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АКТУЕЛНО

Председник Општине Темерин Младен Зец обишао Дом здравља у Темерину

ДОМ ЗДРА ВЉА У ТЕМЕ РИ НУ ДОБИО 
НОВО ВОЗИ ЛО ЗА ХИТ НУ ПОМОЋ

Дом здра вља Теме рин ове 
годи не 19. маја добио је 
ново сани тет ско вози ло 

за хит ну помоћ. При је му вози ла 
при су ство вао је пред сед ник 
општи не Теме рин Мла ден Зец, 
који се том при ли ком захва лио 
Министарству здравља 
републике Србије и нагла сио да 
ће локал на само у пра ва као и до 
сада пома га ти рад ове здрав-
стве не уста но ве издва ја њем 
одре ђе них сред ста ва на годи-
шњем нивоу.

– Моји сарад ни ци и ја,зајед но 
са дирек то ром Томи сла вом 
Угар ко ви ћем и колек ти вом 
Дома здра вља, при су ство ва ли 
смо при је му вози ла. Овом при-
ли ком захва љу јем се 
Министарству здравља 
републике Србије и оче ку јем да 
ће сада усло ви рада и пру жа ње 
здрав стве них услу га бити 
побољ ша ни, наро чи то за хит ну 
слу жбу.

– Без обзи ра што је Покра ји на 
осни вач Дома здра вља, локал-
на само у пра ва ће као и до сада, 
тако ђе пома га ти рад ове здрав-
стве не уста но ве издва ја њем 
одре ђе них сред ста ва на годи-
шњем нивоу – нагла ша ва Зец.

Дом здра вља Теме рин од 
Покрајн ског секре та ри ја та за 
здрав ство ове годи не добио је 
7.146 мили о на дина ра за набав-
ку меди цин ске опре ме. Овим 
сред стви ма здрав стве ни цен тар 
у Теме ри ну наба ви ће ком плет-
ну опре му за офта мо ло ги ју, 
интра о рал ни ренд ген за сто ма-
то ло ги ју и ауто клав – апа рат за 

сте ри ли за ци ју. 
Пре ма речи ма дирек то ра 

Дома здра вља Теме рин др 
Томи сла ва Угар ко ви ћа, од 
вели ког зна ча ја је ново вози ло, 
јер ће слу жи ти за тран спорт 
паци је на та који ма то буде нај-
по треб ни је.

– Дом здра вља је здрав стве на 
уста но ва која пру жа при мар ну 

здрав стве ну зашти ту на нивоу 
општи не Теме рин. У скло пу 
помо ћи домо ви ма здра вља и 
здрав стве ним уста но ва ма на 
тере ну Репу бли ке Срби је ми 
смо доби ли данас ново сани тет-
ско вози ло, које ће нам слу жи ти 
за бржи тран спорт наших паци-
је на та, како боле сних од Кови-
да, тако и свих дру гих хит них 
ста ња. У скло пу дру гих набав ки 
у овој годи ни доби ће мо још од 
Покра ји не опре му за офта мо ло-
ги ју, рен ген за сто ма то ло ги ју и 
нови ауто клав. Тако да ћемо 
бити ком плет опре мље ни што 
се тиче опре ме за при мар ну 
здрав стве ну зашти ту – дода је 
Угар ко вић.

Нова меди цин ска опре ма, 
сани тет ско вози ло, сана ци ја 
здрав стве них обје ка та зна чај но 
поди жу квал тет здрав стве 
зашти те. То, чини се, има посе-
бан зна чај у малим локал ним 
само у пра ва ма као што је општи-
на Теме рин. Захва љу ју ћи подр-
шци Покра јиснке вла де и доброј 
сарад њи са локал ном само у-
пра вом, учи ње ни су ква ли та-
тив ни пома ци у обла сти здрав-
ства.

С. К.
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Одр жа на про мо ци ја добро вољ ног слу же ња вој ног рока у Теме ри ну

ДОБАР ОДЗИВ ГРА ЂА НА ЗА
ДОБРО ВОЉ НО СЛУ ЖЕ ЊЕ ВОЈ НОГ РОКА
У цен тру Теме ри на, испред гале ри-

је Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ Теме рин, 5. маја одр-

жа на је про мо ци ја добро вољ ног слу-
же ња вој ног рока, на којој је при су-
ство вао вели ки број осно ва ца и сред-
њо шко ла ца из наше, али и сусед них 
општи на. 

Посе ти о ци су могли да погле да ју и 
узму реклам ни мате ри јал, а има ли су и 
при ли ку да поста ве пита ња, на које је 
одго ва рао мајор Вла ди ца Шља пић. 

Поред мајо ра, про мо ци ји су при су-
ство ва ли пред сед ник Општи не Теме-
рин Мла ден Зец, али и начел ник 
Јужно бач ког управ ног окру га Милан 
Нова ко вић. 

Циљ медиј ске про мо ци је слу же ња 
вој ног рока био је да се гра ђа ни ма 
при бли жи и поја сни оба ве за уво ђе ња 
у вој ну еви ден ци ју, начин при ја вљи ва-
ња кан ди да та, као и могућ ност засни-
ва ња рад ног одно са у Вој сци Срби је у 
свој ству про фе си о нал ног вој ни ка. 

Уче ни ци су има ли при ли ку да се 
више инфор ми шу и о настав ку шко ло-
ва ња у сред њим струч ним вој ним шко-
ла ма; Вој ној гим на зи ји, Вој ној ака де-
ми ји и Меди цин ском факул те ту вој но 
меди цин ске ака де ми је. 

Мајор Шља пић каже да добро вољ но 
слу же ње вој ног рока тра је шест месе-
ци и након тога мла ди има ју могућ ност 
да сту пе у стал ни рад ни однос као про-
фе си о нал ни вој ни ци Вој ске Срби је. 

– Прво слу же ње вој ног рока тра је 
месец и по дана у цен три ма за обу ку у 
Сом бо ру, Лесков цу и Ваље ву. Сле де-

ћих месец и по дана у цен три ма за спе-
ци ја ли стич ку обу ку, а наред на три 
месе ца у једи ни ца ма Вој ске Срби је. 
Даје се могућ ност мла дим људи ма, 
који добро вољ но одслу же вој ни рок, 
да сту пе у рад ни однос као про фе си о-
нал ни вој ни ци. Обез бе ђен им је сме-
штај и хра на и сва ки месец доби јау 

нов ча ну накна ду до 38.000 дина ра, у 
зави сно сти од тога како се пока жу на 
обу ци – обја шња ва Шља пић. 

Пред сед ник општи не Мла ден Зец 
нагла сио је да гра ђа ни наше општи не 
све додат не инфор ма ци је могу да 
доби ју у Кан це ла ри ји вој ног одсе ка у 
Теме ри ну. 

– Важно је да наши сугра ђа ни зна ју 
да има мо Кан це ла ри ју вој ног одсе ка у 
Општи ни Теме рин која ради сва ког 
четврт ка од 8 до 14 часо ва, тако да 
могу да се инфор ми шу у том тер ми ну о 
све му што се тиче вој не еви ден ци је. 
Одзив је вели ки, а оно што смо при ме-
ти ли јесте да мно го више жена дола зи 
по про мо тив ни мате ри јал. Искре но се 
надам да ће се омла ди на при ја ви ти у 
још већем бро ју, јер је част бити вој ник 
Репу бли ке Срби је – нагла ша ва Зец.

Сви заин те ре со ва ни додат не инфор-
ма ци је могу да доби ју на број теле фо-
на 021/4835-213 или меј лом cen tar mo-
no vi sad@ mod.gov .rs, док се при ја ва за 
добро вољ но слу же ње вој ног рока 
врши путем сај та mod.gov.rs. 

Т. К.

Бач ки Јарак обе ле жио Дан коло ни за ци је, Дан села и Дан Основ не шко ле „Слав ко Родић“

„ЖИВА“ ИСТО РИ ЈА БАЧ КОГ ЈАР КА

У Етно-пар ку „Брв на ра“ у Бач ком Јар ку 
11. маја Све ча ном ака де ми јом обе ле-
жен је Дан коло ни за ци је, Дан Месне 

зајед ни це Бач ки Јарак, али и Дан Основ не 
шко ле „Слав ко Родић“. 

Све ча но сти су, поред пред став ни ка Саве та 
МЗ Бач ки Јарак, при су ство ва ли и пред сед-
ник општи не Мла ден Зец, чла но ви Општин-
ског већа, али и вели ки број гра ђа на.

Пред сед ник општи не том при ли ком иста-
као је важност обе ле жа ва ња овог дана. 

– Ово место сво јим изгле дом под се ћа на 
зави чај наших пре да ка коло ни ста. Сами су 
га осми сли ли и пре не ли како би бар део 
свог зави ча ја има ли у новој отаџ би ни, дру-
га чи јој од оне у којој су одра сли. Ова Брв на-

ра њих је под се ћа ла, а нас учи и даље о 
живо ту каквим су нека да живе ли. Овде су 
кре ну ли од нуле са изра же ним патри о ти-
змом, бор бе но шћу, соли дар но шћу и жељом 
за обно ву земље. На томе смо им вео ма 
захвал ни и ево, већ 76 годи на чува мо успо-
ме ну на тре ну так када су наши пре ци кро чи-
ли на ово тле – каже Зец. 

Гости ма се обра тио и пред сед ник Саве та 
МЗ Бач ки Јарак Вла до Кара но вић нагла сив-
ши да овај датум тре ба сва ке годи не обе ле-
жа ва ти она ко како то доли ку је.

– Обе ле жа ва мо Дан МЗ Бач ки Јарак, а 
овај дан гра ђа ни нази ва ју и Даном коло ни-
за ци је. Пре тач но 76 годи на наши дедо ви и 
оче ви напу сти ли су сво ја веков на огњи шта 

да би засно ва ли сасвим нови живот у нашем 
месту. Овај датум, 11. мај, имао је дугу тра-
ди ци ју обе ле жа ва ња, међу тим, у јед ном 
пери о ду то је изо ста ло. Став саве та МЗ Бач-
ки Јарак и гра ђа на је да се наста ви са обе ле-
жа ва њем тог дату ма она ко како то доли ку је, 
што је и учи ње но. 

Пре ма попи су ста нов ни штва из 2011. 
годи не Бач ки Јарак има 5.687 ста нов ни ка и 
пред ста вља јед но од при јат ни ји х и мир ни-
јих места за живот, које се нала зи надо мак 
Новог Сада, што га чини још атрак тив ни јим. 

Т. К.

НАСЕ ЉА ВА ЊЕ
КОЛО НИ СТА
ДО кра ја 1945. годи не 45.000 поро ди-

ца из раз ли чи тих кра је ва тада шње Југо-
сла ви је напу сти ло је сво ја огњи шта и 
досе ли ло се на има ња вој во ђан ских 
Нема ца. 

У Бач ки Јарак се 1946. годи не досе ли-
ло 254 поро ди це са око 1.600 чла но ва, 
пре те жно из Босан ске Кра ји не. То је 
било окон ча ње прве фазе насе ља ва ња 
коло ни ста. Досе ља ва ње је наста вље но 
и током 1947. годи не, када је досе ље но 
још 113 поро ди ца са укуп но 676 чла но-
ва. По  зва нич ним пода ци ма Бач ки 
Јарак је Нову 1948. годи ну доче као са 
2.438 ста нов ни ка. 
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ра њих је под се ћа ла, а нас учи и даље о 
живо ту каквим су нека да живе ли. Овде су 
кре ну ли од нуле са изра же ним патри о ти-
змом, бор бе но шћу, соли дар но шћу и жељом 
за обно ву земље. На томе смо им вео ма 
захвал ни и ево, већ 76 годи на чува мо успо-
ме ну на тре ну так када су наши пре ци кро чи-
ли на ово тле – каже Зец. 

Гости ма се обра тио и пред сед ник Саве та 
МЗ Бач ки Јарак Вла до Кара но вић нагла сив-
ши да овај датум тре ба сва ке годи не обе ле-
жа ва ти она ко како то доли ку је.

– Обе ле жа ва мо Дан МЗ Бач ки Јарак, а 
овај дан гра ђа ни нази ва ју и Даном коло ни-
за ци је. Пре тач но 76 годи на наши дедо ви и 
оче ви напу сти ли су сво ја веков на огњи шта 

да би засно ва ли сасвим нови живот у нашем 
месту. Овај датум, 11. мај, имао је дугу тра-
ди ци ју обе ле жа ва ња, међу тим, у јед ном 
пери о ду то је изо ста ло. Став саве та МЗ Бач-
ки Јарак и гра ђа на је да се наста ви са обе ле-
жа ва њем тог дату ма она ко како то доли ку је, 
што је и учи ње но. 

Пре ма попи су ста нов ни штва из 2011. 
годи не Бач ки Јарак има 5.687 ста нов ни ка и 
пред ста вља јед но од при јат ни ји х и мир ни-
јих места за живот, које се нала зи надо мак 
Новог Сада, што га чини још атрак тив ни јим. 

Т. К.

НАСЕ ЉА ВА ЊЕ
КОЛО НИ СТА
ДО кра ја 1945. годи не 45.000 поро ди-

ца из раз ли чи тих кра је ва тада шње Југо-
сла ви је напу сти ло је сво ја огњи шта и 
досе ли ло се на има ња вој во ђан ских 
Нема ца. 

У Бач ки Јарак се 1946. годи не досе ли-
ло 254 поро ди це са око 1.600 чла но ва, 
пре те жно из Босан ске Кра ји не. То је 
било окон ча ње прве фазе насе ља ва ња 
коло ни ста. Досе ља ва ње је наста вље но 
и током 1947. годи не, када је досе ље но 
још 113 поро ди ца са укуп но 676 чла но-
ва. По  зва нич ним пода ци ма Бач ки 
Јарак је Нову 1948. годи ну доче као са 
2.438 ста нов ни ка. 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

Доја ве лажне
- при ти сци пра ви

Пости збор ни пери од, по логи ци 
ства ри, вре ме је када кроз гру пи-
са ње поли тич ких акте ра, пре го во-

ре и кон так те пар ла мен тар них гру па ци-
ја, пре по зна је мо састав могу ће вла де, 
а самим тим и прав це буду ће држав не 
поли ти ке. То би нам био глав ни фокус 
инте ре со ва ња да је ситу а ци ја ста бил на, а свет у сво јим регу-
лар ним токо ви ма. Међу тим није тако. Оту да може мо само да 
кон ста ту је мо да након убе дљи ве побе де на пред сед нич ким 
избо ри ма, доми нант на фигу ра оста је Вучић, док је пита ње 
саста ва вла де још увек отво ре но и у мно го ме зави си од дина-
ми ке, коли ко од руско-укра јин ског рата, толи ко, а још и више, 
од еко ном ско-медиј ског рата изме ђу колек тив ног запа да и 
вели ке сло вен ске држа ве.

Дакле, за пот пу ни епи лог избо ра по све му суде ћи мора ће-
мо још да саче ка мо. Више због горе наве де ног финан сиј ско-
медиј ског рата него несум њи ве комот но сти коју има вла да ју-
ћа стран ка због гото во апсо лут не већи не у пар ла мен ту, која 
је, уз непри ко сно ве ност Вучи ћа као лиде ра, не тера на жур бу 
у фор ми ра њу вла де. Наи ме поја ча ва њем уло га у кон фрон та-
ци ји запад не импе ри је пред во ђе не Аме ри ком и Пути но ве 
Руси је неу трал ни курс Срби је поста је све теже одр жив. 

У том кон тек сту видим поја ча ва ње спе ци јал них деј ста ва и 
обли ка рато ва ња на нашим про сто ри ма. Ове актив но сти има-
ју за циљ про из вод њу деста би ли за ци је, поја ча ва ње осе ћа ја 
неси гур но сти, а све у циљу нару ша ва ња наше несвр ста но-
сти. Ово зах те ва кон цен тра ци ју држа ве на акту ел не поку ша је 
њене деста би ли за ци је и на неу тра ли са ње кам па ње убри зга-
ва ња стра ха у систем, са циљем да се под тим ути ца јем усме-
ри наша поли ти ка.

Потвр да горе наве де не про из вод ње стра ха су доја ве о под-
мет ну тим бом ба ма у тржним цен три ма, мосто ви ма, па чак и 
мно го број ним шко ла ма у Срби ји. Прво су доја ве биле скон-
цен три са не на Бео град, где је, поред мно гих дру гих уста но-
ва, гото во сто шко ла доби ло пре те ће меј ло ве. Пре неко ли ко 
дана шко ле и дру ги објек ти на про сто ру Новог Сад и око ли не 
тако ђе су доби ли доја ве о под мет ну тим екс пло зи ви ма. 

На спи ску уста но ва који ма се пре ти нашле су се и гото во 
све шко ле, као и пред школ ска уста но ва на про сто ру општи-
не Теме рин. Када ово ме дода мо пред ход не прет ње, пре свих 
ави о ни ма “Ер Срби је”, још са почет ка кри зе на исто ку, може-
мо кон ста то ва ти да је нај ве ро ват ни ји циљ посте пе на про из-
вод ња неси гур но сти, под сти ца ње општег стра ха и пани ке, 
губи так само пу зда ња, поја ча ва ње осе ћа ја немо ћи држа ве и 
раст неза до вољ ства код гра ђа на, а све како би се вла сти ма у 
Срби ји “помо гло” да се опре де ле у гло бал ној кон фрон та ци-
ји (колек тив ног Запа да и Руси је) иза зва ној ратом у Укра ји ни.

Сигур но је фор ми ра ње вла де бит но, али у ситу а ци ји када 
се зна ко ће води ти држав ни брод и бити доми нан тан у извр-
шној вла сти (да ли у овој или оној ком би на ци ји) бит ни је је 
како ће држа ва да одго во ри на без бед но сне иза зо ве, те на 
који начин ће издр жа ти при ти ске и задр жа ти пра вил на курс у 
одно су на акту ел не свет ске кон фрон та ци је. Упр кос све јачим 
при ти сци ма, који ће сигур но еска ли ра ти у наред ном пери о ду 
(ко зна какве нас још прет ње и изне на ђе ња оче ку ју), надам 
се да ће држа ва сачу ва ти свој неу трал ни курс, који под ра зу-
ме ва наста вак сарад ње са запа дом, али и неу во ђе ње санк ци-
ја Руси ји (кобан за нас био би пре кид сарад ње са било којом 
стра ном у суко бу). Знам, лако је рећи – вра шки тешко оства-
ри ти.

Про грам струч не обу ке „Уна пре ђе ње дру штве не одго вор но сти у про це су акти ва ци је
осе тљи вих дру штве них гру па“ 12. маја одр жан у про сто ри ја ма Днев ног цен тра

ПРО БЛЕ МИ ОСЕ ТЉИ ВИХ ГРУ ПА
СУ УСТВА РИ НАШИ ПРО БЛЕ МИ

Цен тар ове годи не обе ле жа ва свој јуби леј - 10 годи на посто ја ња - Рас пи сан ликов ни кон курс под 
нази вом ‘’СВЕ БОЈЕ ИНклу зи је’’ наме њен  деци од 4 до 18 годи на

Днев ни цен тар за децу и 
мла де из Теме ри на 12. 
маја у сво јим про сто ри ја-

ма орга ни зо вао је про грам 
струч не обу ке под нази вом 
„Уна пре ђе ње дру штве не одго-
вор но сти у про це су акти ва ци је 
осе тљи вих дру штве них гру па“. 
Реч је о струч ном ску пу са прак-
ти ча ри ма који раде са посеб но 
осе тљи вим гру па ма у сво јим 
гра до ви ма, општи на ма. Ску пу 
су при су ство ва ли пред став ни-
ци локал не само у пра ве, соци-
јал не зашти те, пред школ ства, 
НВО, меди ја и дру гих уче сни ка 
и гости ју из дру гих гра до ва. 

Пре ма речи ма коор ди на тор-
ке Днев ног цен тра Биља не 
Мари чи ћ о ку пља ње је има ло 
за циљ  ја ча ње ком пе тен ци ја 
кључ них локал них акте ра, ради 
обез бе ђе ња ефи ка сни је међу-
сек тор ске подр шке актив ној 
инклу зи ји, запо шља ва њу, при-
ме ни наци о нал них мера и про-
гра ма запо шља ва ња и пред ста-
вља ња при ме ра нај бо ље прак-
се из земље.

– Ово је при ли ка да на један 
про фе си о на лан начин види мо 
шта може мо овде ми на лока лу 
ура ди ти као јед на међу сек тор-
ска сарад ња, у сми слу и запо-

шља ва ња и обра зо ва ња, соци-
јал не зашти те и дру гих јав них 
пред у зе ћа локал не само у пра-

ве, невла ди них орга ни за ци ја, 
при вре де. И на који начин 
уства ри пру жи ти свим људи ма 
да има ју јед на ке шан се, да 
живе један живот досто јан-

ствен чове ка, веза но и за њихо-
во кре та ње, и за њихо во запо-
шља ва ње пре све га и при ступ 

тржи шту рада за један ква ли-
тет ни ји живот. Чини ми се да 
сви има мо потре бу да живи мо 
исто – изри чи та је коор ди на-
тор ка Днев ног цен тра.

Вели ки број уче сни ка је иска-
зао задо вољ ство исхо ди ма ове 
акре ди то ва не обу ке и пред ло-
жио да обу ке буду кон ти ну и ра-
не и тра ју дуже.

Днев ни цен тар за децу и 
мла де, ове годи не обе ле жа ва 
свој јуби леј - 10 годи на посто ја-
ња и рада на уна пре ђе њу ква-
ли те та живо та и одра ста ња 
деце у Теме ри ну. Током деце-
ни је успе шног рада, цен тар је 
сво јим услу га ма обу хва тио пре-
ко 600 деце и мла дих као и 
дво стру ко више роди те ља. Код 
нај ве ћег бро ја деце, пру же на је 
сти му ла ци ја њихо вом раз во ју, 
боља кому ни ка ци ја и соци ја ли-
за ци ја, сте че не број не вешти не 
из раз ли чи тих обла сти, постиг-
ну та већа само стал ност и само-
по у зда ње, боља при хва ће ност 
међу вршња ци ма, актив ни је 
укљу чи ва ње у живот и дру го. 

СВЕ БОЈЕ ИНклу зи је
СЛЕ ДЕ ЋИ у низу актив но сти 

Днев ног цен тра је тек рас пи-
сан ликов ни кон курс под нази-
вом ‘’СВЕ БОЈЕ ИНклу зи је’’ 
наме њен  деци од 4 до 18 
годи на. Кон курс нуди свој 
деци јед на ке шан се да раз ми-
шља ју, гово ре те зајед но ства-
ра ју и дру же се. Кон курс је 
отво рен до 17. јуна 2022. годи-
не, након при ку пља ња при-
спе лих радо ва, у Кул тур ном 
цен тру биће упри ли че на изло-
жба и доде ла награ да нај у спе-
шни јим. Оче ку је се вели ко 
уче шће деце која ће шаре ни-
лом боја пока за ти лепо ту раз-

ли чи то сти и мул ти ет нич ког 
живо та у зајед ни ци каква је 
Теме рин.

Пре ма речи ма Биља не 
Мари чић, општи на Теме рин 
подр жа на је у окви ру про јек та 
‘’Под сти цај но роди тељ ство’’ 
кроз струч но-саве то дав ну 
подр шку про фе си о нал ци ма 
из сек то ра соци јал не зашти те, 
обра зо ва ња и здрав ства у 
циљу пру жа ња ефи ка сни је 
подр шке роди тељ ству у локал-
ној зајед ни ци, а који спро во ди 
СКГО, УНИ ЦЕФ и Мини стар-
ство за бри гу о поро ди ци Вла-
де Репу бли ке Срби је. 

Услу ге сва ко днев но пру жа ју 
спе ци ја ли зо ва ни стуч ња ци, 
педа го шке, пси хо ло шке, дефек-
то ло шке и физи о те ра пиј ске 
стру ке и изве стан број људи 
који на раз не начи не, подр жа-
ва ју ове рањи ве гру пе. 

За пру жа ње услу га, цен тар 
посе ду је наци о нал ну лицен цу 
већ пет годи на, с обзи ром на то 
да испу ња ва нео п ход не усло ве 
за оба вља ње те врсте рада. 

У цен тру функ ци о ни ше днев-
ни бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју, као локал-
на услу га у обла сти соци јал не 
зашти те, која допри но си одр-
жа ва њу и раз во ју капа ци те та 
деце са смет ња ма у раз во ју и 
њихо вим поро ди ци ма. Код 
мла дих је побољ ша на спо соб-
ност бри ге о себи и оба вља њу 
живот них актив но сти и вешти-
не сна ла же ња у јав ном пре во-
зу, кори шће ње јав них слу жби, 
у про дав ни ци, рад ном анга жо-
ва њу и запо шља ва њу и што 
само стал ни јем укљу чи ва њу у 
живот у зајед ни це. 

Исто вре ме но, у цен тру се од 
њего вог осни ва ња пру жа ју 
услу ге лого пе да и услу ге физи-
о те ра пе у та деци пред школ ског 
и школ ског узра ста. Ове услу ге 
су из доме на говор но језич ког 
и успо ре ног  пси хо-мотор ног 

раз во ја деце раног узра ста. 
Уво ђе њем ових услу га обез бе-
ђу је се вели ка подр шка и роди-
те љи ма, с обзи ром на то да се 
деци обез бе ђу ју трет ма ни у 
сво јој општи ни што им олак ша-
ва функ ци о ни са ње и сма њу је 
тро шко ве. Савре ме ни начин 
живо та ства ра број не нега тив-
не поја ве, међу који ма и тренд 
пора ста деце са раз ли чи тим 
поте шко ћа ма. То зах те ва већу 
струч ну подр шку, како би се 
пра во вре ме но ума њи ле нега-
тив не после ди ца по буду ће 
гене ра ци је.

Пору ка ове хра бре и хума не 
жене је да не затва ра мо очи, 
јер про блем осе тљи вих гру па је 
уства ри наш про блем.

– Није фра за, наше мало 
неким људи ма зна чи огром но. 
Једи но тако као зајед ни ца, која 
нема пред ра су де, сте ре о ти пе, 
стра хо ве и те нега тив не осу де 
људи који су се само у јед ном 
тре нут ку нашли у неком про-
бле му, може бити јед на одго-
вор на зајед ни ца. Тако да је ово 
што ми данас овде ради мо сви 
зајед но као про фе си о нал ци, 
уства ри посао целе зајед ни це, 
целог дру штва, и мислим да 
нам то уства ри недо ста је – 
пору чу је Мари чић.

С. К.
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саста ва вла де још увек отво ре но и у мно го ме зави си од дина-
ми ке, коли ко од руско-укра јин ског рата, толи ко, а још и више, 
од еко ном ско-медиј ског рата изме ђу колек тив ног запа да и 
вели ке сло вен ске држа ве.

Дакле, за пот пу ни епи лог избо ра по све му суде ћи мора ће-
мо још да саче ка мо. Више због горе наве де ног финан сиј ско-
медиј ског рата него несум њи ве комот но сти коју има вла да ју-
ћа стран ка због гото во апсо лут не већи не у пар ла мен ту, која 
је, уз непри ко сно ве ност Вучи ћа као лиде ра, не тера на жур бу 
у фор ми ра њу вла де. Наи ме поја ча ва њем уло га у кон фрон та-
ци ји запад не импе ри је пред во ђе не Аме ри ком и Пути но ве 
Руси је неу трал ни курс Срби је поста је све теже одр жив. 

У том кон тек сту видим поја ча ва ње спе ци јал них деј ста ва и 
обли ка рато ва ња на нашим про сто ри ма. Ове актив но сти има-
ју за циљ про из вод њу деста би ли за ци је, поја ча ва ње осе ћа ја 
неси гур но сти, а све у циљу нару ша ва ња наше несвр ста но-
сти. Ово зах те ва кон цен тра ци ју држа ве на акту ел не поку ша је 
њене деста би ли за ци је и на неу тра ли са ње кам па ње убри зга-
ва ња стра ха у систем, са циљем да се под тим ути ца јем усме-
ри наша поли ти ка.

Потвр да горе наве де не про из вод ње стра ха су доја ве о под-
мет ну тим бом ба ма у тржним цен три ма, мосто ви ма, па чак и 
мно го број ним шко ла ма у Срби ји. Прво су доја ве биле скон-
цен три са не на Бео град, где је, поред мно гих дру гих уста но-
ва, гото во сто шко ла доби ло пре те ће меј ло ве. Пре неко ли ко 
дана шко ле и дру ги објек ти на про сто ру Новог Сад и око ли не 
тако ђе су доби ли доја ве о под мет ну тим екс пло зи ви ма. 

На спи ску уста но ва који ма се пре ти нашле су се и гото во 
све шко ле, као и пред школ ска уста но ва на про сто ру општи-
не Теме рин. Када ово ме дода мо пред ход не прет ње, пре свих 
ави о ни ма “Ер Срби је”, још са почет ка кри зе на исто ку, може-
мо кон ста то ва ти да је нај ве ро ват ни ји циљ посте пе на про из-
вод ња неси гур но сти, под сти ца ње општег стра ха и пани ке, 
губи так само пу зда ња, поја ча ва ње осе ћа ја немо ћи држа ве и 
раст неза до вољ ства код гра ђа на, а све како би се вла сти ма у 
Срби ји “помо гло” да се опре де ле у гло бал ној кон фрон та ци-
ји (колек тив ног Запа да и Руси је) иза зва ној ратом у Укра ји ни.

Сигур но је фор ми ра ње вла де бит но, али у ситу а ци ји када 
се зна ко ће води ти држав ни брод и бити доми нан тан у извр-
шној вла сти (да ли у овој или оној ком би на ци ји) бит ни је је 
како ће држа ва да одго во ри на без бед но сне иза зо ве, те на 
који начин ће издр жа ти при ти ске и задр жа ти пра вил на курс у 
одно су на акту ел не свет ске кон фрон та ци је. Упр кос све јачим 
при ти сци ма, који ће сигур но еска ли ра ти у наред ном пери о ду 
(ко зна какве нас још прет ње и изне на ђе ња оче ку ју), надам 
се да ће држа ва сачу ва ти свој неу трал ни курс, који под ра зу-
ме ва наста вак сарад ње са запа дом, али и неу во ђе ње санк ци-
ја Руси ји (кобан за нас био би пре кид сарад ње са било којом 
стра ном у суко бу). Знам, лако је рећи – вра шки тешко оства-
ри ти.

Про грам струч не обу ке „Уна пре ђе ње дру штве не одго вор но сти у про це су акти ва ци је
осе тљи вих дру штве них гру па“ 12. маја одр жан у про сто ри ја ма Днев ног цен тра

ПРО БЛЕ МИ ОСЕ ТЉИ ВИХ ГРУ ПА
СУ УСТВА РИ НАШИ ПРО БЛЕ МИ

Цен тар ове годи не обе ле жа ва свој јуби леј - 10 годи на посто ја ња - Рас пи сан ликов ни кон курс под 
нази вом ‘’СВЕ БОЈЕ ИНклу зи је’’ наме њен  деци од 4 до 18 годи на

Днев ни цен тар за децу и 
мла де из Теме ри на 12. 
маја у сво јим про сто ри ја-

ма орга ни зо вао је про грам 
струч не обу ке под нази вом 
„Уна пре ђе ње дру штве не одго-
вор но сти у про це су акти ва ци је 
осе тљи вих дру штве них гру па“. 
Реч је о струч ном ску пу са прак-
ти ча ри ма који раде са посеб но 
осе тљи вим гру па ма у сво јим 
гра до ви ма, општи на ма. Ску пу 
су при су ство ва ли пред став ни-
ци локал не само у пра ве, соци-
јал не зашти те, пред школ ства, 
НВО, меди ја и дру гих уче сни ка 
и гости ју из дру гих гра до ва. 

Пре ма речи ма коор ди на тор-
ке Днев ног цен тра Биља не 
Мари чи ћ о ку пља ње је има ло 
за циљ  ја ча ње ком пе тен ци ја 
кључ них локал них акте ра, ради 
обез бе ђе ња ефи ка сни је међу-
сек тор ске подр шке актив ној 
инклу зи ји, запо шља ва њу, при-
ме ни наци о нал них мера и про-
гра ма запо шља ва ња и пред ста-
вља ња при ме ра нај бо ље прак-
се из земље.

– Ово је при ли ка да на један 
про фе си о на лан начин види мо 
шта може мо овде ми на лока лу 
ура ди ти као јед на међу сек тор-
ска сарад ња, у сми слу и запо-

шља ва ња и обра зо ва ња, соци-
јал не зашти те и дру гих јав них 
пред у зе ћа локал не само у пра-

ве, невла ди них орга ни за ци ја, 
при вре де. И на који начин 
уства ри пру жи ти свим људи ма 
да има ју јед на ке шан се, да 
живе један живот досто јан-

ствен чове ка, веза но и за њихо-
во кре та ње, и за њихо во запо-
шља ва ње пре све га и при ступ 

тржи шту рада за један ква ли-
тет ни ји живот. Чини ми се да 
сви има мо потре бу да живи мо 
исто – изри чи та је коор ди на-
тор ка Днев ног цен тра.

Вели ки број уче сни ка је иска-
зао задо вољ ство исхо ди ма ове 
акре ди то ва не обу ке и пред ло-
жио да обу ке буду кон ти ну и ра-
не и тра ју дуже.

Днев ни цен тар за децу и 
мла де, ове годи не обе ле жа ва 
свој јуби леј - 10 годи на посто ја-
ња и рада на уна пре ђе њу ква-
ли те та живо та и одра ста ња 
деце у Теме ри ну. Током деце-
ни је успе шног рада, цен тар је 
сво јим услу га ма обу хва тио пре-
ко 600 деце и мла дих као и 
дво стру ко више роди те ља. Код 
нај ве ћег бро ја деце, пру же на је 
сти му ла ци ја њихо вом раз во ју, 
боља кому ни ка ци ја и соци ја ли-
за ци ја, сте че не број не вешти не 
из раз ли чи тих обла сти, постиг-
ну та већа само стал ност и само-
по у зда ње, боља при хва ће ност 
међу вршња ци ма, актив ни је 
укљу чи ва ње у живот и дру го. 

СВЕ БОЈЕ ИНклу зи је
СЛЕ ДЕ ЋИ у низу актив но сти 

Днев ног цен тра је тек рас пи-
сан ликов ни кон курс под нази-
вом ‘’СВЕ БОЈЕ ИНклу зи је’’ 
наме њен  деци од 4 до 18 
годи на. Кон курс нуди свој 
деци јед на ке шан се да раз ми-
шља ју, гово ре те зајед но ства-
ра ју и дру же се. Кон курс је 
отво рен до 17. јуна 2022. годи-
не, након при ку пља ња при-
спе лих радо ва, у Кул тур ном 
цен тру биће упри ли че на изло-
жба и доде ла награ да нај у спе-
шни јим. Оче ку је се вели ко 
уче шће деце која ће шаре ни-
лом боја пока за ти лепо ту раз-

ли чи то сти и мул ти ет нич ког 
живо та у зајед ни ци каква је 
Теме рин.

Пре ма речи ма Биља не 
Мари чић, општи на Теме рин 
подр жа на је у окви ру про јек та 
‘’Под сти цај но роди тељ ство’’ 
кроз струч но-саве то дав ну 
подр шку про фе си о нал ци ма 
из сек то ра соци јал не зашти те, 
обра зо ва ња и здрав ства у 
циљу пру жа ња ефи ка сни је 
подр шке роди тељ ству у локал-
ној зајед ни ци, а који спро во ди 
СКГО, УНИ ЦЕФ и Мини стар-
ство за бри гу о поро ди ци Вла-
де Репу бли ке Срби је. 

Услу ге сва ко днев но пру жа ју 
спе ци ја ли зо ва ни стуч ња ци, 
педа го шке, пси хо ло шке, дефек-
то ло шке и физи о те ра пиј ске 
стру ке и изве стан број људи 
који на раз не начи не, подр жа-
ва ју ове рањи ве гру пе. 

За пру жа ње услу га, цен тар 
посе ду је наци о нал ну лицен цу 
већ пет годи на, с обзи ром на то 
да испу ња ва нео п ход не усло ве 
за оба вља ње те врсте рада. 

У цен тру функ ци о ни ше днев-
ни бора вак за децу и мла де са 
смет ња ма у раз во ју, као локал-
на услу га у обла сти соци јал не 
зашти те, која допри но си одр-
жа ва њу и раз во ју капа ци те та 
деце са смет ња ма у раз во ју и 
њихо вим поро ди ци ма. Код 
мла дих је побољ ша на спо соб-
ност бри ге о себи и оба вља њу 
живот них актив но сти и вешти-
не сна ла же ња у јав ном пре во-
зу, кори шће ње јав них слу жби, 
у про дав ни ци, рад ном анга жо-
ва њу и запо шља ва њу и што 
само стал ни јем укљу чи ва њу у 
живот у зајед ни це. 

Исто вре ме но, у цен тру се од 
њего вог осни ва ња пру жа ју 
услу ге лого пе да и услу ге физи-
о те ра пе у та деци пред школ ског 
и школ ског узра ста. Ове услу ге 
су из доме на говор но језич ког 
и успо ре ног  пси хо-мотор ног 

раз во ја деце раног узра ста. 
Уво ђе њем ових услу га обез бе-
ђу је се вели ка подр шка и роди-
те љи ма, с обзи ром на то да се 
деци обез бе ђу ју трет ма ни у 
сво јој општи ни што им олак ша-
ва функ ци о ни са ње и сма њу је 
тро шко ве. Савре ме ни начин 
живо та ства ра број не нега тив-
не поја ве, међу који ма и тренд 
пора ста деце са раз ли чи тим 
поте шко ћа ма. То зах те ва већу 
струч ну подр шку, како би се 
пра во вре ме но ума њи ле нега-
тив не после ди ца по буду ће 
гене ра ци је.

Пору ка ове хра бре и хума не 
жене је да не затва ра мо очи, 
јер про блем осе тљи вих гру па је 
уства ри наш про блем.

– Није фра за, наше мало 
неким људи ма зна чи огром но. 
Једи но тако као зајед ни ца, која 
нема пред ра су де, сте ре о ти пе, 
стра хо ве и те нега тив не осу де 
људи који су се само у јед ном 
тре нут ку нашли у неком про-
бле му, може бити јед на одго-
вор на зајед ни ца. Тако да је ово 
што ми данас овде ради мо сви 
зајед но као про фе си о нал ци, 
уства ри посао целе зајед ни це, 
целог дру штва, и мислим да 
нам то уства ри недо ста је – 
пору чу је Мари чић.

С. К.
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец и деца из
ПУ „Вељ ко Вла хо вић“ помо гли акци ју сађе ња цве ћа у Ста ром пар ку

НАСТА ВАК УРЕ ЂЕ ЊА СПО МЕ НИ КА
ПРИ РО ДЕ У ТЕМЕ РИ НУ – СТА РОГ ПАР КА

Поса ђе но 700 при ме ра ка биља ка – У току и дру га фаза радо ва на уре ђе њу пар ка, која под ра зу ме-
ва раш чи шћа ва ње дотра ја лих ста ба ла – Сле де ћа фаза поста вља ње дечи јег игра ли шта, трим ста зе и 
тере та не на отво ре ном

У Ста ром пар ку у Теме ри ну 
сађе њем цве ћа наста вље-
ни су радо ви на уре ђе њу 

овог зашти ће ног при род ног 
добра, чиме је уре ђе ње пар ка 
дошло до завр шне прве фазе 
радо ва, а у току је и дру га фаза, 
која под ра зу ме ва раш чи шћа ва-
ње дотра ја лих ста ба ла. 

Тим пово дом пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец, 
зајед но са децом из Пред школ-
ске уста но ве „Вељ ко Вла хо вић“, 
19. маја оби шао је и помо гао 
акци ју сађе ња цве ћа у пар ку. 

– Ста ри парк у Теме ри ну важи 
за јед но од оми ље них места 
наших сугра ђа на, у ком про на-
ла зе мир и хлад, али и где дола-
зе са сво јим поро ди ца ма да се 
про ше та ју. Осим тога, ово место 
има вели ки исто риј ски зна чај, 
те смо сма тра ли да истин ски 
заслу жу је да буде уре ђе но. 
Струч ни коор ди на тор радо ва на 
уре ђе њу Ста рог пар ка Мај да 
Адле шић и слу жба ЈКП „Теме-
рин“ ради ли су вред но на њего-
вој рекон струк ци ји, те се сада у 
вели кој мери виде пози тив не 
про ме не. Захва љу јем се деци 
из ПУ „Вељ ко Вла хо вић“ и 
њихо вим вас пи та чи ма на уче-
шћу у овој акци ји и надам се да 
ћемо сви зајед но чува ти и него-
ва ти нове и посто је ће биљ не 
врсте, како бисмо што дуже 
ужи ва ли у њима – пору чио је 
Зец том при ли ком. 

У пар ку ће се у овој завр шној 
првој фази поса ди ти 700 при-
ме ра ка биља ка, а пре ма речи-
ма коор ди на тор ке радо ва Мај-
де Адле шић реч је о врста ма 
које су при ла го ђе не нашем 
под не бљу. 

– Ова два дана се при во ди 
кра ју део про јек та обно ве пар-
ка, који се одно си на поди за ње 
цвет них рон де ла. Биће поса ђе-
но неких 700 при ме ра ка биља-
ка и реч је о врста ма које су 
више го ди шње цвет ни це, тако 
да ће то дати један пот пу но 
нови изглед пар ку. Иза бра не су 
врсте које су вео ма при ла го-

дљи ве усло ви ма који сада вла-
да ју у пар ку и које доми ни ра ју у 
овом нашем вој во ђан ском 
амби јен ту. Јако је бит но да 
напра ви мо ту спо ну са под руч-
јем у којем се нала зи мо, без об-

зи ра што ради мо репли ку 
фран цу ског пеј за жног уре ђе ња, 
мора мо се при ла го ди ти тере ну. 

Дру га фаза радо ва је већ у 
току и под ра зу ме ва наста вак 

раш чи шћа ва ња ста ба ла која су 
дотра ја ла и која сме та ју раз во ју 
здра вих и витал них ста ба ла, 
након чега ће, како исти че 
Адле шић, усле ди ти поди за ње 
дечи јег игра ли шта. 

– Ово је сада нови изглед 
пар ка у одно су на прет ход ни. 
Има нове боје, мири се, цве то-
ве, дина ми ку и вер ти кал ну и 
хори зон тал ну. Ово је нека завр-

шна прва фаза, без об зи ра што 
је прва фаза зва нич но обу хва та-
ла само сад њу дрве ћа и шибља. 
Дру га фаза је већ у току и под-
ра зу ме ва даље раш чи шћа ва ње 
ста ба ла, која више нису за про-
стор пар ка.Раш чи шћа ва ју се 
ста бла која су доста боле сна и 
скло на паду или су у међу вре-
ме ну већ пала, као и ста бла која 
пре ди мен зи о ни ра но захва та ју 
под руч је, у сми слу да је пре гу-
сти слог, због чега она која су 
здра ва и витал на не могу да 
функ ци о ни шу. Сле де ћа фаза 
јесте поди за ње дечи јег игра ли-
шта, обна вља ње трим ста за са 
тере та ном на отво ре ном, а за 
све наред не фазе при ча ће мо 
када све ово буде ура ђе но – 
обја шња ва Адле шић.

У Теме ри ну је 24. маја по 
први пут обе ле жен и Европ ски 
дан пар ко ва у орга ни за ци ји 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Теме рин и сарад њи са 
удру же њем „Дру штво при ја те-
ља баште“ и пре да ва чем Мај-
дом Адле шић. 

Циљ дога ђа ја био је да при-
бли жи људе при ро ди и про ши-
ри свест о зна ча ју зашти ће них 
при род них доба ра. 

Т. К.

Мани фе ста ци ја „Про сто к’о пасуљ“ биће одр жа на 4. јуна на теме рин ском ваша ри шту

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ТЕМЕ РИН СКУ ПАСУ ЉИ ЈА ДУ
УВЕ ЛИ КО У ТОКУ

Тра ди ци о нал на  ма ни фе-
ста ци ја „Про сто к’о па суљ“ 
биће одр жа на 4. јуна на 

теме рин ском ваша ри шту, а 
вели ки број гра ђа на наше 
општи не, али и шире, уве ли ко 
се при ја вљу је за уче ство ва ње у 
так ми че њу кува ња пасу ља.  

Нај ве ћа теме рин ска мани фе-
ста ци ја, која има хума ни тар ни 
карак тер, поче ће у 11 часо ва, а 
дели ће се о ко 3.000 бес плат них 
пор ци ја пасу ља. 

Орга ни за то ри се сва ке годи-
не тру де да се, поред так ми ча-
ра који уче ству ју у над ме та њу, 
добро про ве ду и гра ђа ни који 
су само посе ти о ци ове мани фе-
ста ци је, с тога  и ове годи не 
орга ни зу ју богат кул тур ни и 
забав ни про грам. 

Кул тур но-умет нич ка дру штва, 
дечи ји ани ма то ри, тур нир у 
малом фуд ба лу, али и већ добро 
позна те рав ни чар ске игре Гора-

на Под ли пе ца само су део про-
гра ма пред ви ђе ног за 4. јун. 

Када  је  реч о музич ком  про-
гра му, у току да на  так ми ча ри и 
посе то ци  мо ћи  ће  да  у жи ва ју у 
зву ци ма  там бу ра шко г ор ке стра 
„Бисе ри“ и „Бан де  др ве не“, док  

ће  у ве че  пу бли ку  за ба вља ти 
„Кер бер“ и пева чи ца Мили ца 
Па вло вић. 

Ваша ри ште ће кра си ти и Ули-
ца ста рих зана та, мали вашар 
тра ди ци о нал них про из во да и 
руко тво ри на, а заин те ре со ва ни 

изла га чи се још увек могу при-
ја ви ти. 

При ја ве еки па за так ми че ње  
у кува њу пасу ља су тако ђе још 
увек у току, а коти за ци ја за уче-
шће изно си 5.000 дина ра. Сва ка 
еки па доби ја место за кува ње 
са сто лом и две клу пе, пави-
љон, дрва за ложе ње и поклон 
пакет. 

Заин те ре со ва ни се могу при-
ја ви ти у суве нир ни ци Тури стич-
ке огра ни за ци је општи не Теме-
рин, која се нала зи у цен тру 
Теме ри на од 8 до 15 часо ва, а 
више инфор ма ци ја могу доби ти 
на број теле фо на 021/844-655 
или путем меј ла tem tu ror g@
hot mail.com .

Мани фе ста ци ју „Про сто к’о 
пасуљ“ орга ни зу је Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Теме-
рин, под покро ви тељ ством 
Општи не Теме рин. 

 Т. И.

У мају у општи ни Теме рин про сла вље не сео ске сла ве Ђур ђев дан и Све ти Васи ли је Остро шки

СТА РО ЂУР ЂЕ ВО И СИРИГ
ПРО СЛА ВИ ЛИ СЕО СКЕ СЛА ВЕ

Као и све срп ске поро ди це и срп ска села има ју 
сво је сла ве, а у општи ни Теме рин, у мају месе цу, 
две месне зајед ни це про сла ви ле су сво је сла ве. 

МЗ Ста ро Ђур ђе во 6. маја била је цен тар деша ва-
ња, јер се Ђур ђев дан тра ди ци о нал но про сла вља у 
овом месту већ дуги низ годи на. Цркве на литур ги ја 
слу же на је у хра му Све тог Геор ги ја у Ста ром Ђур ђе ву, 
а слу жби је при су ство вао и пред сед ник општи не 
Мла ден Зец. 

Ђур ђев дан је јед на од нај ве ћих срп ских сла ва, а и у 
нашој општи ни је про сла вља вели ки број људи. У 
цен тру МЗ Ста ро Ђур ђе во биле су поста вље не тезге 
са раз ли чи тим ђако ни ја ма, а исто тако је било и 12. 
маја у МЗ Сириг, када је про сла вље на цркве на и сео-
ска сла ва Све ти Васи ли је Остро шки. 

Ове годи не Сириг је посе тио епи скоп мохач ки 
Дама скин Гра беж, који је и слу жио цркве ну литур ги ју 
у хра му Све тог Васи ли ја Остро шког. Поред њега 
литур ги ји су при су ство ва ли пред сед ник општи не 
Мла ден Зец и заме ник пред сед ни ка општи не Дејан 
Бра даш. 

Зец је свим гра ђа ни ма, који про сла вља ју ове две 
сла ве поже лео добро здра вље, љубав, сре ћу и бла го-
ста ње. 

Вели ки број гра ђа на је посе тио цркву и про ше тао 
цен тром, а нај мла ђи су нај ви ше вре ме на про ве ли на 
рин ги шпи лу, који је био поста вљен на ула зу у село, 
код фуд бал ског тере на. 

Т. И.



Среда, 25. мај 2022. Среда, 25. мај 2022.

8 9

АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла ден Зец и деца из
ПУ „Вељ ко Вла хо вић“ помо гли акци ју сађе ња цве ћа у Ста ром пар ку

НАСТА ВАК УРЕ ЂЕ ЊА СПО МЕ НИ КА
ПРИ РО ДЕ У ТЕМЕ РИ НУ – СТА РОГ ПАР КА

Поса ђе но 700 при ме ра ка биља ка – У току и дру га фаза радо ва на уре ђе њу пар ка, која под ра зу ме-
ва раш чи шћа ва ње дотра ја лих ста ба ла – Сле де ћа фаза поста вља ње дечи јег игра ли шта, трим ста зе и 
тере та не на отво ре ном

У Ста ром пар ку у Теме ри ну 
сађе њем цве ћа наста вље-
ни су радо ви на уре ђе њу 

овог зашти ће ног при род ног 
добра, чиме је уре ђе ње пар ка 
дошло до завр шне прве фазе 
радо ва, а у току је и дру га фаза, 
која под ра зу ме ва раш чи шћа ва-
ње дотра ја лих ста ба ла. 

Тим пово дом пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец, 
зајед но са децом из Пред школ-
ске уста но ве „Вељ ко Вла хо вић“, 
19. маја оби шао је и помо гао 
акци ју сађе ња цве ћа у пар ку. 

– Ста ри парк у Теме ри ну важи 
за јед но од оми ље них места 
наших сугра ђа на, у ком про на-
ла зе мир и хлад, али и где дола-
зе са сво јим поро ди ца ма да се 
про ше та ју. Осим тога, ово место 
има вели ки исто риј ски зна чај, 
те смо сма тра ли да истин ски 
заслу жу је да буде уре ђе но. 
Струч ни коор ди на тор радо ва на 
уре ђе њу Ста рог пар ка Мај да 
Адле шић и слу жба ЈКП „Теме-
рин“ ради ли су вред но на њего-
вој рекон струк ци ји, те се сада у 
вели кој мери виде пози тив не 
про ме не. Захва љу јем се деци 
из ПУ „Вељ ко Вла хо вић“ и 
њихо вим вас пи та чи ма на уче-
шћу у овој акци ји и надам се да 
ћемо сви зајед но чува ти и него-
ва ти нове и посто је ће биљ не 
врсте, како бисмо што дуже 
ужи ва ли у њима – пору чио је 
Зец том при ли ком. 

У пар ку ће се у овој завр шној 
првој фази поса ди ти 700 при-
ме ра ка биља ка, а пре ма речи-
ма коор ди на тор ке радо ва Мај-
де Адле шић реч је о врста ма 
које су при ла го ђе не нашем 
под не бљу. 

– Ова два дана се при во ди 
кра ју део про јек та обно ве пар-
ка, који се одно си на поди за ње 
цвет них рон де ла. Биће поса ђе-
но неких 700 при ме ра ка биља-
ка и реч је о врста ма које су 
више го ди шње цвет ни це, тако 
да ће то дати један пот пу но 
нови изглед пар ку. Иза бра не су 
врсте које су вео ма при ла го-

дљи ве усло ви ма који сада вла-
да ју у пар ку и које доми ни ра ју у 
овом нашем вој во ђан ском 
амби јен ту. Јако је бит но да 
напра ви мо ту спо ну са под руч-
јем у којем се нала зи мо, без об-

зи ра што ради мо репли ку 
фран цу ског пеј за жног уре ђе ња, 
мора мо се при ла го ди ти тере ну. 

Дру га фаза радо ва је већ у 
току и под ра зу ме ва наста вак 

раш чи шћа ва ња ста ба ла која су 
дотра ја ла и која сме та ју раз во ју 
здра вих и витал них ста ба ла, 
након чега ће, како исти че 
Адле шић, усле ди ти поди за ње 
дечи јег игра ли шта. 

– Ово је сада нови изглед 
пар ка у одно су на прет ход ни. 
Има нове боје, мири се, цве то-
ве, дина ми ку и вер ти кал ну и 
хори зон тал ну. Ово је нека завр-

шна прва фаза, без об зи ра што 
је прва фаза зва нич но обу хва та-
ла само сад њу дрве ћа и шибља. 
Дру га фаза је већ у току и под-
ра зу ме ва даље раш чи шћа ва ње 
ста ба ла, која више нису за про-
стор пар ка.Раш чи шћа ва ју се 
ста бла која су доста боле сна и 
скло на паду или су у међу вре-
ме ну већ пала, као и ста бла која 
пре ди мен зи о ни ра но захва та ју 
под руч је, у сми слу да је пре гу-
сти слог, због чега она која су 
здра ва и витал на не могу да 
функ ци о ни шу. Сле де ћа фаза 
јесте поди за ње дечи јег игра ли-
шта, обна вља ње трим ста за са 
тере та ном на отво ре ном, а за 
све наред не фазе при ча ће мо 
када све ово буде ура ђе но – 
обја шња ва Адле шић.

У Теме ри ну је 24. маја по 
први пут обе ле жен и Европ ски 
дан пар ко ва у орга ни за ци ји 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Теме рин и сарад њи са 
удру же њем „Дру штво при ја те-
ља баште“ и пре да ва чем Мај-
дом Адле шић. 

Циљ дога ђа ја био је да при-
бли жи људе при ро ди и про ши-
ри свест о зна ча ју зашти ће них 
при род них доба ра. 

Т. К.

Мани фе ста ци ја „Про сто к’о пасуљ“ биће одр жа на 4. јуна на теме рин ском ваша ри шту

ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ТЕМЕ РИН СКУ ПАСУ ЉИ ЈА ДУ
УВЕ ЛИ КО У ТОКУ

Тра ди ци о нал на  ма ни фе-
ста ци ја „Про сто к’о па суљ“ 
биће одр жа на 4. јуна на 

теме рин ском ваша ри шту, а 
вели ки број гра ђа на наше 
општи не, али и шире, уве ли ко 
се при ја вљу је за уче ство ва ње у 
так ми че њу кува ња пасу ља.  

Нај ве ћа теме рин ска мани фе-
ста ци ја, која има хума ни тар ни 
карак тер, поче ће у 11 часо ва, а 
дели ће се о ко 3.000 бес плат них 
пор ци ја пасу ља. 

Орга ни за то ри се сва ке годи-
не тру де да се, поред так ми ча-
ра који уче ству ју у над ме та њу, 
добро про ве ду и гра ђа ни који 
су само посе ти о ци ове мани фе-
ста ци је, с тога  и ове годи не 
орга ни зу ју богат кул тур ни и 
забав ни про грам. 

Кул тур но-умет нич ка дру штва, 
дечи ји ани ма то ри, тур нир у 
малом фуд ба лу, али и већ добро 
позна те рав ни чар ске игре Гора-

на Под ли пе ца само су део про-
гра ма пред ви ђе ног за 4. јун. 

Када  је  реч о музич ком  про-
гра му, у току да на  так ми ча ри и 
посе то ци  мо ћи  ће  да  у жи ва ју у 
зву ци ма  там бу ра шко г ор ке стра 
„Бисе ри“ и „Бан де  др ве не“, док  

ће  у ве че  пу бли ку  за ба вља ти 
„Кер бер“ и пева чи ца Мили ца 
Па вло вић. 

Ваша ри ште ће кра си ти и Ули-
ца ста рих зана та, мали вашар 
тра ди ци о нал них про из во да и 
руко тво ри на, а заин те ре со ва ни 

изла га чи се још увек могу при-
ја ви ти. 

При ја ве еки па за так ми че ње  
у кува њу пасу ља су тако ђе још 
увек у току, а коти за ци ја за уче-
шће изно си 5.000 дина ра. Сва ка 
еки па доби ја место за кува ње 
са сто лом и две клу пе, пави-
љон, дрва за ложе ње и поклон 
пакет. 

Заин те ре со ва ни се могу при-
ја ви ти у суве нир ни ци Тури стич-
ке огра ни за ци је општи не Теме-
рин, која се нала зи у цен тру 
Теме ри на од 8 до 15 часо ва, а 
више инфор ма ци ја могу доби ти 
на број теле фо на 021/844-655 
или путем меј ла tem tu ror g@
hot mail.com .

Мани фе ста ци ју „Про сто к’о 
пасуљ“ орга ни зу је Тури стич ка 
орга ни за ци ја општи не Теме-
рин, под покро ви тељ ством 
Општи не Теме рин. 

 Т. И.

У мају у општи ни Теме рин про сла вље не сео ске сла ве Ђур ђев дан и Све ти Васи ли је Остро шки

СТА РО ЂУР ЂЕ ВО И СИРИГ
ПРО СЛА ВИ ЛИ СЕО СКЕ СЛА ВЕ

Као и све срп ске поро ди це и срп ска села има ју 
сво је сла ве, а у општи ни Теме рин, у мају месе цу, 
две месне зајед ни це про сла ви ле су сво је сла ве. 

МЗ Ста ро Ђур ђе во 6. маја била је цен тар деша ва-
ња, јер се Ђур ђев дан тра ди ци о нал но про сла вља у 
овом месту већ дуги низ годи на. Цркве на литур ги ја 
слу же на је у хра му Све тог Геор ги ја у Ста ром Ђур ђе ву, 
а слу жби је при су ство вао и пред сед ник општи не 
Мла ден Зец. 

Ђур ђев дан је јед на од нај ве ћих срп ских сла ва, а и у 
нашој општи ни је про сла вља вели ки број људи. У 
цен тру МЗ Ста ро Ђур ђе во биле су поста вље не тезге 
са раз ли чи тим ђако ни ја ма, а исто тако је било и 12. 
маја у МЗ Сириг, када је про сла вље на цркве на и сео-
ска сла ва Све ти Васи ли је Остро шки. 

Ове годи не Сириг је посе тио епи скоп мохач ки 
Дама скин Гра беж, који је и слу жио цркве ну литур ги ју 
у хра му Све тог Васи ли ја Остро шког. Поред њега 
литур ги ји су при су ство ва ли пред сед ник општи не 
Мла ден Зец и заме ник пред сед ни ка општи не Дејан 
Бра даш. 

Зец је свим гра ђа ни ма, који про сла вља ју ове две 
сла ве поже лео добро здра вље, љубав, сре ћу и бла го-
ста ње. 

Вели ки број гра ђа на је посе тио цркву и про ше тао 
цен тром, а нај мла ђи су нај ви ше вре ме на про ве ли на 
рин ги шпи лу, који је био поста вљен на ула зу у село, 
код фуд бал ског тере на. 

Т. И.
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Анке ти ра ни Теме рин ци били нај ви ше заин те ре со ва ни за отва ра ње сме ра из елек тро тех ни ке

ОТВО РЕН НОВИ СМЕР
У СШ „ЛУКИ ЈАН МУШИЦ КИ“

- У општи ни Теме рин у про те клих пет годи на по систе му дуал ног обра зо ва ња ишко ло ва но је 100 
уче ни ка – Заин те ре со ва ни ђаци сада могу да упи шу још један смер у сред њој шко ли у Теме ри ну за 
елек тро тех ни ча ра рачу на ра

Про те кле неде ље, 19. маја, у про сто ри-
ја ма СШ“Луки јан Мушиц ки“ одр жан 
је Дан отво ре них вра та и обе ле жен 

Дан шко ле, где је еки па „Наших нови на“ 
била при сут на на пре зен та ци ји коју су орга-
ни зо ва ли уче ни ци и настав ни ци.

Након завр шет ка основ не шко ле на мату-
ран ти ма је да се опре де ле коју сред њу шко-
лу упи су ју и какве им све могућ но сти нуди 
иза бра но зани ма ње.  Теме рин ска сред ња 
шко ла се у току про те кле годи не потру ди ла 
да оста не атрак ти ван избор, како Теме рин-
ци ма, тако и уче ни ци ма из окол них места. 
Наи ме, поред  осам посто је ћих сме ро ва по 
који ма шко ла изво ди наста ву, а пре ма 
мишље њу анке ти ра них уче ни ка про те кле 
годи не,  отво рен је и нови  четво ро сте пе ни 
смер из обла сти елек тро тех ни ке који уче ни-
ку након завр ше не сред ње шко ле доде љу је 
зва ње елек тро тех ни чар рачу на ра. 

Јасно је да потре бе тржи шта дик ти ра ју 
потра жњу зани ма ња, па се тако у послед-
њим годи на ма уче ни ци, који су на кра ју 
циклу са основ ног обра зо ва ња, зани ма ју и 
одлу чу ју за обра зов не про фи ле који су у 

тра ја њу од три годи не. Оно што  се може 
чути међу њима јесте да им такав избор 
одмах након завр шет ка шко ле даје посао у 
руке.

– Деца током шко ло ва ња има ју финан сиј-
ску сти му ла ци ју кроз оба вља ње прак се. У 
про цен ти ма они доби ја ју 70% од мини мал-

не цене рада по уло же ном сату. Шест сати 
је мак си мал но вре ме које уче ни ци могу да 
оба вља ју прак су. У првој годи ни прак су 
има ју један дан, у дру гој два, док се у тре ћој 
годи ни прак са оба вља три дана – исти че 
дирек то ри ца СШ“Луки јан Мушиц ки“  Татја-
на Вељ ко вић.

Током школ ске 2021/22. годи не  теме рин-
ска сред ња шко ла има упи са них 410 уче ни-
ка, што се може про ту ма чи ти као пораст 
заин те ре со ва них  за обра зов не про фи ле 
које Теме рин нуди, а из шко ле нам пору чу ју 
да се пораст сва ка ко оче ку је и сле де ће 
школ ске годи не због ново о тво ре ног сме ра 
елек тро тех ни чар рачу на ра.

– За нас је јако зна ча јан модел дуал ног 
обра зо ва ња. Децу коју шко лу је мо, обу ча ва-
мо у  фир ма ма које има ју лин цен ци ра не 
инструк то ре који у сарад њи са нашим 
настав ни ци ма тј. коор ди на то ри ма прак се 
пру жа ју свој мак си мум и тру де се да их на 
нај бо љи могу ћи начин при пре ме за оба-
вља ње буду ћег посла – дода је Татја на Вељ-
ко вић.

Општи на Теме рин као јед на међу првим 

ДУАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ
МИНИ СТАР СТВО про све те зајед но са 

При вред ном комо ром Срби је акре ди-
ту је одре ђе не при вред не субјек те који у 
сарад њи са шко лом пру жа ју обра зо ва-
ње уче ни ци ма на два места: у шко ли и 
ком па ни ји. У  Репу бли ци Срби ји се овај 
модел реа ли зу је на сред њем нивоу 
обра зо ва ња. У зави сно сти од обра зов-
ног про фи ла, уче ник може да учи у 
реал ном рад ном окру же њу већ од прве 
годи не шко ло ва ња. У ком па ни ји про во-
ди један, два или три дана недељ но, 
што је утвр ђе но настав ним пла ном и 
про гра мом.

локал ним само у пра ва ма у Срби ји, која је од 
почет ка спро во ђе ња дуал не наста ве укљу-
че на у цео про је кат, сти пен ди ра уче ни ке 
који се одлу че за избор дефи ци тар них зани-
ма ња изно сом од 5.000 дина ра.Тако ђе у 
при лог томе јасно гово ри чиње ни ца да 
општи на Теме рин оства ру је око 70 про це-
на та при хо да на под руч ју рада машин ства и 
обра де мета ла.

– Опе ра тер машин ске обра де – реза ње 
као про фил који се код нас нај ви ше обра зу-
је је рела тив но нов на тржи шту и под ра зу-
ме ва вели ки број раз ли чи тих вешти на и 
зна ња, што неке модер не тен де ци је и 
моде ран начин посло ва ња зах те ва ју. ФКЛ 
се 2017. годи не при кљу чио ова квом начи ну 
обра зо ва ња и тада запра во и није био сигу-
ран  у шта ула зи. Међу тим након завр шет ка 
обра зо ва ња прве гене ра ци је схва ти ли смо 
да смо на изу зет но добром путу. Вели ки 
број деце се одмах по завр шет ку мату ре 

запо сли ло код нас, а та тен де ци ја се наста-
ви ла и кроз сле де ће гене ра ци је – нагла ша-
ва Татја на Бокун, дирек то рка сек то ра за 
људ ске ресур се у ФКЛ-у.

Због повољ не гео граф ске лока ци је 
општи не Теме рин,  ста нов ни ци ма Теме ри на 
који тре ба да упи шу сред њу шко лу у пону ди 
су и шко ле из Новог Сада, Бече ја и Жабља 
поред СШ“ Луки јан Мушиц ки“. Избор није 
лак и често се деси да у избо ру пре ваг ну 
сит ни це. Оно што сигур но Теме рин ци ма 
који се одлу че да оста ну у сво јој ошти ни 
иде у при лог јесте и путо ва ње до шко ле и 
назад, које уче ни ци ма није зане мар љи во, а 
често пута муч но и напор но, про сто избе га-
ва ју, а на око ли ну и људе су већ навик ну ти. 
Поред  добре месне одред ни це теме рин ска 
шко ла сва ка ко нуди ква литет не усло ве 
обра зо ва ња као и добар  и висо ко обра зо-
ва ни кадар.

Милан Савић

СМЕ РО ВИ ДОСТУП НИ 
ЗА УПИС
ШКОЛ СКЕ 2022/23. годи не мату ран ти 

ће у теме рин ској сред њој шко ли моћи 
да упи шу девет сме ро ва као што су гим-
на зи ја општи тип (30 уче ни ка), финан-
сиј ско - рачу но вод стве ни тех ни чар (30 
уче ни ка), тех ни чар зашти те од пожа ра 
(30 уче ни ка),елек тро тех ни чар рачу на ра 
(30 уче ни ка ) као четво ро сте пе не сме-
ро ве. Међу тро сте пе ним сме ро ви ма су 
у пону ди: фри зер (30 уче ни ка),опе ра тер 
за изра ду наме шта ја (30 уче ни ка), опе-
ра тер машин ске обра де реза њем (15 
уче ни ка), бра вар- зава ри вач (15 уче ни-
ка) као и ауто ме ха ни чар (30) уче ни ка. 
Сви ови сме ро ви биће доступ ни и на 
мађар ском настав ном јези ку.
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модел реа ли зу је на сред њем нивоу 
обра зо ва ња. У зави сно сти од обра зов-
ног про фи ла, уче ник може да учи у 
реал ном рад ном окру же њу већ од прве 
годи не шко ло ва ња. У ком па ни ји про во-
ди један, два или три дана недељ но, 
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ма ња изно сом од 5.000 дина ра.Тако ђе у 
при лог томе јасно гово ри чиње ни ца да 
општи на Теме рин оства ру је око 70 про це-
на та при хо да на под руч ју рада машин ства и 
обра де мета ла.

– Опе ра тер машин ске обра де – реза ње 
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Среда, 25. мај 2022. Среда, 25. мај 2022.

12 13

АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

„Мај ски сусре ти“ одр жа ни од 18. до 20. маја у теме рин ској позо ри шној сали

ТЕМЕ РИН ДОМА ЋИН
64. МАЈ СКИХ СУСРЕ ТА

Оди гра но укуп но 11 пред ста ва, осам на срп ском и три на мађар ском јези ку – Ове годи не награ ду за 
набо љу пред ста ву однео је Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог Ора хо ва за пред ста ву „Сне жа на и патуљ ци“

Покрајн ска смо тра дечи јег сцен ског 
ства ра ла штва „Мај ски сусре ти“, тра-
ди ци о нал но, и ове годи не од 18. до 

20. маја одр жа на је у позо ри шној сали Кул-
тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ у Теме-
ри ну.

Посе ти о ци су има ли при ли ку да погле-
да ју укуп но 11 пред ста ва, осам на срп ском 
и три на мађар ском јези ку, из 10 вој во ђан-
ских места.

Током три дана тра ја ња фести ва ла, кроз 
драм ске сек ци је и гру пе насту пи ло је 149 

уче сни ка-изво ђа ча, док је око 800 деце из 
теме рин ске општи не има ло при ли ку да 
погле да насту пе сво јих вршња ка из оста-
лих кра је ва Вој во ди не.

Смо тру су отво ри ле чла ни це Општин ског 
већа Нина Срдић и Иза бе ла Урбан. Том 
при ли ком чла ни ца Општин ског већа заду-
же на за ресор кул ту ре Нина Срдић иста кла 
је да ће Општи на ова кав вид мани фе ста ци-
је увек подр жа ва ти и под сти ца ти.

– Након, две годи не пау зе због Коро-
на виру са, мани фе ста ци ја Мај ски сусрети, 

чији је орг ни за тор Савез умет нич ког ства-
ра ла штва ама те ра Вој во ди не и која има 
дугу тра ди ци ју, орга ни зо ва на је. Изу зет-
на ми је част што ће општи на Теме рин у 
сарад њи са Кул тру ним цен тром „ Луки јан 
Мушиц ки“ три дана бити дома ћин јед не 
ова кве мани фе ста ци је која децу окре ће 
позо ри шту и слич ним кул тур ним актив-
но сти ма. Ова кав вид мани фе ста ци је ће 
општи на увек подр жа ва ти и под сти ца ти. 
Деци и уче сни ци ма желим пуно сре ће у 
так ми че њу, а деци у публи ци да се лепо 
про ве ду и заба ве – пору чила је Срдић.

Пре ма речи ма чла ни це Општин ског 
већа заду же не за ресор про све те Иза бе ле 
Урбан, од изу зет ног зна ча ју су мани фе ста-
ци је које има ју тра ди ци ју и децу окре ћу 
кул ту ри.

– Ова мани фе ста ци ја је изу зет но важна 
пре све га за децу. Важно је зато што тре ба 
позо ри ште при бли жи ти деци, а ово је јако 
лепа могућ ност да се то углав ном и деси. 
Пошто се то орга ни зу је 64. пут, доказ је да 
је то нешто што тра је и што је тра ди ци о нал-
но. Наш Цвр чак нарав но нај бо љи и нај леп-
ше место зау зи ма у нашим срци ма. Зато 
Општи на води рачу на о томе да им пома-
же у њихо вом раду. Јако је важно од малих 
ногу децу при бли жи ти кул ту ри, а ово је јед-
на могућ ност за то – наво ди Урбан.

Љубав пре ма сце ни, покре ту и машти, 
мла ди и тален то ва ни изво ђа чи пре то чи ли 

НАЈ БО ЉИ НА 64. МАЈ СКИМ СУСРЕ ТИ МА
ПОСЛЕ 11 одгле да них пред ста ва на 

64. „Мај ским сусре ти ма“, жири у саста-
ву др Миља на Вој но ви ћа, глу ми це Соње 
Сти пић и теа тро ло га Мар ка Суха рев ског, 
донео је одлу ку да доде ли сле де ћа при-
зна ња и дипло ме:

Дипло ме за нај бо ље глу мач ко
оства ре ње доби ли су: 

– Дани ло Јова но вић за глу му у пред ста ви 
„На кро ву Сре ће“ 
– Јован Мило са вље вић за глу му у пред-
ста ви „Пети леп тир“
– Лана Бје ли ца за глу му у пред ста ви „Кад 
се вешти ца заљу би“ 
– Алек са Тодо ро вић за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
– Вук Дикић за глу му у пред ста ви „Репу-
та ци ја“
Дипло ме за нај бо ље епи зод не уло ге 
осво ји ли су: 
– Нина Томић за уло гу у пред ста ви „На 
кро ву сре ће“
– Искра Фењ чев за уло гу у пред ста ви 
„Џон Пиплфокс у потра зи за арк тич ким 
бла гом“
– Ире на Вин це за уло гу у пред ста ви „Кад 
се вешти ца заљу би“
– Анђе ла Нена до вић за уло гу у пред ста ви 
„Репу та ци ја“
– Ката ри на Бештан ски за уло гу у пред ста-

ви „Џон Пиплфокс у потра зи за арк тич-
ким бла гом“

Похва ле за глу мач ко
оство ре ње доби ли су: 

– Шер жен ка Миклош за глу му у пред ста-
ви „Кома рац“
– Марк Кабок за глу му у пред ста ви „Како 
је слу га спо знао тај ну сире на“
– Матеа Леј ла Пет ко вић за глу му у пред-
ста ви „Како је слу га дознао тај ну сире на“
– Маг да ле на Михај лов за глу му у пред-
ста ви „Џон Пиплфокс у потра зи за арк тич-
ким бла гом“
– Лука Сава но вић за глу му у пред ста ви 
„При че из Мер ли но вог зам ка“
– Ника Недић за глу му у пред ста ви „При-
че из Мер ли но вог зам ка“
– Јован Зец за глу му у пред ста ви „Кад се 
вешти ца заљу би“
– Мили ца Ђуро вић за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
– Неда Пон тош за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
– Алек са Перић за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
Похва ла Мили Мила ди но вић за уло гу 
Нине у пред ста ви „Репу та ци ја“ 

Добит ни ци дипло ма:
– за нај у спе шни ју колек тив ну игру - 
Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог Ора хо ва у 

пред ста ви „Сне жа на и патуљ ци“
– за нај у спе шни ји сцен ски покрет - 
Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог Ора хо ва у 
пред ста ви „Сне жа на и патуљ ци“
– за орги нал ни текст - Зоран Раду ло вић за 
пред ста ву „На кро ву сре ће“
– за нај у спе шни ју сце но гра фи ју – „Цеком“ 
Зре ња нин у пред ста ви „Џон Пиплфокс у 
потра зи за арк тич ким бла гом“
– за нај у спе шни ји костим – МКУД „Неп-
кер“ из Куле у пред ста ви „Кома рац“
– за нај у спе шни ју коре о гра фи ју – ОШ 
„Јован Дучић“ из Кле ка у пред ста ви „Пети 
леп тир“
– за нај у спе шни ју режи ју – Сла ви ца Вуче-
тић за пред ста ве „Први дејт“ и „Репу та ци-
ја“
– за педа го шки рад – Зол тан Фрид ман за 
пред ста ву „До послед њег даха“

ДОБИТ НИ ЦИ ПРВЕ ТРИ НАГРА ДЕ
ЗА НАЈ БО ЉЕ ПРЕД СТА ВЕ

НА 64. МАЈ СКИМ СУСРЕ ТИ МА: 
1. МЕСТО – Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог 
Ора хо ва за пре ста ву „Сне жа на и патуљ ци“
2. МЕСТО -  Дом клу ту ре Црвен ка, Позо-
ри ште „Сте ван Сре мац“ за пред ста ву „На 
кро ву сре ће“
3. МЕСТО – Драм ски сту дио Позо ри шта 
мла дих из Новог Сада за пред ста ву „Први 
дејт“

су у пред ста ву и пре не ли емо ци је како на 
посе ти о це, тако и на жири. Пун пози тив-
них ути са ка, како због деце која су била 
на сце ни, тако и због дома ћи на ове мани-
фе ста ци је, пред сед ник жири ја др Миљан 
Вој но вић посеб но је нагла сио да су нијан-
се одлу чи ле при рани га ра њи три нај бо ље 
пред ста ве и да су сва деца побед ни ци.

– Ужи ва ли смо ова три дана у пред ста ва-

ма и госто прим ству, виде ли смо разно вр-
сне пред ста ве, при сту пе, кре а тив ност деце 
на висо ком нивоу. Све похва ле. У самој 
завр шни ци, рекао сам да су сва деца награ-
ђе на. Сви који су били на сце ни дело ва ли 
су сва ко из сво је уло ге, са сво јом див ном 
енер ги јом, тако да сва деца и сви педа го-
зи који су са њима ради ли су заслу жи ли од 
срца награ ду на овим сусре ти ма. С обзи-

ром да је то фор мал но оче ки ва но, поред 
мно штво награ да доне ли смо и одлу ку које 
су три нај бо ље пред ста ве. Тај кри те ри јум је 
био исрц пан до кра ја, дали смо себи сло-
бо ду да чује мо мало и тај одјек публи ке. 
Та нијан са је изран ги ра ла три пред ста ве – 
закљу чу је за „Наше нови не“ пред сед ник 
жири ја др Миљан Воји но вић.

С. К.



Среда, 25. мај 2022. Среда, 25. мај 2022.

12 13

АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

„Мај ски сусре ти“ одр жа ни од 18. до 20. маја у теме рин ској позо ри шној сали

ТЕМЕ РИН ДОМА ЋИН
64. МАЈ СКИХ СУСРЕ ТА

Оди гра но укуп но 11 пред ста ва, осам на срп ском и три на мађар ском јези ку – Ове годи не награ ду за 
набо љу пред ста ву однео је Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог Ора хо ва за пред ста ву „Сне жа на и патуљ ци“

Покрајн ска смо тра дечи јег сцен ског 
ства ра ла штва „Мај ски сусре ти“, тра-
ди ци о нал но, и ове годи не од 18. до 

20. маја одр жа на је у позо ри шној сали Кул-
тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“ у Теме-
ри ну.

Посе ти о ци су има ли при ли ку да погле-
да ју укуп но 11 пред ста ва, осам на срп ском 
и три на мађар ском јези ку, из 10 вој во ђан-
ских места.

Током три дана тра ја ња фести ва ла, кроз 
драм ске сек ци је и гру пе насту пи ло је 149 

уче сни ка-изво ђа ча, док је око 800 деце из 
теме рин ске општи не има ло при ли ку да 
погле да насту пе сво јих вршња ка из оста-
лих кра је ва Вој во ди не.

Смо тру су отво ри ле чла ни це Општин ског 
већа Нина Срдић и Иза бе ла Урбан. Том 
при ли ком чла ни ца Општин ског већа заду-
же на за ресор кул ту ре Нина Срдић иста кла 
је да ће Општи на ова кав вид мани фе ста ци-
је увек подр жа ва ти и под сти ца ти.

– Након, две годи не пау зе због Коро-
на виру са, мани фе ста ци ја Мај ски сусрети, 

чији је орг ни за тор Савез умет нич ког ства-
ра ла штва ама те ра Вој во ди не и која има 
дугу тра ди ци ју, орга ни зо ва на је. Изу зет-
на ми је част што ће општи на Теме рин у 
сарад њи са Кул тру ним цен тром „ Луки јан 
Мушиц ки“ три дана бити дома ћин јед не 
ова кве мани фе ста ци је која децу окре ће 
позо ри шту и слич ним кул тур ним актив-
но сти ма. Ова кав вид мани фе ста ци је ће 
општи на увек подр жа ва ти и под сти ца ти. 
Деци и уче сни ци ма желим пуно сре ће у 
так ми че њу, а деци у публи ци да се лепо 
про ве ду и заба ве – пору чила је Срдић.

Пре ма речи ма чла ни це Општин ског 
већа заду же не за ресор про све те Иза бе ле 
Урбан, од изу зет ног зна ча ју су мани фе ста-
ци је које има ју тра ди ци ју и децу окре ћу 
кул ту ри.

– Ова мани фе ста ци ја је изу зет но важна 
пре све га за децу. Важно је зато што тре ба 
позо ри ште при бли жи ти деци, а ово је јако 
лепа могућ ност да се то углав ном и деси. 
Пошто се то орга ни зу је 64. пут, доказ је да 
је то нешто што тра је и што је тра ди ци о нал-
но. Наш Цвр чак нарав но нај бо љи и нај леп-
ше место зау зи ма у нашим срци ма. Зато 
Општи на води рачу на о томе да им пома-
же у њихо вом раду. Јако је важно од малих 
ногу децу при бли жи ти кул ту ри, а ово је јед-
на могућ ност за то – наво ди Урбан.

Љубав пре ма сце ни, покре ту и машти, 
мла ди и тален то ва ни изво ђа чи пре то чи ли 

НАЈ БО ЉИ НА 64. МАЈ СКИМ СУСРЕ ТИ МА
ПОСЛЕ 11 одгле да них пред ста ва на 

64. „Мај ским сусре ти ма“, жири у саста-
ву др Миља на Вој но ви ћа, глу ми це Соње 
Сти пић и теа тро ло га Мар ка Суха рев ског, 
донео је одлу ку да доде ли сле де ћа при-
зна ња и дипло ме:

Дипло ме за нај бо ље глу мач ко
оства ре ње доби ли су: 

– Дани ло Јова но вић за глу му у пред ста ви 
„На кро ву Сре ће“ 
– Јован Мило са вље вић за глу му у пред-
ста ви „Пети леп тир“
– Лана Бје ли ца за глу му у пред ста ви „Кад 
се вешти ца заљу би“ 
– Алек са Тодо ро вић за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
– Вук Дикић за глу му у пред ста ви „Репу-
та ци ја“
Дипло ме за нај бо ље епи зод не уло ге 
осво ји ли су: 
– Нина Томић за уло гу у пред ста ви „На 
кро ву сре ће“
– Искра Фењ чев за уло гу у пред ста ви 
„Џон Пиплфокс у потра зи за арк тич ким 
бла гом“
– Ире на Вин це за уло гу у пред ста ви „Кад 
се вешти ца заљу би“
– Анђе ла Нена до вић за уло гу у пред ста ви 
„Репу та ци ја“
– Ката ри на Бештан ски за уло гу у пред ста-

ви „Џон Пиплфокс у потра зи за арк тич-
ким бла гом“

Похва ле за глу мач ко
оство ре ње доби ли су: 

– Шер жен ка Миклош за глу му у пред ста-
ви „Кома рац“
– Марк Кабок за глу му у пред ста ви „Како 
је слу га спо знао тај ну сире на“
– Матеа Леј ла Пет ко вић за глу му у пред-
ста ви „Како је слу га дознао тај ну сире на“
– Маг да ле на Михај лов за глу му у пред-
ста ви „Џон Пиплфокс у потра зи за арк тич-
ким бла гом“
– Лука Сава но вић за глу му у пред ста ви 
„При че из Мер ли но вог зам ка“
– Ника Недић за глу му у пред ста ви „При-
че из Мер ли но вог зам ка“
– Јован Зец за глу му у пред ста ви „Кад се 
вешти ца заљу би“
– Мили ца Ђуро вић за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
– Неда Пон тош за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
– Алек са Перић за глу му у пред ста ви 
„Први дејт“
Похва ла Мили Мила ди но вић за уло гу 
Нине у пред ста ви „Репу та ци ја“ 

Добит ни ци дипло ма:
– за нај у спе шни ју колек тив ну игру - 
Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог Ора хо ва у 

пред ста ви „Сне жа на и патуљ ци“
– за нај у спе шни ји сцен ски покрет - 
Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог Ора хо ва у 
пред ста ви „Сне жа на и патуљ ци“
– за орги нал ни текст - Зоран Раду ло вић за 
пред ста ву „На кро ву сре ће“
– за нај у спе шни ју сце но гра фи ју – „Цеком“ 
Зре ња нин у пред ста ви „Џон Пиплфокс у 
потра зи за арк тич ким бла гом“
– за нај у спе шни ји костим – МКУД „Неп-
кер“ из Куле у пред ста ви „Кома рац“
– за нај у спе шни ју коре о гра фи ју – ОШ 
„Јован Дучић“ из Кле ка у пред ста ви „Пети 
леп тир“
– за нај у спе шни ју режи ју – Сла ви ца Вуче-
тић за пред ста ве „Први дејт“ и „Репу та ци-
ја“
– за педа го шки рад – Зол тан Фрид ман за 
пред ста ву „До послед њег даха“

ДОБИТ НИ ЦИ ПРВЕ ТРИ НАГРА ДЕ
ЗА НАЈ БО ЉЕ ПРЕД СТА ВЕ

НА 64. МАЈ СКИМ СУСРЕ ТИ МА: 
1. МЕСТО – Ансамбл „Про ме те ус“ из Новог 
Ора хо ва за пре ста ву „Сне жа на и патуљ ци“
2. МЕСТО -  Дом клу ту ре Црвен ка, Позо-
ри ште „Сте ван Сре мац“ за пред ста ву „На 
кро ву сре ће“
3. МЕСТО – Драм ски сту дио Позо ри шта 
мла дих из Новог Сада за пред ста ву „Први 
дејт“

су у пред ста ву и пре не ли емо ци је како на 
посе ти о це, тако и на жири. Пун пози тив-
них ути са ка, како због деце која су била 
на сце ни, тако и због дома ћи на ове мани-
фе ста ци је, пред сед ник жири ја др Миљан 
Вој но вић посеб но је нагла сио да су нијан-
се одлу чи ле при рани га ра њи три нај бо ље 
пред ста ве и да су сва деца побед ни ци.

– Ужи ва ли смо ова три дана у пред ста ва-

ма и госто прим ству, виде ли смо разно вр-
сне пред ста ве, при сту пе, кре а тив ност деце 
на висо ком нивоу. Све похва ле. У самој 
завр шни ци, рекао сам да су сва деца награ-
ђе на. Сви који су били на сце ни дело ва ли 
су сва ко из сво је уло ге, са сво јом див ном 
енер ги јом, тако да сва деца и сви педа го-
зи који су са њима ради ли су заслу жи ли од 
срца награ ду на овим сусре ти ма. С обзи-

ром да је то фор мал но оче ки ва но, поред 
мно штво награ да доне ли смо и одлу ку које 
су три нај бо ље пред ста ве. Тај кри те ри јум је 
био исрц пан до кра ја, дали смо себи сло-
бо ду да чује мо мало и тај одјек публи ке. 
Та нијан са је изран ги ра ла три пред ста ве – 
закљу чу је за „Наше нови не“ пред сед ник 
жири ја др Миљан Воји но вић.

С. К.
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КУЛТУРА КОНКУРС

На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (‘’Слу жбе ни гла сник репу бли ке Срби је’’, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 
47/2021  и 78/2021), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’, број  41/2021) и чла на 2. Пра-
вил ни ка о начи ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који се финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи-
не Теме рин (“Слу жбе ни лист општи не Теме рин”, број 2/2017) и Закључ ка  о рас пи си ва њу Кон кур са за суфи нан си ра ње изда вач ке 
делат но сти – обја вљи ва ње књи га у 2022. годи ни  из буџе та  општи не Теме рин, број:06-1/22-52-11-01, које је доне ло  Општин ско 
веће дана 10.05.2022. годи не,

Општин ско веће општи не Теме рин, на 68. сед ни ци одр жа ној 10.05.2022. годи не,
расписује

 КОН КУРС
за  суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти - обја вљи ва ње књи га у 2022. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КР СА

Општин ско веће у циљу уна пре ђе ња изда вач ке делат но сти, раз во-
ја кул ту ре и умет но сти у општи ни Теме рин, као и афир ми са ња кул-
тур не делат но сти општи не Теме рин, суфи нан си ра ће у 2022. годи ни 
обја вљи ва ње књи га на срп ском и мађар ском јези ку.

Обла сти за које се може кон ку ри са ти су: роман, при по ве дач ка 
про за, пое зи ја, књи жев ност за децу (изу зев сли ков ни ца и уџбе ни ка), 
есе ји сти ка, дра ма, моно гра фи је, збор ни ци радо ва, дела из исто ри је 
умет но сти и дела из обла сти хума ни стич ких нау ка.

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти обез бе ђе на су 
Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну (‘’Слу жбе ни лист 
општи не Теме рин’’, број  41/2021), у окви ру раз де ла 4, функ ци ја 820, 
кон то 481- Дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, пози ци ја 164, у 
изно су од 250.000,00 дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња гра ђа на реги стро ва на 
у скла ду са важе ћим закон ским про пи си ма, чији се про јек ти одно се 
на област кул ту ре.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју искљу чи во прва изда ња дела чије 
обја вљи ва ње је пла ни ра но у 2022. годи ни као и обја вљи ва ње наред-
них изда ња зна чај них публи ка ци ја.

Ако је публи ка ци ја, било ког жан ра, дру го изда ње али бит но изме-
ње но и допу ње но у одно су на прет ход но изда ње, узе ће се у раз ма-
тра ње.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу Упит ни ка за суфи нан си-
ра ње иза да вач ке делат но сти - обја вљи ва ње књи га у 2022. годи ни, 
уз који се при ла же оста ла тра же на  доку мен та ци ја.
Наве де ни Упит ник је састав ни део кон кур са и може се пре у зе ти у 
општи ни Теме рин, први спрат, соба  број 6 или на интер нет стра ни ци 
Општи не: www.teme rin.rs - оде љак  Кул ту ра.

Уз при ја ву се под но си:
• фото ко пи ја Потвр де о реги стра ци ји под но си о ца при ја ве код над ле-

жног орга на
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре зор
• тек сто ве чије се обја вљи ва ње пла ни ра (дета љан синоп сис и садр жај 

дела код обја вљи ва ња књи ге)

3. Рок за под но ше ње при ја ва је од  01. јуна  до 30. јуна 2022. годи не.

4. 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: КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ ИЗДА ВАЧ КЕ ДЕЛАТ НО-
СТИ-ОБЈА ВЉИ ВА ЊЕ КЊИ ГА У 2022. ГОДИ НИ

5. При ја ве које се доста ве после наве де ног рока, при ја ве 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 је буџет општи не Теме рин током 2021. годи не доде лио сред-
ства, а који нису под не ли изве штај о њихо вој реа ли за ци ји и намен-
ском утро шку сред ста ва, неће се узи ма ти у раз ма тра ње.

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су одлу чу је Коми си ја за 
изда вач ку делат ност-обја вљи ва ње књи га (у даљем тек сту: Коми си ја) 
коју обра зу је Општин ско веће.

7.  Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са усло ви ма кон кур са, сачи-
ња ва пред лог Одлу ке о ибо ру про је ка та који  се  суфи нан си ра ју из 
буџе та општи не Теме рин и доста вља пред лог Одлу ке Општин ском 
већу на усва ја ње.

Пре доста вља ња пред ло га Одлу ке, 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.

8. Одлу ку о  суфи нан си ра њу про је ка та у кул ту ри из буџе та општи не 
Теме рин по кон кур су доно си Општин ско веће на осно ву пред ло га 
Одлу ке Коми си је.
                    

Одлу ка Општин ског већа је конач на.
Општин ско веће није оба ве зно да обра зло жи сво је одлу ке.

Уго во ром изме ђу општи не и кори сни ка сред ста ва уре ђу ју се пра ва, 
оба ве зе и одго вор но сти уго вор них стра на, начин реа ли зо ва ња про-
јек та, као и начин изве шта ва ња о намен ском тро ше њу сред ста ва.

9. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер нет стра ни ци Општи не 
Теме рин: www.teme rin.rs - оде љак Кул ту ра, нај ка сни је у року од 60 
дана од дана завр шет ка под но ше ња при ја ва.

10. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја се доста вља ју у јед ном при-
мер ку. Кон курс на доку мент ци ја се не вра ћа.

11.Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу општи не Теме рин”, на 
зва нич ној интер нет стра ни ци општи не: www.teme rin.rs, у рубри ци 
кон кур си и огла си и у недељ ним нови на ма ‘’Наше нови не’’, које изла-
зе на тери то ри ји општи не Теме рин.
                 
IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА

Избор про је ка та ће бити извр шен у скла ду са Пра вил ни ком о начи-
ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који се 
финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи не Теме рин (‘’Слу-
жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 2/2017).

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА 
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/22-52-11-01
Дана:10.05.2022. годи не 
ТЕМЕРИН

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ

Про мо ци ја књи ге „Два заспа ла“ ауто ра Жике Нико ли ћа

НАСЛОВ КОЈИ БУДИ ЗНА ТИ ЖЕ ЉУ

– Од 2014. Жико Нико лић је члан Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не – До сада је издао три сво ја 
рома на –Већ дуги низ годи на пре да је срп ски језик у ОШ „Дани ло Зеле но вић“ у Сири гу

Про мо ци ја књи ге „Два 
заспа ла“ ауто ра Жике 
Нико ли ћа одр жа на је 19. 

маја у Основ ној шко ли „Дани ло 
Зеле но вић“ у Сири гу, пред 
пуном салом публи ке. 

Нико лић је на вео ма зани-
мљив начин  пред ста вио сво ју 
књи гу и заго ли цао машту и зна-
ти же љу свих при сут них, а 
рецен зент књи ге Ста ни сла ва 
Бакић Јока нић је сво јим изла га-
њем обја сни ла зашто је роман 
„Два заспа ла“ вео ма спе ци фи-
чан, што чита о ци могу да 
закљу че већ и по самом насло-
ву. 

Роман је обја вљен пре више 
од годи ну дана у изда њу Град-
ске библи о те ке Новог Сада, а на 
про мо ци ју се, како каже аутор, 
чека ло толи ко дуго због епи де-
ми о ло шке ситу а ци је. 

– Ово је моја тре ћа књи га по 
реду, која је обја вље на про шле 
годи не. Епи де ми о ло шка  си ту а-
ци ја, која нас је све заде си ла, 
раз лог је што је ова про мо ци ја 
тек сада. Нисам желео да ризи-
ку јем да људи, дола зе ћи на 
про мо ци ју, раз ми шља ју хоће 
ли бити здра ви наред них дана. 
Мислим да је ово баш пра во 
вре ме за про мо ци ју моје тре ће 
књи ге.

Рад ња рома на на почет ку 
сме ште на је у 19. веку, у вре ме 
када је Нови Сад био бом бар-
до ван. Наслов књи ге је неу о би-
ча јен и под сти че сва ко га, ко 
први пут види њене кори це, да 
раз ми шља о томе на шта је 
аутор то тач но мислио. 

– Топов ска ђулад, пре о ста ла 
од бом бар до ва ња Новог Сада 
1849. годи не, заста ла и заспа ла 
у зиди на ма ново сад ских гра ђе-
ви на, одби ла су да руше и уни-
шта ва ју град Нови Сад. То је 
била инспи ра ци ја да се испле те 
при ча. Ако су могла да одби ју 
ђулад, зашто не би могао да 
одби је и човек? Ко је позва ни ји 
и уме шни ји да нам при ча о 
Новом Саду, ако не сат на Пре-
тро ва ра дин ској твр ђа ви? Он, 
од како је поста вљен тамо, кроз 
бур на вре ме на рево лу ци је па 
све до дана шњег дана модер-
ног доба и музич ког фести ва ла 
„Егзит“, беле жи, пам ти, упи ја 
зву ке, покре те и оне при јат не 
тре нут ке радо сти и сре ће и оне 
непри јат не, буку, топо ве, бом-
ба ро два ње гра да. Про ла зи све, 
про ла зе вла да ри, епо хе, али сат 
оста је – обја шња ва Нико лић.

Про у ча ва ју ћи одре ђе не исто-
риј ске запи се, доку мен те, књи-

ге, које гово ре о бур ним вре ме-
ни ма рево лу ци је и ста њу на 
Пре тро ва ра дин ској твр ђа ви и о 
вој ном гар ни зо ну, писа ње књи-
ге је, пре ма речи ма писца, тра-
ја ло неко ли ко годи на. 

– Веруј те, при ку пља ју ћи 
инфор ма ци је и подат ке, схва-
тио сам да је то све било толи ко 
савре ме но и да је и тада било 
пре ле та ња са јед не стра не на 
дру гу, као у некој скуп шти ни. 
Било је разних сплет ки у самом 
гар ни зо ну. Онда сам сазнао и 
да је 1900. годи не у Нови Сад 
сти гао нај ве ћи цир кус на све ту, 
тада шњи „Бар нум и Беј ли“ из 
Аме ри ке, па се при ча рома на 
наста ви ла и то је дру ги део 
рома на. Тре ћи део рома на носи 
назив „Излаз“ и пове зан је са 
савре ме ним добом и музич ким 
фести ва лом, који носи исто и-
ме ни назив.

Како аутор исти че, у њего вој 
послед њој књи зи чита о ци могу 

да пре по зна ју јед ну вели ку 
исти ну, а то је да је вре ме нешто 
што је непот ку пљи во и неу хва-
тљи во. 

– Човек је сва шта успео да 
себи при ла го ди на овој пла не-
ти, али чини се да је вре ме 
једи но које човек није успео да 
савла да. Оно неу мит но тече и 
живи свој живот. 

Рецен зент књи ге Ста ни сла ва 
Бакић Јока нић нагла ша ва да је 
а у тор у сва три рома на успео да 
доне се пот пу но дру га чи је и 
орги нал не при че. 

– Сви њего ви рома ни су 
темат ски раз ли чи ти, има ју у 
осно ви раз ли чи те при че и сва-
ки од њих је донет на дру га чи ји 
и орги на лан начин. То заи ста 
није лако пости ћи, али је наш 
коле га Жика Нико лић то успео у 
сво јим доса да шњим рома ни-
ма. Оно што их пове зу је јесте да 
у сва три рома на спа ја исто риј-
ске чиње ни це и лич но сти са 
фик ци јом, одно сно изми шље-
ним лици ма и дога ђа ји ма. 
Жика има спе ци фи чан начин 
изла га ња, који је јед но ста ван, 
али врло при јем чив и увек 
може те, оно што сте про чи та ли, 
да про ду би те и да доми шља те. 
Овај тре ћи роман је изу зет но 
зани мљив. „Два заспа ла“ је 
инте ре сант на при ча о гра ду 
која вас води даље у чита ње и 
која вам про ду бљу је, како зна-
ње о гра ду, тако и пои ма ње 
про шлог вре ме на и оног у којем 
живи мо – нагла ша ва Бакић 
Јока нић.

Т. К.
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КУЛТУРА КОНКУРС

На осно ву чла на 76. Зако на о кул ту ри (‘’Слу жбе ни гла сник репу бли ке Срби је’’, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр., 6/2020, 
47/2021  и 78/2021), чла на 6. Одлу ке о буџе ту општи не Теме рин (‘’Слу жбе ни лист општи не Теме рин’’, број  41/2021) и чла на 2. Пра-
вил ни ка о начи ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који се финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи-
не Теме рин (“Слу жбе ни лист општи не Теме рин”, број 2/2017) и Закључ ка  о рас пи си ва њу Кон кур са за суфи нан си ра ње изда вач ке 
делат но сти – обја вљи ва ње књи га у 2022. годи ни  из буџе та  општи не Теме рин, број:06-1/22-52-11-01, које је доне ло  Општин ско 
веће дана 10.05.2022. годи не,

Општин ско веће општи не Теме рин, на 68. сед ни ци одр жа ној 10.05.2022. годи не,
расписује

 КОН КУРС
за  суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти - обја вљи ва ње књи га у 2022. годи ни

I ПРЕД МЕТ КОН КР СА

Општин ско веће у циљу уна пре ђе ња изда вач ке делат но сти, раз во-
ја кул ту ре и умет но сти у општи ни Теме рин, као и афир ми са ња кул-
тур не делат но сти општи не Теме рин, суфи нан си ра ће у 2022. годи ни 
обја вљи ва ње књи га на срп ском и мађар ском јези ку.

Обла сти за које се може кон ку ри са ти су: роман, при по ве дач ка 
про за, пое зи ја, књи жев ност за децу (изу зев сли ков ни ца и уџбе ни ка), 
есе ји сти ка, дра ма, моно гра фи је, збор ни ци радо ва, дела из исто ри је 
умет но сти и дела из обла сти хума ни стич ких нау ка.

II ВИСИ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства за суфи нан си ра ње изда вач ке делат но сти обез бе ђе на су 
Одлу ком о буџе ту општи не Теме рин за 2022. годи ну (‘’Слу жбе ни лист 
општи не Теме рин’’, број  41/2021), у окви ру раз де ла 4, функ ци ја 820, 
кон то 481- Дота ци је невла ди ним орга ни за ци ја ма, пози ци ја 164, у 
изно су од 250.000,00 дина ра.

III ОПШТИ УСЛО ВИ КОН КУР СА

1. Пра во уче шћа на кон кур су има ју удру же ња гра ђа на реги стро ва на 
у скла ду са важе ћим закон ским про пи си ма, чији се про јек ти одно се 
на област кул ту ре.

Пра во уче шћа на кон кур су има ју искљу чи во прва изда ња дела чије 
обја вљи ва ње је пла ни ра но у 2022. годи ни као и обја вљи ва ње наред-
них изда ња зна чај них публи ка ци ја.

Ако је публи ка ци ја, било ког жан ра, дру го изда ње али бит но изме-
ње но и допу ње но у одно су на прет ход но изда ње, узе ће се у раз ма-
тра ње.

2. При ја ва на кон курс под но си се на обра сцу Упит ни ка за суфи нан си-
ра ње иза да вач ке делат но сти - обја вљи ва ње књи га у 2022. годи ни, 
уз који се при ла же оста ла тра же на  доку мен та ци ја.
Наве де ни Упит ник је састав ни део кон кур са и може се пре у зе ти у 
општи ни Теме рин, први спрат, соба  број 6 или на интер нет стра ни ци 
Општи не: www.teme rin.rs - оде љак  Кул ту ра.

Уз при ја ву се под но си:
• фото ко пи ја Потвр де о реги стра ци ји под но си о ца при ја ве код над ле-

жног орга на
• зва ни чан доказ о рачу ну код Упра ве за тре зор
• тек сто ве чије се обја вљи ва ње пла ни ра (дета љан синоп сис и садр жај 

дела код обја вљи ва ња књи ге)

3. Рок за под но ше ње при ја ва је од  01. јуна  до 30. јуна 2022. годи не.

4. 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: КОН КУРС ЗА СУФИ НАН СИ РА ЊЕ ИЗДА ВАЧ КЕ ДЕЛАТ НО-
СТИ-ОБЈА ВЉИ ВА ЊЕ КЊИ ГА У 2022. ГОДИ НИ

5. При ја ве које се доста ве после наве де ног рока, при ја ве 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 је буџет општи не Теме рин током 2021. годи не доде лио сред-
ства, а који нису под не ли изве штај о њихо вој реа ли за ци ји и намен-
ском утро шку сред ста ва, неће се узи ма ти у раз ма тра ње.

6. О избо ру про је ка та по рас пи са ном кон кур су одлу чу је Коми си ја за 
изда вач ку делат ност-обја вљи ва ње књи га (у даљем тек сту: Коми си ја) 
коју обра зу је Општин ско веће.

7.  Коми си ја раз ма тра при ја ве и у скла ду са усло ви ма кон кур са, сачи-
ња ва пред лог Одлу ке о ибо ру про је ка та који  се  суфи нан си ра ју из 
буџе та општи не Теме рин и доста вља пред лог Одлу ке Општин ском 
већу на усва ја ње.

Пре доста вља ња пред ло га Одлу ке, 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.

8. Одлу ку о  суфи нан си ра њу про је ка та у кул ту ри из буџе та општи не 
Теме рин по кон кур су доно си Општин ско веће на осно ву пред ло га 
Одлу ке Коми си је.
                    

Одлу ка Општин ског већа је конач на.
Општин ско веће није оба ве зно да обра зло жи сво је одлу ке.

Уго во ром изме ђу општи не и кори сни ка сред ста ва уре ђу ју се пра ва, 
оба ве зе и одго вор но сти уго вор них стра на, начин реа ли зо ва ња про-
јек та, као и начин изве шта ва ња о намен ском тро ше њу сред ста ва.

9. Резул та ти кон кур са се обја вљу ју на интер нет стра ни ци Општи не 
Теме рин: www.teme rin.rs - оде љак Кул ту ра, нај ка сни је у року од 60 
дана од дана завр шет ка под но ше ња при ја ва.

10. При ја ве и при ло же на доку мен та ци ја се доста вља ју у јед ном при-
мер ку. Кон курс на доку мент ци ја се не вра ћа.

11.Кон курс се обја вљу је у ,,Слу жбе ном листу општи не Теме рин”, на 
зва нич ној интер нет стра ни ци општи не: www.teme rin.rs, у рубри ци 
кон кур си и огла си и у недељ ним нови на ма ‘’Наше нови не’’, које изла-
зе на тери то ри ји општи не Теме рин.
                 
IV КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ДОДЕ ЛУ НОВ ЧА НИХ СРЕД СТА ВА

Избор про је ка та ће бити извр шен у скла ду са Пра вил ни ком о начи-
ну, кри те ри ју ми ма и мери ли ма за избор про је ка та у кул ту ри који се 
финан си ра ју и суфи на на си ра ју из буџе та општи не Теме рин (‘’Слу-
жбе ни лист општи не Теме рин’’, број 2/2017).

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП ВОЈ ВО ДИ НА 
ОПШТИ НА ТЕМЕ РИН
ОПШТИН СКО ВЕЋЕ 
Број:06-1/22-52-11-01
Дана:10.05.2022. годи не 
ТЕМЕРИН

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ
МЛА ДЕН ЗЕЦ

Про мо ци ја књи ге „Два заспа ла“ ауто ра Жике Нико ли ћа

НАСЛОВ КОЈИ БУДИ ЗНА ТИ ЖЕ ЉУ

– Од 2014. Жико Нико лић је члан Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не – До сада је издао три сво ја 
рома на –Већ дуги низ годи на пре да је срп ски језик у ОШ „Дани ло Зеле но вић“ у Сири гу

Про мо ци ја књи ге „Два 
заспа ла“ ауто ра Жике 
Нико ли ћа одр жа на је 19. 

маја у Основ ној шко ли „Дани ло 
Зеле но вић“ у Сири гу, пред 
пуном салом публи ке. 

Нико лић је на вео ма зани-
мљив начин  пред ста вио сво ју 
књи гу и заго ли цао машту и зна-
ти же љу свих при сут них, а 
рецен зент књи ге Ста ни сла ва 
Бакић Јока нић је сво јим изла га-
њем обја сни ла зашто је роман 
„Два заспа ла“ вео ма спе ци фи-
чан, што чита о ци могу да 
закљу че већ и по самом насло-
ву. 

Роман је обја вљен пре више 
од годи ну дана у изда њу Град-
ске библи о те ке Новог Сада, а на 
про мо ци ју се, како каже аутор, 
чека ло толи ко дуго због епи де-
ми о ло шке ситу а ци је. 

– Ово је моја тре ћа књи га по 
реду, која је обја вље на про шле 
годи не. Епи де ми о ло шка  си ту а-
ци ја, која нас је све заде си ла, 
раз лог је што је ова про мо ци ја 
тек сада. Нисам желео да ризи-
ку јем да људи, дола зе ћи на 
про мо ци ју, раз ми шља ју хоће 
ли бити здра ви наред них дана. 
Мислим да је ово баш пра во 
вре ме за про мо ци ју моје тре ће 
књи ге.

Рад ња рома на на почет ку 
сме ште на је у 19. веку, у вре ме 
када је Нови Сад био бом бар-
до ван. Наслов књи ге је неу о би-
ча јен и под сти че сва ко га, ко 
први пут види њене кори це, да 
раз ми шља о томе на шта је 
аутор то тач но мислио. 

– Топов ска ђулад, пре о ста ла 
од бом бар до ва ња Новог Сада 
1849. годи не, заста ла и заспа ла 
у зиди на ма ново сад ских гра ђе-
ви на, одби ла су да руше и уни-
шта ва ју град Нови Сад. То је 
била инспи ра ци ја да се испле те 
при ча. Ако су могла да одби ју 
ђулад, зашто не би могао да 
одби је и човек? Ко је позва ни ји 
и уме шни ји да нам при ча о 
Новом Саду, ако не сат на Пре-
тро ва ра дин ској твр ђа ви? Он, 
од како је поста вљен тамо, кроз 
бур на вре ме на рево лу ци је па 
све до дана шњег дана модер-
ног доба и музич ког фести ва ла 
„Егзит“, беле жи, пам ти, упи ја 
зву ке, покре те и оне при јат не 
тре нут ке радо сти и сре ће и оне 
непри јат не, буку, топо ве, бом-
ба ро два ње гра да. Про ла зи све, 
про ла зе вла да ри, епо хе, али сат 
оста је – обја шња ва Нико лић.

Про у ча ва ју ћи одре ђе не исто-
риј ске запи се, доку мен те, књи-

ге, које гово ре о бур ним вре ме-
ни ма рево лу ци је и ста њу на 
Пре тро ва ра дин ској твр ђа ви и о 
вој ном гар ни зо ну, писа ње књи-
ге је, пре ма речи ма писца, тра-
ја ло неко ли ко годи на. 

– Веруј те, при ку пља ју ћи 
инфор ма ци је и подат ке, схва-
тио сам да је то све било толи ко 
савре ме но и да је и тада било 
пре ле та ња са јед не стра не на 
дру гу, као у некој скуп шти ни. 
Било је разних сплет ки у самом 
гар ни зо ну. Онда сам сазнао и 
да је 1900. годи не у Нови Сад 
сти гао нај ве ћи цир кус на све ту, 
тада шњи „Бар нум и Беј ли“ из 
Аме ри ке, па се при ча рома на 
наста ви ла и то је дру ги део 
рома на. Тре ћи део рома на носи 
назив „Излаз“ и пове зан је са 
савре ме ним добом и музич ким 
фести ва лом, који носи исто и-
ме ни назив.

Како аутор исти че, у њего вој 
послед њој књи зи чита о ци могу 

да пре по зна ју јед ну вели ку 
исти ну, а то је да је вре ме нешто 
што је непот ку пљи во и неу хва-
тљи во. 

– Човек је сва шта успео да 
себи при ла го ди на овој пла не-
ти, али чини се да је вре ме 
једи но које човек није успео да 
савла да. Оно неу мит но тече и 
живи свој живот. 

Рецен зент књи ге Ста ни сла ва 
Бакић Јока нић нагла ша ва да је 
а у тор у сва три рома на успео да 
доне се пот пу но дру га чи је и 
орги нал не при че. 

– Сви њего ви рома ни су 
темат ски раз ли чи ти, има ју у 
осно ви раз ли чи те при че и сва-
ки од њих је донет на дру га чи ји 
и орги на лан начин. То заи ста 
није лако пости ћи, али је наш 
коле га Жика Нико лић то успео у 
сво јим доса да шњим рома ни-
ма. Оно што их пове зу је јесте да 
у сва три рома на спа ја исто риј-
ске чиње ни це и лич но сти са 
фик ци јом, одно сно изми шље-
ним лици ма и дога ђа ји ма. 
Жика има спе ци фи чан начин 
изла га ња, који је јед но ста ван, 
али врло при јем чив и увек 
може те, оно што сте про чи та ли, 
да про ду би те и да доми шља те. 
Овај тре ћи роман је изу зет но 
зани мљив. „Два заспа ла“ је 
инте ре сант на при ча о гра ду 
која вас води даље у чита ње и 
која вам про ду бљу је, како зна-
ње о гра ду, тако и пои ма ње 
про шлог вре ме на и оног у којем 
живи мо – нагла ша ва Бакић 
Јока нић.

Т. К.
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КУЛТУРА СПОРТ

У Кул тур ном цен тру „Луки јан Мушиц ки“ од 17. маја до 6. јуна
отво ре на изло жба сли ка умет ни ка Раду ла Бошко ви ћа

У ТЕМЕ РИН СКОЈ ГАЛЕ РИ ЈИ ИЗЛО ЖБА
О БЕЗ ВРЕ МЕ НО СТИ УМЕТ НО СТИ

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ у Теме ри ну 17. маја све ча но 
је отво ре на изло жба сли ка ауто ра  Ра ду-

ла Бошко ви ћа, а љуби те љи умет но сти умет-
нич ке радо ве овог ака дем ског  сли ка ра могу 
да погле да ју до 6. јуна.

У пре пу ној гале ри ји, на све ча ном отва ра њу, 
гости су могли да ужи ва ју у извед би  И го ра 
Дала ги је, који је одсви рао две нуме ре на кла-
ви ру. Изло жбу је отво рио мр Дани ло Вук са но-
вић  ко ји је о ву  по став ку на посе бан начин 
при бли жио гости ма и при ка зао какве сли ке 
кра се зидо ве теме рин ске гале ри ју.

– Сва ко ко позна је Раду ла Бошко ви ћа брзо 
ће уви де ти о којој врсти умет но сти је реч. То је 
умет ност опсе не, игра што се одмо та ва на сце-
ни и у ствар ном живо ту, непре ста но и неу мо-
љи во, из дана у дан. Моти ви уста вље ног теа-
тра на њего вом сли кар ском фону осве тље ни 
су из више угло ва, попут сно по ва који се про-

би ја ју кроз густу заго нет ку прво род ног гре ха, у 
але го риј ском зама ху сје ди ње не љуба ви. Сли-
кар ски чин тако бива изјед на чен поте зи ма 
боје које пре кри ва ју бла гу струк ту ру рељеф не 
повр ши не како би нагла си ли пулс вре ме на 
које ника ко да одго нет не мо – опи сао је мр 
Дани ло Вук са но вић.

Гости ма се са неко ли ко рече ни ца обра тио и 
сам аутор постав ке Раду ле Бошко вић, те изра-
зио захвал ност свим људи ма који су уче ство-
ва ли у орга ни за ци ји изло жбе и на тај начин 
допри не ли да се сли ке нађу у теме рин ској 
гале ри ји. Пре ма њего вим речи ма глав ни „кри-
вац“ целе при че и орга ни за ци је је сли кар ка 
Сне жа на Ман дић, ћер ка истак ну тог теме рин-
ског умет ни ка Дими три ја Кола ре ви ћа.

– Ово је пре све га била вели ка жеља покој-
ног сли ка ра Дими три ја Кола ре ви ћа, на моје 
вели ко задо вољ ство, да сво је радо ве изло-
жим овде. Међу тим, нису се сте кли усло ви. 

Сад, захва љу ју ћи њего вој ћер ки Сне жа ни 
Ман дић која ме је пре по ру чи ла Кул тур ном 
цен тру, орга ни зу јем по први пут сво ју изло-
жбу овде– наста вља умет ник Бошко вић. - Кад 
сам дошао у овај про стор оду ше ви ло ме је 
што је гале ри ја савр ше ног обли ка за један 
гале риј ски про стор. Фасци ни ра ла ме је логи-
сти ка Кул тур ног цен тра, која обу ха ва та вели ку 
позо ри шну салу, малу и вели ку опре мље ну 
гале ри ју, иде ал не за раз не садр жа је и при го-
де. Видев ши све то, схва тио сам да сам на 
пра вом месту.

На изло же ним сли ка ма, које су наста ле у 
про те клих неко ли ко годи на, су се могле виде-
ти фигу ре, рај ски врт, космос, а како Бошко вић 
обја шња ва на радо ви ма је пре нео нека сво ја-
ра зми шља ња о космо су, уни вер зу му, уни вер-
зал ним људ ским фило зоф ским ства ри ма.

– Овај послед њи циклус је посве ћен при чи о 
рај ском врту, о рај ским при ча ма, о том неком 
пра по чет ку, о леген ди пра по чет ка. С дру ге 
стра не почи њем да екс пе ри мен ти шем са дру-
гим мате ри ја ли ма, тако да се деси ло неко ли ко 
обје ка та сли ка, које на неки начин иска чу из 
целог тог кон цеп та, али и обје ди ње но је јер је 
руко пис пре по зна тљив, руко пис који се тиче и 
ликов ног изра за и визу ел ног, а и начи на кому-
ни ка ци је са публи ком– пре ци зи ра аутор изло-
жбе.

Како каже умет ник, раде ћи у позо ри шту, 
сте као је нека сазна ња, раз ми шља ња и ушао у 
неку фило зо фи ју људ ског бити са ња који и теа-
тар пра ти, те је на тај начин ушао у неку при чу 
о леген да ма библиј ским, фило зоф ском одно-
су пре ма живо ту, а са дру ге стра не и  без вре-
ме но сти умет но сти. На њего вим радо ви ма 
често ћете моћи да види те кости ме и фигу ре 
из неких дру гих све то ва и вре ме на.

С. К.

УМЕТ НИЧ КИ РАЗ ВОЈ РАДУ ЛА БОШКО ВИ ЋА
РАДУ ЛЕ Бошко вић рођен  је у Новом Саду, 

2. фебру а ра 1954. годи не.Шко лу за при ме-
ње ну умет ност у Новом Саду, гра фич ки 
одсек, завр шио 1972. годи не, а 1978. годи-
не ди пло ми рао на Факул те ту за при ме ње не 
умет но сти у Бео гра ду, на Одсе ку гра фи ке, у 
кла си про фе со ра Бра ни сла ва Маке ша и 
гра фи ку књи ге код про фе со ра Бог да на 
Крши ћа.Од 1979. годи не члан је УЛУВ-а 
(Удру же ње ликов них умет ни ка Вој во ди не).
Живи и ради у Новом Саду.Бави се сли кар-
ством, гра фи ком, сце но гра фи јом и гра фич-
ким обли ко ва њем.У Срп ском народ ном 
позо ри шту ради од 1981. као дизај нер и 
осни вач Дизајн сту ди ја, затим као умет нич-

ки дирек тор Мар ке тин га, потом као дирек-
тор Кул тур ног Цен тра Новог Сада и поно во 
у Срп ском народ ном позо ри шту, као руко-
во ди лац ,,Про мо цен тра.Члан је ,,Арт 
Дирек тор клу ба” Срби је од осни ва ња и 
Удру же ња умет ни ка „Ликов ни круг“ из 
Петро ва ра ди на. Имао је пре ко 50 само стал-
них изло жби у Бео гра ду, Мари бо ру, Ско-
пљу, Сом бо ру, Новом Саду, Кра гу јев цу, 
Будим пе шти, Пари зу, Тива ту, Загре бу, Субо-
ти ци и мно гим дру гим мести ма, док је пре-
ко сто колек тив них изло жби имао из обла-
сти сли кар ства, гра фи ке и гра фич ког обли-
ко ва ња.Добит ник је више награ да и при-
зна ња.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП Вој во ди на
Општин ска упра ва
Оде ље ње за општу упра ву, дру штве не делат но сти
и јав не слу жбе
Број:553-85/2022
Дана :10.05.2022.
Темерин
На осно ву Закључ ка Општин ског већа општи не Теме рин број 06-1/22-52-8-01 од дана 10.05.2022. годи не Оде ље ње за општу упра ву, 
дру штве не делат но сти и јав не слу жбе рас пи су је

ЈАВНИ ПОЗИВ
за при ја вљи ва ње уче ни ка и настав ни ка са под руч ја општи не Теме рин за награ ђи ва ње уче ни ка и настав ни ка у скла ду са Одлу ком о 
награ ђи ва њу уче ни ка и сту де на та са тери то ри је  општи не Теме рин

Пра во на награ ду има ју уче ни ци са тери то ри је општи не Теме-
рин основ них и сред њих шко ла , који су осво ји ли неко од прва 
три места на окру жним, репу блич ким , реги о нал ним и међу-
на род ним так ми че њи ма у школ ској 2021/2022 годи ни, као и 
настав ни ци, који су при пре ма ли  ђаке , а који су осво ји ли неко 
од прва три места на так ми че њи ма

Потреб но је при ло жи ти за уче ни ке:
1. зах тев за доде лу награ де са обра зло же њем, лич ним пода ци-
ма и дока зом о постиг ну том резул та ту, као и име ном  про фе со-
ра , који их је при пре мао за так ми че ње;
2.  фото ко пи ју кар ти це теку ћег рачу на јед ног од роди те ља или 
закон ског заступ ни ка дете та;

3.  фото ко пи ју лич не кар те јед ног од роди те ља или закон ског 
заступ ни ка дете та;

Потреб но је при ло жи ти за настав ни ке:
1. фото ко пи ја лич не кар те
2. фото ко пи ја кар ти це теку ћег рачу на 
Наве де на доку мен та ци ја се под но си на шал те ру број 4. у Општин-
ској упра ви Теме рин, Ново сад ска 326.
Рок за под но ше ње при ја ва је од 10.05.2022. до 31.05.2022. годи не.

Оде ље ње за општу упра ву,
дру штве не делат но сти

и јав не слу жбе

Сирижани без рампе у Градској лиги Новог Сада, пролеће обојено победничким нотама

СА ВРХА НАЈ ЛЕП ШИ ПОГЛЕД
 На врху Град ске лиге Новог Сада већ 

дуже вре ме на сли ка је непро ме ње на, 
захва љу ју ћи одлич ним резул та ти ма фуд-
ба ле ра ОФК Сири га, лиде ра кара ва на. 
Шест кола пре кра ја, са импре сив ним 
билан сом од 22 побе де и два пора за, уз 
гол-раз ли ку 88:7, Сири жа ни су надо мак 
циља, екс пре сног поврат ка у Ново сад ску 
лигу. 

 - Сигур ним кора ком иде мо ка вишем 
ран гу. Два клу ба ће изва ди ти визу за 
Ново сад ску лигу, жели мо да први про ђе-
мо кроз циљ, јер има мо нај бо љу еки пу. 
По ква ли те ту играч ког кадра и инфра-
струк ту ри, није нам место у нај ни жем сте-
пе ну так ми че ња. Број гле да ла ца на три-
би на ма је огле да ло резул та та, има мо сјај-
ну подр шку, не само Сири жа на, већ и 
целе теме рин ске општи не – јасан је Нико-
ла Вука ши но вић, пред сед ник ОФК Сири-
га.

 Два бода мање осво ји ла је Бач ка из 
Беге ча, док је тре ће пла си ра ни Сусек шест 
кора ка иза и ту се завр ша ва при ча око 
кан ди да та за пла сман у виши ранг.

 - Јесе нас су нас побе ди ли на њихо вом 
тере ну, то су једи на два пора за. Сусе ча ни-
ма смо се већ реван ши ра ли, недав но смо 
их, пред више од 500 гле да ла ца, побе ди-
ли голом Мило ра да Коси ћа, док ћемо 
Бач ку уго сти ти коло пре кра ја трке. Већ 
пра ви мо пла но ве за наред ну сезо ну, 

нема мо наме ру да игра мо спо ред ну уло-
гу, него да наста ви мо узла зном лини јом. 
Клуб функ ци о ни ше на ста бил ним теме-
љи ма, игра чи су задо вољ ни и све је на 
висо ком орга ни за ци о ном нивоу – иста као 
је Нико ла Вука ши но вић.

 Нај мла ђи тре нер у лиги Алек сан дар 
Миљ ко вић, са пуно енер ги је и енту зи ја-
зма, уче ству је у сла га њу моза и ка. Заслу-
жан је за сјај ну хеми ју у тиму, игра чи га 
цене и без пого во ра реа ли зу ју задат ке на 
тере ну.

 - Задо вољ ство је бити део ова кве при-
че. Јесе ња два пора за била су опо ме на, па 
смо зимус напра ви ли додат ну селек ци ју 
кадра. Из овог угла посма тра но, пого ди ли 
смо са поја ча њи ма, пошто смо у доса да-
шњем делу про лећ не ета пе упи са ли свих 
девет побе да, уз гол-раз ли ку 36:3. Бли зу 
смо циља, сада је нај бит ни је да се не опу-
сти мо, већ да у истом рит му при ве де мо 
сезо ну кра ју. Мало недо ста је да у гол ге-
тер ском сал ду достиг не мо тро ци френ 
број и сигу ран сам да ћемо, сход но рас по-
ло же њу стрeлаца, то и оства ри ти – каже 
тре нер Алек сан дар Миљ ко вић.

 До спу шта ња заве се, Сири жа ни ће уго-
сти ти ново сад ски Желе зни чар, Хај дук (Г) и 
нај бли жег пра ти о ца Бач ку, док госту ју 
Тите лу, Про ле те ру (Бано штор) и Миле ти ћу 
из Мошо ри на.

 - Све сни смо соп стве них могућ но сти, 
посто је ћи кадар био би у врху акту ел ног 
фор ма та Ново сад ске лиге, али ува жа ва мо 
рива ле и никог не пот це њу је мо. Нави кли 
смо да про тив нас сви игра ју са додат ним 
моти вом, при жељ ку ју ћи да сапле ту лиде-
ра. Озбиљ ност у раду, дове ла нас је на 
лидер ску пози ци ју, ода тле је нај леп ши 
поглед и неће мо про пу сти ти при ли ку да 
се као прва ци вра ти мо у ста ро дру штво – 
нагла сио је Алек сан дар Миљ ко вић, тре-
нер ОФК Сири га.

М. Мени ћа нин

ВУКЕ ЉА ЗЛА ТА ВРЕ ДАН
ЉУБИ ША Вуке ља, нека да шњи играч 

Вој во ди не, Пар ти за на, Ваша ша, кипар-
ског Етни ко са, Бор ца из Бања лу ке, 
Чели ка (Ник шић) и Про ле те ра, у јулу ће 
да навр ши 39. годи на, а за Сири жа не је 
зла та вре дан. Као нај и ску сни ји прво ти-
мац, истин ски је вођа на тере ну, а про-
шлог викен да, на госто ва њу Хај ду ку из 
Чуру га (3:2), упи сао је хет-трик:

- Про на шао сам мотив да још будем 
на тере ну. Задо вољ ство ће бити пот пу-
но, када пред мој рођен дан про сла ви-
мо осва ја ње првог места. Сте као сам 
пуно при ја те ља у Сири гу, ова ква фуд-
бал ска сре ди на заслу жу је бар вој во ђан-
ског лига ша.
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КУЛТУРА СПОРТ

У Кул тур ном цен тру „Луки јан Мушиц ки“ од 17. маја до 6. јуна
отво ре на изло жба сли ка умет ни ка Раду ла Бошко ви ћа

У ТЕМЕ РИН СКОЈ ГАЛЕ РИ ЈИ ИЗЛО ЖБА
О БЕЗ ВРЕ МЕ НО СТИ УМЕТ НО СТИ

У гале ри ји Кул тур ног цен тра „Луки јан 
Мушиц ки“ у Теме ри ну 17. маја све ча но 
је отво ре на изло жба сли ка ауто ра  Ра ду-

ла Бошко ви ћа, а љуби те љи умет но сти умет-
нич ке радо ве овог ака дем ског  сли ка ра могу 
да погле да ју до 6. јуна.

У пре пу ној гале ри ји, на све ча ном отва ра њу, 
гости су могли да ужи ва ју у извед би  И го ра 
Дала ги је, који је одсви рао две нуме ре на кла-
ви ру. Изло жбу је отво рио мр Дани ло Вук са но-
вић  ко ји је о ву  по став ку на посе бан начин 
при бли жио гости ма и при ка зао какве сли ке 
кра се зидо ве теме рин ске гале ри ју.

– Сва ко ко позна је Раду ла Бошко ви ћа брзо 
ће уви де ти о којој врсти умет но сти је реч. То је 
умет ност опсе не, игра што се одмо та ва на сце-
ни и у ствар ном живо ту, непре ста но и неу мо-
љи во, из дана у дан. Моти ви уста вље ног теа-
тра на њего вом сли кар ском фону осве тље ни 
су из више угло ва, попут сно по ва који се про-

би ја ју кроз густу заго нет ку прво род ног гре ха, у 
але го риј ском зама ху сје ди ње не љуба ви. Сли-
кар ски чин тако бива изјед на чен поте зи ма 
боје које пре кри ва ју бла гу струк ту ру рељеф не 
повр ши не како би нагла си ли пулс вре ме на 
које ника ко да одго нет не мо – опи сао је мр 
Дани ло Вук са но вић.

Гости ма се са неко ли ко рече ни ца обра тио и 
сам аутор постав ке Раду ле Бошко вић, те изра-
зио захвал ност свим људи ма који су уче ство-
ва ли у орга ни за ци ји изло жбе и на тај начин 
допри не ли да се сли ке нађу у теме рин ској 
гале ри ји. Пре ма њего вим речи ма глав ни „кри-
вац“ целе при че и орга ни за ци је је сли кар ка 
Сне жа на Ман дић, ћер ка истак ну тог теме рин-
ског умет ни ка Дими три ја Кола ре ви ћа.

– Ово је пре све га била вели ка жеља покој-
ног сли ка ра Дими три ја Кола ре ви ћа, на моје 
вели ко задо вољ ство, да сво је радо ве изло-
жим овде. Међу тим, нису се сте кли усло ви. 

Сад, захва љу ју ћи њего вој ћер ки Сне жа ни 
Ман дић која ме је пре по ру чи ла Кул тур ном 
цен тру, орга ни зу јем по први пут сво ју изло-
жбу овде– наста вља умет ник Бошко вић. - Кад 
сам дошао у овај про стор оду ше ви ло ме је 
што је гале ри ја савр ше ног обли ка за један 
гале риј ски про стор. Фасци ни ра ла ме је логи-
сти ка Кул тур ног цен тра, која обу ха ва та вели ку 
позо ри шну салу, малу и вели ку опре мље ну 
гале ри ју, иде ал не за раз не садр жа је и при го-
де. Видев ши све то, схва тио сам да сам на 
пра вом месту.

На изло же ним сли ка ма, које су наста ле у 
про те клих неко ли ко годи на, су се могле виде-
ти фигу ре, рај ски врт, космос, а како Бошко вић 
обја шња ва на радо ви ма је пре нео нека сво ја-
ра зми шља ња о космо су, уни вер зу му, уни вер-
зал ним људ ским фило зоф ским ства ри ма.

– Овај послед њи циклус је посве ћен при чи о 
рај ском врту, о рај ским при ча ма, о том неком 
пра по чет ку, о леген ди пра по чет ка. С дру ге 
стра не почи њем да екс пе ри мен ти шем са дру-
гим мате ри ја ли ма, тако да се деси ло неко ли ко 
обје ка та сли ка, које на неки начин иска чу из 
целог тог кон цеп та, али и обје ди ње но је јер је 
руко пис пре по зна тљив, руко пис који се тиче и 
ликов ног изра за и визу ел ног, а и начи на кому-
ни ка ци је са публи ком– пре ци зи ра аутор изло-
жбе.

Како каже умет ник, раде ћи у позо ри шту, 
сте као је нека сазна ња, раз ми шља ња и ушао у 
неку фило зо фи ју људ ског бити са ња који и теа-
тар пра ти, те је на тај начин ушао у неку при чу 
о леген да ма библиј ским, фило зоф ском одно-
су пре ма живо ту, а са дру ге стра не и  без вре-
ме но сти умет но сти. На њего вим радо ви ма 
често ћете моћи да види те кости ме и фигу ре 
из неких дру гих све то ва и вре ме на.

С. К.

УМЕТ НИЧ КИ РАЗ ВОЈ РАДУ ЛА БОШКО ВИ ЋА
РАДУ ЛЕ Бошко вић рођен  је у Новом Саду, 

2. фебру а ра 1954. годи не.Шко лу за при ме-
ње ну умет ност у Новом Саду, гра фич ки 
одсек, завр шио 1972. годи не, а 1978. годи-
не ди пло ми рао на Факул те ту за при ме ње не 
умет но сти у Бео гра ду, на Одсе ку гра фи ке, у 
кла си про фе со ра Бра ни сла ва Маке ша и 
гра фи ку књи ге код про фе со ра Бог да на 
Крши ћа.Од 1979. годи не члан је УЛУВ-а 
(Удру же ње ликов них умет ни ка Вој во ди не).
Живи и ради у Новом Саду.Бави се сли кар-
ством, гра фи ком, сце но гра фи јом и гра фич-
ким обли ко ва њем.У Срп ском народ ном 
позо ри шту ради од 1981. као дизај нер и 
осни вач Дизајн сту ди ја, затим као умет нич-

ки дирек тор Мар ке тин га, потом као дирек-
тор Кул тур ног Цен тра Новог Сада и поно во 
у Срп ском народ ном позо ри шту, као руко-
во ди лац ,,Про мо цен тра.Члан је ,,Арт 
Дирек тор клу ба” Срби је од осни ва ња и 
Удру же ња умет ни ка „Ликов ни круг“ из 
Петро ва ра ди на. Имао је пре ко 50 само стал-
них изло жби у Бео гра ду, Мари бо ру, Ско-
пљу, Сом бо ру, Новом Саду, Кра гу јев цу, 
Будим пе шти, Пари зу, Тива ту, Загре бу, Субо-
ти ци и мно гим дру гим мести ма, док је пре-
ко сто колек тив них изло жби имао из обла-
сти сли кар ства, гра фи ке и гра фич ког обли-
ко ва ња.Добит ник је више награ да и при-
зна ња.

РЕПУ БЛИ КА СРБИ ЈА
АП Вој во ди на
Општин ска упра ва
Оде ље ње за општу упра ву, дру штве не делат но сти
и јав не слу жбе
Број:553-85/2022
Дана :10.05.2022.
Темерин
На осно ву Закључ ка Општин ског већа општи не Теме рин број 06-1/22-52-8-01 од дана 10.05.2022. годи не Оде ље ње за општу упра ву, 
дру штве не делат но сти и јав не слу жбе рас пи су је

ЈАВНИ ПОЗИВ
за при ја вљи ва ње уче ни ка и настав ни ка са под руч ја општи не Теме рин за награ ђи ва ње уче ни ка и настав ни ка у скла ду са Одлу ком о 
награ ђи ва њу уче ни ка и сту де на та са тери то ри је  општи не Теме рин

Пра во на награ ду има ју уче ни ци са тери то ри је општи не Теме-
рин основ них и сред њих шко ла , који су осво ји ли неко од прва 
три места на окру жним, репу блич ким , реги о нал ним и међу-
на род ним так ми че њи ма у школ ској 2021/2022 годи ни, као и 
настав ни ци, који су при пре ма ли  ђаке , а који су осво ји ли неко 
од прва три места на так ми че њи ма

Потреб но је при ло жи ти за уче ни ке:
1. зах тев за доде лу награ де са обра зло же њем, лич ним пода ци-
ма и дока зом о постиг ну том резул та ту, као и име ном  про фе со-
ра , који их је при пре мао за так ми че ње;
2.  фото ко пи ју кар ти це теку ћег рачу на јед ног од роди те ља или 
закон ског заступ ни ка дете та;

3.  фото ко пи ју лич не кар те јед ног од роди те ља или закон ског 
заступ ни ка дете та;

Потреб но је при ло жи ти за настав ни ке:
1. фото ко пи ја лич не кар те
2. фото ко пи ја кар ти це теку ћег рачу на 
Наве де на доку мен та ци ја се под но си на шал те ру број 4. у Општин-
ској упра ви Теме рин, Ново сад ска 326.
Рок за под но ше ње при ја ва је од 10.05.2022. до 31.05.2022. годи не.

Оде ље ње за општу упра ву,
дру штве не делат но сти

и јав не слу жбе

Сирижани без рампе у Градској лиги Новог Сада, пролеће обојено победничким нотама

СА ВРХА НАЈ ЛЕП ШИ ПОГЛЕД
 На врху Град ске лиге Новог Сада већ 

дуже вре ме на сли ка је непро ме ње на, 
захва љу ју ћи одлич ним резул та ти ма фуд-
ба ле ра ОФК Сири га, лиде ра кара ва на. 
Шест кола пре кра ја, са импре сив ним 
билан сом од 22 побе де и два пора за, уз 
гол-раз ли ку 88:7, Сири жа ни су надо мак 
циља, екс пре сног поврат ка у Ново сад ску 
лигу. 

 - Сигур ним кора ком иде мо ка вишем 
ран гу. Два клу ба ће изва ди ти визу за 
Ново сад ску лигу, жели мо да први про ђе-
мо кроз циљ, јер има мо нај бо љу еки пу. 
По ква ли те ту играч ког кадра и инфра-
струк ту ри, није нам место у нај ни жем сте-
пе ну так ми че ња. Број гле да ла ца на три-
би на ма је огле да ло резул та та, има мо сјај-
ну подр шку, не само Сири жа на, већ и 
целе теме рин ске општи не – јасан је Нико-
ла Вука ши но вић, пред сед ник ОФК Сири-
га.

 Два бода мање осво ји ла је Бач ка из 
Беге ча, док је тре ће пла си ра ни Сусек шест 
кора ка иза и ту се завр ша ва при ча око 
кан ди да та за пла сман у виши ранг.

 - Јесе нас су нас побе ди ли на њихо вом 
тере ну, то су једи на два пора за. Сусе ча ни-
ма смо се већ реван ши ра ли, недав но смо 
их, пред више од 500 гле да ла ца, побе ди-
ли голом Мило ра да Коси ћа, док ћемо 
Бач ку уго сти ти коло пре кра ја трке. Већ 
пра ви мо пла но ве за наред ну сезо ну, 

нема мо наме ру да игра мо спо ред ну уло-
гу, него да наста ви мо узла зном лини јом. 
Клуб функ ци о ни ше на ста бил ним теме-
љи ма, игра чи су задо вољ ни и све је на 
висо ком орга ни за ци о ном нивоу – иста као 
је Нико ла Вука ши но вић.

 Нај мла ђи тре нер у лиги Алек сан дар 
Миљ ко вић, са пуно енер ги је и енту зи ја-
зма, уче ству је у сла га њу моза и ка. Заслу-
жан је за сјај ну хеми ју у тиму, игра чи га 
цене и без пого во ра реа ли зу ју задат ке на 
тере ну.

 - Задо вољ ство је бити део ова кве при-
че. Јесе ња два пора за била су опо ме на, па 
смо зимус напра ви ли додат ну селек ци ју 
кадра. Из овог угла посма тра но, пого ди ли 
смо са поја ча њи ма, пошто смо у доса да-
шњем делу про лећ не ета пе упи са ли свих 
девет побе да, уз гол-раз ли ку 36:3. Бли зу 
смо циља, сада је нај бит ни је да се не опу-
сти мо, већ да у истом рит му при ве де мо 
сезо ну кра ју. Мало недо ста је да у гол ге-
тер ском сал ду достиг не мо тро ци френ 
број и сигу ран сам да ћемо, сход но рас по-
ло же њу стрeлаца, то и оства ри ти – каже 
тре нер Алек сан дар Миљ ко вић.

 До спу шта ња заве се, Сири жа ни ће уго-
сти ти ново сад ски Желе зни чар, Хај дук (Г) и 
нај бли жег пра ти о ца Бач ку, док госту ју 
Тите лу, Про ле те ру (Бано штор) и Миле ти ћу 
из Мошо ри на.

 - Све сни смо соп стве них могућ но сти, 
посто је ћи кадар био би у врху акту ел ног 
фор ма та Ново сад ске лиге, али ува жа ва мо 
рива ле и никог не пот це њу је мо. Нави кли 
смо да про тив нас сви игра ју са додат ним 
моти вом, при жељ ку ју ћи да сапле ту лиде-
ра. Озбиљ ност у раду, дове ла нас је на 
лидер ску пози ци ју, ода тле је нај леп ши 
поглед и неће мо про пу сти ти при ли ку да 
се као прва ци вра ти мо у ста ро дру штво – 
нагла сио је Алек сан дар Миљ ко вић, тре-
нер ОФК Сири га.

М. Мени ћа нин

ВУКЕ ЉА ЗЛА ТА ВРЕ ДАН
ЉУБИ ША Вуке ља, нека да шњи играч 

Вој во ди не, Пар ти за на, Ваша ша, кипар-
ског Етни ко са, Бор ца из Бања лу ке, 
Чели ка (Ник шић) и Про ле те ра, у јулу ће 
да навр ши 39. годи на, а за Сири жа не је 
зла та вре дан. Као нај и ску сни ји прво ти-
мац, истин ски је вођа на тере ну, а про-
шлог викен да, на госто ва њу Хај ду ку из 
Чуру га (3:2), упи сао је хет-трик:

- Про на шао сам мотив да још будем 
на тере ну. Задо вољ ство ће бити пот пу-
но, када пред мој рођен дан про сла ви-
мо осва ја ње првог места. Сте као сам 
пуно при ја те ља у Сири гу, ова ква фуд-
бал ска сре ди на заслу жу је бар вој во ђан-
ског лига ша.
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Након две годи не пау зе наста вљен тра ди ци о нал ни Међу на род ни џудо тур нир „Теме рин 2022“

ТЕМЕ РИН ДОМА ЋИН
МЕЂУ НА РОД НОГ ЏУДО ТУР НИ РА

Уче сто ва ло 348 так ми ча ра из 36 раз ли чи тих клу бо ва из земље и ино стран ства – Џудо клуб ТСК из 
Теме ри на осво јио јед ну злат ну, чети ри сре бр не и три брон за не меда ље

У Спорт ској хали у Теме ри ну 7. маја 
одр жан је 35. Међу на род ни џудо тур-
нир „Теме рин 2022“, а на так ми че њу 

је ове годи не уче ство ва ло 348 так ми ча ра из 
раз ли чи тих места.

Уче ство ва ло је више од 30 клу бо ва из 
земље и ино стран ства, махом држа ва из 
окру же ња, а так ми ча ри су били поде ље ни 
у шест узра сних кате го ри ја. 

Орга ни за тор тур ни ра је Џудо клуб „ТСК“ 
Теме рин, а пре ма речи ма тре не ра клу ба 
Недељ ка Ђуки ћа,након две годи не пау-
зе,одр жа ва ње тур ни ра ове годи не  пред ста-
вља нови поче так. 

– Међу на род ни тур нир „Теме рин 2022“ 
ужи ва вели ко пове ре ње, не само у гра ни-
ца ма Срби је, Вој во ди не или бив ше Југо сла-
ви је, већ у чита вом реги о ну, па и шире. 
Рани јих годи на тур нир се одр жа вао у два 
дана. У јед ном момен ту смо има ли чак пре-
ко 1200 так ми ча ра. Међу тим, због коро на-
ви ру са две годи не нисмо одр жа ва ли тур-
нир, тако да може мо да каже мо да сад 
почи ње мо испо чет ка. 

Ове годи не про ме ње но је и вре ме одр-
жа ва ња тур ни ра, а како наво ди Ђукић, раз-
лог тога је била неиз ве сно ст о томе како ће 
се ситу ра ци ја са епи де ми јом одви ја ти, те је 
сто га тур нир, уме со у фебру а ру, одр жан у 
мају месе цу. 

– Има ју ћи у виду пау зу и поме ра ње тур-
ни ра задо вољ ни смо одзи вом клу бо ва и 

так ми ча ра. Има мо 348 так ми ча ра из 36 клу-
бо ва. Сад су дошли само так ми ча ри из 
сусед них зема ља, а рани је је било так ми ча-
ра из Пољ ске, Сло вач ке, Руси је, Бугар ске, 
Руму ни је, Немач ке, Ита ли је. Ово је за нас 
као неки нови поче так и тру ди ће мо се да 
вра ти мо ста ру сла ву овог тур ни ра, када је 
било више од 1000 уче сни ка у два дана. 
Посто ји и при ча да онај ко осво ји на теме-
рин ском тур ни ру меда љу, тај сигур но осва ја 
држав ну меда љу, безо зби ра из које држа ве 
да дола зи – кроз осмех при ча Ђукић.

Тур нир је отво рио пред сед ник Општи не 
Теме рин Мла ден Зец иста кав ши задо вољ-
ство што је Теме рин дома ћин и орга ни за-
тор јед ног ова квог тур ни ра и пору чио свим 
трак ми ча ри ма да побе ди нај бо љи.

– Ово је 35. тур нир по реду у Теме ри ну, а 
клуб посто ји већ 50 годи на, што га чини нај-
ста ри јим џудо клу бом на нашим про сто ри-

ма. Ми се као локал на само у пра ва тру ди мо 
да финан си ра мо све клу бо ве са наше тери-
то ри је, па самим тим и џудо клуб. Јако нам 
је важан раз вој спор та и омла ди не и зато, 
поред финан си ра ња клу бо ва, бес плат но 
даје мо про стор и тер ми не за тре ни ра ње у 
хала ма и шко ла ма. И поред тога издва ја мо 
сред ства и за школ ски спорт, за оне роди те-
ље који не могу да пла те чла на ри ну деци 
– обја шња ва Зец.

Отва ра њу тур ни ра при су ство вао је и 
пред сед ник Џудо саве за Вој во ди не Миро-
љуб Ничић који је иста као зна чај овог спор-
та и начин на који ути че у раз во ју и одра-
ста њу деце.

– УНИ ЦЕФ је про гла сио џудо као нај бо љи 
спорт за раз вој пси хо фи зич ких и мото рич-
ких карак те ри сти ка код деце, тако да је 
зна чај овог спор та изу зет но вели ки. Џудо у 
нашој земљи је у послед ње вре ме на изу-
зет но висо ком нивоу, а у при лог томе гово-
ре и наши резул та ти које оства ру је мо на 
нивоу Евро пе и све та. Теме рин би могао, 
када је реч о попу ла ри за ци ји овог, али и 
дру гих спор то ва, да буде зве зда води ља 
дру гим општи на ма, које би тре ба ло да се 
угле да ју како то раде орга ни локал них 
само у пра ва, па да и они тако посту пе и дају 
подр шку школ ском спор ту уоп ште. Све 
похва ле и џудо клу бу и локал ној само у пра-
ви – пору чу је Ничић. 

Т. К.

ОСВО ЈЕ НЕ МЕДА ЉЕ
НАЈ БО ЉИ клуб на тур ни ру био је ОЈК 

Бео град, а Џудо клуб „ТСК“ осво јио је 
осам меда ља. Дар ко Адам осво јио је 
злат ну меда љу, сре бро су осво ји ли 
Лана Јове тић, Лука Дув њак, Иван Видо-
вић и Дра ган Јовић, а брон за ним одли-
чиј ма оки ти ли су се Еле на Бан ски, Ива 
Роме лић и Нико ла Стан ко вић.





Среда, 25. мај 2022. Број 322 Verba volant, scripta manent БЕ
СП

Л
АТ

АН
 П

РИ
М

ЕР
АК

www.temerin.org

НОВИ СМЕР У
СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“
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