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АКТУЕЛНО

Наста вља ју се пре ки ну те избор не рад ње са новим роко ви ма

ИЗБО РИ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ 
ПОМЕ РЕ НИ ЗА 9. МАЈ 

Листе пре да ли СНС, СПС и коа ли ци ја СВМ и ДСВМ

Пред сед ник СО Теме рин Роберт 
Пастор у скла ду са над ле жно сти ма 
и овла шће њи ма, донео је Одлу ку о 

изме ни Одлу ке о рас пи си ва њу избо ра за 
чла но ве саве та месних зајед ни ца на под-
руч ју општи не Теме рин, пре ма којој је нови 
датум за одр жа ва ње гла са ња 9. мај 2021. 
годи не.

Сход но томе, Избор на коми си ја за спро-
во ђе ње избо ра за чла но ве саве та месних 
зајед ни ца тако ђе је доне ла одлу ку да се 
наста вља ју пре ки ну те избор не рад ње (у 
одно су на прво бит но рас пи са не избо ре за 
25. април) са новим роко ви ма.

Рок за пре да ва ње  избор них листа за чла-
но ве саве та МЗ Теме рин, Ста ро Ђур ђе во, 
Бач ки Јарак и Сириг био је до 9. апри ла у 
поноћ. Листе су у том року пре да ли Срп-
ска напред на стран ка (СНС), Соци ја ли стич-
ка пар ти ја Срби је (СПС) и коа ли ци ја Саве за 
вој во ђан ских Мађа ра (СВМ) и Демо крат ске 
стран ке вој во ђан ских Мађа ра (ДСВМ). Све 
ове листе су про гла ше не од стра не Коми си-
је за спро во ђе ње избо ра.

Носи лац избор не листе СНС у Првој 
месној зајед ни ци Теме рин је др Срђан 
Хрњак, у МЗ Ста ро Ђур ђе во Милан Ива но-
вић, у МЗ Бач ки Јарак Вла до Кара но вић, а у 

МЗ Сириг Дра ган Гако вић.
Први са избор не листе СПС у Првој месној 

зајед ни ци Теме рин је Јоца Јова но вић, у 
МЗ Ста ро Ђур ђе во  Стан ко Зец, у МЗ Бач-
ки Јарак Дра ган Коџо, а у МЗ Сириг Душко 
Наран чић.

Избор ну листу „Мађа ри за Теме рин“, која 
фор мал но нема носи о ца, коа ли ци је СВМ и 
ДСВМ за Савет Прве месне зајед ни це Теме-
рин, чини пет на ест кан ди да та, од којих 
је један из СВМ, а дру ги из  ДСВМ,  док су 
оста лих 13 пред став ни ци по јед не цивил не 
орга ни за ци је. 

С. К.
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Пред сед ник Општи не Темерин Младен Зец пот пи сао два важна уго во ра у Покра јин ској вла ди 

ПОЧЕ ТАК КАПИ ТАЛ НИХ УЛА ГА ЊА 
У ВОДО ВОД И КАНА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ

Решавање озбиљних проблема у општини Темерин – Уго во ри вред ни 41 мили он дина ра 

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец 23. апри ла, у Покра јин ској вла ди, 
пот пи сао је два зна чај на уго во ра за 

гра ђа не општи не Теме рин. 
Један од уго во ра одно си се на дистри бу-

тив ни цево вод од изво ри шта Ста ро Ђур ђе во 
до рад не зоне бр. 8 у Бач ком Јар ку, чиме би 
било обез бе ђе но ста бил но водо снаб де ва ње 
тог дела ових насе ља.

За ову наме ну, Покра јин ски секре та ри јат 
за пољо при вре ду, водо при вре ду и шумар-
ство опре де лио је 40 мили о на дина ра.

Дру ги Уго вор одно си се на изра ду про јект-
но-тех нич ке доку мен та ци је за део секун дар-
не кана ли за ци о не мре же на под руч ју Прве 
месне зајед ни це Теме рин, у вред но сти од 
мили он  дина ра.

Уго во ре је уру чио пред сед ник Покра јин-
ске вла де Игор Миро вић, а при су ство ва ли 
су и покра јин ски секре тар за пољо при вре ду, 
водо при вре ду и шумар ство Чедо мир Божић 
и покра јин ски секре тар за реги о нал ни раз-
вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну 
само у пра ву Алек сан дар Софић.

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 

Зец изра зио је задо вољ ство након пот пи си-
ва ња уго во ра.

– Са задо вољ ством могу да кажем да смо 
поче ли да реша ва мо дуго го ди шње про бле-
ме и да је ово само поче так вели ких капи-
тал них ула га ња у водо вод и кана ли за ци ју. 
Сред ства која смо доби ли од Покра јин ске 
вла де само су део укуп не вред но сти про је ка-
та. Општи на Теме рин уло жи ће додат на соп-
стве на сред ства из буџе та за њихо ву реа ли-
за ци ју. Теме рин је вели ким кора ци ма кре нуо 
да се раз ви ја и напре ду је а моји сарад ни ци 
и ја тру ди ће мо се да тај корак одр жи мо и у 
будућ но сти- опти ми сти чан је пред сед ник. 

Пре ма речи ма пред сед ни ка Покра јин ске 
вла де Иго ра Миро ви ћа ника да се више у 
овој обла сти није ради ло. 

– Покре ће мо нови талас важних посло-
ва у Вој во ди ни. Циље ви су обез бе ђи ва ње 
сани тар но чисте воде за дома ћин ства и 
инду стриј ске зоне, изград ња кана ли за ци о не 
мре же, уре ђе ње атар ских путе ва и отре си-
шта, као и реа ли за ци ја посту па ка кома са ци је 
– дода је Миро вић.

С. К.
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ТУРИЗАМ

Етно кућа „Тај хаз“ тури стич ка атрак ци ја општи не Теме рин

БОГА ТА КУЛ ТУР НА БАШТИ НА 
ТЕМЕ РИН СКИХ МАЂА РА

Пре ма мишље њу струч ња ка, „Тај хаз“ je јед на од нај бо ље очу ва них зави чај них кућа у реги о ну – Све 
исто као што је било и пре више од 150 годи на

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец  почет ком апри ла оби шао је мађар-
ску зави чај ну кућу „Тај хаз“ у којој су 

сачу ва не и вер но при ка за не карак те ри сти ке 
панон ске архи тек ту ре. Зави чај на кућа ,,Тај хаз“ 
отво ре на је 2003. годи не, а објек том упра вља 
Теме рин ска ликов но-ства ра лач ка коло ни ја – 
ТАКТ. Изгра ђе на је дав не 1850. годи не, а веру је 
се да су зидо ви ове гра ђе ви не још и из рани јег 
пери о да. При ли ком посе те, пред сед ник Мла-
ден Зец рекао је да ће се општи на тру ди ти да 
удру же њу ТАКТ олак ша тро шко ве одр жа ва ња 
овог ком плек са.

– Изу зет но ми је дра го што се јед на ова ква 
зави чај на кућа нала зи на подруч ју општи не 
Теме рин и што негу је мађар ску тра ди ци ју и 
кул ту ру. Има мо лепу сарад њу са удру же њем 
ТАКТ, који води овај цео ком плекс и надам се 
да ће се она наста ви ти овим тем пом. Тру ди ће-
мо се да уло жи мо још сред ста ва како би Удру-
же ње гра ђа на ТАКТ лак ше финан си ра ло тро-
шко ве одр жа ва ња зави чај не куће, који нису 
мали – иста као је Зец. 

У овом ком плек су током лета одр жа ва ју се 
раз ли чи те мани фе ста ци је, попут књи жев них 
вече ри, пре зен та ци ја, изло жби, музич ких про-
гра ма, фол кло ра, а уну тра шњост под се ћа на 
дав на вре ме на, која су сада само део сећа ња. 

Кућа је изгра ђе на од набо ја, покри ве на кро-
вом од трске, а у њеној уну тра шњо сти могу 
се виде ти три про сто ри је. У кухи њи, у којој је 
дома ћи ца про во ди ла нај ви ше вре ме на, нала-
зе се пред ме ти од гли не и кера ми ке, по чему 
су Мађа ри из овог кра ја ина че и били позна-
ти. У днев ној соби нала зи ла се фуру на, која 
је гре ја ла целу про сто ри ју, где су мушкар ци 
углав ном мота ли дуван, жене шиле, а деца 
се игра ла, и ту су уку ћа ни нај ви ше вре ме на и 
про во ди ли. Нај ве ћу пажњу од свих пред ме та у 
овој про сто ри ји при вла чи дубак за децу из тог 
вре ме на, изра ђен од дрве та, који се нала зи у 
сре ди шту собе. Гостињ ска соба се нај ма ње 

кори сти ла. Углав ном су у њој бора ви ли гости 
или мај ке са тек рође ном децом. 

Уз кућу се нала зи ла и тeраса, тако зва ни 
гонк, а у дво ри шту шта ла са опре мом за коње 
и кола за вучу. У зави чај ној кући је све исто 
као и када је изгра ђе на, нагла ша ва кустос етно 
куће ,,Тај хаз“ Иштван Адам. 

– Кућа је сачу ва ла свој извор ни облик и све 
је исто као у вре ме када су у њој људи живе ли. 
Како ства ри уну тар ње не би про па да ле од вла-
ге, пре ко ИПА про гра ма успе ли смо да обез бе-
ди мо сред ства за хидро и зо ла ци ју, што смо и 
ура ди ли и сада тих про бле ма више нема мо. 
Кров је реста у и ран, а одре ђе не ства ри у кући 
редов но тре ти ра мо како не би про па да ле или 
поста ле ста ни ште раз ли чи тих инсе ка та – обја-
шња ва Адам. 

Кустос Иштван Адам  ука зу је на зна чај ова-
квих обје ка та за очу ва ње тра ди ци је јед ног 
наро да.

– У очу ва њу кул ту ре, тра ди ци је и сећа ња на 
вре ме на у који ма је живео један народ, ова-
кве зави чај не куће има ју вео ма вели ки зна чај. 
Сва ка поје ди нач на ствар у етно кући и нема 

неку вели ку мате ри јал ну вред ност, међу тим, 
све оне зајед но упот пу ња ва ју про стор и дају 
нам ори ги нал ну сли ку тог вре ме на, по чему се 
„Тај хаз“ нај ви ше и издва ја. 

Актив но сти које се одви ја ју на про сто ру 
зави чај не куће усме ре не су на раз вој кул тур-
ног тури зма и кре а тив ног сек то ра у зајед ни ци, 
али и реги о ну. 

Т. К.

СТВА РА ЛАЧ КА КУЋА
– ДОМ УМЕТ НИ КА
ПРЕ КО ИПА фон до ва и покра јин ских изво-

ра финан си ра ња ово удру же ње успе ло је 
да при ба ви сред ства и 2010. годи не поч-
не изград њу спрат ног објек та, Ства ра лач-
ке куће која пред ста вља сво је вр стан дом 
умет ни ка. То је про стор за умет ни ке, њихо-
ве госте, при ја те ље, место где ће ства ра ти 
радо ве, одма ра ти. Ура ђе на је у етно сти лу, 
има ју кухи њу, купа ти ло, ради о ни цу и на 
спра ту сме штај не капа ци те те.

– У зим ским усло ви ма нисмо могли да 
одр жа ва мо било какве мани фе ста ци је, па је 
из тог раз ло га и наста ла потре ба за изград-
њом Ства ра лач ке куће. У њој има мо три сек-
то ра. Ликов ни сек тор води Вален тин Вар га, 
Чор ба Бела је заду жен за етно гра фи ју, док је 
моје заду же ње орга ни за ци ја мани фе ста ци-
ја у овом про сто ру – каже Иштван Адам.  
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УПО КО ЈИО СЕ ПРО ТО ЈЕ РЕЈ-СТА ВРО ФОР 
МИЛАН Т. ОСТО ЈИЋ

Гра ђа ни пра во слав не веро и спо ве сти 
општи не Теме рин са вели ком тугом 
и жаље њем при ми ли су вест о смр ти 

оца Мила на Осто ји ћа, свог духов ног оца. 
Био је оми љен међу наро дом, јер је увек 
имао мудре и памет не речи уте хе и охра-
бре ња. 

Уми ро вље ни теме рин ски парох, про то-
је реј-ста вро фор  Милан Т. Осто јић умро је 
5. апри ла у јутар њим часо ви ма,  наве ла је 
Епар хи ја Бач ка у свом саоп ште њу. 

Про то је реј Милан рођен је у Госпо ђин-
ци ма, 29. авгу ста 1954. годи не у побо жној 
поро ди ци. Због љуба ви пре ма Богу упи сао 
је Бого сло ви ју „Све та Три Јерар ха“ у мана-
сти ру Кркa, коју је и завр шио, након чега је 
руко по ло жен у чин пре зви те ра. Слу жбо-
вао је у Баја ши, потом дуго годинa у Бач-
кој Топо ли, а актив ну све ште нич ку слу жбу 
окон чао је као парох у хра му Све тог вели-

ко му че ни ка Геор ги ја у Теме ри ну. Током 
све ште нич ке слу жбе био је поста вљен на 
дужност архи је реј ског наме сни ка субо тич-
ког и архи је реј ског наме сни ка ново сад ског 
дру гог. На пред лог Епи ско па ново сад ског 
и бач ког Ири не ја, одли ко ван је на пра зник 
Пре но са мошти ју Све тог Саве, 19. маја 
2019. годи не, орде ном Све тог Саве дру гог 
сте пе на, за истрај ну љубав пре ма Цркви, 
посве до че ну више де це ниј ским искре ним 
слу же њем и пожр тво ва ним радом у Вино-
гра ду Господ њем. Након смр ти сво је тро је 
деце, Алек сан дре, Јова не и Ста ни сла ва, 
са сва ким сми ре њем и моли тве ним уср-
ђем са сво јом супру гом Ната шом, носио је 
живот ни крст, по при ме ру пра вед но га Јова, 
наво ди се у саоп ште њу Епар хи је Бач ке. 

Опе ло је слу же но у хра му Све тог вели-
ко му че ни ка Геор ги ја у Теме ри ну 6. апри ла.

Т. К.

Грађане општине Темерин растужила вест о смрти оца Милана Остојића

Да се никад не заборави

СЕЋА ЊЕ НА КРВА ВИ 13. АПРИЛ 1941.
Нај мла ђа жртва беба од шест месе ци, међу стре ља ни ма била и труд на жена, као и ста рац од 84 годи не

У Сири гу је 13. апри ла обе ле же на осам-
де се то го ди шњи ца од првог масов ног 
стре ља ња циви ла у Дру гом свет ском 

рату, када је уби је но 111 Сири жа на, међу 
који ма су били жене и деца. Прво масов но 
стре ља ње циви ла на тлу Југо сла ви је у Дру-
гом свет ском рату почи ни ли су мађар ски 
фаши сти над ста нов ни ци ма Сири га, махом 
коло ни зо ва ним срп ским добро во љач ким 
поро ди ца ма из Првог свет ског рата. Помен 
жртва ма одр жан је на месту зло чи на, код 
Спо ме ни ка жртва ма фаши зма у Сири гу, који 
је подиг нут 1976. годи не. Одр жан је и пара-
стос, а вен це и цве ће поло жи ли су пред став-
ни ци локaлне само у пра ве, Уру же ње пото-

ма ка солун ских добро во ља ца „Видов дан“ 
1912 -1918, Хума ни тар но удру же ње „Сло-
жне сестре“ из Сири га, као и пред став ни ци 
поли тич ких пар ти ја Покре та соци ја ли ста и 
Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је. 

Пред сед ник Месне зајед ни це Сириг 
Небој ша Вука ди но вић том при ли ком иста-
као је коли ко је 13. април важан датум за 
ово место. 

– Про шло је тач но 80 годи на од кад су 
стра да ли неви ни људи, а њихо ва име на 
искле са на на спо ме ни ку под сет ник су да 
се ова кви зло чи ни више никад не поно ве. 

Ово је дан када се десио нај стра шни ји зло-
чин који Сириг пам ти. Потом ци стра да лих 
су и даље живи, као и људи који се сећа ју 
тих дога ђа ја. Из пошто ва ња пре ма жртва ма 
тре ба да негу је мо успо ме ну на њих. Нека 
почи ва ју у миру, ми их никад неће мо забо-
ра ви ти – иста као је Вука ди но вић. 

Поред име на настра да лих, на спо ме ни-
ку сири шким жртва ма, искле са не су и речи 
Миро сла ва Анти ћа: „За сва ког ко је непри-
ја тељ, ово место је крај све та. Од Сири га се 
даље не може“.

Т. К. 

МЕЂУ СТРЕ ЉА НИ МА 
ВЕЛИ КИ БРОЈ
ЖЕНА И ДЕЦЕ
ПРЕ МА спи ску, који су у сво јој књи-

зи „Сириг“ наве ла бра ћа Вуја но вић, од 
укуп но 111 постра да лих људи у Сири гу, 
гото во поло ви на је било жен ског рода 
(52), ста рих од 50 и више годи на има 
пре ко четвр ти не (31), тач но тре ћи на су 
осо бе узра ста до 18 годи на (37), а међу 
њима је било осам на е сто ро деце мање 
од 10 годи на. У поје ди ним исто риј ским 
спи си ма наво ди се да је број жрта ва 
био и већи.  
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ДОБАР ГЛАС ДАЛЕ КО СЕ ЧУЈЕ
Тре нут но је на завр шној годи ни спе ци ја ли стич ких сту ди ја из ради о ло ги је- Као лекар нај по но сни ји 

је, како каже, када му се паци јент вра ти изле чен или барем побољ ша ног ста ња 

Мања места можда личе јед на на дру-
ге, али се поје дин ци у њима издва-
ја ју на свој начин. То су људи који се 

исти чу сво јим тру дом и радом, они који су 
успе шни и цење ни у сво јој сре ди ни. Један 
од њих је и Теме ри нац, док тор Срђан Хрњак. 

Срђан Хрњак рођен је 1981. годи не у Биха-
ћу (Босна и Хер це го ви на), а детињ ство је, од 
рође ња до про го на у „Олу ји“ про вео у тада-
шњој Тито вој Коре ни ци, сада шњој општи ни 
Пли твич ка Језе ра у Лици. Њего во детињ ство 
је било вео ма тур бу лент но, због рата који је 
почео када је Срђан имао све га десет годи-
на. 

– Као и сви моји вршња ци, морао сам 
брзо да одра стем. Про шли смо мно ге стра-
хо те које би деци тре ба ло да су стра не чак 
и у при чи, али било је и лепих тре ну та ка. 
Деца нека ко нађу начин да буду деца чак и 
у таквом лудом вре ме ну – при ча за ,,Наше 
нови не“ док тор Хрњак. 

У Теме рин је са сво јом поро ди цом избе-
гао 1997. годи не, где је као под ста нар живео 
до 1999. када су њего ви роди те љи купи ли 
кућу. Завр шио је гим на зи ју „Све то зар Мар-
ко вић“ у Новом Саду, а након тога и Меди-
цин ски факул тет у том гра ду. Тре нут но је на 
завр шној годи ни спе ци ја ли стич ких сту ди ја 
из ради о ло ги је, а како каже већ од првих 
вежби и упо зна ва ња са осно ва ма ради о ло-
ги је, то му је јед на од омиљeних обла сти 
меди ци не.

– Током сту ди ја нисам раз ми шљао о томе 
да поста нем ради о лог, конач на одлу ка доне-
та је након завр ше них сту ди ја. На спи ску 
пону ђе них дефи ци тар них спе ци ја ли за ци-
ја убе дљи во се издво ји ла ради о ло ги ја као 
област у којој бих нај ви ше желео да се уса вр-

шим. Морам да нагла сим да нисам зажа лио 
због таквог избо ра, од првог дана спе ци ја ли-
за ци је до данас, ради о ло ги ја не пре ста је да 
ме оду ше вља ва – обја шња ва док тор Хрњак.

У  амбу лан ти на Теле пу,  Срђан ради као 
лекар опште прак се, а због тре нут не ситу-
а ци је у вези са коро на ви ру сом ради на 
ради о ло шкој дијаг но сти ци у Дому здра вља 
у цен тру Теме ри на. Исти че да га посеб но 
поно сним чини када се здрав стве но ста ње 
паци јен та побољ ша.

– Посао лека ра је такав да смо поно сни 
сва ки пут када нам се паци јент вра ти изле-

чен, или барем побољ ша ног ста ња због 
нече га што смо ми ура ди ли, чак и ако су у 
пита њу неке сит не ства ри. 

Сво је инте ре со ва ње пока зао је и за поли-
ти ку, па се у насту па ју ћим избо ри ма за 
саве те месних зајед ни ца нашао као носи-
лац листе Срп ске напред не стран ке за Прву 
месну зајед ни цу Теме рин, а сво је анга жо-
ва ње у поли ти ци је почео, јер сма тра да је 
поли тич ко дело ва ње дужност и оба ве за сва-
ког поје дин ца. 

– У мла ђим дани ма нисам пока зи вао мно-
го инте ре со ва ња за поли ти ку, мислио сам да 
њоме тре ба да се баве људи који су се за то 
шко ло ва ли и који су свој живот посве ти ли 
про у ча ва њу поли ти ке. Међу тим, како Ари-
сто тел рече – човек је зоон поли ти кон одно-
сно држа во твор но биће, не посто ји човек 
који може да живи ван поли ти ке – обја шња-
ва Хрњак. 

– Потреб но је да сва ко да све од себе како 
бисмо дру штво напра ви ли још бољим, не 
само за себе већ и за буду ће гене ра ци је. 
Ста ја ње по стра ни и чека ње да неко дру ги 
ура ди посао који би тре ба ло ми сами да ура-
ди мо, јед но став но није избор – закљу чу је за 
,,Наше нови не“ док тор Хрњак. 

Теме рин сма тра иде ал ним окру же њем 
за поро дич ни живот, због вео ма раз ви је не 
инфра струк ту ре и при вре де, а и због бли-
зи не гра да Новог Сада. Њего ва жеља је да 
Теме рин јед ног дана доби је ста тус гра да и да 
поста не цен тар за бањ ско лече ње и тури зам. 

Т. КРА ЈИ ШНИК

ПОРО ДИ ЦА НАЈ ВЕ ЋИ 
ОСЛО НАЦ
СРЂАН живи са роди те љи ма и ста ри-

јом сестром Хеле ном, која је спе ци ја-
ли ста гине ко лог, а  поро ди ца им је увек 
била основ ни осло нац. У све му што су 
ради ли има ли су пуну подр шку роди те-
ља. 

– Наши роди те љи се не баве меди-
ци ном и нису поку ша ва ли да нас усме-
ра ва ју ка меди ци ни нити ка било којој 
дру гој обла сти, овај избор је био лич но 
наш. Сма трам да је здра во поро дич-
но окру же ње непри ко сно ве на осно ва 
за раз вој лич но сти и надам се да сам 
постао она кав човек каквог су моји 
роди те љи и желе ли да одго је – исти че 
Хрњак.

УСА ВР ША ВА ЊЕМ
ДО УСПЕ ХА
ДА би се пости гао успех, Срђан каже 

да је нај ва жни је воле ти и уса вр ша ва ти 
оно чиме се човек бави, упр кос томе 
што је сва ки посао тежак, када се ради 
она ко како тре ба.

– Не посто ји лак начин да постиг не те 
успех ни про фе си о нал но ни при ват но. 
То не зна чи да не може те да ужи ва те 
у том про це су, нај ва жни је је да про на-
ђе те нешто што воли те да ради те и да 
се у томе непре ста но уса вр ша ва те, тако 
вам неће тешко пасти ни уче ње, ни сва-
ко днев ни одла зак на посао, а тада је 
успех зага ран то ван – нагла ша ва док тор 
Хрњак. 

О док то ру Срђа ну Хрња ку могу се чути само речи хва ле
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Кла ра Миленковић так си ра од 2013. годи не, а није јој стра на ни вожња трак то ра и кoмбија

ЖЕНА КОЈА РУШИ СВЕ ПРЕД РА СУ ДЕ
Већ са шест годи на пома га ла je роди те љи ма у поро дич ном бизни су узга ја ња пили ћа и била про-

да вац на пија ци

Вечи та диле ма дру штва је шта је мушки, 
а шта жен ски посао. Уко ли ко и посто-
ји непи са но пра ви ло, она га руши. 

Међу неко ли ко так си ста у Теме ри ну, Кла-
ра Милен ко вић је јед на од рет ких која је 
изaбрала неу о би ча јен посао за жену. Већ 
више од седам годи на бави се так си ра њем.  
Поред финан сиј ских раз ло га, љубав пре ма 
вожњи и кому ни ка ци ји са људи ма била је 
пре суд на да волан так си ја узме у сво је руке. 

– Супруг и ја одлу чи ли смо, нај пре из 
финан сиј ских раз ло га, да покре не мо овај 
бизнис и поч не мо да се бави мо так си ра-
њем. Оду век сам воле ла да возим, па ми је 
то дало додат ну моти ва ци ју. Ужи вам у раду 
са људи ма, тако да ми је посао так си сте био 
вео ма при ма мљив – обја шња ва Кла ра. 

Међу десе ти ном мушка ра ца, Кла ра је 
једи на так сист ки ња у Теме ри ну, па самим 
тим иза зи ва чуђе ње кори сни ка услу га так си 
пре во за, али ујед но и пошто ва ње и ува жа-
ва ње. 

– Има оних кли је на та који су изне на ђе ни 
када виде да је жена за вола ном, али заи ста 
нисам наи ла зи ла на нега тив не комен та ре 
са њихо ве стра не. На почет ку ми се деша ва-
ло да ме неко позо ве на теле фон и чим чује 
жен ски глас, спу сти ми слу ша ли цу. Сада, 
када вели ки број људи зна да се бавим 
овим послом, то се више не деша ва – при ча 
за ,,Наше нови не“ Кла ра. 

Њена бри га о људи ма не пре ста је када 
их дове зе до жеље не дести на ци је, већ им 
нерет ко изла зи у сусрет, па поред так си 
услу га, она чини и дру ге уступ ке, попут пре-
у зи ма ња лекар ских резул та та, ноше ње и 
пре да је папи ра, пру жа ње помо ћи боле сни-
ма, али и услу ге пре во ди о ца. 

– Нисам неко ко се само бави пре во зом. 
Већи ну сво јих кли је на та позна јем и често 
им пома жем око мно го дру гих ства ри. Често 
њихо ве узор ке за ана ли зу пре да јем у Хиги-
јен ски завод, спро ве дем их до лека ра, попу-
ним одре ђе ну папи ро ло ги ју, а и по потре би, 

пру жам услу ге пре во ди о ца са мађар ског на 
срп ски језик и обр ну то – пре ци зи ра Кла ра. 

Док са јед не стра не ужи ва за вола ном, са 
дру ге стра не руши пред ра су де, јер је Кла ра 
вози ла и трак тор у вре ме када су поро дич-
но обра ђи ва ли земљу, а опро ба ла се и у 
вожњи ком би ја.

– У вре ме када смо се бави ли узго јем 
куку ру за, вози ла сам и трак тор и пома га ла 
супру гу око тих посло ва. Углав ном сам била 
на месту воза ча, а супруг је седео поред 
мене. Вози ла сам и ком би нека да дав но, 
тако да заи ста када је реч о вожњи ту сам 
свој на сво ме.

Као ману овог посла исти че рад но вре-
ме, које не посто ји, па је тешко орга ни зо ва-
ти дан за било шта дру го, међу тим упр кос 
томе, о про ме ни посла не раз ми шља. 

– Као так си ста морам бити доступ на цео 
дан. Када теле фон зазво ни, све дру ге оба-
ве зе оста ју по стра ни, палим так си и кре ћем 
по кли јен та. Нави кла сам већ на такав тем-
по, тако да ми то више и не сме та. Волим 
овај посао и немам наме ру да га мењам – 
исти че Кла ра. 

Ова хра бра и вред на дама сма тра да би 
сва ка жена, која то себи може да обез бе ди, 
тре ба ло да посе ду је возач ку дозво лу, како 

не би зави си ла од мушкар ца. Жена ма пору-
чу је да не слу ша ју око ли ну, која наме ће 
одре ђе не дру штве не нор ме, већ да се воде 
сво јим мишље њем и осе ћа ји ма, јер сва ки 
човек, без обзи ра на пол, нај бо ље позна је 
сво је могућ но сти и вешти не. 

Т. КРАЈИШНИК

ОНА ПОСТИ ЖЕ СВЕ
КАО неко ко жели да уче ству је и у 

кре и ра њу бољих усло ва за живот у сво-
јој сре ди ни, Кла ра се и поли тич ки анга-
жо ва ла, па се нала зи и на листи СНС-а за 
избор чла но ва саве та Прве месне зајед-
ни це Теме рин за насту па ју ће избо ре.

– Поли ти ка је неиз бе жан део свих нас, 
јер директ но ути че на ква ли тет нашег 
живо та, сто га сам се и поли тич ки укљу-
чи ла. Сада има мо новог, мла дог пред-
сед ни ка и веру јем да ћемо сви зајед но 
успе ти да учи ни мо да Теме рин буде још 
боље и леп ше место за живот свих нас. 

НЕ ЗНА ШТА ЈЕ ОДМОР 
И ГОДИ ШЊИ
КЛА РА је одго ји ла тро је деце, а пре 

вожње так си ја бави ла се узго јем и про-
да јом пили ћа, ради ла посло ве у пољу, 
била трго вац у про дав ни ци, а неко вре ме 
је ради ла и у ино стран ству. Како каже, за 
сво је 54 годи не живо та има ла је само 16 
дана годи шњег одмо ра.

– Ради ла сам мно го тога и нисам неко 
ко има пред ра су де када је реч о томе шта 
је мушки, а шта жен ски посао. Волим да 
возим и то радим већ 31 годи ну, од 2013. 
и про фе си о нал но, као возач так си ја. 
Ужи вам у раду и кому ни ка ци ји са људи-
ма, па сам се у сада шњем послу вео ма 
брзо про на шла – нагла ша ва Кла ра.
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Milenkovic Klára 2013 óta taxizik, de nem idegen számára a kombi-, vagy traktorvezetés sem.

A NŐ, AKI MINDEN ELŐÍTÉLETET 
MEGDÖNT

Már hatéves korában besegíte�  szüleinek a baromfi nevelésben és piacozásban a családi vállalkozásban.

Társadalmunk örökös dilemmája, hogy 
mely foglalkozást nevezhetjük “férfi ” és 
melyiket “női” munkának. Még ha létezik 

is rá íratlan szabály, Milenkovic Klára azt eltörli, 
hiszen egy, nők számára meglehetősen szokat-
lan foglalkozást választo�  - már több mint hét 
éve taxizik. Az anyagi okok melle�  a vezetés és 
az emberekkel való kommunikáció irán�  vonzá-
sa készte� e, hogy kezébe vegye a taxi volánját.

– A férjemmel közösen döntö� ük el, első-
sorban anyagi okokból, hogy ebbe a vállalko-
zásba kezdünk. Mindig is szere� em vezetni, 
ebből meríte� em még több mo� vációt. Él-
vezek emberekkel dolgozni, ezért számomra 
a taxizás hamar csábítóvá vált - meséli Klára.

A több � z férfi  taxisofőr közt Klára az egyet-

len női Temerinben, evvel a szolgáltatást 
igénybevevők csodálkozását, ám egyidőben 
� szteletét is felkel� .

– Akadnak vendégek, akik meglepődnek, 
amikor meglátják, hogy nő ül a volán mögö� , 
de soha nem kaptam nega� v megjegyzést ez 
mia� . Elejében megtörtént néhány alkalom-
mal, hogy amint meghallo� ák, hogy női hang 
szólt bele a telefonba, azonnal megszakíto� ák 
a hívást, viszont most már az emberek nagy 
része tudja, hogy evvel foglalkozom, így többé 
már erre sincs példa.

Az emberekről való gondoskodása nem zá-
ródik be a taxizással, nem esik nehezére szí-
vességeket tenni, így vendégei kérésére orvosi 
ügyeik intézésébe, papírügyekbe is besegít, 
fordít ha kell.

– Nem csak szállítással foglalkozom. A ven-
dégeim többségét már ismerem, így gyakran 
segítek nekik egyéb dolgokban is. Mintáikat 
szívesen beviszem a laboratóriumba elem-
zésre, elkísérem őket az orvoshoz, segítek a 
papírok kitöltésében, emelle�  szükség esetén 
fordítok is szerbről magyar nyelvre, vagy for-
dítva - meséli Klára.

Amellet, hogy élvezi a vezetést, minden elő-
ítéletet megdönt, hiszen a családi földműve-
lési vállalkozásban is szerepet vállalt, vezete�  
traktort és kombit is.

– Amíg kukoricatermeléssel foglalkoztunk, 
traktort veze� em, segíte� em a férjemnek 
egyéb munkák elvégzésében is. Többnyire én 
ültem a kormány mögö� , a férjem pedig mel-
le� em. Régen kombit is veze� em, így mond-
hatni, hogy a volán mögö�  vagyok igazán ön-
magam - részletezi Klára.

A taxizás egyetlen hátránya, hogy munkaidő 
nem létezik, így nehéz előre kiterveznie a nap-
ját, azonban ennek ellenére nem tervez foglal-
kozást váltani.

– Taxisofőrként egész nap elérhetőnek kell 
lennem, amint megcsörren a telefon, minden 
egyéb köteleze� ségem félreteszem, gyújtom 
az autót és indulok a kliensért. Már hozzászok-
tam ehhez a rendszerhez, így egyáltalán nem 
is zavar. Szeretem ezt a hivatást, nem terve-
zem feladni - hangsúlyozza.

Ez a bátor és szorgalmas nő úgy véli, min-
den nőnek, aki csak tehe� , rendelkeznie kell 
vezetői jogosítvánnyal, hogy ne függjön a fér-
fi aktól. A nőknek azt tanácsolja, ne hallgassa-
nak a környezetükben lévőkre, akik bizonyos 
társadalmi normákat próbálnak rájuk eről-
tetni, hanem saját érzéseik alapján hozzanak 
döntéseket, mert mindenki a saját erőssége-
it és lehetőségeit ismeri a legjobban, nemtől 
függetlenül.

Fordíto� a: Barna Emma

NEM TUDJA,
MI AZ A SZÜNET
ÉS ÉVI SZABADSÁG
Klára felnevelt 3 gyermeket, a 

taxivezetés elő�  baromfi nevelés- és el-
adással foglalkozo� , szántóföldi munkát 
is végze� , bol�  eladóként is vállalt állást, 
valamint egy bizonyos időszakban külföl-
dön is dolgozo� . Elmondása szerint az 54 
életéve ala�  összesen 16 nap évi szabad-
sága volt. 

– Sokrétű munkákat végeztem már, nin-
csenek előítéleteim, hogy melyik munka 
“férfi ”, melyik “női”. Szeretek vezetni, már 
31 éve sofőr vagyok, 2013 óta professzi-
onálisan, mint taxisofőr. Szeretek embe-
rekkel dolgozni, kommunikálni velük, így 
ebben a foglalkozásban könnyedén felta-
láltam magam. MINDENRE TUD IDŐT 

TALÁLNI
Klára szívügyének tekin� , hogy jobb kö-

rülményeket teremtsen környezetében, 
így poli� kailag is ak� v: a Szerb Haladó Párt 
temerini Első Helyi Közösségnek listáján is 
szerepel a közelgő választásokon.

– A poli� ka mindannyiunk számára el-
kerülhetetlen, hiszen közvetlenül kihat 
az életünk minőségére, ezért igyekszem 
ebben is szerepet vállalni. Most új, fi atal 
elnökünk van, bízom benne, hogy együ�  
sikerül majd Temerint egy még jobb és 
szebb hellyé tennünk - magyarázza Klára.
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Ман дат Вла де Кара но ви ћа обе ле жи ла број на ула га ња

БАЧ КИ ЈАРАК – МОЈА МАЛА 
ДОМО ВИ НА

Заљу бље ник у воћар ство и вино гра дар ство – Поро ди ца му је нај ве ћа моти ва ци ја – Сво је место 
види као иде ал но окру же ње за поро ди чан живот због бли зи не Новог Сада

Бач ки Јарак, варо ши ца која 
се нала зи у срцу Вој во ди не, 
изме ђу Новог Сада, покра-

јин ске пре сто ни це и Теме ри на, 
општин ског седи шта. Вре ме ном, 
захва љу ју ћи ула га њи ма, постао је 
при влач но и атрак тив но место за 
живот како мла дих, тако и ста ри-
јих људи.

Ово место изне дри ло је доста 
успе шних, тален то ва них и пошто-
ва них људи, а један од њих је и 
први човек села, Вла до Кара но-
вић. Као педе сет пе то го ди шњи 
поро ди чан човек, отац дво је 
деце, који од рође ња живи у Бач-
ком Јар ку, вео ма је везан за сво је 
место.

– У свом род ном месту растао 
сам, стекао нај бо ље при ја те ље, 
ишао у шко лу. Сви важни дога-
ђа ји који су пове за ни са растом и 
фор ми ра њем лич но сти дого ди ли 
су ми се у сре ди ни у којој живим. 
Зато сам тако, могу сло бод но 
рећи, везан за моју малу домо-
ви ну уну тар вели ке – наста вља 
Кара но вић. 

Завр шио је основ ну шко лу у 
Бач ком Јар ку, а детињ ство, поред 
дру же ња са вршња ци ма, пам ти и 
по уче шћу на разним так ми че њи-
ма, сек ци ја ма и спор ту.

– Увек сам био радо зна ло дете, 
уче ство вао сам на мно гим сек ци-
ја ма, бавио се спор то ви ма, као 
што су фуд бал и руко мет. Ишао 
сам на разна так ми че ња из био-
ло ги је и гео гра фи је. Могу рећи да 
сам детињ ство про вео доста без-
бри жно и испу ње но – са осме хом 
се при се ћа Кара но вић.

Завр шио је Сред њу пољо при-
вред ну шко лу у Футо гу, а сво је 
обра зо ва ње наста вио на Пољо-
при вред ном факул те ту у Новом 
Саду, где је сте као зва ње дипло-
ми ра ног инже ње ра пољо при вре-
де. Касни је се оже нио и сте као 
поро ди цу, за коју каже да је њего-
во нај ве ће богат ство.

Већ дуго годи на ради у 
Општин ској упра ви као кому нал-
ни инспек тор и са те пози ци је 
добро је упо знат са теку ћим про-
бле ми ма са који ма се сусре ћу 
гра ђа ни, како у Бач ком Јар ку тако 
и у целој општи ни. Исти че да му 
посеб но задо вољ ство пред ста-
вља када може да учи ни нешто за 
људе из свог окру же ња.

– Мој посао се бази ра да по 
изла ску на терен, у непо сред-
ном кон так ту са гра ђа ни ма, врло 
брзо сагле дам шта кон крет но 
нару ша ва изглед нашег места 
и ути че на сва ко днев ни живот 
наших сугра ђа на – дода је Кара-
но вић. - Као и у сва ком месту, и 
у нашем селу нађу се одре ђе ни 
кому нал ни про бле ми, а мени је 
изу зет но дра го што на већи ну 

њих може мо да одго во ри мо.
Поред тога што је кому нал ни 

инспек тор, он је и пред сед ник 
МЗ Бач ки Јарак. Тог посла се при-
хва тио, како обја шња ва, јер жели 
да уче ству је у кре и ра њу бољег 
живо та сво јих сугра ђа на.

– Сво је место волим али сва ко 
место упот пу ња ва ју људи и сигу-
ран сам да Бач ки Јарак не би био 
ова ко леп и при ја тан за живот, да 

људи који га чине нису саве сни и 
вред ни гра ђа ни, који су му при-
вр же ни – нагла ша ва први човек 
села.

Љубав пре ма воћар ству и 
вино гра дар ству поче ла је још из 
мла ђих дана, а послед њих неко-
ли ко годи на тиме се бави и у сло-
бод но вре ме. 

– Мно го тога сам нау чио баве-
ћи се овим хоби јем. Про ши рио 
сам сво ја познан ства. То је нешто 
што ме испу ња ва пози тив ном 
енер ги јом и где про на ла зим уну-
тра шњи мир. Сада сво је зна ње 
радо делим са људи ма и дра го 
ми је када могу и на овај начин да 
се нађем дру ги ма – дода је Кара-
но вић.

С. КОСА НО ВИЋ

ПОНО САН
НА УЛА ГА ЊА У 
МЗ БАЧ КИ ЈАРАК
ПРЕ МА речи ма Кара но-

ви ћа, у про те клих неко ли ко 
годи на у Бач ком Јар ку је обим 
уло же них инве сти ци ја пре-
ва зи шао све што је ура ђе но 
у зад њих неко ли ко деце ни ја. 
Од радо ва који су изве де ни 
отка ко је он пред сед ник МЗ, 
на које је како исти че посеб-
но поно сан, јесу рекон струк-
ци ја Основ не шко ле „Слав ко 
Родић“ и завр ше так радо ва на 
Спорт ској хали. 

Било је мно го капи тал них 
ула га ња, попут заме не кро ва 
на Месној зајед ни ци и дово-
ђе ња кана ли за ци о не мре же 
до цен тра Бач ког Јар ка. Рено-
ви ра ње амбу лан те, изград-
ња сер ви сне сао бра ћај ни це у 
циљу акти ви ра ња рад не зоне, 
рекон струк ци ја тро то а ра и 
расве те, само су неке од инве-
сти ци ја које су реа ли зо ва не 
у послед ње вре ме - набра ја 
Кара но вић. -  Изград ња над-
стре шни це испред капе ле 
на јарач ком гро бљу, пар кинг 
места испред основ не шко ле 
и рекон струк ци ја пија це, тако-
ђе су, зна чај не инве сти ци је 
реа ли зо ва не на задо вољ ство 
свих гра ђа на Бач ког Јар ка.

ПО ДРУ ГИ ПУТ У ТРЦИ
ЗА ПРВОГ ЧОВЕКА СЕЛА
У жељи да реше кру ци јал не 

про бле ме у Бач ком Јар ку, као 
што су кана ли за ци ја, рекон-
струк ци ја шко ле и изград-
ња рад не зоне број 8, која ће 
омо гу ћи ти дола зак дома ћих и 
стра них инве сти то ра и пове ћа-
ти могућ ност запо шља ва ња и 
самим тим оста нак мла дих у 
нашој општи ни, Кара но вић ће 
се, на пред сто је ћим избо ри-
ма за чла но ве саве та месних 
зајед ни ца, по дру ги пут наћи 
као носи лац листе Срп ске 
напред не стран ке у МЗ Бач ки 
Јарак.

Циљ му је да се инве сти ци-

је, које је локал на само у пра ва 
наме ни ла МЗ Бач ки Јарак, што 
ква ли тет ни је импле мен ти ра ју 
и реа ли зу ју.

– Капи тал ни про је кат и део 
пла на раз во ја локал не само у-
пра ве у овој годи ни је, тако ђе, 
и рекон струк ци ја водо вод не 
мре же, чиме ће се конач но 
реши ти дуго го ди шњи про блем 
у водо снаб де ва њу наше МЗ. 
У пла ну је и рекон струк ци ја 
Пред школ ске уста но ве „Вељ ко 
Вла хо вић“ у Бач ком Јар ку, као и 
рено ви ра ње фаса де на згра ди 
Месне зајед ни це – закљу чу је 
за „Наше нови не“ Кара но вић.
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Пред сед ник Саве та за без бед ност сао бра ћа ја Драган Бјељац посе тио ПУ „Вељ ко Вла хо вић“

ЕДУ КА ЦИ ЈА ДЕЦЕ О БЕЗ БЕД НО СТИ У САО БРА ЋА ЈУ

Пред школ ску уста но ву „Вељ ко Вла хо-
вић“ у цен тру Теме ри на 9. апри ла, на 
ини ци ја ти ву вас пи та чи ца ове уста но ве, 

посе тио је пред сед ник Саве та за без бед ност 
сао бра ћа ја Дра ган Бје љац и ука зао деци како 
да буду без бед ни уче сни ци у сао бра ћа ју.

Том при ли ком Бје љац је иста као да су 
ова кве акци је вео ма важне за мали ша не, а 
забри ња ва ју ћи пода так је тај да нај ве ћи број 
деце стра да у сао бра ћа ју као пут ни ци у вози-
ли ма.

– Данас смо дошли да обја сни мо деци како 
тре ба да уче ству ју у сао бра ћа ју, којом стра-
ном ули це да се кре ћу, како да пре ла зе пут и 
пеша че од куће до врти ћа. Нај зна чај ни ји циљ 
наци о нал не стра те ги је Репу бли ке Срби је за 
без бед ност сао бра ћа ја, као и Општи не Теме-
рин, јесте да нема мо више смрт но стра да ле 
деце у сао бра ћа ју – обја шња ва Бје љац.

Поред тео риј ског пре да ва ња и поде ле еду-
ка тив ног мате ри ја ла, у дво ри шту Пред школ-
ске уста но ве, на поли го ну који је Општи на 
изгра ди ла и обе ле жи ла, Бје љац је пока зао 
деци, на прак тич ном при ме ру, како да се 
пона ша ју у сао бра ћа ју. 

Вас пи та чи ца Боја на Миљуш каже да је ова 
прак тич на наста ва обра до ва ла децу, јер је 

начин на који су усва ја ли зна ње био вео ма 
инте ре сан тан.

– Деца су се, пре све га, вео ма обра до ва ла 
сусре ту са неким ко је стру чан у овој обла сти. 
Иско ри сти ла бих при ли ку да се захва лим Дра-
га ну Бјељ цу што се ода звао на наш позив. Ове 

неде ље смо при ча ли о поли го ну и без бед ном 
пона ша њу у саобра ћа ју. Сма трам да ова квих 
акци ја тре ба да има мо што више, јер су за 
децу вео ма важне – закљу чу је за „Наше нови-
не“ вас пи та чи ца Миљуш.

С. К.

Лак ши и бржи начин при ја ве деце у пред школ ску уста но ву

ПОЧЕО ЕЛЕК ТРОН СКИ УПИС ДЕЦЕ
У ПУ „ВЕЉ КО ВЛА ХО ВИЋ“ ТЕМЕ РИН

Уме сто у редо ви ма и пред шал те ри ма, 
роди те љи ове годи не, до 10. маја, могу 
упи са ти децу у Пред школ ску уста но-

ву „Вељ ко Вла хо вић“ онлајн, одно сно путем 
Наци о нал ног пор та ла еУпра ва.

Сва доку мен та која су до сада била потреб-
на за при ја ву, заме ни ће један обра зац, а про-
цес упи са биће јед но ста ван и у пот пу но сти 
бес пла тан. Пре ма речи ма струч ног сарад ни ка 
педа го га Пред школ ске уста но ве „Вељ ко Вла-
хо вић“ Ната ше Томи шић посао при ја ве ће 
функ ци о ни са ти тако што ће роди тељ, у неко-
ли ко јед но став них кора ка, попу ни ти фор му-

лар за упис у вртић на сај ту еУпра ве.
– Пред школ ској уста но ви је вео ма олак ша-

но, јер је сам пор тал еУпра ве пове зан са ПИО 
фон дом и мати ча ри ма, тако да све подат ке о 
запо сле њу  роди те ља  и подат ке о деци доби-
ја мо елек трон ским путем – пре ци зи ра Ната ша 
Томи шић.

Као и сва ке годи не, како каже педа гог, Пред-
школ ска уста но ва ула же мак си мал не напо ре 
да се што већи број деце при ми у вртић. 

– Про шле годи не су при мље на сва деца у 
при прем не пред школ ске гру пе, а у јасле не и 
обда ни шне гру пе при мље но је сто осам де-

се то ро деце. Нада мо се да ће и ове школ ске 
годи не бити при бли жно исти или већи обу-
хват деце у вртић – дода је Томи шић.

Роди те љи деце из дру штве но осе тљи вих 
гру па (деца са смет ња ма у раз во ју, они који 
при ма ју соци јал ну помоћ, тешко боле сни…) 
као и роди те љи који су на редов ном шко ло ва-
њу (факул тет, висо ка шко ла...) тре ба да поша-
љу додат ну доку мен та ци ју са име ном и пре-
зи ме ном дете та и дату мом рође ња у насло ву, 
на мејл адре су: vrtic.teme rin @gmail.com. 

С. К.

КАКО СЕ ВРШИ 
ОНЛАЈН ПРИ ЈА ВА 
ДЕТЕ ТА
ЗА при ја ву дете та у вртић роди те љи 

при сту па ју пор та лу еУпра ва, а уко ли ко 
нису реги стро ва ни, потреб но је да отво ре 
свој налог. Након тога у делу услу ге еВр-
тић, попу ња ва се обра зац при ја ве, а при-
ла га ње изво да из матич не књи ге рође них, 
пре би ва ли шта и уве ре ња о запо сле њу 
није потреб но, јер се она ауто мат ски при-
ба вља ју. 

Кад се под не се зах тев пре ко Пор та ла, 
пред школ ска уста но ва доде љу је број зах-
те ву и оба ве шта ва роди те ља пре ко Пор та-
ла о даљим кора ци ма.
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ПРАЗНИЦИ

У сусрет пра зни ку...

УСКРС – ПРА ЗНИК ДЕЦЕ И РАДОСТИ
Вас крс сим бо ли зу је побе ду живо та над смр ћу – Фар ба ње јаја доно си радост за све уку ћа не

Вас крс или Ускрс нај-
зна чај ни ји је хри шћан-
ски пра зник којим се 

про сла вља Ису сов повра так 
у живот- вас кр се ње. Вас крс 
је пра зник који сим бо ли зу је 
побе ду живо та над смр ћу. То 
је дан радо сти и весе ља, дан 
општег пра шта ња и дру же ња. 
Без обзи ра што је увек истог 
дана, у неде љу, датум про-
сла вља ња Ускр са из годи не у 
годи ну се поме ра, пошто је он 
покрет ни пра зник. Пра зну је се 
после јевреј ске Пас хе у прву 
неде љу после пуног месе ца, 

после про лећ не рав но днев-
ни це. Код источ них хри шћа-
на Ускрс нај ра ни је може да 
пад не 4. апри ла, а нај ка сни је 
8. маја. Док код запад них хри-
шћа на увек пада изме ђу 22. 
мар та и 25. апри ла. Ове годи-
не Ускрс је пре ма гре го ри јан-
ском кален да ру био 4. апри ла, 
а пре ма јули јан ском 2. маја. 
При пре ме за Ускрс тра ди ци о-
нал но почи њу на Вели ки четвр-
так, дан при че шћа и наста вља ју 
се Вели ким пет ком. Тог дана је 
Исус Хри стос одве ден до рим-
ског про ку ра то ра Пон ти ја Пила-
та који га је осу дио на рас пе ће 
на крст. Исус је раза пет на Гол го-
ти, брду изван Јеру са ли ма. Пред 
смрт је рекао ,,Оче, опро сти им. 
Не зна ју шта чине“. Тело Хри сто-
во поло же но је у гроб, а након 
три дана, Исус је вас кр сао.
За Ускрс вер ни ци фар ба ју јаја. 
Јаје је сим бол обна вља ња при-

ро де и живо та. Фар ба ње ускр-
шњих јаја  један је од нај леп ших 
и нај ра до сни јих оби ча ја. Јаја се 
фар ба ју на Вели ки петак, када 
се ина че ништа дру го не тре ба 
ради ти. Прво обо је но јаје тре ба 
да је црве не боје и оно се оста-

вља на стра ну до иду ћег Ускр са 
и нази ва се чувар ку ћа. Црве но 
јаје озна ча ва радост. Црве на 
боја сим бо ли ше Спа си те ље ву 
неви но про ли ве ну крв на Гол-
го ти, али је црве на боја исто-
вре ме но и боја вас кр се ња. Јер 

вас кр се ња нема без стра да ња 
и смр ти. Уку ћа ни се међу соб-
но туца ју јаји ма и орга ни зу ју 
так ми че ња чије је јаје нај ја че. 
На сам дан Ускр са зво на на 
црква ма дуго зво не наја вљу-
ју ћи вели ки пра зник. Људи 
се међу соб но поздра вља ју 
са ,,Хри стос Вас кр се“ и ,,Ваи-
сти ну Вас кр се“. Тај поздрав 
тра је све до Спа сов да на.
За пра во слав не вер ни ке  15. 
мар та почео је ускр шњи пост. 
Нази ва се још и Вели ки пост 
због посеб не важно сти и дужи-
не тра ја ња. Састо ји се од Све те 
четр де сет ни це и Стра сне сед-
ми це. Прва сед ми ца Вели ког 
поста зове се и Чиста, јер се за 
вре ме ње опла ку ју гре си. У вре-
ме ускр шњег поста вер ни ци 
се уздр жа ва ју од меса, мле ка, 
јаја, сира, намир ни ца живо тињ-
ског поре кла. Хра на се пржи на 
води. Вино и уље дозво ље ни су 
само субо том и неде љом. Пост 
се пре ки да на дан Ускр са и то 
ускр шњим јаје том.

ЛАЗА РЕ ВА
СУБО ТА 
НЕДЕ ЉУ дана пре Ускр са, 

тач ни је у субо ту, обе ле жа ва 
се Лаза ре ва субо та тј. Врби-
ца. Лаза ре ва субо та про сла-
вља дан када је Исус Хри-
стос вас кр сао чети ри дана 
мртвог Лаза ра. Тог дана 
беру се врбо ве гра не које се 
осве шта ва ју у цркви и деле 
наро ду. Зато се овај пра зник 
нази ва и Врби ца. Врби ца 
је пра зник посве ћен деци. 
Оби чај је да се она лепо обу-
ку и да им се у цркви деле 
вен чи ћи од врбо вих гра на и 
звон чи ћи веза ни за тро бој ку.
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

НАТО и Срби ја
– суд и кри ви ца

Не суди те да вам се не суди, јер 
каквим судом суди те, она квим 
ће вам суди ти рекао је Спа си тељ 

још пре две хиља де годи на. Тешко да је 
ове Хри сто ве речи имао у виду немач-
ки амба са дор Томас Шиб када је на РТВ 
Вој во ди не изнео сво је импре си је о НАТО 
агре си ји из 1999. годи не рекав ши Про блем је био да се доне се 
реше ње за Косо во, сва дипло мат ска сред ства била су при ме-
ње на, па је одлу ка о бом бар до ва њу мора ла да буде доне се на 
иако није дошло до дого во ра у Саве ту без бед но сти. Мора ло 
се одлу чи ти, наста вио је Шиб, јер би у супрот ном наста ла 
хума ни тар на ката стро фа, а циљ је био избе ћи гено цид на 
Косо ву. Речи ма то је била тешка одлу ка, али то су чиње ни це, 
закљу чио је немач ки амба са дор. 

Про блем са судом намач ког амба са до ра је што га деман ту ју 
упра во запад ни изво ри. И то какви. Ста ри вук Хен ри Кисин џер 
је јасан: Текст из Рам бу јеа, којим је од Срби је тра же но да при-
ми НАТО тру пе на тери то ри ји чита ве Југо сла ви је, био је про-
во ка ци ја, изго вор за поче так бом бар до ва ња. Толи ко о дипло-
мат ским сред стви ма. Са дру ге стра не, када су у пита њу хума ни-
тар на ката стро фа и моти ви НАТО бом бар до ва ња, освр ни мо се 
на изја ву Џона Нори са (није једи на), сарад ни ка Стро ба Тал бо-
та, заме ни ка “чуве не” аме рич ке држав не секре тар ке Мадлен 
Олбрајт. Наи ме Норис је оце нио да отпор Југо сла ви је ширим 
трен до ви ма поли тич ке и еко ном ске рефор ме, а не нево ље 
косов ских Алба на ца, понај бо ље обја шња ва рат НАТО-а.

Нису ово једи ни озбиљ ни изво ри са запа да који деман-
ту ју Тома са Шиба, као што ни изја ва Весне Пешић по којој је 
исправ но то што је амба са дор Шиб рекао, те да држа ва бра-
ни лажи у који ма живи мо, није једи на одбра на бом бар до ва-
ња овда шњих НАТО-јањи ча ра. У месе ци ма када се гото во сва ки 
дан сећа мо неке од НАТО жрта ва нави кли смо да слу ша мо офи-
ци јел не при че гло бал них зва нич ни ка, као и “наших хума ни ста”, 
које има ју за циљ да дока жу нео п ход ност НАТО интер вен ци је, 
али и кри ви цу Срби је, која је навод но про у зро ко ва ла рат са нај-
ве ћом несра зме ром силе у исто ри ји рато ва ња.

Пита ње је зашто пред став ни ци гло бал не ели те има ју потре бу 
да нас кон стант но убе ђу ју у хума ност сво јих посту па ка, као и 
у нашу кри ви цу, чак и када је у пита њу ого ље на агре си ја, што 
вре ђа инте ли ген ци ју и нај про сеч ни јег чове ка. Биће да је у пита-
њу неси гур ност у соп стве ну исправ ност, која је про пор ци о нал-
но усло вље на нашом кри ви цом. Реч ју, ако је НАТО испра ван 
Срби ја је кри ва, а кре а ци ја овог про сто ра и однос сна га на бал-
кан ском про сто ру су пра вед ни (и обр ну то). Исто тако, може се 
запа зи ти да се кроз однос гло бал не ели те пре ма бом бар до ва-
њу Југо сла ви је про ја вљу је мото супро тан библиј ском са почет ка 
тек ста. Наи ме гло бал ни зва нич ни ци сма тра ју да тре ба да суде 
како име се не би суди ло, чиме обр ћу нагла вач ке библиј ску 
мудрост.

Коли ко је ово погре шно све до чи нам исто ри ја којој је познат 
крај свих импе ри ја, као и спре га изме ђу мора ла и сна ге јед не 
циви ли за ци је, те кона чан крах оних који оста ју упор но амо рал-
ни и кри во уве ре ни у соп стве ну исправ ност, вели чи ну и сна гу. 
Но, наше је да се пона ша мо у скла ду са аутен тич ном библиј ском 
мудро шћу. Да се сећа мо, испи ту је мо себе кроз еван ђељ ску при-
зму како би сагле да ли соп стве не мане, сто ји мо иза чиње ни ца и 
бра ни мо сво је досто јан ство. То је ама нет наших пре да ка, али и 
свест да одли ке гло бал не ели те не одра жа ва ју читав запад. Ово-
ме тре ба при до да ти чиње ни цу да су наши одно си са поли тич-
ким запа дом (посеб но Немач ком) више ди мен зи о нал ни и сло-
же ни, те сто га не сме мо да их суд бо но сно угро жа ва мо, упр кос 
томе што нерет ко има мо пот пу но дру га чи ји дожи вљај исто ри је, 
укљу чу ју ћи и НАТО агре си ју 1999. годи не.

ФАР БА ЊЕ ПРИ РОД НИМ БОЈА МА
МНО ГЕ дома ћи це не желе 

да ускр шња јаја фар ба ју 
купов ним боја ма из кеси це, 
већ кори сте при род не састој-
ке. А састој ци су разни. Да 
бисте доби ли црве ну боју 
потреб ни су вам сок од цве-
кле или смр зну те мали не, 
боров ни це, купи не, као и 
љуске црве ног лука, бру сни-

ца или чај од шип ка. За зеле-
ну тре ба ју вам листо ви спа на-
ћа, копри ва, зеле ни чај или 
листо ви нане. Усит ње не дело-
ве биљ ки или боби це воћа 
пото пе се у воду да одсто је 
неко вре ме. Затим се та вода 
про ку ва, а онда про це ди кроз 
газу. У тако при пре мље ној 
теч но сти кува ју се јаја.

Рекло би се да се Ускр су нај-
ви ше раду ју деца. Фар ба ње 
јаја, укра ша ва ње трпе зе, спре-
ма ње гне зда за ускр шњег зеку 
који доно си покло не (пре у зе то 
из паган ских оби ча ја), све су то 
сим бо ли овог пра зни ка и моти-
ви за радост. А при том је и про-
ле ће, при ро да се буди, све је 
пуно цве ћа и пре ле пих мири са.

С обзи ром на још увек акту-
ел ну епи де ми о ло шку ситу а ци ју 
иза зва ну вирусом Кови да-19, 
обе ле жа ва ње и про сла вља ње 
Ускр са није она кво какво би 
тре ба ло да буде. Нема вели ких 
оку пља ња, загр ља ја, пољу ба-
ца, све га оно га што ради мо на 
Ускрс. Као да је све одло же но у 
дру ги план и чека се неко боље 
вре ме.

Пре ма речи ма помоћ ни ка 
пред сед ни ка општи не Теме рин 
Кора не Ћиро вић баш због тога 
општи на Теме рин одлу чи ла је 
да уне се мало радо сти, боја и 
шаре ни ла у живо те свих гра-
ђа на и да их обра ду је све тле-
ћом ускр шњом деко ра ци јом. У 

малом пар ку у цен тру Теме ри на 
од почет ка апри ла поста вље-
ни су вели ки зец, пиле и јаја, 
сим бо ли Ускр са. Тако шаре ни 
и весе ли пред ста вља ју пра ву 
атрак ци ју и пред мет су фото-
гра фи са ња. 

- Захва љу ју ћи пред сед ни ку 
општи не Мла де ну Зецу, Ускр-
шња деко ра ци ја кра си цен тар 
Теме ри на и наши сугра ђа ни 
тако нешто виде по први пут у 
нашем месту. Тиме смо хте ли 
да уне се мо мало радо сти и боја 
у ову сиву сва ко дне ви цу иза зва-
ну коро на ви ру сом. Ускрс и јесте 
такав пра зник- шарен, весео и 
радо стан. Ове ускр шње фигу ре 
сада при па да ју општи ни Теме-
рин и нада мо се да ће сва ке 
годи не у вре ме Ускр са наи ла зи-
ти на оду ше вље не деце и одра-
слих  - каже Кора на Ћиро вић.

Жели мо да овај нај зна чај ни ји 
пра зник сви ма доне се здра-
вље, сре ћу и бла го ста ње и 
нада мо се да ће се  загр ља ји 
уско ро вра ти ти у моду. 

К.М.М.
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У паду број ново за ра же них коро на ви ру сом 

ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ШКА СИТУ А ЦИ ЈА
У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН СТА БИЛ НИ ЈА

- Упо тре бље но 10.044 дозе чети ри раз ли чи те врсте вак ци на – Пред сед ник Општи не Темерин и 
његов заме ник вак ци ни са ни - Иму ни за ци ја је једи ни начин да савла да мо вирус

Мину лих дана број зара же них на 
тери то ри ји општи не Теме рин је у 
паду, а пре ма речи ма дирек то ра 

Дома здра вља Теме рин док то ра Томи сла-
ва Угар ко ви ћа, ника ко се не сме мо опу-
шта ти, коро на ви рус још увек цир ку ли ше, 
па се пре по ру чу је пошто ва ње пре вен тив-
них мера у циљу сма ње ња ризи ка настан-

ка и пре но ше ња ове инфек ци је.
– Апе лу јем на све гра ђа не, наро чи то 

мла ђу попу ла ци ју, који су и нај ак тив ни ји, 
да стал но на уму има ју мере пре до стро-
жно сти и да се у скла ду са њима и пона ша-
ју. У овом момен ту нема мо дру гог начи-
на зашти те и бор бе про тив виру са, осим 
пошто ва ња мера Кри зног шта ба и вак ци-

ни са ња – упо зо ра ва др Угар ко вић. - У току 
дана буде пре гле да но нај ви ше 70 људи, 
од тога тести ра них буде око 30, а пози тив-
них од 5 до 10.

Масов на вак ци на ци ја про тив коро-
на ви ру са уве ли ко је у току. У општи ни 
Теме рин је поче ла 20. јану а ра, а иако је 
број при ја вље них из дана у дан све већи, 

КОМ ПЛЕ ТАН ПРИ КАЗ 
ВАК ЦИ НА ЦИ ЈЕ
СВА КОМ ко уђе у Дом здра вља прво 

мере тем пе ра ту ру, дез ин фи ку ју руке 
и про ла зи се дезо ба ри је ра. Паци јент 
онда ула зи у чека о ни цу. Потом га меди-
цин ско осо бље про зи ва како би дао 
сагла сност за вак ци на ци ју, након тога 
ула зи у орди на ци ју где се нала зи тим 
(лекар и две сестре) који оба вља лекар-
ски пре глед. Лекар утвр ђу је да ли посто-
је кон тра ин ди ка ци је или не за вак ци ну. 
Уко ли ко не посто је, паци јент се вак ци-
ни ше. Након тога паци јент је у оба ве зи 
да седи 15 до 30 мину та у чека о ни ци 
због могу ћих неже ље них ефе ка та.
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гра ђа ни кажу да је вак ци на ци ја добро 
орга ни зо ва на и да се ком пле тан про цес, 
од при ја вљи ва ња, пре ко зака зи ва ња тер-
ми на, до доби ја ња вак ци не, одви ја без 
засто ја. У неко ли ко навра та, у месним 
зајед ни ца ма реа ли зо ва на је и вак ци на-
ци ја без зака зи ва ња „Сино фарм“ и „Спут-
њик“ вак ци на ма. Како наво ди др Угар ко-
вић, оче ку је се да ће у наред ном пери о ду 
поно во бити орга ни зо ва на ова ква акци ја, 
о чему ће гра ђа ни бити бла го вре ме но 
оба ве ште ни.

– Мора мо да наста ви мо вак ци на ци ју, 
уз оба ве зно при др жа ва ње мера зашти-
те. Упо тре бље но је 10.044 дозe чети ри 
раз ли чи те врсте вак ци на, од тога нај ви-
ше «Сино фарм» (7.466), затим „Фај зер“ 
(1.517),  након тога „Астра-зене ке“ (566), 
и нешто мање „Спут њик“ вак ци не (495) 
доза, а вак ци на ци ја се успе шно наста вља 
– иста као је док тор. 

Од почет ка вак ци на ци је до сада прву 
вак ци ну при ми ло је 6.348 грађанa, док је 
3.696 осо ба ревак ци ни са но. У нај ве ћем 
бро ју вак ци ни шу се ста ри ји гра ђа ни који 
вак ци ну при ма ју у амбу лан ти, а за све 
сугра ђа не који су непо крет ни обез бе ђе не 
су еки пе које изла зе на терен.

Вак ци на ци ја се и даље врши у два 
пунк та,  који се нала зе у Дому здра вља 
Теме рин, на спра ту поред лабо ра то ри-
је, и у амбу лан ти Бач ки Јарак. При ја вљи-
ва ње се може ура ди ти елек трон ским 
путем, посред ством пор та ла еУпра ве.
Осам де се тјед но го ди шњи Неђо Дуно вић 
из Бач ког Јар ка међу први ма је, као један 
од нај ста ри јих сугра ђа на, примио обе 
дозе вакцине.

– Вак ци ни сао сам се јер сма трам да на 
тај начин чувам сво је, а и здра вље сво јих 
нај бли жих. Јако сам задо во љан орга ни за-
ци јом ком плет ног меди цин ског осо бља. 
Нисам имао нус по ја ва и сад се осе ћам 
здра ви је и сигур ни је – нагла ша ва Дуно-
вић.

Има мо при мер и мла ђих људи који су 
при ми ли обе дозе вак ци на, као што је 
четр де се то го ди шњи Божи дар Про лић из 
Теме ри на, који је, како каже, тести ра њем 
утвр дио да је раз вио иму ни одго вор тј. 
анти те ла на вирус.  

– Нашим сугра ђа ни ма пору чу јем да 

веру ју лека ри ма и стру ци, науч ним достиг-
ну ћи ма, јер је вак ци ни са ње једи ни начин 
да савла да мо коро на ви рус и зашти ти мо 
сво је здра вље. Задо во љан сам орга ни за-
ци јом, све је тра ја ло око десет мину та – 
пре но си сво је ути ске Про лић.

Са њима се сло жи ла и шезде сет дво го-
ди шња сугра ђан ка Нета Бикић из Бач ког 
Јар ка, која је иста кла да они који не желе 
да при ме вак ци ну гре ше. Похва ли ла је 
орга ни за ци о ни тим и што није било гужве.

– Осе ћам се добро и надам се да ће вак-
ци на бити ефи ка сна и да ћемо успе ти да 
побе ди мо овај вирус. Ако је већ пре по ру-
ка стру ке да се вак ци ни ше мо, сма трам да 
би сви тре ба ло то да учи не да не бисмо 
има ли још већих про бле ма – закљу чу је за 
„Наше нови не“ госпо ђа Бикић.

С. КОСА НО ВИЋ

ПРЕД СЕД НИК И ЊЕГОВ ЗАМЕ НИК ВАК ЦИ НИ СА НИ
У Дому здра вља Теме рин, 16. апри ла 

пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец при мио је дру гу дозу ,,Фај зер“ вак ци-
не и позвао све сугра ђа не да се вак ци ни-
шу, како би колек тив но раз ви ли иму ни тет.

– Иста као бих да се на тери то ри ји општи-
не Теме рин до сад вак ци ни са ло нешто 
више од тре ћи не укуп ног бро ја ста нов-
ни ка. То је вели ки про це нат, али недо во-
љан да пот пу но побе ди мо у бор би про тив 
Кови да-19, те пози вам и оне сугра ђа не, 
који то до сада нису учи ни ли, да се при ја-
ве и вак ци ни шу – апе лу је пред сед ник Зец. 

- Посеб ну захвал ност упу тио бих здрав-
стве ним рад ни ци ма који су били и још 
увек су у првим редо ви ма бор бе и захва-
љу ју ћи њима у Дому здра вља општи не 
Теме рин све функ ци о ни ше без про бле ма 
и засто ја.

Заме ник пред сед ни ка Општи не Теме-
рин Дејан Бра даш 7. апри ла, у амбу лан ти 
у Сири гу, при мио је прву дозу „Сино фарм“ 
вак ци не про тив Кови да-19 и том при ли-
ком позвао све сугра ђа не који нису извр-
ши ли иму ни за ци ју, да то учи не у наред-
ном пери о ду.
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РЕПОРТАЖА

Ференц Лахош, про из во ђач меда из Сири га

МЕД МИ ЈЕ ПРО МЕ НИО ЖИВОТ
Дошао да купи мед,

оже нио се и наста вио посао 

Небро је но пута смо чули фра зу да „живот 
пише рома не“. Ференц Лахош, про из во ђач 
меда из Сири га не опи су је баш ова ко свој 
живот ни пут, али сма тра да је му је мед 
про ме нио живот, у сва ком сми слу.

- Пче лар ством сам почео да се бавим 
сасвим слу чај но. Пре мно го годи на дошао 
сам да купим мед код покој ног Миле та 
Наран чи ћа – испо ста ви ће се, свог буду ћег 
таста. Ту сам упо знао њего ву ћер ку, сво ју 
сада шњу жену Дра га ну. Све се деси ло при-
лич но брзо, поче ли смо да се заба вља мо, 
а упо ре до ми се про бу ди ло инте ре со ва-
ње за меда ре ње, како се жар гон ски каже. 
Почео сам попра вља ју ћи ста ре кошни це, 
да бих што више ушао у мате ри ју, али и из 
финан сиј ских раз ло га. Пошто сам поред 
себе имао Миле та који је пче ла рио пуних 
40 годи на, врло брзо сам ушао у тај свет. 
Већ након годи ну дана сам се оса мо ста лио 
– запо чи ње несва ки да шњу при чу саго вор-
ник „Наших нови на“.

Ференц је изу зет но озбиљ но при сту пио 
про из вод њи меда, али исти че да му је то 
оду век био хоби.

- Пен зи о ни сао сам се 2014. годи не, а 
радио сам у поли ци ји. Изу зет но ми је при-
ја ло да након озбиљ ног и стре сног посла 
имам свој мир. Сре ћом, про на шао сам сво-
ју оазу у пче лар ству. Зна ло је да буде доста 
напор но, али када нешто воли те, ства ри 
гле да те из дру га чи јег угла. Годи на ма сам 
радио, уна пре ђи вао сво је зна ње, тако ре-
ћи при пре мао терен, јер сам знао да ћу 
након одла ска у пен зи ју и даље желе ти да 
се бавим пче ла ма, што и радим.

Иако пче лар ство сма тра хоби јем, наш 
саго вор ник, уз помоћ сво је поро ди це, про-
из во ди вели ке коли чи не меда. 

- Тре нут но има мо 50 кошни ца, али у сезо-
ни пра вим роје ве и пове ћа вам њихов број. 
Та цифра некад иде и до 130 кошни ца. Про-
сек у послед њих пет годи на нам је изме ђу 
300 и 400 кила, мада морам да напо ме нем 

да не водим ста ти сти ку, а коли чи на меда из 
годи не у годи ну вари ра. Тако ђе, већи ном 
је у пита њу само липов и цвет ни мед, јер 
је багре ма  у послед њих неко ли ко годи на 
било све мање, а сада га гото во и нема – 
каже Лахош.

Све мање пчела, све више 
меда лошег квалитета

Пче лар ство у Срби ји дожи ве ло је екс пан-
зи ју у послед њих неко ли ко годи на. Сво је-
вр стан пара докс пред ста вља чиње ни ца да 
је изу зет но пове ћан број пче ла ра у нашој 
земљи, а да се број пче ла сма њу је. 

- Про блем је врло ком плек сан, и бојим се, 
тешко решив. Број пче ла ра се нагло пове-
ћао када је држа ва одлу чи ла да суб вен ци-
о ни ше пче лар ство. Међу тим, кли мат ске 
про ме не у послед њих неко ли ко годи на су 
нане ле огром ну ште ту овом послу. Про ле-
ће сти же доста касни је и огро ман број пче-
ла уги не због недо стат ка хра не. А то је опет 
пове за но са чиње ни цом да вели ки број 
пче ла ра пре зиме извла чи из кошни ца сав 
мед, како би га про да ли, а врло мало оста-
вља ју пче ла ма – обја шња ва Лахош и дода-
је да пре па ра ти који се кори сте за прска ње 
воћа тако ђе уби ја ју огро ман број пче ла. 

- Раз у мем и воћа ре, и они про из во де да 
би зара ди ли, као и ми. Међу тим, тих отро-
ва има све више и њихо ва при ме на је све 
шира, што за резул тат има ово ли ки помор 
пче ла.

Пче ла ри су сагла сни у ста ву да је овај 
посао све теже ради ти, тако да у њему оста-
ју или они који заи ста воле пче ле, или они 
који ма егзи стен ци ја зави си од коли чи не 
меда. 

- Нажа лост, знам да доста људи из нашег 
посла не може да вра ћа кре ди те које су 
поди гли да би покре ну ли или уна пре ди-
ли про из вод њу, јер нема ју дово љан број 
кошни ца и не могу да про из ве ду одго ва ра-
ју ћу коли чи ну меда. То дово ди до тога да 
пче ла ри при до да ју које ка кве додат ке како 
би доби ли већу коли чи ну, а сам ква ли тет 
меда опа да. Гене рал но је мањак меда на 
тржи шту, па тако има мо и уво зе вели ких 
коли чи на меда сум њи вог поре кла и ква ли-
те та – закљу чу је овај Сири жа нин.

С. БОКАН

ПРИ РОД НО
СВОЈ СТВО МЕДА
ЈЕ КРИ СТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА
ПОШТО при род ног меда има све 

мање, мора мо бити опре зни при купо-
ви ни.

– Пре по ру чио бих сви ма да пре купо-
ви не окре ну теглу меда нао па ко, и ако 
мехур, одно сно „кугла“ кре не горе мед 
је при ро дан. Тако ђе, мед који се кри-
ста ли ше је сигур но при ро дан. У еги пат-
ским пира ми да ма про на ђе ни су кри-
ста ли меда, ста ри 4.000 годи на.
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АКТУЕЛНО

У сусрет Дану пла не те Земље и Дану Заво да за зашти ту при ро де Срби је 

ПОДЕ ЉЕ НО 400 САД НИ ЦА
ГРА ЂА НИ МА ЗА ЗЕЛЕ НИ ЈИ ТЕМЕ РИН

Гра ђа ни оду ше вље ни акци јом – Истог дана поче ло и сађе ње више од 100 туја на ком плек су теме-
рин ског базе на

Општи на Теме рин при дру жи-
ла се акци ји „Поса ди свој 
хлад“ и 9. апри ла орга ни-

зо ва ла поде лу 100 сад ни ца белог 
јасе на и 300 сад ни ца сибир ског 
бре ста. Сад ни це је зајед но са рад-
ни ци ма ЈКП-а делио и пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец, 
који је том при ли ком иста као зна-
чај ове акци је.

– Општи на Теме рин се радо и са 
задо вољ ством при кљу чи ла акци-
ји. За гра ђа не је вео ма зна чај на, 
зато што су хлад  и кисе о ник које 
нам дрве ће пру жа, вео ма важни 
у нашим живо ти ма. Нада мо се да 
ће сугра ђа ни него ва ти ово дрве ће 
и да ћемо за коју годи ну ужи ва ти у 
зеле ни јем Теме ри ну – исти че Зец.

Вели ки број сугра ђа на ста ло је 
у ред да пре у зме сво ју сад ни цу, 
а том при ли ком иска за ли су сво је 
ути ске.

– Акци ја је врло кори сна, тре-
ба ло би да их буде чешће и да се 
више сад ни ца дели. Сво је дрво 
поса ди ћу испред куће, на ули ци, 
тамо где ми је некад била бре за – 

каже Сто јан Дон дур из Ста рог Ђур-
ђе ва.

– Ово је сјај но! Дрво ми се јако 
допа да, јер пру жа леп хлад, тако 
да ћу га поса ди ти у дво ри шту – не 

кри је задо вољ ство Татја на Јокић 
из Теме ри на.

Мир ја на Обра до вић из Теме-
ри на, закљу чу је за ,,Наше нови не“ 
да је ова акци ја вео ма зна чај на за 
гра ђа не. 

– Све похва ле за акци ју. Надам 
се да ће их бити још. Има мо сва-
ка квог дрве ћа у дво ри шту, па је 
добро да има мо и ово.

Сад ни це су обез бе ђе не уз 
помоћ дру штве но одго вор них ком-
па ни ја, које желе да озе ле не места 
где живи мо и који ма је бит но здра-
вље гра ђа на. Сва ка сад ни ца садр-
жи вези цу на којој се нала зе лого 
спон зо ра, као и QР код, пре ко 
којег, гра ђа ни који су пре у зе ли сад-
ни це, могу да се реги стру ју и пра те 
упут ства за њен даљи раз вој. Дру га 
стра на вези це је оста вље на за име 
вла сни ка и датум сад ње.

T. К.
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Еки па ,,Наших нови на“ на састан ку пред сед ни ка општи не са Вин ком Михај ло ви ћем, 
идеј ним твор цем два вели ка фести ва ла у Црној Гори

МИСЛИ ГЛО БАЛ НО, ДЕЛУЈ ЛОКАЛ НО
- Не забо ра вља детињ ство у Бач ком Јар ку - Жели да се вели ки успех фести ва ла пре не се у Теме рин 

– Општи на спрем на да помог не  

Недав но је нашу општи ну и свој зави-
чај посе тио  Вин ко Михај ло вић, орга-
ни за тор и идеј ни тво рац два вели ка 

фести ва ла у Црној Гори- ,,Mon te ne gro Sun 
Reg gae Festi val“ и ,,Petro vac Jazz Festi val“. То 
је била при ли ка да буде гост код пред сед-
ни ка општи не Мла де на Зеца и да зајед но 
пораз го ва ра ју о буду ћим про јек ти ма који 
би допри не ли атрак тив ни јем кул тур ном 
живо ту наших сугра ђа на. 

- Про те клих годи на реа ли зо вао сам мно-
го број не про јек те  и сте као иску ство баве-
ћи се актив ним радом у кул тур ном живо ту, 
али  и музи ком, анга жо ва њем у меди ји ма и 
сту диј ском про дук ци јом- каже Михај ло вић.

Фести ва ли у Црној Гори вео ма су попу-
лар ни и посе ће ни .

- Од  2006. годи не па све до данас успе-
шно реа ли зу је мо ,,Mon te ne gro Sun Reg gae 
Festi val“ и ,,Petro vac Jazz Festi val“  са бога-
тим музич ким про гра мом, мно го број ним 
изво ђа чи ма као и свим пра те ћим деша ва-
њи ма – каже Вин ко. - Са десе тим фести-
ва лом 2015. годи не пости гли смо вели ки 
успех. Позва ни смо у Кину где је наш фести-
вал увр штен као кул тур на башти на са још 
26 фести ва ла из целог све та. Зна чај на је 
ствар бити раме уз раме са вели ким свет-
ским фести ва ли ма- нагла ша ва он.

Вин ко ва жеља и зами сао је да се и на 
тери то ри ји општи не Теме рин реа ли зу је 
ова ква мани фе ста ци ја.

- Иде ја нам је да и у општи ни Теме рин 
напра ви мо нешто слич но, да укљу чи мо 
Теме рин, Бач ки Јарак и Сириг и да фести вал 
буде ,,етно џез вино“  карак те ра. Нарав но, 
уко ли ко нам епи де ми о ло шка ситу а ци ја то 
дозво ли. Раз ли чит про грам на више лока-
ци ја, разни изво ђа чи, ради о ни це џеза за 
нај мла ђе. Веру јем да би фести вал допри-

нео раз во ју тури зма у Теме ри ну и да би 
Теме рин за коју годи ну постао пре по зна-
тљив у све ту - обја шња ва нам саго вор ник.

А зашто баш општи на Теме рин?
- Ја сам рођен у Новом Саду, али су ми 

покој ни бака и деда живе ли у Бач ком Јар ку 
и ту сам одра стао, игра ју ћи се у њихо вом 
дво ри шту. Моја тет ка је Јадран ка Бањац, 
нека да шња Мис Југо сла ви је. Живим и 
радим у Црној Гори, а за овај крај вежу ме 
лепе успо ме не и ово је при ли ка да му се на 
неки начин оду жим - ностал ги чан је Вин ко.

Пре отпри ли ке пет годи на и публи ка у 
Теме ри ну има ла је при ли ку да чује делић 
ове џез атмос фе ре.

- У сарад њи са Тури стич ком орга ни за ци-

јом, напра ви ли смо вече џеза које је било 
посе ће но и које је наи шло на добар одјек 
Теме ри на ца - каже Михај ло вић.

Изра жа ва ју ћи радост због сусре та са изу-
зет ним гостом,  пред сед ник Зец је нагла сио 
спрем ност за кон крет ну подр шку Михај ло-
ви ће вој ини ци ја ти ви.

- Општи на Теме рин спрем на је да помог-
не како би ова иде ја поста ла ствар ност и 
како би се успе шно реа ли зо ва ла у нашој 
општи ни. У наред ном пери о ду раз ми сли-
ће мо о могу ћим лока ци ја ма за одр жа ва ње 
фести ва ла. Нада мо се да ће се и ситу а ци ја 
са епи де ми јом Кови да-19 уско ро сми ри ти и 
да ћемо се сви вра ти ти нор мал ном живо ту 
и сва ко днев ним актив но сти ма- каже пред-
сед ник општи не Мла ден Зец.

К. М. М. 

САРАД ЊА ЗА
ОБО СТРА НУ 
ПРО МО ЦИ ЈУ
ДОСА ДА ШЊА фести вал ска сарад ња 

се, пре ма Михај ло ви ће вим речи ма,  
пока за ла као добра из еду ка тив них и 
про мо тив них раз ло га. 

- Фести вал ско удру жи ва ње има ли 
смо са ,,Jazz festi va lom“ из Кикин де,  
,,Nisvil le Jazz festi va lom“ из Ниша,  ,,Kau-
nas Jazz festi va lom“ из Литва ни је, ,,Jazz 
Fest Fac tory” из Бито ља у Маке до ни ји и 
,,Bal kan Show Case festi va lom“ из Тира не 
– пре ци зи ра он.

КУЛТУРА
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Кул тур ни и дру штве ни живот гра ђа на пола ко се вра ћа у нор ма лу

ПОЧЕ ЛЕ НОВЕ АКТИВ НО СТИ У КУЛ ТУР НОМ 
ЦЕН ТРУ „ЛУКИ ЈАН МУШИЦ КИ“ ТЕМЕ РИН

Про шле годи не одр жа но око 30 раз ли чи тих кул тур них актив но сти – За 2021. годи ну оквир но дефи-
ни сан план и про грам кул тур них деша ва ња, чија реа ли за ци ја зави си од епи де ми о ло шке ситу а ци је 

У петак 16. апри ла орга ни зо-
ва но је „Вече љубав не пое-
зи је“ у гале ри ји Kултурног 

цен тра „Луки јан Мушиц ки“. Сво-
јим љубав ним сти хо ви ма, публи-
ци су се пред ста ви ла четво ри ца 
теме рин ских песни ка: Мла ден 
Баста ја, Зоран Боснић, Јови-
ца Плач кић и Мар ко Јови чић. 
Публи ка, која због епи де ми о ло-
шке ситу а ци је није била у уоби ча-
је ном бро ју, има ла је при ли ку да 
после дуго вре ме на ужи ва у јед-
ном кул тур ном дога ђа ју. 

У окви ру сво је редов не изло-
жбе не делат но сти Кул тур ни цен-
тар орга ни зо вао је изло жбу фото-
гра фи ја при ро де ауто ра Иштва на 
Бало га, посве ће ну Свет ском дану 
пла не те Земље. За посе ти о це, 
изло жба ће бити отво ре на до 29. 
апри ла, након чега ће је заме ни ти 
изло жба дечи јих радо ва пово дом 
ускр шњих пра зни ка. У наред ном 
пери о ду у сарад њи са Руским 
домом из Бео гра да Кул тур ни цен-
тар ће уго сти ти сли ка ра и архи-
тек ту Ана то ли ја Ива ки на. Изло-
жба ће бити отво ре на до 7. маја.  

Као и оста ле уста но ве кул ту-
ре, Кул тур ни цен тар „Луки јан 
Мушиц ки“ при ла го ђа вао је сво је 
актив но сти ван ред ним окол но-
сти ма, исти че дирек тор ове уста-
но ве Дра гић Томић. И ове годи не, 
у окви ри ма свог буџе та, сред ства 
ће бити усме ре на ка про ши ре њу 
и побољ ша њу кул тур не пону де. 
Пла ни ран је наста вак актив но сти 
кроз одр жа ва ње тра ди ци о нал них 
мани фе ста ци ја по који ма је сам 
Kултурни цен тар пре по зна тљив 

ширем ауди то ри ју му, као што су: 
Мај ски сусре ти, Буђе ње дечи је 
кул ту ре, фести вал Kолибри Стар, 
Ликов на коло ни ја.

– Током годи не нам је у пла ну 
да про јек ци је фил мо ва у нашем 
био ско пу задр же прет ход но 
постиг нут ква ли тет насло ва који 
се при ка зу ју, да пра те дина ми ку 
еми то ва ња (пре ми јер не тер ми-
не) у вели ким гра до ви ма као што 
су Бео град и Нови Сад –  обја-
шња ва Томић. -Успе ли смо оквир-
но да дефи ни ше мо репер то ар 
пред ста ва који ће кре ну ти са реа-
ли за ци јом када дође до релак-
са ци је епи де ми о ло шких мера. У 
сег мен ту гале риј ске и књи жев не 

актив но сти пла ни ран је наста вак 
оства ри ва ња кул тур но бога те и 
разно вр сне пону де.

Kултурни цен тар рас по ла же 
уре ђе ном лет њом баштом са 
при па да ју ћом бином коју, пре ма 
речи ма дирек то ра, пла ни ра ју да 
иско ри сте за орга ни за ци ју раз ли-
чи тих деша ва ња током топли јих 
месе ци, као што су био скоп на 
отво ре ном, насту пи фол клор них 
гру па, кон цер ти, дечи је пред ста-
ве на отво ре ном и томе слич но.  

У 2020. годи ни извр ше на је 
рекон струк ци ја гале риј ског про-
сто ра. Ура ђен је нови спу ште ни 
пла фон са угра ђе ном про фе си о-
нал ном расве том и звуч ни ци ма. 
У про сто ру тзв. „Мале гале ри је“ 
изгра ђе ни су нови аде кват ни тоа-
ле ти који има ју излаз и на дво ри-

ште, у непо сред ној бли зи ни лет-
ње баште. У овом про сто ру, успе-
шно је реа ли зо ван зна ча јан број 
актив но сти као што су: про мо ци је 
књи га, позо ри шне актив но сти, 
изло жбе. Про шлу годи ну су, пре-
ма речи ма дирек то ра Томи ћа, 
иско ри сти ли и за успо ста вља ње 
ква ли тет ни је сарад ње са оста лим 
инсти ту ци ја ма кул ту ре.

–  Оства рен је ква ли те тан кон-
такт са Мати цом срп ском, а прве 
резул та те ових дого во ра оче ку је-
мо у про ле ће, кроз раз не видо ве 
темат ских вече ри и три би на са 
акту ел ним тема ма које ће има ти 
исто риј ску ноту, као и пред ста вља-
њем раз ли чи тих изда ња Мати це 
срп ске нашим гра ђа ни ма – закљу-
чу је за „Наше нови не“ Томић.

М.М.

КУЛ ТУР НЕ АКТИВ НО СТИ
У 2020. ГОДИ НИ
ПРО ШЛЕ годи не у Кул тур ном 

цен тру „Луки јан Мушиц ки“ 
одр жа не су  актив но сти попут 
изло жбе Мила на Стој ко ва „Кра-
ље ви Срби је“, изло жба дечи јих 
сли ка „Душа Руси је“, изло жба 
сли ка ауто ра Вла ди ми ра Сте-
па но ва, изло жба интар зи ра них 
радо ва умет нич ких дела ауто ра 
Душа на Раки ћа, кон церт Срп-

ских пра во слав них поја ца пово-
дом Дана држав но сти Репу-
бли ке Срби је, али и одре ђе не 
био скоп ске про јек ци је. У 2020. 
годи ни успе ли су да реа ли зу-
ју око 30 раз ли чи тих кул тур них 
актив но сти, које су, пре ма речи-
ма дирек то ра Томи ћа, одр жа не 
уз пошто ва ње свих мера про пи-
са них од стра не Кри зог шта ба. 

КУЛТУРА
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Отво ре но ерсофт спорт ско удр же ње „Хидра“ у Теме ри ну

ЕРСОФТ ЈЕ ИГРА ПОВЕ РЕ ЊА
За ,, Наше нови не“ гово рио је Алек са Тин тор, пред сед ник спорт ског удру же ња „Хидра“ и прво ти-

мац ватер по ло клу ба „Вој во ди на“

Ерсофт као вој ни симу ла циј ски спорт 
настао је на про сто ру Ази је. У про те-
клој деце ни ји, спорт је сво је љуби те ље 

про на шао и на про сто ру Срби је. Често прва 
асо ци ја ци ја када се спо ме не овај рела тив-
но нови спорт јесте пеј нтбол. Основ на раз-
ли ка изме ђу две игре вој не симу ла ци је јесу 
репли ке оруж ја које се кори сте. Репли ке 
су пот пу но реа ли стич не и слич не пра вом 
ватре ном оруж ју, само уме сто муни ци-
је која када дође у кон такт са повр ши ном 
оста вља обо је не тра го ве, игра чи ерсоф та 
кори сте пла стич не кугли це про ме ра од 6 
мм.

– У Теме рин ерсофт је  дошао доста рано 
и поред нашег спорт ског удру же ња „Хидра“ 
које је једи но реги стро ва но удру же ње које 
се бави овим спор том, посто ји и тим „Ноћ-
на стра жа“. У Теме ри ну се игре одр жа ва ју на 
тере ну Ста ре цигла не, а на иде ју да офор ми-
мо удру же ње дошли смо после схва та ња да 
се о ерсоф ту не зна довољ но, пошто је рела-
тив но млад спорт – каже Алек са Тин тор, 
пред сед ник спорт ског удру же ња „Хидра“.

Да би игра била што веро до стој ни ја, игра-
чи се тру де да изгле дом пот пу но под се ћа ју 
на пра ве бор це. За тако нешто су им сва ка ко 
потреб не и унфи ро ме. Оно што им се оста-
вља на избор јесте тим теро ри ста или вој-
ни ка. По важе ћем зако ну игра чи не сме ју 
да кори сте тре нут не уни фор ме које кори сти 
Вој ска Репу бли ке Срби је, али им је дозво-
ље но да по жељи кори сте уни фор ме дру-
гих наци ја. На нашим тере ни ма учесници 
се обично могу сре сти униформисани попут 
аме рич ких или бри тан ских војника.

– „Хидра“ се тре нут но бази ра на шест до 
седам сусре та годи шње. Тако ђе поку ша ва-
мо да орга ни зу је мо више мањих тре нин-
га где се сусре ће од 40 до 50 људи где се 
јед но став но ску пља мо ради игре и дру же-
ња. Када се ради о сусре ти ма они су доста 
озбиљ ни ји у сми слу логи сти ке и орга ни за-
ци је и ту се оку пља од 100 до 150 људи. За 
сусре те се при пре ма ју сце на ри ји по који-

ма се игра – исти че Алек са.
Ерсофт позна је три врсте игре. Посто је 

аркад не игре које су пуне акци је и у њима 
се оба вља ју лаки и брзи зада ци док се игра-
чи често сусре ћу на тере ну. Mili tary simu la-
tion је дру га врста која се углав ном одр жа ва 
на већим тере ни ма и пред ста вља симу ла-
ци ју неког исто риј ског рат ног суко ба или 
неке фик ци је у зави сно сти од сми шље ног 
сце на ри ја. Тре ћа врста Speed soft може се 
ока рак те ри са ти као агре сив ни ја. Оди гра ва 
се у малим про сто ри ма са доста пре пре ка и 
карак те ри шу је брза деј ства.

У току раз го во ра где смо се упо зна ли са 
основ ним инфор ма ци ја ма о игри, зани ма ло 
нас је да ли посто је ста ро сна огра ни че ња за 
људе који се баве овим спор том и коли ко је 
спо рт скуп.

– С обзи ром на то да овај екс трем ни спорт 
послед њих годи на дожи вља ва екс пан зи-
ју, често се могу сре сти мла ђе гене ра ци је. 
Нарав но кад си на тере ну, можеш сре сти и 
људе који су у пен зи ји и који актив но пуца-
ју. Једи на ста ро сна гра ни ца коју пред ви ђа-
ју пра ви ла игре јесте да играч мора има ти 

мини мал но 18 годи на – дода је наш Теме ри-
нац.

– Када се ради о нов цу који је потре бан за 
тре ни ра ње и игра ње, сма трам да су цифре 
при хва тљи ве. Да би се поче ло са основ ном 
опре мом која под ра зу ме ва репли ку оруж ја 
и заштит ну опре му потреб но је оквир но око 
200 евра. Често волим да упо ре дим  овај 
спорт са пеца њем. Што зна чи да кад се јед-
ном кре не са њим, сле де ћи циље ви су што 
боља и софи сти ци ра ни ја опре ма. Пеца ро-
ши ма боље пецаљ ке, а нама боље пушке – 
кроз смех при ча Тин тор.

При во де ћи раз го вор кра ју, пред сед ник 
„Хидре“ открио нам је и циље ве удру же ња 
у будућ но сти.

– У надам се бли ској будућ но сти циље-
ви нашег удру же ња биће усме ре ни ка про-
ши ре њу бро ја чла но ва и тако ђе ради ће мо 
на про мо ви са њу  ерсоф та као екс трем ног 
спор та. Стр пљи во ишче ку је мо побољ ша-
ње епи де ми о ло шке ситу а ци је, како бисмо 
били у при ли ци да орга ни зу је мо веће ску-
по ве и сусре те. Морам да нагла сим да нам 
је доса да шња сарад ња са Спорт ским саве-
зом Општи не Теме рин била од вели ког зна-
ча ја и искре но се  нада мо  настав ку такве 
сарад ње – закљу чу је Алек са. 

М. САВИЋ
ФОТО: ПЕТАР ЛАЗИЋ

ЗА ОНЕ КОЈИ БИ СЕ 
ОПРО БА ЛИ У ОВОМ 
СПО Р ТУ
СВИ заин те ре со ва ни за ова кву врсту 

спор та могу да се обра те путем стра-
ни ца на дру штве ним мре жа ма које се 
могу про на ћи под име ном SSA HYDRA.
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Одред  ,,Изви ђа чи Теме рин” ове годи не обе ле жио заи ста вре дан јуби леј

ПРВА ДЕЦЕ НИ ЈА ЗА ПОНОС

- Оби шли целу Срби ју и гото во све земље бив ше Југо сла ви је – Струч на обу ка у низу вео ма важних 
вешти на – По узра сту  чла но ва нај мла ђе удру же ње у општи ни Теме рин

Не тако дав ног 1. апри ла 2011. годи не, зва-
нич но је осно ван одред изви ђа ча „Изви-
ђа чи Теме рин“. Поче ци рада и делат ност 

изви ђач ког покре та у Срби ји, којем при па да ју 
и ,,Изви ђа чи Теме рин“,  везу ју се, ина че, за име 
др Мило ша Попо ви ћа, осни ва ча ове изви ђач-
ке орга ни за ци је дале ке 1911. годи не. 

Пре ма речи ма заме ни ка ста ре ши не одре-
да у Теме ри ну Мар ка Јови чи ћа мно го успе ха 
и лепих успо ме на везу је се за рад ове орга ни-
за ци је. 

– Листа места у који ма је одред дело вао је 
заи ста вео ма дугач ка. Ту су, уз оста ле, Нови 
Пазар, Ниш, Кра гу је вац, Кањи жа, Субо ти ца, 
Бања Лука, Бихаћ, Бије љи на, Оси јек, Сара је во, 
Брч ко... Исто вре ме но, као дома ћи ни уго сти ли 
су изви ђа че из гото во свих репу бли ка бив ше 
Југо сла ви је – пре ци зи ра Јови чић. 

Током про те кле деце ни је, врше на је еду-
ка ци ја деце у разним обла сти ма, као што су 
прва помоћ, топо гра фи ја, ори јен та ци ја у при-
ро ди, Мор зе о ва азбу ка, брзо паље ње ватре, 

брзо поди за ње шато ра... 
Тре нут но одред бро ји 59 актив них чла но ва, 

про сеч не ста ро сти око 21 годи не, што их чини 
нај мла ђим удру же њем гра ђа на на тери то ри-
ји општи не Теме рин. Одлу ку о при сту па њу и 
остан ку доно се поје дин ци, а на осно ву број-
них и зани мљи вих про гра ма. 

Нај ве ћа жеља и зада так сада шњег ста ре-
шин ства је упис нових чла но ва и ома со вља ва-
ње орга ни за ци је као и про на ла зак нових аде-
кват них про сто ри ја за рад и обу ке. 

– Пан де ми ја коро на виру са у пот пу но сти 
нам је поре ме ти ла цело ку пан план и про-
грам пред ви ђен за 2020. годи ну, а ни ова није 
поче ла ништа боље. У стал ном смо кон так ту, 
пра ти мо ситу а ци ју и као руко вод ство одре да 
доно си мо нај бо ље и нај ре ал ни је одлу ке, које 
поне кад и нису у инте ре су нашег одре да, али 
здра вље је на првом месту – иста као је Мар ко 
Јови чић.

На свој јуби леј, одред „Изви ђа чи Теме рин“ 
захва љу је се Општи ни Теме рин на помо ћи и 
подр шци током свих прет ход них десет годи на 
свог посто ја ња и рада. Општи на је увек има-
ла слу ха и раз у ме ла миси ју и потре бе одре да 
те зна чај но пома га ла све про гра ме редов них 
годи шњих делат но сти и мани фе ста ци ја и тако 
је и данас.

М. МАР ЧЕ ТА

ПРЕ ГРШТ НАГРА ДА
И ПРИ ЗНА ЊА
ТЕМЕ РИН СКИ изви ђа чи осво ји ли су пре-

ко 60 пеха ра, разних дипло ма, при зна ња 
и посеб них награ да. За десет годи на, кроз 
одред је про шло више од 250 изви ђа ча 
разних узра ста. Успе шно су реа ли зо ва ли 
чети ри  лет ња табо ра на Фру шкој гори, 
неко ли ко ноћ них мар ше ва, јед но днев них 
изле та као и осам так ми че ња међу на род-
ног карак те ра. Међу њима је и изви ђач ки 
више бој у Теме ри ну о чијој попу лар но сти 
нај бо ље гово ри пода так да је 2017. годи-
не, на теме рин ском ваша ри шту одред на 
њему уго стио више од 420 изви ђа ча из 
чети ри земље.

УВЕК ГДЕ ЈЕ
НАЈ ПО ТРЕБ НИ ЈЕ
ОДРЕД „Изви ђа чи Теме рин“ је, током 

свих десет годи на свог посто ја ња, у сарад-
њи са Црве ним крстом, разним пово ди-
ма уче ство вао у волон тер ским акци ја ма. 
Њего ви чла но ви наро чи то су се  иста кли 
2014. када су нашу држа ву заде си ле вели-
ке попла ве и  нарав но, 2020. годи не када 
је кре ну ла пан де ми ја коро на виру са која 
и даље тра је.

НАШ ПОНОС
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На осно ву чла на 32. и чла на 44. Зако на о црква ма и дру гим вер ским зајед ни ца ма („Сл.гла сник РС“ број 36/06), чла на 
70. Ста ту та општи не Теме рин („Сл.лист општи не Теме рин“, број 5/2019), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин за 
2021. годи ну (“Сл. лист општи не Теме рин”, број 25/2020), Пра вил ни ка о кри те ри ју ми ма и поступ ку доде ле сред ста ва 
црква ма и вер ским зајед ни ца ма  (“Сл.лист општи не Теме рин”, број 14/2015) и Закључ ка о рас пи си ва њу Кон кур са за 
суфи нан си ра ње про је ка та црка ва и вер ских зајед ни ца у 2021. годи ни, број 06-1/21-33-3-01, које је доне ло Општин ско 
веће дана 26.04.2021. годи не, 

Општин ско веће општи не Теме рин, на 27. сед ни ци одр жа ној  26.04.2021. годи не 

рас пи су је

КОНКУРС
 за суфи нан си ра ње про је ка та црка ва и вер ских зајед ни ца у 2021. годи ни

Пред мет кон кур са је доде ла нов ча них сред ста ва црква-
ма и вер ским зајед ни ца ма за суфи нан си ра ње про је ка та 
изград ње, обно ве, одр жа ва ња и опре ма ња вер ских и 
сакрал них обје ка та, про је ка та у обла сти кул тур не и науч-
не делат но сти црка ва и вер ских зајед ни ца, као и про је-
ка та који се одно се на обе ле жа ва ње тра ди ци о нал них 
цркве них и вер ских про сла ва и мани фе ста ци ја у општи ни 
Теме рин у  2021. годи ни.

Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин за 2021. годи ну (“Сл. 
лист општи не Теме рин”, број 25/2020) у окви ру раз де ла 
4, еко ном ска кла си фи ка ци ја 481 - Дота ци је невла ди ним 
орга ни за ци ја ма - цркве и вер ске зајед ни це, пози ци ја 
163, обез бе ђе на су сред ства у изно су од  3.000.000,00  
дина ра.

Пра во уче шћа на кон кур су имаjу искљу чи во цркве и 
вер ске зајед ни це чији се објек ти нала зе на тери то ри ји 
општи не Теме рин ( у даљем тек сту:Кори сни ци).

Под но си лац при ја ве може да кон ку ри ше на јав ном кон-
кур су са нај ви ше два про јек та.

Рок за под но ше ње при ја ва je oд 28. апри ла 2021.  до 12. 
маја 2021. годи не.

Основ ни усло ви за доде лу сред ста ва Кори сни ци ма за 
реа ли зо ва ње про је ка та су:  
• да под но си лац при ја ве има ста тус тра ди ци о нал не 
цркве или вер ске зајед ни це у скла ду са Зако ном о црква-
ма и вер ским зајед ни ца ма,
• да под но си лац при ја ве има седи ште на тери то ри ји 
општи не Теме рин,
• да се про је кат од јав ног инте ре са реа ли зу је на тери то-
ри ји општи не Теме рин.

При ја ве се под но се лич но на Писар ни ци Општин ске 
упра ве, у згра ди општи не Теме рин или путем поште на 
адре су :

Општи на Теме рин
Ново сад ска 326
21235 Теме рин

са назна ком: Општин ска упра ва-Оде ље ње за општу 
упра ву, дру штве не делат но сти и јав не слу жбе 
КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ЦРКА ВА И 
ВЕР СКИХ ЗАЈЕД НИ ЦА У 2021. ГОДИ НИ
О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су одлу чу-

је Коми си ја за рас по де лу сред ста ва црква ма и вер ским 
зајед ни ца ма (у даљем тек сту: Коми си ја).
Реше ње о доде ли сред ста ва по Кон кур су доно си Општин-
ско веће на пред лог Коми си је. Реше ње Општин ског већа 
је конач но.

При ја ве се под но се на обра сци ма Упит ни ка и могу се 
пре у зе ти у општи ни Теме рин, први спрат, соба 6 или са 
Интер нет стра ни це Општи не: www.teme rin.rs оде љак 
Кул ту ра. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја се доста-
вља у 1 при мер ку. Кон курс на доку мен та ци ја се не вра ћа.
Коми си ја задр жа ва пра во да од под но си ла ца који су бла-
го вре ме но под не ли  при ја ве, по потре би затра жи додат-
ну доку мен та ци ју и инфор ма ци је.

Мери ла за избор про је ка та одре ђе на су у Пра вил ни ку о 
кри те ри ју ми ма и поступ ку доде ле сред ста ва црква ма и 
вер ским зајед ни ца ма (,,Слу жбе ни лист општи не Теме-
рин”, број 14/2015), који се може пре у зе ти са Интер нет 
стра ни це Општи не: www.teme rin.rs оде љак Кул ту ра.

При ја ве које се доста ве након наве де ног рока и са непот-
пу ном доку мен та ци јом, при ја ве посла те путем фак са или 
елек трон ске поште, непот пи са не и нео ве ре не при ја ве, 
као и при ја ве кори сни ка који ма су током 2020. годи не 
доде ље на сред ства, а који нису под не ли изве штај о реа-
ли за ци ји про гра ма/про јек та и намен ском утро шку сред-
ста ва, НЕЋЕ СЕ УЗИ МА ТИ У РАЗ МА ТРА ЊЕ.

Резул та ти Кон кур са ће бити обја вље ни на Интер нет стра-
ни ци Општи не: www.teme rin.rs оде љак Кул ту ра. По доно-
ше њу Реше ња о доде ли сред ста ва од стра не Општин ског 
већа, са кори сни ци ма ће бити пот пи сан Уго вор о доде ли 
и намен ском кори шће њу буџет ских сред ста ва општи не 
Теме рин у 2021. годи ни.
         
РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА     
      
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН                             
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ                                                     
Број:06-1/21-33-3-01 
Дана:26.04.2021. годи не                                                             
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
Мла ден Зец,  с.р. 

КОНКУРСИ
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Тури стич ка пону да обо га ће на новом туром

„ЈАРАЧ КА РАП СО ДИ ЈА“
ПО ПРВИ ПУТ У ОПШТИ НИ ТЕМЕ РИН

Упо зна ва ње исто ри је Бач ког Јар ка и етно ло шких карак те ри сти ка Срба Кра ји шни ка – Посе ти о ци 
задо вољ ни тури стич ком пону дом општи не Теме рин

У сарад њи изме ђу Тури стич ке орга-
ни за ци је општи не Теме рин и тури-
стич ке аген ци је „Explo re City Tour” из 

Новог Сада 11. апри ла, по први пут, орга-
ни зо ва на је тури стич ка тура под нази вом 
„Јарач ка рап со ди ја“. Тури стич ка тура поче-
ла је посе том Етно-пар ку „Брв на ра“ – зави-
чај ном музе ју кра ји шких Срба – коло ни ста 
који су насе ли ли Бач ки Јарак након Дру гог 
свет ског рата.

Кроз при чу кусто са Етно-пар ка посе ти-
о ци су се бли же упо зна ли са исто ри јом 
и кул ту ром Бач ког Јар ка и етно ло шким 
карак те ри сти ка ма Срба Кра ји шни ка, а 
након раз гле да ња етно-ком плек са дегу сти-
ра ли про из во де из Кра ји шког кра ја (сави-
ја че, уштип ке, пеци ва) које су вред не руке 
Акти ва жена при пре ми ле за посе ти о це. 

У аутен тич ном кра ји шком дво ри шту сво-
је  про из во де, мед и ликер, посе ти о ци ма 
је пред ста ви ло и удру же ње пче ла ра „Еко 
пче лар“ из Бач ког Јар ка, а умет нич ке руко-
тво ри не и жене из Кре а тив не ради о ни це 
из Теме ри на.

Након посе те Етно-пар ку, посе ти о ци су 
посе ти ли Храм Успе ња Пре све те Бого ро-
ди це у цен тру Бач ког Јар ка, а после оби-
ла ска пра во слав не цркве при чу о исто ри ји 
насе ља на аутен ти чан начин пред ста вио 
је један од послед њих пото ма ка Нема ца 

из Бач ког Јар ка, госпо дин Јохан Вал ра бен-
штајн. 

Надах ну ти овом при чом шет њу су наста-
ви ли до позна те швап ске куће у цен тру 
села где им је при ре ђе на топла добро до-
шли ца од стра не дома ћи на и орга ни зо ва-
на дегу ста ци ја вина и лике ра газдин ства 

Јурић. Посе та Крафт пива ри (“Mr Smith 
Craft Bre very”) оста вље на је за крај четво-
ро ча сов ног тури стич ког оби ла ска упо зна-
ва њем са про це сом про из вод ње уз неиз-
о став ну дегу ста ци ју неко ли ко врста пива. 
Супру га вла сни ка пива ре бави се про из-
вод њом кера ми ке што је упот пу ни ло ову 
зани мљи ву при чу и тури стич ку туру.

Питали смо посе ти о це шта мисле о овој 
новој тури стич кој тури. 

- Задо вољ на сам пону дом тури стич ког 
аран жма на. Наjвећи ути сак на мене је оста-
вио госпо дин Јохан са исто риј ском при чом 
насе ља и освр та на пери од Дру гог свет ског 
рата, као и Етно-парк „Брв на ра“ са етно ло-
шком стал ном постав ком – каже за „Наше 
нови не“ Софи ја Секу лић из Новог Сада. 

Слич не ути ске дели и њена ћер ка Ана 
Секу лић, исти чу ћи зна чај разно ли ко сти 
пону де у малим мести ма. 

- Посеб но сам задо вољ на посе том Крафт 
пива ри. Вовјо ди на има тра ди ци ју у вези са 
про из вод њом пива, али би тре ба ло да се 
за тури стич ку свр ху додат но уна пре ди про-
мо ци ја занат ског пива у малим насе љи ма, 
у који ма посто ји ова кав вид пону де. 

И док на ред не дођу неке нове тури стич-
ке туре, ова ће дефи ни ти но бити јед на од 
при влач ни јих.

М. М.

ТУРИ СТИЧ КЕ ТУРЕ 
ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
ТУРИ СТИЧ КА орга ни за ци ја општи не 

Теме рин у сво јој пону ди поред „Јарач-
ке рап со ди је“ има још три тури стич ке 
туре. Јед на од њих је „Викенд у Пар ку 
при ро де Јегрич ка“ која укљу чу је раз-
не актив но сти посе ти ла ца у овом при-
ро дом бога том окру же њу. Про грам 
„Јед но днев ни изле ти и екс кур зи је у 
општи ни Теме рин“ обу хва та ју оби ла-
зак двор ца „Сечен“, Ста рог пар ка, етно-
пар ка „Брв на ра“, зави чај не куће „Тај-
хаз“, мини зоо-врта, Инфо цен тра пар ка 
при ро де „Јегрич ка“,  Буци ног сала ша и 
Суве нир ни це. У сарад њи са тури стич-
ком аген ци јом „Explo re City Tour” орга-
ни зу ју и туру под нази вом „Теме рин ска 
при ча“, која обу хва та вожњу ката ма ра-
ном на речи ци „Јегрич кој“. 

ТУРИЗАМ



Среда, 28. април 2021.

26

„Наше нови не“ – упи са не у Реги стар меди ја, рег. бр. NV000083 / Ката ло ги за ци ја UDK број 32+659 (497.113) *ISSN број 1820-1857 COB BIS број 171070732 * Осни вач и изда вач 
„Цен тар за про мо ци ју и раз вој општи не“, Омла дин ска 9, Теме рин * Глав ни и одго вор ни уред ник: Тања Кра ји шник * Адре са редак ци је: Омла дин ска 9, Теме рин* Теле фон 
редак ци је: 069 444 03 32 * E-mail: redak ci ja .temerininfo@gmail.com * www.temerin.org  * Штам па: Новин ско-изда вач ко пред у зе ће Magyar Szo, Вој во де Миши ћа 1, Нови Сад.

СПОРТ

Без побед ни ка у општин ском дер би ју
Сло га (Т) – Мла дост (БЈ) 0:0

Општинска фудбалска панорама

Теме рин – Суди ја: Бран ко Грму ша 
(Петро ва ра дин) 7. Жути кар то ни: Мијић, 
Томић, Мар ко вић (Сло га), Кова че вић, 
Шка вић, Дри нић, Кур ти ши (Мла дост).

СЛО ГА (Т): Ран ков 7,5, Пастор 7, Томић 
7, Зелић 7,5, Кра го вић 7, Мијић 7,5, Мија-
и ло вић 7, Топић 6 (од 80. Н. Гру јић - ), Гру-
бо вић 7, Мар ко вић 7, Д. Гру јић 7.

МЛА ДОСТ: Лолић – (од 18. Боро је вић 
7,5), Ловре 7, Ђукић 7, Вуле тић 7, Сте ван-
че вић 7,5, Дри нић 7, Сто ја но вић 6,5 (од 
60. Кур ти ши - ), Кова че вић 7,5 Вуч ко вић 

7, Сто ја ко вић 7, Шка вић 6,5 (од 72. Анто-
нић - ).

Играч утак ми це: Зелић
Пажњу спорт ске јав но сти у теме рин ској 

општи ни, мину лог викен да, иза звао је 
фуд бал ски дер би, оди гран изме ђу Сло ге 
и Мла до сти. За раз ли ку од неких рани јих 
сезо на, када су мече ве игра ли у окви ру 
срп ско ли га шке сце не, акту ел ни тре ну так 
је дру га чи ји, па се ова два клу ба боре за 
опста нак у Вој во ђан ској лиги ‘’Југ’’. Јесе нас 
су на Лива ди ци побе ди ли фуд ба ле ри Мла-

до сти (2:0), овог пута није било побед ни ка, 
захва љу ју ћи недо стат ку бару та код стре ла-
ца и сигур ним интер вен ци ја ма гол ма на.

У мечу са доста набо ја Јара ча ни су има-
ли две шан се из кате го ри је сто по стот них, 
до одла ска на одмор, док су у дру гом 
полу вре ме ну два пута опа сно запре ти ли 
игра чи Сло ге. Када се под ву че црта, оце-
на је да је нере шен резул тат – пра ве дан 
исход.

 Могао је Милош Кова че вић да се про-
сла ви у ком шиј ском дер би ју, имао је две 
одлич не при ли ке пред крај првог полу-
вре ме на, уз аси стен ци је Андре ја Вуч ко ви-
ћа, али није пого дио мре жу нека да шњег 
клу ба. Код првог поку ша ја, забли стао је 
гол ман Нема ња Ран ков, а седам мину та 
касни је вези ста гости ју је удар цем гла вом 
послао лоп ту поред гола.

 Јара ча ни су тра жи ли пенал у 50. мину-
ту, после дуе ла Кра го ви ћа и Кова че ви ћа, 
а суди ја Грму ша је про це нио да нема еле-
ме на та за казне ни уда рац. Пре драг Мијић 
је изво дио све пре ки де за дома ћи на, 
кумо вао је шан си Дар ка Гру ји ћа, када је 
Све то зар Боро је вић чуде сном реак ци јом 
спре чио већ виђен пого дак. 

 Теме рин ци су нај бли же погот ку били у 
72. мину ту, ста ти ва је спре чи ла да Алек-
са Мија и ло вић режи ра исход. Мре жа иза 
бону са Нема ње Ран ко ва, оста ла је нетак-
ну та и после 450 мину та, јер је у послед-
њем напа ду гости ју одбра нио уда рац гла-
вом Сто ја ко ви ћа, који је гађао бли жи угао.

ТЕКСТ И ФОТО: М. МЕНИ ЋА НИН
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