу, пекари, сусретљивост је на високом
нивоу и све које смо срели на овај или онај
начин су чини ми се били веома предусре
дљиви и спремни да помогну за све у крат
ком року.   Са те стране сам и више него
задовољан – наводи Видановић.
Један од главних глумаца у филму је Рок
Радиша, који је одрастао у Темерину и чија је
жеља одувек била да сними филм у свом
крају.
– Некад сам маштао о томе да снимам
филм у Темерину и ово ми дође као испуње
ње сна. Моја породица је овде, људи које
волим су ту, тако да уживам. Сво слободно
време које имам гледам да се одморим, али
и да видим старе пријатеље, јер дуго нисам
био у Темерину, нарочито не у континуитету
месец дана. Сваки посао је тежак на свој
начин. Дошло је време када стварно квали

тет преовлађује. Имам срећу да живим од
онога што волим да радим – кроз осмех при
ча Радиша.
Сценарио за филм писао је управо Радиша,
а од њега смо покушали да сазнамо шта ће
публика моћи да види на филмском платну
крајем године и зашто би требало ово филм
ско остварење погледати баш у биоскопима.
– Мислим да овакав филм нисмо имали
неко време. То је дивна породична прича о
једном човеку који игром случаја постаје ста
ратељ једне мале девојчице, а њему то пот
пуно не припада. Кроз цео филм њих двоје
покушавају да се упознају и ту долази до
много смешних ситуација, дешава се и једна

лепа љубавна прича. Тако да ће овај филм
бити нешто између нечега породичног,
лепог, животног и нежног до неких врло
духовитих момената. Имамо људе из Теме
рина, а само место је много специфично, јер
имамо и Мађаре и људе из Крајине, па сам
гледао да све то повежем, тако да верујем да
ће ово бити једно освежење на нашој сцени.
Имамо дивну глумачку екипу. Немамо
медијски популарне личности, али имамо
глумце који јако добро знају свој посао.
Мислим да ће то да да нови значај филму,
јер ће људи лакше да се идентификују са глу
мицима и да се вежу за њих – објашњава
Радиша.
У последње време због глумачких ангажо
вања много је заузет, што како наводи најви
ше трпи приватан живот.
– Много сам заузет, недељно се деси да
снимам и у Београду, Бањалуци, где сам
запослен у Народном позоришту Републике
Српске. Стално сам негде, стално баланси
рам и жонглирам између посла, породице. У
овом моменту много трпи приватан живот
због посла. Мада гледам да некако узмем
неки већи одмор и да се потупно посветим
својој породици – каже за „Наше новине“
Рок Радиша.
Филмска екипа провела је месец дана у
Темерину снимајући, а како смо могли да
закључимо из разговора са њима, понеће
најлепше утиске о гостопримству и преду
сретљивости како локалне самоуправе тако
и грађана наше општине.
Т. К.

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.
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Додељене награде и дипломе наставницима и ђацима који
су учествовали на окружним и републичким такмичењима

Изложба старовременских аутомобила и мотора у Темерину

НАГРАЂЕНО ПРЕКО 150 УЧЕНИКА

ОЛДТАЈМЕРИ ВРАТИЛИ ТЕМЕРИН
НЕКОЛИКО ДЕЦЕНИЈА У НАЗАД
– Изложено око 50 аутомобила и неколико мотора – Најстарији олдтајмер из 1930. године – При
казан и нови модел Опела

У

У

позоришној сали Култур
ног цент ра „Лукиј ан
Мушицки“ Темерин 26.
августа додељене су награде и
дипломе наставницима и ђаци
ма са територије општине Теме
рин који су учествовали на окру
жним и републичким такмиче
њима.
Општина Темерин сваке годи
не издваја средства из буџета за
награђивање ученика и настав
ника, а чланица Општинског
већа задужена за образовање
Изабела Урбан каже да је то
веома важно како за ученике и
њихове предаваче, тако и за
нашу општину.
– Ово је велики дан за нас и
за нашу општину, јер смо се
окупили да бисмо наградили
наше ученике који су учесници
на окружним и републичким
такмичењима. Ту са њима су
наравно њихови наставници и
директори школа. Сваке године
ово организујемо и сваке годи
не видимо да има све више
награђене деце. Они се изузет
но истичу и јако је важно за
нашу локалну средину да се то
цени, као и рад ових наставни
ка, који их уче и на ваннастав
ним активностима. Драго нам
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је да имамо много деце која
иду на такмичења, на тај начин
промовишу себе, школу, али на
крају крајева и нашу општину.
Важно је да се чује да имамо
паметне, вредне и добре ђаке у
нашим основним школама, али
и у средњој школи – поручује
Изабела.

општине Темерин и календара
Министарства просвете. Посто
ји комисија која то све спроводи
и надам се да су сви задовољни
и да знају да бринемо о њима.
Иначе, издваја се симболичан
износ од 1.000 до 6.000 динара
у зависности од тога да ли је реч
о републичком или окружном

Сваке године општина за ове
намене издваја све више сред
става, јер је, како каже, све
више вредне, марљиве деце
која учествују у таквим такмиче
њима.
– Поклони и награде се деле
на основу одлуке Скупштине

такмичењу и које су место осво
јили. Ове године издвојено је
око 650.000 динара у нето изно
су. Због ове ситуације у свету,
што се енергетских проблема
тиче и самих издатака до краја
године оставили смо износе као
што су и били ових година, али

мислим да ћемо наредне годи
не у планирању буџета то да
повећамо, јер је то јако важно
– најављује чланица Већа.
Међу награђенима је и
наставница музичке културе
Сандра Тот из Основне школе
„Петар Кочић“ у Темерину која
истиче колико ове награде зна
че деци, али и наставницима
који са њима раде.
– Деца раде, а и ми са њима
такође. Вредни су и то треба
похвалити и наградити. То осво
јено прво, друго или треће
место и диплома коју добијају
свакако им значи и негде им је
подстрек да даље раде и улажу
у себе. И поред тога значи им и
додатна награда од општине у
којој живе, додатно их мотиви
ше, због чега се осећају боље и
лепше. Што се тиче нас настав
ника наравно и наш рад треба
да се вреднује, јер ми заиста
дајемо све од себе. Некад оста
јемо дуже и преко дана и преко
недеље, па се и викендима
чујемо да бисмо радили са
њима како би управо деца тај
успех и досегла. Тако да је јако
значајно свима нама – наводи
Тот.  
Т. К.

центру Темерина у делу
улице Петефи Шандора
27. августа организована
је изложба старих аутомобила и
мотора односно ретких приме
рака моторних возила познати
јих као олдтајмери, који причаји
причу о неком другом времену.
Грађани су тог поподнева има
ли прилику да разгледају, сазна
ју нешто ново и сликају се поред
возила од којих су нека стара чак
више од деведесет година.
Од 50 аутомобила, колико их
је било изложено на паркингу
поред паркића, најстарији је био
зелени Форд модел А, који дати
ра још из 1930. године.
До сарадње са организатори
ма изложбе Олдтајмер клубом
из Новог Сада дошло је сасвим
спонтано каже директорка Тури
стичке организације општине
Темерин Марина Ињац.
– Ова изложба се огранизује
трећи пут у Темерину у склопу
четврте Међународне изложбе
старовременских аутомобила.  
Пре изложбе у тржном центру
Биг организатори су одлучи
ли да дођу мало до Темерина,
где су свим нашим суграђанима
приказали сву своју љубав пре
ма олдтајмерима. Ранијих годи
на ова изложба је била састав

ни део манифестације „Просто
к’о пасуљ“, док је ове године до
сарадње дошло сасвим спон
тано. Позвали су нас људи из
Олдтајмер клуба Нови Сад и
изразили жељу да покажу своје
примерке ванвременских ауто
мобила овде код нас. Нама је то
била наравно велика част и ово
је свакако била прилика и да се
прикаже најновији модел Опе
ла, који су људи могли да погле
дају на базену и упореде како је

то било некада, а како је сада.
Изложено је било 50 аутомоби
ла, а Темерин је посетило око
120 људи, након чега смо наста
вили дружење на темеринском
базену – објашњава Ињац.
Од љубитеља старовремен
ских аутомобила сазнајемо да
се у олдтајмере сврставају само
она возила која су стара најма
ње 30 година. Милија Станков,
председник Олдтајмер клуба
Нови Сад, каже да им је циљ да

ова возила отргну од заобрава.
- Били смо неколико пута рани
је у Темерину и јако смо лепо
били угошћени, били смо на
темеринској пасуљијади и то нам
се јако свидело. Општина Теме
рин нам је заиста увек излазила
у сусрет и радо долазимо овде.
Ове године је била мало тежа
организација, јер су се људи пла
шили због короне, али ево ипак
смо ту. Посетиоци имају прилику
да погледају Фијат 1100 из Субо
тице, ватрогасни Рено, Заставу,
Бубу, Фићу, Опела, Форда и мно
го других старих возила.
Међу изложеним аутомоби
лима био је и Опел кадет Ц стар
47 година, а власник аута Тибор
Гириц из Темерина каже да га
овај лепотан и сада добро слу
жи.
- Овај ауто и даље користимо,
а полиција нас понекад зауста
ви само да би погледала ауто
из знатижеље. Одувек волим
старе аутомобиле, а највише ме
занима Опел, а затим и Фијато
ва пеглица, јер сам некада и то
возио. Овакво нешто би требало
чешће организовати, јер је лепо
за видети, дружити се и склапа
ти пријатељства између возача и
власника ових олдтајемра – каже
Гириц.
Т. К.
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Одржан 14. Мото сусрет у Темерину

Одржано само прво вече фестивала „Jazz Blues Etno“

– Мото сусрет трајао четири дана – Публику забављали Ален Исламовић и “YU grupa” – Више
хиљада људи тих дана посетило вашариште

О

ЗВУК МОТОРА И РОКЕНРОЛА
ОДЈЕКИВАЛИ ТЕМЕРИНОМ

Ч

етрнаести „Moto show international”
ове године одржан је од 3. до 6. авгу
ста на темеринском вашаришту и оку
пио је много грађана, поред љубитеља овог
двоточкаша.
Организатори су се потрудили да програм
буде веома занимљив, па су поред мотора
ша и остали грађани имали више разлога да
посете ову манифестацију.

Било је гласно, енергично, весело и брзо
као и увек, а гостију је било из различитих
крајева Србије, али и региона.

Тих дана Темерин је био центар добрих
вибрација и енергије, а сви заљубљеници у
моторе, добар рокенрол, дружење уз пиво
су једва дочекали почетак ове традиционал
не манифестације.
Мото клуб „ Patriots“ из Темерина на
вашаришту дочекао је мотораше из разли
читих држава, Хрватске, Босне и Херцегови
не, Црне Горе, Румуније, Мађарске, а по
први пут ове године била је и екипа из Сло
вачке. Традиционално гости на моторима
нису плаћали улаз, док је улазница за остале
грађане била симболична.
Председник мото клуба Ласло Шимон
каже да им је било веома драго да угосте
све те људе, али исто тако и да им узврате
посету.
– Ми мотораши смо као једна велика
породица. На нашим дружењима нема
вере, нације, боје, језичких баријера. Наш
заједнички језик је рокенрол и добра вожња
тако да другим разликама ту нема места.
Угостили смо ове године први пут екипу из
Словачке. Позвали су нас да и ми будемо
њихови гости и тако ширимо своја познан
ства и дружења.
Да организација једне овакве манифеста
ције није лака сведочи и чињеница да при
преме почињу већ у јануару месецу. Шимон
истиче да када радите срцем, упркос напору
које организација оваквог великог догађаја

изискује, нема препрека или одустајања.
– Ово заиста сви у клубу радимо из љуба
ви тако да се са задовољством бавимо орга
низацијом мото сусрета. Нажалост, положај
рокенрола није на завидном нивоу послед
њих година и мото скупови су места где ова
врста музика још увек живи.

АКТУЕЛНО

ВРЕМЕНСКЕ ПРИЛИКЕ ПОРЕМЕТИЛЕ
ПРОГРАМ ЏЕЗЛЕНДА

ве године програм фестивалa „Jazz
Blues Etno“ који је требао да се одр
жи од 19. до 21. августа, делимично
је реализован због неповољних временски
прилика тог викенда.
На платоу испред Културног центра
„Лукијан Мушицки“ прва је наступила
темеринска група Acoustik duo ArsAmAto
riA, након чега је у галерији свечано отво
рен фестивал.
Програм је затим настављен у дворишту
Културног центра. На летњој позорници
наступиле су Акапела група „Famous“, бенд
Наде Павловић, након којих је за крај сво
јим гласом и наступом публику забавила
наша позната џез певачица Лена Коваче
вић. Посећеност није била онаква каквој
су се организатори надали, због кише и
невремена, али то није спречило највер
није фанове џез звука да дођу и уживају у
фантастичном концерту који су приредили
учесници прве вечери Џезленда.
Организатор фестивала Винко Михајло
вић, том приликом захвалио се свим уче
сницима фестивала истичући да ће про
грам најављен за друго и треће вече бити
одржани наредне године.
– Први дан је био и поред пролазне олује
и кише једно од фантастичних и успешних
фестивалских вечери. Искористио бих при
лику да се овим путем захвалим Општи
ни Темерин, Културном центру „Лукијан
Мушицки“, Етно кући „Тајхаз“, ЈКП „Теме
рин“ који су подржали фестивал, као и
многобројним фестивалским пријатељима

– наставља Михајловић. -  Захвалио бих се
и извођачима који су наступили прво вече
као и драгим гостима који су   посетили
Џезленд и уживали у првом дану фестива
ла. Видимо се следеће 2023. године и ујед
но надамо се и бољим временским услови
ма са новим ритмовима.

Џез фестивал у Црној Гори у Петровцу,
ове године, према речима организатора
Михајловића, биће одржан 1. и 2. септем
бра и очекују се занимљиви гости. Екипа
„Наших новина“ жели им пуно успеха и да
их временски услови послуже.
С. К.

ПРОГРАМ
МОТО СУСРЕТА

ПРВО вече, 3. августа, улаз се није
наплаћивао, за публику је организова
на „Retro party“, а за музику је био заду
жен DJ Maxy. У четвртак, 4. августа,
гости су имали прилике да уживају у
наступу састава „Zorall band“.
Ален Исламовић, који је наступио
наредног дана, 5. августа, довео је
атмосферу до усијања, а ништа мању
енергију нису донели ни чланови бенда
„YU grupa“, који су наступили у суботу, 6.
августа.
Дефиле, односно незаобилазна вожња
мотора по Темерину одржана је у суботу од
18 часова улицама Петефи Шандора, Народ
ног Фронта и Новосадском улицом.
Организатор 14. Мото сусрета је Мото
клуб „Patriots“ из Темерин.
Т. К.

Пројекат „Комшија није мањина“ финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Додељене дипломе полазницима бесплатне школе пливања

АКТУЕЛНО
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На темеринском купалишту 31. јула одржано такмичење на води

ЗАВРШЕНА БЕСПЛАТНА ШКОЛА
ПЛИВАЊА ЗА ОВУ СЕЗОНУ

И ОВЕ ГОДИНЕ ОРГАНИЗОВАНЕ
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

За пет сезона, колико траје ова школица, обуку прошло преко 1.000 ђака – Ове сезоне било више
од 200 полазника – Школица пливања једна од најпопуларнијих активности школског спорта

– Игре одржане раније због Џез фестивала – За учешеће се пријавило шест екипа – Прво и треће
место освојиле екипе из Темерина

Б

есплатна школа пливања за ученике
од 1. до 4. разреда основних школа са
територије општине Темерин заврше
на је 26. августа контролним тестом и доде
лом диплома на темеринском базену.
Школа пливања трајала је током летње
сезоне, а интересовање ђака је ове године
било још веће него претходних година.
Координатор Школског спорта општине
Темерин Драгољуб Росић каже да је за пет
година, колико се организује ова бесплатна
школа пливања, обуку положило око 1.000
ђака.
– Школски спорт општине Темерин је и
ову сезону, у оквиру секције пливања, завр
шио врло успешно са изузетним одзивом
ђака. С обзиром на то да секцију пливања
организујемо већ пету сезону, до сад је
укупно за пет сезона обуку положило око
1.000 ђака из све четири основне школе са
територије наше општине. Конкретно ове
сезоне обучавали смо преко 200 малиша
на. Обука се одвијала у преподневним
часовима три дана у недељи, у две смене
од по пет група, а свака група је бројала до
20 ученика.
Росић се том приликом захвалио на
сарадњи ЈКП Темерин, али и локалној само
пурави на великој подршци коју им пружају
свих ових година.
– Имајући у виду да су временски услови
били идеални, као и сарадња са нашим Јав
ним комуналним предузећем, овај део
пројекта је одрађен професионално уз
високу безбедност наших малишана. Тим
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професора који су реализовали бесплатну
школу пливања су: Андреа Давидовић,
Наташа Продановић, Жељко Шобић, Душан
Покрајац и моја маленкост. Захваљујемо се
и нашој локалној самоуправи на подршци и

схватању важности оваквог пројекта, али и
стварању амбијента једне спортске среди
не у којој је спорт доступан школској деци у
разним дисциплинама – нагласио је Росић.
Т. К.

„Игре без граница“ у органи
зацији Удружења „Invictus” и
Туристичке организације општи
не Темерин организоване су и
ове године на темеринском
базену 31. јула, нешто раније
него пртходне године.
Такмичило се шест екипа које
су имале шест и више чланова,
међу којима су биле две екипе
из Темерина. Учешће су подјед
нако узели и момци и девојке, а
игре су биле и више него зани
мљиве.
Од пливања, убацивања лопте
у кош, борбе са пилатес лоптама
до пливања на душецима на
надувавање и борбе у повлаче
њу трака такмичари су одмера
вали снагу и вештину у води, а
најбољи су на крају били и
награђени.
Ове године су због одражвања
Џез фестивала ове игре одржане
крајем јула, а директорка Тури
стичке организације општине
Темерин Марина Ињац каже  да
је то један од фактора због којих
је интересовање људи било
нешто мање него прошле годи
не.
– Планирано је као и прошле
године да се игре одрже крајем
августа, међутим имајући у виду
да се организује Џез фестивал у
Темерину, одлучили смо да
померимо такмичење на сам
крај јула, како нам се не би тер
мини поклапали. То је био једи
ни разлог. Верујем да је то ути
цало, јер за људе из две екипе
за које знам да би сигурно уче
ствовале су на годишњим одмо
рима, на шта нажалост нисмо
могли да утичемо, али дефини
тивно сада знамо да је крај авгу
ста тај неки термин када бисмо
требали да организујемо овако
нешто.
Ињац истиче да је ово најбо
љи начин да се промовише
темерински базен и верује да ће  
наредне године ове игре бити
много посећеније.
– Овогодишње игре на води су
протекле заиста лепо и мислим
да је ово идеалан начин да се

промовише наш базен. Можда
има мање публике него прошле
године, али верујем да то има
везе са тим што су људи на годи
шњим одморима. Надам се да
ће победа темеринских екипа
имати утицаја да се следеће
године више људи пријави за
ову врсту такмичења и промоци
ју овог нашег комплекса. Доста
се људи интересовало, али веру

јем да је потребно време да би
нешто заживело, тако да се
надам да ће трећа година бити
трећа срећа. Пре свега мислим
да су сви уживали, и такмичари
и публика – примећује Ињац.
Један од организатора ових
игара у Удружењу „Invictus”  
Недељко Родић наводи да га
посебно радује што је наша
општина препознала значај ових

игара и пружила подршку и ове
године.
– Ово је једно од специфичних
такмичења на шта се учесници
не могу припремати посебно,
осим да дођу, пријаве се и добро
се забаве. Оно што нас посебно
радује јесте да је општина, а пре
свега Туристичка организација
општине Темерин још прошле
године препознала значај ових
игара и да су пружили подршку и
ове године. Имамо прилику да
видимо да, не само такмичари
из места у којем се игре одржа
вају долазе да се такмиче, већ и
из других места, што нас као
организаторе, посебно радује.
– Две екипе из Темерина су
заузеле прво и треће место, а
екипа из Сомбора заузела је дру
го место. Направили смо једну
мини лигу. Прошле године је то
било неких четири базена, ове
године десет базена у Војводи
ни, тако да се надам да ће значај
умрежавања свих базена, одно
сно градова и   општина бити
препознат и да ће се наставити и
у наредној години – поручује
Родић.
На крају игара проглашени су
победници, након чега је усле
дила прослава, а организатори
су публици и такмичарима при
редили и ватромет.
T. K.
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Јарача ни стар то ва ли побе дом
Младост (БЈ) – Шајкаш 1908 4:1 (1:1)

ПРЕОКРЕТ ЈАРАЧАНА: Малешевић (Шајкаш 1908) и Зец (Младост) ФОТО: М. Менићанин

Б

ачки Јарак – Стадион Ливадица.
Гледалаца: 400. Судија: Благоје
Радић (Ириг) 8. Стрелци: Плав
шић у 39, Станић у 54, Радовановић
у 63. и Стојаковић у 89. за Младост,
Моравац у 29. за Шајкаш 1908. Жути
картони: Котуљач, Сарић, Карас (Шај
каш 1908).
МЛАДОСТ: Ромић 7 (од 80. Родић - ),
Станић 8, Зец 8, Акик 7,5, Остојић 7,5,
Зељковић 7,5, Ковачевић 7,5, Радова
новић 8 (од 77. Стојаковић 7,5), Марко
вић 7 (од 90. Папак - ), Плавшић 8 (од
90. Ратић - ), Митровић 8 (од 90. Шка
вић - ).
ШАЈКАШ 1908: Малетин 7, Карас 6,5,
Павков 7, Гојков   6 (од 65. Сарић -  ),
Учур 6,5, Девушић 6 (од 65. Станковић - 
), Котуљач 6 (од 65. Живанов - ), Мора
вац 7,5 (од 82. Касаповић -  ), Шепа 6

(од 65. Играчев - ), Николаш 6,5, Мале
шевић 6.
Играч утакмице: Радовановић
Јарачани су одиграли у добром рит
му, остваривши убедљиву победу, иако
су гости из Ковиља повели у 29. минуту,
када је Ранко Моравац, ударцем иско
са са 25 метара, постигао леп погодак.
Десет минута касније, капитен
Милош Ковачевић је проиграо Иго
ра Плавшића, а новајлија у редовима
Младости је без оклевања распалио ка
голу и нациљао горњи угао – 1:1. Пред
одлазак на одмор Предраг Марковић
није најбоље захватио лопту, па је са
два метра пребацио гол, после убаци
вања Тихомира Зеца.
Акцију је, у 54. минуту, започео запа
жени Стефан Радовановић, ударац
вихорног Игора Плавшића одбранио је

голман Малетин, али лопта се од ста
тиве одбила до десног бека Милана
Станића, па је без потешкоћа режирао
преокрет. Непуних 120 секунди касни
је, најопаснији играч гостију Ранко
Моравац погодио је стативу.
Дејан Митровић је претрчао кило
метре, сервирао је лопту Стефану
Радовановићу, а бонус плаво-белих је
приземним ударцем по средини гола
украсио одличну партију.
Ђорђе Малетин (17), голман Шајка
ша 1908, осујетио је покушаје Плавши
ћа, Акика и Марковића, али ништа није
могао да учини у 89. минуту. Милош
Стојаковић је, због повреде, одсуство
вао годину дана, а повратак на терен
није могао да замисли лепше, јер је
одбитак претворио у ефектан гол.
М. Менићанин
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