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АКТУЕЛНО

Ком па ни ја „ДОО Зорић“ из Теме ри на кори сник сред ста ва Покра јин ског
секре та ри ја та за реги о нал ни раз вој, међу ре ги о нал ну сарад њу и локал ну само у пра ву

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТАР
АЛЕК САН ДАР СОФИЋ
У ПОСЕ ТИ ТЕМЕ РИ НУ 

Фирма „ДОО Зорић“ помо ћу сред ста ва Секре та ри ја та наба ви ла нову маши ну, чиме је убр за ла 
про цес про из вод ње - У току нови кон курс за набав ку нове опре ме – Покра јин ски секре тар позвао 
све при вред ни ке из општи не Теме рин да уче ству ју у кон кур су

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 7. апри ла посе тио је општи ну Теме рин 
и том при ли ком раз го ва рао са пред сед ни ком 
општи не Мла де ном Зецом о даљој сарад њи 
и пла но ви ма за наред ни пери од, али и о кон-
кур си ма које секре та ри јат рас пи су је. 

Ову посе ту секре тар је иско ри стио и да 
посе ти фир му „ДОО Зорић“, која је про шле 
годи не кон ку ри са ла и доби ла сред ства од 
ресорног секре та ри ја та. 

Софић каже да је циљ ових кон кур са да 
помог ну при вред ни ци ма да убр за ју про цес 
про из вод ње, али и да поста ну кон ку рент ни-
ји на тржи шту. 

– Покра јин ски секре та ри јат је у прет ход ној 
годи ни рас пи сао кон курс за купо ви ну нове 
опре ме, на коме се јави ла фир ма „Зорић“ из 
Теме ри на и доби ла сред ства у изно су од 
при бли жно осам мили о на дина ра. Након 
што су дове зли маши ну и инста ли ра ли је у 
сво је про из вод не пого не, ми смо дошли да 
види мо да ли је маши на ту, како бисмо омо-
гу ћи ли вра ћа ње бан кар ске гаран ци је, са 
којом је ком па ни ја мора ла да гаран ту је да 
ће маши на бити испо ру че на, како бисмо 
виде ли како ком па ни ја послу је и уве ри ли се 
да ће те ма ши не, које су обез бе ђе не пре ко 
секре та ри ја та, да послу же за убр за ва ње 
про це са про из вод ње и да учи не да фимра 

буде кон ку рен ти ја на тржи шу. Са пове ћа њем 
кон ку рен ци је на тржи шту веру јем да ће 
доћи и до отва ра ња нових рад них места у 
општи ни Теме рин, а самим тим и до пове ћа-
ња живо та и стан дар да ста нов ни ка ове 
општи не. 

Пре ма речи ма Софи ћа, кроз доса да шња 
три пози ва за набав ку нових маши на, које је 
спро вео секре та ри јат, утро ше но је мили ја-
рду и 350 мили о на дина ра. 

– У прет ход ном пери о ду има ли смо три 
пози ва Покра јин ског секре та ри ја та за набав-
ку нове опре ме и до сада смо, кроз та три 
пози ва, опре де ли ли негде око 500 мили о на 
дина ра сред ста ва секре та ри ја та. С озби ром 
на то да је кон курс тако кон ци пи ран да су 
пред у зет ни ци и при вред ни ци у оба ве зи да 
обез бе де мини мум 50 посто нето вред но сти 
опре ме. Кроз доса да шња три пози ва која 
смо спро ве ли, за набав ку нових маши на 
утро ше но је пре ко мили јар ду и 350 мили о на 
дина ра. Сада тре нут но у току је четвр ти позив 
за при вред ни ке за купо ви ну нове опре ме у 
укуп ном изно су од 240 мили о на дина ра и 
овај кон курс тра је до поло ви не маја месе ца. 
Ову при ли ку кори стим да позо вем све при-
вред ни ке са тери то ри је општи не Теме рин да 
уче ству ју на овом новом пози ву, али и при-
вред ни ке из целе север не срп ске покра ји не. 

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден 
Зец позвао је све при вред ни ке из наше 

општи не, који ма је потреб на помоћ око 
апли ци ра ња на кон кур се секре та ри ја та да се 
обра те Општин ској упра ви. 

– Ми има мо јако лепу сарад њу са овим 
секре та ри ја том, како ми, који из локал не 
само у пра ве повла чи мо сред ства, тако и при-
вред ни ци. Дра го нам је да је покра јин ски 
секре тар госпо дин Софић дошао да посе ти 
јед ног нашег при вред ни ка, који је про шле 
годи не пову као сред ства са тог кон кур са, у 
чијем је сада пого ну нова маши на. Нарав но, 
сто ји мо на рас пла га њу свим нашим при-
вред ни ци ма да помог не мо око апли ци ра ња 
на кон кур су. 

Вла сник фир ме „ДОО Зорић“ Војин Зорић, 
који је кори сник сред ста ва секре та ри ја та, 
каже да су сва ком при вред ни ку ова сред ства 
вео ма зна чај на, јер им пома же да уна пре де 
сво ју про из вод њу и иду раме уз раме са 
иност ра ним фир ма ма.  

– Нама су вео ма зна чај на ова сре дства, јер 
на тај начин убр зава мо про цес про из вод ње, 
да купујемо нове маши не, нову опре му и 
пра ти мо трен до ве у све ту, као и фир ме које 
дола зе из ино стран ства, како бисмо били 
рав но прав ни у бор би са њима, јер дру га чи је 
неће мо моћи да опста не мо. Ова сред ства су 
изу зет но зна чај на за сва ког при вред ни ка, па 
и за мене, јер убр за вам про из вод њу и равој 
сво је фир ме. 

T. K.
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ИЗБОРИ ИЗБОРИ

 

ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Избо ри 2022
– епи лог

У пред ход ној колум ни сам рекао да 
би пово љан резул тат избо ра био 
онај у ком би гру па ци ја ује ди ње-

не око Ђила со ве ССП доби ла што мање 
гла со ва, а нека од листа кон зер ва тив них 
пар ти ја ушла у пар ла мент. Водио сам се 
мишљу да би у том слу ча ју због балан-
са про е вроп ских и про ру ских сна га у пар ла мен ту вла сти лак-
ше било да воде неу трал ну поли ти ку (нарав но под усло вом да 
посто ји хомо ге ност у дру штву, одно сно да гру па ци ја кон зер ва-
тив них пар ти ја не врши при ти сак на власт неко ор ди ни ра но са 
они ма који воде држа ву), пошто би при ти сак гло ба ли стич ких 
струк ту ра за пот пу но при кла ња ње колек тив ном запа ду у окви-
ру срп ског пар ла мен та био вид но сла би ји.

Деси ло се упра во тако нешто, с тим да је број кон зер ва тив-
них избор них листа, који је пре шао цен зус, све изне на дио. Сем 
што је ово први пут одраз реал ног ста ња у срп ском дру штву, 
које није пот пу но евро фил ско, може се кон ста то ва ти да је (под 
прет по став ком да дру штво поч не да пре ва зи ла зи мно го број-
не поде ле) овај однос сна га у нај ви шем дому демо кра ти је и 
добар основ за вође ње поли ти ке у наред ним, више него тур-
бу лент ним вре ме ни ма која наса оче ку ју.

Нео спор но је да је нај у бе дљи ви ју, али и нај бит ни ју побе ду 
однео Алек сан дар Вучић на пред сед нич ким избо ри ма. Ско ро 
60% гла со ва гаран ту је његов лич ни печат, али и нај ве ћу одго-
вор ност у даљем вође њу срп ског бро да на свет ском узбур ка-
ном гео по ли тич ком мору. Ова побе да је мно ги убе дљи ви ја од, 
можда не пот пу но оче ки ва ног, али и даље доброг резул та та 
СНС-а на пар ла мен тар ним избо ри ма. Број од 120 посла ни ка 
обез бе ђу је мир но фор ми ра ње вла сти. Да ли само са мањи на-
ма или са још неким гру па ци ја ма, виде ће мо.

Састав нове вла де биће пока за тељ нашег, пре све га спољ-
но-поли тич ког кур са, те зау зи ма ња ста ва у до сада неби ва-
лом кон флик ту изме ђу Руси је и колек тив ног запа да. Наша 
доса да шња неу трал ност већ је дове де на у пита ње, пре све-
га вели ким, до сада неза ми сли вим при ти сци ма из Аме ри ке 
и ЕУ. Попу шта ње и пот пу но окре та ње леђа Руси ји може да 
нас уда љи од исто риј ског сло вен ског саве зни ка, угро зи нашу 
енер гет ску без бед ност, али оно што је нај бит ни је да нас оста ви 
окру же не и изо ло ва не у дру штву оних који желе да нам рас-
пар ча ју земљу, али и да нас пре у ме у прав цу само по ри ца ња 
наше исто ри је, духов не и иден ти тет ске вер ти ка ле, да дове ду у 
пита ње сушти ну нашег посто ја ња и нас самих.

Са дру ге стра не инси сти ра ње на неу трал но сти, на неу во ђе-
њу санк ци ја Руси ји (чиме је Руси ја задо вољ на), може да под-
стак не поје ди не струк ту ре на запа ду (дубо ка држа ва) у прав цу 
повла че ња инве сти ци је (пре све га Немач ка), али што је још 
горе у прав цу иза зи ва ња неста бил но сти у реги о ну. У том слу-
ча ју (као што већ види мо) била би угро же на Репу бли ка Срп ска, 
Срби у Црној Гори и на Косо ву и Мето хи ји, што би све има ло 
за после ди цу вели ки пад наци о нал не еко но ми је и живот ног 
стан дар да, као и уру ша ва ње свих обли ка држав но сти, како у 
мати ци тако и на пери фе ри ји про сто ра који насе ља ва срп ски 
народ.

Како год, колек тив ни запад, решен да завр ши са Руси јом, 
нена кло ње ност пре ма Срби ји врло лако може да ради ка ли зу-
је. Услед тога наша поли ти ка мора бити поли ти ка балан си ра ња 
(ника ко кон фрон та ци је) у усло ви ма када је то гото во немо гу ће. 
Оту да могу рећи да нас чека до сада нај те жи пери од, који зах-
те ва мудро руко во ђе ње, гото во над зе маљ ску мудрост, како би 
из ових пакле них вре ме на наш држав ни и народ ни брод иза-
шао са што мање оште ће ња.

Одр жа ни пар ла мен тар ни и пред сед нич ки избо ри у општи ни Теме рин

УБЕ ДЉИ ВА ПОБЕ ДА
АЛЕК САН ДРА ВУЧИ ЋА У ТЕМЕ РИ НУ

На пред сед нич ке избо ре иза шло 15.724 бира ча од 24.596 укуп но упи са них у бирач ки спи сак – 
Алек сан дра Вучи ћа подр жа ло 10.535 гла са ча, на пар ла мен тар ним избо ри ма СНС добио нај ве ћу 
подр шку са 7.218 гла со ва

Одлу чу ју ћи и вео ма важни 
избо ри за целу Срби ју, па 
тако и општи ну Теме рин, 

одр жа ни су у неде љу, 3. апри ла, 
на 31 бирач ком месту у нашој 
општи ни. На осно ву 100 посто 
обра ђе ног бирач ког мате ри ја ла, 
на избо ри ма у општи ни Теме-
ри н од укуп но 24.596 упи са них 
бира ча, на пред сед нич ким 
избо ри ма гла са ло је 15.724 
бира ча, док је на пар ла мен тар-
не избо ре иза шло 15.487 гла са-
ча. 

Убе дљи ву побе ду одне ли су 
Алек сан дар Вучић и Срп ска 
напред на стран ка. 

Листа „Алек сан дар Вучић – 
зајед но може мо све“ у општи ни 
Теме рин на пар ла мен тар ним 
избо ри ма осво ји ла је 7.218 гла-
со ва, а још већу подр шку, можда 
и нај ве ћу до сада, на пред сед-
нич ким избо ри ма гра ђа ни су 
пру жи ли Алек сан дру Вучи ћу, 
који је осво јио 10.535 гла со ва. 

Пове ре ник Општин ског одо-
бра Срп ске напред не стран ке у 
Теме ри ну Дејан Бра даш, након 
избо ра,захва лио се гра ђа ни ма 
и иста као да су оче ки ва ли ова-
кав резул тат, због све га што је 
СНС, са Вучи ћем на челу, пости-

гла у прет ход ном пери о ду.
– Желео бих у име Општин-

ског одо бра Срп ске напред не 
стран ке да се захва лим свим 
чла но ви ма и сим па ти зе ри ма 
стран ке, али и свим гра ђа ни ма 
општи не Теме рин, који су у 

неде љу, 3. апри ла, иза шли на 
избо ре и подр жа ли нашег пред-
сед нич ког кан ди да та Алек сан-
дра Вучи ћа. Алек сан дар Вучић 
је на пред сед нич ким избо ри ма 
у општи ни Теме рин осво јио 
укуп но 10.535 гла со ва, одно сно 

70 одсто бира ча иза шлих на 
избо ре подр жа ло је поли ти ку 
Алек сан дра Вучи ћа. Упра во 
резул та ти ових избо ра пока зу ју 
да су гра ђа ни наше општи не, 
као и гра ђа ни Репу бли ке Срби је 
опре де ље ни за полит ку даљег 

еко ном ског напрет ка, за полит-
ку мира и ста бил но сти, а то је 
поли ти ка коју спро во ди пред-
сед ник Вучић. Желео бих нарав-
но да се захва лим и нашим 
коа ли ци о ним парт не ри ма, 
Саве зу вој во ђан ских Мађа ра и 
Соци ја ли стич кој пар ти ји Срби је 
на њихо вој подр шци на овим 
избо ри ма – рекао је Бра даш. 

Пред сед нич ког кади да та СНС 
Алек сан дра Вучи ћа на овим 
избо ри ма, поред Соци ја ли стич-
ке пар ти је Срби је, подр жао је и 
Савез вој во ђан ских Мађа ра 
(СВМ) што се, пре ма речи ма 
Робер та Пасто ра из редо ва 
СВМ-а, могло и виде ти на избо-
ри ма, на који ма је вели ки број 
Мађа ра свој глас дало упра во 
Вучи ћу. 

– СВМ је два месе ца пред 
избо ре изнео свој став да подр-
жа ва акту ел ног пред сед ни ка 
Алек сан дра Вучи ћа, а били смо 
чак и јед ни од пред ла га ча. 

Теме рин ски Мађа ри су саслу-
ша ли наш пред лог и по резул та-
ти ма може мо виде ти да су 
подр жа ли тај наш став. То може 
лако и да се про ве ри. Када 
погле да те резул та те на пар ла-
мен тар ним и пред сед нич ким 
избо ри ма све  че ти ри поли тич ке 
стран ке, које су актив не у Теме-
ри ну и које су подр жа ле кан ди-
да ту ру пред сед ни ка Вучи ћа, 
може те виде ти да се ско ро  по-
ду да ра ју. Ови резул та ти пока зу-
ју да су теме рин ски Мађа ри 

пре по зна ли зна чај сарад ње 
изме ђу две држа ве и два наро-
да, чији су одно си на исто риј-
ском мак си му му. На овим пред-
сед нич ким избо ри ма пока за ли 
смо лојал ност пре ма дого во ру 
изме ђу наше две стран ке. 

Када је реч о пар ла мен тар-
ним избо ри ма СВМ је осво јио 
2.013 гла со ва, због чега су, пре-
ма речи ма Робер та  Па сто ра, 
дели мич но задов љни. 

– На пар ла мен тар ним избо-
ри ма ми смо испу ни ли свој 

зацр та ни циљ. Резул та ти су 
бољи него 2018. годи не, али 
нешто мало лоши ји у одно су на 
избо ре 2020. Сма трам да је наш 
коа ли ци о ни парт нер, Срп ска 
напред на стран ка, сво јим поли-
тич ким дело ва њем у кам па њи 
одву кла мали, али одре ђе ни 
број наших гла са ча, што није 
корект но, јер смо ми њима нај-
и скре ни ји коа ли ци о ни парт нер, 
који је мно го ризи ко вао подр-
жа ва ју ћи пред сед нич ког кан ди-
да та. Тако да смо овим  пар ла-

мен тар ним избо ри ма дели мич-
но задо вољ ни – обја шња ва 
Пастор. 

Нај ви ше гла со ва на пар ла-
мен тар ним избо ри ма после 
Срсп ке напред не стран ке и 
Саве за вој во ђан ских Мађа ра 
осво ји ла је листа „Иви ца Дачић 
– пре ми јер Срби је“ (1.193) и 
„Мари ни ка Тепић – Ује ди ње ни 
за побе ду Срби је“ (1.149). Све 
оста ле стран ке има ле  су испод 
800 гла со ва. 

Т. И.

РЕЗУЛ ТА ТИ ПРЕД СЕД НИЧ КИХ ИЗБО РА
АЛЕК САН ДАР Вучић – Зајед но може мо све    10.535 гла со ва
Здрав ко Понош – Ује ди ње на Срби ја    1704 гла са
Др Милош Јова но вић – Коа ли ци ја НАДА   712 гла со ва
Бошко Обра до вић – Патри от ски блок    670 гла со ва
Мили ца Ђур ђе вић Ста мен ков ски – Завет ни ци   509 гла со ва
Бран ка Ста мен ко вић – Коа ли ци ја Суве ре ни сти   378 гла со ва
Биља на Стој ко вић – Коа ли ци ја Мора мо    377 гла со ва 
Милош Вацић – Срп ски патри о та   137 гла со ва 

РЕЗУЛ ТА ТИ ПАР ЛА МЕН ТАР НИХ ИЗБО РА
АЛЕК САН ДАР Вучић – Зајед но може мо све  7.218 гла со ва
Савез Вој во ђан ских Мађа ра – Иштван Пастор   2.013 гла со ва
Иви ца Дачић – Пре ми јер Срби је  1.193
Мари ни ка Тепић – Ује ди ње ни за побе ду Срби је   1.149 гла со ва
Милош Јова но вић – НАДА за Срби ју   673 гла са
Бошко Обра до вић – Патри от ски блок за обно ву Кра ље ви не 
Срби је 637 гла со ва
Мили ца Ђур ђе вић Ста мен ков ски – Срп ска стран ка Завет ни ци 
452 гла са
Др Воји слав Шешељ – Срп ска ради кал на стран ка  442 гла са 
Мора мо – Акци ја – еко ло шки уста нак – Ћута  348 гла со ва 
Суве ре ни сти   334 гла са 
Борис Тадић – Ајмо људи   201 глас 
Зајед но за Вој во ди ну – Вој во ђа ни  119 гла со ва
Оте те бебе – Ана Пејић  115 гла со ва
Оста ле стран ке има ле су мање од 40 гла со ва на пар ла мен тар-
ним избо ри ма. 
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Мати це срп ске, Музе ја жрта ва гено ци да и 
број ни дру ги зва нич ни ци, што пока зу је да 
овај неми ли дога ђај пола ко доби ја аде кват-
но место у нашој наци о нал ној исто ри јо гра-
фи ји и да се овом темом бави мо на одго во-
ран и озби љан начин. Веру јем да ће у буду-
ћим вре ме ни ма поли тич ке ели те, које буду 
води ле ову земљу, зна ти да из ова квих 
дога ђа ја изву ку поу ке и да се ова кви дога-
ђа ји више никад не дого де овде у нашој 
земљи – исти че Бра даш. 

Поме ну жртва ма фаши зма први пут при-
су ство вао је начел ник Општи не Гац ко из 
Хер це го ви не др Огњен Милин ко вић нагла-
сив ши да се наро ду, који забо ра ви сво ју 
исто ри ју, та исто ри ја пона вља. 

– Прво бих да се захва лим пред сед ни ку 
општи не Теме рин и Месној Зајед ни ци 
Сириг што су нас позва ли да при су ству је мо 
овом важном дога ђа ју. Морам да кажем да, 
пре све га, мора мо да пође мо од јед не 
чиње ни це, а то је да се наро ду који забо ра-
ви сво ју исто ри ју, та исто ри ја пона вља. Хва-
ла Богу ми смо у послед ње вре ме све 
памет ни ји у поли тич ком сми слу и не забо-
ва ља мо сво ју исто ри ју. Сириг је место где се 

досе лио вели ки број Хер це го ва ца после 
Првог и Дру гог свет ског рата, од тога вели ки 
број људи из општи не Гац ко. То је оно што је 
спо на изме ђу нас и ми ове наше везе мора-
мо да учвр шћу је мо. Нажа лост, ово је тужан 
дан, када се сећа мо свих тих жрта ва из 
1941. годи не и чита ве наше исто ри је, али то 
је нешто чега мора мо да се сећа мо и да 
ода мо пошту нашим пре ци ма који су неви-
ни овде стра да ли, само зато што су били 
пра во слав ни Срби. Нарав но, оно што је 
важно да каже мо јесте да мора мо да пам-
ти мо и опра шта мо – нагла ша ва Милин ко-
вић. 

На ску пу је у име Месне зајед ни це Сириг 
гово рио одбор ник Скуп шти не општи не 
Теме рин Небој ша Вука ди но вић, који је том 
при ли ком рекао да сећа ње на 13. април 
није позив за мржњу или осве ту, већ опо-
ме на да се такви зло чи ни више ника да и 
ниг де не поно ве. 

– Овај дан је вео ма важан за срп ски 
народ, али наро чи то нама Сири жа ни ма, јер 
смо тог 13. апри ла изгу би ли 111 наших 
сугра ђа на, чија су име на искле са на на овом 
спо ме ни ку, како ника да не бисмо забо ра-

ви ли кроз какву су гол го ту и муку про шли. 
Ова ква врста опо ме не и осве же ње пам ће-
ња сви ма нама је јако важна, зато је бит но 
да се сва ке годи не на овај дан оку пи мо у 
што већем бро ју и тиме пока же мо да нисмо 
забо ра ви ли. Ово није позив на мржњу или 
осве ту. Сећа ње на овај дан, са ове вре мен-
ске дис тан це, под се ћа на тежак терет наше 
исто ри је с којом се мора мо носи ти. Зло чин 
не тре ба упо ре ђи ва ти или раз у ме ти, већ 
осу ди ти и не дозво ли ти да се ика да више 
поно ви – пору чио је Вука ди но вић.

На ску пу су још гово ри ли и пред сед ник 
Мати це срп ске др Дра ган Ста нић и дирек-
тор Музе ја жрта ва гено ци да Дејан Ристић. 

Вен це на спо ме ник поло жи ли су пред-
став ни ци локал не само у пра ве, Месне 
зајед ни це Сириг, Мати це срп ске, Музе ја 
жрта ва гено ци да, општи не Гац ко, али и 
пред став ни ци удру же ња рат них добро во-
ља ца 1912-1918, њихо вих пото ма ка и 
пошто ва ла ца из Сири га и из Ста рог Ђур ђе-
ва, СУБ НОР-а, Соци ја ли стич ке пар ти је Срби-
је и Покре та соци ја ли ста. 

Про грам обе ле жа ва ња овог вео ма 
важног, исто риј ског дана у срп ској исто ри ји 
наста вљен је у Основ ној шко ли „Дани ло 
Зеле но вић“ у Сири гу, на науч ној три би ни 
„Зло чин у Сири гу 13. апри ла 1941. годи не – 
први масов ни зло чин над срп ским наро дом 
у Дру гом свет ском рату“. 

Пот пи сан је и про то кол о сарад њи изме ђу 
Мати це срп ске и Музе ја жрта ва гено ци да, 
након чега је поче ло пре да ва ње. 

На три би ни су гово ри ли пред сед ник Мати-
це срп ске проф. др Дра ган Ста нић, гене рал-
ни секре тар Мати це срп ске др Милан 
Мицић, заштит ник гра ђа на – омбуц ман др 
Зоран Павло вић, дирек тор Музе ја жрта ва 
гено ци да Дејан Ристић, др Бојан Арбу ти на и 
пуков ник проф. др Дали бор Ден да. 

Т. К.

Осам де се тјед но го ди шњи ца од бом ба р до ва ња Кра ље ви не  Југо сла ви је и масов ног стре ља ња у Сири гу

АПРИ Л 1941. ГОДИ НЕ – ИСТО РИ ЈА КОЈА СЕ НЕ СМЕ ЗАБО РА ВИ ТИ
Бом бар до ва ње Кра ље ви не Југо сла ви је на пра во слав ни Ускрс – Прва чети ри дана бом бар до ва ња 

упо тре бље но око 440 тона запа љи вих бом би – У Сири гу 13. апри ла стре ља но 111 неду жних људи

На пра во слав ни Ускрс, 6. апри ла 1941. 
годи не, пре тач но 81 годи ну, бом бар-
до ван је Бео град. Без обја ве рата, 

силе Тре ћег рај ха су напа ле Кра ље ви ну Југо-
сла ви ју и тада је за само чети ри дана бом-
бар до ва ња упо тре бље но око 440 тона запа-
љи вих бом би. Нем ци нису бом бар до ва ли 

мосто ве, јер су им били важни за допре ма-
ње тру па и мате ри ја ла. 

Бео град је од напа да из вазду ха бра нио 
елит ни Шести ловач ки пук, који је био лоци-
ран на земун ском аеро дро му и једи ни це 
про тив ва зду хо плов не одбра не Вазду шне 
зоне Бео град. 

Не зна се тачан број ави о на које су обо ри-
ли југо сло вен ски пило ти, али се из разних 
изво ра овај број про це њу је од 42 до 48. У 
бор ба ма је поги ну ло 11 југо сло вен ских 
пило та. 

Мало је позна то да је прво масо во стре-
ља ње у Кра ље ви ни Југо сла ви ји упра во било 
на про сто ру општи не Теме рин, у Сири гу, 13. 
апри ла 1941. годи не, када је уби је но 111 
неви них људи, махом жена, деце и ста ра ца. 

Тим пово дом на Спо ме ни ку жртва ма 
фаши зма у Сири гу тог дана одр жан је помен 
стра да ли ма у април ском рату. 

Заме ник пред сед ни ка Општи не Теме рин 
Дејан Бра даш каже да је тај дога ђај оста вио 
изу зе то вели ке после ди це на ста нов ни ке 
Сири га и вели ки печат у исто ри ји поро ди ца, 
које су изгу би ле сво је набли же. 

– Сва ке годи не, у про ле ће, обе ле жа ва мо 
стра да ње нашег ста нов ни штва у април ском 
рату 1941. годи не. То је дога ђај који је оста-
вио изу зет но вели ке после ди це на ста-
новништво Сири га и један тежак печат у 
исто ри ју број них фами ли ја у Сири гу. Ујед но 
то је и први већи масов ни зло чин који се 
дого дио на тери то ри ји Кра ље ви не Југо сла-
ви је. Изу зет но је зна чај но да ми као локал-
на само у пра ва и зајед ни ца негу је мо кул ту-
ру сећа ња на ова кве дога ђа је. Посеб но ми 
је дра го што су са нама и пред став ни ци 

ДЕО СРП СКЕ КУЛ ТУР НЕ БАШТИ НЕ
ЗАУ ВЕК ИЗГУ БЉЕН
ТОКОМ бом бар до ва ња Бео гра да стра-

да ла је и Народ на библи о те ка Срби је на 
Косан чи ће вом вен цу у Бео гра ду. Уни-
ште ни су до теме ља цела згра да и гото-
во све што се ту од њеног осни ва ња 
чува ло. Сви инвен та ри и ката ло зи, књи-
жни фонд од 500.000 све за ка, цело куп-
на пре пи ска зна чај них лич но сти из кул-
тур не и поли тич ке исто ри је Срби је и 
Југо сла ви је и још мно го тога је зау век 
изгу бље но. 

Истог дана почео је и немач ки напад 
на Грч ку. Међу тим, Хитлер је тра жио да 
се напра ви јасна раз ли ка изме ђу напа да 
на Југо сла ви ју и на Грч ку, јер му је било 
жао да рату је про тив пле ме ни тог грч ког 
наро да, наво де поје ди ни исто ри ча ри. 
Зато је Ати на сре ћом спа се на за добро-
бит чита вог чове чан ства, а над Бео гра-
дом је одр жа на лек ци ја сви ма у Евро пи 
који би се дрзну ли да пру же отпор наци-
стич кој Немач кој. 
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Пред сед ник Општи не Теме рин оби шао Поли циј ску ста ни цу у Теме ри ну 

ПОСТА ВЉЕН ВИДЕО НАД ЗОР НА ЧЕТИ РИ 
НАЈ ПРО МЕТ НИ ЈЕ РАС КР СНИ ЦЕ

Пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец 
оби шао је Поли циј ску 

ста ни цу у Теме ри ну и раз го ва-
рао са начел ни ком поли ци је 
Вељ ком Миле ки ћем о сигур-
но сним каме ра ма, које су 
поста вље не на неко ли ко лока-
ци ја дуж Ново сад ске ули це у 
општи ни Теме рин.

Поста вље но је укуп но 24 

каме ре, које има ју угао гле да-
ња од 360 сте пе ни. Пред сед-
ник општи не каже да је циљ 
поста вља ња видео над зо ра да 
се гра ђа ни осе ћа ју спо кој ни је 
и без бед ни је у нашој општи ни. 

– Општи на Теме рин је из 
свог буџе та издво ји ла осам 
мили о на дина ра за ову инве-
сти ци ју. У пита њу су каме ре на 
јав ној повр ши ни поста вље не 

на чети ри нај про мет ни је рас-
кр сни це у Ново сад ској ули ци. 
Поста ви ли смо 24 каме ре, чији 
је угао гле да ња 360 сте пе ни. 
То је јако важна инве сти ци ја за 
све наше гра ђа на, када је реч о 
сигур но сти и без бед но сти – 
нагла ша ва Зец. 

Код Поли циј ске ста ни це у 
Теме ри ну поста вље на је и 
мон та жна кон трол на соба са 

рачу на ри ма, са којих над ле-
жна лица пра те покри ве не 
рас кр сни це и са којих се вео ма 
јасно могу виде ти и реги стар-
ске озна ке вози ла, али исто 
тако и да ли су воза чи веза ли 
поја се ве, да ли теле фо ни ра ју 
или чине дру ге сао бра ћај не 
пре кр ша је. 

Про је кат поста вља ња видео 
над зо ра на јав ним мести ма 
запо чет је још пре чети ри 
годи не, а про блем је, пре ма 
речи ма пред сед ни ка општи-
не, био у при ба вља њу дозво-
ла. 

– Овај про је кат смо запо че-
ли још 2018, али због свих 
дозво ла које смо мора ли да 
при ба ви мо тек се сад завр-
шио. Сада су пуште не у рад и 
надам се да ће поли ци ја кори-
сти ти ове каме ре из ове кон-
трол не собе у којој се нала зи-
мо, не само за пре кр ша је у 
сао бра ћа ју, већ за сва кри вич-
на дела која се деша ва ју на 
нашој тери то ри ји, а сви сугра-
ђа ни да ће бити спо кој ни ји, 
јер су јав на места покри ве на 
каме ра ма и до почи ни о ца кри-
вич них дела ћемо веру јем 
врло лако моћи да дође мо. 

Т. К.

И ове годи не сви роди те љи који су се при ја ви ли на кон курс доби ли ауто-седи шта

ДОДЕ ЉЕ НО 79 АУТО-СЕДИ ШТА ЗА ДЕЦУ

Општи на Теме рин је 30. 
мар та у позо ри шној сали 
Кул тур ног цен тра „Луки-

јан Мушиц ки” доде ли ла 79 бес-
плат них ауто-седи шта роди те-
љи ма који су се при ја ви ли на 
кон курс и испу ни ли про пи са не 
усло ве.Општи на Теме рин по 
четвр ти пут спро во ди ову акци-
ју, а и ове, као и про шле годи не, 
сви који су апли ци ра ли доби ли 
су ауто-седи шта за децу.

На цере мо ни ји доде ле гово-
ри ли су пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец, пред сед-
ник Скуп шти не општи не Роберт 
Пастор, пред сед ник Саве та за 
без бед ност сао бра ћа ја Дра ган 
Бје љац и пред став ни ца  Аген-
ци је за без бед ност сао бра ћа ја 
Репу бли ке Срби је Јеле на Аксен-
ти је вић.

Након њихо вог обра ћа ња, 
усле ди ло је пре да ва ње о томе 
коли ко је важно кори сти ти 
ауто-седи шта, али и како их 
поста ви ти у скла ду са виси ном 
и кила жом дете та.

Ауто-седи шта је уру чи вао 
пред сед ник општи не иста кав-
ши том при ли ком задо вољ ство 
што је, суде ћи пре ма бро ју при-
ја вље них роди те ља на овом 
кон кур су, све више деце у 
општи ни Теме рин.

– Ово је већ четвр та годи на 
заре дом да Савет за без бед-
ност сао бра ћа ја доде љу је бес-

плат на ауто-седи шта свим 
нашим сугра ђа ни ма. Ове годи-
не смо издво ји ли 350.000 дина-
ра за ове наме не, чиме смо 
обез бе ди ли 59 ауто-седи шта, а 
20 сигур но сних седи шта смо 
доби ли од Аген ци је за без бед-
ност сао бра ћа ја Репу бли ке 
Срби је. Ова акци ја је врло 
важна, има ју ћи у виду пара ме-
тре које пра ти мо и који пока зу ју 
да мно го роди те ља не вози без-
бед но децу. Нама је циљ пре-
вен ци ја, одно сно да у слу ча ју 

уде са, сао бра ћај не незго де, 
деца буду без бед на – нагла ша-
ва Зец. 

Пред сед ник Саве та за бебед-
ност сао бра ћа ја у општи ни 
Теме рин Дра ган Бје љац каже да 
деца нај ви ше стра да ју као пут-
ни ци у вози лу, а не као пеша ци.

– Јако је бит но да кори сти мо 
сигур но сна ауто-седи шта када 
пре во зи мо децу, зато што ста-
ти сти ка пока зу је да у нашој 
земљи нај ви ше деце стра да у 
сао бра ћај ним незго да ма, као 

пут ни ци у вози лу, а не као 
пеша ци или воза чи бици кла. 
Зато Општи на Теме рин већ 
неко ли ко годи на у кон ти ну и те-
ту, поред бес плат не поде ле 
ауто-седи шта, орга ни зу је и еду-
ка ци ју о томе коли ко је важно 
упо тре бља ва ти сигур но сна 
седи шта и како их пра вил но 
поста ви ти – обја шња ва Бје љац.

Пре ма послед њим инди ка то-
ри ма, како каже Јеле на Аксен-
ти је вић из Аген ци је за без бед-
ност сао бра ћа ја, сте пен упо тре-
бе ауто-седи шта за децу данас 
је око 70 про це на та у одно су на 
прет ход не годи не.

– То је сва ка ко побољ ша ње. 
Међу тим, тежи мо ка томе да 
овај про цес упо тре бе буде још 
већи. Сма тра мо да пре вен тив-
ним актив но сти ма, које спро во-
ди мо кон ти ну и ра но, допри но-
си мо томе да роди те љи пове ду 
рачу на о овој теми, одно сно да 
се код њих раз ви ја свест о томе 
коли ко је важно да децу пре во-
зе на пра ви лан начин. Вели ка је 
ствар да кроз ова кве пре вен-
тив не актив но сти делу је мо ка 
њима, а да они, када раз ви ју 
свест о зна ча ју без бед ног уче-
шћа у сао бра ћа ју, то пре но се на 
сво ју децу и та деца онда раз-
ви ја ју пози тив не без бед но сне 
ста во ве – упо зо ра ва Аксен ти је-
вић.

Т. К.
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Пово дом Ускр са, нај ве ћег хри шћа но ског пра зни ка, упри ли че на мани фе ста ци ја „Ускр шње чаро ли је“

УСКРС – ПРА ЗНИК МИРА,
НАДЕ И ЉУБА ВИ

Хри шћа ни, који вре ме 
рачу на ју по гре го ри јан-
ском кален да ру, ове годи-

не 17. aприла про сла ви ли су 
Ускрс. Они који вре ме рачу на ју 
по јули јан ском кален да ру нај-
ве ћи и нај ста ри ји хри шћан ски 
пра зник обе ле жи ли су 24. апри-
ла.

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. 

Ускр сом се завр ша ва сед мо-
не дељ ни Вели ки пост. У наро ду, 
Ускрс се поред Божи ћа сма тра 
нај ве ћим хри шћан ским пра-
зни ком и пра зну је се три дана. 
Међу тим, хри шћан ска црква га 
сма тра нај ве ћим пра зни ком у 
годи ни и сто га Ускрс и нази ва 
„пра зни ком над пра зни ци ма“.

У нашој, мул ти на ци о нал-
ној сре ди ни, овај пра зник има 

посеб ну чар, јер се про сла вља 
и по гре го ри јан ском и по јули-
јан ском калед на ру тј. два пута 
– јед ном када иде мо у госте, 
а дру ги пут када их доче ку је-
мо. Лепо та сужи во та Мађа ра и 
Срба огле да се и у оби ча ји ма, 
који се у неким сег мен ти ма раз-
ли ку ју, али нашу зајед ни цу баш 

због тога чине посеб ном.
Код като ли ка посеб но је 

инте ре сан тан оби чај поли ва ње 
дево ја ка са обич ном или мири-
сном тоа лет ном водом, дру гог 
дана Ускр са. Током овог оби ча ја 
на ускр шњи поне де љак мом ци 
се оку пља ју и кочи ја ма оби ла-
зе куће у који ма живе девој ке. 

Песми ца ма и реци та ци ја ма их 
поздра вља ју и поли ва ју водом, 
а девој ке им зауз врат покла ња-
ју фар ба на јаја.

У вре ме овог вер ског пра зни-
ка на трпе зи код ката ли ка се 
могу поред шун ке, коба си це, 
сала те и рена, про на ћи и петло-
ва супа и пече ње, а цео пра зник 
обе ле жа ва ју у кру гу поро ди це.

За Вас крс су, тако ђе, веза ни 
лепи оби ча ји у нашем наро ду. 
У целом хри шћан ском све ту, 
па и код Срба, за овај пра зник 
је везан и оби чај дари ва ња јаји-
ма. Јаје је сим бол обна вља ња 
при ро де и живо та. И као што 
бад њак горе ћи на огњи шту даје 
посеб ну чар божић ној ноћи, 
тако исто вас кр шње црве но јаје 
зна чи радост и за оне који га 
дају и који га при ма ју. 

Када сва не дан Вас кр се ња 
Хри сто ва, са свих тор ње ва пра-
во слав них хра мо ва, дуго, зво-
не сва зво на, и јавља ју дола зак 
вели ког пра зни ка. Дома ћин са 
сво јим чла но ви ма поро ди це 
одла зи у цркву на све ту вас-
кр шњу слу жбу. После слу жбе, 
народ се међу соб но поздра-
вља речи ма: „Хри стос Вас кр-
се!“ и „Ваи сти ну Вас кр се!»“ Тај 
поздрав тра је све до Спа сов да-
на. 

Овим пово дом, орга ни зо ва-
на је мани фе ста ци ја „Ускр шње 
чаро ли је“ чији су орга ни за то-
ри Тури стич ка орга ни за ци ја 
општи не Теме рин и Кул тур ни 
цен тар „Луки јан Мушиц ки“ 
Теме рин, а покро ви тељ целог 
дога ђа ја је Општи на Теме рин. 
Ова мани фе ста ци ја отво ре на је 
9. апри ла Ноћ ним база ром који 
је орга ни зо ван пово дом Ускр са 
који се пра зну је по гре го ри-
јан ском кален да ру. Нај мла ђи-
ма је 12. апри ла при ка за на и 
ускр шња лут кар ска прд ста ва 
„Хра бри зека“ на мађар ском 
јези ку у гале ри ји Кул тур но цен-
тра „Луки јан Мушиц ки“. Сле де-
ћег дана, 13. апри ла, отво ре на 
је изло жба дечи јих радо ва на 
тему Ускр са у малој гале ри ји 
Кул тур ног цен тра. Пре ко две-
ста радо ва је кра си ло зидо ве 
мале гале ри је, а нај кре а тив ни-
ји радо ви ће бити награ ђе ни.

Цен тар Теме ри на, тач ни је 
парк испред Општи не, кра си-
ло је 13 џинов ских јаја која су 
14. апри ла шара ли нај кре а-
тив ни ји основ ци са под руч ја 
општи не Теме рин, кори сте ћи 
број не тех ни ке, а три нај леп ше 

осли ка на јаја биће и награ ђе-
на. Тог дана про грам мани фе-
ста ци је „Ускр шње чаро ли је“ 
пра ћен је музич ким кон цер том 
Бра ни ми ра Роси ћа „Аван ту-
ра лете ће гита ре“. При сут ни-
ма су се обра ти ле и чла ни ца 
Већа заду же на за ресор обра-
зо ва ња Иза бе ла Урбан, као и 
савет ни ца и спољ на сард ни ца 
Мини стар ства про све те Сне-
жа на Ман дић. Нешто касни је, 
мали ша ни су могли ужи ва ти уз 
кло в на – ани ма то ра.

Сле де ћи дога ђај који је упри-
ли чен пово дом мани фе ста ци је 
„Ускр шња чаро ли ја“ и пово дом 
Ускр са који се пра зну је по јули-
јан ском кален да ру је Ускр шњи 
вашар, орга ни зо ван 21. апри-
ла у цен тру Теме ри на, на ком 
су посе ти о ци могли да паза ре 
руч но иза ра ђе не радо ве, цве-
ће, ускр шњу деко ра ци ју и дру-
ге про из во де карак те ри стич не 
за про ле ће. Наконт тога, истог 
дана од 12 часо ва гра ђа ни су 
могли да ужи ва ју у насту пу 
ани ма тор ке Сла ви це из Новог 
Сада и пред ста ви Бубу ле ки не 
бубе.

С. К.

Ускр шњи вашар одр жан 21. апри ла у цен тру Теме ри на

ТЕМЕ РИН СКО ПРО ЛЕ ЋЕ 
НА ПИЈА ЦИ У ЦЕН ТРУ 

ГРА ДА
У сусрет нај ве ћем хри шћан-

ском пра во слав ном пра зни-
ку Ускр су, 21. апри ла од 10 

до 17 часо ва орга ни зо ван је Ускр-
шњи вашар у цен тру Теме ри на код 
малог пар ка.

Наи ме, Тури стич ка орга ни за-
ци ја општи не Теме рин орга ни зу је 
Ускр шњи вашар већ дру ги у низу 
ове годи не са циљем да сви Теме-
рин ци/ке и посе ти о ци Теме ри на 
на јед ном месту про на ђу све што 
им је потреб но за уре ђе ње њихо-
вих врто ва, бал ко на и домо ва.

И овог пута, на ваша ру су се 
могле про на ћи поред цве ћа, 
разни ускр шњи моти ви, слат ки ши, 
мед,  при род на козме ти ка и мно ги 
дру ги руч но изра ђе ни радо ви.

Ускр шњи вашар је имао неко ли-

ко изло жбе них цели на – изло жбу 
цве ћа и укра сног биља, дома ћих 
про из во да, руч них радо ва и ускр-
шњих деко ра ци ја, а ове годи не 
укуп но је било 22 изла га ча.

Сво је место на Ускр шњем ваша-
ру про на шли су и радо ви које су 
напра ви ли кори сни ци Цен тра за 
децу и мла де, а како каже коор-
ди на тор ка овог Цен тра Биља на 
Мари чић, задо вољ ство им је да 
уче ству ју на сва кој мани фе ста ци ји 
коју орга ни зу је Тури стич ка орга-
ни за ци ја општи не Теме рин и јако 
су задо вољ ни посе том ове годи не.

– Сва ке годи не изла зи мо на 
ове див не и сјај не мани фе ста-
ци је које орга ни зу је Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Теме рин. 
Нама је циљ да наша деца, кори-
сни ци Днев ног цен тра, пока жу 
шта све зна ју и шта током годи не 
раде, сво јим рука ма од при род ног 
мате ри ја ла, на задо вољ ство гра-
ђа на наше општи не. Тру ди мо се 

да децу оспо со би мо да раз ви ја ју 
одре ђе не вешти не, сво је тален те, 
осе ћај за лепо за про да ју, за живот 
про сто у зајед ни ци и дру штву. Ове 
годи не чини ми се да нас је нај ви-
ше, што је пока за ло да смо се уже-
ле ли јед ни дру гих. Ми смо пре за-
до вољ ни, још по неки про из вод је 
остао и то је то – са задо вољ ством 
каже Биља на Мари чић.

Алек сан дра Миле тић, која руч-
но изра ђу је при род ну козме ти ку, 
од про шле годи не уче ству је на 
ова квим деша ва њи ма, те су се и 
њени про из во ди нашли на тезга-
ма ваша ра.

– Од про шле годи не сам поче-
ла да уче ству јем на овим деша-
ва њи ма. Иде ја ми је инте ре сант-
на и лепа. Увек сам за нови не, 

осве же ња и нека ко ми је дра го 
кад се нешто ова ко лепо деша ва. 
Јако волим при род ну козме ти ку, 
лич но је и кори стим и отуд иде ја 
баш овим да се бавим, тако што 
сам поче ла прво самој себи да је 
пра вим – обја шња ва Миле тић. – 
Орга ни зу јем и кре а тив не ради о-
ни це за огра ни чен број људи. Што 
се тиче посе те Ускр шњег ваша ра, 
из мог угла може то мно го боље. 
Било је деша ва ња кад је било 
више посе ти ла ца, али то зави си и 
од вре ме на.

Сугра ђа ни су на Ускр шњем 
ваша ру има ли при ли ку да купе 
при год не ускр шње покло не, ужи-
ва ју у уку сној хра ни и пићу, као 
и добр ој заба ви. Пар кић који се 
нала зи у самом цен тру Теме ри на 
кра си ло је 13 иша ра них џинов ских 
јаја, те се на први поглед могло 
осе ти ти да је на овом месту завла-
да ла пра ва Ускр шња чаро ли ја.

С. К.
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Дру штво срп ско-руског при ја тељ ства у Теме ри ну посто ји од 1996. годи не

НЕГО ВА ЊЕ ОДНО СА ДВА НАРО ДА 
КРОЗ КУЛ ТУР НЕ МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

Дру штво срп ско-руског при ја тељ ства 
пред ста вља асо ци ја ци ју општин ских и 
град ских дру шта ва и удру же ња које 

дати ра још од 1982. годи не, а осни ва ч и први 
пред сед ник удру же ња била је наша вели ка 
песни ки ња Десан ка Мак си мо вић. Огра нак 
Дру штва у Теме ри ну посто ји од 1996. годи не.

Тежи ште актив но сти Дру штва је упра во у 
општин ским орга ни за ци ја ма - што омо гу ћа-
ва  не по сре дан рад са вели ким бро јем чла-
но ва и лица заин те ре со ва них за опста ја ње 
орга ни за ци је.

Данас посто ји око 50 општин ских орга ни-
за ци ја које су удру же не у Сабор дру шта ва и 
удру же ња срп ско-руског при ја тељ ства Срби-
је чија је пред сед ни ца позна та умет ни ца  
И ва на Жигон. Сабор дру шта ва и удру же ња је 
добит ник нај ви ших при зна ња и орде на  за 
кул тур но-хума ни тар ни рад од стра не наше 
држа ве, Репу бли ке Срп ске, Руске фе де ра ци-
је, Бело ру си је, Срп ске и Руске пра во слав не 
цркве...

– Дру штво  је осно ва но ра ди афир ма ци је 
и него ва ња духов них, кул тур них, науч них и 
дру гих видо ва сарад ње  срп ског и руског 
наро да, има ју ћи у виду исто риј ске дуго го-
ди шње при ја тељ ске везе  два наро да. Рад  
Дру штва се огле да кроз кон ти ну и ра не 
актив но сти сек ци ја за децу и Омла ди ну, а 
засни ва се пре вас ход но на орга ни зо ва њу 
кул тур них деша ва ња и ма ни фе ста ци ја, као 
и хума ни тар ном раду – обја шња ва нам 
Нада Медић, про фе сор ка исто ри је и дуго-

го ди шња пред сед ни ца Дру штва.
Веру ју ћи у рече ни цу да на мла ди ма свет 

оста је нај ве ћи део актив но сти усме рен је 
пре ма деци и омла ди ни узра ста од 7 до 25 
годи на. Током рада захва љу ју ћи Дру штву 
гра ђа ни Теме ри на су има ли при ли ку да слу-
ша ју Ака дем ски хор из Ново чер ка ска, Умет-
нич ки теа тар из гра да Д ми тро ва као и опер-
ску пева чи цу  Ната ли ју Рижо ву. 

– О посе ће но сти тих  мани фе ста ци ја у 
Теме ри ну није потреб но мно го ни го во ри ти 
јер у сали Кул тур ног цен тра која има нешто 
пре ко 300 места, ника да нисмо има ли испод 
400 посе ти ла ца – нагла ша ва Анђе ли ја Лон-
чар, про фе сор ка руског јези ка и књи жев но-
сти и заме ни ца пред сед ни це Дру штва.

Поред уло ге добрих дома ћи на, чла но ви 
дру штва су били и добри гости. Не тако дав-
не 2008. годи не у сарад њи са тада шњим 
КИЦ „Луки јан Мушиц ки“ уче ство ва ли су на 
IV међу на род ном фести ва лу Сло вен ске кул-
ту ре и умет но сти у Москви, где је хор зау зео 
одлич но 2. место и имао више насту па на 
више лока ци ја, где је јед на од њих била и 
Москов ски држав ни кон зер ва то ри јум Чај-
ков ски.

Ника ко се не сме забо ра ви ти и хума ни тар-
но дело ва ње орга ни за ци је, где је уз подр шку 
Дру штву вели ка већи на при ват ни ка општи не 
Теме рин уче ство ва ла више пута у кор ди ни-
са ним хума ни тар ним акци ја ма и сво јим  
дона ци ја ма обез бе ди ла помоћ уче ни ци ма 
са Косо ва и Мето хи је.

– Одр жа ва ње мани фе ста ци је на коју смо 
посеб но поно сни сва ка ко је била руски пра-
зник Масле ни ца, који је код нас позна ти ји 
под име ном Беле покла де. Носи лац одр жа-
ва ња Масле ни цеу Теме ри ну сва ка ко је била 
Анђе ли ја Лон чар, а пуну подр шку у орга ни-
за ци ји пру жи ле су нам и настав ни це Основ-
не шко ле „Петар Кочић“ из Теме ри на.  
Масле ни ца је пра зник пра шта ња и љуба ви,а 
обе ла жа ва се током неде љу дана пред Ускр-
шњи пост. Да би успе ли да пре не се мо пот пу-
ни дожи вљај након мани фе ста ци је смо наше 
госте послу жи ва ли пала чин ка ма које су 
један од заштит них зна ко ва овог пра зно ва-
ња – нагла ша ва Нада.

Милан Савић

ЉУБАВ ЈЕДИ НИ УСЛОВ 
ЗА ЧЛАН СТВО 
ЧЛАН СТВО Дру штва је шаро ли ко како  

ге не ра циј ски, тако и по пол ној, обра зов-
ној и наци о нал ној струк ту ри. Нај ве ћи 
број м ла дих од 12 до 25 годи на је у Дру-
штву из љуба ви пре ма руском јези ку  
ко ји изу ча ва у шко ли, али и из раз ло га 
посто ја ња и ква ли тет ног рада уну тар 
кул тур но-умет нич ких сек ци ја.

Дру штво из Теме ри на је 2011. годи не 
прво у Срби ји запо че ло мани фе ста ци ју 
„Дани сло вен ске кул ту ре и писме но сти“.

Покра јин ска смо тра мађар ских глу ма ца – ама те ра први пут у Теме ри ну

ПОЧЕО СУСРЕТ МАЂАР СКИХ
ГЛУ МА ЦА АМА ТЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Покра јин ска смо тра тра је од 21. до 30. апри ла – Уче ству ју глу мач ке сек ци је из раз ли чи тих дело ва 
Вој во ди не – Публи ка ће на фести ва лу моћи да погле да десет так ми чар ских пред ста ва

У Теме ри ну је 21. апри ла поче ла 26. 
Покра јин ска смо тра мађар ских глу ма ца – 
ама те ра у Вој во ди ни и тра ја ће до 30. апри-
ла. Оку пи ле су се глу мач ке сек ци је из раз ли-
чи тих дело ва Вој во ди не: Субо ти це, Новог 
Сада, Купу си не, Кикин де, Тобе, Бач ке Топо-
ле, Сенте и Мужље. 

Смо тра је о тво ре на у гале ри ји Кул тур ног 
цен тра „Луки јан Мушиц ки“ Теме рин изло-
жбом фото гра фи ја и пла ка та пред ста ва са 
прет ход них смо три, али и исто риј ских пода-
та ка и фото гра фи ја темеринског аматерског 
глумишта.  

На мани фе ста ци ји, која је так ми чар ског 
карак те ра, игра ће се 10 поред ста ва, а глу-
мач ке тру пе оце њи ва ће и награ ђи ва ти-
струч ни жири. 

Прву пред ста ву увек игра дома ћин, па је 
тако пред пре пу ном позо ри шном салом 
Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ глу-
мач ка сек ци ја мађарског кул тур но-умет нич-
ког дру штва „Сир маи Карољ“ Теме рин оди-
гра ла позо ри шну драму „На дну“ Мак си ма 
Гор ког. 

Пред сед ник МКУД „Сир маи Карољ“ Фло-
ри ан Вар га каже да им је част што су дома-
ћи ни 26. Покра јин ске смо тре и позвао гра ђа-
не да погле да ју пред ста ве које су на репер-
то а ру. 

– Глав ни циљ је био да се оку пи мо и 
мислим да смо то и успе ли, јер удру же ње је 
ради ло, а и оста ле сек ци је су вред но ради ле. 
Са дру ге стра не успе ли смо и публи ку да 

ани ми ра мо, виде ло се да су људи једва 
чека ли да се ова ко нешто дого ди и код нас. 
Важно је да се чује лепа реч, да се види глу-
ма, погле да ју пред ста ве. Позо ри ште је живот 
уства ри, оно пред ста вља рефлек си је на 
живот. Ина че, за Теме рин је карак те ри стич на 
тра ди ци ја ама тер ског глу ми шта и мислим да 
то тре ба да негу је мо – каже Флориан. 

Так ми чар ски део смо тре траје до 28. апри-
ла, 29. ће бити одр жа не ради о ни це, док ће 
зад њег дана фести ва ла, 30. апри ла, када се 
буду про гла ша ва ли побед ни ци, бити оди гра-
на моно дра ма Народ ног позо ри шта из Субо-
ти це коју изводи Ласло Шандор, 
руководилац глумачке секције МКУД 
„Сирмаи Карољ“.

Орга ни за то ри смо тре су мађарско кул тур-
но-умет нич ко дру штво „Сир маи Карољ“,  
Кул тур ни савез вој во ђан ских Мађа ра и Завод 
за клу ту ру вој во ђан ских Мађа ра.  

Ову мани фе ста ци ју су финан сиј ски подр-
жа ли Општи на Теме рин, Мини стар ство кул-
ту ре и инфор ми са ња, Покра јин ски секре та-
ри јат за кул ту ру и инфор ми са ње, Покра-

јински секре та ри јат за обра зо ва ње и наци о-
нал не мањи не, али и мађар ска држа ва пре-
ко Фон да ци је Бетлен Габор. 

Мађар ски наци о нал ни савет је сусрет про-
гла сио мани фе ста ци јом од наци о нал ног зна-
ча ја. 

Т. К.

ГЛУ МАЧ КА СЕК ЦИ ЈА 
КУД-а СИР МАЈ КАРОЉ
ПРЕ МА речи ма Фло ри а на Вар ге, за 

све веће инте ре со ва ње мла дих, али и 
ста ри јих људи за глу мач ку сек ци ју 
КУД-а „Сир маи Карољ“ заслу жан је про-
фе сор Ласло Шан дор.

– Глу мач ку сек ци ју је покре нуо про-
фе сор, реди тељ и глу мац Ласло Шан-
дор, који ради са мла дом еки пом, а 
послед ње три годи не ради и са ста ри ји-
ма. Он води глу мач ку сек ци ју и већ 
може мо виде ти да су се и неки нови 
људи при кљу чи ли, јер им се сви ђа како 
госпо дин Шан дор при пре ма пред ста ве 
са сво јом еки пом и како из људи, који 
желе тиме да се баве, извла чи оно нај-
бо ље.  

ПРВИ ПУТ У ТЕМЕ РИ НУ
ФЕСТИ ВАЛ посто ји од 1996. и одр жа-

ва се сва ке годи не на дру гом месту. 
На про шло го ди шњој Покра јин ској 

смо три, одр жа ној у Саја ну, у општи ни 
Кикин да, кра јем окто бра месе ца, награ-
ду „Пата ки Ласло“ за нај бо љу пред ста ву 
сусре та у тра ди ци о нал ним окви ри ма 
осво ји ла је глу мач ка сек ци ја МКУД 
„Сир маи Карољ“ за изво ђе ње музичке 
комедије „Коко ши је мер де ви не“ Зол та-
на Року ша. Теме рин је по први пут, од 
када се одр жа а ју сусре ти, постао дома-
ћин ове мани фе ста ци је.
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АКТУЕЛНО КОНКУРСИ

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
СКУП ШТИ НА ОПШТИ НЕ
Одбор за награ де и при зна ња
Број: 06-2/2022-01
Дана: 28.02.2022. годи не                                                         
ТЕМЕРИН

Одбор за награ де и при зна ња општи не Теме рин на осно ву чла на 5. став 2.  Одлу ке о доде ли зва ња Поча сни гра ђа нин 
и при зна ња За Теме рин (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’ број 4/2019) , обја вљу је

ЈАВ НИ  ПОЗИВ
за при ку пља ње ини ци ја ти ва за доде лу зва ња ПОЧА СНИ ГРА ЂА НИН

и при зна ња ЗА ТЕМЕ РИН за 2022.годи ну.
Зва ње и при зна ње доде љу је се физич ким и прав ним 

лици ма, као и дру гим орга ни за ци ја ма, чија делат ност или 
живот но дело у обла сти нау ке, при вре де, пред у зет ни штва 
– занат ства, кул ту ре, умет но сти, здрав стве не и соци јал не 
зашти те, уна пре ђе ња живот не сре ди не, спор та и физич ке 
кул ту ре у врше њу јав них овла шће ња и у дру гим обла сти-
ма од непо сред ног инте ре са допри но си раз во ју, очу ва њу 
тра ди ци ја и афир ма ци ји општи не Теме рин (у даљем тек-
сту: општи на) и њених гра ђа на. 

Зва ње и при зна ње могу се доде ли ти физич ким и прав-
ним лици ма и дру гим орга ни за ци ја ма из земље и ино-
стран ства.  

Зва ње и при зна ње могу се доде ли ти и пост хум но. 
Зва ње Поча сни гра ђа нин доде љу је се за истак ну то и 

трај но живот но дело у обла сти нау ке, при вре де, умет но-
сти, обра зо ва ња и вас пи та ња, као и за резул та те постиг-
ну те у јав ном живо ту и раз во ју кул тур ног ства ра ла штва и 
то физич ким лици ма која су сво јим дели ма и чиње њи ма 
допри не ла поди за њу угле да општи не у земљи и ино стран-
ству уз прет ход ну сагла сност мини стар ства над ле жног за 
посло ве локал не само у пра ве.

Годи шње се доде љу је нај ви ше јед но зва ње ПОЧА СНИ 
ГРА ЂА НИН.  

При зна ње ЗА ТЕМЕ РИН доде љу је се прав ним и физич-

ким лици ма, као и дру гим орга ни за ци ја ма и то за истак-
ну те науч не, кул тур не и умет нич ке актив но сти; одно сно 
за зна чај ну делат ност у обра зо ва њу, кому нал ној, соци јал-
ној, здрав стве ној, при вред ној обла сти као и у они ма који 
су сво јим радом допри не ли већем сте пе ну раз во ја јав ног 
реда и мира и лици ма који су сво јим спорт ским и дру гим 
резул та ти ма про не ли сла ву сво је општи не. 

Годи шње се доде љу је нај ви ше три при зна ња ЗА ТЕМЕ-
РИН. 

Пози ва ју се сва заин те ре со ва на прав на и физич ка лица 
у општи ни Теме рин да под не су сво је ини ци ја ти ве и пред-
ло ге. Сви заин те ре со ва ни могу сво је пред ло ге доста ви ти 
у писа ној фор ми поштом на адре су , Одбор за награ де и 
при зна ња општи не Теме рин, Ново сад ска 326 Теме рин или 
пре ко писар ни це Општин ске упра ве општи не Теме рин 
нај ка сни је до   10.05.2022. годи не.

Текст Јав ног пози ва  обја вљен је на сај ту општи не Теме-
рин, огла сној табли Општин ске упра ве општи не Теме рин, 
огла сним табла ма месних зајед ни ца општи не Теме рин, 
штам па ним листо ви ма: ‘’ Наше нови не’’,’’ Teme ri ni újság’’, 
‘’Днев ник’’ и ‘’Magyar Szó’’.
       
      ОДБОР ЗА НАГРА ДЕ

И ПРИ ЗНА ЊА ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН

Посту пак води: 

(Габри е ла П.Милин ски, дипл.био лог)

Начел ник оде ље ња:

(Горан Грко вић, дипл.инг.грађ.)

Оба ве шта ва се јав ност да је носи оц про јек та “GOBEM” 
ДОО ул. Кне за Миха и ла бр.9, из Бео гра да, под нео зах тев 
за одлу чи ва ње о потре би про це не ути ца ја на живот ну 
сре ди ну ПРО ЈЕК ТА ИЗГРАД ЊЕ ФОТО НА ПОН СКЕ СОЛАР НЕ 
ЕЛЕК ТРА НЕ “ГОБЕМ” у Теме ри ну, на кат.пар. бр.7281/1, 
7282/1, 7283, 7284, 7285/30 и 7285/33  К.О. Теме рин,  у 
рад ној зони блок 84, на путу пре ма Илан џи, на тери то ри ји 
општи не Теме рин. 

Увид у подат ке и доку мен та ци ју из зах те ва носи о ца про-
јек та може се извр ши ти у про сто ри ја ма овог орга на кан-
це ла ри ја бр. 9, Општин ске упра ве Теме рин, Ново сад ска 

бр. 326 у Теме ри ну, у пери о ду од 28.04.2022. год. до 
09.05.2022. год. , од 8.00 до 13.00 часо ва. 

У току тра ја ња јав ног уви да заин те ре со ва на јав ност 
може доста ви ти мишље ња о зах те ву за одлу чи ва ње о 
потре би про це не ути ца ја пред мет ног про јек та на живот ну 
сре ди ну овом орга ну.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана исте ка рока из 
ста ва 3. овог оба ве ште ња доне ти одлу ку о томе да ли је за 
пред ло же ни про је кат потреб на про це на ути ца ја зате че ног 
ста ња на живот ну сре ди ну, о чему ће бла го вре ме но оба-
ве сти ти јав ност.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА - АП ВОЈ ВО ДИ НА, ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН, ОПШТИН СКА УПРА ВА ТЕМЕ РИН, 
ОДЕ ЉЕ ЊЕ ЗА УРБА НИ ЗАМ, СТАМ БЕ НО-КОМУ НАЛ НЕ ПОСЛО ВЕ И ЗАШТИ ТУ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ
БРОЈ: 501-25/2022-04
ДАНА: 21.04.2022. ГОДИ НЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОД НЕ ТОМ ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ОДЛУ ЧИ ВА ЊЕ О ПО ТРЕ БИ ПРО ЦЕ НЕ УТИ ЦА ЈА ПРО ЈЕК ТА НА ЖИВОТ НУ СРЕ ДИ НУ

На пијач ном тргу у Теме ри ну 9. апри ла орга ни зо ван Ноћ ни базар

КУПУЈ ДОМА ЋЕ

Пово дом Ускр са који се пра зну је 
по гре го ри јан ском кален да ру 
на пијач ном тргу у Теме ри ну, 

9. априла, одр жан је дру ги Ноћ ни 
базар, којим је отво ре на мани фе ста-
ци ја „Ускр шње чаро ли је“. 

Од чети ри сата после под не до 
десет уве че посе ти о ци су има ли при-
ли ке да се про ше та ју пија цом и од 
раз ли чи тих изла га ча виде, про ба ју и 
купе разно ра зне про из во де.

На штан до ви ма се могло наћи од 
сухо ме сна тих, млеч них про из во-
да, кува ног вина, посла сти ца све до 
суве ни ра, гар де ро бе, укра са за јел ку 
и раз ли чи тих руко тво ри на. 

Да је базар при ву као вели ко инте-
ре со ва ње све до чи и вели ки број 
посе ти ла ца, којих је како је вре ме 
одми ца ло било све више и више. 
Пија ца је 9. апри ла била цен тар 
деша ва ња у Теме ри ну.

Орга ни за тор Ноћ ног база ра је Тури-
стич ка орга ни за ци ја општи не Теме-
рин  уз сарад њу са орга ни за то ром 
Ново сад ског ноћ ног база ра, фир мом 

Трг пред у зет ни штва, а под покро ви-
тељ ством Општи не Теме рин. 

Пре ма речи ма дирек тор ке Тури-
стич ке орга ни за ци је општи не Теме-
рин Мари не Ињац, Ноћ ни базар 
пред ста вља оку пља ње пре све га 
малих про из во ђа ча, а овај пут је био 
попу њен капа ци тет пија це, пре ци-
зни је око 120 изла га ча је било при-
сут но и то не само из општи не Теме-
рин већ и из дру гих места. 

– Од 120 изла га ча коли ко их је 
било, око 30 је било са под руч ја наше 
општи не, док су оста ли из окру жних 
места. Иде ал на при ли ка, не само 
за дома ће посе ти о це, да дегу сти ра-
ју, купе неки дома ћи про из вод, већ 
и за људе из дру гих места да посе-
те општи ну Теме рин. У пла ну нам је 
још један базар у окто бру месе цу. 
Ова мани фе ста ци ја је пре све га јед-
на при ли ка да мали про из во ђа чи 
про на ђу, спо је, виде и нау че оно што 
желе да при ме не на некој од сво јих 
про из вод њи. И ово је сва ка ко добар 
начин да се про мо ви ше наша општи-

на и јед на вели ка подр шка малим 
про из во ђа чи ма, са акцен том на то да 
тре ба да купу је мо дома ће – дода је 
Ињац.

Дирек тор ка Тури стич ке орга ни за-
ци је је иско ри сти ла при ли ку и позва-
ла људе добре воље да у што већем 
бро ју посе те ова кве дога ђа је, јер је 
реч озбиљ ном дога ђа ју који се орга-
ни зу је и у дру гим мести ма као што су 
Инђи ја и Бео град на води.

– Пору чи ла бих љуби те љи ма ова-
квих мани фе ста ци ја да сле де ћи пут 
дођу у што већем бро ју. Вели ки пока-
за тељ нам је то што нас људи сами 
кон так ти ра ју из окол них места и тиме 
пока зу ју да желе да дођу у Теме рин 
и посе те ова кво јед но деша ва ње, а 
тиме и оби ђу наше место. Пору ка 
целе при че је сарад ња и удру жи ва ње 
мањих про из во ђа ча. Сва ка ко, реч је 
о озбиљ ном деша ва њу које се орга-
ни зу је и у дру гим мести ма као што су 
Инђи ја и Бео град на води – закљу чу је 
за „Наше нови не“ Ињац.

С. К.
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КУЛТУРА ЕДУКАЦИЈА

Прва збир ка песа ма аутор ке Дра га не Бог да нић

ПРО МО ЦИ ЈА ЗБИР КЕ ПЕСА МА „ЉУБАВ“

Књи га пое зи је садр жи три бло ка песа ма – љубав не, духов не и родо љу би ве песме 

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ Теме рин 9. апри ла одр-
жа на је про мо ци ја књи ге пое зи је 

„Љубав“ аутор ке Дра га не Бог да нић. 
Аутор ка се по први пут пред ста ви ла теме-
рин ској публи ци сво јом збир ком песа ма, а 
инте ре со ва ње гра ђа на је било вели ко. 

Са писа њем песа ма је, како каже, поче ла 
2016. годи не, а одва жи ла се да изда сво ју 
прву књи гу пое зи је сазнав ши од при ја те ља 
за кон курс који је рас пи са ла општи на.

– Књи га се про сто деси ла. Још 2016. 
годи не дого ди ле су се неке ситу а ци је које 
су ме наве ле да поч нем да пишем. Често 
су ме и при ја те љи наго ва ра ли да издам 
зби р ку. Од Мар ка Јови чи ћа сам сазна ла за 
општин ски кон курс и да могу да се доби ју 
одго ва ра ју ћа сред ства. Кон ку ри са ла сам и 
ево нас овде на про мо ци ји моје збир ке 
песа ма. Ово нису моје једи не песме, ове 
из зби р ке су наста ле у пери о ду од 2016. до 
2021. годи не. Имам већ неке нове, јер 
често пишем, све ме инспи ри ше. Надам се 
да ће се људи ма збир ка песа ма допа сти, 
јер су то све песме из душе, бази ра не на 
неким исти ни тим дога ђа ји ма. 

Реце зент Дра га ни не књи ге је један од 
вео ма тален то ва них и истак ну тих песни ка 
Мар ко Јови чић, који исти че да је реч о јед-
ној врло неу о би ча је ној књи зи. 

– Ово је јед на заи ста врло неу о би ча је на 
књи га. Неу о би ча је на пре све га по свом 
садр жа ју, где је неко ли ко темат ских врста 
песа ма у књи зи. У њој има мо блок љубав-
них, родо љу би вих и духов них песа ма, што 
је доста нео бич но. Веру јем да Дра га ни 
није било тешко да поред пра вог тима 
људи, од самог почет ка па до кра ја, сачи ни 
ова кву зби р ку песа ма. Песме су про же те 
дубо ким сао се ћа њем, реал ним при ка зом 
људ ске при ро де, наших потре ба, сва ко-
днев ни це. У добром делу љубав них песа-
ма се при ме ћу је јед на пат ња, један бол, 
али опет чита њем пое зи је и тим одре ђе-
ним морал ним људ ским вред но сти ма, 
које сам напо ме нуо у рецен зи ји, та пат ња 
се бри ше и неста је, због те песнич ке сло-
бо де – објашњава Јовичић.

Про мо ци ји књи ге, поред вели ког бро ја 
гра ђа на, при су ство вао је и пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец. 

Т. К.

БИО ГРА ФИ ЈА
ДРА ГА НЕ БОГ ДА НИЋ
РОЂЕ НА је 13. јуна 1984. годи не у 

Гли ни (сада шња Репу бли ка Хрват ска). 
Услед рат них деша ва ња 1995. годи не 
пре се ли ла се са поро ди цом у Срби ју. 
Основ ну шко лу завр ши ла је у Косов-
ској Митро ви ци, а у Теме рин се досе-
ли ла 1999. годи не, где и данас живи. 
Завр ши ла је Еко ном ску шко лу у Новом 
Саду, а 2008. годи не је дипло ми ра ла 
на Фило зоф ском факул те ту у Новом 
Саду, на сме ру англи сти ка и сте кла 
зва ње про фе со ра енгле ског јези ка и 
књи жев но сти. Ради ла је као про фе сор 
у основ ним шко ла ма и шко ла ма стра-
них јези ка, али и као пре во ди лац у 
при ват ним фир ма ма. Волон ти ра у 
Удру же њу „КАП“ и у хума ни тра ној 
орга ни за ци ји „Косме ту на поклон“. 
Писа њем пое зи је се бави од 2016. 
годи не, а сво ју прву књи гу изда ла је у 
фебру а ру 2022. годи не. 

Еки па ,,Наших нови на“ доно си послед њи наста вак о Луки ја ну Мушиц ком

УЧИ ТЕЉ СРП СКОГ НАРО ДА
– Гени је рода – Бра ни лац срп ског наци о нал ног иден ти те та
– Непра вед но запо ста вље ни наци о нал ни вели кан

РЕТ КО  ко је и у дана шње вре ме толи ко 
обра зо ван, све стран и учен као што је то 
нека да био Луки јан Мушиц ки. У јед ној 
лич но сти посто ја ли су епи скоп и архи ман-
дрит, песник, учи тељ, поли гло та, лин гви-
ста, саку пљач народ них умо тво ри на... 
Диви ли су му се позна ти савре ме ни ци. 
Био је изу зет но попу ла ран изме ђу 1820. и 
1840. годи не. Јер неј Копи тар нази вао га је 
,,срп ским Хора ци јем“, Павел Шафа рик 
,,кне зом срп ских песни ка“, за Њего ша он 
је ,,гени је рода“, а за Ђуру Дани чи ћа је 
,,отац нови је срп ске књи жев но сти“. Упра-
во му је Дани чић, са дола ском срп ског 
роман ти зма, пре у зео песнич ку сла ву, а 
Мушиц ки пола ко тонуо у забо рав.

Кра јем 18. века  цр кве ни и књи жев ни  
језик, језик којим су се писа ла књи жев на 
дела, био је руско сло вен ски или сла вен-
ски, како га је Мушиц ки нази вао, а гово ри-
ло се народ ним срп ским јези ком. Почет-
ком 19. века, у срп ском наро ду поја ви ле су 
се две стру је, две језич ке стра не- јед ну је 
пред во дио митро по лит Стра ти ми ро вић, 
дру гу Вук Кара џић. Вук се зала гао за посто-
ја ње јед ног јези ка и књи жев ног и говор ног 
тј. пред ла же да народ ни срп ски језик уђе 
у књи жев ност. Мушиц ки се није про на шао 
ни у јед ној ,,стра ни“. Он исти че важност 
вере и јези ка као глав них носи ла ца и бра-
ни ла ца срп ског наци о нал ног иден ти те та. 
Тако ђе, Мушиц ки сма тра да оба јези ка и 
народ ни и сла вен ски пред ста вља ју богат-
ство за срп ски народ и не тре ба се одре ћи 
нијед ног од њих.  

,,Сла вен скиј, серб скиј језик – два су пута!
К јед ној цели воде нас.

... Поред оба расте цвет“.

1823. годи не пре у зи ма вође ње  Гор њо-
кар ло вач ке епар хи је (дана шња Хрват ска, 

тада шња Вој на Кра ји на) и пред у зи ма 
интен зи ван про свет ни рад на уна пре ђе њу 
обра зо ва ња свог наро да. Од 1828. годи не 
па до смр ти, био је вла ди ка Гор њо-кар ло-
вач ки са седи штем прво у Пла шком, а од 
1829. годи не у Гор њем Кар лов цу. Пошто су 
већ посто ја ли Срем ски Кар лов ци, Кар ло-
вац у Хрват ској звао се Гор њи Кар ло вац, 
ради лак шег пре по зна ва ња. У Вој ној кра-
ји ни посто ја ле су шко ле на немач ком, а он 
је отво рио прве шко ле на срп ском јези ку у 
Пла шком, Шка ра ма, Зрма њи и Мути ли ћу. 
И овде је као архи ман дрит радио као и у 
Шиша тов цу, обно вио је запу ште но мана-
стир ско има ње, осно вао Бого слов ску шко-
лу у Пла шком 1824. годи не, у којој је и сам 
пре да вао нау ку. О свом тро шку издр жа вао 
је 40 уче ни ка. Пре нео је исту као епи скоп 
Гор њо-кар ло вач ки 1829. годи не у Кар ло-
вац, а у Пла шком на место ње 1831. годи-
не покре нуо При прем ну бого слов ску шко-
лу. Побри нуо се да срп ска деца у гра ни-
чар ским немач ким шко ла ма доби ју пра-
во слав ни кати хи зис.

Мушиц ки је умро као вла ди ка у Гор њем 

Кар лов цу 15. мар та 1837. годи не. Сахра-
њен је на тамо шњем пра во слав ном гро-
бљу. На мра мор ној пло чи с пред ње стра не 
пише: ,,Епи ско пу Слав ном срп ском пје сни-
ку Луки ја ну Мушиц ком диже спо ме ник 
при зна ње срп ског наро да“, и сти хо ви: 

,,Гла сом арфе сво је 
Бу дио је и учио Србље љубит род,
А род вјеч не сла ве спо мен диже 

Ро до љу бља учи те љу свом“

Са зад ње стра не напи са но је: ,,Рођен у 
Теме ри ну г. 1777. Епи скоп од годи не 1828. 
до год. 1837. Упо ко јио се дне 15. мар та 
1837. годи не“.

Њего ва смрт сна жно је одјек ну ла међу 
уче ним Срби ма тог вре ме на, а Његош је о 
томе испе вао сти хо ве:

,,Храм се срп ских Музах раз ру ши на вје ки,
Увјех ну ше вјен ци пасти ра и пјев ца;

Паде сту пац, сна жни оте че ске цркве, 
Кате дра је пуста, а лира пре бје на,

Мушиц ко га нема, начал ни ка кина!“

Од  лич не библи о те ке Луки ја на Мушиц-
ког кре ну ла је 1837. годи не да се ства ра 
Народ на библи о те ка Срби је.

Данас се име Луки ја на Мушиц ког спо-
ми ње само у уским књи жев ним кру го ви-
ма. Непра вед но је запо ста вљен у школ-
ским про гра ми ма, на часо ви ма срп ског 
јези ка или исто ри је. Њего во име спо ми ње 
се само у свој ству учи те ља и пома га ча 
Вука Сте фа но ви ћа Кара џи ћа. Нажа лост, не 
ана ли зи ра ју се њего ве оде, не спо ми ње се 
његов зна чај срп ском јези ку, кул ту ри, 
исто ри ји и тра ди ци ји. У Теме ри ну име 
Луки ја на Мушиц ког носе ули ца, сред ња 
шко ла и кул тур ни цен тар.

К.Н.Н.

ГЛАС НАРО ДО ЉУП ЦА
(песма посве ће на серб ско ме роду)

- одло мак -
У туђ ми народ да с’ не пре ли је мо,

Нек  нас гре ју мисли те!
Да! Нек нас гре ју, па и к делу воде,

Тру ло зрно, гола реч.
Нас сви ше Све ти Сава, Душан...мотре 

Је смо л’ ми достој ни њих!
Ама нет њин: ,,У добру сло жни буд’те!

Прут сам слаб, у сно пу јак!“
И Луки јан је уви део да опста нак срп-

ског наро да лежи у сло зи, међу соб ном 
раз у ме ва њу и трпље њу. Или, ка ко ми 
данас каже мо: ,,Само сло га Срби на спа-
са ва“.
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Војвођанска лига „Југ“ 

ЈАРА ЧА НИ УДАХ НУ ЛИ КИСЕ О НИК
Мла дост (БЈ) – Доњи Срем 2015 1:0 (1:0)

Бач ки Јарак – Ста ди он Лива ди ца. Гле да-
ла ца: 200. Суди ја: Нема ња Кам пић (Нови 
Сад) 7. Стрелaц: Дри нић у 37. мину ту. Жути 
кар то ни: Зец, Ђукић, Стје па но вић, Мар ко-
вић (Мла дост), Мила но вић (Доњи Срем 
2015).

МЛА ДОСТ: Ромић 7, Ђукић 7, Осто јић 7, 
Бајић 7, Бабић 8, Дри нић 8, Стје па но вић 
7,5, Зец 7, Мар ко вић 7,5, Дми чић 6,5 (од 46. 
Зукић 7), Папак 6,5 (од 87. Сто ја но вић –).

ДОЊИ СРЕМ 2015: Ристић 6, Јешић 6,5, 
Зорић 7, Ради во је вић 7, Рудан 7,5, Зејић 
6,5, Мила но вић 7, Радо са вље вић 6 (од 68. 
Љубо је вић –), Мар ко вић 7, Вук ма но вић 6,5, 
Секу лић 7.

 Играч утак ми це: Дри нић
 Јара ча ни су се, пред во ђе ни новим тре-

не ром Савом Кова че ви ћем, радо ва ли 
после осам кола, чиме су удах ну ли кисе о-
ник у бор би за опста нак. Хра бро су пла во-
бели ушли у меч, а дру го пла си ра ни тим на 
табе ли, саплео је капи тен Мир ко Дри нић. 
Оду зео је лоп ту Зора ну Зеји ћу и рас па лио 
са 25 мета ра, пого див ши доњи угао, уз сла-
бу реак ци ју гол ма на Дра ги ше Ристи ћа.

 Нај бо љу шан су да дупли ра капи тал, 
имао је што пер Бојан Бабић, у 58. мину-
ту, када је уда р цем гла вом, после кор не ра 
Тихо ми ра Зеца, уздр мао преч ку.

 Вања Мар ко вић је аси сти рао Луки Секу-
ли ћу за шут из чисте пози ци је, а гол ман 

Нема ња Ромић је хра бром интер вен ци јом 
пре у сме рио лоп ту у кор нер. Пре драг Мар-
ко вић, иако вези ста, силом при ли ка, био 
је нај и сту ре ни ји у фор ма ци ји дома ћи на и 

мало је недо ста ја ло да кор нер Зеца кру ни-
ше погот ком. Вели ка три бода, оста ла су на 
кишом уми ве ној Лива ди ци...

М. Мени ћа нин

МИНИ МА ЛАЦ: Дри нић и Стје па но вић (Мла дост), Зорић (Доњи Срем 2015) ФОТО: М. Мени ћа нин

ПАСТОР ИЗ ПЕНА ЛА ДОНЕО РАДОСТ
Сло га (Т) – Рад нич ки (Ш) 2:1 (0:0)

ТЕМЕ РИН: Ста ди он Сло ге, 
гле да ла ца: 100, суди ја: Грму-
ша (Петро ва ра дин), стрел ци: С. 
Кочиш у 55. и Пастор (из пена ла) 
у 86. за Сло гу, Крај но вић у 81. за 
Рад нич ки, жути кар то ни: Јак шић 
(Сло га), Сарић (Рад нич ки).

СЛО ГА: Вој во дић 7, Мар ко вић 
7, Пастор 8, Јако вље вић 7,5, И. 
Кочиш 7, Ерга рац 7, Авда ло вић 7 
(од 87. Ћелић – ), Дер ви ши 7 (од 
46. Мар ја но вић 7), Јак шић 7,5, 
Пави ће вић 7 (од 78. Борић –), С. 
Кочиш 7,5.

РАД НИЧ КИ: Нико лић 7,5, Апе-
р лић 7, Дрча 7, Стој шић 7, Сми-
ља нић 7,5, Крај но вић 7,5, Сарић 
7, Вла и са вље вић 6,5, Добро је вић 
6 (од 70. Јова но вић - ), Субић 7, 
Савић 6,5.

 Бор ба се рас плам са ла у дру-
гом полу вре ме ну, а за радост 

Теме ри на ца побри нуо се Срђан 
Кочиш. После удар ца Нена да 
Мар ја но ви ћа, уз прет ход ну гре-
шку мла дог Добро је ви ћа, нај бо-
ље је реа го вао на одби так и лоп-
ту послао иза леђа бону са Мар ка 
Нико ли ћа. Мало је недо ста ја ло 
да се и брат Иван упи ше у листу 
стре ла ца, али ста ти ва је била 
саве зник гости ју. 

 Душан Крај но вић је, девет 
мину та пре кра ја, као метак, уле-
тео иско са у казне ни про стор и 
изјед на чио резул тат. Пре кр ша јем 
је у казне ном про сто ру зау ста-
вљен Зоран Јак шић, а одго вор-
ност је пре у зео капи тен Роберт 
Пастор, озна чив ши крај сери је од 
три уза стоп на пора за. Шиђа ни су 
у надок на ди вре ме на пого ди ли 
преч ку.

М. М.


	Nase novine korice.pdf
	Nase novine str 3-18.pdf



