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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.

Ове годи не у школ ским клу па ма ОШ „Кокаи Имре“ сео је 41 ђак првак

СВЕ МАЊЕ ПРВА КА У ОШ „КОКАИ ИМРЕ“

Сва ке годи не је све мањи број упи са-
них прва ка која поха ђа ју наста ву на 
мађар ском јези ку у Основ ној шко ли 

„Кокаи Имре“ у Теме ри ну. Дирек тор шко-
ле „Кокаи Имре“ Бела Сиве ри изја вио је 
да је ове годи не у школ ским клу па ма 
село 41 ђак првак, шест ђака мање у 
одно су на про шлу годи ну.

– У одно су на про шлу, ове годи не упи-
са но је мање прва ка. Про шле годи не 
упи са ло се 47 деце, ове све га 41 првак. 
Тен де ци ја пада. Пре 22 годи не, када сам 
постао дирек тор ове шко ле, укуп но смо 
има ли око 800 ђака од тога 120 прва ка. 
Сада шко ла има укуп но 20 оде ље ња, тј. 
381 уче ни ка. 

Када је реч о запо сле ни ма, Бела каже 
да су јако задо вољ ни како бро јем, тако и 
струч ном ква ли фи ка ци јом пре да ва ча 
који раде директ но са децом.

– Што се тиче пре да ва ча, ту смо јако 
задо вољ ни, има мо мак си мал ну попу ње-
ност и реч је о струч ним људи ма. Сви 
запо сле ни, учи те љи и настав ни ци, има ју 
завр ше не факул те те. Струч ност и попу-
ње ност мак си мал на, сви има ју и лицен цу 
за рад – пре ци зи ра Сиве ри.

Дирек тор Шко ле исти че да је сарад ња 
са оста лим инсти ту ци ја ма у општи ни 
Теме ри н о длич на.

– Задо вољ ни смо сарад њом са оста-
лим инсти ту ци ја ма. Недељ но смо на 
вези са дру гим шко ла ма и у Бач ком Јар ку 
и у Сири гу. Има мо актив дирек то ра, чији 

сам ја пред сед ник. Могу да кажем да 
јако лепо сара ђу је мо и раз ме њу је мо 
инфор ма ци је. Тако исто и са оста лим 
инсти ту ци ја ма као што су Поли циј ска ста-
ни ца, Кул тур ни цен тар, Општи на... – 
набра ја Сиве ри.

Упис прва ка у основ не шко ле почео је у 
мар ту и тра јао је до кра ја маја. Роди те љи 
су дужни да упи шу сво ју децу у основ ну 
шко лу, уко ли ко она има ју нај ма ље шест 
и по и нај ви ше седам и по годи на, на 
почет ку школ ске годи не.

– Про це ду ра упи са је поче ла још у мар-
ту ове годи не. Ко напу ни  до кра ја мар та 
шест и по годи на дужан је да кре не у 
први раз ред. Роди те љи углав ном то реше 
до кра ја маја, те ми до кра ја тог месе ца 
95 одсто деце упи ше мо. Деша ва се да у 
међу вре ме ну неко оде или дође, те сто га 
није стрикт но тај број упи са не деце – 
дода је дирек тор.

На кра ју раз го во ра  Бе ла пору чу је деци 
да слу ша ју учи те љи це, а роди те љи ма да 
буду стр пљи ви током шко ло ва ња.

– Моја пору ка за мали ша не је да слу-
ша ју учи те љи цу, то као прво јер је учи те-
љи ца за њих закон, она ће их упу ти ти у 
све што јед на шко ла обу хва та. Нарав но 
поже лео би им да буду здра ви и весе ли, 
то нам је нај бит ни је. А роди те љи ма да 
издр же шко ло ва ње – саве ту је Сиве ри.

Основ на шко ла „Кокаи Имре“ јед на је 
од шко ла у Вој во ди ни у којој се наста ва 
одви ја искљу чи во на мађар ском јези ку и 
тре нут но је поха ђа 381 уче ник, од којих 
је њих 41 ове годи не први пут село у 
школ ске клу пе. Рас по ре ђе ни су у 20 оде-
ље ња у две сме не, а о ђаци ма бри не 
укуп но 53 запо сле них од којих 38 пре да-
ва ча који раде директ но са децом. Шко-
ла је осно ва на 1950. годи не. У сада шњој 
згра ди нала зи се од 1968. годи не.Рас по-
ла же са 8 кла сич них учи о ни ца, 10 спе ци-
ја ли зо ва них каби не та и салом за фискул-
ту ру.

С. К.

У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН 
УПИ СА НО ОКО
260 ПРВА КА 
О ко 260 мали ша на у општи ни Теме-

рин ове годи не је први пут у сеп тем-
бру село у школ ске клу пе. У овом 
насе љу посто је чети ри основ не шко-
ле, „Петар Кочић“ и „Кокаи Имре“ у 
Теме ри ну, „Слав ко Родић“ у Бач ком 
Јар ку и „Дани ло Зеле но вић“ у Сири гу.

Нај ве ћи број ђака који су пошли у 
први раз ред је у Основ ној шко ли 
“Петар Кочић“ – 147, затим у Осно во-
ној шко ли „Слав ко Родић“ - 49 деце. 
Основ ну шко лу “Кокаи Имре“, ове 
годи не упи са ло је 41 првак, док је 
Основ ну шко лу „Дани ло Зеле но вић“ 
упи са ло 23.
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Обе ле жен Дан срп ског једин ства, сло бо де и наци о нал не заста ве 15. сеп тем бра

СРБИ ЈА У БОЈА МА ТРО БОЈ КЕ
Срби ја и Репу бли ка Срп ска 15. сеп тем бар обе ле жа ва ју  тре ћу годи ну заре дом – Заста ве ока че не на 

свим јав ним уста но ва ма и пред у зе ћи ма – Број на дома ћин ства оки ће на срп ском тро бој ком

Дан срп ског једин ства, 
сло бо де и наци о нал не 
заста ве обе ле жен је 

тре ћу годи ну заре дом, 15. 
семп тем бра, у Срби ји и 
Репу бли ци Срп ској. Овај 
држав ни пра зник уве ден је 
2020. годи не на засе да њу 

Висо ког саве та за сарад њу 
Срби је и Репу бли ке Срп ске, 
а обе ле жа ва се у знак сећа-
ња на про бој Солун ског 
фрон та 1918. годи не. 

У мести ма широм Срби је 
број не јав не уста но ве, 
инсти ту ци је, пред у зе ћа, али 

и дома ћин ства тог дана 
поста ви ли су срп ску тро бој-
ку на сво јим објек ти ма и 
кућа ма, а тако је било и у 
општи ни Теме рин. 

На ула зу у Месну зајед ни-
цу Бач ки Јарак, код кру жног 
тока,заме ник пред сед ни ка 

Општи не Теме рин Дејан 
Бра даш, поди гао је наци о-
нал ну заста ву дугу осам 
мета ра, у част обе ле жа ва ња 
држав ног пра зни ка. Бра даш 
је том при ли ком нагла сио 
зна чај пра зно ва ња овог 
дана.

ПРО БОЈ СОЛУН СКОГ ФРОН ТА 
СОЛУН СКИ фронт про би јен 

је 15. сеп тем бра 1918. годи не, 
што је било одлу чу ју ће за 
слом Цен трал них сила у 
Првом свет ском рату, у исто-
ри ји позна том као Вели ки 
рат. 

Срп ски вој ни ци су се зајед-
но са фран цу ским и бри тан-
ским вој ни ци ма бори ли про-
тив аустро у гар ске, немач ке и 
бугар ске диви зи је. Глав но ко-
ман ду ју ћи био је фран цу ски 
гене рал Фран ше Д’Епе ре, 
који је у јуну 1918, после саве-
то ва ња са срп ским гене ра ли-
ма и Алек сан дром Кара ђор-
ђе ви ћем, одлу чио да кре не у 
про бој Солун ског фрон та. 

Офан зи ва је поче ла на сек-

то ру Добро поље – Ветер ник 
– Козјак, где је била ста ци о-
ни ра на срп ска вој ска, шест 
диви зи ја са 140.000 људи. 
Првом арми јом коман до вао 
је Петар Бојо вић, а дру гом 
Сте па Сте па но вић. Коман-
дант Шта ба уз Алек сан дра 
Кара ђор ђе ви ћа био је Живо-
јин Мишић. 

Првог дана бор бе про би је-
но је 11 кило ме та ра фрон та, 
који су сутра дан про ши ре ни 
на 40 кило ме та ра, чиме је 
озна чен слом Цен трал них 
сила и на Солун ском фрон ту и 
у Вели ком рату. Нај ве ће 
заслу ге за про бој фрон та и 
сам Фран ше Д’Епе ре је пре-
пи си вао баш срп ској вој сци. 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Путин и НАТО

После одлу ке пред сед ни ка Пути-
на да извр ши дели мич ну моби-
ли за ци ју, као и одлу ке да се у 

про ру ским обла сти ма у Укра ји ни оба-
ви рефе рен дум којим ће без сум ње 
дело ви тери то ри је ове несрећ не земље 
бити при по је ни РФ, јасно је да ће рат у 
Укра ји ни, иона ко висо ко ризи чан, еска-
ли ра ти. Чиње ни ца да је ово од стар та кри зе у Укра ји ни (од 
пуча 2014.) посред нич ки (pro xi)  рат Руси је и НАТО-а све је 
ого ље ни ја. Допре ма ње ору жи ја Укра ји ни, при су ство НАТО 
логи сти ке и инструк то ра, као и пла ће ни ка нај моћ ни је вој-
не али јан се, медиј ска, финан сиј ска и еко ном ска агре си ја на 
Руси ју, гово ре да колек тив ни запад хоће сукоб и да је рука-
ви ца баче на Пути ну одав но. 

Наи ме Пути ну је баче на рука ви ца још 2014., када је извр-
шен држав ни удар, леги тим ни пред сед ник Јану ко вич сврг-
нут, а држа ва се нашла у рука ма нових, пот пу но од запа да 
кон тро ли са них поли тич ких сна га, пото мог ну тим екс тре ми-
сти ма наци стич ке иде о ло ги је. Руски пред сед ник је имао две 
опци је – обе непо вољ не. Или да вој но интер ве ни ше и тиме 
оне мо гу ћи ула зак НАТО-а у Укра ји ну и анти ру ско окре та ње 
њене ели те и већег дела наро да, као и уки да ње свих пра ва 
и дис кри ми на ци ју руског ста нов ни штва, или да оста не паси-
ван, дозво ли уни ште ње ста нов ни штва накло ње ног Руси ји и 
тиме уру ши углед држа ве као вели ке силе, што би се одра зи-
ло на углед у све ту, како њега тако и вели ке сло вен ске држа-
ве. 

Путин као да је иза брао сред ње реше ње. Анек ти рао је 
Крим, про ру ском ста нов ни штву дао логи сти ку за отпор, а у 
међу вре ме ну поку шао кроз међу на род не инсти ту ци је да се 
избо ри за какав такав ста тус ста нов ни штва на исто ку Укра ји-
не (спо ра зу ми Минск I и Минск II), те да издеј ству је очу ва ње 
источ ног сусе да као неу трал не држа ве, што је живот ни инте-
рес Руси је. Међу тим спо ра зу ми нису пошто ва ни, а обруч око 
Дон ба са се сте зао, са реал ном прет њом да про ру ско ста нов-
ни штво дожи ви суд би ну Репу бли ке Срп ске Кра ји не, али и да 
НАТО иза ђе на руску гра ни цу.

Очи то да се на запа ду било какво узди за ње Руси је дожи-
вља ва као прет ња гло бал ној свет ској архи тек ту ри. Оту да гло-
бал на ели та не бира ју ћи сред ства, ризи ку ју ћи и еко ном ски 
колапс Евро пе, хоће да уни шти могућ ност јача ња нукле ра не 
силе на исто ку, пер це пи ра ју ћи дело ва ње Пути на у Укра ји ни 
као агре сив но, само вољ но и осва јач ко, исто вре ме но поку-
ша ва ју ћи про па ганд но све ту да при ка же и дока же руску 
интер вен ци ју као неку врсту недо зво ље ног устан ка про тив 
уста но вље ног, “леги тим ног” гло бал ног порет ка. Са дру ге 
стра не Руси ја шире ње НАТО-а и његов прак тич но ула зак у 
Укра ји ну види као угро жа ва ње сво јих нај ви тал ни јих инте ре-
са и угро жа ва ње опстан ка Руси је ова кве какве је зна мо, не 
као кон ку рен та НАТО-у и поли тич ком запа ду у свет ској аре-
ни, већ као какве такве суве ре не држа ве и силе која има сво-
је ста во ве и сво је инте ре се.

У ова квој ситу а ци ји, пот пу но супрот ста вље них инте ре са 
вели ких игра ча, како изгле да реше них да иду до кра ја, тешко 
је бити опти ми ста. Све гово ри да ће сукоб еска ли ра ти са све 
зна чај ни јим укљу чи ва њем обе зара ће не стра не. Оста је само 
да се нада мо да црве на лини ја неће бити пре ђе на, одно сно 
да се неће упо тре би ти нукле ар но ору жи је, али и да се држи-
мо наше поли ти ке вој не неу трал но сти, што за сада, упр кос 
свим тешко ћа ма и при ти сци ма, наша држа ва успе шно чини.

– Упра во овај дана шњи 
пра зник шаље нам пору ку 
да у свим бит ним исто риј-
ским тре нуци ма, када смо 
него ва ли зајен ди штво и 
једин ство,могли  смо да 
постиг не мо буквал но оно 
што је немо гу ће. Ја бих овом 
при ли ком позвао све наше 
сугра ђа не да данас испред 
сво јих домо ва подиг ну срп-
ску држав ну заста ву и на тај 
начин пока жу сим бо лич но 
да смо сви као народ обје-
ди ње ни око зајед нич ких 

наци о нал них инте ре са. Тим 
пово дом имао сам част да 
на ула зу у нашу општи ну 
подиг нем нашу држав ну 
заста ву – са поно сом каже 
Бра даш. 

Про сла ва Дана заста ве 
није неу о би ча је на у све ту. 
Држа ве попут Швед ске, Сје-
ди ње них Аме рич ких Држа-
ва, Кана де, Алба ни је и мно-
гих дру гих, каче њем држав-
них заста ва обе ле жа ва ју 
пра зник сво је земље. 

С. К.

ДРЖАВ НИ ПРА ЗНИ ЦИ У СРБИ ЈИ
СРЕ ТЕ ЊЕ - Дан држав но сти 

Срби је пра зну је се 15. и 16. 
фебру а ра.Тог дана је на збо-
ру у Ора шцу 1804. годи не 
диг нут Први срп ски уста нак и 
дан када је у Kрагујевцу 1835. 
годи не донет први Устав 
Kнежевине Срби је.

У држав не пра зни ке, пре-
ма зако ну, спа да ју и Нова 
годи на, Пра зник рада, Дан 
побе де и Дан при мир ја у 

Првом свет ском рату.
Нова годи на пра зну је се 1. 

и 2. јану а ра, Пра зник рада - 
1. и 2. маја, Дан побе де 9. 
маја, а Дан при мир ја у 
Првом свет ском рату 11. 
новем бра.

Од вер ских пра зни ка обе-
ле жа ва се Божић 7. јану а ра и 
ускр шњи пра зни ци почев од 
Вели ког пет ка закључ но са 
дру гим даном Ускр са.
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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 

Општина Темерин у сарадњи са 
Агенцијом за безбедност 
саобраћаја Републике Србије је 22. 

септембра организовала дан посвећен 
безбедности саобраћаја.

У склопу реализације дана безбед-
ности саобраћаја, спроведен је низ актив-
ности намењен свим учесницима у 
саобраћају.

Одржан је и састанак представника 
Агенције за безбедност саобраћаја на 

челу са директором Агенције Бранком 
Стаматовићем и представницима локал-
ног 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 Теме-
рин.

Директор Агенције Бранко Стаматовић 

похвалио је рад Савета за безбедност 
саобраћаја, а председник Савета за без-
бедност саобраћаја општине Темерин 
Драган Бјељац је заједно са осталим чла-
новима 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 безбед-
ност саобраћаја Бранка Стаматовића, што 
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нам је велика част и задовољство. Надам 
се да ће све ове активности које смо орга-
низовали имати за циљ да буде што 
мање саобраћајних незгода на путевима 
општине Темерин, а нарочито што мање 
последица тих истих саобраћајних незго-
да – 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 гово-
ре младима покажемо да незгода није 
нешто што се дешава тамо некоме, већ 

нешто што може свакоме од нас да се 
деси уколико не поштујемо саобраћајна 
правила – упозорава Петровић.

Грађани су имали прилику да на симу-
латорима, које је обезбедила Агенција за 

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 утица-
ло на њихову свест и указало им на то 
колико је важно да се приликом вожње 
користи сигурносни појас.

У центру Темерина, одржана је и показ-
на вежба деловања хитних служби у слу-
чају саобраћајне незгоде, којој су при-
суствовали млади. У позоришној сали 
Културног центра „Лукијан Мушицки“ 
одржана је трибина за млада лица у 
оквиру које је пренета лична прича Мила-
на 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 про-
писе. 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, орга-
низована је представа Пажљивко.

Ове активности биле су још један доказ 
врло добре сарадње Агенције и локалног 
Савета, која је у последње време резулти-
рала низом превентивних активности.

С. Косановић

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. 
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Срби ја има ла свог пред став ни ка на Европ ском так ми че њу кви за нов ца

ВЕЛИ КИ УСПЕХ АНДРЕ ЈА ЗОРИ ЋА 
НА ТАК МИ ЧЕ ЊУ У БРИ СЕ ЛУ

Осво је но четвр то место у кону рен ци ји од 29 зема ља уче сни ца – Так ми че ње реа ли зо ва но онлајн 
– Наград но путо ва ње у Бри сел

Пред ста вља ју ћи нашу земљу на так ми-
че њу Европ ског кви за нов ца у Бри се-
лу, одр жа ном 10. маја ове годи не, 

Андреј Зорић, нека да шњи уче ник ОШ 
„Слав ко Родић“ из Бач ког Јар ка, зајед но са 
Павлом Игња то ви ћем, уче ни ком ОШ „Сте-
ван Дукић“ из Бео гра да, пости гао је изу зе-
тан успех – осво је но четвр то место од укуп-
но 29 зема ља уче сни ца. 

Андреј Зорић обја шња ва како је изгле да-
ло поме ну то так ми че ње које је реа ли зо ва-
но онлајн:

– Павле и ја смо сами седе ли у јед ној 
про сто ри ји, обо ји ца смо мора ли да се 
види мо на каме ри и зајед но смо реша ва ли 
задат ке. Било је укуп но 21 пита ње, 20 из 
обла сти и послед ње трик пита ње, док смо 
за сва ко од њих има ли око 30 секун ди вре-
ме на да раз ми сли мо о одго во ру. По завр-
шет ку теста, након три мину та сазна ли смо 
резул та те и када сам видео да смо осво ји-
ли четвр то место био сам пре сре ћан – исти-
че Андреј.

Овом так ми че њу прет хо ди ло је наци о-
нал но так ми че ње, на нивоу Репу бли ке 
Срби је, које се одви ја ло путем онлајн плат-
фор ме Kaho ot!, 14. апри ла и бро ја ло укуп-
но 210 уче ни ка. Њихов зада так био је да 
тач но и брзо одго во ре на три де се так пита-
ња из обла сти мате ма тич ке, диги тал не и 
финан сиј ске писме но сти. Удру же ње бана ка 
Срби је (УБС) доде ли ло је нов ча ну награ ду 
уче ни ци ма и њихо вим настав ни ци ма – 
мен то ри ма, за осво је на прва три места, док 
су дво ји ца прво пла си ра них, Павле Игња то-
вић и Андреј Зорић, оства ри ли пла сман 

упра во на финал но так ми че ње у Бри се лу.
Настав ни ца гео гра фи је у ОШ „Слав ко 

Родић“, Зори ца Кузма но вић Марин ко вић, 
која је ујед но била мен тор Андре ју Зори ћу, 
наво ди да је његов тале нат откри ла још у 
петом раз ре ду, буду ћи да се од првих часо-
ва исти цао сво јом радо зна ло шћу и жељом 

за уче њем. Како је сазна ла за ово так ми че-
ње 2019. годи не, одлу чи ла је да га при бли-
жи уче ни ци ма и моти ви ше их да се при ја-
ве, што се пока за ло као успе шно. При пре-
ме за ово го ди шње наци о нал но так ми че ње, 
реа ли зо ва не онлајн, настав ни ца је запо че-
ла са пет на е стак при ја вље них уче ни ка у 

ЕВРОП СКИ
КВИЗ НОВ ЦА
ЕВРОП СКИ квиз нов ца (Euro pean 

Money Quiz) одр жа ва се већ пету годи ну 
заре дом, као нај ве ће европ ско так ми-
че ње у финан сиј ској писме но сти за уче-
ни ке узра ста од 13 до 15 годи на. Овај 
квиз, кре и ран од стра не 30 наци о нал-
них удру же ња бана ка и Европ ске бан-
кар ске феде ра ци је из Бри се ла, орга ни-
зу је се као цен трал ни дога ђај у окви ру 
Европ ске неде ље нов ца, која се обе ле-
жа ва у мар ту месе цу, почев од 2015. 
годи не. У Срби ји, Европ ску неде љу нов-
ца орга ни зу је Удру же ња бана ка Срби је, 
а наци о нал но так ми че ње реа ли зу је се 
уз подр шку Мини стар ства про све те, 
нау ке и тех но ло шког раз во ја.
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мар ту, а потом је наста ви ла даље да ради 
са Андре јем, све до 10. маја.

У про цес при пре ме укљу чио се и Андре-
јев отац, Милан Зорић, по стру ци еко но ми-
ста, који је пома гао и пру жао подр шку сину 
на путу до успе ха.

– Ми смо ту да Андре ју дамо апсо лут ну 
подр шку и да му помог не мо у њего вом 
раду и уса вр ша ва њу. Одлу чио је да се бави 
еко но ми јом, тако да је мој циљ да му пре-
но сим иску ства из свог живо та и рада и 
ука зу јем на то са каквим све про бле ми ма 
се суо ча ва мо у послов ном све ту, као и на то 
шта је бит но за њего во обра зо ва ње и шко-
ло ва ње – напо ми ње Милан Зорић.

Буду ћи да се Андреј већ сусрео са овом 
тема ти ком про шле годи не, када је уче ство-
вао на наци о нал ном так ми че њу и осво јио 
шесто место, ове годи не ушао је при пре-
мљен у чита ву при чу. Уз рад, труд и дисци-
пли ну пости гао је изван ред не резул та те. У 
том кон тек сту, настав ни ца Зори ца Кузма но-
вић Марин ко вић ука зу је на допри нос овог 
пла сма на за ОШ „Слав ко Родић“ и за нашу 
држа ву.

– Дра го ми је што сам сво је жеље у погле-
ду уса вр ша ва ња мен тор ског при сту па раду 
и изла ска из окви ра оба ве зног и уоби ча је-
ног, успе ла да спро ве дем и што ће овај 
успех Андре ју доне ти мно го бене фи та у 
даљем шко ло ва њу. Сама чиње ни ца да смо 
ми из јед ног малог места пости гли ова кав 
резул тат и да смо се нашли међу нај бо љом 
децом из Евро пе који изу ча ва ју финан сиј-

ску писме ност у окви ру редов ног шко ло ва-
ња, је вели ки допри нос за нашу шко лу. 
Андреј и Павле су успе ли Срби ју, која није 
чла ни ца Европ ске Уни је, да одве ду у гру пу 
нај ја чих држа ва – нагла ша ва Зори ца Кузма-
но вић Марин ко вић.

Европ ска бан кар ска феде ра ци ја (ЕБФ) је 
пет нај бо љих зема ља на финал ном так ми-
че њу – Нор ве шку, Ита ли ју, Ирску, Срби ју и 
Мал ту, награ ди ла дво днев ним путо ва њем 
у Бри сел 20. и 21. јуна, а, поред тога, прве 
три пла си ра не држа ве доби ле су и нов ча ну 
награ ду. Деле га ци ја Срби је је, пред во ђе ња 
др Сла ђа ном Сре до је вић, коор ди на то ром 
Европ ског кви за нов ца за Срби ју, отпу то ва-
ла у Бри сел, где је све ча но доче ка на. Уче-
ни ци и њихо ви мен то ри посе ти ли су зна чај-
не инсти ту ци је у овом гра ду – Европ ску 
бан кар ску феде ра ци ју, где је орга ни зо ва на 

зва нич на доде ла награ да побед ни ци ма, 
затим Еуро некст, Европ ски пар ла мент и 
Европ ску коми си ју. Уз то, уче ни ци су има ли 
при ли ку да упо зна ју сво је вршња ке из дру-
гих држа ва и са њима раз ме њу ју мишље ња 
и иску ства. Као нај леп ши дожи вљај у Бри-
се лу, Андреј наво ди посе ту музе ју чоко ла-
де и дру же ње са новим при ја те љи ма.

Андреј Зорић тре нут но поха ђа први раз-
ред Сред ње шко ле „Луки јан Мушиц ки“ у 
Теме ри ну, на сме ру финан сиј ски адми ни-
стра тор. За даље пла но ве наво ди понов но 
при ја вљи ва ње на Европ ски квиз нов ца и 
уче шће на новим так ми че њи ма у сред њој 
шко ли. Како га инте ре су ју еко но ми ја, новац 
и финан си је, Андреј наме ра ва да се уса вр-
ша ва у овој обла сти и јед ног дана поста не 
хоте ли јер.

Зора на Бје кић

АНДРЕ ЈЕВ УСПЕХ
У ДРУ ГИМ
ПРЕД МЕ ТИ МА
АНДРЕЈ Зорић, поред Европ ског кви за 

нов ца, уче ство вао је и на мно гим дру-
гим так ми че њи ма, тако да посе ду је 
дипло ме из исто ри је, гео гра фи је, био-
ло ги је, мате ма ти ке, срп ског јези ка, 
физи ке и физич ког вас пи та ња. Од свих 
пред ме та нај ви ше га инте ре су ју исто ри-
ја и гео гра фи ја, а у тој сфе ри један од 
зна чај них резул та та јесте осво је но тре-
ће место на репу блич ком так ми че њу – 
Гео граф ској олим пи ја ди.

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-бач ки фести вал луда је одр жан од 13. до 15. сеп тем бра

ЛОША ГОДИ НА ЗА РОД БУНДЕ ВЕ, 
АЛИ И ДРУ ГИХ КУЛ ТУ РА

Вели ка суша ути ца ла на род бун де ве – Посе ће ност фести ва ла већа него прет ход не годи не – Мали 
број при ја вље них за так ми че ње

Ове годи не, по први пут, тра ди ци о-
нал ни 24. Јужно-бач ки фести вал 
луда је у Теме ри ну уме сто у окто бру 

одр жан је у сеп тем бру месе цу, а орга ни за-
то ри „Дру штво при ја те ља баште“ наво де 
да су мани фе ста ци ју поме ри ли због држав-
ног Фести ва ла луда је у Кикин ди, који се 
одр жа ва кра јем сеп тем бра.

Гра ђа ни су од 13. до 15. сеп тем бра могли 
да ужи ва ју у раз ли чи том кул ту р но-умет-
нич ком про гра му који се одр жа вао на више 
раз ли чи тих лока ци ја. 

Првог дана отво ре на је изло жба дечи јих 
радо ва у гале ри ји Кулут ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ Теме рин, док је дру гог дана одр-
жан при јем бун де ва на пијач ном тргу, где 
су се при ја вљи ва ли так ми ча ри за нати ца ње 
за нај те жу, нај ду жу, белу бун де ву, као и за 
нај леп шу ком по зи ци ју од тика ва. У вртлар-
ском дому у Ста ром пар ку будне ва се при-
пре ма ла на тра ди ци о нал ни начин, а у пека-
ри „Хофи Цуки“ при пре мао се чуве ни 
локал ни спе ци ја ли тет од будне ве – гор хе. 

Глав ни дога ђај био је орга ни зо ван у 

Прво мај ској ули ци у Теме ри ну где су биле 
изло же не бун де ве за так ми че ње, али и где 
су изла га чи могли да про мо ви шу све сво је 
дома ће про из во де напра вље не од тикве, 
па су се у пону ди нашли и слат ки и сла ни 
спе ци ја ли те ти. 

Фести вал је почео поздрав ним гово ром, 
након чега је мани фе ста ци ју и зва нич но 
отво рио заме ник пред сед ни ка Општи не 
Теме рин Дејан Бра даш иста кав ши зна чај 
овог дога ђа ја.

– Ово је мани фе ста ци ја која већ 24 годи-
не негу је, не само кули нар ске спе ци ја ли те-
те од бун де ве, већ ујед но раз ви ја и кре а-
тив ност код наших нај мла ђих сугра ђа на 
који данас овде пре зен ту ју сво је број не 
про из во де, црте же, руко тво ри не од бунде-
ве и то је упра во нај бо љи начин на који се 
негу је тра ди ци ја јед ног под не бља и начин 
да се негу је мул ти кул ту рал ност. Из тог раз-
ло га нај пре бих се захва лио орга ни за то ри-
ма ове мани фе ста ци је „Дру штву при ја те ља 
баште“ Теме рин на њихо вом тру ду и истрај-
но сти свих ових годи на да одр же висок 
ниво ове мани фе ста ци је, да је про ши ру ју и 
да она тра је у буду ћим годи на ма и да буде 
на понос, не само Теме ри ну, већ и сви ма 
дру ги ма у окру же њу. Желео бих овом при-
ли ком да се захва лим и свим дру гим уче-

ВИШЕ ОД ДВЕ ДЕЦЕ НИ ЈЕ ПОСТО ЈА ЊА
УДРУ ЖЕ ЊЕ „Дру штво при ја те ља баште“ 

ове годи не про сла ви ло је и 25 годи не 
посто ја ња, а тре нут но бро ји око 140 чла-
но ва. Пот пред сед ник удру же ња Абел 
Ласло каже да се послед њих годи на мно-
го мла дих укљу чи ло у актив но сти дру-
штва. 

– Вео ма смо задо вољ ни са при сту пом 
икао је мно го људи дола зи ло и одла зи ло. 
Зад њих годи на у нашем удру же њу при-
кљу чи ло се доста мла дих људи. Ради мо 
више ства ри у нашем удру же њу. Ско ро 
смо рено ви ра ли и наше про сто ри је уз 

помоћ општи не, све смо лепо уре ди ли и 
сва ке неде ље има мо састан ке, неке изло-
жбе и пре да ва ња. Уче ству је мо у орга ни за-
ци ји мно гих мани фе ста ци ја. Наша нај ве ћа 
мани фе ста ци ја јесте Јану ар ски међу на-
род ни сајам вина. Нико толи ко вина не 
изла же у земља ма у окру же њу, као ми на 
нашем сај му. Око 600, 700 при ме ра ка 
вина буде изло же но, а дола зе нам људи 
из Мађар ске, Хрват ске, Сло ве ни је, Маке-
до ни је, Руму ни је, Сло вач ке и мно гих дру-
гих зема ља. Ова годи на је по том пита њу 
заи ста била извр сна – каже Ласло. 
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сни ци ма, дирек то ри ма, настав ном осо бљу 
основ них шко ла, пред школ ске уста но ве, 
ујед но и кулу тр но-умет нич ким дру штви ма 
и као што сам већ рекао упра во је то пра ви 
пут међу соб не сарад ње и зајед нич ког 
сужи во та – пору чио је Бра даш.

Ова годи на била је изу зет но лоша за род 
гото во свих култура у пољо при вре ди, па 
тако и бун де ве, што је узга ји ва че дове ло до 
неза вид не ситу а ци је. Због вели ких суша 
род је било слаб и лоши јег квли те та, па је 
ове годи не било изу зет но мало при ја вље-
них бун де ва за так ми че ње. Пред сед ник 
„Дру штва при ја те ља баште“ Роберт Ковач 
каже да се послед њих годи на због тога про-
ме ни ла и сама орга ни за ци ја мани фе ста ци-
је. 

– Већ више од две деце ни је сви наши 
сугра ђа ни зна ју да се првог четврт ка у окто-
бру орга ни зу је Фести вал бун де ве јужно-
бач ког окру га и да се прве субо те након 
тога одр жа ва држав но так ми че ње у Кикин-

ди. Нажа лост, ова тра ди ци ја се мно го про-
ме ни ла у послед ње вре ме због вру ћи на и 
вели ке суше која је заде си ла наше под руч-
је, па смо били при ну ђе ни да поме ри мо 
орга ни за ци ју фести ва ла за семп тем бар. 
Како смо про шле годи не има ли вели ки иза-
зов у про из вод њи будне ве, нажа лост, ова 
годи на је била још гора. Суша је обе ле жи ла 
све кул ту ре у пољор пи вре ди и зато има 
тако мало бун де ве на так ми че њу ове годи-
не. Нада мо се да ће сле де ћа годи на бити 
боља – обја шња ва Ковач.  

Међу посе ти о ци ма био је и пред сед ник 
Скуп шти не општи не Теме рин Роберт 
Пастор који се тако ђе освр нуо на лошу 
годи ну за пољо при вре ду, нагла сив ши да је 
потреб но при ла го ди ти се вре мен ским 
усло ви ма. 

– Мисли ли смо да је про шла годи на нај-
го ра, али очи глед но посто ји још горих годи-
на. Ова суша није про блем за бун де ве, већ 
за све родо ве, усе ве и ко има бар пола рода 

из прет ход них годи на, тај може да се раду-
је. Због ових кли мат ских про ме на мора ће-
мо да поч не мо да се при ла го ђа ва мо. 
Мора мо напра ви ти стра те ги ју пољо при-
вре де и да се про из вод ња пре у сме ри на 
неке кул ту ре које боље под но се суше. 
Дола зи мо до тога да ће у Вој во ди ни бити 

меди те ран ска кли ма. Што се Фести ва ла 
луда је тиче то је заи ста јед на лепа мани фе-
ста ци ја, али мислим да при о ри тет није то 
да ли ћемо има ти будне ву од 300 или 100 
кило гра ма. Моје мишље ње је да уме сто 
суб вен ци је у нов цу, тре ба дава ти суб вен ци-
је за залив не систе ме – закљу чу је Пастор. 

Подр шку фести ва лу, поред Општи не 
Теме рин, пру жи ла су држав ни орга ни 
Мађар ске, Мађар ски наци о нал ни савет, 
Јав но-кому нал но пред у зе ће Теме рин, као и 
чла но ви удру же ња и уче сни ци про гра ма, 
навео је у свом обра ћа њу Роберт Ковач. 

Т. К.

ПОБЕД НИ ЦИ
ФЕСТИ ВА ЛА
НАГРА ДЕ за џинов ску бун де ву осво ји-

ли су:
1. место Пољо при вред на шко ла са 

домом уче ни ка Бач ка Топо ла (бун де ва 
од 143 кг)

2. место Жуњи Аго штон Теме рин 
(бун де ва од 73 кг)

3. место поро ди ца Новак из Теме ри на 
(бун де ва од 46 кг)

Награ ду за најдужу бун де ву осво јио 
је Фло ри јан Новак из Теме ри на за 
будне ву дугач ку 130 цм. 

Награ де за нај бо ље ком по зи ци је од 
будне ве осво ји ли су: 

1. место Мелин да Шкри ван Кири ла 
из Теме ри на

2. место Ило на Балаи из Теме ри на
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Викенд у коме је про сла вљен Дан црв ке 

ПРА ЗНИК ЦРКВЕ СВЕ ТА РОЗА ЛИ ЈА 
– Цркву тим пово дом посе ти ло око 700 като лич ких вер ни ка – Истог викен да орга ни зо ван и Кир бај 

на ваша ри шту 

За теме рин ске Мађа ре 4. сеп тем бар 
је вео ма важан дан, дан када тра ди-
ци о нал но обе ле жа ва ју пра зник като-

лич ке цркве Све та Роза ли ја. Сва ке годи не 
тог дана у хра му Све та Роза ли ја слу же се 
три мисе, а ове годи не око 700 като лич-
ких вер ни ка при су ство ва ло је слу жба ма. 

Теме рин ски римо ка то лич ки жуп ник 
Тибор Селе ши каже да сва ке годи не вели-
ки број вер ни ка на овај дан дође у цркву 
и да га то посеб но раду је.

– Мно го вер ни ка, наро чи то деце, 
дошло је на мисе које смо слу жи ли у 
цркв и. По некој нашој про це ни око 700 
вер ни ка је пир су сто ва ло слу жба ма. 
Дошли су нам били и све ште ни ци који 
нема ју слу жбу на паро хи ја ма, него су у 
пен зи ји, да про сла ве овај дан са нама. 
Све је јако лепо про те кло – наво ди Селе-
ши.

Он је иста као и коли ко је овај пра зник 
важан за като лич ку вер ску зајед ни цу и 
зашто је бит но да вер ни ци обе ле жа ва ју и 
моле се заштит ни ци села Све тој Роза ли ји. 

– Вели ки је ово пра зник за целу нашу 
зајед ни цу, јер је Све та Роза ли ја заштит-
ник од зара зних боле сти већ више од 600, 
700 годи на у целом све ту. Она је умр ла 
1162. годи не у Палер му, на Сици ли ји. 

Пуно чуда се дого ди ло током исто ри је, да 
су се села и гра до ви, захва љу ју ћи њеним 
моли тва ма, осло бо ди ли од куге у сред-
њем веку. Мађа ри кад су се вра ти ли на 

ова места, око 1981. годи не, иза бра ли су 
Све ту Роза ли ју да буде заштит ни ца цркве 
и целог места. Свет ци су нам јако важни, 
јер нам пока зу ју да после срм ти има 

живо та. Сви ми тра жи мо заго вор све та ца, 
јер то озна ча ва да смо пове за ни, ми који 
смо живи и они који су све то живе ли, који 
су теле сно мртви, али у духу живе са 
Богом и поред Бога – пору чу је жуп ник.

Пред сед ник Скуп шти не општи не Теме-
рин Роберт Пастор тим пово дом нагла сио 
је важност него ва ња тра ди ци је, оби ча ја, 
али посеб но вере у јед ном наро ду. 

– Бит но је одр жа ва ти тра ди ци ји и то 
сам неко ли ко пута пона вљао. Народ који 
се не при др жа ва сво је тра ди ци је нема 
будућ но сти. Ми пла ни ра мо да има мо 
будућ ност зајед но са нашим сусе ди ма. 
Овај пра зник је за нас као цркве на сла ва у 
пра во слав ном све ту. Општи на увек пома-
же цркве не зајед ни це, јер један од теме-
ља нашег опстан ка, као наро да и јед ног и 
дру гог, јесте црква и вера. Народ који не 
негу је сво ју тра ди ци ју, веру, који се не 
вра ћа сво јим коре ни ма не може да 
пошту је ни дру ге – нагла сио је Пастор.

Под се ћа мо да је про шле годи не откри-
вен спо ме ник уте ме љи те љу хри шћан ства 
у Мађар ској и осни ва чу мађар ске држа ве 
Све том Иштва ну (Све том Сте фа ну) у Теме-
ри ну. Поча сни гост био је вла ди ка Сан 
Рамо на у Перуу Герард Антон Жер дин, 
који је по први пут посе тио Теме рин.

СВЕ ТА РОЗА ЛИ ЈА 
СВЕ ТА Роза ли ја роди ла се у пле мић-

кој поро ди ци Сини бал ди 1130. годи не у 
Палер му, а у рим ском мар ти ро ло ги ју 
пише да вуче лозу из кра љев ске крви 
Кар ла Вели ког. Ита ли ја ни је од миља 
нази ва ју „Мала све ти ца“. Неко вре ме 
живе ла је на дво ру кра љи це Мар га ре-
те, жене кра ља Вили ма, а затим је сту-
пи ла у ред аугу стин ки. Вође на жељом 
за пустињ ким живо том, пову кла се у 
јед ну пећи ну, бли зу Палер ма, где је до 
смр ти води ла строг пустињ ски живот. 

Сма тра се заштит ни цом Палер ма од 
стра шне куге 1624. годи не. За све ца ју је 
про гла сио папа Урбан VIII 1630. годи не 
и од тада посве ће на су јој број на насе-
ља, цркве и капе ле широм све та. 
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ОКУ ПИО ВЕЛИ КИ БРОЈ ВЕР НИ КА 
СЛА БА ПОСЕ ЋЕ НОСТ КИР БА ЈА

Истог викен да, када је про сла вљен пра-
зник цркве Све та Роза ли ја, у Теме ри ну је 
тра ди ци о нал но орга ни зо ван и Кир бај на 
теме рин ском ваша ри шту, а посе та је пре-
ма речи ма изла га ча и редов них посе ти ла-
ца ове мани фе ста ци је била изу зет но сла-
ба.

Пре ма речи ма Робер та Пасто ра, поред 
лошег вре ме на које је било тих дана, 
нови начи ни кому ни ци ра ња ути ца ли су 
на асо ци ја ли за ци ју људи. 

– Није било баш нај бо ље вре ме, а и ово 
је вре ме интер не та, дру штве них мре жа и 
то нас уда ља ва јед не од дру гих. Позвао 
бих све да се вра те тра ди ци о нал ном 
начи ну кому ни ци ра ња, да се нала зи мо 
на ова квим мани фе ста ци ја ма, да при ча-
мо, дру жи мо се, а не да вре ме про во ди-
мо у има ги нар ном све ту. Веру јем да нас 
је и коро на ви рус мно го поре ме тио, тако 
да тре ба вре ме на да се вра ти мо на ста ри 
коло сек – обја шња ва Пастор.

Про стор на ваша ри шту заку пи ли су 
мно ги изла га чи, како из Теме ри на, тако и 
из дру гих места широм Вој во ди не. Еки па 
„Наших нови на“ посе ти ла је тог викен да 
ваша ри ште и раз го ва ра ла са закуп ци ма.

– Сва ке годи не дола зи мо овде да изла-
же мо и у Теме ри ну нам је све добро сем 
цене заку па. Коли ко може мо да при ме ти-
мо мања је посе ће ност ове годи не.  Теме-
рин нам се сви ђа и дола зи мо на сва ку 
мани фе ста ци ју да изла же мо – каже Тима 
Скен џић из Ветер ни ка. 

Изла гач из Зре ња ни на, који је желео да 
оста не ано ни ман, исти че да не пам ти да 

је посе ће ност била ова ко сла ба. 
– Ми смо у Теме ри ну сва ке годи не у 

вре ме Кир ба ја, само тад и дола зи мо. Ова 
годи на је мно го сла би ја у одно су на поро-
шле годи не. Теме рин је ина че добро 
место за изла га ње, има купа ца, има паза-
ра, али ове годи не, по први пут, сла би је је 
инте ре со ва ње посе ти ла ца, а и мало их 
има. Не зна мо да ли је то до лошег вре ме-
на или до купов не моћи људи. 

Исто каже и Милиц Пле ти ка па из Теме-
ри на, која зајед но са сво јом поро ди цом 

води посао пече ња рошти ља и сва ке 
годи не у вре ме Кир ба ја дола зи на ваша-
ри ште.

– Ми ово ради мо и од ово га живи мо, на 
сва ком смо ваша ру и сва ке годи не смо ту. 
При ме ти ла сам да је ова годи на заи ста 
лоша када упо ре ди мо са прет ход ним 
годи на ма. Кир бај је заи ста леп дога ђај, 
људи би тре ба ло да дођу, про ше та ју, ужи-
ва ју у пону ди на ваша ри шту, јер заи ста 
има ју шта да виде – поручује Милица.

Т. К.

Све та Роза ли ја и орга ни зо ван Кир бај

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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Михољ ски сусре ти села по први пут у општи ни Теме рин

ПРО МО ЦИ ЈА СЕЛА,
НАРОД НИХ ОБИ ЧА ЈА И ЗАНА ТА

Сво је про из во де пред ста ви ло 14 изгла га ча – За так ми че ње у кува њу коти ли ћа при ја вље но 13 еки-
па – При ре ђен про грам за гра ђа не свих узра ста

„Михољ ски сусре ти села“ по први пут орга-
ни зо ва ни су 24. сеп тем бра ове годи не у 
општи ни Теме рин, у МЗ Сириг, на спорт ском 
игра ли шту поред фуд бал ског ста ди о на. 

Циљ мани фе ста ци је је про мо ци ја Сири га, 
села и нај мла ђег насе ља у општи ни Теме рин, 
а акце нат је ста вљен на гастро но ми ји, ста рим 
зана ти ма, про мо ви са њу оби ча ја и тра ди ци је 
саме општи не. 

„Михољ ски сусре ти села“ орга ни зу ју се 
широм Срби је и оку пља ју око 300 села са 87 
локал них само у пра ва, у који ма уче ству је око 
150.000 људи. По први пут ова ква мани фе-
ста ци ја ора ни зо ва на је и у нашој општи ни, а 
дирек тор ка Тури стич ке орга ни за ци је општи-
не Теме рин Мари на Ињац каже да су одлу-
чи ли да ове годи не про мо ви шу Сириг, као 
нај ма ње насе ље у нашој локла ној зајед ни ци. 

– Ове годи не про мо ви ше мо Сириг као 
наше нај ма ње насе ље и једи но село у нашој 
општи ни. Овде на спорт ском тере ну посе ти о-
ци су могли да ужи ва ју у бога том кул тур но-
умет нич ком про гра му, пред ста ви за мали ша-
не, музич ким насту пи ма и уку сним дели ци ји-
ма. Ово је један леп дога ђај где уче ству ју 
удру же ња жена, лов ци, рибо лов ци, потом ци 
Солу на ца, пла ни на ри. Овај пре леп дан је 
поче так михољ ског лета, а на ова квим дога-
ђа ји ма сва ки поје ди нац може да пока же оно 
што зна, дру ги су ту да нау че, сазна ју, јер тако 
наста ју оби ча ји и то у осно ви оста је иза нас. 
Да негу је мо сво ју тра ди ци ју и оби ча је важно 
је за сва ког од нас – пору чу је Ињац. 

На спорт ском тере ну поста вље не су тезге 
на који ма је сво је дома ће про из во де пред-
ста ви ло 14 изла га ча, док се за так ми че ње у 
кува њу котли ћа при ја ви ло 13 еки па. 

– Веру јем да ће се људи ма све ово допа-
сти. Има мо изла га че са сво јим дома ћим про-
из во ди ма попут меда, занат ског пива, кола-
ча, пеци ва и раз ли чи тих руко тво ри на, као и 

так ми че ње у кува њу котли ћа, где ће при ја-
вље ни има ти при ли ку да пока жу сво ја кули-
нар ска уме ћа.  При пре ми ли смо и вред не 
награ де. Има мо и рав ни чар ске игре, које 
орга ни зу је Пла ни нар ско сму чар ски клуб из 
Сири га, где ће се деца добро заба ви ти у игра-
ма ска ка ње у џаку, навла че ње коноп ца, 
ноше ње јаја у каши ци и томе слич но. Овај 
дога ђај је запра во про мо ци ја раз ли чи тих 
удру же ња и позив на дру же ње – нагла ша ва 
Ињац. 

За овај дога ђај издво је но је 500.000 дина-
ра, које је општи на Теме рин доби ла путем 
кон кур са који је рас пи са ло Мини стар ство за 
бри гу о селу. Чла ни ца Општин ског већа заду-
же на за ресор кул ту ре Нина Срдић том при-
ли ком иста кла је зна чај ова квих дога ђа ја за 
про мо ци ју села. 

– Има ју ћи у виду да је циљ кон кур са про-
мо ви са ње рурал ног под руч ја, нама је при па-

ла част да путем ове мани фе ста ци је про мо-
ви ше мо наше нај ма ње место у општи ни, МЗ 
Сириг. На тај начин про мо ви са ни су руч ни 
радо ви удру же ња жена из наше општи не, 
пори зво ди који су карак те ри стич ни за наше 
под не бље, Кул тур но-умет нич ко дру штво 
„Бран ко Ради че вић“ из Сири га. Овај вид 
мани фе ста ци је је од вели ког зна ча ја за нашу 
општи ну, јер про мо ви ше и мање сре ди не 
које, као и вели ка места, тре ба да се раз ви ја-
ју. Локал на само у пра ва ће и даље наста ви ти 
да пот по ма же раз вој села, а у сарад њи са 
Кул тур ним цен тром „Луки јан Мушиц ки“ и 
Тури стич ком орга ни за ци јом наше општи не и 
да их про мо ви ше – нагла ша ва Срдић. 

„Михољ ске сусре те села“ орга ни зо ва ла је 
Тури стич ка орга ни за ци ја општи не Теме рин 
под покро ви тељ ством Мини стар ства за бри-
гу о селу и Општи не Теме рин.

Т. К.
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У Теме ри ну обе ле жен Свет ски дан без ауто бо ми ла

УПР КОС ЛОШЕМ ВРЕ МЕ НУ ОДР ЖА НА 
АКЦИ ЈА ВОЖЊЕ БИЦИ КА ЛА

Акци ја вожње бици ка ла 
пово дом Свет ског дана 
без ауто мо би ла одр жа на 

је 17. сеп тем бра упр кос вео ма 
лошим вре мен ским усло ви ма. 
Орга ни за тор акци је, Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Теме рин 
(ТОО Теме рин), и ове годи не је 
уче сни ци ма при пре ми ла при го-
дан про грам, тако да сви који су 
желе ли да буду део ове орга ни-
за ци је могли су, поред вожње 
бици кла, нешто и да чују, виде, 
нау че, али и да се дру же и раз-
ме не иску ства. 

Као и сва ке годи не рута којом 
су се бици кли сти кре та ли поче-
ла је у Бач ком Јар ку у 10 часо ва 
и кре та ла се дуж Ново сад ске 
ули це све до Инфо цен тра Парк 
при ро де „Јегрич ка“ у укуп ној 
дужи ни од 15 кило ме та ра. 

У цен тру Теме ри на уче сни ци-
ма се обра тио пред сед ник 
Саве та за без бед ност сао бра ћа-
ја општи не Теме рин Дра ган Бје-
љац, који је гово рио о пона ша-
њу бици кли ста у сао бра ћа ју са 
аспек та без бед но сти. 

Дирек тор ка ТОО Теме рин 
Мари на Ињац исти че да је 
посе ће ност била изу зет но вели-
ка, упр кос томе што им вре ме, 
по први пут након дуго годи на, 
није ишло на руку. 

– Већ десет годи на орга ни зу-
је мо ову акци ју. Тру ди мо се да 
на нај бо љи могу ћи начин обе-
ле жи мо Европ ску неде љу 
мобил но сти, а то је вожња 
бици клом. Има ју ћи у виду да је 

вре ме било хлад но, како не 
пам ти мо да је било прет ход них 
годи на, одзив је био изу зет но 
вели ки, пре за до вољ ни смо. 
Уче ство ва ли су и уче ни ци, један 
раз ред из ОШ „Слав ко Родић“ 
из Бач ког Јар ка и два оде ље ња 
из ОШ „Кокаи Имре“ из Теме ри-
на. Ове годи не смо по први пут 
и дели ли кар ти це лојал но сти 
које је добио сва ко ко је уче-
ство вао у акци ји. У тим кар ти ца-

ма уче сни ци су доби ли печат у 
обли ку точ ка бици кла, а саку-
пља њем тих печа та сва ке годи-
не потру ди ће мо се да им обез-
бе ди мо вред не награ де – обја-
шња ва Ињац.

Као и сва ке годи не циљ је, 
како каже, да се сма њи еми си ја 
штет них гасо ва и да се про бу ди 
свест код људи да кори сте дру-
ги, мање ште тан вид пре во за.

– Акце нат ове акци је је на 
сма ње њу аеро за га ђе ња. Макар 
на крат ко смо успо ри ли сао бра-
ћај кроз Теме рин и скре ну ли 
пажњу на лако ћу кре та ња 
бици кли ма и бене фи те по здра-
вље које бици кли зам носи са 
собом. Има ју ћи у виду да је у 
Ново сад ској ули ци фре квент-
ност сао бра ћа ја изу зет но вели-
ка, ово је један апел да се што 
више кори сти бицикл као пре-

во зно сред ство или било који 
дру ги, алтер на тив ни, вид пре-
во за кроз Теме рин. Тиме ћемо 
допри не ти сма ње њу зага ђе ња, 
али и уна пре ди ти сосп тве но 
здра вље – пору чу је Ињац. 

Ове годи не орга ни за то ри су 
успе ли и да сазна ју тачан број 
посе ти ла ца, што је први пут од 
када се орга ни зу је ова акци ја 
спро ве де но.

– По први пут смо изме ри ли 
број посе ти ла ца, јер смо дели-
ли шифре за том бо ле. Број уче-
сни ка је био 100, а веру јем да 
би тај број био и мно го већи, 
али нас је вре ме оме ло, због 
чега нам је сви ма било жао. На 
кра ју вожње, код ПП „Јегрич ка“ 
одр жа но је и јед но пре да ва ње 
на тему цикло ту ри зма, а публи-
ка је има ла при ли ку да чује и 
инте ре сант не при че „Цикло но-
ма да“ Недељ ка Ђуки ћа, који је 
поде лио сво ја иску ства са дугих 
путо ва ња бици клом по Евро пи 
и све ту. 

По први пут ову акци ју подр-
жа ли су и одре ђе не комап ни је, 
а дирек тор ка ТОО Теме рин се 
том при ли ком захва ли ла свим 
спо зно ри ма који су, како орга-
ни за то ри ма тако и уче сни ци ма, 
улеп ша ли ово го ди шњу акци ју 
вожње бици ка ла. 

– По први пут смо има ли и 
спон зо ре. Глав ни покро ви тељ 
нам је сва ка ко Општи на Теме-
рин, а ове годи не нашу акци ју 
подр жа ла је фир ма “Capri o lo“, 
која нам је обез бе ди ла паи ју 
(наран џа ста тра ка), због чега 
смо први пут има ли циљ кроз 
који су уче сни ци мора ли да 
про ђу. Била је орга ни зо ва на  и 
том бо ла на којој смо поде ли ли 
пет паке та. Тако ђе и ком па ни ја 
„Уни ве рек спорт“ је један од 
наших спон зо ра, који је обез бе-
дио осве же ње за наше уче сни-
ке – наво ди Мари на Ињац. 

Т. К.

Фото: Шандор Медвецки

Фото: Шандор Медвецки
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ТАЈХАЗ – ЧУВАР ТРАДИЦИЈЕ 
МАЂАРА У ТЕМЕРИНУ

Пре ко 170 годи на посто ја ња – „Тајхаз“ једна од четири најаутентичније етно куће на простору АП 
Војводине

Екипа „Наших новина“ у посети Завичајној кући „Тајхаз“

Напра вље на од набо ја, са кро вом од 
трске и вели ким бро јем ста рих тра ди-
ци о нал них пред ме та, мађар ска зави-

чај на кућа „Тај хаз“ у Теме ри ну јед на је од 
чети ри нај а у тен тич ни је етно куће на про сто-
ру Ауто ном не Покра ји не Вој во ди не. Први 
писа ни пода ци о овом објек ту поти чу из 
1850. годи не, када је већ био изгра ђен, док 
је под дана шњим нази вом осно ван 2003. 
годи не, од стра не Теме рин ске ликов но-ства-
ра лач ке коло ни је (ТАКТ). Пред сед ник ТАКТ-а, 
а ујед но и кустос зави чај не куће, Иштван 
Адам, при се ћа се како је то изгле да ло пре 
20 годи на: 

– Купи ли смо јед ну ста ру кућу у Теме ри ну 
2002. годи не, коју смо оспо со би ли за упо-
тре бу наред не, 2003. годи не. Од гра ђа на из 
наше општи не смо нај пре при ку пи ли тра ди-
ци о нал не пред ме те и опре ми ли стам бе ни 
део објек та. Сле де ће годи не смо саку пи ли 
ста ре пољо при вред не маши не, ала те и онда 
смо уре ди ли зад ње дво ри ште, шта лу и шупе 
– обја шња ва Адам.

С обзи ром на чиње ни цу да је овај обје кат 
стар пре ко 170 годи на, он зах те ва и редов но 
одр жа ва ње. Сход но томе, трска се мења 
сва ке пете годи не, кре че ње се оба вља сва ке 
тре ће годи не, док се јед ном месеч но спро-
во ди чишће ње про сто ри ја.

На пољу финан си ра ња поме ну тих радо ва 
удру же ње ТАКТ, пре ма речи ма Ада ма, доби-
ја сред ства од Општи не Теме рин, од Покра-

ји не Вој во ди не и од мађар ске вла де. Адам 
при том исти че да је са локал ном само у пра-
вом оства рио успе шну сарад њу, као и да је 
са пред сед ни ком, Мла де ном Зецом, који је 
про шлог месе ца посе тио зави чај ну кућу, 
раз го ва рао о даљим пла но ви ма за њено 
уна пре ђи ва ње.

– У стал ном кон так ту смо са пред сед ни-
ком Општи не Теме рин. Сада је зави чај на 
кућа опре мље на, али има мо доста тро шко-
ва што се тиче одр жа ва ња, тако да од 
Општи не доби ја мо сред ства и ствар но смо 

захвал ни. Тре нут но је у току дого вор за пра-
вље ње улич ног при ла за кући, који би тре ба-
ло да се спро ве де на про ле ће. Сарад ња, 
дакле, посто ји на сва ком нивоу – нагла ша ва 
Адам.

У „Тај ха зу“ се од 2005. годи не реа ли зу је 
разно вр стан кул тур но-умет нич ки про грам, у 
пери о ду од маја до окто бра. Про шле годи не 
је за те потре бе у дво ри шту поста вље на лет-
ња бина, чије радо ве су финан си ра ли ковач-
ка ради о ни ца „Хуђик“ из Теме ри на, Општи-
на Теме рин и мађар ска вла да. Кустос напо-
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ми ње да је ова годи на у погле ду орга ни за-
ци је дога ђа ја при лич но испу ње на. Почев од 
маја, сва ког викен да се оди гра ва ла нека 
мани фе ста ци ја, а про грам је био разно лик 
– од лут кар ског позо ри шта, пре ко кон це ра та 
кул тур но-умет нич ких дру шта ва „Сир маи 
Карољ“ и „Вук Кара џић“ из Теме ри на, кон-
це ра та џез музи ча ра, књи жев них вече ри и 
моно дра ма, до кон цер та госту ју ћег ансам-
бла из Будим пе ште.

Зави чај на кућа годи на ма уна зад пред ста-
вља и тури стич ку атрак ци ју. Нај ве ћи број 
тури ста, како из Срби је, тако и из ино стран-
ства, беле жи се у мају, јуну, сеп тем бру и 
окто бру, док је у лет њем пери о ду, одно сно 
јулу и авгу сту број посе ти ла ца нешто мањи.

– Јако је тешко изра чу на ти уку пан број 
посе ти ла ца на годи шњем нивоу, пошто 
нисмо беле жи ли стал но, већ има мо књи гу 
ути са ка и ту сам видео да су дола зи ли тури-
сти из Мађар ске, Руму ни је, па чак и из Есто-
ни је и Мек си ка – кон ста ту је Адам.

Редов ни посе ти о ци „Тај ха за“ су и уче ни ци 
основ них шко ла из Теме ри на и око ли не, 
који ма је бора вак у зави чај ној кући испу њен 

мно го број ним актив но сти ма, укљу чу ју ћи 
њен оби ла зак, упо зна ва ње са ста рим пред-
ме ти ма, као и ликов не и кера ми чар ске 
ради о ни це. Уз то, уче ни ци има ју могућ ност 
да про ве ду сло бод но вре ме за ужи ва ње и 
игру у овом амби јен ту.

Поред ста ре зави чај не куће нала зи се 
нови ји обје кат, Ства ра лач ка кућа, која се за 
потре бе ликов не коло ни је гра ди ла од 2010. 
до 2020. годи не, када је и отво ре на. Ства ра-
лач ка кућа обу хва та гале ри ју у којој се одр-
жа ва изло жба радо ва ликов не сек ци је, 
затим про сто ри ју за ликов не и кера ми чар-
ске ради о ни це, док се у пот кро вљу нала зе 
собе за сме штај пре да ва ча и умет ни ка. Ове 
годи не орга ни зо ва на је 42. по реду ликов на 
коло ни ја која је бро ја ла 22 уче сни ка и чији 
радо ви ће бити при ка за ни на изло жби у 
окто бру месе цу.

Буду ћи да је, пре ма речи ма Ада ма, удру-
же ње ТАКТ испу ни ло циљ што се тиче изгле-
да „Тај ха за“, у наред ном пери о ду фокус ће 
бити поста вљен на орга ни за ци ју мани фе ста-
ци ја и ради о ни ца.

Захва љу ју ћи Ства ра лач кој кући оства ре на 

је могућ ност одр жа ва ња дога ђа ја и у зим-
ском пери о ду, што рани је није било изво-
дљи во. Пре ма томе, план и иде ја ТАКТ-а 
јесте осми шља ва ње и реа ли зо ва ње кул тур-
но-умет нич ког про гра ма током чита ве годи-
не, са пону дом садр жа ја раз ли чи тог карак-
те ра, од тра ди ци о нал не до савре ме не умет-
но сти.

Зорана Бјекић

ЕНТЕ РИ ЈЕР
ЗАВИ ЧАЈ НЕ КУЋЕ
СТАМ БЕ НИ део „Тај ха за“ састо ји се 

од три про сто ри је. У првој, гостињ ској 
соби, углав ном су бора ви ли гости или 
мај ке са тек рође ном децом. У њој су 
изло же ни руч ни радо ви који ма су се 
укра ша ва ли про зо ри, сто и ормар, те је, 
пре ма томе, пред ста вља ла „огле да ло“ 
поро ди це. Дру га, сре ди шња про сто ри-
ја, јесте кухи ња, у којој су пред ме ти од 
гли не и кера ми ке, а у тре ћој, днев ној 
соби нала зе се кре вет, сто, клу па, раз-
бој, лади це за одла га ње гар де ро бе и 
фуру на. Поред ове три про сто ри је, 
истом објек ту при па да ју шупа, и шта ла 
у којој су запре жна кола и опре ма за 
коње. У дво ри шту се нала зе још две 
шупе, где се чува ју пољо при вред не 
маши не.

Од ста рих тра ди ци о нал них пред ме та 
у „Тај ха зу“ Адам издва ја спра ву за 
мере ње жита из 1853. годи не, као нај-
ста ри ји екс по нат, а затим и дрве ну веш 
маши ну из 1930-их годи на. У зави чај ној 
кући све изгле да исто као из вре ме на 
када су људи у њој живе ли, што је био и 
циљ ТАКТ-а – осли ка ва ње народ ног 
живо та Мађа ра у Теме ри ну из пери о да 
дру ге поло ви не 19. века. 

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

Сло га (Т) – Мла дост (БЈ) 5:1 (4:0)

ТЕМЕ РИН: Ста ди он Сло ге, гле да ла ца: 
700, суди ја: Тошић (Нови Сад), стрел ци: 
Борић у 15, Про лић у 29, Зец (ауто гол) у 
36, Кла ић у 40. и Папо вић у 80. за Сло-
гу, Мар ко вић у 55. мину ту за Мла дост, 
жути кар то ни: Борић (Сло га), Радо-
ва но вић, Мар ко вић, Зељ ко вић (Мла-
дост), црве ни кар тон: Папак (Мла дост) 
у 82. мину ту.

СЛО ГА: Вој во дић 7, Борић 8 (од 83. 
Полић - ), Пастор 7,5, Томић 8, Унгар 
7,5 (од 46. Јако вље вић 7,5), Бано вић 8, 
Миле тић 8 (од 83. Радо нић - ), Папо вић 
8, Про лић 8, Кла ић 8,5 (од 50. Јак шић 
7), Мар ја но вић 7,5 (од 60. Буквић 7).

МЛА ДОСТ: Ромић 6, Ста нић 6, Зец 
6, Акик 6 (од 62. Анто нић -), Осто јић 6, 
Зељ ко вић 6, Кова че вић 6, Радо ва но вић 
6 (од 46. Сто ја ко вић 6,5), Мар ко вић 7, 
Плав шић 6 (од 50. Папак 6), Митро вић 
7.

У општин ском дер би ју, фуд ба ле-
ри Сло ге, дошли су до вођ ства у 15. 
мину ту, када се Дра ган Борић, момак 
из Бач ког Јар ка, осло бо дио Плав ши-
ћа и рас па лио иско са са 35 мета ра, а 
лоп та је незгод но одско чи ла на тере ну 
нато пље ном кишом, завр шив ши пута-
њу у мре жи гости ју. Пет мину та касни-
је, акци ју је почео Милу тин Миле тић, 
наста вио Филип Кла ић, са неко ли ко 
сјај них дри блин га, док је бонус Ђор ђе 
Про лић сми ре ном реак ци јом допри-
нео дупли ра њу капи та ла. На прет ход-
них пет мече ва у првен ству, Теме рин ци 
су пости гли два гола, а нор му су пре ба-
ци ли у 36. мину ту, када је Кла ић послао 
дија го на лу ка Нена ду Мар ја но ви ћу. 
Усле дио је уда рац ка голу Мла до сти, 
лоп та је про шла испод Роми ћа, пого-
ди ла Зеца и пре шла пре ко гол лини је. 
Полу вре ме за пам ће ње, Теме рин ци су 

упот пу ни ли пред одла зак на одмор, 
пошто је Сте фан Бано вић уба цио у 
ватру Фили па Кла и ћа, који је побе гао 
чува ри ма и ниша нио изнад гол ма на – 
4:0.

 Дејан Митро вић је, у 55. мину ту, 
после про до ра по десној стра ни, оди-
грао уло гу аси стен та, а Пре драг Мар ко-
вић, нека да шњи играч Сло ге, наци љао 
мету.

 Нај леп ша акци ја, виђе на је пред 
крај. Ини ци ја тор је био Зоран Јак шић, 
лоп ту је на дру гу стра ну тере на про-
сле дио Миро слав Буквић, при чему је 
све буд но испра тио Милу тин Миле тић. 
Ушао је у казне ни про стор, могао и да 
шути ра, али одлу чио се за аси стен ци ју 
неу мор ном Бошку Папо ви ћу, као украс 
јед ног од нај бо љих изда ња Сло ге уна-
зад неко ли ко сезо на.

М. Мени ћа нин

Кла ић (Сло га) и Кова че вић (Мла дост) у јед ном од дуе ла (ФОТО: М. Мени ћа нин)
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