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Јед на од ства ри које, веру је-
мо, нај ви ше зани ма ју наше 
сугра ђа не, јесте део буџе та 

општи не Теме рин који се одно-
си на инве сти ци је, у чијем кре-
и ра њу и сами уче ству ју. На ову 
тему раз го ва ра ли смо са начел-
ни ком Оде ље ња за пољо при-
вре ду и инве сти ци је Деја ном 
Ајду ко ви ћем.

- Буџет Општи не је прав ни 
доку мент који утвр ђу је план 
при хо да и при ма ња као и рас-
хо да и изда та ка општи не за 
јед ну годи ну – каже Ајду ко-
вић на почет ку раз го во ра. -  Из 
општин ског буџе та се током 
годи не пла ћа ју све оба ве зе 
локал не само у пра ве.

Исто тако, наста вља наш 
саго вор ник, у буџет се сли ва ју 
при хо ди и при ма ња из којих се 
под ми ру ју те оба ве зе.

- Буџет ски про цес је нај-
ва жни ја годи шња актив ност 
локал не само у пра ве, којим се 
не одре ђу је само обим тро ше-
ња сред ста ва, њим се дефи-
ни ше план рада и пред ста вља 
основ ни еле мент про це са 
одлу чи ва ња – нагла ша ва он.

У изра ди буџе та уче ству-
ју општин ска власт и струч не 
слу жбе, буџет ски кори сни ци, 
месне зајед ни це, али и гра ђа-
ни и њихо ва удру же ња.

- Пла ни ра ни укуп ни јав ни 
при хо ди и при ма ња општи не 
Теме рин у 2021. годи ни изно се 
1.285.000.000 дина ра. – пре ци-
зи ра Ајду ко вић.

Пре ма њего вим речи ма, у 
одно су на план за 2020. годи-
ну, у овој годи ни је пла ни ра но 
пове ћа ње укуп них јав них при-
хо да и при ма ња за 58.580.000 
дина ра.

Када су у пита њу инве сти ци-
о ни про јек ти, пла ни ра но је да 
ове годи не буде реа ли зо ван 
мно го већи број инве сти ци ја 
у одно су на прет ход ну годи-
ну која је била избор на, али и 
пого ђе на епи де ми јом Кови да 
19.

Нај ва жни ји про јек ти у 2021. 
годи ни су, наво ди Ајду ко вић, 
веза ни за изград њу пре чи ста-
ча отпад них вода, изградњa 
цево во да од изво ри шта у Ста-
ром Ђур ђе ву до рад не зоне 8 

у Бач ком Јар ку, рекон струк ци ја 
и доград ња објек та Пред школ-
ске уста но ве у Бач ком Јар ку, 
реха би ли та ци ја и поја ча но 
одр жа ва ње локал них путе-
ва, мон та жа LED све тиљ ки за 
потре бе јав не расве те, адап та-
ци ја и рекон струк ци ја објек та 
Прве МЗ Теме рин, адап та ци ја 
и рекон струк ци ја објек та МЗ 
Сириг и пар тер но уре ђе ње 
цен тра Бач ког Јар ка

- Вео ма важан део пла ни ра-
ња инве сти ци о ног дела буџе-
та јесте и пар ти ци па тив но 
буџе ти ра ње које пред ста вља 
демо крат ски про цес у којем 

чла но ви локал не зајед ни це 
директ но одлу чу ју како ће се 
потро ши ти новац при ку пљен 
кроз поре зе и дру ге јав не при-
хо де из локал ног буџе та у циљу 
побољ ша ња ква ли те та живо-
та у целој зајед ни ци. На овај 
начин гра ђа ни, који пла ћа ју 
порез и пуне буџет, има ју при-
ли ку да сара ђу ју са локал ним 
вла сти ма и уче ству ју у доно ше-
њу одлу ка, које ути чу на њихо-
ве живо те – каже саго вор ник 
„Наших нови на“.

То је меха ни зам који укљу-
чу је раз ли чи те циљ не гру пе 
као што су гра ђа ни и њихо ва 

удру же ња, бизнис зајед ни це, 
невла ди не орга ни за ци је, који 
уче ству ју у одре ђи ва њу при-
о ри те та и потре ба у окви ру 
буџе та локал не само у пра ве. 
Локал на само у пра ва има зада-
так да ство ри амби јент у коме 
сви заин те ре со ва ни гра ђа ни 
могу да се укљу че и дају свој 
допри нос кре и ра њу нај ва жни-
јег доку мен та сва ке зајед ни це 
– буџе та, и мисли мо да смо ове 
годи не у томе успе ли.

- Пар ти ци па тив но буџе ти-
ра ње је важно јер ути че на 
већи сте пен пове ре ња изме ђу 
гра ђа на и вла сти, допри но си 
већем укљу чи ва њу гра ђа на у 
јав ни живот, ути че на доно ше-
ње одлу ка, рас по де лу и над зор 
над јав ним фон до ви ма, поспе-
шу је тран спа рент ност јав не 
адми ни стра ци је и ефи ка сност у 
потро шњи јав ног нов ца, еду ку-
је гра ђа не кроз сти ца ње нових 
зна ња и вешти на – нагла ша ва 
Ајду ко вић.

Општи на Теме рин пре по-
зна ла је зна чај пар ти ци па тив-
ног буџе ти ра ња и омо гу ћи ла 
је свим заин те ре со ва ним гра-
ђа ни ма да се укљу че у пла ни-
ра ње буџе та за 2021. годи ну. 
Позва ни су сви гра ђа ни да узму 
уче шће у јав ној рас пра ви о пла-
ну инве сти ци ја општи не Теме-
рин за 2021. годи ну и дају сво је 
пред ло ге и суге сти је.

Т. И.

АКТУ ЕЛ НО

Како је кре и ран и шта садр жи буџет Општи не Теме рин за 2021. годи ну

КАСА ЗА АМБИ ЦИ О ЗНЕ ПЛА НО ВЕ
- Укуп на вред ност ово го ди шњег буџе та 1.285.000.000 дина ра – Биће реа ли зо ва но више инве сти ци-

о них про је ка та него про шле годи не – Пре по знат зна чај пар ти ци па тив ног буџе ти ра ња

ПРЕД ЛО ЗИ
ГРА ЂА НА
ПРЕД ЛО ЗИ про је ка та који 

су про ис те кли из пар ти ци па-
тив ног при сту па су асфал ти-
ра ње путе ва и тро то а ра на 
тери то ри ји општи не, рекон-
струк ци ја деч ијих игра ли-
шта на тери то ри ји општи не, 
рекон струк ци ја бици кли-
стич ких ста за на тери то ри-
ји општи не, уре ђе ње зеле-
них повр ши на и пар ко ва на 
тери то ри ји општи не,  поста-
вља ње кли за ли шта у цен тру 
Теме ри на, уре ђе ње пла тоа 
испред МЗ у Бач ком Јар ку и 
поправ ка јав не расве те.

Дејан Ајдуковић
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Пред у зе ће „Челик ДОО“ један од носи ла ца при вред ног раз во ја наше општи не

ПО ЗАВР ШЕТ КУ УПРАВ НЕ ЗГРА ДЕ КРЕЋЕ
И ИЗГРАДЊА НОВОГ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА

- Тра ди ци ја дуга више од пола века – Пре бро ди ли мно ге тешко ће и данас су вео ма ста бил на и пер-
спек тив на фир ма – У пла ну пове ћа ва ње капа ци те та, шире ње дија па зо на услу га и раст про из вод ње

При вре да је вео ма важан и раз ви јен 
сег мент општи не Теме рин, чијем се 
раз во ју посве ћу је мно го пажње. Из 

тих раз ло га, од вели ког зна ча ја јесте напре-
дак при вред них субје ка та, као и шире ње 
про из вод ње истих. Овим пово дом, раз го ва-
ра ли смо са пред став ни ком фир ме “Челик 
ДОО” Бач ки Јарак о посло ва њу током про те-
клог пери о да, као и о буду ћим пла но ви ма.

- Фир ма “Челик” посто ји од 1969. годи не, 
када је запо че та про из вод ња у дана шњим 
пого ни ма. Пре те жна делат ност је про из вод-
ња и мон та жа челич них кон струк ци ја, хала, 
скла ди шта и оста лих нестам бе них згра да, 
као и сао бра ћај не инфра струк ту ре (мосто ви) 
и оста ле сло же не инду стриј ске гра ђе ви не. 
Већин ски вла сник фир ме је “Про мист ДОО” 
из Новог Сада, јед на од већих ком па ни ја у 
Срби ји – каже за ”Наше нови не“ Татја на 
Бано вић Мар ко вић

Услед потре ба тржи шта, ство ре на је и 
потре ба за про ши ре њем посло ва ња, чему 
су допри не ли пово љан гео граф ски поло жај, 
бли зи на сао бра ћај не инфра струк ту ре, као и 

рас по ло жи вост ква ли тет не рад не сна ге.
- Пред у зе ће “Челик” данас пред ста вља 

зна ча јан субјект у обла сти град ње и про-
из вод ње челич них кон струк ци ја. Јасно су 
дефи ни са ни пла но ви који под ра зу ме ва ју 
пове ћа ње капа ци те та, шире ње дија па зо на 
услу га, као и дости за ње врхун ских нор ми 
посло ва ња. У циљу реа ли за ци је тих пла но-
ва запо че ли смо изград њу новог послов ног 
објек та - управ не згра де. Након завр шет ка 
нове управ не згра де кре ће се са изград њом 
још јед ног, мно го већег, про из вод ног пого-
на, који ће нам омо гу ћи ти пове ћа ње про-
из вод ње, про ши ре ње посло ва ња и запо-
шља ва ње већег бро ја нових рад ни ка, што 
ће пози тив но ути ца ти на при вред ну кли му у 
нашој општи ни - исти че наша саго вор ни ца.

Када је у пита њу број запо сле них, “Челик” 
тре нут но има  115 рад ни ка од којих су 70 
посто ста нов ни ци општи не Теме рин. Тако ђе, 

посто ји одре ђе ни број рад ни ка из уда ље-
них насе ља за које је обез бе ђен сме штај у 
Бач ком Јар ку или Теме ри ну. Ипак, потре бе 
за додат ним рад ни ци ма су вели ке, те је у 
пла ну зна чај но пове ћа ње бро ја запо сле них 
у наред не три годи не.

На пита ње коли ко је тешко одр жа ва ти 
посло ва ње јед не ова кве фир ме, доби ли смо 
сле де ћи одго вор:

- У дана шњим усло ви ма посло ва ња тржи-
ште је изу зет но тур бу лент но, те је дефи-
ни тив но зах тев ни је одр жа ва ти пред у зе ће 
на ста бил ном нивоу и обез бе ди ти његов 
кон стан тан раст и раз вој ула га њем у људе, 
маши не и опре му, што је нео п ход но да би на 
истом и опста ли и успе шно посло ва ли.

Фир ма „Челик“ посто ји дуги низ годи на, 
наи ла зи ли смо на мно ге пре пре ке, непо-
сто ја ње тржи шта и засто ја у инве сти ци ја-
ма, про бле ми ма са ликвид но шћу, напла том 
потра жи ва ња. Данас је сли ка дру га чи ја:

„Челик“ је ста бил на и пер спек тив на ком-
па ни ја!

Е. Н. Н.

ОДЛИЧ НА САРАД ЊА
СА ЛОКАЛ НОМ
САМО У ПРА ВОМ
КАДА је реч о сарад њи са локал ном 

само у пра вом, наши дома ћи ни исти чу 
да је иста оду век била одлич на и да ће,  
веру ју,  тако бити и у будућ но сти.

– То је  вео ма важно, јер је  добра 
кому ни ка ци ја при вред ни ка са локал-
ном само у пра вом један од пред у сло ва 
за уна пре ђе ње при вред ног амби јен та на 
лока лу – нагла ша ва ју они.

БЕЗ ВЕЋЕГ БРО ЈА
ОБО ЛЕ ЛИХ
КОРО НА је, нажа лост, обе ле жи ла целу 

про те клу годи ну и ути ца ла на све аспек-
те живо та и посло ва ња. Огра ни че ње 
кре та ња, изо ла ци ја и здрав стве но ста ње 
запо сле них, били су оте жа ва ју ћа окол-
ност у посло ва њу „Чели ка“. Ипак, како 
кажу, сре ћа је што број обо ле лих у том 
рено ми ра ном при вред ном колек ти ву 
није био вели ки.

АКТУЕЛНО
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Уз подр шку Општи не, ЈКП Теме ри н ам би ци о зно ула зи у нову, 2021. годи ну

КОМУНАЛЦИМА ИЗ БУЏЕ ТА ЗА КАПИ ТАЛ НЕ
СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ 36,5 МИЛИ О НА ДИНА РА

- Сред ста ва, уз оста ло, наме ње на за купо ви ну кому нал них вози-
ла и рад них маши на - Желе да пове ћа ју извор не при хо де и нада-
ју се вра ћа њу делат но сти који ма су се рани је бави ли 

На послед њој сед ни ци Скуп шти не 
општи не Теме рин, одр жа ној кра јем 
децем бра, јед но гла сно је усво јен План 

посло ва ња ЈКП Теме рин за 2021. годи ну.То 
пред у зе ће у овој годи ни пла ни ра укуп не при-
хо де у изно су нешто већем од 342 мили о на 
дина ра, укуп не рас хо де од око 337 мили о на 
и добит од бли зу шест мили о на дина ра. 

Врши лац дужно сти дирек то ра ЈКП Теме рин 
Жељ ко Џаку ла за „Наше нови не“ каже да ће 
при о ри тет у посло ва њу, у годи ни која је упра-
во поче ла, бити пове ћа ње извор них при хо да 
и да ће поку ша ти да од осни ва ча, Општи не 
Теме рин, поно во доби ју неке делат но сти, 
које су нека да биле у њихо вој над ле жно сти.

- Реч је о делат но сти ма попут сре ђи ва ња 
атар ских путе ва, вер ти кал не и хори зон тал не 

сиг на ли за ци је, гра ђе вин ских радо ва у виду 
изра де нових бици кли стич ких и пешач ких 
ста за. У општи ни Теме рин  се јавља вели ки 
про блем са пси ма лута ли ца ма, због чега је 
Општи на рас ки ну ла уго вор са прет ход ним 
опе ра те ром, тако да смо сада у завр шним 
пре го во ри ма да се ти посло ви што пре пове-
ре ЈКП Теме рин, јер је то рани је и било у над-

ле жно сти овог пред у зе ћа – пре ци зи ра он. 
ЈКП Теме рин, из буџе та Општи не Теме рин,  

за капи тал не суб вен ци је у 2021. годи ни доби-
ло је укуп но 36,5 мили о на  ди на ра. Обез бе ђе-
но је 12 мили о на дина ра за суб вен ци о ни са-
ње цене гре ја ња, три мили о на за одр жа ва ње 
кана ли за ци о не мре же и пре чи ста ча, 14,5 
мили о на за инве сти ци је попут купо ви не 
кому нал ног вози ла и ауто сме ћа ра, два 
мили о на за актив ну поли ти ку запо шља ва ња 
и пет мили о на за рад не маши не попут бул до-
же ра, гусе ни ча ра и мини баге ра. Сред ства за 
сани ра ње депо ни је оче ку ју се после реба-
лан са буџе та. 

- Ника да није решен један озби љан про-
блем депо ни је, а то је стру ја. Ми тамо нема-
мо стру ју и сад смо у пре го во ри ма са људи ма 
из Елек тро при вре де Срби је да се ура ди тра-
фо ста ни ца, а Општи на Теме рин је носи лац 
овог поду хва та. Без обзи ра да ли ће јед ног 
дана бити изгра ђе на реги о нал на депо ни ја, 
жели мо да обез бе ди мо одре ђе не усло ве, да 
се ура ди ком плет на про тив по жар на зашти та, 

да депо ни ја буде осве тље на и да се напра ви 
један реци кла жни цен тар. 

Оно што  пр ви човек ЈКП Теме рин  та ко ђе 
види као про блем јесте да је без бед ност сао-
бра ћа ја ту вео ма лоша, изла зе ками о ни, 
цистер не, а пошто нема асфал та, мно го је 
бла та, па ће гле да ти да се део пута асфал ти ра 
и да се напра ви отре си ште, како се бла то не 
би раз но си ло по путу и пред ста вља ло прет њу 
за одви ја ње сао бра ћа ја.

Смо тра „Зим ске слу жбе“ је, под се ћа мо, 
одр жа на у децем бру, када је ЈКП пока за ло 
каквим маши на ма рас по ла же. Како исти че 
Џаку ла, то није сасвим задо во ља ва ју ће, али 
је довољ но да се пре гу ра ова зима. 

- Овде је рани је била поли ти ка да се на 
терен не изла зи док не напа да снег од десе т 
сан ти ме та ра и да се со не поси па по путе ви-
ма, што је за мене непри хва тљи во. Ми има-
мо 80 кило ме та ра сао бра ћај ни ца, од којих је 
вели ки број про ме тан, тако да смо чим је 
почео да пада први, озбиљ ни ји снег очи сти-
ли путе ве, јер иду вели ке хлад но ће и ако се 
то не ура ди на вре ме и све смр зне, не може 
да се чисти. Ми нема мо поси па че соли, нити 
неку тех ни ку која је потреб на за озбиљ но  
о дра жва ње „Зим ске слу жбе“. Ову годи ну 
ћемо нека ко пре гу ра ти, али ћемо се током 
ње боље опре ми ти и смо тра „Зим ске слу-
жбе“ биће одр жа на већ 1. новем бра.

Џаку ла, који је функ ци ју в.д. дирек то ра ЈКП 
Теме рин  пре у зе о  пре неко ли ко месе ци, исти-
че да је пла но ва за 2021. годи ну  још мно го, а 
сарад њу са локал ном само у пра вом оце њу је  
као вео ма добру.

- Волим да радим са мла дим, а исто тако и 
са иску сним људи ма. Има ће са моје стра не 
апсо лут ну подр шку, како пред сед ник Општи-
не, Мла ден Зец, тако и њего ви сарад ни ци. 
Веру јем  да сво јим иску ством могу да допри-
не сем да, у сва ком слу ча ју, буде боље него 
што је сада.

 Т. К.

ТОПЛА НА
ЗА РЕКОН СТРУК ЦИ ЈУ ком плет не Топла не 

 од Покра јин ске вла де  до би је но је   100 
мили о на дина ра. 

- У Топла ну је уло же но заи ста мно го 
сред ста ва и гре ја ње је ове годи не сасвим 
корект но. Оно што ћемо поку ша ти за сле-
де ћу греј ну сезо ну јесте да добро про а на-
ли зи ра мо наше цене и кори гу је мо их, али 
на ниже. Циљ нам је и да шири мо нашу 
маги страл ну мре жу пре ма буду ћим инве-
сти то ри ма, како бисмо били апсо лут но 
кон ку рент ни на тржи шту и да има мо што 
већи број кори сни ка – под вла чи Џаку ла.

ПСИ ЛУТА ЛИ ЦЕ
У АЗИЛУ У ЖАБЉУ?
КРИ ТЕ РИ ЈУМ за опе ра те ра паса лута ли-

ца, обја шња ва Џаку ла, јесте  да као општи на 
има те азил за њих или уго вор са неком дру-
гом општи но м о  ко ри шће њу њеног ази ла. 

- Ми ћемо ових дана има ти разо го вор са 
Општи ном Жабаљ, која има вели ки азил за 
псе, где би се скла ња ли пси лута ли це, како 
би наши гра ђа ни били без бед ни на ули ца-
ма општи не Теме рин.

Жељко Џакула

АКТУЕЛНО
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Репор те ри „Наших нови на“ у Ковид амбу лан ти  Дома здра вља у Теме ри ну

НА ПРВОЈ ЛИНИ ЈИ ФРОН ТА У УЛИ ЦИ
- Чине све да помог ну, дају аде кват ну тера пи ју, уте ше… -  Сме не тра ју од 12 до 14 часо ва, умор 

је вели ки, али не посу ста ју - Паци је на та из дана у дан све мање, али то није раз лог за опу шта ње 

Епи де ми ја Кови да-19 током 
2020. годи не уздр ма ла је 
цео свет. Ништа није било 

она ко како смо нави кли или како 
бисмо желе ли. Посло ви су ста-
ли, сла вља и весе ља одло же на 
за неко боље вре ме, оку пља ња 
сва ке врсте су пре ста ла, путо ва-
ња се отка за ла… Схва ти ли смо 
да она чуве на рече ни ца ,,Само 
нек’ смо живи и здра ви“ заи ста 
има сми сла. 

А о нашем здра вљу, од првог 
дана бор бе са овом опа ком 
боле шћу, бри ну ли су лека ри 
у Ковид амбу лан та ма широм 
Срби је. Тако је и у Теме ри ну. 

- Сва ким даном има мо мање 
паци је на та,  али још увек није 
ни бли зу кра ја, па се не може мо 
опу сти ти, али је мало боље, што 
се види и по број ка ма. Мањи 
је број тежих паци је на та али и 
првих пре гле да. Још увек не зна-
мо да ли су пра зни ци допри не ли 
дра стич ном ско ку обо ле лих, бар 
код нас у нашој општи ни. Ситу а-

ци ја је тре нут но под кон тро лом 
- каже за „Наше нови не“ Ђор ђе 
Фили по вић, док тор меди ци не, 
запо слен у Ковид амбу лан ти у 
Теме ри ну већ шест месе ци.

У људи ма је оду век вла дао 
страх од непо зна тог. Тако је и 
овог пута, пого то во што је непри-
ја тељ неви дљив и непред ви див.

- Људи има ју раз ло га за бри гу 
и због себе и због чла но ва сво-

јих поро ди ца, а ми се тру ди мо да 
им помог не мо, да их уте ши мо, 
дамо аде кват ну тера пи ју. Углав-
ном су то ста ри ји паци јен ти који 
нас и више слу ша ју и више се 
чува ју. Мла ђи тек кад осе те шта 
је коро навирус, кад има ју неког 
у кући са тежом кли нич ком сли-
ком  или кад изгу бе, не дај Боже, 
неког свог онда се и у њима поја-
ви одре ђе ни страх - каже док тор 
Фили по вић.

У Теме ри ну ради само јед на 
Ковид амбу лан та, у цен трал-
ном објек ту Дома здра вља, те 
се меди цин ско осо бље тру ди 
да буде што учин ко ви ти је, често 

раде ћи и без пау за,  како би 
људи на ниским тем пе ра ту ра ма 
што кра ће ста ја ли напо љу.

- Тре нут но раде два лека ра, 
али у кри зном пери о ду било их 
је и три. Мно го пре гле да је тада 
било, па смо рад орга ни зо ва ли 
у скла ду са потре ба ма гра ђа на 
и паци је на та, тру ди ли смо се да 
они не испа шта ју, да не чека ју. 
Суде ћи по њихо вим реак ци ја-
ма задо вољ ни су, испо што ва ли 
су сво је тер ми не и начин рада 
Ковид амбу лан те. Нарав но, хит-
ни слу ча је ви били су при о ри-
тет.  И нови ренд ген нам мно го 
зна чи, пуно нам пома же у раду. 

Заи ста смо пре за до вољ ни што 
смо га наба ви ли, од вели ке нам 
је помо ћи и важно сти у раду са 
паци јен ти ма, а про те кла два 
викен да био је на рас по ла га њу 
паци јен ти ма и субо том и неде-
љом.

Када неко има неке симп то ме 
боле сти или је био у кон так ту са 
зара же ном осо бом, оба ве зно 
мора да се јави у Ковид амбу-
лан ту.

– Паци јент ради тест и уко ли ко 
је он пози ти ван, четр на ест дана 
мора бити у само и зо ла ци ји. Ако 
неко има тежу кли нич ку сли ку, 
шаље се на даље лече ње. Уко-
ли ко у послед ња три дана паци-
јент нема пови ше ну тем пе ра ту-
ру и добро се осе ћа, изо ла ци ја 
се пре ки да без кон трол ног PCR 
теста - обја шња ва док тор про це-
ду ру тести ра ња.

ЈАВИ ТЕ СЕ,
НЕ ЧЕКАЈ ТЕ

АКО има те симп то ме слич-
не гри пу, пови ше ну тем пе-
ра ту ру, губи так чула мири са 
и уку са, оба ве зно се јави те у 
Дом здра вља у Ковид амбу-
лан ту. За сва оста ла пита ња 
или недо у ми це веза не за 
вирус Ковид-19 обра ти ти се 
на бро је ве теле фо на Ковид 
амбу лан те 062/507-699 или 
021/210-22-29.

МЛА ЂИ ЧУВА ЈУ 
СТА РИ ЈЕ
- НИЈЕ нима ло при јат но 

кад чује мо да је неко из наше 
бран ше пре ми нуо од после-
ди ца Кови да-19 или има неке 
теже после ди це. Тру ди мо се 
да сачу ва мо ста ри је коле ге, 
па зато ми мла ђи ради мо у 
Ковид амбу лан ти. У нашем 
Дому здра вља доста коле га 
пре ле жа ло је ковид, отпри-
ли ке 20 посто . Али то је све 
цена и ризик овог посла, зна-
ли смо сви у шта се упу шта-
мо - комен та ри ше др Фили-
по вић ситу а ци ју да у Срби ји, 
нажа лост, сва ког дана има мо 
јед ног пре ми ну лог меди цин-
ског рад ни ка.
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НАРОД НОГ ФРОН ТА

Исцр пље ни јесу, али хра бри и 
увек спрем ни за нове иза зо ве.

- У јед ном дану  раде  два 
лека ра и три сестре, у сме ни која 
тра је 12 или 14 часо ва. Умор ни 
смо попри лич но, али се не дамо 
- гово ри са осме хом др Фили по-
вић. 

Запо сле ни у Ковид амбу лан-
ти ужи ва ју вели ко пошто ва ње 
и оду ше вље ње међу нашим 

сугра ђа ни ма. Изу зет но су при-
јат ни, љуба зни, пред у сре тљи ви, 
насме ја ни чак и у тешкој ситу а-
ци ји.

- Тру ди мо се да се јави мо на 
сва ки позив, да сви ма иза ђе-
мо у сусрет. Ја бих овом при ли-
ком похва лио све сво је коле ге- 
лека ре, сестре, неме ди цин ско 
осо бље, слу жбу Хит не помо ћи, 
лабо ра то ри ју, упра ву... Сви они 
су има ли свој удео у овој бор би и 
заи ста вели ко им хва ла на томе. 
Бори мо се сви зајед но на овом 
фрон ту у ули ци Народ ног фрон-
та - наша лио се док тор.

Да се још увек не види крај 
овој ситу а ци ји, потвр ђу је и наш 
саго вор ник, али ми сво јим пона-
ша њем може мо спре чи ти шире-
ње виру са и сачу ва ти сво је здра-
вље и здра вље сво јих нај бли жих.

- Нај бит ни ји фак тор у целој 
овој ситу а ци ји са коро на ви ру-
сом је пре вен ци ја. Чувај те се, не 
иди те где не мора те, не иди те у 
веће гру пе људи, поштуј те мере 
Вла де Репу бли ке Срби је, носи те 
маске увек и сву да. Вирус је јак 
и раза ра ју ћи по цео орга ни зам - 
саве ту је нам док тор Фили по вић.

Е. Н. Н. 

 

ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

ХРА МО ВИ
И СПО МЕ НИ ЦИ
У СЛУ ЖБИ НАЦИ ЈЕ

Црква у држа ви може се сим бо-
лич ки пред ста ви ти као душа у 
телу, рекао је Вла ди ка Нико лај. 

Душа је пре те жни ја од тела, али је и 
тело део једин стве не чове ко ве лич но сти. Иду ћи логи ком 
срп ског све ти те ља може се закљу чи ти да кроз цркву стру-
ји живот ни дах држа ви, док је држа ва функ ци о нал на про ја-
ва и реа ли за ци ја све тов них потре ба наро да. Дакле, црква и 
држа ва у слу жби наро да, као дело ви једин стве ног орга ни-
зма, осно ви су напрет ка зајед ни це, сма тра Вла ди ка Нико лај. 
Не губе ћи из вида мул ти ет нич ност, гра ђан ски карак тер, као 
и секу лар ност модер не срп ске држа ве, није тешко закљу-
чи ти да је ово аутен тич ни прин цип про ја ве срп ске наци је, 
доне кле оства рив и у савре ме ним окол но сти ма, без обзи ра 
на деце ниј ске трен до ве десу ве ре ни за ци је и ства ра ња гло-
бал ног, над на ци о нал ног моде ла функ ци о ни са ња све та.

Не одри чу ћи се гло ба ли за ци је у њеним кори сним аспек ти-
ма, сигур но је да током про це са умре жа ва ња све та озбиљ не 
наци је раде на очу ва њу угро же ног иден ти те та. У кон тек сту 
очу ва ња наци о нал ног изра за, а у вре ме наци о нал не свет ко-
ви не Све тог Саве, тре ба да гле да мо на изград њу два вели ка 
наци о нал на - иден ти тет ска сим бо ла. Није тешко закљу чи-
ти да је у пита њу поди за ње спо ме ни ка Сте фа ну Нема њи и 
завр ше так хра ма Све тог Саве. Спо ме ник и храм посве ће ни 
оцу и сину, уте ме љи ва чи ма срп ске држа ве и срп ске цркве - 
осни ва чи ма срп ске наци је.

Веро ват но нај леп ши храм на све ту нас под се ћа ко смо, 
дају ћи нам кроз цркву сми сао нашег посто ја ња, док спо ме-
ник Сте фа ну Нема њи гово ри о посто ја њу држа во твор не тра-
ди ци је, њеној миле ни јум ској уте ме ље но сти, опо ми њи ћи нас 
да се као народ пона ша мо у скла ду са зна ча јем који смо кроз 
веко ве има ли. Исто тако ови мону мен тал ни сим бо ли нас 
упу ћу ју да у савре ме ној реал но сти гло бал ног, кор по ра циј-
ског цуна ми ја (који је реал ност упр кос нази ру ћим обри си ма 
мул ти по лар но сти) не забо ра ви мо соп стве не коре не, где се 
често нала зе одго во ри на дана шње иза зо ве, као и упу ти како 
да се пона ша мо и поста ви мо у замр ше ној свет ској поли ти ци.

Оту да је заи ста несхва тљи во него до ва ње јед ног дела јав-
но сти. Про ти вље ње изград њи наци о нал них сим бо ла сиг нал 
је нај ду бљег нивоа оту ђе но сти, кон фу зи је која вла да у гла-
ва ма тито и стич ке “ели те”, као и до каквог без у мља може да 
дове де ауто шо ви ни зам оних који себе сма тра ју посеб ни ма 
и изнад наро да. При хва та ју ћи оне нега тив не аспек те гло ба-
ли за ци је (нерет ко и сам њен про цес тума че ћи погре шно) 
дело ви ове назо ви ели те се јасно дис тан ци ра ју од обич ног 
све та, сма тра ју ћи да неги ра њем свих аспе ка та наци о нал ног 
духа заслу жу ју аде ква тан ста тус у над на ци о нал ној, гло бал ној 
ели ти.

Но, са дру ге стра не, они који су на челу, како држа ве тако 
и цркве, не сме ју да забо ра ве на пра ви сми сао и пра ви зна-
чај уте ме љи ва ча држа ве и цркве . Кроз оса вре ме њи ва ње 
њихо вих базич них ста во ва, они тре ба да воде срп ски наци-
о нал ни брод (уз ува жа ва ње наци о нал них, вер ских и кул тур-
них изра за свих дру гих који живе у Срби ји), осла ња ју ћи се на 
иску ство сво јих прет ход ни ка, али и да се, ува жа ва ју ћи неми-
нов не гло бал не трен до ве, избо ре за, коли ко је могу ће бољи 
трет ман наци је у нама често нена кло ње ном све ту. Зада так 
није лак, али већ ско ро читав миле ни јум он је импе ра тив 
пред они ма који хоће да буду пред вод ни ци, да буду наци-
о нал на ели та.

TЕСТОВИ ЗА 
ПУТО ВА ЊА
УКО ЛИ КО сте се одлу чи ли 

за неко путо ва ње ван гра ни-
ца Репу бли ке Срби је, тре ба-
ће вам  нега ти ван  PCR  тест. 
То је посеб на мето да којом се 
детек ту је коро на вирус. Узи-
ма  се назо фа рин ге ал ни брис 
тј. брис из слу зни це ждре-
ла  и у посеб ним апа ра ти ма 
испи ту је се узо рак. PCR тест, 
у свр ху путо ва ња,   не ради 
се у теме рин ском Дому здра-
вља, чак ни на лич ни зах тев. 
Њега може те ура ди ти у Хиги-
јен ском заво ду у Новом Саду 
и он кошта 9.000,00 дина ра. 

ПРВА ВАК ЦИ НА ДР УГАР КО ВИ ЋУ
ПРВЕ вак ци не про-

тив Кови да – 19 су, 
сре ди ном јану а ра, 
сти гле и у Теме рин, 
а пошто су првом 
фазом иму ни за ци је 
обу хва ће ни запо сле-
ни у здрав стве ним 
уста но ва ма, домо-
ви ма за ста ра лица и 
уста но ва ма соци јал не 
зашти те, прву вак ци ну 
у теме рин ском Дому 
здра вља при мио је 
дирек тор др Томи слав 
Угар ко вић.

- Дра го ми је што је вак-
ци на сти гла у Теме рин и што 
сам је ја при мио међу први-
ма. Јер, ем сам меди цин ски 
рад ник, ем сам ста ри ји човек 
и нор мал но је да се пома-
ло и пла шим овог неви дљи-
вог непри ја те ља. Искре но се 
надам да ће сви оста ли сле-
ди ти мој при мер и добро-
вољ но се вак ци ни са ти – изја-
вио је, непо сред но по при је-
му вак ци не др Угар ко вић.

У међу вре ме ну, поче ла је и 

масов на вак ци на ци ја, а први 
пункт отво рен је на спра ту 
Дома здра вља, у про сто ри ји 
поред лабо ра то ри је. С обзи-
ром на вели ко инте ре со ва-
ње за вак ци на ци ју, отво рен 
је још један пункт, тако ђе у 
Дому здра вља, педи ја три ја 
пре вен ти ва, Деч је оде ље ње, 
улаз са десне стра не.

Сви наши сугра ђа ни, који 
желе да се вак ци ни шу, могу 
да се при ја ве на сај ту еУпра-
ве: https://imu ni za ci ja.eupra-
va.gov.rs/
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ХУМАНОСТ

Гру па  О брок  за  по ро ди цу Теме рин од почет ка епи де ми је виру са Ковид – 19 ради прак тич но без пре да ха 

ЉУБАВ ЈЕ ГЛАВНИ ПОКРЕ ТАЧ СВЕ ГА 
- Моби ли шу  о не  ко ји могу да помог ну и помоћ про сле ђу ју они ма који ма је потреб на -  Гру па на 

Феј сбу ку тре нут но оку пља око 1.400 чла но ва 

Јед на  за и ста  те шка  го ди на је иза нас, а 
да ли је са њом отишло и све оно што ју 
је учи ни ло неве се лом и што је, током 

њених 365 дана, све наше живо те пре сву-
кло сивом нијан сом, не може мо да буде мо 
сигур ни. Оно што је, међу тим, изве сно, 
јесте да је у мору инфор ма ци ја које су нас  
буквал но из дана у дан чини ле све забри-
ну ти јим и забри ну ти јим, и нај ма ња радо-
сна сит ни ца у нама вра ћа ла наду и под сти-
ца ла мисао: 

„Ма, није ипак све тако црно“. 
Ту, сва ка ко, спа да и орга ни зо ва ње и рад 

Феј сбук гру пе Оброк за поро ди цу Теме рин. 
Гру па је осно ва на 22. децем бра 2019. годи-
не, али је, сти ца јем окол но сти, свој мак си-
мум пру жи ла током епи де ми је виру са 
Ковид - 19. Мно го је, наи ме, оних који су 
се, у тим новим усло ви ма, нашли у неда ћа-
ма и упра во је њима сву сво ју енер ги ју и 
бри гу посве ти ла ова гру па. 

Њене чла ни це ради ле су заи ста неу мор-
но и оства ри ле резул та те вред не дивље ња.

- Идеју за покретање једне овакве 
организације добила сам после гледања 
једне ТВ емисије у којој се говорило о 
групи Оброк за породицу Нови Сад и то је 
у мени пробудило жељу да сама почнем 
да на тај начин помажем нашим 
суграђанима. После тога ступила сам у 
контакт са људима из Новог Сада и од њих 
добила основне информације и драгоцена 
упутства. Месец дана сам радила само уз 
помоћ своје породице, а онда сам 
прикључила и сарадницу Браниславу 
Рајачић - описује не лаке почетке Снежана 
Козомора, оснивач Оброка за породицу 
Темерин.

Оно што посеб но нагла ша ва ју у овој гру-
пи, а што сма тра ју бит ном раз ли ком у 
одно су на оста ле хума ни тар не орга ни за-
ци је слич ног типа, јесте начин при ку пља-
ња помо ћи, одно сно инси сти ра ње на томе 
да помоћ коју она при ку пља може да буде 
у  било ком виду осим у  нов ча ном.

- Орга ни за ци ја при хва та помоћ у обли ку 
хра не, дакле све га што би неко данас 
купио и за сво је дома ћин ство, затим кућ не 
хеми је, кува них обро ка… Људи све то могу 
да доне су код нас, а ми то одмах про сле-
ђу је мо они ма који ма је то нај не оп ход ни је. 
Током рада, схва ти ли смо да људи желе да 
помог ну и на дру ге начи не, покла ња њем 
гар де ро бе, наме шта ја, кућ них апа ра та и 
слич них ства ри, па смо на нашој стра ни ци 
омо гу ћи ли и такве обја ве и поста ли 
посред ни ци и у тој врсти помо ћи – обја-
шња ва Сне жа на.

На листи оних који ма  О брок за поро ди цу 
Теме рин пома же су наши ста ри и боле сни 
сугра ђа ни, само хра ни роди те љи, људи 
који су због боле сти или на било који дру-
ги начин оне мо гу ће ни да раде. Гру па на 
Феј сбу ку тре нут но оку пља око 1.400 чла-
но ва, међу који ма су и наши сугра ђа ни. 
Обја ве на гру пи су вео ма уче ста ле, а адми-

ни стра то ри врло ажур ни и има ју јако 
добру комун ика ци ју.

- Тре нут но смо задо вољ ни одзи вом, не 
може мо да се жали мо, али још је мно го 
оних који не зна ју за посто ја ње гру пе, јер се 
тре нут но огла ша ва мо само пре ко дру штве-
них мре жа. Међу нашим стал ним дона то-
ри ма морам посеб но да похва лим ресто ра-
не „Алек сан дар В“  и „Црни Џо“, као и мар-
кет „Поглед“ – каже наша саго вор ни ца.  

У Обро ку за поро ди цу  је, пре ма њеним 
речи ма, бит на ано ним ност дони ра ња, 
посеб но за оне који ма се помоћ упу ћу је,  из 
про стог раз ло га да би људи, без стра ха да 
ће због тога бити изло же ни било каквом 
виду непри јат но сти, има ли пуну сло бо ду да 
се јаве и да сло бод но кон так ти ра ју гру пу 
уко ли ко им је било која врста  помо ћи 
потреб на. 

- Што се, с дру ге стра не, дона то ра тиче, 
то ради мо по лич ној жељи, до њих је да 
кажу да ли да им обја ви мо име на и тако 
под стак ну и дру ге, посеб но сво је при ја те ље 
да се јаве и помог ну или да то, из било 
којих раз ло га који су њима бит ни, ипак  не 
учи ни мо – вели Сне жа на.

Оно што је изве сно јесте да ова кав хума-
ни тар ни рад, поред дру гих сва ко днев них 
оба ве за које Сне жа на и њени сарад ни ци 
има ју, изи ску је мно го вре ме на, пре да но сти 
и енер ги је, али они све то успе ва ју да укло-
пе, а  она, на самом кра ју раз го во ра за 
„Наше нови не“, каже: 

- Веру јем да је фор му ла у томе што ми 
све ово ради мо из чисте љуба ви и целим 
срцем и захва љу ју ћи  тој пот пу ној посве ће-
но сти мно го тога ни не осе ти мо и уз заи ста 
добру орга ни за ци ју све сти же мо!

Текст  и фото: М. САВИЋ

ХУМА НИ ТАР НИ
БАЗА РИ
ПРЕ МА  ре чи ма  Сне жа не  Ко зо мо ре, 

Оброк за поро ди цу Теме рин  је уче ство-
вао  и у хума ни тар ним база ри ма који су 
орга ни зо ва ни у заи ста тешким и за орга-
ни за ци ју често непред ви дљи вим окол но-
сти ма епи де ми је виру са Ковид – 19 и то 
са још пет на е стак људи који су се при ја ви-
ли само стал но и про да јом сво јих про из-
во да успе ли да ску пе одре ђе ни новац 
који је тако ђе про сле ђен они ма који су у 
овом вре ме ну нај у гро же ни ји.

ПРИ КЉУ ЧИ ТЕ СЕ, 
ПОМОЋ ЈЕ УВЕК 
ПОТРЕБ НА
- ПОЗИ ВА МО све  сугра ђа не, све  љу де 

добре воље, као и мар ке те, про дав ни це, 
ресто ра не…, да се при кљу че овој акци ји 
јер увек има оних који ма је помоћ 
потреб на – каже Сне жа на Козо мо ра. -  
Сва ко ко то жели да ура ди, може мени 
или мојим сарад ни ци ма да се јави у  
било које вре ме. Помо ћи дру ги ма  је, 
веруј те нам, нај бо љи начин да се и сами 
као људи осе ћа мо мно го, мно го боље.
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АКТУ ЕЛ НО

И општин ска орга ни за ци ја Црве ног крста је део бор бе са епи де ми јом виру са Ковид - 19

УВЕК НА ПРВОЈ ХУМАНОЈ ЛИНИ ЈИ
Општин ска орга ни за ци ја Црве ног крста 

у Теме ри ну је део зајед нич ког фрон-
та у бор би про тив епи де ми је виру са 

Ковид – 19 и, поред сво јих редов них актив но-
сти, по нало гу општин ског Шта ба за ван ред не 
ситу а ци је оба вља низ вео ма важних зада та-
ка. Уз оста ло, од почет ка епи де ми је њего ви 
акти ви сти дистри бу и ра ли су дез ин фек ци о на 
сред ства, заштит ну опре му, паке те хра не и 
хиги јен ских сред ста ва за соци јал но нај у гро-
же ни ја дома ћин ства, дели ли полов ну гар де-
ро бу...

Пре ма речи ма секре та ра Црве ног крста 
Јасми не Божи чић, тако ће бити и у наред ном 
пери о ду, све док епи де ми ја не буде конач но 
побе ђе на, а спро во ди ће се и све дру ге актив-
но сти које су у над ле жно сти ове изу зет но 
важне орга ни за ци је.

- Редов но се врше здрав стве но пре вен тив-
не еду ка ци је школ ске деце, као и обу ке прве 
помо ћи за заин те ре со ва ну децу, орга ни зу ју 
се акци је добро вољ ног дава ња крви, при јем 
и дистри бу ци ја хума ни тар не помо ћи у виду 
паке та хра не, хиги је не, полов не гар де ро бе и 
обу ће – наво ди Божи чи ће ва. - Врши се обу-
ка волон те ра за раз не про гра ме на који ма 
ће бити анга жо ва ни. У току годи не, обе ле-
жа ва ју се све кален дар ске актив но сти, кон-
кур си и так ми че ња, као што су: Дечи ја неде-
ља, Неде ља Црве ног крста, так ми че ње „Шта 

знаш о здра вљу“, Свет ски дан бор бе про тив 
тубер ку ло зе, Неде ља без бед но сти у сао бра-
ћа ју, Свет ски дан Црве ног крста, Свет ски дан 
добро вољ них дава ла ца крви, Свет ски дан 
прве помо ћи и оста ло.

Црве ни крст Теме рин спро во ди про гра ме 
и актив но сти за уна пре ђе ње здра вља поје-
ди них гру па ци ја ста нов ни штва и пре вен-
ци је боле сти од већег соци јал но-меди цин-
ског зна ча ја. Орга ни за ци ја бро ји 20 ста ри јих 

актив них и обу че них волон те ра за одре ђе не 
актив но сти и 40 волон те ра који се акти ви ра ју 
по потре би.

- Вео ма смо задо вољ ни одлич ном сарад-
њом са удру же њи ма у општи ни Теме рин, 
спорт ским клу бо ви ма, обра зов ним уста но-
ва ма, локал ном само у пра вом, поли ци јом, 
Домом здра вља, Цен тром за соци јал ни рад и  
ЈКП Теме рин – нагла ша ва Јасми на Божи чић.

M. M.

У свим шко ла ма у теме рин ској општи ни поче ло дру го полу го ди ште 

ПОНО ВО ПО КОМ БИ НО ВА НОМ МОДЕ ЛУ
Друго полу го ди ште за уче ни ке основ них 

и сред њих шко ла поче ло је у поне де-
љак 18. јану а ра, а наста ва се, док се не 

стек ну усло ви да се сви ђаци вра те у школ ске 
клу пе, одви ја по истом прин ци пу пре ма 
којем су кре ну ли од почет ка школ ске годи не. 

Пре ма речи ма дирек тор ке ОШ „Слав ко 
Родић“ у Бач ком Јар ку, Маје Грко вић, уче ни-
ци од првог до четвр тог раз ре да наста ву у 
шко ли поха ђа ју сва ко днев но, а уче ни ци од 

петог до осмог раз ре да наиз ме нич но, један 
дан у шко ли, а дру ги дан онлајн. По слич ном 
прин ци пу, наста ву пра те и уче ни ци ОШ 
„Петар Кочић“ у Теме ри ну, где ђаци од 
првог до четвр тог раз ре да наста ву поха ђа ју 
сва ко днев но у учи о ни ца ма, уз скра ће не 
часо ве на 30 мину та. 

Оде ље ња од петог до осмог раз ре да 
поде ље на су у две гру пе, од којих јед на 
поха ђа наста ву поне дељ ком, сре дом и пет-

ком, а дру га уто р ком и четврт ком – каже 
Алек сан дра Мишко вић, дирек тор ка те шко-
ле.

Свих девет оде ље ња ОШ „Дани ло Зеле но-
вић“ у Сири гу, пре ма речи ма дирек тор ке 
Дани е ле Костић, наста ву поха ђа ју у шко ли, 
тако да уче ни ци од првог до четвр тог раз ре-
да исту пра те у пре по днев ној сме ни, а уче-
ни ци од петог до осмог раз ре да у после по-
днев ној сме ни. У свим основ ним шко ла ма 
дру го полу го ди ште се, ина че, завр ша ва  8. 
јуна за уче ни ке осмог раз ре да, а 22. јуна за 
уче ни ке од првог до сед мог раз ре да. 

Пре ма речи ма дирек то ра Мило ми ра 
Ради ћа, у СШ „Луки јан Мушиц ки“ уче ни ци 
оде ље ња тре ћег сте пе на и оде ље ња на 
мађар ском јези ку наста ву  поха ђа ју у шко ли 
јед не неде ље, а оде ље ња четвр тог сте пе на 
наста ву пра те на даљи ну, с тим што се 
наред не неде ље ове гру пе роти ра ју.

Када је реч о про сла ви школ ске сла ве Све-
тог Саве, она ће бити обе ле же на уз пошто ва-
ње свих епи де ми о ло шких мера, с тим што 
ће у ОШ „Слав ко Родић“ у Бач ком Јар ку бити 
орга ни зо ва на ликов на ради о ни ца са децом 
на тему школ ске сла ве и том при ли ком биће 
напра вље на и изло жба. 

М. М.
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РЕПОРТАЖА

Упр кос ван ред ној ситу а ци ји, цен тар Теме ри на на раз ме ђу две годи не заси јао као ника да пре

ЧАРОБНА ШУМА УЛЕП ША ЛА ПРА ЗНИ КЕ
- Због епи де ми је коро на ви ру са изо ста ло пла ни ра но кли за ли ште, али је бога та расве та напра ви ла 

атмос фе ру за неза бо рав – Гра ђа ни пре за до вољ ни

Ново го ди шњи и божић ни пра зни ци ове 
годи не су, не само у Теме ри ну, изгле да-
ли знат но дру га чи је него рани јих годи на. 

Коро на ви рус је зау ста вио гото во све и уме сто 
гужве, весе ља и ску по ва, на шта смо нави кли, 
пра зни ци су про те кли мир но, без неке вели-
ке еуфо ри је, углав ном у нај у жем поро дич ном 
кру гу.  

У општи ни Теме рин још  је на сна зи ван ред-
на ситу а ци ја, али упр кос окол но сти ма, гра ђа-
ни, наро чи то они нај мла ђи, обра до ва ли су се 
рас ко шној ново го ди шњој расве ти, која ове 
годи не изгле да пот пу но дру га чи је.

Помоћ ник пред сед ни ка Општи не Теме рин 
Кора на Ћиро вић каже да су пла но ви били 
нешто дру га чи ји, али да је Теме рин ипак по 
први пут заси јао пра вим ново го ди шњим сја-
јем.

- Пред сед ник општи не је имао жељу и добру 
вољу да се ове годи не, овде у цен тру Теме-
ри на, поста ви кли за ли ште за наше нај мла ђе 
сугра ђа не. Све је било спрем но за реа ли за ци ју 
те иде је. Хте ли смо да при вре ме но затво ри мо 
ули цу Пете фи Шан до ра, да се ту поста ви вели-
ко кли за ли ште, да око њега Тури стич ка орга-
ни за ци ја поста ви сво је ново го ди шње садр-
жа је и још мно штво разних садр жа ја и да се 
ство ри јед на пра ва, чароб на, шља ште ћа, ново-
го ди шња атмос фе ра. Ситу а ци ја са епи де ми јом 
Кови да -19 про ме ни ла је ове пла но ве и они ће 
мора ти да саче ка ју неко боље, здра ви је вре-
ме, али је зато чаробни парк заси ја о ново го-
ди шњим сја јем за пам ће ње. Сви се, нарав но, 
нада мо  леп шој и успе шни јој 2021. годи ни.

Мили ца Гво зде но вић, помоћ ник пред сед-
ни ка Општи не Теме рин, исти че да је наме ра 
била да се уне се бар мало радо сти у сва ко-
днев ни цу гра ђа на општи не Теме рин.

- Поред кли за ли шта, сва ка ко смо пла ни ра ли 
садр жа је који се већ нала зе у цен тру Теме ри на. 
Јел ку смо купи ли још про шле годи не, али није 
била ова ко укра ше на, а лам пи це смо дода ли 

ове годи не, како бисмо нашим сугра ђа ни ма 
при у шти ли бар делић пра знич ног духа, јер је, 
нажа лост, уоби ча је на ново го ди шња еуфо ри ја 
оти шла у дру ги план. Срећ ни смо што наши 
клин ци и клин це зе и њихо ви роди те љи и при-
ја те љи, уз при др жа ва ње про пи са них мера, 
радо сно шета ју овим чароб ним пар ком и уз 
добро рас по ло же ње ужи ва ју у зим ској шет њи, 
а то нам је сва ка ко и био циљ.

Несвакидашња светлосна декорација при ву-
кла је вели ки број, како деце тако и одра слих, 
и поста ла вео ма атрак тив на за шет њу, дру же-
ње, сли ка ње… Парк у цен тру Теме ри на заси јао 
је попут цен та ра неких већих гра до ва, а мно ги 
гра ђа ни нису кри ли сво је оду ше вље ње.

- Ово ми се баш мно го сви ђа, још никад није 
било ова ко лепо у цен тру Теме ри на. Често 
овде шетам и ужи вам зајед но са поро ди цом – 
каже тако, за  наш лист Мар ги та Копе рец.

Оду ше вље ње није крио ни наш сугра ђа нин 
Јови ца Ђукић.

- Ново го ди шња расве та, бар да ја знам, ника-
да није била овако лепа. Није пре на пад но, 
а опет је упа дљи во, а све тиљ ке на ста бли ма 
дрве ћа су ствар но  одлич на иде ја – каже он.

Пре ма речи ма Весне Павло вић, пра знич на 
све тло сна чаро ли ја оду ше вља ва не само оне 
који у Теме ри ну живе, већ и оне који им дола зе 
у госте.

- У Теме ри ну живи мо чети ри годи не и сви 
при ја те љи, који су нам дола зи ли, кажу да је 
мно го леп ше оки ће но него у дру гим мести ма – 
исти че она..

А тро го ди шња девој чи ца Дуња, коју роди те-
љи често дово де у парк, каже да јој се нај ви ше 
допа да ју укра си на јел ки, а посеб ну пажњу јој 
при вла че вели ке црве не машне.

Т. КРА ЈИ ШНИК
Фото: Фото  сту дио М – Мир ја на ЛУКАЧ

ПАКЕ ТИ ЋИ
ОБРА ДО ВА ЛИ
МАЛИ ША НЕ
НАЈ МЛА ЂИ се нај ви ше раду ју пра зни ци ма, 

Деда Мра зу и покло ни ма, а ни ове годи не 
није изо ста ла поде ла паке ти ћа за мали ша не 
из соци јал но угро же них поро ди ца. Цен тар за 
соци јал ни рад, уз подр шку локал не само у пра-
ве, опре де лио је сред ства и поде лио паке ти ће 
нај у гро же ни јим поро ди ца ма.

- Уру че ње паке ти ћа је ове годи не било у 
пот пу но дру га чи јем фор ма ту него рани јих 
годи на, одно сно уз пошто ва ње свих пре по ру-
че них пре вен тив них мера. Из буџе та за ове 
наме не издво је но је 499.000 дина ра, а има ли 
смо и дона ци ју у виду 110 паке ти ћа од хума ни-
тар ног Удру же ња „АДРА“ Срби ја – исти че Јасна 
Алић, дирек тор ка Цен тра за соци јал ни рад.
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РЕПОР ТА ЖА

Пред сед ник Општи не Мла ден Зец уочи Божи ћа посе тио деве то чла ну теме рин ску поро ди цу Фан – Лец ки

КАД ЧЕЉАД НИЈЕ БЕСНА, НИ КУЋА 
НИЈЕ ТЕСНА

- Захва љу ју ћи Општи ни конач но ужи ва ју у топли ни соп стве ног дома – Од сед мо ро деце, дво је 
сред њо школ ци, четво ро основ ци, а нај мла ђа иде у вртић 

Да Општи на Теме рин бри не о соци јал-
но угро же ном ста нов ни штву и њихо-
вој ква ли тет ној импле мен та ци ји у 

дру штво, пока зао је при мер поро ди це Фан- 
Лец ки из Теме ри на. Овој поро ди ци са сед-
мо ро деце узра ста од 4 до 18 годи на, 
Општи на Теме рин у окто бру про шле годи не 
при у шти ла је топао дом и сигур ни ју будућ-
ност. Њих је на Бад њи дан посе тио пред сед-
ник Општи не Мла ден Зец у прат њи дирек-
тор ке Цен тра за соци јал ни рад Јасне Алић.  

Доче ка ли су нас сви на вра ти ма, ведри, 
весе ли, насме ја ни и при јат но обра до ва ни 
нашом посе том.

- Живе ли смо у кући која нам је дата на 
кори шће ње, али је била тро шна, вла жна, 
мемљи ва и све што смо адап ти ра ли ура ди-
ли смо од соп стве них сред ста ва, како бисмо 
је бар мало учи ни ли бољом за живот. Међу-
тим, газда нас је после изве сног вре ме на 
терао напо ље, про би ли смо и рок од три 
месе ца, јер нисмо има ли где да оде мо. 
Обра ти ла сам се пред сед ни ку Општи не са 
сво јим про бле мом и он је убр зо про на шао 
реше ње за нас. Сме ште ни смо у стан Цен-
тра за соци јал ни рад, топло нам је и ниг де 
не про ки шња ва- каже Јеле на Фан, мај ка 
сед мо ро деце. 

Ни њен супруг Игор Лец ки није крио 
задо вољ ство.

- Заи ста смо пре срећ ни! Нову годи ну и 
Божић доче ка смо у новом дому не раз ми-
шља ју ћи како ћемо наба ви ти дрва за огрев 
и хоће ли нам од коли чи не кише отпа сти 
пла фон. Има мо цен трал но гре ја ње, топлу 
воду, нор мал но купа ти ло, деца има ју сво ју 
собу- похва лио нам се Игор, гла ва куће.

Дво је нај ста ри је деце - Кри сти на и Јован 
- већ су сред њо школ ци и пома жу роди те-
љи ма око сва ко днев них посло ва у кући. 

Кри сти на је дру га годи на Сред ње шко ле 
,,Луки јан Мушиц ки“ у Теме ри ну.

- Шко лу јем се на сме ру за мани ки ра и 
педи ки ра. То је сад вео ма попу лар но код  
дево ја ка, инте ре сан тан је и кре а ти ван 
занат. Лепо ми је у шко ли, задо вољ на сам. 

Имам тре нут но про блем да пр о на ђем 
салон за струч ну прак су, али се надам да ће 
се то про ме ни ти кад про ђе цела ова ситу а-
ци ја око коро не. Воле ла бих јед ног дана да 
отво рим свој салон - каже Кри сти на. 

Јован тако ђе поха ђа теме рин ску сред њу 
шко лу.

- Прва сам годи на Сред ње шко ле ,,Луки-
јан Мушиц ки“, смер опе ра тер обра де дрве-

та. Сви ђа ми се тај смер, јер ми пру жа 
могућ ност било које делат но сти рада са 
дрве том и поред упо зна ва ња дрв не гра ђе, 
упо зна јем се и са ала ти ма и маши на ма за 
обра ду дрве та. При мам и под сти цај на сред-
ства од Општи не у изно су од 5.000 дина ра 
месеч но - при ча задо вољ но Јован. 

- Полу го ди ште је завр шио са врло до брим 
успе хом  - до да је, с поно сом, мај ка Јеле на. 

Оста лих четворо - Тама ра, Сара, Давид и 
Кла ра - су основ но школ ци, а нај мла ђа 
Маша иде у вртић. До шко ле, кажу, има ју 
два де се так мину та хода и није им тешко да 
пеша че. Воле шко лу и добри су ђаци. Кла ра 
је ђак првак од ове годи не и похва ли ла нам 
се да је нау чи ла целу азбу ку. 

Ни пред сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец није крио задо вољ ство видев ши да 
ова поро ди ца живи у бољим и ква ли тет ни-
јим усло ви ма.

- Општи на Теме рин пре по зна ла је про-
блем ове поро ди це и одлу чи ли смо да им 
помог не мо. Тако ђе, њихов зна чај за наше 
дру штво није мали и зане мар љив. Тре ба 
отхра ни ти, обу ћи и одшко ло ва ти сед мо ро 
деце, а за то тре ба има ти мно го хра бро сти. 
Општи на Теме рин и моја мален кост биће 
им увек на рас по ла га њу, јер тре ба да бри-
не мо о деци, њихо вом шко ло ва њу и одра-
ста њу - исти че пред сед ник.

Н. Н.

ВАС ПИ ТА ЊЕ
СЕД МО РО деце - пет девој чи ца и два 

деча ка - јед но дру го ме до раме на - сви 
чисти, доте ра ни, поче шља ни и што је 
нај ва жни је кул тур ни и вас пи та ни. Покло-
не које смо им доне ли нису одмах отво-
ри ли и хала пљи во поје ли, већ су их лепо 
сло жи ли испод јел ке не би ли саче ка ли 
сутра шњи дан - Божић.
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МЗ Сириг

РАДО ВЕ НА ШКО ЛИ ПРИВОДЕ КРА ЈУ
У Месној зајед ни ци Сириг 

у току је рекон струк ци ја 
ОШ „Дани ло Зеле но вић“, 

а оче ку је се да ће радо ви на 
овом објек ту бити при ве де ни 
кра ју почет ком мар та ове годи-
не. Пре ма речи ма пред сед ни ка 
ове  МЗ Небој ше Вука ди но ви-
ћа, за ову инве сти ци ју пре ко 
репу блич ке Кан це ла ри је за 
упра вља ње јав ним ула га њи-
ма издво је но је 100 мили о на 
дина ра. Општи на Теме рин је 
обез бе ди ла нешто више од 
шест мили о на дина ра за рекон-
струк ци ју котлар ни це у шко ли, 
како би се доби ла пуна енер-
гет ска ефи ка сност рекон стру и-
са ног објек та.

Пред сед ник МЗ Сириг оце-
нио је ову инве сти ци ју као нај-
ка пи тал ни ју у про те клом пери-
о ду и иста као да ће мали ша ни 
има ти одлич не усло ве за рад.

- Тре нут но се при во де кра-
ју радо ви на шко ли. Завр ша ва 
се фискул тур на сала, дво ри-
ште је уре ђе но. Нови спорт ски 
терен у дво ри шту је ура ђен од 
поли про пи ле на, напра вље-
на је огра да око тере на, као и 
нова огра да око шко ле. Кад се 
рекон струк ци ја шко ле завр ши, 
у месту ћемо има ти леп пред-
школ ско-школ ски цен тар.

Од тре нут них актив но сти, у 
току је и рекон струк ци ја и ауто-
ма ти за ци ја систе ма про тив-
град не ста ни це „7. јул“. Оче ку је 
се да ће до про ле ћа ова ста ни-
ца бити пове за на са команд-
ним цен тром Репу блич ког 
хидро ме те о ро ло шког заво да 

на Фру шкој гори, ода кле ће се 
и врши ти испа љи ва ње раке та, 
тако да више неће бити потре-
бе за дежур ством на ста ни ци.

Како Вука ди но вић исти че, у 
циљу успо ста вља ња што ефи-
ка сни је про тив град не зашти-
те, посто је ћа ста ни ца ће бити 
модер ни зо ва на и биће поста-
вље но девет нових јаких раке та 
за сузби ја ње леда.

- На новој ста ни ци ће бити 
поста вље ни солар ни пане ли, 
ала рм и видео над зор који ће 
бити пове за ни са видео над зо-
ром Мини стар ства уну тра шњих 
посло ва, како би се спре чи ла 
оште ће ња и кра ђе.

Про тив град ном ста ни цом „7. 
јул„ ће од про ле ћа коман до ва-
ти про фе си о нал ци са радар ског 
цен тра, одмах у реал ном вре-
ме ну, без посред ни ка, хоно-
рар них сарад ни ка-стре ла ца.

Да под се ти мо, у 2020. годи-
ни, упр кос оте жа ним окол но-
сти ма, у Сири гу је реа ли зо ва но 
све што је пред ви ђе но пла ном 
и про гра мом.

- Све актив но сти су спро ве-
де не у сарад њи са Општи ном 
Теме рин. Запо че та је рекон-
струк ци ја Основ не шко ле, завр-
ше на је нова згра да са 64 стам-
бе не једи ни це у Камен дин ској 
ули ци, изме ште на је гасо вод на 
мре жа која се нала зи ла испод 
депо ни је. Про те кле годи не 
напра вље но је и дечи је игра ли-
ште у дво ри шту врти ћа, а у ули-
ци Вука Кара џи ћа, за потре бе 
врти ћа, напра вљен је и вели ки 
пар кинг са 32 места. Запо че та 
је и рекон струк ци ја ста за, пре-
сву че на је Камен дин ска ули-
ца, ура ђе на је рекон струк ци ја 
фаса де Поште у Сири гу и још 
мно ге дру ге актив но сти – каже 
Вука ди но вић.

Од инве сти ци ја за 2021. годи-
ну, наш саго вор ник је као нај ва-
жни ју за Сириг иста као поче так 
изград ње Дома кул ту ре, за шта  
ће из буџе та бити издво је но 
десет мили о на дина ра.

С. К.

АКТУЕЛНО

Небојша Вукадиновић
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МЗ Бач ки Јарак

УЛА ГА ЊА У ЈАРАК НИКА ДА ВЕЋА
Упркос тре нут ној епи де-

ми о ло шкој ситу а ци ји, у 
Бач ком Јар ку све што је 

било пла ни ра но кра јем 2019, 
реа ли зо ва но је 2020. годи не. 
Пре ма речи ма пред сед ни ка 
Месне зајед ни це Бач ки Јарак 
Вла де Кара но ви ћа током зад-
њих шест годи на пот пу но се 
про ме ни ла стра те ги ја локал не 
само у пра ве. Поче ли су про јек-
ти и инве сти ци је који су изме-
ни ли сли ку oпш тине Теме рин, 
а самим тим и Месне зајед ни-
це Бач ки Јарак. Ниво инве сти-
ци ја које је локал на само у пра-
ва издво ји ла у про те клој годи-
ни за ово место, премашиo је 
све инве сти ци је у које је уло-
же но послед њих десет годи на.

- Одра ђе но је мно го зна-
чај них ства ри за нашу Месну 
зајед ни цу, као што су рекон-
струк ци ја пија це, 365 мета-
ра тро то а ра у нашем селу и 

око згра де Месне зајед ни це. 
Поста вље на је и над стре шни-
ца испред капе ле на гро бљу, 
изгра ђен је пар кинг испред 
Основ не шко ле „Слав ко 
Родић“ са 12 пар кинг места, 
извр ше но је спа ја ње водо вод-
не мре же са водо вод ном мре-
жом Теме рин, чиме се зна чај-
но побољ ша ло водо снаб де ва-
ње гра ђа на Бач ког Јар ка – пре-
ци зи ра Кара но вић.

У ужем делу цен тра Бач ког 
Јар ка, дода је он, поста вље-
но је 19 нових клу па и девет 
нових кан ти, асфал ти ран је део 
ули це Мар ка Оре шко ви ћа и 

Дрвар ска ули ца. Извр ше на је 
рекон струк ци ја јав не расве те, 
одно сно заме на живи них сија-
ли ца са лед расве том на око 90 
одсто бан де ра, у тре ћој фази 
биће обу хва ћен и оста так тих 
сија ли ца.

- Иста као бих да је ура ђен 
и про је кат инфра струк тур ног 
опре ма ња ули це Цара Лаза ра 
који под ра зу ме ва и про ши ре-
ње коло во за ка инду стриј ској 
зони 26, поста вље но је ново 
дечи је игра ли ште у пар ку у 
цен тру насе ља. Тако ђе у бло ку 
20 поста вље на је пот пу но нова 
расве та.

Од тре нут них актив ности, 
пред сед ник ове МЗ је издво-
јио рекон струк ци ју и изград-
њу, одно сно заме ну оште ће них 
тро то а ра у насе љу и изра ду 
новог пла на гене рал не регу ла-
ци је насе ља Бач ки Јарак.

Исте као је ста ри и доно си се 
нови план гене рал не регу ла-
ци је насе ља Бач ки Јарак који 
спро во ди Завод за урба ни зам 
Вој во ди не у сарад њи са Оде ље-
њем за урба ни зам, стам бе но-
кому нал не посло ве и зашти ту 
живот не сре ди не  Општин ске 
упра ве Теме рин. Како наво ди 
наш саго вор ник, циљ пла на је 
да се утвр де нове рад не зоне, 
зеле не повр ши не, заштит-
ни поја се ви, спорт ски тере ни, 
град ске цели не, гра ђе вин ски 
рејон где се може гра ди ти.

Што се тиче пла но ва за 
наред ни пери од у Бач ком Јар-
ку, као важну инве сти ци ју за 
Јара ча не, Кара но вић исти че 
рекон струк ци ју фаса де згра де 
МЗ.

- У пла ну за 2021. годи ну 
нам је и изра да пла на пар-
тер ног уре ђе ња ужег цен тра 
насе ља, рекон струк ци ја врти-
ћа, завр ше так Спорт ске хале, 
рекон струк ци ја Основ не шко-
ле „Слав ко Родић“, као и наста-
вак рекон струк ци је оште ће-
них тро то а ра – каже за „Наше 
нови не“ Кара но вић.

С. К.

АКТУЕЛНО

Владо Карановић
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МЗ Ста ро Ђур ђе во

Прва МЗ Теме рин

ДО КРА ЈА ГОДИ НЕ ОТКУП ЗЕМЉИ ШТА ЗА ВРТИЋ

ДА СВЕ УЛИЦЕ СВЕ ТЛЕ БОЉЕ И ЈЕФ ТИ  НИ ЈЕ

У МЗ СТА РО Ђур ђе во, прва 
поло ви на 2020. годи не 
већим делом била је усме-

ре на ка бор би и мера ма про тив 
коро навиру са. Дру га поло ви на већ 
доно си неке зна чај ни је инве сти ци-
је и рад ње, наво ди пред сед ник те 
месне зајед ни це Алек сан дар Осто-
јић.

- Пре сву че не су ули це Мило ша 
Оби ли ћа и Њего ше ва, извр ше на 
је поправ ка тро то а ра у глав ној и 
дели мич но у ули ци Ђуре Јак ши ћа, 
ура ђе но је девет пар кинг места 
испред шко ле и врти ћа, рекон стру-

и сан је коша р ка шки терен (заме-
ње на је под ло га и доби је не су нове 
кошар ка шке табле) – пре ци зи ра 
наш саго вор ник.

За вре ме пра зни ка, у Ста ром 
Ђур ђе ву није било зна чај них актив-
но сти, али пре ма Осто ји ће вим 
речи ма, за 2021. годи ну од зна чај-
них инве сти ци ја у пла ну је откуп 

земљи шта за вртић и про ши ре ње 
пута пре ма инду стриј ској зони.

- Уз то, ове годи не пла ни ра-
мо и изра ду про јект но – тех нич-
ке доку мен та ци је за секун дар ну 
кана ли за ци о ну мре жу у Пар ти зан-
ској и ули ци Ива на Гора на Кова-
чи ћа – дода је пред сед ник МЗ Ста-
ро Ђур ђе во. - Тако ђе, у пла ну је и 

наста вак рекон струк ци је тро то а ра 
и бици кли стич ких ста за и асфал ти-
ра ња ули ца по при о ри те ти ма, као 
и про ши ре ње пута у Њего ше вој. 
Зами сао нам је да се, како тех нич-
ке могућ но сти буду дозво ља ва ле, 
а уз подр шку локал не само у пра ве, 
поста ви и сема фор на углу ули ца 
Пар ти зан ске и Ново сад ске. С. К.

У ОПШТИ НИ Теме рин у току је 
рекон струк ци ја и раци о на-
ли за ци ја заста ре лог систе ма 

јав ног осве тље ња кроз уград њу 
нових, ефи ка сни јих лед све тиљ ки 
што је, према речи ма  пред сед ника 
Прве МЗ Ђор ђа Сан тов ца, вео ма 
зна чај на актив ност.

- До сада је ура ђе на ком плет-
на десна стра на места у прав цу из 

Новог Сада, сад се ради лева стра-
на. Ста ре сија ли це ће бити ком-
плет но заме ње не новим, лед сија-
ли ца ма, што ће зна чај но пове ћа ти 
енер гет ску ефи ка сност и допри не-
ти већој без бед но сти у вечер њим 
сати ма – вели  он.

Пре ма Сан тов че вим речи ма  
про шла годи на је, због епи де ми је 
Кови да – 19 била тешка и за Теме-

рин, али упр кос томе све што је у 
њој пла ни ра но и оства ре но је.

- Тако је пот пу но рекон стру и са на 
згра да ОШ „Кокаи Имре“, изра ђен 
је план за рекон струк ци ју згра де 
Прве МЗ, a у сарад њи са Општи-
ном поста вље но је и неко ли ко клу-
па испред цен трал ног објек та ПУ 
„Вељ ко Вла хо вић“ и испред амбу-
лан те на Теле пу.

Кад је о пла но ви ма за 2021. годи-
ну реч, први при о ри тет је изра да 
про јект но-тех нич ке доку мен та ци је 
за рекон струк ци ју шко ле на Теле пу, 
која је у вео ма лошем ста њу.

- Уз то, пла ни ра мо и да испред 
амбу лан те на Теле пу поста ви мо 
при лаз за инва ли де, држа че за 
бици кле, надстре шни це, кан ту за 
отпат ке… – набра ја Сан то вац – Циљ 
нам  је да у сарад њи са локал ном 
само у пра вом, ура ди мо рекон-
струк ци ју згра де Прве МЗ.

 С. К.

АКТУЕЛНО

Ђорђе Сантовац

Александар Остојић
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Tрадиционални избор нај бо љих спор ти ста, нај у спе шни јих клу бо ва

МЛА ДИ СЈАЈ НИМ РЕЗУЛ ТА ТИ МА 
- Титу ле нај бо љих при па ле руко ме та ши ма Тари Ђилас и Нико ли Зори ћу – Међу мла дим спор ти сти-

ма нај у спе шни ји Сла ђа на Адам и Вла дан Попен гов – Одлич ни резул та ти упр кос број ним иза зо ви ма 
које је доне ла про шла годи на

Крај годи не је пери од када се суми ра ју 
резул та ти спор ти ста и под вла чи црта. 
У орга ни за ци ји Скуп шти не Oпш тине 

Теме рин и Спорт ског саве за општи не Теме-
рин, у уто рак 28. децем бра, орга ни зо ва на 
је цере мо ни ја про гла ше ња нај бо љих поје-
ди на ца и колек ти ва у 2020. годи ни. При-
зна ња су уру чи ли Мла ден Зец, пред сед ник 
Oпш тине, Роберт Пастор, пред сед ник 
Скуп шти не Oпш тине и Недељ ко Ђукић, 
пред сед ник Спорт ског саве за општи не 
Теме рин.

За нај бо љу спор тист ки њу, про гла ше на ја 
Тара Ђилас, руко ме та ши ца Жен ског руко-
мет ног клу ба „Теме рин’’. Без обзи ра на 
чиње ни цу да има тек 15 годи на, ова тален-
то ва на руко ме та ши ца је капи тен клу ба и 
може да се похва ли да је са сво јом еки пом, 
у кон ку рен ци ји 2005. годи шта, била првак 
Срби је. Исто вре ме но, потвр ди ла је да књи-
га и лоп та могу руку под руку, јер је била 
ђак гене ра ци је у Основ ној шко ли ‘’Петар 
Кочић’’ и тре ће пла си ра на на репу блич ком 
так ми че њу из срп ског јези ка. Њени руко-

мет ни погле ди пуца ју висо ко и није нере ал-
но да је јед ног дана гле да мо у дре су репре-
зен та ци је Срби је. Вре ме је њен саве зник...

Руко мет је пода рио и нај бо љег спор ти сту 
у лику Нико ле Зори ћа, руко ме та ша ‘’Мла-
дост ТСК’’ из Бач ког Јар ка, рође ног 2004. 
годи не. Овај ста си ти дели ја, висок 198 цен-
ти ме та ра, наста вио је руко мет ном ста зом 
оца Миле та. Његов потен ци јал, први је 
при ме тио тре нер Душко Торо ман. Летос је 
пот пи сао уго вор са „Мета ло пла сти ком“, а 
Шап ча ни су га усту пи ли матич ном клу бу, да 
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и тре не ра и нај вред ни јих спорт ских пре га ла ца oпш тине Теме рин 

ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 2020. ГОДИ НУ 
би се калио у Првој лиги „Север’’. Већ се 
опро бао у кадет ској репре зен та ци ји Срби је 
и на добром путу је да досег не нај ви ше 
циље ве.

Нај бо ља мла да спор тист ки ња је Сла ђа на 
Адам из Џудо клу ба „ТСК“. Рође на је 2003. 
годи не, а наста ви ла је поро дич ну тра ди ци-
ју и са шест годи на поче ла да тре ни ра џудо. 
Мину ле чети ри годи не, пара ле но тре ни ра 
и сам бо. Прет ход на годи на ће јој оста ти у 
лепом сећа њу, пошто је оства ри ла успех за 
дубок наклон, осво јив ши злат не меда ље на 
првен ству Срби је у оба спор та које тре ни-
ра, а поста ла је и репре зен та ти вац наше 
земље. На Свет ском првен ству у сам боу, 
избо ри ла је сре бр но одлич је и од ње се у 
будућ но сти оче ку је да забли ста још јачим 
сја јем.

Нај бо љи мла ди спор ти ста је Вла дан 
Попен гов, члан аики до и џиу џи ца клу ба 
„Хеи ан до“ из Теме ри на. На дан про гла ше-
ња нај бо љих, про сла вио је 16. рођен дан. 
Аики до и џиу џи цу тре ни ра осам годи на, а 
већ чети ри годи не је репре зен та ти вац 
Срби је. Тешко је на јед ном месту набро ја ти 
све осво је не меда ље и тур ни ре на који ма је 
оста вио упе ча тљив ути сак у прет ход ној 
годи ни, али вре ди издво ји ти осва ја ње злат-
ног одлич ја на првен ству Срби је, три јумф 
на „Мимо за купу“ у Хер цег Новом, сре бро 
на Европ ском купу у Мари бо ру, осва ја ње 
тур ни ра у Бања Луци, Шап цу, Ско пљу, 
Бару...

За нај бо љег тре не ра, про гла шен је 
Жељ ко Шобић из Кик- бокс клу ба „Спар-
та“. При ча о овом спор ту, у Теме ри ну, 
поче ла је 2012. годи не, а за крат ко вре ме 
клуб је постао пре по зна тљив на сце ни. 
Две годи не уза стоп но, 2018. и 2019. годи-
не, „Спар та“ је била првак Вој во ди не у 
свим кате го ри ја ма, док је мину ле годи не 
поста ла екип ни првак Срби је у фул кон-
такт дисци пли ни (све кате го ри је), уз пехар 
за нај бо љу јуни ор ску еки пу, те тре ће 
место у К1 дисци пли ни. У гене рал ном 
пла сма ну, под окри љем Кик-бокс саве за 
Срби је, овај клуб оче ку је пла сман изме ђу 
тре ће и шесте пози ци је, у кон ку рен ци ји 
77 еки па.

Нај у спе шни ји колек тив је Сто но те ни ски 
клуб „Теме рин-Феро коп“, осно ван 1964. 
годи не. Прва мушка еки па је на импре си-

ван начин, без пора за, избо ри ла повра так 
у Супер лигу Срби је, док је дру га мушка 
еки па, саста вље на од каде та и јуни о ра, 
тра си ра ла пут ка Дру гој лиги. Каде ти су 
осво ји ли сре бро на држав ном првен ству, 
док су јуни о ри били брон за ни. Успе си су 
се ређа ли као на тра ци, па је клуб добио и 
гене рал ног спон зо ра, фир му „Феро коп“. 
Зајед нич ким сна га ма, веру ју да ће лестви-
цу успе ха поме ри ти још више. 

Тра ди ци ја сто ног тени са у Теме ри ну је 
бога та, а тре ба напо ме ну ти да се осам де-
се тих годи на жен ска еки па так ми чи ла у 
Првој саве зној лиги тада шње Југо сла ви је. 
Из омла дин ског пого на, изла зи ли су бисе-
ри, попут бра ће Зол та на и Жол та Петеа, 
чији резул та ти ће оста ти запи са ни злат-
ним сло ви ма у клуп ском алма на ху. Вред-
ност и ква ли тет, мла ђи од бра ће, Жолт, 
укра сио је пла сма ном на Олим пиј ске 
игре, које су одло же не, због опште по зна-
те епи де ми о ло шке ситу а ци је.

Прем да је прет ход на годи на била иза-
зов на и тешка свим спор ти сти ма и клу бо-
ви ма, нису изо ста ли одлич ни резул та ти. 
Отво ри ли смо погла вље нове годи не и 
пола ко поче ли да испи су је мо прве стра-
ни це. Ако је суди ти по потен ци ја лу спор та 
у теме рин ској општи ни, има ће мо раз ло га 
за задо вољ ство и у наред ном пери о ду. 

М. МЕНИ ЋА НИН

ЛАЗИЋ ПРЕ ПО РО ДИО „ТСК“
НИКО ЛА Лазић, пред сед ник Фуд бал-

ског клу ба „ТСК“, про гла шен је за спорт-
ског рад ни ка 2020. годи не. Актив но је 
играо фуд бал до 39. годи не, а на челу 
јед ног од нај ста ри јих клу бо ва на овим 
про сто ри ма је од 2016. Акце нат је ста вио 
на инфра струк ту ру, па је ста ди он у Теме-
ри ну један од нај у ре ђе ни јих и нај леп ших, 
не само у рав ни ци. На три би на ма су 
поста вље не сто ли це, изгра ђе ни су тере та-

на и терен са вештач ком тра вом, а чак је 
и помоћ ни терен реги стро ван за оди гра-
ва ње зва нич них утак ми ца. Жеља му је да 
„ТСК“ уве де у Вој во ђан ску лигу „Југ“, а 
клуб је тре нут но дру го пла си ра ни у Ново-
сад ској лиги, са два бода мање од лиде-
ра, и има реал не шан се да изва ди визу за 
виши ранг. У шко ли фуд ба ла је око 100 
мла дих нада, па за будућ ност фуд ба ла у 
Теме ри ну не тре ба бри ну ти.

МИХА ЉИ ЦИ ПОСТ ХУМ НО
НАГРА ДА ЗА ЖИВОТ НО ДЕЛО
ПРИ ЗНА ЊЕ за живот но дело, пост хум-

но, доде ље но је Жељ ку Миха љи ци, тре-
не ру Одбој ка шког клу ба „Бло ка ут“. Спорт 
је био битан сег мент њего вог живо та, а 
одра стао је као изда нак сири шке одбој-
ка шке шко ле. Клуб, у чијем осни ва њу је 
уче ство вао и за чији опста нак на сце ни се 

борио, и данас функ ци о ни ше на њего вим 
прин ци пи ма, као вели ка поро ди ца, са 
јасном визи јом. У ово при зна ње, утка ни 
су пре га ла штво, зна ње и непро спа ва не 
ноћи, док награ да исто вре ме но шаље 
пору ку да систем вред но сти није пре ва-
зи ђен и скрај нут.
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Фуд бал ски клу бо ви наше општи не пола ко почи њу при пре ме за про лећ ну полу се зо ну

МНО ГО КАДРОВ СКИХ ПРО МЕ НА
И АМБИ ЦИ О ЗНИХ ПЛА НО ВА

После зим ског пре да ха, игра чи чети ри фуд-
бал ска клу ба из наше општи не, пола ко 
почи њу да хва та ју ритам за про лећ на иску-

ше ња. Скро ман јесе њи учи нак, посма тра но из 
угла нека да шњег ста бил ног срп ско ли га ша (12 
уза стоп них сезо на), наго ве шта ва да фуд ба ле ре 
„Сло ге“ оче ку је бор ба за опста нак на вој во ђан-
ском „Југу“.

- Нема мо пре ви ше раз ло га за задо вољ ство, али 
упр кос резул та ти ма испод оче ки ва ња, бит но је да 
нисмо изгу би ли корак са кон ку рен ти ма. Пла ти ли 
смо цех сла бог стар та, до осмог кола, били смо 
непре по зна тљи ви, а финиш је доне кле попра вио 
ути сак – каже Јован Бала бан, пред сед ник „Сло ге“. 

Прве новај ли је су Милан Гру бо вић и гол ман 
Лука Гли шић („Једин ство“, Румен ка). Гру бо вић је, 
током кари је ре, бра нио боје ново сад ске „Сла ви је“ 
и „Мла до сти“ из Тури је, док је анга жо ва ње тален-
то ва ног Гли ши ћа после ди ца одла ска гол ма на Све-
то за ра Боро је ви ћа („Мла дост“, Бач ки Јарак).

За фуд ба ле ре „Мла до сти“ из Бач ког Јар ка, скор 
од осам побе да, два реми ја и седам пора за, уз 
гол-раз ли ку 33:26, био је дово љан за осва ја ње 
осме пози ци је на вој во ђан ском „Југу“. 

- Трку смо поче ли са три уза стоп не побе де,  а 
онда смо, уз сла бо суђе ње, у којем не желим да 
тра жим али би, пора же ни од „Сло бо де“ и „Новог 
Сада 1921“. Желео сам да ски нем терет са леђа 
еки пи, да не буде жртва судиј ских одлу ка, па сам 
нагла сио да нема мо наме ру да се бори мо за прво 
место и да нас само пусте да ужи ва мо у фуд ба лу  
– каже тре нер Ненад Рајић.

Када је у пита њу пре ла зни рок, који тра је до 5. 
фебру а ра, опре му „Мла до сти“ су заду жи ли гол-
ман Све то зар Боро је вић („Сло га“, Теме рин), Адис 
Кур ти ши (ОФК „Бечеј 1918“), Милош Сто ја ко вић 
(„Мла дост“, Бач ки Петро вац) и Вик тор Мило ва но-
вић („Црве на зве зда“, Нови Сад). Оти шли су Алек-
сан дар Ерак („Кру па“), Вик тор Јова но вић („ТСК“), 
Зоран Зукић („Татра“, Кисач)...

Сезо на ма уна зад, теме рин ски „ТСК“ је у врху 
Ново сад ске лиге, а јесе нас су оства ри ли скор од 
13 побе да, три реми ја и пораз и на про ле ће их 
оче ку је трка удво је са лиде ром „Ветер ни ком“ за 

пла сман на вој во ђан ски ‘’Југ’’.
- Два пута нисмо успе ли пре ко бара жа да про-

на ђе мо пре чи цу ка вишем ран гу, можда је суђе-
но да то буде кроз дирек тан пла сман. Иза нас 
је успе шна јесен, игра ли смо без осци ла ци ја, а 
једи но сла бо изда ње било је про тив „Ветер ни ка“ 
– каже узда ни ца „ТСК“ Јово Пупо вац.

Упр кос добр ој бази, црве но-бели пла ни ра-
ју поја ча ња у свим лини ја ма, а први је сти гао 
Милан Ђан ко вић, бив ши играч „Новог Сада“, 
„БСК“ Бор че, „Рад нич ког“ (Шид), „Једин ства“ из 
Румен ке... Пар дана касни је, опре му је заду жио и 
Вик тор Јова но вић („Мла дост“, Бач ки Јарак).

Иза фуд ба ле ра ОФК „Сири га“ је успе шна јесен 
у Ново сад ској лиги, окон ча ли су је на четвр тој 
пози ци ји, са 32 бода, а једи ни су побе ди ли јесе-
њег прва ка „Ветер ник“. Изве сно је да ће одбрам-
бе на лини ја оста ти без Петра Петро ви ћа, јед ног 

од нај бо љих што пе ра лиге, пошто ће кари је ру 
наста ви ти у „Татри“ из Киса ча. 

Нај бо љи стре лац Един Фера ти ће на про ле ће 
носи ти дрес ново сад ске „Сла ви је“, а истим путем 
су оти шли Урош Дра жић, Сил ден Миси ни, Сте фан 
Радо ва но вић и Божи дар Вуч ко вић.  Сири жа ни ма 
пред сто ји реша ва ње пита ња тре не ра, јер је Дра-
ган Мишко вић, после две годи не, одлу чио да се 
пову че. Јед на од опци ја је Небој ша Вулић, његов 
доса да шњи помоћ ник.

М. МЕНИ ЋА НИН
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