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Пот пи сан уго вор за доде лу сред става за изград њу фабри ке воде у Теме ри ну 22. новем бра

НАЈ ВЕ ЋА ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА
У ПОСЛЕД ЊИХ СТО ГОДИ НА

Вред ност радо ва 1.6 мили јар ди дина ра – Капа ци тет фабри ке 130 лита ра воде у секун ди – Реша ва-
ње више го ди шњег про бле ма свих гра ђа на општи не Теме рин

Уго вор о доде ли сред ста ва потреб них 
за изград њу фабри ке воде у Теме ри ну 
22. новем бра пот пи са ли су дирек тор 

Упра ве за капи тал на ула га ња Ауто ном не 
покра ји не Вој во ди не Милош Мале тић и 
пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец. 

Вред ност инве сти ци је је 1.6 мили јар ди 
дина ра и под ра зу ме ва изград њу новог 
постро је ња и рекон струк ци ју посто је ћих 
буна ра на про сто ру Месне зајед ни це Ста ро 
Ђур ђе во.

Мале тић каже да је реч о јед ном капи тал-
ном инфра струк тур ном про јек ту, у чије ће 
бене фи те гра ђа ни општи не Теме рин има ти 
при ли ку и сами да се уве ре. 

– Чином пот пи си ва ња уго во ра Покра јин-
ска вла да је, пре ко Упра ве за капи тал на ула-
га ња, доде ли ла општи ни Теме рин ини ци јал-
на сред ства за поче так изград ње фабри ке 
пре чи ста ча пија ће воде у Ста ром Ђур ђе ву. 
Реч је заи ста о јед ном капи тал ном инфра-
струк тур ном про јек ту, о чему све до чи сама 
вред ност радо ва од 1.6 мили јар ди дина ра 
са ПДВ-ом, а што укљу чу је обим од 30.000 
ста нов ни ка ове општи не, затим јед ном пер-
спек тив ном инду стриј ском зоном, где се 
капа ци тет са посто је ћих 35 лита ра у секун ди 
поди же на 130 лита ра. Јасно је да општи на 
Теме рин не би могла да исфи нан си ра овај 

про је кат сама, тако да захвал ност сва ка ко 
тре ба усме ри ти ка Покра јин ској вла ди на 
челу са пред сед ни ком Миро ви ћем, који су 
пре по зна ли зна чај и нео п ход ност овог про-
јек та, где ће се сами жите љи уве ри ти у све 
бене фи те ова квог постро је ња. 

Том при ли ком додао је и да је овај про је-
кат добар пока за тељ сарад ње Покра јин ске и 
Репу блич ке вла де, као и рав но мер ног реги-
о нал ног раз во ја.  

– Покра јин ска вла да је, у овим иза зов ним 
вре ме ни ма, успе ла да исфи нан си ра овај 
про јек та током ове и наред не две буџет ске 
годи не. Овај про је кат пока зу је сву синер ги ју 
и дослед ност у сарад њи изме ђу Покра јин-
ске и Репу блич ке вла де и смер ни ца ма које 
је дао пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
а тичу се рав но мер ног реги о нал ног раз во ја, 
где ће све локал не сре ди не има ти пија ћу 
воду, кана ли за ци ју, пут ну инфра струк ту ру и 
омо гу ћи ти да оне буду при влач не и задр же 
ста нов ни штво како би се даље раз ви ја ле – 
пору чио је Мале тић. 

Зец је под се тио да гра ђа ни наше општи не 
већ дуго годи на чека ју да се реши ово пита-
ње и да ће захва љу ју ћи Покра јин ској вла ди 
тај про блем бити решен. 

– Опште је позна то да цела Вој во ди на има 
про блем са пија ћом водом, па тако и ми у 

општи ни Теме рин има мо тај про блем. Наши 
сугра ђа ни чека ју већ годи на ма да се реши 
то пита ње. Упра во данас смо пот пи са ли овај 
уго вор, уско ро ћемо рас пи са ти јав ну набав-
ку. Вред ност радо ва за изград њу фабри ке 
воде је 1.6 мили ја ди дина ра, што општи на 
не би могла ника да да издво ји из соп стве-
них сред ста ва, јер је тај износ у виси ни 
отпри ли ке два наша годи шња буџе та. Вели-
ку захва ност због тога дугу је мо Покра јин-
ског вла ди и госпо ди ну Иго ру Миро ви ћу, 
као и Упра ви за капи тал на ула га ња – наво ди 
Зец. 

Пре ма њего вим речи ма ово је нај ве ћа 
инве сти ци ја у општи ни Теме рин у послед-
њих 100 годи на. 

–Фабри ка ће бити сме ште на у Ста ром 
Ђур ђе ву, на месту где се сада нала зе буна-
ри. Пред ви ђе но је да фабри ка буде гра ђе на 
три буџет ске, а две кален дар ске годи не, 
тако да оче ку је мо да ће наши гра ђа ни за 
две годи не има ти здра ву воду за пиће. 
Морам да напо ме нем да је ово инве сти ци ја 
коју гра ђа ни општи не Теме рин не пам те, јер 
је то нај ве ћа инве сти ци ја у послед њих 100 
годи на. То је било наше обе ћа ње пред 
послед ње избо ре и као што види те то обе-
ћа ње је и испу ње но – закљу чу је Зец. 

Т. К.
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Пред сед ник Општи не Теме рин оби шао радо ве на врти ћу у Бач ком Јар ку

ПОСТА ВЉА ЊЕ КРОВ НЕ
КОН СТРУК ЦИ ЈЕ НА ОБЈЕК ТУ

ВРТИ ЋА „БАМ БИ“

У про је кат уло же но 112 мили о на дина ра без ПДВ-а – Повратак деце у објекат „Бамби“ пла ни ран 
је за сеп тем бар 2023. годи не

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец зајед но са сарад ни ци ма, 
заме ни ком Деја ном Бра да шем, чла-

ном већа Општи не Теме рин Иза бе лом 
Урбан, дирек то ром Јав ног Кому нал ног 
Пред у зе ћа Теме рин Дра га ном Бјељ цем и 
дирек тор ком пред школ ске уста но ве „Вељ-
ко Вла хо вић“ Вером Бје љац, оби шао је 25. 
окто бра радо ве на објек ту врти ћа „Бам би“ 
у Бач ком Јар ку. Тим пово дом пред сед ник је 
нагла сио да је ово тре нут но нај ве ће гра ди-
ли ште на тери то ри ји наше општи не, те да је 
за потре бе реа ли за ци је овог про јек та уло-
же но 112 мили о на дина ра.

– Упра во смо оби шли нај ве ће гра ди ли-
ште на тери то ри ји општи не Теме рин. У овај 
озби љан про је кат локал на само у пра ва уло-
жи ла је 112 мили о на дина ра, без ПДВ-а. 
Када смо запо че ли са овом инве сти ци јом 
наи шли смо на поје ди не про бле ме, због 
чега смо ради ли нови анекс уго во ра за 
непред ви ђе не радо ве, па смо зато у јед ном 
момен ту нaпрaвили пaузу, док не сре ди мо 
папи ро ло ги ју. Све је у међу вре ме ну сре ђе-
но и наста ви ли смо са радо ви ма. Упра во се 
поста вља кров на кон струк ци ја на објек ту, а 
у наред не две до три неде ље ће бити 

поста вљен читав кров, након чега ће мај-
сто ри запо че ти уну тра шње радо ве – обја-
шња ва пред сед ник.

После ове инве сти ци је, чији је завр ше-
так, пре ма речи ма Зеца, пла ни ран у мар ту 
наред не годи не, фокус ће бити поста вљен 

на пар тер но уре ђе ње објек та, у циљу оспо-
со бља ва ња за њего ву наме ну. С обзи ром 
на то да је ово изу зет но важан обје кат зато 
што у њему бора ве деца, пред сед ник твр ди 
да ће се води ти рачу на да пар тер но уре ђе-
ње буде ква ли тет но и лепо изве де но. 
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Пажња ће се посве ти ти пре у ре ђи ва њу 
игра ли шта, обез бе ди ће се заштит на огра да 
и побољ ша ти сам при лаз врти ћу, како би 
деца, буду ћи да овај обје кат дели дво ри-
ште са ОШ „Слав ко Родић“, без бед но дола-
зи ла у вртић.

Члан већа Општи не Теме рин Изабе ла 
Урбан, при ли ком посе те гра ди ли шту, тако-
ђе је ука за ла на зна чај ових радо ва за буду-
ћу децу, као и за вас пи та че:

– Ја сам изу зет но задо вољ на и срећ на и 
надам се да ће се радо ви убр зо при ве сти 
кра ју. С обзи ром на то да сам и ја по про фе-
си ји вас пи тач, знам шта зна чи ради ти у 
ску че ном про сто ру и гле да ти сва ког дана 
лицем у лице роди те ље и децу која нису 
могла бити при мље на. Зато смо и запо че ли 
ову акци ју и надам се да ћемо успе ти у 
томе – каже Иза бе ла Урбан.

У објек ту „Бам би“ до сада није било 
довољ но про сто ра, па зато није било могу-
ће при ми ти сву децу која су се при ја ви ла 

за упис. Тако ђе, у овом врти ћу нису посто-
ја ле гру пе јасле ног узра ста, а још један 
про блем био је тај да су деца пред школ-
ског узра ста, због недо стат ка про сто ра, у 
обда ни ште ишла после под не. Пред сед-
ник са тим у вези исти че да се рекон струк-
ци јом и обно вом овог објек та реша ва 

вели ки про блем за гра ђа не Бач ког Јар ка:
– Како је ово рани је био мали при зем ни 

обје кат са недо вољ но про сто ра, има ли смо 
чак 120 деце испод црте, која нису упи са ла 
вртић. Поред тога, ово је једи ни вртић на 
тери то ри ји општи не Теме рин у којем није 
био орга ни зо ван рад са децом јасле ног 
узра ста, што је пред ста вља ло нај ве ћи про-
блем за гра ђа не Бач ког Јар ка. Оно што је 
још карак те ри стич но јесте да су наши пред-
школ ци у Бач ком Јар ку ишли после под не у 
заба ви ште, опет због недо стат ка про сто ра. 
Циљ нам је да, када оспо со би мо нови обје-
кат за упо тре бу и отво ри мо га, при ми мо 
сву при ја вље ну децу, уве де мо јасле не гру-
пе и омо гу ћи мо пред школ ци ма да поха ђа ју 
заба ви ште пре под не, као оста так њихо ве 
гене ра ци је – наво ди пред сед ник.

Због радо ва на рекон струк ци ји и доград-
њи врти ћа „Бам би“ у Бач ком Јар ку, почев 
од 7. мар та 2022. годи не, на осно ву Зако на 
о осно ва ма систе ма обра зо ва ња и вас пи та-
ња, доне та је одлу ка да се све вас пит но-
обра зов не гру пе из поме ну тог објек та 
изме сте у дру ги про стор, и то у ОШ „Слав ко 
Родић“ у Бач ком Јар ку, у игра о ни цу „Олаф 
кидс“ у Бач ком Јар ку, у Локал – Рад ми ла 
Ђука но вић у Бач ком Јар ку, у обје кат „Ђур-
ђе вак“ у Ста ром Ђур ђе ву и у ОШ „Петар 
Кочић“ у Ста ром Ђур ђе ву. Повра так деце у 
обје кат „Бам би“ пла ни ран је за сеп тем бар 
2023. годи не, одно сно сле де ћу школ ску 
годи ну, до када ће радо ви бити завр ше ни.

З. Бје кић

ВРТИ ЋИ ПРЕД ШКОЛ СКЕ 
УСТА НО ВЕ
„ВЕЉ КО ВЛА ХО ВИЋ“
ПРЕД ШКОЛ СКА уста но ва „Вељ ко Вла-

хо вић“ осно ва на је у Теме ри ну са циљем 
обра зо ва ња, вас пи та ња и неге деце 
пред школ ског узра ста. У скло пу пред-
школ ске уста но ве нала зи се пет врти ћа:

1. Вртић „Пче ли ца“ – Народ ног Фрон та 
84 Теме рин;

2. Вртић „Бам би“ – Мла де на Сто ја но-
вић бб Бач ки Јарак;

3. Вртић „Сун цо крет“ – Киш Ферен ца 
1/2 Телеп;

4. Вртић „Ђур ђе вак“ – Ново сад ска 191 
Ста ро Ђур ђе во и

5. Вртић „Масла чак“ – Ново сад ска 1 
Сириг.
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Отво рен нови обје кат у окви ру „Агро кам пу са“ у Теме ри ну на којем се ради ло три годи не

НАЈ СА ВРЕ МЕ НИ ЈА ОПРЕ МА
ЗА ЖИВИ НАР СТВО У

НОВО О ТВО РЕ НОМ ОБЈЕК ТУ

Про је кат финан си ра ли Покра јин ска вла да и Пољо при вред ни факул тет у Новом Саду – Уло же но 
укуп но 27.250.000 дина ра

Пред сед ник Покра јин ске вла де Игор 
Миро вић, декан Пољо при вред ног 
факул те та Уни вер зи те та у Новом Саду 

проф. др Недељ ко Тица и пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец 24. новем-
бра при су ство ва ли су отва ра њу новог објек-
та у окви ру „Агро кам пу са“ у Теме ри ну. Реч 
је о рекон тру и са ном објек ту који се нала зи 
на про сто ру Наци о нал но истра жи вач ко-
обра зов ног цен тра ино ва ци о них тех но ло ги-
ја у пољо при вре ди – „Агро кам пус“, на адре-
си Инду стриј ска зона бб, који је отво рен за 
потре бе реа ли зо ва ња огле да у живи нар-
ству.

Про је кат рекон струк ци је и опре ма ња 
овог објек та, на којем се ради ло три годи не, 
финан си ра ла је Покра јин ска вла да, инве-
сти ра ју ћи 24.750.000 дина ра, док је, поред 
тога, Пољо при вред ни факул тет уло жио 2.5 
мили о на дина ра. Пред сед ник Покра јин ске 
вла де Игор Миро вић ука зао је на његов 
зна чај, те напо ми ње да ће се у наред ним 
годи на ма наста ви ти са ула га њем у пољо-
при вре ду:

– Упра во смо виде ли уре ђен про стор и 
нај са вре ме ни ју опре му за живи нар ство, за 
шта смо уло жи ли 24.750.000 дина ра. То је 
само прва фаза, јер веру јем да ћемо из 
годи не у годи ну, у скла ду са про јек ти ма и 

пла но ви ма Пољо при вред ног факул те та, 
моћи да уло жи мо и више, како бисмо заи-
ста могли да пока же мо и дома ћој струч ној 
јав но сти, али и стра ним гости ма, какав ква-
ли тет има мо у обра зов ном про це су и у 
пољо при вред ној про из вод њи. Као што ми 

често одла зи мо у дру ге раз вој не цен тре у 
раз ви је ни јим земља ма, циљ је да, има ју ћи 
то у виду као узор, даљим уна пре ђи ва њем 
ово поста не један раз вој ни истра жи вач ки и 
обра зов ни цен тар, којим се може мо похва-
ли ти широм Евро пе – исти че Миро вић.
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Ново о тво ре ни обје кат, првен стве но у 
погле ду опре ме, биће од зна ча ја сту ден ти ма 
Пољо при вред ног факул те та у науч ним 
истра жи ва њи ма, про из во ђа чи ма сточ не 
гра не који ће моћи да тести ра ју сво је про из-
во де, и самом факул те ту. Упра во због тога, 
проф. др Недељ ко Тица упу ћу је захвал ност 
Покра јин ској вла ди која је инве сти ра ла у 
про је кат и омо гу ћи ла њего ву реа ли за ци ју:

– Нови истра жи вач ки цен тар је од изу зет-
ног зна ча ја за будућ ност  рада самог факул-
те та када су у пита њу истра жи ва ња у живи-
нар ству. Пре све га зна ча јан је за наше сту-
ден те, који ће има ти при ли ку да на нај са-
вре ме ни јој опре ми завр ша ва ју диплом ске, 
мастер и док тор ске радо ве; а тако ђе и за 
наше про из во ђа че сточ не хра не, који ма је 
омо гу ће но да на овој опре ми тести ра ју сво-
је про из во де и ино ва ци је у про из вод њи. 
Посеб но је важно што је Пољо при вред ни 
факул тет сте као усло ве да, зајед но са сво јим 
парт не ри ма из ино стран ства, уче ству је у 

међу на род ним про јек ти ма. Вели ку захвал-
ност дугу је мо Покра јин ској вла ди, која је 
пре по зна ла Пољо при вред ни факул тет као 
парт не ра и пру жи ла финан сиј ску подр шку – 
нагла ша ва Тица.

Покра јин ска вла да и Пољо при вред ни 
факул тет оства ри ли су успе шну сарад њу и у 
про те клом пери о ду, тако да су, пре ове 
инве сти ци је, зајед но инве сти ра ли више од 
мили он евра за набав ку савре ме них погон-
ских и при кључ них маши на. Како наво ди 
Тица, има ли су за циљ да сту ден ти ма обез-
бе де сву потреб ну опре му да не би ишли на 
сај мо ве пољо при вре де у дру ге држа ве, већ 
да би све нео п ход но има ли овде у Срби ји, 
под окри љем Пољо при вред ног факул те та.

Након овог про јек та пла ни ра но је да се 
ула же у гра ну сто чар ства, што је сле де ћа 
зајед нич ка инве сти ци ја Покра јин ске вла де и 
факул те та. Наме ра је, пре ма речи ма Недељ-
ка Тице, да се пру жи подр шка поје ди ним 
про из во ђа чи ма који се баве сто чар ском про-
из вод њом и који про ла зе кроз тешке тре нут-
ке у сво јој делат но сти. Из тог раз ло га Покра-
јин ска вла да и Пољо при вред ни факул тет ће 
про из во ђа чи ма на овим про сто ри ма помо-
ћи да савла да ју те тешко ће како би оства ри-

ли добре резул та те и како би се дости гао 
задо во ља ва ју ћи ква ли тет, коли чи на и цене 
пољо при вред них про из во да.

Ула га ња у „Агро кам пус“ ће се, пре ма 
томе, наста ви ти у доме ну сто чар ства, али и 
у дру гим сег мен ти ма. Игор Миро вић још 
јед ном исти че важност нове модер не опре-
ме и нај са вре ме ни јих зна ња, као пред у сло-
ва за оства ри ва ње неза ви сно сти и само стал-
но сти Репу бли ке Срби је у доме ну пољо при-
вре де:

– Зами сли ли смо да „Агро кам пус“ у Теме-
ри ну, уз нашу помоћ, доби је нај са вре ме ни ју 
опре му и да се као такав раз ви ја и у делу 
сто чар ства и у свим дру гим сег мен ти ма, јер 
је вео ма важно, а послед њи месе ци и 
послед ње годи не то пока зу ју, да обез бе ди-
мо и неза ви сност и само стал ност као држа-
ва када је реч о пољо при вред ној про из вод-
њи. Важно је да при ме њу је мо и нај са вре ме-
ни ја свет ска зна ња која ћемо овде моћи да 
пре но си мо сту ден ти ма, али и при вред ни ци-
ма, вла сни ци ма ком па ни ја у разним обла-
сти ма пољо при вре де, пољо при вред не про-
из вод ње и то је оно што је можда нај зна чај-
ни ја вест – кон ста ту је Миро вић.

З. Б.

ОСНИ ВА ЊЕ И ДЕЛАТ НОСТ „АГРО КАМ ПУ СА“
НАЦИ О НАЛ НИ истра жи вач ко-обра-

зов ни цен тар ино ва ци о них тех но ло ги ја у 
пољо при вре ди – „Агро кам пус“ осно ван 
је 2018. годи не, на про сто ру нека да шњег 
Науч ног инсти ту та за репро дук ци ју и 
вештач ко осе ме ња ва ње дома ћих живо-
ти ња у Теме ри ну. У окви ру цен тра тре-
нут но делу је неко ли ко оде ље ња: 1. Оде-
ље ње за обра зо ва ње сту де на та, 2. Оде-
ље ње за обра зо ва ње пољо при вред них 
про из во ђа ча и 3. Оде ље ње за науч на 
истра жи ва ња која се оба вља ју у намен-
ски изгра ђе ним објек ти ма за спро во ђе-
ње науч них огле да.

Циље ви Агро кам пу са“ под ра зу ме ва ју 
при ка зи ва ње ино ва тив них реше ња и 
диги тал них тех но ло ги ја у пољо при вре ди 
захва љу ју ћи обра зо ва њу сту де на та, обу-
ци и прак тич ном раду саве то да ва ца и 
пољо при вред них про из во ђа ча; уче шће у 
међу на род ним про јек ти ма и мул ти ди-
сци пли нар ни науч но-истра жи вач ки рад. 
По угле ду на позна те инсти ту ци је те врсте 
у све ту, „Агро кам пус“ је осно ван као 
први једин стве ни цен тар за обра зо ва ње 
и спро во ђе ње науч но-истра жи вач ког 
рада у савре ме ној пољо при вре ди у 
Срби ји.
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У сали Скуп шти не општи не Теме рин 9. новем бра пот пи са но је 43 уго во ра са сту ден ти ма

СТУ ДЕНТ СКЕ СТИ ПЕН ДИ ЈЕ
– УЛА ГА ЊЕ У БУДУЋ НОСТ

Нај бо љи  сту ден ти  са  по-
друч ја  оп шти не  Те ме-
ри н у школ ској 

2022/2023. годи ни  до би ли 
 су  сти пен ди је, које  је  о бе-
збе ди ла  Оп штин ска  у пра ва. 
Пра во на  сти пен ди ју  о ства-
ри ла  су 43 сту ден та, која  су 
9. новем бра на при год ној 
 све ча но сти у сали Скуп шти-
не општи не Теме рин  пот пи-
са ла  у го вор  са  пред сед ни-
ком Општи не Теме рин  Мла-
де ном Зецом. Укуп но је 
било при ја вље но 47 сту де-
на та.

Пред сед ни к је  до бит ни-
ци ма  сти пен ди је  по же ле о  
да  бу ду  до бри  сту ден ти и 
добри  љу ди  те  да  стал но  
и ма ју  на  у му  да  до ла зе  и з 
оп шти не Теме рин г де  је 
 ле по  жи ве ти, из сре ди не  
ко ју  тре ба  да  пред ста вља ју  

на  а де ква тан  на чин  та мо г де  
сту ди ра ју.

– Чести там сјај ним сту ден-
ти ма као и њихо вим поро-
ди ца ма! Њихо ва памет нам 
је потреб на, без ње не 
може мо напред. Наш циљ је 
да под стак не мо изу зет ност 
и да охра бри мо оне нај бо-
ље да наста ве да уче и да се 
уса вр ша ва ју, зарад будућ но-
сти, како ове локал не само-
у пра ве, тако и наше држа ве. 
Зала га ње, труд и одри ца ње 
се испла те када поста не те 
нај бо љи! Пуно сре ће и успе-
ха желим вам у настав ку 
шко ло ва ња – додао је Зец.

Уз свест да без ула га ња у 
зна ње и мла дост не може-
мо гово ри ти о само о др жи-
вом и пер спек тив ном дру-
штву, само ло кал на упра ва 
се тру ди да ство ри боље 

усло ве за сту ден те, сма тра-
ју ћи да је то при о ри тет коме 
тре ба тежи ти. Ове годи не је 
пове ћан износ сти пен ди ја, 
тако да сту ден ти доби ја ју 
10.000 дина ра месеч но, а 
пре ма речи ма пред сед ни ка 
Општи не тру ди ће се да у 
наред ној годи ни издво је 
још више сред ста ва за ову 
наме ну, како би пове ћа ли 
сту дент ске сти пен ди је. 

Све ча ној доде ли уго ва ра 
при су ство вао је и пред сед-
ник Скуп шти не Општи не 
Теме рин  Ро берт Пастор, 
који је овај дога ђај иста као 
као њему нај дра жи и дожи-
вео га као ула га ње у будућ-
ност.

– Кад год се деле сти пен-
ди је, да ли за сред њо школ-
це или сту ден те, то ми је 
нека ко нај дра же, да уче-

ству јем на таквим мани фе-
ста ци ја ма. То је ула га ње у 
будућ ност. Нашу будућ ност. 
Јесте да су дана шња сред-
ства која се деле као сти пен-
ди ја сту ден ти ма, не могу да 
кажем сим бо лич на, али су 
скром на. Ја мислим да је то 
у ово вре ме изу зет на помоћ 
и поро ди ца ма и тим сту ден-
ти ма. Даје мо им до зна ња 
да су нам бит ни. За општи ну 
је ово изу зет но важно – 
нагла ша ва Пастор. 

Пред сед ник Скуп шти не 
 у пу тио је пору ку мла дим 
људи ма да их не зава ра сјај 
Запа да, јер како он каже 
тамо се губи иден ти тет, тра-
ди ци ја.

– Није то фло ску ла да су 
сту ден ти наша будућ ност. 
Па то је крем, и сада шњи и 
буду ћи, и буду ћи инте лек ту-
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Руси ја – задр жа ва ње 
тај не беза ко ња?

Посто ји веро ва ње у пра во слав ним 
народ ним кру го ви ма, како у Руси-
ји тако и Срби ји, али и међу неким 

дру гим пра во слав ни ма, да је Руси ја та 
сила која задр жа ва конач но овла да ва ње 
све том гло бал ног порет ка и ели та који 
га ства ра ју и кре и ра ју. Оно се засни ва на 
речи ма које су запи са не у Све том Писму, у Дру гој посла ни ци 
Солу ња ни ма апо сто ла Павла. Обја шња ва ју ћи пре две хиља де 
годи на тада шњим Солу ња ни ма да се Хри стов дру ги дола зак 
неће зби ти док нај пре не дође отпад ни штво, које ће омо гу ћи ти 
и при зва ти сина поги бли, чове ка беза ко ња – анти хри ста, апо-
стол каже: И сада зна те шта га задр жа ва да се не јави до у 
сво је ври је ме (II Солу ња ни ма, Гла ва 2.6.)

Ако сагле да мо речи апо сто ла, начин и кон текст изго во ре ног, 
види мо да су Солу ња ни, за раз ли ку од нас који чита мо ове сти-
хо ве, тач но зна ли шта задр жа ва, одно сно успо ра ва и одла же 
поја ву анти хри ста, пошто им је сигур но о томе апо стол при-
чао рани је. Све ти оци су тума чи ли да је сила која задр жа ва Дух 
Божи ји и њего ва црква, што уоста лом про из и ла зи из сушти не 
хри шћан ског уче ња. Но, неки тума чи, пого то во руски све ти те-
љи, кажу да је апо стол мислио (осим Духа, Цркве и Божи јег про-
ми сла) и на тада шњу Рим ску држа ву, на тада шњи Рим. 

Први Рим про пао, али је цар ство помо ћу кон цеп та tran sla tio 
impe rii (пре ме шта ња импе ри је са цар ском вла шћу која закон-
ски шти ти осно ве хри шћан ског дру штва) наста ви ло да функ ци-
о ни ше у дру гом Риму, одно сно Кон стан ти но по љу. У истом духу 
је, после пада Цари гра да (Кон стан ти но по ља) под власт Тура ка, 
када су мно ги пра во слав ни оче ки ва ли крај све та јер је цар ска 
сила задр жа ва ња пала, фор му ли са на од мона ха Фило те ја руска 
царе ви на (тек у пово ју после осло бо ђе ња од Мон го ла) као 
наслед ни ца Визан ти је, а Москва као наслед ни ца Цари гра да, 
као тре ћи Рим. Псков ски монах Фило теј је само фор му ли сао већ 
посто је ћи осе ћај у цркви.

Два су Рима пала, тре ћи сто ји, а четвр тог неће бити рекао 
је монах Фило теј почет ком XVI века, апо стро фи ра ју ћи Москов-
ску кне же ви ну као чува ра пра во сла вља и заштит ни ка свих пра-
во слав них у све ту. Но, мора се иста ћи да је појам тре ћег Рима 
дубо ко мисти чан, уко ре њен у библиј ској есха то ло ги ји (као оном 
крај њем цар ству Божи јем), да му је уло га да буде одсјај цар-
ства Божи јег са свим енер ги ја ма који ма оно оби лу је. Услед тога 
зада так и миси ја руске држа ве је више духов на, да шти ти цркву 
и пра во сла вље. Дру га је ствар коли ко је она то кроз исто ри ју 
оства ри ва ла. Шта ви ше често се ово у пра во сла вљу пре по зна то 
уче ње кори сти ло као поли тич ки мит којим се хте ла оправ да ти 
руска алтер на тив на уло га у гео по ли тич ком над ме та њу са нај че-
шће мате ри јал но моћ ни јим и орга ни за ци о но вешти јим поли-
тич ким запа дом.

Иако је духов но схва та ње Руси је као силе која задр жа ва веза-
но за цар ску власт (због тога су мно ги мисли ли да је дола зак 
бољ ше ви ка био крај Руси је), а ова сада шња није цар ска, веру-
јем да горе поме ну то уче ње има осно ва. Али као шан са за Руси-
ју, да сво јим пре о бра жа јем цело куп ног наро да, те при хва та њем 
свог иден ти те та и досто јан ства, испу ни сво ју миси ју задр жа ва-
ња и одла га ња екс пан зи је гло бал ног порет ка и овла да ва ња гло-
бал них ели та чита вим све том. Не да буде алтер на ти ва запад ној 
хеге мо ни ји (како мно ги раз ми шља ју), чак не да јој у фоку су буде 
мул ти по лар ни свет (мада са јаком Руси јом и Кином у неком 
обли ку он можда може да зажи ви), већ да иза зо ве схва ти као 
шан су за пре о бра жај сво је душе, за пре о бра жај наро да изну тра. 
Само таква Руси ја има сми сла, те може бити сила задр жа ва ња 
већ обез бо же них гло бал них ели та, које су већ одав но у похо ду 
ка руше њу хри шћан ских осно ва све та и заца ре њу свог анти хри-
шћан ског, а самим тим и анти људ ског цар ства.

ал ци. Ја се надам да ће сте-
че но зна ње да иско ри сте за 
добро бит свих нас Теме ри-
на ца, да ће оста ти не само у 
Срби ји, него и у Теме ри ну. 
Не тре ба да их зава ра ва сјај 
Запа да и обе ћа ње запад них 
држа ва. Тамо када се оде, 
губи се иден ти тет, тра ди ци-
ја. Поручујем свој деци да 
има будућ но сти и овде.

Општи на Теме рин од 
2005. годи не награ ђу је нај-
бо ље сту ден те. Седам на ест 
годи на се деле сту дент ске 
сти пен ди је, тако што се рас-
пи ше јав ни позив, кон курс, 
како би они који испу ња ва ју 
одре ђе не усло ве, доне те на 
осно ву одлу ке Скуп шти не 
општи не Теме рин, могли да 
кон ку ри шу. 

Неиз о став но, уз жељу да 
успе шно усва ја ју обра зо ва-
ње, а да сте че на зна ња и 
врли не још успе шни је кори-
сте у сво јој држа ви, чла ни ца 
Општин ског већа заду же на 
за обра зо ва ње  И за бе ле  
Ур бан  је пору чи ла сту ден ти-
ма да буду истрај ни, упор ни 
и вред ни током шко ло ва ња.

– Похва ла за све сту ден те. 

Дра го ми је да се тру де, да 
уче, јер то је јед но богат ство 
које оста је њима. Важно је 
да се шко лу ју, да сти чу зна-
ња и било би добро и важно 
да оста ну ту, у свом месту и 
да то зна ње кори сте у сво јој 
држа ви. Пору ка сту ден ти ма 
је да вре ди да се тру де, јер 
10.000 током десет месе ци, 
нису ни тако мала сред ства. 
Надам се да је ова сти пен-
ди ја добар услов за то да би 
њихов поро дич ни буџет био 
још јачи, јер зна мо да шко-
ло ва ње дете та, јед ног, а 
камо ли више у јед ној поро-
ди ци је јако вели ки изда так 
– закљу чу је за „Наше нови-
не“ Иза бе ла Урбан.

Уло га мла дих је пре суд на 
у изград њи буду ћег дру-
штва, сто га је вео ма важно 
да локал на само у пра ва ула-
же у њихо во зна ње и обра-
зо ва ње. Уз подр шку Општи-
не, нај бо љи сту ден ти има ју 
сигу ран пут за оства ре ње 
сво јих амби ци ја и иде а ла, 
што је пред у слов даљег 
напрет ка цело куп ног дру-
штва.

С. К.
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У општи ни Теме рин, пово дом обе ле жа ва ња Свет ског дана бор бе 
про тив дија бе те са,  15. новем бра орга ни зо ва но низ актив но сти

„БОЉЕ СПРЕ ЧИ ТИ, НЕГО ЛЕЧИ ТИ“
На мере њу шеће ра и крв ног при ти ска углав ном добар одзив ста ри јих гра ђа на – Пре да ва ње у Сред-

њој шко ли „Луки јан Мушиц ки“ успе шно орга ни зо ва но - За 1. децем бар пла ни ра но пре да ва ње пово-
дом Свет ског дана ХИВ-а

Општи на Теме рин и Савет за 
здра вље Општи не Теме рин су, 
пово дом обе ле жа ва ња Свет ског 

дана бор бе про тив дија бе те са, орга ни-
зо ва ли низ актив но сти. Уче ни ци Сред-
ње шко ле „Луки јан Мушиц ки“ има ли 
су при ли ку да 14. новем бра испра те 
пре да ва ње на тему дија бе те са које 
је одр жа ла др Ива на Васлић. Ђаци су 
били заин те ре со ва ни и укљу че ни у 
раз го вор, те се ова акци ја сма тра вео-
ма успе шном, јер је под ста кла уче ни ке 
на раз ми шља ње о датој теми. Наред-
ног дана, 15. новем бра од 9 до 12 часо-
ва у про сто ри ја ма Прве МЗ (Омла дин-
ски дом) орга ни зо ва на је акци ја мере-
ња шеће ра и крв ног при ти ска. Одзив 
ста ри јих гра ђа на био је добар, а пред-
сед ник Саве та за здра вље Општи не 
Теме рин др Срђан Хрњак исти че да је 
мла дих било јако мало.

– Има ли смо негде око 60 људи, који 
су дошли да им се изме ри шећер и при-
ти сак. Оче ки ва но, али нажа лост мла ђи 
људи, за које је и пред ви ђе на ова акци-
ја, се нису нешто мно го ода зва ли. Мла-
ђих од 50 годи на било је све га четво-
ро. Акци ја је првен стве но пред ви ђе на 
као пре вен тив ни пре глед, да се у раној 
фази утвр ди неки нови слу чај дија бе-

те са, како бисмо што рани је поче ли 
са лече њем. Међу тим, људи још увек 
нису толи ко заин те ре со ва ни за сво-
је здра вље, све док не дође до неких 
ком пли ка ци ја – обја шња ва др Хрњак.

Гра ђа ни су радо на овај начин про ве-
ри ли сво је опште здрав стве но ста ње, а 
коли ко ова кве акци је сма тра ју важним 
рекле су нам нај мла ђе од при сут них, 
Мили ца и Мари ја.

– Мислим да су од вели ке важно сти 
ова кве акци је, како би се про бу ди ла 
свест код људи коли ко је важно на вре-
ме откри ти било коју болест. Тру дим се 

да све акци је овог типа испра тим и на 
тај начин кон тро ли шем сво је здра вље 
али и пру жим подр шку целој орга ни-
за ци ји. – каже три де сет пе то го ди шња 
Мили ца Мар че та.

Мари ја Зељ ко вић из  Бач ког Јар ка 
дода је да је увек боље спре чи ти него 
лечи ти.

– Лич но сма трам да је од вели ке 
важно сти кон тро ли са ти сво је здра-
вље, а ова кве акци је нас само под сти-
чу да буде мо одго вор ни ји пре ма себи. 
Не само ја, већ и цела моја поро ди ца 
редов но кон тро ли ше здра вље, јер је 
увек боље спре чи ти него лечи ти.

Лече ње пре ко интер не та је вели ки 
ризик за здра вље паци јен та. Томе нај-
че шће при бе га ва ју мла ди и сре до веч-
ни људи који интер нет кори сте сва ко-
днев но и који желе инфор ма ци ју што 
пре. Раз лог томе је зато што нема ју 
вре ме на за здра вље или нема ју вре-
ме на да се зака жу код свог иза бра ног 
лека ра. Док тор Хрњак упо зо ра ва да 
је на интер не ту мно го непот пу них и 
нетач них инфор ма ци ја, те да ова кве 
акци је слу же упра во да би се људи на 
пра ви начин инфор ми са ли. 

– Ова кве акци је су бит не, пре све га 
да инфор ми ше мо људе. Данас, у ери 

ПОСЛЕ ДИ ЦЕ
ДИЈА БЕ ТЕ СА
ДИЈА БЕ ТЕС је глав ни узрок сле пи-

ла, отка зи ва ња бубре га, срча ног уда-
ра, можда ног уда ра, ампу та ци је доњих 
екс тре ми те та и дру гих здрав стве них 
про бле ма. Здра ва исхра на, физич ка 
актив ност и избе га ва ње упо тре бе дува-
на могу спре чи ти или одло жи ти дија-
бе тес типа 2. Поред тога, дија бе тес се 
може лечи ти и њего ве после ди це избе-
ћи или одло жи ти леко ви ма, редов ним 
пре гле ди ма и лече њем ком пли ка ци ја.
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гло бал но доступ них инфор ма ци ја, 
мно го је и нетач них инфор ма ци ја или 
непот пу них, које људи узи ма ју здра во 
за гото во. Тако да првен стве но на томе 
мора мо да ради мо, да пру жи мо пот-
пу не и тач не инфор ма ци је и да поса-
ве ту је мо људе на пра ви начин, како 
спре чи ти и како даље лечи ти уко ли ко 
до про бле ма дође. Затим, овим акци-
ја ма ради мо на томе да се побољ ша ју 
пре вен тив ни пре гле ди – исти че док-
тор.

Пре ма речи ма др Хрња ка, у пла ну 
им је да сва ки месец има ју бар јед-
ну акци ју овог типа, те наја вљу је 1. 

децем бра пре да ва ње пово дом Свет-
ског дана ХИВ-а. 

– Има ли смо више пла ни ра них акци-
ја, али нажа лост због пан де ми је нисмо 
могли да их орга ни зу јемо, јер јед но-
став но није било пре по руч љи во да 
се гра ђа ни оку пља ју. Сад како је мир-
ни ја ситу а ци ја и у наред ном пери о ду 
пла ни ра мо барем јед ном месеч но да 
има мо неке акци је овог типа, да ли по 
пита њу дија бе те са, пови ше ног крв ног 
при ти ска и сл. за 1. децем бар пла ни-
ра мо акци ју у којој ћемо орга ни зо ва-
ти пре да ва ње пово дом Свет ског дана 
ХИВ-а – наво ди пред сед ник Саве та.

У Омла дин ском дому, 15. новем бра 
после под не за заин те ре со ва не је др 
Срђан Хрњак одр жао пре да ва ња на 
тему зна ча ја пре вен ци је дија бе те са, 
и том при ли ком пору чио да гра ђа ни 
раде на томе да уна пре де здрав стве-
но ста ње, а не само да се лече када већ 
дође до ком пли ка ци ја.

– Желео бих да пору чим гра ђа ни ма 
да се мало више посве те очу ва њу свог 
здра вља и да се на пра ву адре су обра те 
за сва пита ња у вези са здрав стве ним 
ста њем, дакле искљу чи во здрав стве-
ним рад ни ци ма који су обу че ни за то, 
да не узи ма ју здра во за гото во инфор-
ма ци је које про на ђи на интер не ту. Сви 
запо сле ни у Дому здра вља Теме ри н су 
ту, увек на рас по ла га њу, за све про бле-
ме са паци јен ти ма. Само мало стр пље-
ња и воље да се уна пре ди здрав стве но 
ста ње, а не само да се лечи када већ 
дође до самих ком пли ка ци ја – пору чу-
је док тор.

С. К.

НОВЕМ БАР МЕСЕЦ 
ПОСВЕ ЋЕН ДИЈА БЕ ТЕ СУ
СВЕТ СКИ дан бор бе про тив дија бе-

те са пред ста вља нај ве ћу свет ску кам-
па њу посве ће ну поди за њу све сти о 
дија бе те су. Покре нут је 1991. годи не 
од стра не Међународнe феде ра ци је за 
дија бе тес (ИДФ) и Свет скe здравственe 
организацијe (СЗО) као одго вор на 
еска ли ра ју ћу здрав стве ну прет њу коју 
пред ста вља дија бе тес. Хиља де локал-
них кам па ња, актив но сти, про јек ци ја, 
саста на ка и дога ђа ја одр жа ва ју се сва ке 
годи не 14. новем бра, али и током целог 
месе ца новем бра.
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Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја под нази вом „Чувај мо зави чај 
од забо ра ва“ одр жа на 26. новем бра у Бач ком Јар ку

ДРУ ЖЕ ЊЕ ЛИВЉА НА И
ГРА ХО ВЉА НА У БАЧ КОМ ЈАР КУ
Три на е сто по реду оку пља ње – Про сла ви при су ство ва ли начел ник Општи не Босан ско Гра хо во 

Урош Ђуран, пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец и дру ги ува же ни гости – Ове годи не при су-
тан вели ки број мла дих

Тра ди ци о нал на мани фе ста ци ја, која 
се ове годи не обе ле жа ва три на е сти 
пут, под нази вом „Чувај мо зави чај од 

забо ра ва” одр жа на је 26. новем бра у 
ресто ра ну „Код Шме ке“ у Бач ком Јар ку. 
Орга ни за тор дога ђа ја је Зави чај но удру же-
ње Лив ња ни и Гра хо вља ни из Бач ког Јар ка, 
а циљ оку пља ња, као и свих доса да шњих, 
био је да се него ва њем и очу ва њем оби ча-
ја и кул ту ре из кра је ва из којих поти чу сви 
оку пље ни допри не се чува њу зави ча ја од 
забо ра ва.

Публи ка је те ноћи могла да ужи ва у 
песма ма и тра ди ци о нал ним инстру мен ти-
ма уз фол клор не игре и народ не ношње из 
зави ча ја.На ово го ди шњем дру же њу 

земља ка уче ство ва ли су КУД „Др Мла ден 
Сто ја но вић” из Бач ког Јар ка, КУД „Бран ко 
Ради че вић” из Сири га, гуслар Петар Мишо-
вић, песник Или ја Ињац, а у забав ном делу 
про гра ма насту пи ли су позна ти изво ђа чи 
кра ји шке музи ке Гоци и Роца.

Про сла ви су при су ство ва ли и број ни ува-
же ни гости, међу који ма и начел ник Општи-
не Босан ско Гра хо во Урош Ђуран, пред сед-
ник Општи не Теме рин Мла ден Зец и под-
пред сед ник општи не Дејан Бра даш, дирек-
тор покра јин ског Фон да за избе гла, расе-
ље на лица и за сарад њу са Срби ма у реги о-
ну Алек сан дар Ђедо вац, пред сед ник Саве-
за Срба из реги о на и народ ни посла ник у 
Скуп шти ни Срби је Мио драг Лин та, пред-
сед нца Управ ног одбо ра Саве за кра ји шких 
удру же ња Ран ка Срдић Милић и дру ги.

Пред се дник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец и зра зио је честит ке орга ни за то ри ма и 
иста као да ће локал на само у пра ва наста-
ви ти да подр жа ва Зави чај но удру же ње.

– Наша локал на само у пра ва насто ја ће и 
даље да подр жа ва ова кве мани фе ста ци је 
и рад наших зави чај них удру же ња, који 
неу мор но раде на томе да се тра ди ци ја и 
оби ча ји не забо ра ве и не одба це!

На дру же њу је било при сут но око 250 
гости ју при сти глих са под руч ја општи не 
Теме рин, али и целе Вој во ди не, Бео гра да 
и дру гих места, а било је и оних који су сти-
гли из зави ча ја.

Пот пред сед ни ка Удру же ња Вла ди ми ра 
Вуја но ви ћа каже да ово, три на е сто по 
реду оку пља ње, биће упам ће но по вели-
ком бро ју мла дих, који су сво јим при су-

ИСТО РИ ЈАТ УДРУ ЖЕ ЊА
Удру же ње је наста ло 2007. годи не 

када се неко ли ци на људи оку пи ла у 
Бач ком Јар ку са иде јом о орга ни зо ва њу 
дру же ња земља ка поре клом из ливањ-
ско-гра хов ског кра ја и осни ва њу удру-
же ња које ће оку пи ти људе са тих про-
сто ра. Прва мани фе ста ци ја под нази-
вом „Чувај мо зави чај од забо ра ва” 
орга ни зо ва на је у фебру а ру 2008. годи-
не и од тада је ово оку пља ње поста ло 
тра ди ци ја и одр жа ва ло се сва ке годи не 
до пау зе иза зва не пан де ми јом Коро на 
виру са. Након дво го ди шње пау зе, ове 
годи не мани фе ста ци ја је одр жа на три-
на е сти пут.

Чла но ви Зави чај ног удру же ња Лив-
ња на и Гра хо вља на у окви ру сво јих 
делат но сти оби ла зе крај сво га поре кла, 
одр жа ва ју кон такт са људи ма и над ле-
жним инсти ту ци ја ма из зави ча ја, као и 
са Срп ском пра во слав ном црквом, уче-
ству ју у акци ја ма пру жа ња помо ћи 
људи ма и инсти ту ци ја ма у зави ча ју, 
оства ру ју сарад њу са дру штве ним и 
кул тур ним орга ни за ци ја ма на про сто ру 
Вој во ди не, срод ним удру же њи ма, 
пред у зе ћи ма и при ват ним пред у зет ни-
ци ма, општин ским, град ским, покра-
јин ским и репу блич ким инсти ту ци ја ма, 
потом уче ству ју у писа њу, штам па њу, 
обја вљи ва њу и про мо ци ји књи га и 
моно гра фи ја, саку пља њу екс по на та 
који су кори шће ни у зави ча ју, орга ни зо-
ва њу мани фе ста ци ја и дру гим раз ли чи-
тим актив но сти ма.
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Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.

ством улеп ша ли дога ђај.
– Ово го ди шње дру же ње земља ка из 

ливањ ско – гра хов ског кра ја про те кло је у 
добром рас по ло же њу, при јат ној и весе лој 
атмос фе ри и испу ни ло је оче ки ва ња орга-
ни за то ра, али и свих при сут них гости ју, 
који су на кра ју оти шли пуни лепих ути са-
ка, уз пору ку да се види мо и сле де ће годи-
не на истом месту – са задо вољ ством 
дода је Вуја но вић. -Ово три на е сто оку пља-
ње земља ка биће упам ће но и по вели ком 
одзи ву мла дих, који су сво јим при су ством 
дали посеб ну драж нашој мани фе ста ци ји 
и пока за ли да и мла ђи нара шта ји тре ба да 
узму уче шћа у ова квим ску по ви ма и да не 
сме ју да забо ра ве сво је коре не.

Поред оку пља ња земља ка на зави чај-
ном дру же њу у Бач ком Јар ку, чла но ви 
Удру же ња сва ке годи не на лето, почет ком 
авгу ста, орга ни зу ју оку пља ње и дру же ње 

чла но ва у неком од села овог кра ја, а 
поред тога оби ђу цркве, гро бља, спо ме ни-
ке, при су ству ју збо ро ви ма, посе те инсти-
ту ци је локал не само у пра ве, као и поро ди-
це које данас живе на том про сто ру. 

Од како је осно ва но Зави чај но удру же-
ње Лив ња на и Гра хо вља на на про сто ру 
општи не Теме рин, захва љу ју ћи веза ма 
које Удру же ње одр жа ва са инсти ту ци ја ма 
у зави ча ју, ожи ве ла је и сарад ња инсти ту-
ци ја општи на Теме рин и Босан ско Гра хо-
во.С обзи ром на то да на про сто ру теме-
рин ске општи не живи вели ки број људи 
који су поре клом из ливањ ско – гра хов ског 
кра ја, пре ма речи ма Вуја но ви ћа то је и 
раз лог настан ка овог удру же ња.

– Зави чај но удру же ње Лив ња на и Гра хо-
вља на је удру же ње гра ђа на који воде 
поре кло из ливањ ско-гра хов ског кра ја, а 
данас су наста ње ни на под руч ју општи не 

Теме рин, Новог Сада, као и дру гих кра је ва 
Вој во ди не. Удру же ње је осно ва но ради 
оства ри ва ња циље ва у обла сти очу ва ња 
кул тур ног и духов ног иден ти те та гра ђа на 
који воде поре кло из општи на Лив но и 
Босан ско Гра хо во –пре ци зи ра Вуја но вић. - 
У теме рин ској општи ни зна ча јан број ста-
нов ни ка поти че из ових кра је ва, па је ту и 
наста ла иде ја о ства ра њу удру же ња које 
ће ове гра ђа не оку пи ти у циљу зашти те и 
уна пре ђе ња њихо вог поло жа ја, зашти те 
ста ту сних, имо вин ских и дру гих пра ва 
Лив ња на и Гра хо вља на у род ном кра ју, 
дру же ња, него ва ња тра ди ци је, очу ва ња и 
афир ма ци је кул ту ре и оби ча ја из овог кра-
ја.

Удру же ње се финан си ра од дона ци ја 
спон зо ра Удру же ња, а помоћ у раду пру жа 
им и Општи на Теме рин.

С. К.
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Обе ле жен Свет ски дан бор бе про тив можда ног уда ра 29. окто бра

МОЖДА НИ УДАР ПРВИ УЗРОК 
СМРТ НО СТИ У СРБИ ЈИ

– У Срби ји на сва ких 20 мину та неко дожи ви можда ни удар – Сва ке годи не у нашој земљи дого ди 
се од 21 до 22 хиља де можда них уда ра

Можда ни удар је после ди ца дуго трај ног 
про це са,наста је услед оште ће ња крв-
них судо ва мозга.Раз ли ку је мо инфаркт 

мозга и можда но крва ре ње. Инфаркт мозга  
наста је услед заче пље ња крв ног суда тром бом 
(крв ним угру шком). Можда но крва ре ње - 
наста је услед уро ђе ног или сте че ног поре ме-
ћа ја зида крв ног суда због чега дола зи до 
њеног пуца ња и изли ва крви у део мозга. 

Иако можда ни удар почи ње изне на да и нео-
че ки ва но, а потом се брзо раз ви ја, ипак пред-
ста вља после ди цу више де це ниј ске дис функ-
ци је. Пове зан је са више од две сто ти не фак то-
ра ризи ка, међу који ма се исти чу пови шен 
крв ни при ти сак, пови ше ни ниво холе сте ро ла 
услед поре ме ћа ја мета бо ли зма масти, дија бе-
тес (шећер на болест), гоја зност, арит ми ја и 
пуше ње. Што је више фак то ра ризи ка при сут-
но, већа је веро ват но ћа за наста нак било првог 
или понов ног можда ног уда ра. 

По про цен ту смрт но сти  у све ту можда ни 
удар је на дру гом месту као узрок смр ти, а на 
тре ћем као узрок инва ли ди те та. У 33% слу ча је-
ва дола зи до смрт ног исхо да. Јед на од 4 одра-
сле осо бе ста ри је од 25 годи на дожи ви можда-
ни удар током свог живо та.

Током исто ри је су мно ге позна те лич но сти, 
изме ђу оста лих Лењин, фара он Рам зес ИИ, 
Хендл, Ста љин, Гоја, Дикенс, Пастер, Чер чил, 

Бер ли оз, Вол тер и Фели ни, биле жртве можда-
ног уда ра.

Симп то ми можда ног уда ра: оду зе тост поје-
ди них дело ва тела, поре ме ћај гово ра, испа да 
поје ди них врста осе ћа ја, смет ња у коор ди на-
ци ји покре та и хода. Уко ли ко при ме ти те да се 
члан поро ди це или неко у окру же њу чуд но или 
искри вље но сме шка, има поте шко ће при пона-
вља њу чак и јед но став них рече ни ца или не 
може да подиг не обе руке, тре ба ло би одмах 
да позо ве те хит ну помоћ. Сва ки минут је 
важан,у току тран спор та паци јен та до Ургент-
ног цен тра укљу чи се аде кват на тера пи ја. 

У Ургент ном цен тру се оба вља физич ки пре-
глед, ултра звук, ЦТ ске нер и раз не лабо ра то-
риј ске ана ли зе. У току хоспи та ли за ци је у акут-
ној фази се непре ста но пра те неу ро ло шко ста-

ње паци јен та, крв ни при ти сак, пулс,диса ње, 
баланс теч но сти и  елек тро ли та, ниво глу ко зе у 
крви, теле сна тем пе ра ту ра и дру ги пара ме три.

Када про ђе акут на фаза и ста ње паци јен та 
буде ста бил но, одмах почи ње интен зив на 
реха би ли та ци ја. Циљ реха би ли та ци је је да 
омо гу ћи паци јен ту да буде само ста лан, да 
може сам да хода, повра ти спо соб ност гово ра 
и кре та ња, побољ ша ква ли тет живо та и омо гу-
ћи да се поно во инте гри ше у поро ди цу и дру-
штво. 

У ову ком плек сну актив ност су укљу чен 
физи ја тар, лого пед и пси хо лог. Паци јен ти који 
су пре тр пе ли можда ни удар мора ју да иду на 
редов не кон тро ле и узи ма ју одре ђе не леко ве. 
Само мали про це нат пре жи ве лих паци је на та 
су у ста њу да након тера пи је воде нор ма лан 
живот, док оста ли мора ју да се до кра ја живо та 
носе са после ди ца ма или инва ли ди те том раз-
ли чи тог нивоа.

Пре вен ци ја је јако важна, исхра на тре ба да 
има нижи садр жај кало ри ја, соли, заси ће ни 
масти и холе сте ро ла. Мора ју да се реше штет-
них нави ка, на првом месту пуше ња и пре ко-
мер не кон зу ма ци је алко хо ла, а потреб но је да 
уве ду добре нави ке попут више физич ке актив-
но сти и одр жа ва ње опти мал не теле сне тежи-
не. 

Поли ва лент на слу жба ДЗ Теме рин

Изло жба дечи јих радо ва „Обој тањир здра вљем“ пово дом месе ца здра ве исхра не

ЗДРА ВЉЕ НА УСТА УЛА ЗИ
У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 

Мушиц ки“ Теме рин 4. новем бра отво ре-
на је дечи ја изло жба радо ва под нази-

вом „Обој тањир здра вљем“ .
Изло жбу је орга ни зо вао Дом здра вља Теме-

рин у сарад њи са Саве том за здрав ство општи-
не Теме рин, свим основ ним шко ла ма са тери-
то ри је наше општи не, Пред школ ском уста но-
вом „Вељ ко Вла хо вић“  и Кул тур ним цен тром 

„Луки јан Мушиц ки“, а пово дом окто бра, месе-
ца здра ве исхра не.

Посе ти о ци су до 18. новем бра има ли при ли-
ку да погле да ју око 300 дечи ји радо ва на ову 
тему, а циљ орга ни зо ва ња изло жбе је еду ка ци-
ја деце о важно сти здра ве исхра не од нај ра ни-
јег доба.

За орга ни за ци ју испред Дома здра вља, 
одно сно Поли ва лент не слу жбе, заду же не су 

биле Зита Елек и Кор не ли ја Вар га Шомо ђи.
– Изу зет но је важно да деца зна ју шта под-

ра зу ме ва мо под здра вом исхра ном и нај бо ље 
је да се са том при чом поч не још у раном 
детињ ству, а јако вели ку уло гу у све му томе 
има и поро ди ца. Има мо у пла ну да на ову тему 
сва ке годи не ора ни зу је мо неке актив но сти, 
попут ради о ни ца и томе слич но. Морам посеб-
но да се захва лим Саве ту за здрав ство општи-
не Теме рин и Кул тур ном цен тру на помо ћи у 
орга ни за ци ји изло жбе. Задо вољ ни смо заин те-
ре со ва но шћу деце за ову изло жбу, а и кад 
погле да те радо ве, види се да су деца била баш 
кре а тив на. На кон кур су је уче ство ва ло око 
хиља ду деце из наше општи не –  кроз осмех 
каже Зита. 

Ста ти сти ка на коју упу ћу ју нутри ци о ни сти 
пока зу је да сва ко теће дете у Срби ји има вишак 
кило гра ма. Струч ња ци сма тра ју да роди те љи 
мора ју више да се укљу че у кре и ра ње јелов ни-
ка сво јих мали ша на, како би се избе гле после-
ди це тако зва не брзе хра не и неак тив ног начи-
на живо та. Нај ва жни је пре по ру ке су да дете не 
гла ду је, да има више редов них обро ка, да пије 
довољ но теч но сти и буде физич ки актив но. 

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

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ 23. новем бра одр жа на про мо ци ја 
дечи јег рома на „Прин це зин сел фи и мисте ри ја вили ног дара“ аутор ке Ђур ђе Лили

БАЈ КО ВИТ ПРИ КАЗ ДЕЧИ ЈЕ КЊИ ГЕ 
АУТОР КЕ ЂУР ЂЕ ЛИЛИ

Пово дом Свет ског дана 
дете та, 23. новем бра од 
19 часо ва у гале ри ји Кул-

тур ног цен тра „Луки јан Мушиц-
ки“ одр жа на је про мо ци ја књи-
ге „Прин це зин сел фи и мисте-
ри ја вили ног дара“ аутор ке 
Ђур ђе Лили.

Суфи нан си ра ње рома на омо-
гу ћи ла је Општи на Теме рин 
кроз про јек те који подр жа ва ју 
изда вач ку делат ност. У орга ни-
за ци ји књи жев не вече ри уче-
ство ва ли су Драм ска ради о ни-
ца за децу „Цвр чак“ и Кул тур-
ни цен тар „Луки јан Мушиц ки“ 
Теме рин.

Поред пред ста вља ња рома на, 
чита ња одло ма ка и глу ме чла но-
ва „Цврч ка“,публи ка је могла да 
ужи ва и у музич ком про гра му 
који је допри нео да све про тек-
не лепо и весе ло.

Пред чита о ци ма је нео бич-
на књи га о детек тив ској бај ци 
у којој глав ну уло гу има јед-
на прин це за која је лепа, али 

уобра же на. А пору ка књи ге је да 
је добро бити леп, али је леп ше 
бити добар.Пре ма речи ма књи-
жев ни це Лили, то је основ на 
мисао, али мла ди чита о ци ће од 
сва ког од лико ва моћи да изву ку 
поне ку поу ку о томе какав тре ба 
бити и како се пона ша ти.

Те ноћи гале ри ја је била 
испу ње на лико ви ма из бај ке, 
а дирек тор Кул тур ног цен тра 
Божи дар Про лић, нагла ша ва да 
је ово био несва ки да шњи при-
каз дечи је књи ге.

– Ово је јед на од књи га која 
код деце може да под стак не 
радост ства ра ња, а Ђур ђа је 
писац који пише књи ге за децу, 
које поме ра ју гра ни це маште. 
Нисмо има ли при ли ку да у Кул-

тур ном цен тру има мо један 
ова кав при каз књи ге. Имао 
сам осе ћај као да су лико ви из 
рома на ожи ве ли и кре та ли се 
гале ри јом. Сва ка ко аутен ти чан 
и несва ки да шњи начин да се 
доча ра садр жај дечи јег рома на. 
Посеб но ми је дра го што су уче-
шће у про мо ци ји књи ге узе ла 
упра во деца – каже  Про лић.

Аутр о ка Ђур ђа Лили, не кри је 
пози тив не импре си је пово дом 
одр жа не књи жев не вече ри, те 
исти че да јој је посеб но дра го 
што је про стор био испу њен и 
поред вре мен ских непри ли ка.

– На про мо ци ји  је  би ло  фан-
та стич но. Све  је  би ло о на ко  ка-
ко  смо  пла ни ра ли, чак  ни  ки ша  
ни је  спре чи ла  го сте  да  до ђу у 

вели ком  бро ју. Било је  ле по и 
весе ло, дошла  су  де ца у кости-
ми ма  ли ко ва  и з бај ке, да на  тај  
на чин  по ка жу о чему  се  ра ди у 
књи зи, да је  то  са вре ме на  бај ка  
бли ска  да на шњој  пу бли ци. Вео-
ма сам задо вољ на, било је пре-
ко 60 места за седе ње и сва су 
била попу ње на, а било је људи 
који су и ста ја ли, чак и у ход ни-
ку. Мислим да боље није могло 
– са задо вољ ством кон ста ту је 
Лили.

Инспи ра ци ју нала зи сву да око 
себе, а деца је нај ви ше моти ви-
шу.

– Пошто радим и дру жим се 
пуно са децом, они су моја нај-
ве ћа инспи ра ци ја. Њихов смех и 
ведри на су оно што ме покре ће. 
Про на ла зим је и у позо ри шту, 
јер сам поче ла пишу ћи драм ске 
тек сто ве. Писа ње за мене зна чи 
живот, јер на тај начин пре но си-
мо сво ја иску ства дру ги ма – 
обја шња ва Лили. -  Рани је, у 
доба пре ово ли ког раз во ја тех-
но ло ги је, једи ни начин да сазна-
мо нечи ју при чу било је да чита-
мо. Иако сад има и дру гих начи-
на пре но ше ња зна ња и инфор-
ма ци ја, мислим да ће књи га као 
медиј још дуго бити међу нама, 
ништа је неће заме ни ти, само 
допу ни ти. А ја сво јим писа њем 
дајем скром ни  до при нос књи-
жев но сти као умет но сти.

С. К.

БИО ГРА ФИ ЈА 
АУТОР КЕ
ЂУР ЂА Лили, дипло ми ра-

на педа го шки ња, запо сле на 
у соци јал ној зашти ти као 
коор ди нар ка слу жбе лич них 
пра ти ла ца у општи ни Теме-
рин. Осим тога, и сама је 
лич на пра ти тељ ка, што зна-
чи да са јед ним деча ком, 
ком је потреб на додат на 
подр шка, про во ди дан у 
шко ли. Осим посла, опет 
веза но за децу, секре тар ка  
је  Драм ске ради о ни це „Цвр-
чак“. 

„Прин це зин сел фи и 
мисте ри ја вили ног дара“ је 
њена четвр та књи га, али 
први роман. Три прет ход не 
су биле збир ке драм ских 
тек сто ва, углав ном за децу. 
То су „И девој чи це игра ју 
фуд бал“ која је иза шла 2013. 
„Шек спир је пао на теме“ из 
2016. и „Цврч ко ва бај ко ви та 
позор ни ца“ из 2020. 
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Одр жа на спе ци ја ли зо ва на изло жба шар пла ни на ца Мемо ри јал „Зоран Браћ Гроф“ 29. окто бра у Теме ри ну

НАЈ ВЕ ЋА СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НА
ИЗЛО ЖБА ШАР ПЛА НИ НА ЦА У СРБИ ЈИ

Так ми чи ло се 70 шар пла ни на ца – Изло жбу посе ти ли изла га чи из шест држа ва из реги о на -  Теме-
рин на „кино ло шкој мапи“, наро чи то када је реч о шар пла нин ци ма

На Ваша ри шту у Теме ри ну 29. окто бра 
одр жа на је сед ма по реду спе ци ја ли-
зо ва на изло жба шар пла ни на ца, 

Мемо ри јал „Зоран Браћ Гроф“, у орга ни за-
ци ји Кино ло шког дру штва „Шарац“ из 
Теме ри на. Пре ко 70 паса расе шар пла ни-
нац так ми чи ло се на овој мани фе ста ци ји, 
која је, поред уче сни ка из Срби је, оку пи ла 
изла га че из Босне и Хер це го ви не, Хрват ске, 
Север не Маке до ни је, Сло ве ни је, Чешке и 
Мађар ске. Као и прет ход них годи на, Мемо-
ри јал „Зоран Браћ Гроф“ је зва нич но отво-
рио пот пред сед ник Општи не Теме рин, 
Дејан Бра даш.

Пре ма речи ма пред сед ни ка Кино ло шког 
дру штва „Шарац“ Дра га на Ћули бр ка кон-
цеп ци ја изло жбе под ра зу ме ва ла је поде лу 
паса у седам раз ли чи тих кате го ри ја, одно-
сно раз ре да, пре ма њихо вом узра сту, да би 
се на кра ју про гла си ли нај леп ши шар пла-
нин ци.

– Шар пла нин ци на изло жби били су 
поде ље ни у раз ре де, у седам раз ре да у 
жен ској кон ку рен ци ји и седам раз ре да у 
мушкој кон ку рен ци ји, тако да су се нај пре 
по раз ре ди ма бира ли нај леп ши пси, а на 
кра ју изло жбе су про гла ше ни нај леп ши 
зре ли муж јак, нај леп ша зре ла жен ка и нај-
леп ши мла ди муж јак и нај леп ша мла да 
жен ка. Титу лу нај леп шег одра слог муж ја ка 
однео је пас вла сни ка Алек сан дра Ђила са 
из Вршца, а зре ле жен ке пас одга ји ва ча 

Мила на Сави ћа из Пожа рев ца – обја шња ва 
Ћули брк.

Сама жеља за орга ни зо ва њем изло жбе 
ова квог типа у општи ни Теме рин јави ла се 
још 2009. годи не, када је осно ва но Кино ло-
шко дру штво „Шарац“, које тре нут но бро ји 
око 25 чла но ва. Након шест годи на од њего-
вог осни ва ња ство ри ли су се сви потреб ни 
усло ви за орга ни за ци ју прве спе ци ја ли зо ва-
не изло жбе, 2015. годи не, која је доби ла 

назив Мемо ри јал „Зоран Браћ Гроф“, у знак 
сећа ња на њихо вог вели ког при ја те ља и 
јед ног од осни ва ча дру штва.

Финан сиј ска сред ства за орга ни зо ва ње 
сва ке изло жбе пру жа Општи на Теме рин, а 
изве стан удео дола зи и од Кино ло шког 
саве за Срби је и поје ди них спон зо ра, за чију 
помоћ Дра ган Ћули брк изра жа ва захвал-
ност.

– Морам да се захва лим Општи ни Теме-
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рин која нам сва ке годи не финан сиј ски 
пома же и даје вели ку подр шку. Посеб но 
бих се захва лио пред сед ни ку Мла де ну Зецу 
и пот пред сед ни ку Деја ну Бра да шу на све-
стра ној подр шци из годи не у годи ну. Без 
њих, али и помо ћи од стра не Кино ло шког 
саве за Срби је и наших спон зо ра, не би било 
могу ће реа ли зо ва ти ову мани фе ста ци ју, 
тако да смо ми захва љу ју ћи њима у могућ-
но сти да наста ви мо са тра ди ци јом одр жа-
ва ња Мемо ри ја ла – напо ми ње Ћули брк.

Прве две изло жбе одр жа не су у Бач ком 
Јар ку, наред них чети ри на про сто ру фуд бал-
ског ста ди о на Теме рин ског Спорт ског Клу-
ба, док је послед ња, сед ма, реа ли зо ва на на 
Ваша ри шту. Дра ган Ћули брк кон ста ту је да 
се у погле ду саме орга ни за ци је, тех нич ких 
ства ри, про сто ра, бро ја при ја вље них паса и 
њихо вог ква ли те та, опа жа вели ки напре дак 
из годи не у годи ну.

– Када упо ре дим прву и послед њу изло-
жбу, могу да кажем да смо зна чај но напре-
до ва ли у свим сег мен ти ма. Про стор где се 
одви ја изло жба је већи, сме штај и усло ви за 
одга ји ва че су бољи, a ква ли тет изве де них 
паса је, посма тра но из моје пер спек ти ве, 
дале ко бољи него рани је. То све даје додат-
ни ква ли тет изло жби и ту се одре ђу је пра-
вац нашег даљег рада, али се даје и пра вац 
одга ји ва чи ма шта је то добро и чиме би они 
тре ба ло да се воде при ли ком одго ја шар-
пла ни на ца – ука зу је Ћули брк.

Зна чај но је нагла си ти да је шести Мемо-
ри јал био ујед но и држав но првен ство за 
расу шар пла ни нац, под покро ви тељ ством 
Кино ло шког саве за Срби је, где се так ми чи-
ло 107 паса. Спе ци ја ли зо ва на изло жба шар-
пла ни на ца у Теме ри ну на тај начин пре ра-
сла је у јед ну од нај о збиљ ни јих мани фе ста-
ци ја тог типа у Срби ји, а и шире. Корист и 
задо вољ ство које она доно си обо стра но је, 
како за љуби те ље паса, тако и за општи ну 
Теме рин, коју при ли ком уче шћа на изло-
жби, посе ћу ју људи из раз ли чи тих кра је ва 
Срби је и Евро пе.

– Сада је то већ поста ла тра ди ци ја, дого-
ди не ће се орга ни зо ва ти осми по реду 
Мемо ри јал. Захва љу ју ћи овој изло жби 
људи ма који се баве кино ло ги јом Теме рин 
је постао познат, па може мо рећи да је 
наша општи на поста вље на на „кино ло шку 
мапу“, посеб но што се тиче шар пла ни на ца. 
С обзи ром на то да је шар пла ни нац срп ско-

маке дон ска, аутох то на раса, од вели ког зна-
ча ја за срп ску кино ло ги ју, изу зет но ми је 
дра го и част што се баш у Теме ри ну одр жа-
ва ова мани фе ста ци ја – исти че Ћули брк.

Чла но ви Кино ло шког дру штва „Шарац“ 
редов но посе ћу ју и оста ле изло жбе паса, 
тако да су поје ди ни од њих ове годи не уче-
ство ва ли на изло жби у Кар ло вим Вари ма, у 

Чешкој, а тако ђе у Кума но ву, у Север ној 
Маке до ни ји, и оства ри ли зна чај не успе хе. 
Од пред сто је ћих, уче шће ће узе ти на изло-
жби у Постој ни, у Сло ве ни ји, 27. новем бра, 
затим на изло жби у Бања Луци, почет ком 
мар та сле де ће годи не, и у Сме де рев ској 
Палан ци, кра јем мар та.

З. Бје кић

ДУГО ГО ДИ ШЊИ РАД И УСПЕХ ДРА ГА НА ЋУЛИ БР КА
ДРА ГАН Ћули брк се узго јем шар пла ни-

на ца бави пуних 30 годи на, почев од 
1992. годи не, а тре нут но посе ду је 11 паса 
у сво јој одга ји вач ни ци. Дуго го ди шњи 
труд и жеља да надо гра ђу је зна ње у 
циљу побољ ша ва ња ква ли те та паса у 
јед ном тре нут ку су пре по зна ти, када је 
његов пас покло њен пред сед ни ку Руске 
Феде ра ци је Вла ди ми ру Пути ну.

– На моју вели ку част и задо вољ ство 
један пас из моје одга ји вач ни це 2019. 

годи не покло њен је пред сед ни ку Вла ди-
ми ру Пути ну. Након тога се деси ло да су 
поје ди ни поли ти ча ри, спор ти сти и музи-
ча ри са наше сце не тако ђе поста ли вла-
сни ци паса из моје одга ји вач ни це, а 
међу њима бих издво јио пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа. То је све ути ца ло да 
се попу лар ност расе шар пла ни нац 
подиг не на виши ниво него рани је, а 
мени је дало огро ман под стрек да наста-
вим у овом прав цу – каже Ћули брк.
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Так ми че ње рибо ло ва ца „Шту ки ја да Сириг 2022“ одр жа на 20. новем бра

ЈЕГРИЧ КА, МЕСТО СУСРЕ ТА
ЉУБИ ТЕ ЉА РИБО ЛО ВА

Уче ст во ва ло око 150 так ми ча ра – Прво место поне ла еки па рибо ло ва ца из Врба са – Поред рибо-
ло ва, циљ Удру же ња рекре а тив них рибо ло ва ца „Бас“ Сириг еду ка ци ја ста нов ни штва о зна ча ју 
живот не сре ди не

Удру же ње рекре а тив них 
рибо ло ва ца „Бас“ Сириг по 
дру ги пут орга ни зо ва ло је 

спорт ско-рекре а тив но так ми че ње 
„Шту ки ја да Сириг 2022“ 20. 
новем бра у Сири гу на Јегрич кој. 
Упр кос вео ма лошим вре мен ским 
усло ви ма, уче шће је узе ло 77 еки-
па које су се од шест ују тру до 13 
часо ва над ме та ле у пеца њу. Так-
ми ча ри су дола зи ли из свих кра је-
ва Вој во ди не, али и дру гих дело ва 
Срби је. 

Секре тар УРР „Бас“ Сириг Дани-
ло Бије лић обја снио је по ком 
прин ци пу функ ци о ни ше так ми че-
ње. 

– Сва ка еки па има два так ми ча-
ра, пеца се на чети ри шта па по 
прин ци пу ухва ти и пусти. Так ми ча-
ри су обез бе ди ли мам це, а ми смо 
обез бе ди ли усло ве. Било би мно-
го више так ми ча ра да је било леп-
ше вре ме, тај дан је било јако 
хлад но и пада ла је киша, тако да 
се при ја ви ло мање људи него што 

смо ми оче ки ва ли. Ми смо били 
спрем ни да доче ка мо негде око  
120 еки па – наво ди Бије лић.

Прве три нај бо ље еки пе осво ји-
ле су и нов ча не награ де, а прво 
место зау зе ла је еки па из Врба са. 

– Ово так ми че ње је спорт ско-
рекре тив но и има ли смо и наград-
ни фонд. Реч је о нов ча ним награ-
да ма, где смо има ли вели ку 
помоћ спон зо ра. Иско ри стио бих 
при ли ку да се захва лим Пољо при-
вред ном добру АД „Камен дин“, 
пред у зе ћу „Микрон“ из Сири га и 
Јав ном кому нал ном пред у зе ћу из 
Теме ри на, са којим смо при пре-
ми ли и уре ди ли при о ба ље. Нажа-
лост било је јако лоше вре ме, али 
веру јем да ћемо сле де ћи пут има-
ти више сре ће. Потру ди ће мо се да 
ово так ми че ње поста не тра ди ци о-
нал но и да се одр жа ва сва ке годи-
не – каже Бије лић.

Упр кос томе што посто је само 
годи ну дана, успе ли су да орга ни-
зу ју више мани фе ста ци ја, а у сво је 
актив но сти нерет ко укљу чу ју и 
децу. 

– Наше удру же ње је, поред већ 
поме ну тог так ми че ња, орга ни зо-
ва ло и две мани фе ста ци је у Сири-
гу. Пове за ни смо са шко лом и 
деца су пока за ла вели ку заин те ре-

со ва ност, учи мо их о при ро ди. 
Напра ви ли смо јед ну малу школ-
ску сек ци ју и два пута смо орга ни-
зо ва ли так мче ње за пио ни ре. 
Деци на тим еду ка ци ја ма одр жи-
мо пре да ва ње, након чега они 
мало почи сте при о ба ље, шета ју, 
пеца ју и ми им после покло ни мо 
капе, ужи ну и мај це што њима 
зна чи, а има ли смо и јед ну пано-
рам ску вожњу чам цем. Увек нас 
пита ју када ће моћи опет да уче-
ству ју, што је дово љан пока за тељ 
коли ко ужи ва ју у при ро ди. 

У пла ну им је да, уз потреб не 
дозво ле и сагла сно сти, изгра де и 
плат фор му на Јегрич кој, чиме би 
олак ша ли при ступ и осо ба ма са 
инва ли ди те том.

– Ту код моста на Јегрич кој у 
Сири гу, код при ла за реци, жели мо 
да изгра ди мо рибо ло вач ке плат-
фор ме за инва лид на лица. За то 
мора мо да наба ви мо одре ђе не 
дозво ле и сагла сно сти од упра-
вља ча, ЈП Воде Вој во ди не и Заво да 
за зашти ту при ро де. Напра ви ли 
смо про је кат и пред ра чун радо ва, 
па ћемо се обра ти ти локал ној 
само у пра ви и Саве зу инва ли да да 
нам помог ну. Жеља нам је да 
напра ви мо један дечи ји моби ли-
јар, где је нека да била напра вље на 

мала пла жа. Тај део жели мо да 
уре ди мо и да буде украс села – 
гово ри о циље ви ма удру же ња 
Бије лић. 

Том при ли ком апе ло вао је и на 
над ле жне да редов но уре ђу ју парк 
при ро де, у чему би они као удру-
же ње помо гли и актив но уче ство-
ва ли. 

– Удру же ње жели да актив но 
уче ству је са ЈП Воде Вој во ди не и 
Заво дом за зашти ту живот не сре-
ди не у урђи ва њу тог про сто ра. 
Апе лу јем на оне који су заду же ни 
за уре ђе ње тог про сто ра да водо-
ток одр жа ва ју на при ме рен начин. 
Важно је да се кре не и са пра вил-
ним пошу мља ва њем у чему би ми, 
уз дозво лу нарав но, пру жи ли свој 
допри нос. Наш пред лог је и да се 
мало чешће, у окви ру рас по ло жи-
вих сред ста ва, врши пори бља ва-
ње, наро чи то оном врстом рибе 
која укла ња планк то не и кон тро-
ли ше веге та ци ју.  Са наше стра не, 
ми ћемо као удру же ње увек помо-
ћи да се чисти како водо ток, тако и 
при о ба ље. Река Јегрич ка је наша 
једи на река овде у општи ни Теме-
рин и мора мо да је чува мо, зашти-
ти мо и бри не мо о њој на сва ком 
могу ћем нивоу – пору чу је Бије лић. 

Т. К.

ЦИЉ 
УДРУЖЕЊА
УДРУ ЖЕ ЊЕ рекре а тив них 

рибо ло ва ца „Бас“ Сириг 
оформ ље но је у новем бру 
про шле годи не, а тре нут но 
бро ји око 20 актив них чла но-
ва. Како Бије лић исти че циљ и 
при мар ни зада так удру же ња, 
поред рибо ло ва, јесте еду ка-
ци ја људи о живот ној сре ди ни. 

– Наше удру же ње, које је 
осно ва но пре годи ну дана, 
члан је Асо ци ја ци је рибо ло-
вач ких удру же ња Вој во ди не. 
Тре нут но има мо 20 актив них 
чла но ва, с тим што има мо и 
пио ни ре. Циљ нашег удру же-
ња није само да се бави рибо-
ло вом, већ и да се људи, наро-
чи то деца и мла ди, еду ку ју о 
живот ној сре ди ни и да се чува 
при ро да, то нам је при мар ни 
зада так.
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