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Свечана додела уговора за подстицајна средства ученицима Средње школе “Лукијан Мушицки”

ПООШТРЕНИ КРИТЕРИЈУМИ
ЗА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
СРЕДЊОШКОЛЦИМА

П

редстав ни ци
локал не
самоуправе свечано су
доделили уговоре за подстицајна средстава ученицима
Средње школе “Лукијан Мушици” 18. октобра у сали Скупштине општине Темерин.
Критеријуме конкурса задовољило је 52 ученика који ће
месечно добијати подстицајна
средства у износу од 5.000
динара наредних 10 месеци.
Председник Општине Темерин Младен Зец каже да су за
ову годину пооштрили кријеријуме и да најмањи просек ученика који се пријаве на конкурс
не сме да буде испод 3.50.
– Општина Темерин је ове
године је издвојила 3.5 милиона динара за овај вид помоћи.
Реч је о мотивацији ђака да
упишу смерове потребне тржишту. Испитивали смо тржише и
показало се да су најпотребнија занимања заваривач, аутомеханичар, техничар за обраду
дрвета. То су неки смерови који
су потребни привреди и ми
желимо да их школујемо и улажемо у децу која се школују за
смерове који су потребни
нашој општини. Новина ове

године је да ђаци који иду у
други и трећи разред средње
школе, а похађају ове дефицитарне смерове, морају да буду
врлодобри са најмањим просеком од 3.50 и да имају добро
владање. Тиме желимо да подстакнемо добре ђаке – објашњава Зец.

деца мотивишу за упис дефицитарних занимања.
– Лично сматрам да је ово
веома важно и да помоћ породицама свакако добро дође
када су деца и школовање у
питању. Надам се да ће се деца
задржати и радити у нашој
општини. Помоћ у износу од

Ову врсту подстицаја ђацима
Општина Темерин спроводи
већ седму годину заредом. Чланица већа за ресор образовања
Изабела Урбан истиче да је то
само један од начина да се

5.000 динара месечно свакако
добро дође. За 10 месеци то је
50.000 динара и уколико неко
не троши, већ оставља те паре
са стране, на крају школовања
може себи нешто лепо да купи.

Мислим да је овај вид помоћи
изузетно важан за нашу околину и да се види да стварно бринемо о нашој деци, нашим ученицима – каже Урбан.
О томе колико је важно да
деца која се школују у Темерину
ту и остану говорио је председник Скупштине општине Темерин Роберт Пастор.
– Изузетно је важно стимулисати децу на овај начин, јер их
скоро па сигурно чека радно
место након школе, које је у
овим временима много битно.
Имају подстицајна средства, за
три године ће научити занат
након чега их чека сигуран
посао. Дошла су та времена.
Мајстори могу веома добро да
зараде. Због тога поручујем и
деци и родитељима да не морају да иду у иностранство да би
добро зарађивали, јер тамо ће
више зарађивати, али више и
трошити. Таква ситуација се
неће сигурно мењати наредних
10 година. Деци желим да уче,
добијају стипендију, да се запосле у Темерину и да нам помажу да се наше место још више
развија – поручује Пастор.
Т. К.
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Интервју са председником Општине Темерин Младеном Зецом

ПОМОЋ ОПШТИНЕ
У ВИДУ ЕНЕРГЕТСКИХ ВАУЧЕРА

Наставак рада на реконструкцији и изградњи вртића у Бачком Јарку – Ускоро почетак изградње
Фабрике воде – Почетак грејне сезоне 31. октобра – Помоћ грађанима у виду енергетских ваучера

Н

а седници Скупштине општине Темерин, која је одржана 19. октобра,
усвојен је ребаланс буџета за 2022.
годину, изабран је нови директор Јавног
комуналног предузећа Темерин, нови члан
Општинског већа, а усвојена је и одлука о
додели енергетских ваучера грађанима. О
томе, али и другим важним и актуелним
темама разговарали смо са председником
Општине Темерин Младеном Зецом.
На последњој седници СО Темерин усвојен је ребаланс буџета за 2022. годину. Шта
је предвиђено ребалансом?
– Наш буџет износи милијарду и 300
милиона динара. На препоруку Министарства финансија сагледали смо одређене
приходе и расходе и у сарадњи са њима
смо усвојили овај ребаланс. Оно што ћемо
радити од инвестиција јесте реконструкција
и надоградња вртића у Бачком Јарку, заједно са партерним уређењем. Наставићемо
да асфалтирамо путеве. Ускоро расписујемо
другу јавну набавку и ту смо обебездили
средства за Унску улицу у Темерину и Бањалучку улицу у Старом Ђурђеву и још неке
мање делове улица. Наставићемо и са
асфалтирањем и поправком тротоара. У
плану је и припрема пројектно-техничке
документације за неке пројекете који ће се
наћи у буџету за наредну годину.
Дошло је и до одређених промена у
руководству ЈКП Темерин, а изабран је и
нови члан Општинског већа. Зашто је до
тога дошло и шта очекујете у њиховом
раду?
– Имамо персоналне промене што се
тиче руководства. Сад већ бивши директор
ЈКП Темерин Жељко Џакула је поднео
оставку из неких своји приватних разлога, а
на његово место је дошао до сада актуелни
члан Општинског већа задужен за инвестије
и комулане делатности Драган Бјељац. Због
тога смо имали и избор новог члана Већа, а
то је Соња Тодоровић, магистар пољопривредних наука. То су људи који имају искуства у раду и верујем да ће побољшати
услове рада и дати разултате на задовољство свих грађана.
Докле се дошло када је реч о Фабрици
воде? Када можемо очекивати почетак
изградње објекта?
– То је инвестиција која је последњих 30
година вероватно и највећа инвестиција у
општини Темерин. Искрено се надам да ће
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то у мом мандату бити и завршено. У сарадњи са Покрајином ускоро ћемо расписати
јавну набавку. Локацијске услове имамо, а
сад прпремамо папире за грађевинску
дозволу и кроз неких месец дана требало
би да распишемо јавну набавку, до краја
године знаћемо ко ће бити извођач радова.
Ова инвестиција ће се радити у Старом Ђурђеву и радови ће трајати негде око две
године.
Једна од већих и важнијих инвестиција
јесте и изградња и реконструција вртића у
Бачком Јарку. Како напредују радови?
– Када смо кренули да радимо вртић у
Бачком Јарку, имајући у виду да се пројекат
правио на основу тада постојеће документације од пре 50 година, дошло је до много
непредвиђених радова, што се тиче преградних зидова који нису били добро урађе-

ни и у складу са тадашњим пројектом и
много тога је морало да се измени. С тога
смо морали да потпишемо анекс уговора са
извођачима и да обезбедимо додатна средства за те додатне радове. То је урађено,
радови иду својим темпом. Радови би требало да буду завршени у марту, након чега
следи партерно уређење, тако да ће деца
моћи да се упишу у вртић од 1. септембра.
– Тренутно имамо 120 деце испод црте за
упис. Узели смо неке локале, јер се ради
вртић у Бачком Јарку. Ту ћемо више од 50
посто деце, која су испод те црте, уписати и
ја верујем да ћемо наставити са праксом
изнајмљивања локала који су адекватни за
боравак деце, како бисмо могли да упишемо сву децу са територије општине Темерин.
Темерин се гради великом брзином и
постао је веома атрактивно место за
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живот. Недостатак канализације би због
тога могао бити велики проблем. Шта се
дешава са набавком пречистача и изградњом канализационе мреже?
– Решавање питања канализације радимо
са Министарством. Сведоци смо сви да се
још није формирала Влада, тако да не знамо
коме ће припасти то Министарство. Влада је
техничка и сада чекамо да видимо са ким
ћемо потписати уговор. До тада радимо оно
што је до нас, а то је припрема пројектнотехничке документације за оне улице које је
немају, како бисмо наше суграђане прикључили на канализацију. Став Владе и Министарства је да морамо да имамо покривеност од 65 одсто територије, како би тај
прочистач радио. Идејно решење за пречистач је урађено и негде око 40 одсто територије је покривено канализацијом када је реч
о документацији. До сада је прикључено
само 15 посто суграђана. Темерин је постао
место где се много гради и овај наш пречистач је већ на висини капацитета, тако да
нам је неопходан тај други пречистач. Имајући у виду да ће се Влада ускоро формирати, прво што ћемо урадити јесте проверити
са Министарством животне средине када
ћемо почети то да радимо. У међувремену
се наставља ширење канализационе мреже.
Расписана је јавна набавка у износу од 14
милиона динара за израду пројектно-техничке документације за наставак ширења
мреже. Оно што је до нас ми припремамо.
У центру Темерина у току су радови на
уређењу јавне расвете, колико је издвојено средстава за ову намену?
– Центар Темерина морам признати не
изгледа баш репрезентативно. Имамо пројекат за уређење центра као пешачку зону.
Ту смо стали због недостатка средстава.
Како нам не би истекла грађевинска дозвола урадили смо једну фазу тог пројекта, а то
је расвета. Кажем једну, јер је то била најмања ставка на пројекту за шта смо издвојили седам милиона динара без ПДВ-а, тако
да смо успели тиме да продужимо грађевинску дозволу на пет година и искрено се
надам да ћемо за то време много више урадити у центру Темерина.

Из Владе Републике Србије најављују
тешку зиму. На који начин ће Општина
Темерин помоћи грађанима да лакше презиме наредне месеце?
– Донели смо одлуку баш на овој Скупштини да доделимо нашим суграђанима
енергетске ваучере у износу од 10 хиљада
динара, а они би са тим ваучерима могли
да плате гас, огревно дрво или топлани ЈКП
Темерин рачун за грејање. Одлука је усвојена, следи израда правилника на основу
којег ћемо расписати конкурс. У плану је да
овог пута издвојимо за ту намену два
милиона динара, што значи да ће неких
200 породица добити ваучере. Такође у
сарадњи са ЈКП Темерин, који на свом
магацинском простору има дрва за огрев,
поделићемо 60 кубика дрвета. На основу
списка Центра за социјални рад грађани ће
добијати по два кубика огревног дрвета. То
су неке мере које ћемо спровести како
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бисмо помогли нашим грађанима ове
зиме.
Када ће почети грејна сезона?
– Грејна сезона би требало да почне 31.
октобра. Пракса је, а и у одлукама је предвиђено да грејна сезона почиње средином
октобра. Ми смо донели одлуку да ову
грејну сезону померимо за 31. октобар,
имајући у виду да су темепратуре преко 20
степени, а и познато је шта се дешава на
тржишту енергената, тако да је наша одлука била рационална. Колико сам приметио
грађани имају разумевања. Грађанима
желим да поручим да воде рачуна о енергентима, како струје тако и гаса, да поштују
мере Владе и препоруке Општине Темерин, а локална самопурава им стоји на располагању за све додатне помоћи и инфорамције.
Т. К.
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Обележен јубилеј – 10 година рада и постојања Дневног центра за децу и младе

„АКО МИСЛИШ ДА ЋЕШ
УСПЕТИ – УСПЕЋЕШ, АКО
МИСЛИШ ДА НЕЋЕШ – У ПРАВУ СИ“
За десет година, својим услугама Центар обухватио преко 600 деце и младих као и двоструко више
родитеља – Јубилеју присуствовали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, Покрајинског секретаријата, Републичког завода за социјалну заштиту

Д

невни центар за децу и
младе из Темерина 21.
октобра у сали биоскопа Културног центра „Лукијан
Мушицки“ обележио је свој
јубилеј - 10 година постојања
и рада на унапређењу квалитета живота и одрастања деце
у Темерину. Обележавању су
присуствовали представници
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Покрајинског секретаријата за социјалну политику,
демографију и равноправност
полова, Републичког завода за
социјалну заштиту, као и председник Општине Темерин Младен Зец са својим сарадницима.
– Ова услуга у нашој заједници постоји од 2012. године најпре као пројекат Европске уније, а потом као услуга у области
социјалне заштите намењена
најосетљивијој популацији становништва деци и младима са
сметњама у развоју и њиховим
породицама. Наш Дневни центар пружа услуге које подржавају и побољшавају квалитет
живота и ствара могућност за
самосталан живот деце и младих – наставља Зец. - Такође
нам је веома битно и значајно
да наши суграђани не буду на
маргини друштва, већ потпуно
равноправни. Велику захвалност изражавам координаторки овог пројекта Биљани Маричић која несебично побољшава
рад својим драгоценим искуством.
Према речима координаторке Дневног центра Биљане
Маричић, концепт обележавања јубилеја био је да само деца
учествују и тако покажу свој
таленат.
– Наши утисци са прославе јубилеја су заиста онако на
нивоу, врхунски. Показало се
уствари шта може да се уради у
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Темерину уз пуно труда и рада.
Показало се да деца и млади са
инвалидитетом могу да ураде
све, када им се понуде услови
за рад – додаје Маричић. - Наш
концепт је од почетка био да
само деца учествују, где су они
показали све таленте које су
имали уз помоћ пре свега васпитача Дневног центра. Иза
тога стоји свега пет дама, пет
професионалаца, као и подршка наше заједнице, односно
КУД-а „Вук Караџић“ на челу са
Анђелком, плесни студио Маестро и још неколико пријатеља
и сарадника Дневног центра.
Током деценије успешног
рада, центар је својим услугама обухватио преко 600 деце
и младих као и двоструко више
родитеља. Код највећег броја
деце, пружена је стимулација
њиховом развоју, боља комуникација и социјализација, стечене бројне вештине из различитих области, постигнута већа
самосталност и самопоузда-

ње, боља прихваћеност међу
вршњацима, активније укључивање у живот и друго. Услуге
свакодневно пружају специјализовани стучњаци, педагошке, психолошке, дефектоло-

шке и физиотерапијске струке
и известан број људи који на
разне начине, подржавају ове
рањиве групе.
За пружање услуга, центар
поседује националну лиценцу
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ПРАВА РЕЧ

Пише: Милован Балабан

Само да
рата не буде

Е

већ пет година, с обзиром на то
да испуњава неопходне услове
за обављање те врсте рада.
У центру функционише дневни боравак за децу и младе са
сметњама у развоју, као локална услуга у области социјалне
заштите, која доприноси одржавању и развоју капацитета
деце са сметњама у развоју
и њиховим породицима. Код
младих је побољшана способност бриге о себи и обављању
животних активности и вештине сналажења у јавном превозу, коришћење јавних служби,
у продавници, радном ангажовању и запошљавању и што
самосталнијем укључивању у
живот заједнице.
Истовремено, у центру се

од његовог оснивања пружају
услуге логопеда и услуге физиотерапеута деци предшколског
и школског узраста. Ове услуге
су из домена говорно језичког
и успореног психо-моторног
развоја деце раног узраста.
Увођењем ових услуга обезбеђује се велика подршка и родитељима, с обзиром на то да се
деци обезбеђују третмани у
својој општини што им олакшава функционисање и смањује
трошкове. Савремени начин
живота ствара бројне негативне појаве, међу којима и тренд
пораста деце са различитим
потешкоћама. То захтева већу
стручну подршку, како би се
правовремено умањиле негативне последица по будуће
генерације.
Координаторкa Центра сматра да ако мислиш да ћеш
успети – успећеш, ако мислиш
да нећеш – у праву си.
– После десет година, не баш
лаког и једноставног рада, с
обзиром на осетљивост групације са којом радимо, схватили
смо да заиста јесте важно и да
се можемо ослонити на поруку: Ако мислиш да ћеш успети –
успећеш, ако мислиш да нећеш
– у праву си! Све је на нама и
људи чине све. Најважније је
да постоје такви људи који се
и данас, у веома тешким друштвеним околностима, боре
за неке вредне, лепе и исконске ствари и идеје – поручује
Маричић.
С. К.

скалација рата у Украјини нас све
више доводи у простор стрепње, чак
и страха од могућег нуклеарног сукоба. Конфронтације Русије и НАТО-а поприма више него озбиљне димензије, а руски
председник је рекао да интензивна помоћ
запада Украјини може довести до ситуације да Руска федерација почне третирати алијансу као сукобљену
страну. У ситуација када НАТО улаже баснословне своте новца
на наоружање Украјине, када даје логистику у инструкторима,
те обавештајном раду и везама украјинској страни, речју када је
јасна намера да се ратује до последњег Украјинца у циљу амортизације велике словенске државе (што се у НАТО-у и све мање
крије), није чудно што се са руске стране све више може чути
реторика која колективни запад, као стварног господара ситуације у Украјини, перцепира као главног противника, али и виновника сукоба.
Наравно са запада се дијаметрално доживљава овај рат, са
акцентом на руску одговорност за трагедију на истоку. Но, како
год улози се подижу што чини да разматрање употребе нуклеарног наоружања није фантастика већ готово реално сагледавање
стварности. Политички запад хоће да пацификује Русију и доведе
је практично у статус земаља трећег света (због ресурса и природних богатстава која се крију на њеној великој територији),
док опет Путин покушава да врати својој држави потпуно достојанство велике силе стварајући тако мултиполарни поредак са
релевантним светским играчима, превенствено САД, Русијом и
Кином. Нико неће да попусти, обе стране осећају да би повлачењем много изгубиле. Америка и запад светску хегемонију а Русија статус, чак и регионалне силе.
У тој ситуацији опет наглашавамо нуклеарни сценарио није
фантазмагорија. Није фантастика замислити ситуацију да Москва
и Вашингтон не дођу до ма каквих преговора, јер практично и не
чине ништа у том правцу. Затим није незамисливо да због горе
поменутих циљева обеју страна почне примена тактичког нуклеарног наоружања, а када се ситуција измакне контроли стратешко нуклеарно наоружање почне да уништава велике градове
уз огромну ватрену стихију. На високим температурама почео би
да гори и армирани бетон, док би пожари стварали огњене буре
које убијају све што дише, а све би пратило стварање огромне
количине чађи што би створило у атмосфери густе слојеве облака
кроз које сунчева светлост и топлота не би могли да се пробију
до земље.
Резултат ових процеса било би нагло захлађење, температура
би се драстично спустила, завладала би нуклеарна ноћ, количина
радијације била би смртоносна, а масовна глад би проузроковала смрт оних који су неким чудом претекли. Описане последице
нуклеарног рата су пројекција из 80-тих година XX века совјетског математичара Никите Мојсејева. Тачност ове претпоставке
можда није потпуна, али свакако је суморна и алармантна. Остаје
само да се питамо да ли светски моћници живе у илузији да су
они “богови” и да имају мандат да креирају, па чак и униште свет.
Ипак, како 90% нуклеарног наоружања поседују НАТО и Русија мислим да ће обе стране остати у границама конвенционалног рата, упркос томе што смо сведоци нуклеарне реторике, која
долази пре свега са запада тумачећи Путинове иступе као претњу
свету, иако знају да је руски председник користио ову реторику у
циљу одвраћања и безбедности своје државе. Било како било и
трагични, али заиста трагични рат у Украјини, довољно је трауматичан, а његово ширење би заиста била катастрофа. Што се тиче
самог нуклеарног рата надам се да ће остати само у списима који
хипотетички разматрају шта би било кад би било.
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Екипа „Наших новина“

ПРИМЉЕН НОВИ ПЕДИЈАТАР У

Дефицит педијатара, интерниста и пулмолога у Србији – Ковид амбуланта од новембра месеца на
новој адреси

У

Дому Здравља у Темерину овог
месеца примљен је нови специјалиста педијатрије, др Весна
Теодоровић, тако да у педијатријској
служби сада ради укупно пет доктора,
двоје специјалиста ове области и три
лекара опште праксе.
Директор Дома Здравља, др Томислав Угарковић, тврди да је тренутни
технички проблем, не само у Темерину, већ на територији читаве државе,
дефицит педијатара. Поред тога,
постоји проблем и са недостатком специјалиста интерне медицине и пулмологије:
– Лекара опште медицине имамо
довољно, док је до скоро постојао
проблем са педијатрима и интернистима, који смо решили. Примили смо
новог педијатра, а од новембра месеца, три пута недељно, радиће нови
специјалиста интерне медицине. Сада
проблем имамо са пулмологијом, јер
је докторка отишла у пензију, а то радно место је затворено. Пошто више не
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постоји специјализација из ове области, него се у склопу интерне медицине иде на субспецијализацију пулмологије, та проблематика не тишти само
нас, већ је присутна на ширем подручју. За које време ћемо опет имати
плућног доктора, односно субспецијалисту интернисту пулмолога, ми то не
можемо прецизно рећи – констатује
директор.
Што се тиче медицинске опреме,
Угарковић наводи да су у периоду од
2017. године у потпуности обновили
опрему: добили су нови ултразвучни
апарат за рендген, нови ултразвучни
апарат за гинекологију, нову опрему за
офталмологију, аутоклав и три санитетска возила. У том контексту, директор указује на добру сарадњу са локалном самоуправом и председником
Општине Темерин.
– У протеклих пет година, откако сам
ја на овој позицији, одлично сарађујемо са локалном самоуправом. Председник Општине и комплетна екипа

која се тамо налази стварно имају
„слуха“ за нас. Када год се појавио
неки проблем, увек су нашли решење
и ја им се овим путем захваљујем.
Нама је у заједничком интересу да
водимо рачуна о јавном здрављу становништва наше општине – истиче
Угарковић.
Када је реч о тренутној ситуацији са
коронавирусом на територији општине Темерин, Томислав Угарковић напомиње да је коронавирус тренутно у
опадању, али и даље постоји. Процентуално гледано, од укупног броја
тестираних пацијената на дневном
нивоу, око 2-3 посто је позитивно на
Ковид 19. Вакцинација у последњем
периоду мало стагнира, тако да се,
мање људи вакцинише у односу на
прошлу годину. Тренутно је на реду
четврта – бустер доза вакцине.
Људи се слабо придржавају заштитних мера, конкретно ношења заштитних маски, увиђа Угарковић и притом
наглашава да је то проблем генерално
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у посети Дому здравља Темерин

ДОМУ ЗДРАВЉА У ТЕМЕРИНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ
ДОМА ЗДРАВЉА
ДОМ Здравља у Темерину послује у
пет здравствених јединица. У центру
Темерина тренутно послују општа
пракса, служба хитне медицинске
помоћи, педијатрија, гинекологија,
стоматологија, лабораторија, радиологија, психијатрија, психологија и
специјалистичка служба – физикална
медицина и рехабилитација и офталмологија. У здравственој станици у
Бачком Јарку налазе се служба опште
медицине, стоматологија, физикална
медицина и рехабилитација. Здравствена станица у Сиригу поседује
општу медицину и стоматологију, а
две амбуланте – Старо Ђурђево и
Телеп имају општу медицину. Дом
Здравља у Темерину тренутно броји
око 150 запослених радника.

у читавој земљи и окружењу, јер људи
не верују у овај вирус, а многи који
оболе и позитивни су, не придржавају
се мера и прописаних упутстава од
стране лекара.
– Иако смо створили колективни
имунитет тиме што је доста људи прележало вирус и што су се поједини вакцинисали, тешко могу да кажем да нам

корона не може ништа. Тренутно је у
фази мировања, али то је вирус који
мутира, и то је проблем, јер ми не знамо шта ће се десити у неко догледно
време, да ли ће он мутирати, да ли ће
бити неки нови сој, то нико не може
предвидети – каже Угарковић.
С обзиром на то да је Ковид 19 „нова“
болест која се појавила, она самим тим

захтева и рад нове службе медицине –
ковид амбуланту. У Дому Здравља у
Темерину ковид амбуланта тренутно се
налази на простору централне зграде,
где је иначе служба опште праксе,
међутим, од новембра месеца преместиће се на нову локацију. У питању је
простор државне апотеке у центру
Темерина, где се, према речима Угарковића, две трећине простора апотеке
оформило за ковид потребе, док је једна трећина и даље апотека.
– Ми смо из постојећег кадра успели
да обезбедимо кадар који ради са
ковид пацијентима на задовољавајући
начин, али морамо имати одвојену
службу за ове пацијенте. Како простор
у централној згради није довољан, у
договору са локалном самоуправом,
одлучили смо да део државне апотеке
у центру Темерина претворимо у ковид
службу. Тако да ћемо, надам се, од
почетка новембра имати дислоцирану
ту радну јединицу, што ће нам бити
тренутно, привремено решење – објашњава директор.
Служба опште медицине, на тај
начин, биће поново у приземљу централне зграде Дома Здравља, док ће
на спрату деловати специјалистичка
медицина – интерниста, психолог и
психијатар и офталмолог. Радно време
ковид амбуланте биће, као и до сада,
по налогу Министарства здравља, од 8
до 22 часа.
З. Бјекић
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Основна школа „Петар Кочић“ 30. септембра по први пут обележила Европски дан школског спорта

ДАН ШКОЛСКОГ СПОРТА
У ТЕМЕРИНУ

– Акценат био на повезивању екологије и важбања – Због лоших временских услова активности
спороведене у салама Школе – Сва деца тог дана ишла у преподневну смену

Е

вропски школски дан спорта по
први пут обележен је 30. септембра
у Темерину у Основној школи „Петар
Кочић. Активности су се одвијале у преподневној смени са учитељима и наставницима физичког васпитања, тако да су
деца из свих објеката ове школе обухваћена спортским активностима похађала
наставу у исто време.
Овај догађај у нашој земљи организују
Српски савез професора физичког васпитања и спорта у сарадњи са ЕУПЕА
(Европско удружење за физичко васпитање), уз пордршку Министарства просвете.
Главни циљ је промоција физичке
активности на међународном нивоу и
укључивање што већег броја деце и младих у процес физичког вежбања, а према
речима директорке ОШ „Петар Кочић“
Александре Мишковић, оваква дешавања су од изузетног значаја, јер код деце
развијају спортски и такмичарски дух.
– Ово је изузетно важно, јер се првенствено разликује од класичне наставе,
развија се спортски и такмичарски дух
код деце, што смо могли и да чујемо
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колико су се уживели да навијају за своје
екипе. Учешће у спорту омогућава деци
да склопе трајна пријатељства, развију
вештине комуникације, имају осећај
заједништва и науче да поштују своје
саиграче и тренере – каже Мишковић.
Ове године акценат је био на повези-

вању екологије и важбања и осмишљавања занимљивих спортско- еколошких
игара, међутим због лоших временских
услова сав програм се одвијао у салама
школе.
– Замишљено је, али нам временске
прилике нису дозволиле, да нека деца
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раде у салама, а нека у дворишту на
спортским теренима. Међутим, због
кише смо преорјентисали програм, тако
да су на крају сва деца била у салама у
сва три објекта. Нижи разреди су били
обухваћени спортским радњама у виду
полигона, док су виши разреди организовали екипе у кошарци, одбојци и
малом фудбалу – додаје Мишковић.
Спорт је важан за целокупан развој
детета и добро здравље. Бављење спортом има низ предности а неке од њих су:
смањен ризик од гојазности, здрав раст
костију и мишића, лигамената и тетива,
побољшана координација покрета и
равнотежа, већа способност физичког
опуштања, побољшан сан, добро ментално здравље као што је веће самопоуздање, побољшане социјалне вештине,
побољшане личне вештине, и много
других предности. Наставница физичког
васпитања у ОШ „Петар Кочић“ Мирјана
Радић Рогуља истиче да је кретање јако
важно за развитак сваког детета.
– С обзиром на то да наша школа први

СВИ ЂАЦИ УЧЕСТВОВАЛИ
У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА

У основној школи „Петар Кочић“
настава се одвија у три објекта. Главни
објекат, уједно и највећи, налази се
центру Темерина, други је у Старом
Ђурђеву. У оба ова објекта ученици
наставу похађају од првог до осмог
разреда. Трећи објекат се налази на
Телепу, где се настава похађа од првог
до четвртог разреда. Школа укупно

има 48 одељења у три објекта и 1111
ђака. Поводом Европског школског
дана, 30. септембра сви ђаци, из сва
три објекта су били у истој преподневној смени и тог дана послали најлепшу
слику, у којој преко 1000 ђака заједнички, кроз спортске активности, скреће пажњу својим вршњацима, родитељима на важност бављења спортом.

пут учествује у овом пројекту, који је у
организацији Српског савеза професора
физичког васпитања и Европске асоцијације школског спорта, за нас је ово од
великог значаја. Имајући у виду да свако
кретање која су данашњим даном деца
реализовала, што кроз полигоне, спортске игре, као и кроз фер плеј навијања
на трибинама, практично се сматра
физичким кретањем, које је наравно најважније у развитку сваког детета – прецизира Мирјана Радић Рогуља.
С. К.
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Филмска пројекција „Сечен – некад и сад“ приказана 17. октобра

СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРИКАЗАЛИ
ШКОЛУ КРОЗ ФИЛМ

Ф

илмска пројекција „Сечен – некад и
сад“ приказана је 17. октобра у два
термина, у сали биоскопа Културног
центра „Лукијан Мушицки“ у Темерину.
Документарни филм о Средњој школи
„Лукијан Мушицки“ односно о дворцу
Сечен, је уствари дело ученика ове школе,
чији је циљ био да представе како школу
тако и образоване профиле и смерове које
похађају, а такође и културно историјски
споменик, дворац Сечен.
Пред пуном салом приказано је како су
некад изгледале зидине старе преко два
века, какве догађаје памте и који важни

људи и чувене породице су боравиле у
њима.
Директорка Средње школе „Лукијан
Мушицки“ Татјана Вељковић не крије изненађење и позитивне утиске о пројекцији
филма који, према њеном мишљењу, није
само за приказивање деци која се школују у
тој школи, већ за ширу јавност.
– Била сам прилично изненађена, на
самом почетку деца су ме упознала са
самом идејом, шта имају у плану. Међутим, у почетку сам била скептична, ближило се лето, да ли ће планирано извести до
краја или не, кад одједном у септембру
освануо је коначан исход тог прилога и
само су јавили да су они то снимање завршили и да се ради пројекција. Тако да сам
ја баш под једним позитивним утиском,
заиста су се ученици потрудили да направе
филм који је за приказивање у јавности, не
само онима који се школују, него уопште и

људима који живе у Темерину.
Према речима директорке у неколико
наредних година дворац Сечен ће обући
своје ново старо одело, те ће Средња школа
бити једно велелепно издање у Темерину.
– Сигурна сам да је од великог значаја
овај документарни филм и да би требало
можда још више таквих прилога. Самим тим
што је школа поднела захтев за израду пројектно – техничке документације и дворац
Сечен ће ући у реконструкцију односно обући ће своје ново старо одело. За наредних
неколико година, ова зграда ће бити једно
велелепно издање које ће бити на част грађанима Темерина који то и заслужују.
Ову пројекцију осмислили су ученици
Средње школе „Лукијан Мушицки“ у сарадњи са школским психологом Оливером
Ковачевић, која је и више него задвољна
сарадњом и организацијом.
С. К.

ИСТОРИЈА ДВОРЦА СЕЧЕН
ДВОРАЦ Сечен у Темерину је дворац који је изградила породица Сечен
(гроф Шандор Сечен) крајем 18. и почетком 19. века. Реч је о непокретном културном добру као споменик културе од
изузетног значаја. Дворац у Темерину је
спратна грађевина, јасних стилских
карактеристика, елегантног и једноставног барокног класицизма. Резиденцијални племићки објекат један је од ретких
који је сачуван у готово изворном облику.
Дво рац
је
изгра ди ла
породи ца
Сечен 1795. године. Породица Сечен про-
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дала је дворац и имање богатом апатинском трговцу Анталу Фернбаху у другој
половини 19. века.. Ана Фепнбах и Петар
Фернбах су били његови наследници и
држали су комплетан Темерин све до
аграрне реформе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца из 1920. године.
Парк око дворца је претворен у школско игралиште и у градски парк. Некада је
целокупно имање у околини дворца заузимало површину од 13 јутара.
Данас се у дворцу налази средња школа “Лукијан Мушицки”.

Среда, 26. октобар 2022.
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Од 3. до 9. октобра у Темерину обележена Дечија недеља

Д

ПОЧЕТАК ОКТОБРА ОДЗВАЊАО
ДЕЧИЈОМ ГРАЈОМ И ПЕСМОМ

ечја недеља је традиционално обележена у првој
недељи октобра под слоганом „Шта детету треба да
расте до неба?“, па сходно
томе у нашој општини од 3. до
9. октобра реализоване су различите активности, у којима су
учешће узела сва деца. Малишани свих узрасних група учествовали су у бројним ликовним, говорним и физичким
активностима у складу са
темом. У недељи посвећеној
најмлађима, од активности
низале су се филмске пројекције, изложбе, музичке активности, промоције књига, представе, предавања на различите
теме, као и радионице.
Дечија недеља почела је
отварањем дечије ликовне
изложбе “Све боје инклузије” у
организацији Дневног центра
за децу и младе у Темерину
која је уприличена у галерији
Културног центра, чији је в.д.
директор Божидар Пролић
изразио захвалност свим учесницима у манифестацији.
– Част нам је и задовољство
што смо и ове године обележили Дечију недељу. Заиста смо
поносни на сву нашу децу, учитеље и наставнике што су својим учешћем допринели да ова
недеља изгледа овако лепо.
Искористио бих прилику да се
захвалим запосленима у Културном центру и у Туристичкој
организацији општине Темерин на професионализму и
посвећености у реализацији
манифестације – наводи Пролић.
У оквиру ове манифестације,
последњег дана, у центру
Темерина одржан је дечији
карневал. Велики број малишана предвођен васпитачицама и учитељима су маскирани
продефиловали центром, а
њихови родитељи, баке и деке,
али и случајни пролазници су
могли да виде насмејана лица
деце прерушене у гусаре,
вештице, кловнове, каубоје...
Темерином је тог дана одзвањала дечија граја и песма, а
шарени костими су само још
више улепшали завршетак
недеље посвећен деци. Карне-

валу је присуствовао и председник Општине Темерин Младен Зец, који наводи да ће
овакве манифестације увек
имати подршку од стране
Општине.
– У центру Темерина је продефиловало више од 300 малишана из ПУ “ Вељко Влаховић”
и основаца из школа општине
Темерин. Ове године као и
претходних наша локална
самоуправа подржала је одржавање овакве манифестације
која је измамила безброј дечијих, а и родитељских осмеха,
чиме смо засигурно досегли
циљ – са задовољством истиче
Зец.
Дечија недеља се сваке године одржава у месецу октобру,
са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете
као носиоца права, на потребе
деце у породици, друштву и
локалној заједници, на њихово
право да одрастају у што
бољим условима, на једнаке
шансе за развој и остварење
потенцијала.
С. К.
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Туристичка организација општине Темерин учестовала
на Међународном фестивалу туристичких публикација у Крушевцу

ПРВА НАГРАДА ЗА ТУРИСТИЧКУ
МАПУ ТЕМЕРИНА

- Учествовало 40 туристичких организација из Србије и Републике Српске – Темерин на овом
фестивалу по трећи пут освојио награду

Т

уристичка организација
општине Темерин на
Међународном фестивалу туристичких публикација
“Кофер слова”, организованој
у Крушевцу 14. октобра, освојила је прву награду “Златни
кофер” у категорији “Туристичка мапа”.
Илустрације мапа заправо
се односи на туристичке производе које ТОО Темерин тренутно продаје, а то су “Јарачка
рапсодија”, “Темеринска прича” и “Крстарење Јегричком”.
Мапе су приказ илустрованог дизајна Иване Баћковић и
“Two birds design”, а дизајниране су на основу бесповратних средстава добијених на
конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Средства су била намењена развоју туристичког
потенцијала, промоцији, а за
ту намену добили су 180.000
динара.
Том приликом , намењена
средства су искоришћена за
дизајн новог логоа ТОО Темерина, три илустроване мапе и
дизајн нове брошуре туристичке понуде Темерина, а
која се односи на смештај,
историјско и културно наслеђе, као и гастрономску понуду.
На фестивалу је учествовало
више од 40 Туристичких организација из Србије и Републи-

ке Српске, а такмичили су се у
11 различитих категорија.
Тури стич ка
орга ни за ци ја
општине Темерин традиционално сваке године учествује
на овом фестивалу, а ово је
трећи пут да освајају награду.
Зоран Говедарица из ТОО
Темерин каже да су веома
поносни на ову награду.

НАГРАЂЕНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ МАПА
У оквиру ових мапа представљене су туристичке туре и понуда општине Темерин.
Програм туре “Темеринска прича”:
• Обилазак Дворца “Сечен”-дегустација меда и
ракије
• Етно кућа Тајхаз
• Легат Барањи Кароља и Злате Марков Барањи
• Хотел “Стари Рубин”-дегустација вина винарије Аџић и темеринске шницле
Програм туре “Крстарење Јегричком”
• Катамаран Чигра плови у темеринском делу
Јегричке.Вожња у трајању од око сат времена
стартује код Информативног центра Парка
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природе Јегричка и води све до осматрачнице
близу Жабља.
Програм туре “Јегричка рапсодија”
• Разгледање етно музеја “Брвнара” уз дегустацију производа из крајишког краја, као и
меда удружења “Еко пчелар”
• Посета немачкој кући и дегустација вина
винарије Јурић
• Обилазак храма Успења пресвете богородице
• Посета крафт пивари и дегустација пива Мr.
Smith
• Посета атељеу керамике као и атељеу Александре Пејић

- Туристичка организација
општине Темерин је учествовала у више категорија на
Фестивалу. Са поносом можемо да истакнемо, да смо у
великој конкуренцији освојили “Златни кофер” прву награду у категорји “Туристичка
мапа”.Међународни фестивал
тури стич ких
публи ка ци ја
“Кофер слова” у Крушевцу је
добра прилика за сусрет са
колегама , размену искустава
и примену нових трендова у
промоцији туристичких производа. Радујемо се да је стручни жири и овај пут препознао
труд који улажемо у што квалитетнију промоцију туристичких производа наше општине.
Атмосфера и организација
фестивала су били одлични –
наглашава Говедарица.
Т. К.

АКТУЕЛНО
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Довољне количине природног гаса за потрошаче у општини Темерин

Н

НОВИ ОБРАЧУН ПОТРОШЊЕ ГАСА

ови обрачун потрошње
природног гаса, који се
уместо у кубним метрима
обрачунава у киловат часовима,
почео је од 1. октобра.
Директорка Јавног предузећа
„Гас“ Темерин Маја Бјекић каже
да су самим тим и цене природног гаса преведене на ове јединице.
– Цена природног гаса од августа 2017. године до 1. августа ове
године се није мењала и износила је за категорију домаћинства 35,01 дин/м3 без ПДВ-а. Од
августа 2022. године цена за ову
категорију је порасла на 37,84
дин/м3 без ПДВ-а, као последица повећања набавне цене гаса.
Новина у обрачуну природног
гаса почела је од октобра 2022.
године, када се испоручени природни гас исказује у kWh. Такође
цене природног гаса су преведене на ове јединице. О овом смо
обавестили потрошаче на нашој
интернет страници www.jpgastemerin.rs. За сада немамо информације о могућем поскупљењу
гаса – каже Бјекић.
Јавно предузеће „Гас“ тренутно снабдева гасом око 7.000
потрошача на територији општи-

не Темерин. Природни гас за
потребе потрошача у Општини
Темерин ово предузеће набавља од ЈП „Србијагаса“ Нови Сад
на основу уговора о снабдевању
јавних снабдевача.
– Наша набавка природног
гаса зависи од „Србијагаса“ тако
да уколико они према нама обуставе испоруку то ће се истовремено одразити на испоруку према нашим потрошачима. За сада
нема најављеног прекида испоруке гаса. Евентуални радови на

мрежи могу довести до краткотрајних прекида испоруке гаса, а
о томе на време обавештавамо
потрошаче – објашњава Бјекић.
Према њеним речима у претходном периоду радили су на
замени старих мерних уређаја
и постављани су нови уређаји са
температурним компензатором.
– Редовним техничким прегледима унутрашњих гасних
инсталација контролисана је
заптивеност спојева на КМРС
као и непропусност на заварним

спојевима и спојевима гасних
славина и гасних трошила који
су у саставу унутрашњих гасних
инсталација. Такође се ради
редовна одоризација природног гаса на мерно регулационим
станицама у Темерину, Бачком
Јарку и Сиригу. Наши потрошачи користе природни гас током
целе године, у летњем периоду
потрошња је мала, гас се користи углавном за потребе кувања, док се у зимском периоду
потрошња повећава због грејања – наводи Бјекић.
Том приликом апеловала је
на грађане да редовно измирују
своја дуговања.
– Апелујемо да због наступајуће грејне сезоне потрошачи редовно измирују доспеле
обавезе како би се омогућило даље редовно снабдевање
природним гасом. За било које
информације потрошачи могу
да се интересују у просторијама
Jавног предузећа Гас Темерин
Новосадска 421, путем телефона 843-633 и 843-655 или путем
маила office@jpgastemerin.rs и
на интернет страници www.jpgastemerin.rs – поручује Бјекић.
Т. К.

Октобар, месец правилне исхране

„КАКО ЈЕДЕШ ТАКО МИСЛИШ,
КАКО МИСЛИШ ТАКО ЖИВИШ”

Светски дан хране обележен 16. октобра – Савети Дома здравља Темерин у вези са исхраном

Х

рана представља првенствено извор енергије потребне за нормалан рад организма.
Ваше здравље и продуктивност у свим
животним добима директно су повезани са
начином исхране. Често се дешава да тешко
можете устати из кревета, да вам се не иде на
посао, да сте уморни чим устанете - све су то
знакови да би било пожељено изменити начин
исхране.

Да би почели правилно и здраво да се хранимо потребно је придржавати се неколико смерница:
− Није сваки организам исти, потребе за храном
су индивидуалне
− Једите у умереним количинама 5 оброка
дневно
− Не једите брзо, у току јела размишљајте о храни коју једете
− Не грицкајте између главних оброка
− Пијте доста воде
− Не једите превише зачињену храну
− Увек једите за столом
− Једите разноврсну храну
− Бавите се спортом, онолико колико вам прија

Потребно је око 40 хранљивих материја да би
човек био здрав. Основне хранљиве материје су
витамини, минерали, протеини, масти и угљени
хидрати. Пирамида исхране је визуелни приказ
намирница које треба да буду заступљене у свакодневној исхарни. Количина намирница које
узимате су индивидуалне и зависе од вашег
организма – старост, физчки активност, болести
итд.
„Не знам ко је отац ваше болести, неправилна
исхрана јој је мајка„ ( Георг Хербер).
Без одговарајуће исхране, човек не може да
створи одбрамбене снаге организма, које га штите од разних вирусних и бактеријских инфекција.
Многе озбиљне и честе болести данашњице, као
што су висок крвни притисак или дијабетес,
инфаркт срца или шлог би се могле избећи одбацивањем лоших навика у исхрани. Правилна
исхрана не представља само избацвање нездравих намирница већ укључивање што већег броја
здравих намирница. За било какве веће промене
у начину исхране и пре започињања физичке
активности ОБАВЕЗНА је консултација са лекаром или нутриционистом.
Варга Шомођи Корнелија и Елек Зита
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Кик-бокс клуб „Спарта 2013“ тријумфовао на Светском првенству у Италији

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ЧЛАНОВА
КИК-БОКС КЛУБА „СПАРТА“
ИЗ ТЕМЕРИНА

– Освојене две златне и једна сребрна медаља – Прво место за репрезентацију Републике Србије
у конкуренцији од 63 државе

Н

а Светском првенству у кик-боксу за
децу, кадете и јуниоре, које је одржано
од 30. септембра до 9. октобра 2022.
године у Лиду ди Језолу, у Италији, чланови
кик-бокс клуба „Спарта 2013“ из Темерина Стефан Ђуричић, Алекса Гермек и Вања Грбић
постигли су изузетне резултате. Старији јуниор,
Стефан Ђуричић и млађи јуниор, Алекса Гермек, освојили су златне медаље, а млађа јуниорка, Вања Грбић, заузела је друго место и
донела сребро репрезентацији Србије.
На овом првенству учествовало је преко
2.500 такмичара из 63 државе света. Репрезентација Републике Србије, предвођена селектором Срђаном Радуловићем, која је наступила
са 35 такмичара из категорије кадета и јуниора
у дисциплинама К1 и Лоу кик (Low kick), заузела је прво место на светској листи по броју
освојених медаља – 14 златних, четири сребрне и осам бронзаних.
Председник кик-бокс клуба „Спарта 2013“ из
Темерина, Жељко Шобић, а уједно и тренер и
члан стручног штаба репрезентације, присећа
се финалних мечева својих такмичара на Светском првенству:
– Сви моји такмичари су ушли у финале у
дисциплини К1, на шта сам веома поносан.
Стефан Ђуричић, капитен репрезентације, у
финалу је савладао учесника из Молдавије;
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Алекса Гермек је такође тријумфовао у финалу,
победивши репрезентативца Турске; а Вања
Грбић је изгубила од учеснице из Турске и завршила као вицешампион. Током читавог првенства сви такмичари из наше репрезентације су
дали свој максимум, навијали су и бодрили
једни друге кроз мечеве – објашњава тренер.

БЕНЕФИТИ КИК-БОКСА
ЗА ПСИХОФИЗИЧКИ
РАЗВОЈ ДЕЦЕ
КАО највећу предност овог спорта за
развој деце, поред физичког аспекта који
се огледа у побољшању физичких карактеристика, јачине, отпорности, повећања
перформанса, Шобић истиче стварање
самопоуздања код деце.
Припреме за Светско првенство трајале су
укупно девет недеља. Жељко Шобић је крајем
јула кренуо са тренинзима са Стефаном, Алексом и Вањом у Темерину, да би у септембру
отишли на десетодневну припрему репрезентације, реализовану у Спортском кампу „Караташ“ у Кладову, уз финансијску подршку Кикбокс савеза Србије и Министарства омладине

Среда, 26. октобар 2022.

АКТУЕЛНО

ОСНИВАЊЕ КЛУБА
И ТРЕНУТНО СТАЊЕ
КИК-БОКС клуб „Спарта 2013“ из Темерина званично је основан 2013. године,
док су тренинзи почели да се одвијају
2012. године. Пре тога, Жељко Шобић се
професионално бавио овим спортом у
кик-бокс клубу „Војводина – Велетабак“, а
своју активну каријеру је завршио 2013.
године, када се посветио раду са децом.
Оснивањем клуба, започела је нова ера
ударачког спорта у Темерину, који није
постојао од средине 1980-их година, када
је некадашњи бокс клуб угашен.
Данас, кик-бокс клуб „Спарта 2013“ броји око 60–70 чланова, који су распоређени
у четири групе, према узрасту:
- Прва група – деца узраста од 7 до 13
година,
- друга група – деца узраста од 14 до 16
година,
- трећа сениорка група којој припадају
старији јуниори (17 и 18 година) и сениори и
- четврта рекреативна женска група
и спорта. Напоран труд и рад такмичара и
њихових тренера довео је управо до оваквог
резултата, који је, према речима Шобића, од
круцијалне важности, како за Србију, тако и за
нашу општину:
– Резултат који смо постигли представља
огроман успех за Србију, јер нико до сада није
донео 14 златних медаља са неког међународног такмичења у историји Кик-бокс савеза
Србије. За Темерин је ово такође историјски
успех, будући да на нивоу наше општине до
сада нисмо имали светске прваке ни у једном
спорту. Важно је такође нагласити да једино
Темерин, од свих општина у Србији, има освојена два злата – истиче Шобић.
Поред овог успеха, кик-бокс клуб „Спарта
2013“ у претходних неколико сезона бележи

веома добре резултате. Најзначајнији од њих
на клупском нивоу су прво место у Војводини
четири године заредом (2018, 2019, 2020. и
2021.), као и Србији прошле године, док су
појединачне резултате на Европском првенству у Будви прошле године остварили Стефан
Ђуричић са освојеним златом, и Александар
Дондур и Алекса Гермек, као вицешампиони.
У наредном периоду, клуб се припрема за
предстојеће турнире – три првенства Војводине и завршни међународни куп у Нишу, „Balkan
Best Fighters“, који ће се одржати у децембру.
Готово је сигурно да ће кик-бокс ући у породицу олимпијских спортова на Олимпијским
играма 2028. године у Лос Анђелесу, на којима
ће бити приказана дисциплина К1. Тренер тим
поводом размишља у правцу да ће његови такмичари, који су освојили медаље на Светском
првенству у поменутој дисциплини, за шест
година бити на врхунцу снаге и донети Србији
прва олимпијска одличја у овом спорту.
Финансијску подршку клубу пружа локална
самоуправа Општине Темерин, са којом имају

успешну сарадњу. Према речима Шобића,
средства која примају од локалне самоуправе
користе за учешће на четири државна првенства у току године и један европски или светски куп у окружењу. Обезбеђено им је да тренирају у спортској хали три пута недељно, као
и да у летњем периоду реализују тренинге и
припреме на базену, што је био случај и ове
године приликом припремања за Светско
првенство.
Значајно је истаћи да су сви чланови кикбокс клуба „Спарта 2013“ из општине Темерин, што је прилично ретко у такмичарском
спорту у данашње време:
– Читава наша екипа је састављена искључиво од деце из наше општине. Трудим се да сву
децу задржим, да остану овде. До сада нико
није отишао у други клуб, јер се залажем за то
да у Темерину имају најбоље услове за овај
спорт. Једноставно, деца су ту јер су део шампионског клуба, који је првак Србије и у којем
тренирају прваци света – каже Шобић.
З. 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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Војвођанска лига „Југ“

ГОЛЕ А ДА У ТЕМЕ РИ НУ
Слога (Т) – Раднички (Ш) 6:3 (2:0)
Темерин – Гледалаца:
150. Судија: Александар
Јевтић (Будисава) 7. Стрелци: Јакшић у 13, Томић у 25,
Милетић у 46, Паповић у 57,
Марјановић у 76. и Буквић у
90. за Слогу, С. Субић у 60,
Ђачанин у 63. и Пурић у 88.
за Раднички. Жути картони:
Паповић, Унгар, Павин, Б.
Пролић (Слога), Пурић, Смиљанић (Раднички).
СЛОГА: Војводић 7, Томић
8, Пастор 7,5, Унгар 7, Јаковљевић 7, Борић 7 (од 67.
Буквић 7), Милетић 8 (од 64.
Марјановић 8), Павин 7 (од
67. Б. Пролић - ), Паповић
8,5, Клаић 7,5, Јакшић 7,5
(од 80. Радонић - ).
РАДНИЧКИ: Николић 6,
Добројевић 6 (од 46. Ђачанин 7), Миланко Субић 6,
Баштић 5,5, Дрча 6, Радић
5,5, Рајшић 5,5 (од 74.
Сороћко - ), Мијатовић 7,
Срђан Субић 6,5, Смиљанић
7,5, Пурић 8.
Играч утакмице: Паповић
Темеринци су кренули
офанзивно, па је Зоран Јакшић, после акције Филипа
Клаића и Бошка Паповића, ударцем главом, погодио за вођство, убацивши
се из другог плана. Капитал
је дуплирао дефанзивац
Немања Томић, усамљен
испред голмана Николића,
без потешкоћа је крунисао
центаршут Милутина Милетића. До одласка на одмор,
Шиђани су запретили два
пута, из прекида, преко Драгана Смиљанића.
Само што је почело друго
полувреме, акцију је иницирао расположени Паповић, капитен Роберт Пастор
је одиграо улогу асистента,
док је тачку ставио Милутин
Милетић – 3:0. Није се дуго

БОДОВИ ТЕМЕРИНЦИМА: Смиљанић (Раднички) и Павин (Слога) ФОТО: М. Менићанин

чекало на нови погодак,
Бошко Паповић је одлично реаговао на центаршут
Филипа Клаића и надмудрио младог голмана Радничког.
Гости су у 60. минуту смањили на 4:1, захваљујући
спретној реакцији Срђана
Субића, уз повратну лопту пожртвованог Драгана

Смиљанића и асистенцију
Младена Пурића. Три минута касније, Пурић је све урадио, а најмлађи на терену,
Срђан Ђачанин (16), уписао
се у стрелце.
У 76. минуту, Ненад Марјановић је разменио дупли
пас са Паповићем, успевши
некако да пребаци лопту
преко линије окружен тро-

јицом противничких играча. Капитен гостију Немања
Дрча је дијагоналом пронашао Пурића, а најзапаженији играч гостију је лако матирао Војводића, остављеног
на ветрометини. Тачку на
голеаду, ставио је Мирослав
Буквић, после корнера Марјановића.
М. Менићанин
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