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АКТУЕЛНО

Ове године у школским клупама ОШ „Кокаи Имре“ сео је 41 ђак првак

СВЕ МАЊЕ ПРВАКА У ОШ „КОКАИ ИМРЕ“

С

ваке године је све мањи број уписаних првака која похађају наставу на
мађарском језику у Основној школи
„Кокаи Имре“ у Темерину. Директор школе „Кокаи Имре“ Бела Сивери изјавио је
да је ове године у школским клупама
село 41 ђак првак, шест ђака мање у
односу на прошлу годину.
– У односу на прошлу, ове године уписано је мање првака. Прошле године
уписало се 47 деце, ове свега 41 првак.
Тендеција пада. Пре 22 године, када сам
постао директор ове школе, укупно смо
имали око 800 ђака од тога 120 првака.
Сада школа има укупно 20 одељења, тј.
381 ученика.
Када је реч о запосленима, Бела каже
да су јако задовољни како бројем, тако и
стручном квалификацијом предавача
који раде директно са децом.
– Што се тиче предавача, ту смо јако
задовољни, имамо максималну попуњеност и реч је о стручним људима. Сви
запослени, учитељи и наставници, имају
завршене факултете. Стручност и попуњеност максимална, сви имају и лиценцу
за рад – прецизира Сивери.
Директор Школе истиче да је сарадња
са осталим институцијама у општини
Темерин одлична.
– Задовољни смо сарадњом са осталим институцијама. Недељно смо на
вези са другим школама и у Бачком Јарку
и у Сиригу. Имамо актив директора, чији

сам ја председник. Могу да кажем да
јако лепо сарађујемо и размењујемо
информације. Тако исто и са осталим
институцијама као што су Полицијска станица, Културни центар, Општина... –
набраја Сивери.

У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН
УПИСАНО ОКО
260 ПРВАКА
Око 260 малишана у општини Темерин ове године је први пут у септембру село у школске клупе. У овом
насељу постоје четири основне школе, „Петар Кочић“ и „Кокаи Имре“ у
Темерину, „Славко Родић“ у Бачком
Јарку и „Данило Зеленовић“ у Сиригу.
Највећи број ђака који су пошли у
први разред је у Основној школи
“Петар Кочић“ – 147, затим у Основоној школи „Славко Родић“ - 49 деце.
Основну школу “Кокаи Имре“, ове
године уписало је 41 првак, док је
Основну школу „Данило Зеленовић“
уписало 23.
Упис првака у основне школе почео је у
марту и трајао је до краја маја. Родитељи
су дужни да упишу своју децу у основну
школу, уколико она имају најмаље шест
и по и највише седам и по година, на
почетку школске године.

– Процедура уписа је почела још у марту ове године. Ко напуни до краја марта
шест и по година дужан је да крене у
први разред. Родитељи углавном то реше
до краја маја, те ми до краја тог месеца
95 одсто деце упишемо. Дешава се да у
међувремену неко оде или дође, те стога
није стриктно тај број уписане деце –
додаје директор.
На крају разговора Бела поручује деци
да слушају учитељице, а родитељима да
буду стрпљиви током школовања.
– Моја порука за малишане је да слушају учитељицу, то као прво јер је учитељица за њих закон, она ће их упутити у
све што једна школа обухвата. Наравно
пожелео би им да буду здрави и весели,
то нам је најбитније. А родитељима да
издрже школовање – саветује Сивери.
Основна школа „Кокаи Имре“ једна је
од школа у Војводини у којој се настава
одвија искључиво на мађарском језику и
тренутно је похађа 381 ученик, од којих
је њих 41 ове године први пут село у
школске клупе. Распоређени су у 20 одељења у две смене, а о ђацима брине
укупно 53 запослених од којих 38 предавача који раде директно са децом. Школа је основана 1950. године. У садашњој
згради налази се од 1968. године.Располаже са 8 класичних учионица, 10 специјализованих кабинета и салом за фискултуру.
С. К.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Обележен Дан српског јединства, слободе и националне заставе 15. септембра

СРБИЈА У БОЈАМА ТРОБОЈКЕ

Србија и Република Српска 15. септембар обележавају трећу годину заредом – Заставе окачене на
свим јавним установама и предузећима – Бројна домаћинства окићена српском тробојком

Д

ан српског јединства,
слободе и националне
заставе обележен је
трећу годину заредом, 15.
семптембра, у Србији и
Републици Српској. Овај
државни празник уведен је
2020. године на заседању

Високог савета за сарадњу
Србије и Републике Српске,
а обележава се у знак сећања на пробој Солунског
фронта 1918. године.
У местима широм Србије
бројне јавне установе,
институције, предузећа, али

ПРОБОЈ СОЛУНСКОГ ФРОНТА
СОЛУНСКИ фронт пробијен
је 15. септембра 1918. године,
што је било одлучујуће за
слом Централних сила у
Првом светском рату, у историји познатом као Велики
рат.
Српски војници су се заједно са француским и британским војницима борили против аустроугарске, немачке и
бугарске дивизије. Главнокомандујући био је француски
генерал Франше Д’Епере,
који је у јуну 1918, после саветовања са српским генералима и Александром Карађорђевићем, одлучио да крене у
пробој Солунског фронта.
Офанзива је почела на сек-
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тору Добро поље – Ветерник
– Козјак, где је била стационирана српска војска, шест
дивизија са 140.000 људи.
Првом армијом командовао
је Петар Бојовић, а другом
Степа Степановић. Командант Штаба уз Александра
Карађорђевића био је Живојин Мишић.
Првог дана борбе пробијено је 11 километара фронта,
који су сутрадан проширени
на 40 километара, чиме је
означен слом Централних
сила и на Солунском фронту и
у Великом рату. Највеће
заслуге за пробој фронта и
сам Франше Д’Епере је преписивао баш српској војсци.

и домаћинства тог дана
поставили су српску тробојку на својим објектима и
кућама, а тако је било и у
општини Темерин.
На улазу у Месну заједницу Бачки Јарак, код кружног
тока,заменик председника

Општине Темерин Дејан
Брадаш, подигао је националну заставу дугу осам
метара, у част обележавања
државног празника. Брадаш
је том приликом нагласио
значај празновања овог
дана.

АКТУЕЛНО
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ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Путин и НАТО

П

ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ У СРБИЈИ
СРЕТЕЊЕ - Дан државности
Србије празнује се 15. и 16.
фебруара.Тог дана је на збору у Орашцу 1804. године
дигнут Први српски устанак и
дан када је у Kрагујевцу 1835.
године донет први Устав
Kнежевине Србије.
У државне празнике, према закону, спадају и Нова
година, Празник рада, Дан
победе и Дан примирја у

Првом светском рату.
Нова година празнује се 1.
и 2. јануара, Празник рада 1. и 2. маја, Дан победе 9.
маја, а Дан примирја у
Првом светском рату 11.
новембра.
Од верских празника обележава се Божић 7. јануара и
ускршњи празници почев од
Великог петка закључно са
другим даном Ускрса.

– Управо овај данашњи
празник шаље нам поруку
да у свим битним историјским тренуцима, када смо
неговали зајендиштво и
јединство,могли
смо да
постигнемо буквално оно
што је немогуће. Ја бих овом
приликом позвао све наше
суграђане да данас испред
својих домова подигну српску државну заставу и на тај
начин покажу симболично
да смо сви као народ обједињени око заједничких

националних интереса. Тим
поводом имао сам част да
на улазу у нашу општину
подигнем нашу државну
заставу – са поносом каже
Брадаш.
Прослава Дана заставе
није неуобичајена у свету.
Државе попут Шведске, Сједињених Америчких Држава, Канаде, Албаније и многих других, качењем државних застава обележавају
празник своје земље.
С. К.

осле одлуке председника Путина да изврши делимичну мобилизацију, као и одлуке да се у
проруским областима у Украјини обави референдум којим ће без сумње
делови територије ове несрећне земље
бити припојени РФ, јасно је да ће рат у
Украјини, ионако високо ризичан, ескалирати. Чињеница да је ово од старта кризе у Украјини (од
пуча 2014.) посреднички (proxi) рат Русије и НАТО-а све је
огољенија. Допремање оружија Украјини, присуство НАТО
логистике и инструктора, као и плаћеника најмоћније војне алијансе, медијска, финансијска и економска агресија на
Русију, говоре да колективни запад хоће сукоб и да је рукавица бачена Путину одавно.
Наиме Путину је бачена рукавица још 2014., када је извршен државни удар, легитимни председник Јанукович свргнут, а држава се нашла у рукама нових, потпуно од запада
контролисаних политичких снага, потомогнутим екстремистима нацистичке идеологије. Руски председник је имао две
опције – обе неповољне. Или да војно интервенише и тиме
онемогући улазак НАТО-а у Украјину и антируско окретање
њене елите и већег дела народа, као и укидање свих права
и дискриминацију руског становништва, или да остане пасиван, дозволи уништење становништва наклоњеног Русији и
тиме уруши углед државе као велике силе, што би се одразило на углед у свету, како њега тако и велике словенске државе.
Путин као да је изабрао средње решење. Анектирао је
Крим, проруском становништву дао логистику за отпор, а у
међувремену покушао кроз међународне институције да се
избори за какав такав статус становништва на истоку Украјине (споразуми Минск I и Минск II), те да издејствује очување
источног суседа као неутралне државе, што је животни интерес Русије. Међутим споразуми нису поштовани, а обруч око
Донбаса се стезао, са реалном претњом да проруско становништво доживи судбину Републике Српске Крајине, али и да
НАТО изађе на руску границу.
Очито да се на западу било какво уздизање Русије доживљава као претња глобалној светској архитектури. Отуда глобална елита не бирајући средства, ризикујући и економски
колапс Европе, хоће да уништи могућност јачања нуклеране
силе на истоку, перцепирајући деловање Путина у Украјини
као агресивно, самовољно и освајачко, истовремено покушавајући пропагандно свету да прикаже и докаже руску
интервенцију као неку врсту недозвољеног устанка против
установљеног, “легитимног” глобалног поретка. Са друге
стране Русија ширење НАТО-а и његов практично улазак у
Украјину види као угрожавање својих највиталнијих интереса и угрожавање опстанка Русије овакве какве је знамо, не
као конкурента НАТО-у и политичком западу у светској арени, већ као какве такве суверене државе и силе која има своје ставове и своје интересе.
У оваквој ситуацији, потпуно супротстављених интереса
великих играча, како изгледа решених да иду до краја, тешко
је бити оптимиста. Све говори да ће сукоб ескалирати са све
значајнијим укључивањем обе зараћене стране. Остаје само
да се надамо да црвена линија неће бити пређена, односно
да се неће употребити нуклеарно оружије, али и да се држимо наше политике војне неутралности, што за сада, упркос
свим тешкоћама и притисцима, наша држава успешно чини.
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У општини Темерин 22. септембра организован дан посвећен безбедности саобраћаја

„УМ НА ДРУМ”

Изложени симулатори чеоног судара и превртања – Знатно већи број саобраћајних незгода у
2022. години него претходне године

О

пштина Темерин у сарадњи са
Агенцијом
за
безбедност
саобраћаја Републике Србије је 22.
септембра организовала дан посвећен
безбедности саобраћаја.
У склопу реализације дана безбедности саобраћаја, спроведен је низ активности намењен свим учесницима у
саобраћају.
Одржан је и састанак представника
Агенције за безбедност саобраћаја на
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челу са директором Агенције Бранком
Стаматовићем и представницима локалног Савета за безбедност саобраћаја на
челу са председником Савета Драганом
Бјељцем, где се дискутовало о даљим
корацима у раду савета, чији је циљ да се
кроз планиране мере и активности
унапреди
целокупна
безбедност
саобраћаја на територији општине Темерин.
Директор Агенције Бранко Стаматовић

похвалио је рад Савета за безбедност
саобраћаја, а председник Савета за безбедност саобраћаја општине Темерин
Драган Бјељац је заједно са осталим члановима Савета представио реализоване
активности, које су одржане како би се
указало на значај безбедног учествовања
у саобраћају.
– Данас смо имали први пут прилику да
угостимо директора Агенције за безбедност саобраћаја Бранка Стаматовића, што
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нам је велика част и задовољство. Надам
се да ће све ове активности које смо организовали имати за циљ да буде што
мање саобраћајних незгода на путевима
општине Темерин, а нарочито што мање
последица тих истих саобраћајних незгода – каже Бјељац.
Према речима Томислава Петровића
из Агенције за безбедност саобраћаја
веома је важно поштовати саобраћајна
правила како не би угрозили ни себе, али
ни друге.
– Сам данашњи догађај нам говори о
томе да овакве активности треба да нам
буду пракса. На неки начин све хитне
службе, ватрогасци, полиција, хитна
помоћ, кроз овакав тимски рад вежбају и
тренирају да када дође до стварне
саобраћајне незгоде, њихов одзив и
време реаговања, као и реакција на саму
незгоду, буде значајно боља. Циљ нам је

да кроз личне приче и мотивационе говоре младима покажемо да незгода није
нешто што се дешава тамо некоме, већ

ПОРАСТ БРОЈА
ПОГИНУЛИХ
У САОБРАЋАЈУ
У Србији је од од јануара до јуна
месеца ове године погинуло 193 особе
у саобраћајним несрећама, док је
прошле године погинуло 159, што је
повећање од 21 одсто према подацима
из Агенције за безбедност саобраћаја.

нешто што може свакоме од нас да се
деси уколико не поштујемо саобраћајна
правила – упозорава Петровић.
Грађани су имали прилику да на симулаторима, које је обезбедила Агенција за

АКТУЕЛНО

безбедност саобраћаја, у контролисаним
условима осете како изгледа саобраћајна
несрећа и шта се том приликом догађа.
Били су постављени симулатори чеоног
судара и превртања што је знатно утицало на њихову свест и указало им на то
колико је важно да се приликом вожње
користи сигурносни појас.
У центру Темерина, одржана је и показна вежба деловања хитних служби у случају саобраћајне незгоде, којој су присуствовали млади. У позоришној сали
Културног центра „Лукијан Мушицки“
одржана је трибина за млада лица у
оквиру које је пренета лична прича Милана Срдића који је остао трајни инвалид у
саобраћајној незгоди, а који поручује
учесницима у саобраћају да поштују
саобраћајне прописе.
– Најважније је да поштују саобраћајне
прописе, да буду свесни учешћа у
саобраћају и да се не бахате током вожње
и приликом учешћа у саобраћају. Моја је
јасна порука да паметно учествују у
саобраћају и да поштују саобраћајне прописе. Ми смо имали један живот, једне
снове који их смо се одрекли и наставили
неким другим током живота, наравно
свесни својих грешака, а и са променом
ставова за 180 степени, тако покушавамо
да утичемо на младе да поштују
саобраћајне прописе – додаје Срдић.
За најмлађе ученике у саобраћају, организована је представа Пажљивко.
Ове активности биле су још један доказ
врло добре сарадње Агенције и локалног
Савета, која је у последње време резултирала низом превентивних активности.
С. Косановић

7

РЕПОРТАЖА

Среда, 28. септембар 2022.

Србија имала свог представника на Европском такмичењу квиза новца

ВЕЛИКИ УСПЕХ АНДРЕЈА ЗОРИЋА
НА ТАКМИЧЕЊУ У БРИСЕЛУ

Освојено четврто место у конуренцији од 29 земаља учесница – Такмичење реализовано онлајн
– Наградно путовање у Брисел

П

редстављајући нашу земљу на такмичењу Европског квиза новца у Бриселу, одржаном 10. маја ове године,
Андреј Зорић, некадашњи ученик ОШ
„Славко Родић“ из Бачког Јарка, заједно са
Павлом Игњатовићем, учеником ОШ „Стеван Дукић“ из Београда, постигао је изузетан успех – освојено четврто место од укупно 29 земаља учесница.
Андреј Зорић објашњава како је изгледало поменуто такмичење које је реализовано онлајн:
– Павле и ја смо сами седели у једној
просторији, обојица смо морали да се
видимо на камери и заједно смо решавали
задатке. Било је укупно 21 питање, 20 из
области и последње трик питање, док смо
за свако од њих имали око 30 секунди времена да размислимо о одговору. По завршетку теста, након три минута сазнали смо
резултате и када сам видео да смо освојили четврто место био сам пресрећан – истиче Андреј.

ЕВРОПСКИ
КВИЗ НОВЦА
ЕВРОПСКИ квиз новца (European
Money Quiz) одржава се већ пету годину
заредом, као највеће европско такмичење у финансијској писмености за ученике узраста од 13 до 15 година. Овај
квиз, креиран од стране 30 националних удружења банака и Европске банкарске федерације из Брисела, организује се као централни догађај у оквиру
Европске недеље новца, која се обележава у марту месецу, почев од 2015.
године. У Србији, Европску недељу новца организује Удружења банака Србије,
а национално такмичење реализује се
уз подршку Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
Овом такмичењу претходило је национално такмичење, на нивоу Републике
Србије, које се одвијало путем онлајн платформе Kahoot!, 14. априла и бројало укупно 210 ученика. Њихов задатак био је да
тачно и брзо одговоре на тридесетак питања из области математичке, дигиталне и
финансијске писмености. Удружење банака
Србије (УБС) доделило је новчану награду
ученицима и њиховим наставницима –
менторима, за освојена прва три места, док
су двојица првопласираних, Павле Игњатовић и Андреј Зорић, остварили пласман
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управо на финално такмичење у Бриселу.
Наставница географије у ОШ „Славко
Родић“, Зорица Кузмановић Маринковић,
која је уједно била ментор Андреју Зорићу,
наводи да је његов таленат открила још у
петом разреду, будући да се од првих часова истицао својом радозналошћу и жељом

за учењем. Како је сазнала за ово такмичење 2019. године, одлучила је да га приближи ученицима и мотивише их да се пријаве, што се показало као успешно. Припреме за овогодишње национално такмичење,
реализоване онлајн, наставница је започела са петнаестак пријављених ученика у

Среда, 28. септембар 2022.

РЕПОРТАЖА

марту, а потом је наставила даље да ради
са Андрејем, све до 10. маја.
У процес припреме укључио се и Андрејев отац, Милан Зорић, по струци економиста, који је помагао и пружао подршку сину
на путу до успеха.
– Ми смо ту да Андреју дамо апсолутну
подршку и да му помогнемо у његовом
раду и усавршавању. Одлучио је да се бави
економијом, тако да је мој циљ да му преносим искуства из свог живота и рада и
указујем на то са каквим све проблемима
се суочавамо у пословном свету, као и на то
шта је битно за његово образовање и школовање – напомиње Милан Зорић.
Будући да се Андреј већ сусрео са овом
тематиком прошле године, када је учествовао на националном такмичењу и освојио
шесто место, ове године ушао је припремљен у читаву причу. Уз рад, труд и дисциплину постигао је изванредне резултате. У
том контексту, наставница Зорица Кузмановић Маринковић указује на допринос овог
пласмана за ОШ „Славко Родић“ и за нашу
државу.

АНДРЕЈЕВ УСПЕХ
У ДРУГИМ
ПРЕДМЕТИМА
АНДРЕЈ Зорић, поред Европског квиза
новца, учествовао је и на многим другим такмичењима, тако да поседује
дипломе из историје, географије, биологије, математике, српског језика,
физике и физичког васпитања. Од свих
предмета највише га интересују историја и географија, а у тој сфери један од
значајних резултата јесте освојено треће место на републичком такмичењу –
Географској олимпијади.
– Драго ми је што сам своје жеље у погледу усавршавања менторског приступа раду
и изласка из оквира обавезног и уобичајеног, успела да спроведем и што ће овај
успех Андреју донети много бенефита у
даљем школовању. Сама чињеница да смо
ми из једног малог места постигли овакав
резултат и да смо се нашли међу најбољом
децом из Европе који изучавају финансиј-

ску писменост у оквиру редовног школовања, је велики допринос за нашу школу.
Андреј и Павле су успели Србију, која није
чланица Европске Уније, да одведу у групу
најјачих држава – наглашава Зорица Кузмановић Маринковић.
Европска банкарска федерација (ЕБФ) је
пет најбољих земаља на финалном такмичењу – Норвешку, Италију, Ирску, Србију и
Малту, наградила дводневним путовањем
у Брисел 20. и 21. јуна, а, поред тога, прве
три пласиране државе добиле су и новчану
награду. Делегација Србије је, предвођења
др Слађаном Средојевић, координатором
Европског квиза новца за Србију, отпутовала у Брисел, где је свечано дочекана. Ученици и њихови ментори посетили су значајне институције у овом граду – Европску
банкарску федерацију, где је организована

званична додела награда победницима,
затим Еуронекст, Европски парламент и
Европску комисију. Уз то, ученици су имали
прилику да упознају своје вршњаке из других држава и са њима размењују мишљења
и искуства. Као најлепши доживљај у Бриселу, Андреј наводи посету музеју чоколаде и дружење са новим пријатељима.
Андреј Зорић тренутно похађа први разред Средње школе „Лукијан Мушицки“ у
Темерину, на смеру финансијски администратор. За даље планове наводи поновно
пријављивање на Европски квиз новца и
учешће на новим такмичењима у средњој
школи. Како га интересују економија, новац
и финансије, Андреј намерава да се усавршава у овој области и једног дана постане
хотелијер.
Зорана Бјекић

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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Јужно-бачки фестивал лудаје одржан од 13. до 15. септембра

ЛОША ГОДИНА ЗА РОД БУНДЕВЕ,
АЛИ И ДРУГИХ КУЛТУРА
Велика суша утицала на род бундеве – Посећеност фестивала већа него претходне године – Мали
број пријављених за такмичење

О

ве године, по први пут, традиционални 24. Јужно-бачки фестивал
лудаје у Темерину уместо у октобру
одржан је у септембру месецу, а организатори „Друштво пријатеља баште“ наводе
да су манифестацију померили због државног Фестивала лудаје у Кикинди, који се
одржава крајем септембра.
Грађани су од 13. до 15. септембра могли
да уживају у различитом културно-уметничком програму који се одржавао на више
различитих локација.

Првог дана отворена је изложба дечијих
радова у галерији Кулутног центра „Лукијан
Мушицки“ Темерин, док је другог дана одржан пријем бундева на пијачном тргу, где
су се пријављивали такмичари за натицање
за најтежу, најдужу, белу бундеву, као и за
најлепшу композицију од тикава. У вртларском дому у Старом парку буднева се припремала на традиционални начин, а у пекари „Хофи Цуки“ припремао се чувени
локални специјалитет од будневе – горхе.
Главни догађај био је организован у

ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСТОЈАЊА
УДРУЖЕЊЕ „Друштво пријатеља баште“
ове године прославило је и 25 године
постојања, а тренутно броји око 140 чланова. Потпредседник удружења Абел
Ласло каже да се последњих година много младих укључило у активности друштва.
– Веома смо задовољни са приступом
икао је много људи долазило и одлазило.
Задњих година у нашем удружењу прикључило се доста младих људи. Радимо
више ствари у нашем удружењу. Скоро
смо реновирали и наше просторије уз
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помоћ општине, све смо лепо уредили и
сваке недеље имамо састанке, неке изложбе и предавања. Учествујемо у организацији многих манифестација. Наша највећа
манифестација јесте Јануарски међународни сајам вина. Нико толико вина не
излаже у земљама у окружењу, као ми на
нашем сајму. Око 600, 700 примерака
вина буде изложено, а долазе нам људи
из Мађарске, Хрватске, Словеније, Македоније, Румуније, Словачке и многих других земаља. Ова година је по том питању
заиста била изврсна – каже Ласло.

Првомајској улици у Темерину где су биле
изложене бундеве за такмичење, али и где
су излагачи могли да промовишу све своје
домаће производе направљене од тикве,
па су се у понуди нашли и слатки и слани
специјалитети.
Фестивал је почео поздравним говором,
након чега је манифестацију и званично
отворио заменик председника Општине
Темерин Дејан Брадаш истакавши значај
овог догађаја.
– Ово је манифестација која већ 24 године негује, не само кулинарске специјалитете од бундеве, већ уједно развија и креативност код наших најмлађих суграђана
који данас овде презентују своје бројне
производе, цртеже, рукотворине од бундеве и то је управо најбољи начин на који се
негује традиција једног поднебља и начин
да се негује мултикултуралност. Из тог разлога најпре бих се захвалио организаторима ове манифестације „Друштву пријатеља
баште“ Темерин на њиховом труду и истрајности свих ових година да одрже висок
ниво ове манифестације, да је проширују и
да она траје у будућим годинама и да буде
на понос, не само Темерину, већ и свима
другима у окружењу. Желео бих овом приликом да се захвалим и свим другим уче-
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сницима, директорима, наставном особљу
основних школа, предшколске установе,
уједно и кулутрно-уметничким друштвима
и као што сам већ рекао управо је то прави
пут међусобне сарадње и заједничког
суживота – поручио је Брадаш.
Ова година била је изузетно лоша за род
готово свих култура у пољопривреди, па
тако и бундеве, што је узгајиваче довело до
незавидне ситуације. Због великих суша
род је било слаб и лошијег квлитета, па је
ове године било изузетно мало пријављених бундева за такмичење. Председник
„Друштва пријатеља баште“ Роберт Ковач
каже да се последњих година због тога променила и сама организација манифестације.
– Већ више од две деценије сви наши
суграђани знају да се првог четвртка у октобру организује Фестивал бундеве јужнобачког округа и да се прве суботе након
тога одржава државно такмичење у Кикин-

ди. Нажалост, ова традиција се много променила у последње време због врућина и
велике суше која је задесила наше подручје, па смо били принуђени да померимо
организацију фестивала за семптембар.
Како смо прошле године имали велики изазов у производњи будневе, нажалост, ова
година је била још гора. Суша је обележила
све културе у пољорпивреди и зато има
тако мало бундеве на такмичењу ове године. Надамо се да ће следећа година бити
боља – објашњава Ковач.
Међу посетиоцима био је и председник
Скупштине општине Темерин Роберт
Пастор који се такође осврнуо на лошу
годину за пољопривреду, нагласивши да је
потребно прилагодити се временским
условима.
– Мислили смо да је прошла година најгора, али очигледно постоји још горих година. Ова суша није проблем за бундеве, већ
за све родове, усеве и ко има бар пола рода

АКТУЕЛНО

из претходних година, тај може да се радује. Због ових климатских промена мораћемо да почнемо да се прилагођавамо.
Морамо направити стратегију пољопривреде и да се производња преусмери на
неке културе које боље подносе суше.
Долазимо до тога да ће у Војводини бити

ПОБЕДНИЦИ
ФЕСТИВАЛА
НАГРАДЕ за џиновску бундеву освојили су:
1. место Пољопривредна школа са
домом ученика Бачка Топола (бундева
од 143 кг)
2. место Жуњи Агоштон Темерин
(бундева од 73 кг)
3. место породица Новак из Темерина
(бундева од 46 кг)
Награду за најдужу бундеву освојио
је Флоријан Новак из Темерина за
будневу дугачку 130 цм.
Награде за најбоље композиције од
будневе освојили су:
1. место Мелинда Шкриван Кирила
из Темерина
2. место Илона Балаи из Темерина
медитеранска клима. Што се Фестивала
лудаје тиче то је заиста једна лепа манифестација, али мислим да приоритет није то
да ли ћемо имати будневу од 300 или 100
килограма. Моје мишљење је да уместо
субвенције у новцу, треба давати субвенције за заливне системе – закључује Пастор.
Подршку фестивалу, поред Општине
Темерин, пружила су државни органи
Мађарске, Мађарски национални савет,
Јавно-комунално предузеће Темерин, као и
чланови удружења и учесници програма,
навео је у свом обраћању Роберт Ковач.
Т. К.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Среда, 28. септембар 2022.

Викенд у коме је прослављен Дан црвке

ПРАЗНИК ЦРКВЕ СВЕТА РОЗАЛИЈА

– Цркву тим поводом посетило око 700 католичких верника – Истог викенда организован и Кирбај
на вашаришту

З

а темеринске Мађаре 4. септембар
је веома важан дан, дан када традиционално обележавају празник католичке цркве Света Розалија. Сваке године
тог дана у храму Света Розалија служе се
три мисе, а ове године око 700 католичких верника присуствовало је службама.
Темерински римокатолички жупник
Тибор Селеши каже да сваке године велики број верника на овај дан дође у цркву
и да га то посебно радује.
– Много верника, нарочито деце,
дошло је на мисе које смо служили у
цркви. По некој нашој процени око 700
верника је пирсустовало службама.
Дошли су нам били и свештеници који
немају службу на парохијама, него су у
пензији, да прославе овај дан са нама.
Све је јако лепо протекло – наводи Селеши.
Он је истакао и колико је овај празник
важан за католичку верску заједницу и
зашто је битно да верници обележавају и
моле се заштитници села Светој Розалији.
– Велики је ово празник за целу нашу
заједницу, јер је Света Розалија заштитник од заразних болести већ више од 600,
700 година у целом свету. Она је умрла
1162. године у Палерму, на Сицилији.
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Пуно чуда се догодило током историје, да
су се села и градови, захваљујући њеним
молитвама, ослободили од куге у средњем веку. Мађари кад су се вратили на

СВЕТА РОЗАЛИЈА
СВЕТА Розалија родила се у племићкој породици Синибалди 1130. године у
Палерму, а у римском мартирологију
пише да вуче лозу из краљевске крви
Карла Великог. Италијани је од миља
називају „Мала светица“. Неко време
живела је на двору краљице Маргарете, жене краља Вилима, а затим је ступила у ред аугустинки. Вођена жељом
за пустињким животом, повукла се у
једну пећину, близу Палерма, где је до
смрти водила строг пустињски живот.
Сматра се заштитницом Палерма од
страшне куге 1624. године. За свеца ју је
прогласио папа Урбан VIII 1630. године
и од тада посвећена су јој бројна насеља, цркве и капеле широм света.
ова места, око 1981. године, изабрали су
Свету Розалију да буде заштитница цркве
и целог места. Светци су нам јако важни,
јер нам показују да после срмти има

живота. Сви ми тражимо заговор светаца,
јер то означава да смо повезани, ми који
смо живи и они који су свето живели, који
су телесно мртви, али у духу живе са
Богом и поред Бога – поручује жупник.
Председник Скупштине општине Темерин Роберт Пастор тим поводом нагласио
је важност неговања традиције, обичаја,
али посебно вере у једном народу.
– Битно је одржавати традицији и то
сам неколико пута понављао. Народ који
се не придржава своје традиције нема
будућности. Ми планирамо да имамо
будућност заједно са нашим суседима.
Овај празник је за нас као црквена слава у
православном свету. Општина увек помаже црквене заједнице, јер један од темеља нашег опстанка, као народа и једног и
другог, јесте црква и вера. Народ који не
негује своју традицију, веру, који се не
враћа својим коренима не може да
поштује ни друге – нагласио је Пастор.
Подсећамо да је прошле године откривен споменик утемељитељу хришћанства
у Мађарској и оснивачу мађарске државе
Светом Иштвану (Светом Стефану) у Темерину. Почасни гост био је владика Сан
Рамона у Перуу Герард Антон Жердин,
који је по први пут посетио Темерин.

Среда, 28. септембар 2022.

АКТУЕЛНО

Света Розалија и организован Кирбај

ОКУПИО ВЕЛИКИ БРОЈ ВЕРНИКА
СЛАБА ПОСЕЋЕНОСТ КИРБАЈА

Истог викенда, када је прослављен празник цркве Света Розалија, у Темерину је
традиционално организован и Кирбај на
темеринском вашаришту, а посета је према речима излагача и редовних посетилаца ове манифестације била изузетно слаба.
Према речима Роберта Пастора, поред
лошег времена које је било тих дана,
нови начини комуницирања утицали су
на асоцијализацију људи.
– Није било баш најбоље време, а и ово
је време интернета, друштвених мрежа и
то нас удаљава једне од других. Позвао
бих све да се врате традиционалном
начину комуницирања, да се налазимо
на оваквим манифестацијама, да причамо, дружимо се, а не да време проводимо у имагинарном свету. Верујем да нас
је и коронавирус много пореметио, тако
да треба времена да се вратимо на стари
колосек – објашњава Пастор.
Простор на вашаришту закупили су
многи излагачи, како из Темерина, тако и
из других места широм Војводине. Екипа
„Наших новина“ посетила је тог викенда
вашариште и разговарала са закупцима.
– Сваке године долазимо овде да излажемо и у Темерину нам је све добро сем
цене закупа. Колико можемо да приметимо мања је посећеност ове године. Темерин нам се свиђа и долазимо на сваку
манифестацију да излажемо – каже Тима
Скенџић из Ветерника.
Излагач из Зрењанина, који је желео да
остане анониман, истиче да не памти да

је посећеност била овако слаба.
– Ми смо у Темерину сваке године у
време Кирбаја, само тад и долазимо. Ова
година је много слабија у односу на порошле године. Темерин је иначе добро
место за излагање, има купаца, има пазара, али ове године, по први пут, слабије је
интересовање посетилаца, а и мало их
има. Не знамо да ли је то до лошег времена или до куповне моћи људи.
Исто каже и Милиц Плетикапа из Темерина, која заједно са својом породицом

води посао печења роштиља и сваке
године у време Кирбаја долази на вашариште.
– Ми ово радимо и од овога живимо, на
сваком смо вашару и сваке године смо ту.
Приметила сам да је ова година заиста
лоша када упоредимо са претходним
годинама. Кирбај је заиста леп догађај,
људи би требало да дођу, прошетају, уживају у понуди на вашаришту, јер заиста
имају шта да виде – поручује Милица.
Т. К.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Среда, 28. септембар 2022.

Михољски сусрети села по први пут у општини Темерин

ПРОМОЦИЈА СЕЛА,
НАРОДНИХ ОБИЧАЈА И ЗАНАТА
Своје производе представило 14 изглагача – За такмичење у кувању котилића пријављено 13 екипа – Приређен програм за грађане свих узраста
„Михољски сусрети села“ по први пут организовани су 24. септембра ове године у
општини Темерин, у МЗ Сириг, на спортском
игралишту поред фудбалског стадиона.
Циљ манифестације је промоција Сирига,
села и најмлађег насеља у општини Темерин,
а акценат је стављен на гастрономији, старим
занатима, промовисању обичаја и традиције
саме општине.
„Михољски сусрети села“ организују се
широм Србије и окупљају око 300 села са 87
локалних самоуправа, у којима учествује око
150.000 људи. По први пут оваква манифестација оранизована је и у нашој општини, а
директорка Туристичке организације општине Темерин Марина Ињац каже да су одлучили да ове године промовишу Сириг, као
најмање насеље у нашој локланој заједници.
– Ове године промовишемо Сириг као
наше најмање насеље и једино село у нашој
општини. Овде на спортском терену посетиоци су могли да уживају у богатом културноуметничком програму, представи за малишане, музичким наступима и укусним делицијима. Ово је један леп догађај где учествују
удружења жена, ловци, риболовци, потомци
Солунаца, планинари. Овај прелеп дан је
почетак михољског лета, а на оваквим догађајима сваки појединац може да покаже оно
што зна, други су ту да науче, сазнају, јер тако
настају обичаји и то у основи остаје иза нас.
Да негујемо своју традицију и обичаје важно
је за сваког од нас – поручује Ињац.
На спортском терену постављене су тезге
на којима је своје домаће производе представило 14 излагача, док се за такмичење у
кувању котлића пријавило 13 екипа.
– Верујем да ће се људима све ово допасти. Имамо излагаче са својим домаћим производима попут меда, занатског пива, колача, пецива и различитих рукотворина, као и
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такмичење у кувању котлића, где ће пријављени имати прилику да покажу своја кулинарска умећа. Припремили смо и вредне
награде. Имамо и равничарске игре, које
организује Планинарско смучарски клуб из
Сирига, где ће се деца добро забавити у играма скакање у џаку, навлачење конопца,
ношење јаја у кашици и томе слично. Овај
догађај је заправо промоција различитих
удружења и позив на дружење – наглашава
Ињац.
За овај догађај издвојено је 500.000 динара, које је општина Темерин добила путем
конкурса који је расписало Министарство за
бригу о селу. Чланица Општинског већа задужена за ресор културе Нина Срдић том приликом истакла је значај оваквих догађаја за
промоцију села.
– Имајући у виду да је циљ конкурса промовисање руралног подручја, нама је припа-

ла част да путем ове манифестације промовишемо наше најмање место у општини, МЗ
Сириг. На тај начин промовисани су ручни
радови удружења жена из наше општине,
поризводи који су карактеристични за наше
поднебље, Културно-уметничко друштво
„Бранко Радичевић“ из Сирига. Овај вид
манифестације је од великог значаја за нашу
општину, јер промовише и мање средине
које, као и велика места, треба да се развијају. Локална самоуправа ће и даље наставити
да потпомаже развој села, а у сарадњи са
Културним центром „Лукијан Мушицки“ и
Туристичком организацијом наше општине и
да их промовише – наглашава Срдић.
„Михољске сусрете села“ организовала је
Туристичка организација општине Темерин
под покровитељством Министарства за бригу о селу и Општине Темерин.
Т. К.

АКТУЕЛНО

Среда, 28. септембар 2022.

У Темерину обележен Светски дан без аутобомила

УПРКОС ЛОШЕМ ВРЕМЕНУ ОДРЖАНА
АКЦИЈА ВОЖЊЕ БИЦИКАЛА

Фото: Шандор Медвецки

А

кција вожње бицикала
поводом Светског дана
без аутомобила одржана
је 17. септембра упркос веома
лошим временским условима.
Организатор акције, Туристичка
организација општине Темерин
(ТОО Темерин), и ове године је
учесницима припремила пригодан програм, тако да сви који су
желели да буду део ове организације могли су, поред вожње
бицикла, нешто и да чују, виде,
науче, али и да се друже и размене искуства.
Као и сваке године рута којом
су се бициклисти кретали почела је у Бачком Јарку у 10 часова
и кретала се дуж Новосадске
улице све до Инфо центра Парк
природе „Јегричка“ у укупној
дужини од 15 километара.
У центру Темерина учесницима се обратио председник
Савета за безбедност саобраћаја општине Темерин Драган Бјељац, који је говорио о понашању бициклиста у саобраћају са
аспекта безбедности.
Директорка ТОО Темерин
Марина Ињац истиче да је
посећеност била изузетно велика, упркос томе што им време,
по први пут након дуго година,
није ишло на руку.
– Већ десет година организујемо ову акцију. Трудимо се да
на најбољи могући начин обележимо Европску недељу
мобилности, а то је вожња
бициклом. Имајући у виду да је

време било хладно, како не
памтимо да је било претходних
година, одзив је био изузетно
велики, презадовољни смо.
Учествовали су и ученици, један
разред из ОШ „Славко Родић“
из Бачког Јарка и два одељења
из ОШ „Кокаи Имре“ из Темерина. Ове године смо по први пут
и делили картице лојалности
које је добио свако ко је учествовао у акцији. У тим картица-

– Акценат ове акције је на
смањењу аерозагађења. Макар
на кратко смо успорили саобраћај кроз Темерин и скренули
пажњу на лакоћу кретања
бициклима и бенефите по здравље које бициклизам носи са
собом. Имајући у виду да је у
Новосадској улици фреквентност саобраћаја изузетно велика, ово је један апел да се што
више користи бицикл као пре-

Фото: Шандор Медвецки

ма учесници су добили печат у
облику точка бицикла, а сакупљањем тих печата сваке године потрудићемо се да им обезбедимо вредне награде – објашњава Ињац.
Као и сваке године циљ је,
како каже, да се смањи емисија
штетних гасова и да се пробуди
свест код људи да користе други, мање штетан вид превоза.

возно средство или било који
други, алтернативни, вид превоза кроз Темерин. Тиме ћемо
допринети смањењу загађења,
али и унапредити сосптвено
здравље – поручује Ињац.
Ове године организатори су
успели и да сазнају тачан број
посетилаца, што је први пут од
када се организује ова акција
спроведено.

– По први пут смо измерили
број посетилаца, јер смо делили шифре за томболе. Број учесника је био 100, а верујем да
би тај број био и много већи,
али нас је време омело, због
чега нам је свима било жао. На
крају вожње, код ПП „Јегричка“
одржано је и једно предавање
на тему циклотуризма, а публика је имала прилику да чује и
интересантне приче „Циклономада“ Недељка Ђукића, који је
поделио своја искуства са дугих
путовања бициклом по Европи
и свету.
По први пут ову акцију подржали су и одређене комапније,
а директорка ТОО Темерин се
том приликом захвалила свим
спознорима који су, како организаторима тако и учесницима,
улепшали овогодишњу акцију
вожње бицикала.
– По први пут смо имали и
спонзоре. Главни покровитељ
нам је свакако Општина Темерин, а ове године нашу акцију
подржала је фирма “Capriolo“,
која нам је обезбедила паију
(наранџаста трака), због чега
смо први пут имали циљ кроз
који су учесници морали да
прођу. Била је организована и
томбола на којој смо поделили
пет пакета. Такође и компанија
„Универекспорт“ је један од
наших спонзора, који је обезбедио освежење за наше учеснике – наводи Марина Ињац.
Т. К.
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Екипа „Наших новина“ у посети Завичајној кући „Тајхаз“

ТАЈХАЗ – ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ
МАЂАРА У ТЕМЕРИНУ

Преко 170 година постојања – „Тајхаз“ једна од четири најаутентичније етно куће на простору АП
Војводине

Н

аправљена од набоја, са кровом од
трске и великим бројем старих традиционалних предмета, мађарска завичајна кућа „Тајхаз“ у Темерину једна је од
четири најаутентичније етно куће на простору Аутономне Покрајине Војводине. Први
писани подаци о овом објекту потичу из
1850. године, када је већ био изграђен, док
је под данашњим називом основан 2003.
године, од стране Темеринске ликовно-стваралачке колоније (ТАКТ). Председник ТАКТ-а,
а уједно и кустос завичајне куће, Иштван
Адам, присећа се како је то изгледало пре
20 година:
– Купили смо једну стару кућу у Темерину
2002. године, коју смо оспособили за употребу наредне, 2003. године. Од грађана из
наше општине смо најпре прикупили традиционалне предмете и опремили стамбени
део објекта. Следеће године смо сакупили
старе пољопривредне машине, алате и онда
смо уредили задње двориште, шталу и шупе
– објашњава Адам.
С обзиром на чињеницу да је овај објекат
стар преко 170 година, он захтева и редовно
одржавање. Сходно томе, трска се мења
сваке пете године, кречење се обавља сваке
треће године, док се једном месечно спроводи чишћење просторија.
На пољу финансирања поменутих радова
удружење ТАКТ, према речима Адама, добија средства од Општине Темерин, од Покра-
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јине Војводине и од мађарске владе. Адам
притом истиче да је са локалном самоуправом остварио успешну сарадњу, као и да је
са председником, Младеном Зецом, који је
прошлог месеца посетио завичајну кућу,
разговарао о даљим плановима за њено
унапређивање.
– У сталном контакту смо са председником Општине Темерин. Сада је завичајна
кућа опремљена, али имамо доста трошкова што се тиче одржавања, тако да од
Општине добијамо средства и стварно смо

захвални. Тренутно је у току договор за прављење уличног прилаза кући, који би требало да се спроведе на пролеће. Сарадња,
дакле, постоји на сваком нивоу – наглашава
Адам.
У „Тајхазу“ се од 2005. године реализује
разноврстан културно-уметнички програм, у
периоду од маја до октобра. Прошле године
је за те потребе у дворишту постављена летња бина, чије радове су финансирали ковачка радионица „Хуђик“ из Темерина, Општина Темерин и мађарска влада. Кустос напо-
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миње да је ова година у погледу организације догађаја прилично испуњена. Почев од
маја, сваког викенда се одигравала нека
манифестација, а програм је био разнолик
– од луткарског позоришта, преко концерата
културно-уметничких друштава „Сирмаи
Карољ“ и „Вук Караџић“ из Темерина, концерата џез музичара, књижевних вечери и
монодрама, до концерта гостујућег ансамбла из Будимпеште.
Завичајна кућа годинама уназад представља и туристичку атракцију. Највећи број
туриста, како из Србије, тако и из иностранства, бележи се у мају, јуну, септембру и
октобру, док је у летњем периоду, односно
јулу и августу број посетилаца нешто мањи.
– Јако је тешко израчунати укупан број
посетилаца на годишњем нивоу, пошто
нисмо бележили стално, већ имамо књигу
утисака и ту сам видео да су долазили туристи из Мађарске, Румуније, па чак и из Естоније и Мексика – констатује Адам.
Редовни посетиоци „Тајхаза“ су и ученици
основних школа из Темерина и околине,
којима је боравак у завичајној кући испуњен

многобројним активностима, укључујући
њен обилазак, упознавање са старим предметима, као и ликовне и керамичарске
радионице. Уз то, ученици имају могућност
да проведу слободно време за уживање и
игру у овом амбијенту.
Поред старе завичајне куће налази се
новији објекат, Стваралачка кућа, која се за
потребе ликовне колоније градила од 2010.
до 2020. године, када је и отворена. Стваралачка кућа обухвата галерију у којој се одржава изложба радова ликовне секције,
затим просторију за ликовне и керамичарске радионице, док се у поткровљу налазе
собе за смештај предавача и уметника. Ове
године организована је 42. по реду ликовна
колонија која је бројала 22 учесника и чији
радови ће бити приказани на изложби у
октобру месецу.
Будући да је, према речима Адама, удружење ТАКТ испунило циљ што се тиче изгледа „Тајхаза“, у наредном периоду фокус ће
бити постављен на организацију манифестација и радионица.
Захваљујући Стваралачкој кући остварена

РЕПОРТАЖА

ЕНТЕРИЈЕР
ЗАВИЧАЈНЕ КУЋЕ
СТАМ БЕ НИ део „Тајхаза“ састоји се
од три просторије. У првој, гостињској
соби, углавном су боравили гости или
мајке са тек рођеном децом. У њој су
изложени ручни радови којима су се
украшавали прозори, сто и ормар, те је,
према томе, представљала „огледало“
породице. Друга, средишња просторија, јесте кухиња, у којој су предмети од
глине и керамике, а у трећој, дневној
соби налазе се кревет, сто, клупа, разбој, ладице за одлагање гардеробе и
фуруна. Поред ове три просторије,
истом објекту припадају шупа, и штала
у којој су запрежна кола и опрема за
коње. У дворишту се налазе још две
шупе, где се чувају пољопривредне
машине.
Од старих традиционалних предмета
у „Тајхазу“ Адам издваја справу за
мерење жита из 1853. године, као најстарији експонат, а затим и дрвену веш
машину из 1930-их година. У завичајној
кући све изгледа исто као из времена
када су људи у њој живели, што је био и
циљ ТАКТ-а – осликавање народног
живота Мађара у Темерину из периода
друге половине 19. века.
је могућност одржавања догађаја и у зимском периоду, што раније није било изводљиво. Према томе, план и идеја ТАКТ-а
јесте осмишљавање и реализовање културно-уметничког програма током читаве године, са понудом садржаја различитог карактера, од традиционалне до савремене уметности.
Зорана Бјекић

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

ТЕМЕ РИН ЦИ МА
ОПШТИН СКИ ДЕР БИ
Слога (Т) – Младост (БЈ) 5:1 (4:0)

Клаић (Слога) и Ковачевић (Младост) у једном од дуела (ФОТО: М. Менићанин)

ТЕМЕРИН: Стадион Слоге, гледалаца:
700, судија: Тошић (Нови Сад), стрелци:
Борић у 15, Пролић у 29, Зец (аутогол) у
36, Клаић у 40. и Паповић у 80. за Слогу, Марковић у 55. минуту за Младост,
жути картони: Борић (Слога), Радовановић, Марковић, Зељковић (Младост), црвени картон: Папак (Младост)
у 82. минуту.
СЛОГА: Војводић 7, Борић 8 (од 83.
Полић - ), Пастор 7,5, Томић 8, Унгар
7,5 (од 46. Јаковљевић 7,5), Бановић 8,
Милетић 8 (од 83. Радонић - ), Паповић
8, Пролић 8, Клаић 8,5 (од 50. Јакшић
7), Марјановић 7,5 (од 60. Буквић 7).
МЛАДОСТ: Ромић 6, Станић 6, Зец
6, Акик 6 (од 62. Антонић -), Остојић 6,
Зељковић 6, Ковачевић 6, Радовановић
6 (од 46. Стојаковић 6,5), Марковић 7,
Плавшић 6 (од 50. Папак 6), Митровић
7.

У општинском дербију, фудбалери Слоге, дошли су до вођства у 15.
минуту, када се Драган Борић, момак
из Бачког Јарка, ослободио Плавшића и распалио искоса са 35 метара, а
лопта је незгодно одскочила на терену
натопљеном кишом, завршивши путању у мрежи гостију. Пет минута касније, акцију је почео Милутин Милетић,
наставио Филип Клаић, са неколико
сјајних дриблинга, док је бонус Ђорђе
Пролић смиреном реакцијом допринео дуплирању капитала. На претходних пет мечева у првенству, Темеринци
су постигли два гола, а норму су пребацили у 36. минуту, када је Клаић послао
дијагоналу ка Ненаду Марјановићу.
Уследио је ударац ка голу Младости,
лопта је прошла испод Ромића, погодила Зеца и прешла преко гол линије.
Полувреме за памћење, Темеринци су

употпунили пред одлазак на одмор,
пошто је Стефан Бановић убацио у
ватру Филипа Клаића, који је побегао
чуварима и нишанио изнад голмана –
4:0.
Дејан Митровић је, у 55. минуту,
после продора по десној страни, одиграо улогу асистента, а Предраг Марковић, некадашњи играч Слоге, нациљао
мету.
Најлепша акција, виђена је пред
крај. Иницијатор је био Зоран Јакшић,
лопту је на другу страну терена проследио Мирослав Буквић, при чему је
све будно испратио Милутин Милетић.
Ушао је у казнени простор, могао и да
шутира, али одлучио се за асистенцију
неуморном Бошку Паповићу, као украс
једног од најбољих издања Слоге уназад неколико сезона.
М. Менићанин
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