
Среда, 31. август 2022. Број 325 Verba volant, scripta manent БЕ
СП

Л
АТ

АН
 П

РИ
М

ЕР
АК

www.temerin.org

ЗМАЈ ЈОВИНА УЛИЦА 
ПОТПУНО РЕКОНСТРУИСАНА

ПРОЈЕКАТ
ФАБРИКЕ ВОДЕ

КОСОВЦИ
ПОСЕТИЛИ ТЕМЕРИН

СНИМАЊЕ ФИЛМА
У ТЕМЕРИНУ





Среда, 31. август 2022.

3

АКТУЕЛНО

АсфалтирањеЗмајЈовинеулицеуТемерину

АСФАЛТИРАНО1.25КИЛОМЕТАРАУЛИЦЕ
–АПВојводинаобезбедила30милионадинаразаасфалтирањеЗмајЈовинеулице–Председник

ОпштинеТемеринобишаорадове–Одпочеткагодинереконструисанопетулица

РадовинаасфалтирањуЗмај
Јовине улице у Темерину,
који се изводе у оквиру

пројекта уређења путне инфра
структуре на територији општи
неТемерин,завршенисукрајем
овогмесеца.Пресвученоје1.25
километра пута, а ове радове
финансирала је Аутономна
покрајина Војводина у вредно
стиод30милионадинара.
Радовејеобишаоипредсед

никОпштинеТемеринМладен
Зец истакавши том приликом
дајеовопетаулицаодпочетка
године која сереконструишеи
даћесетрудитидаунаредном
периоду наставе да улажу у
обновупутева.
– Веома сам задовољаншто

ћемо суграђанима моћи да
обезбедимоусловезанесмета
но и безбедно одвијање сао
браћаја у Змај Јовиној улици
којајепокатегоризацијисабир
наулицаунасељу,штојесвака
ко карактерише као једну од
прометнијих централних траса
у нашој општини. Од почетка
године ово је пета улица по

реду која се реконструише. У
наредномпериодућемосетру
дитиускладусанашиммогућ
ностима да обезбедимо сред
ства за неопходне реконструк
ције наших улица  изјавио је
Зец.
Подсећамо да су од почетка

године реконструисане улице

КодаљЗолтана,КошутЛајошаи
СавеКовачевићауТемерину,и
УлицаПетраКочићауСиригу.
Из буџета општине за ову

годинуиздвојеноје30милиона
динаразареконструкцијупуте
ва и 20 милиона динара за
изградњу нових и поправку
постојећихпешачкихстаза.

Са чланом Општинског већа
задуженогзаинвестицијеДра
ганом Бјељцем разговарали
смоу јунумесецукада јеиста
као да још доста улица нема
изграђенхабајућислојасфалта
изамолиограђанезастрпеље
њеиразумевање.
– Нажалост постоји пуно

локација на којима постоје
потребе како за поправљањем
стаза, тако и за изградњом
хабајућег слоја асфалта, а
нисмо у могућности да све те
локацијеурадимоуједнојгоди
ни,затајпосаонамјепотребно
пуно средстава и доста време
на, па молим грађане за стр
пљењеиразумевање.Нагласио
бих да у насељеном месту
Темерин(безСирига,БакогЈар
ка и Срарог Ђурђева) има 75
улица у којима никад није
изграђенхабајућислојасфалта,
ми сваке године урадимо по
неколикоулица,алијенереал
но очекивати да се тај посао
урадиугодиниилидве–рекао
јетадаБјељац.

Т.К.
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АКТУЕЛНО АКТУЕЛНО

Урбанистичкипројекатфабрикеводебиојавностинаувидуод8.до15.августа

КОРАКБЛИЖЕ
КАИЗГРАДЊИФАБРИКЕВОДЕ
–Усептембрусеочекујеграђевинскадозвола,азавршетакизградњефабрикеводедокраја2024.

године–Капацитетфабрике130литараводеусекунди–Пројекатобухватасвемеснезаједницеу
општиниТемерин

Јавни увид у Урбанистички пројекат за
изградњу фабрике воде на изворишту
„Старо Ђурђево“ био је изложен у холу

зграде Општинске управе Темерин, као и у
дигиталном облику на званичној интернет
странициопштине,од8.до15.августа.Како
наводе из локалне самоуправе ово је још
један важан корак ка изградњи фабрике
воде.

Према речима председника Општине
Темерин Младена Зеца изградња фабрике
водејеоднајвишегприоритета.

–Наредујерешавањедугогодишњегпро
блемасаводом,којитиштиграђанеТемери
на,аизградњапоменутефабрикеводепро
мениће свеукупни амбијент и побољшати
квалитет живота. Темеринци немају најква
литетнијудоступнуводу,алиовимпројектом
променајезагарантованаиважностфабрике
воде јеоднајвишегприоритета–истакао је
Зец.

Овојебилаиједнаодтемаокојојсмораз
говаралиисадиректоромЈавногкомуналног
предузећа ТемеринЖељком Џакулом, који
каже да је следећи корак решавање грађе
винскедозволезаизградњуфабрикеводе.

–Послеусвајањатехнологије,којаћебити
заступељена у фабрици, други корак је био
урбанистичкипројекат,којијезавршенових
дана.ЗаседалајеОпштинскакомисијакојаје
далапозитивнуоценуинареднихданаоче

кујемо да ће пројектанти предати захтеве
свим институцијама, електропривреди, јав
ном комуаналном предузећу око локациј
скихуслова.Изатогследизавршникорак,а
тојеграђевинскадозвола.Тојеједанвелики
пут за ових годину дана и очекујемо да ће
грађевинскадозволаоднашеопштинебити
издатадополовинесептембра.

Како наводи директор ЈКП Темерин један
од проблема који су дуго решавалибило је
власништвопарцеланакојојтребадасегра
дифабрика.

– Имали смо две парцеле где ће бити
изграђена будућа фабрика воде. Једна је
биланаопштини, адруга је,нажалост,пре
шла из грађевинског у пољопривредно
земљиштеипрешлојенавласништвоМини
старствапољопривреде.Кадасмовиделитај
проблем,ступилисмоуконтактсаљудимаиз
Републичкедирекцијезаимовинуипокрену
липоступакповраткатепарцеле.Сатимсмо
сешестмесецимучили,докитонисмореши
ли.Предваили тримесеца вратили смо ту
парцелуувласништвоопштинеитедвепар
целеобјединилиу једнузбогурбанистичког
пројекта.

Џакула се осврнуо и на бројне негативне
коментаре и сумње у реализацију пројекта
рекавши да изградња фабрике воде није
никаквабајкаидајеовопутсакојегповратка
вишенема.

– Технологија ће бити класични модел,
фабрика ће имати капацитет 130 литара у
секунди, анашсадашњикапацитет јенегде
око45литараусекунди.Пречистачићебити
урађениудвасегмента,двапутапо65лита
ра.Сведокбудепотрошњаунекимоквири
ма,радићесесаполаснаге,адругаполовина
је остављена за индустријске пројекте.
Изградња фабрике воде је вишегодишњи
пројекатионћебитифинансиранове2022.
године,докћеглавнидеосредставанајверо
ватнијебитиутрошен2023,азавршетакоче
кујемоу2024.години.Стогаморамдакажем
дафабрикаводенијеникаквашареналажа
илибајка, каконеки спочитавају, ово је сад
путгдеповраткавишенема.Мисмозапоче
лиједнуствар,којаћесесигурнореализова
ти–поручујеЏакула.

Један од великих проблема са којима се
суочаваопштинаТемеринјестеиводоводна
мрежа,којајестаравишедеценијаикојаће,
како истиче директор ЈКП Темерин, морати
да се ради упоредо са изградњом фабрике
воде.

–Чеканастакођевеликипосаокадајереч
оводоводнојмрежи.Једандеоовогпримар
ногводапремаиндустријскојзонисмозавр
шили, али морамо такав вод да пустимо и
према Темерину и Телепу, одакле би један
крак ишао и према Сиригу. Сви ови бунари
којитренутнопостојебићерезервнибунари.

Док се буде градила фабрика воде морамо
да тражимо начин да обновимо и нашу
секундарнумрежу. У овомлетњемпериоду
имамо доста проблема, велика је суша и
цементноазбестнецевисусадкрхкеилакше
пуцају,збогчегаимамомногохаварија.Све
тепороблемеморамодарешавамоуходу,а
они су нам фактички свакодневни. Немамо
нимногољуди,осетимонедостатактерадне
снаге. Водоинсталатерски занат је сада вео
матражен,такодајетешконаћимајстореза
овеплатекојеимамоујавномсектору–обја
шњаваЏакула.

Кадајеречоканализацијисазнајемодаје
општина Темерин сву потребну документа
цијупредалаМинистарствуекологијеидасе
садачекањиховодговор.

– Докумантација је предата у Министар
ствуекологијезапречистачод22.000еквива
лената и 50 километара нове канализације.
Морамдакажемдајеоваситуацијаусветуи
чекањенаформирањенове владе у Србији
мало успорило процес. Што је било до
ОпштинеТемеринодрађенојеисадачекамо
расплетситуацијепопитањусвихпрочистача
уСрбијикојисубилинајављени.Оноштоје
извеснојестеканалзациониводкојиидепре
ма индустријској зони, јер су зањега сред
стваобезбеђенаитоћебитиреализовано–
објашњаваза„Нашеновине“ЖељкоЏакула.

Т.К.
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ПРАВАРЕЧ Пише:МилованБалабан

“Врућа”јесен
усветуиСрбији

СадавећдуготрајанратуУкрајини
распршио је наде да ће доћи до
брзогокончањарускеспецијалне

војнеоперације,асамимтимидопре
говора, те склапања било каквогмира
којибиомогућио стабилизацију ситуа
цијеуЕвропи.Дешавасебашсупротно.КолективниЗапад,
на челу са САД, наоружава Украјину одржавајући кризу и
одлажућиипакизвеснурускупобеду.Но,покушавасеисцр
петиРусијапоштопрвобитниплановиобарањарускогрежи
манисуостварени.Кадаовомедодамоагресивнуполитику
САДпремаКини,оличенупресвегапремаафирмацијиТај
вана којег Кина сматра делом своје територије, добијамо
суморнусликусавременогсветаукомочитоглобалнеструк
турехоћерат,продужавањекризекакоби,какоонимисле,
временом разбили сваки отпор њиховој крацији света, те
обезбедилитоталнуипотпунокорпорацијскуконтролупла
нете.
Огољеностњиховихциљевапојачаваотпор,пресвихвели

кихдржавакаоштосуРусијаиКина,штонаговештавадуго
трајан,пресвегафинасијскоекономскиконфликт,причему,
нажалост,нивојнаконфронтацијанијеискључена.Економ
скофинансијскиратпротивРусије, укоји је силомугурана
Европа,прекосвојихкорумпиранихелита,егзистенцијално
доводи у питањефункционисање старог континента, зави
сногодрускихенергенатаиприродноповезаногсаРусијом.
ИстотакосанкцијеподривајуиРусију,штосвезаједноодаје
утисакдајециљисцрпљивањеислабљењеиЕвропеиРуси
је,аштојеопет,онимакојипознајуисторијскакретања,пре
познатљива,већвишепутаопробанаиспровођенаполитика
Англоамеричкоггеоплитичкогнаратива.
Понашање европски лидера је својеврсно чудо. Валда

нико никада није радио толико очигледно против својих
интереса.ОрбановаизјавадаЕвропасебипуцауплућаоста
ћекаосведочанствоједногвремена,временасамоуниште
њавеликихевропскихдржава,којећесенеминовноосетити
већнајесен,анарочитопредстојећезиме,кадаћенедоста
такенергенатасаистока(уколикосенекимчудомЕвропане
окренерационалнојполитици)почетиозбиљнодасеосећа,
урушавајућипривреду(нарочитоНемачке)иквалитетживо
таграђана“старедаме”.
У овим смутним временима понашање званичне Србије

је рационално.Ипак у времену сукоба колективног запада
и Русије, те потпуног разоткривања и огољености веков
незападнеполитикечијејециљовладавањесветом,наша
земља је изложена притисцима више него икада раније.
КолективнизападнаступасасуштинскимпланомзаСрбију,
којипоједностављеноможедасеставиутритачке.Увести
санкцијеРусији,признатилажнудржавуКосово,азаузврат
ћенашадржавабитипримљенауНАТО.Заистаовакавстав
колективногзапада(поновљенвишепута,ОлафШолц,Кри
стоферХил)тешкојепрокоментарисатииостатипристојан.
ИпакзваничнаСрбијаморадаистрпипонижавајућитрет

ман, истовремено покушавајући да нађе, колико је то у
њенојмоћинеугрожавајућидостојанство,заједничкијезик
саколективнимзападом,какобиколикотоликоамортизо
валапритисакнасвојесународникенаКосовуиМетохији,
одусталаодеуропрајдакадмувременије,теодржаладобре
односесаРусијом,одчијихенергенатазависинашапривре
даиквалитетживотаграђана.Малојерећидаовонијелако,
штавишеуспетиједнимделомостваритиовеплановејесво
јеврсночудо.

УСрбији,4.августаобележена27.годишњицастрадањатокомхрватскеакције„Олуја“

ОЛУЈА–ЗЛОЧИНБЕЗКАЗНЕ

Каоисвакегодинеиовеје
4. августа обележена 27.
годишњицапротеривања

СрбаизХрватскетокомвојно
полицијскеакције„Олуја“.
Централна манифестација у

Србији поводом Дана сећања
напрогнанеистрадалеуакци
ји „Олуја“ одржана је у цен
тру Новог Сада. За жртве ове
акцијебио јеодржанпомену
црквамаширомСрбије.
Према речима заменика

председника Општине Теме
рин Дејана Брадаша, који је
као петнаестогодишњак био у
колони протераних Срба, нај
вишејеболелоћутањеиокре
тање главе од тих догађаја
тадашњег државног руковод
стваСрбије.
– Прогнан је читав један

народ,ањеговаземљаспаље
наиопустошена.Натајзлочин
жмурилајечитавамеђународ
на заједница, немо прећутку
јућииокрећући главуод уби
става,прогонаипљачкенашег
народа, иако је читава Репу
блика Српска Крајина (РСК)
била подручје под заштитом
УН–наглашаваБрадаш. Али

највише нас је тада болело
ћутање и окретање главе од
тихдогађајатадашњегдржав
ногруководстваСрбијеочему
јасноговориичињеницадаје
надржавнојтелевизијивесто
почетку агресије на РСК обја
вљена тек у 20. минуту ТВ
Дневника.

Дасеиубудућенебиовакве
ствари дешавале, каже Бра
даш,јакојеважноборитисеза
националнеинтересе,каоиза
истину о страдању свог наро
да.
–МиСрбисмонародсклон

забораву и кроз историју смо
многопутаопрашталиизабо

рављали нашим џелатима,
верујућидаможемоизградити
заједничкубудућностсањима
алиисторијскидогађајисунас
уторазуверилиилибитобар
требали!? Данас је ситуација
у Србији у много чему друга
чија, јер је државно руковод
ствоначелусапредседником

АлександромВучићемопреде
љенода се јасноинедвосми
сленоборизанашенационал
неинтересе,каоизаистинуо
страдању нашег народа, а та
истина и свест о нашим стра
дањимасубитниданамсеиу
будућноститаквестваринеби
понављале–истичеБрадаш.
Акција „Олуја“ убраја се у

једнооднајсуровијихетничких
чишћења на подручју бивше
СФРЈ.
Према подацима Комесари

јата за избеглице имиграције
Србије током и после акци
је „Олуја“ протерано је око
200.000Срба,убијеноихјеоко
1.700авишеод700идаљесе
водикаонестало.
Према подацима Докумен

тационоинформационог цен
траВеритасокотричетвртине

страдалихбилојестаријеод60
година,амеђужртвамаје551
жена.
Обележавањем оваквих

догађајапотврђујемонесамо
да поштујемо и чувамо оно
што су нам оставили преци,
већидабринемообудућно
стипотомака.
–Верујемдаћеобележава

ње Дана сећања на све стра
дале и прогнане Србе у акци
ји „Олуја“ остати у аманет и
будућим генерацијама, јер тај
догађајнаодређенначинсим
болизује сва страдања и гол
готенашегнародауратовима
90их година прошлог века. И
не заборавимо: Они који не
познају историју осуђени  су
даимсепонови–закључујеза
„Нашеновине“Брадаш.

С.К.
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ДецасаКосоваиМетохијебилаупетодневнојпосетиопштиниТемерин

КОСОВЦИУТЕМЕРИНУ
МЕЂУСВОЈИМА

–УТемеринуборавило24ђакасаКосоваод8.до13.августа–Добродошлицуимпожелеопред
седникОпштинеМладенЗецПрвапосетакојаиманамерудапрерастеуредовну,традиционалну
акцију

Темеринјепопрви,алинеипоследњи
пут отворио своја врата за децу са
КосоваиМетохијекојасунадружењу

савршњацимарадосноделиласвојаживот
наискустваибрзосеуклопилаипронашла
заједничкаинтересовања.
УопштиниТемеринједопутовалоукупно

24основацаупратњисвојатринаставника
саКиМ,аодазвалисусенапројекат„Посета
децеизВеликеХочеиОраховцаТемерину“.
Њиховидомаћинитокомовепосетесубиле
породицесатериторијеопштинеТемерин,а
овдесуборавилипетдана,од8.до13.авгу
ста.
ПредседникОпштинеМладенЗец поже

леоједецидобродошлицуипоручиоимда
ихТемеринрадочекауближојбудућности.
ДецасудочеканаиусалиСкупштинеопшти
не Темерин када су им уручени пригодни
поклони.
–Наконпријема,самалишанимасампро

веодивнопоподненазаједничкомручкуна
једном аутентичном војвођанском салашу.
Тешкавременаукојимасеналазимозахте
вајуразумевањеисаосећањакојаимамоза
нашељудеујужнојпокрајини.Темеринвас
радочекауближојбудућности–нагласиоје
Зец.

Највећузаслугууовомпројектуимаорга
низаторкапрограмаОливераГрбић,која је
ипокренулаовупричусажељомдасераз
вије другарство и пријатељство између
нашеидецесаКосова.
–Радисеотомедамојапријатељицаија

учествујемо у тим хуманитарнимакцијама.
Одлазимо врло често на Косово. Када смо
биле у мају месецу, један од домаћина је
исказаожељудабиониволелидасенеко
одњиховедецепозовеидабудугостиовде.
Собзиромдаониврлореткоодлазеиз те
енклаве – додаје Грбић.  Окружени су
АлбанцимаиживеуВеликојХочииуОра
ховцу, те ми је пало на памет да би њих
моглидадоведемоуТемеринидаимпри

редимонеколеподружењеибораваковде.
Обратила сам се председнику Општине са
молбомзапомоћ,којијеизјавиодаћерадо
организоватисусретидаћеОпштинапомо
ћиибитиподршка.

Према речима организаторке програма,
намераједаоваактивностпрерастеуредо
ван,традиционаланпрограм,тећесетруди
тидаследећегодинедођејошвишедеце.
–Овојдециовозначи,јеримајуслободу,

пре свега што могу слободно да сешетају.
Приметиласамдасебашнесналазе,увече
имају страх, повучени су, стидљиви. Труди
ћемоседаовобудетрадицијаинадамседа
ћеихследеће годинедоћиивише–наста
вљаГрбић.Тоштомичитамо,штопратимо

помедијима,тојеједнаствар,аликадодеш
тамоивидиштељуде,тојесасвимнекадру
гаприча.Јасамотишлаикадсамсевратила
саКосоваиМетохије,вишенисамбилаиста
особа.
Породице које су угостиле малишане су

превазишле сва Оливерина очекивања, јер
суозбиљносхватилицеопрограмиучинили
дадецаимајунезабораванборавак.
–Ималасаммалипроблем,јерсуљудина

годишњимодморима и велики број јењих
који језаистахтеодаугостидецу,алинису
били ту. Међутим, врло лако смо нашли
породицекојесуугостиледецу.Тепоредице
ињихово гостопримство јепревазишло сва
моја очекивања. Они су толико озбиљно
схватилицеоовајпрограмижелелидауго
стетудецу,дајамислимдајеовонезабора
ванборавакзасве,апресвегазамалишане
–сазадовољствомнаглашаваГрбић.

ТемеринацДаниел Ерегапо први пут је
угостиодетесаКосоваиМетохијеикажеда
га је то вратило у дане када је он био тих
година.
–Коднасједечакод16годинакојиволи

кошарку,теретану,спортгенерално.Деча
кусенајвишесвиђаовдеопуштенаатмос
фера, што у свом месту баш и нема. Из
малогместаје,памујеовосвештопружа
Темерининтересантно.Нисамникадбиона

Косову,  алибихволео.Посматрајућиовог
дечака,вратиосамсебеутодобаибашми
јепријатноидрагозбогтога–сасетомсе
присећаЕрега.
Данашемало,њимазначимногокажеи

ДушанкаДуцаПилиповићизБачкогЈарка,
која не крије задовољство што су имали
приликедаугостеједнодете.
–Примилисмоједногдечакакојиима11

година.Јаимаммалусестрицуод8година,
такодасуселепоуклопили.Бираојегдеће
да спава,шта да ради. Где год је пожелео
ми смо га одвели. Мислим да је веома
важановајпрограмидабисвитебалидасе
одазивамо оваквим акцијама ушто већем
броју,јермисмосвимахомумогућности,
а нашемало, сигурна сам дањимамного
значи.
Верујемодасумалишанипонелипријат

наискустваизнашегместа,обогатилисвоје
знање о култури и историји наше Србије,
упозналиновепријатељеиодвадепонели
успомене за цео живот. Данас није лако
бити Србин на Косову иМетохији,  где се
безбедносна иживотна ситуација за наше
грађане погоршава, али свакако је то пре
свегачаст.Овадецасуоличењепожртвова
ностиихрабрости,јерживеуспецифичним
и тешким околностима, те је било велико
задовољствоекипи“Нашихновина“дружи
тисесањима.

С.Косановић

ИСКУСТВО
НАСТАВНИЦЕ
САКОСОВА
КАКОкажеорганизаторкапрограма,

кодњејебиланаставницаизКосаваи
Метохијекојајеукраткообјаснилакако
је гледала на живот пре него што ће
отићиизтогместадастудира.
– Девојка која је била код мене је

изјавила да је имала утисак као да је
жаба у једној затвореној тегли и види
само тај, са унутрашње стране врх, и
мислидајетото.Теккадјеотишлаиз
тог места да студира, схватила је да
људитаконеживе–препричаваГрбић.
Онитренутноживемирно,никоихне
дира,алионинемајуслободу,немогу
да изађу увече, да прошетају. Увек се
плашеистархјесталноприсутан.Међу
тим,мирнојетамоијабихрадоповела
мојудецукојутренирам,кадабироди
тељињихпустили.

УПОЗНАВАЊЕКОСОВАЦА
САТЕМЕРИНОМИОКОЛИНОМ
ЗАгостеизКосоваиМетохијеприпре

мљен је вишедневни програм, те су се
они забављали на темринском базену,
уживалиубиоскопскојпројекцији,затим
посетилиНовиСад,Петровараднискутвр
ђаву, као и обишли Сремске Карловце.

Свакако, незаобилазнадестинација била
јеиЈегричка,гдесуседецавозилаката
раманом.Риболовцисуиморганизовали
дружењеипецањенаРибњакууБачком
Јарку,а једненоћисуималиижурку,па
имјеуступљенједанкафићуТемерину.
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СнимањепрвогдугометражногфилмауТемерину

ПРЕМИЈЕРАФИЛМА„МОМАК ИДЕВОЈКЕ“КРАЈЕМГОДИНЕ
–Филмскаекипаодоко30људиборавиламесецданауТемерину–Великоинтересовањеграђа

назапријавузастатистеуфилму–Сценесниманенанајпопуларнијимлокацијамауопштини–
Једанодглавнихглумаца,РокРадиша,одрастаојеуТемерину

Август месец у Темерину ове године
биојевеомадинамича.Поредтради
ционалне манифестације мотораша,

одражавања Џезленда, Сиришког прела,
Темерин је овог месеца био одредиште за
снимање првог дугометражног филма, а
нашиграђани,којисутожелели,моглисуда
сепријавеибудустатисти.
Кадасмосемалораспиталиипопричали

са филмском екипом, сазнали смо како су
уопштеидошлинаидејудасефилмснима
баш у нашем месту. Филм носи назив
„Момакидевојке“,аредитељИвицаВида
новић каже да је одлука о месту снимања
дошласасвимприродно.
– У Темерину се снимафилм затошто је

изворносценариоиписанодчовекакојије
одавде, а то је РокРадиша, такода је при
родно,узимајућиуобзирдајеонодавде,да
јекомплетнарадњасмештенананекеважне
изначајнелокацијењему,пајетакоипоста
ло важно и за сам филм. Глумачка екипу
чинеизмеђу15и20глумаца.Овајфилмима
јако занимљиве епизоде, које су шарене,

колоритне, лепе, пријатне такода глумачку
екипу чини око 20 људи – појашњава
Видановић.
Реч је о породичној причи са љубавним

заплетом и расплетом, а суштина је како
објашњаваВидановићдасенаправинешто
што се данас зове романтична комедија са
елементимареалногживота.
– То је чини ми се формат који је доста

захваланипопуларансвугдеусвету,аликод
нас је чиними семало по страни, јер смо,
каокинематографија,многовишеокренути
фестивалскомживотуфилмова,негоономе
штојебиоскопскадистрибуција.
Сарадњом и гостопримљивошћу грађана

иљудиизлокалнесамопуравејекакоистиче
ивишенегозадовољан,апремијеруфилма
очекујекрајемгодине.
–Морамдакажемдајеодзивиреакција,

али и предусретљивост општине и њених
органа била за почетак изузетна. Одатле је
кренуладобрасарадња,аодовогсвегашто
чиниоколину,одљуди,одсусретанаулици,
укафеу,пекари,сусретљивостјенависоком
нивоуисвекојесмосрелинаовајилионај
начин су чиними себиливеомапредусре
дљивииспремнидапомогнузасвеукрат
ком року.  Са те стране сам и више него
задовољан–наводиВидановић.
Једанод главних глумаца уфилму јеРок

Радиша,којијеодрастаоуТемеринуичијаје
жеља одувек била да сними филм у свом
крају.
– Некад сам маштао о томе да снимам

филмуТемеринуиовомидођекаоиспуње
ње сна. Моја породица је овде, људи које
волимсу ту, такодауживам.Сво слободно
времекојеимамгледамдасеодморим,али
идавидимстарепријатеље,јердугонисам
биоуТемерину,нарочитонеуконтинуитету
месец дана. Сваки посао је тежак на свој
начин.Дошло јевремекадастварноквали

тет преовлађује. Имам срећу да живим од
оногаштоволимдарадим–крозосмехпри
чаРадиша.
СценариозафилмписаојеуправоРадиша,

аодњегасмопокушалидасазнамоштаће
публикамоћида видинафилмскомплатну
крајемгодинеизаштобитребалоовофилм
скоостварењепогледатибашубиоскопима.
–Мислим да овакав филм нисмо имали

нековреме.То једивнапородичнапричао
једномчовекукојиигромслучајапостајеста
ратељједнемаледевојчице,ањемутопот
пунонеприпада.Крозцеофилмњихдвоје
покушавају да се упознају и ту долази до
многосмешнихситуација,дешавасеиједна

лепаљубавна прича. Тако да ће овај филм
бити нешто између нечега породичног,
лепог, животног и нежног до неких врло
духовитихмомената.Имамољудеиз Теме
рина,асамоместојемногоспецифично,јер
имамоиМађареиљудеизКрајине,пасам
гледаодасветоповежем,такодаверујемда
ћеовобитиједноосвежењенанашојсцени.
Имамо дивну глумачку екипу. Немамо
медијски популарне личности, али имамо
глумце који јако добро знају свој посао.
Мислимдаће тодаданови значајфилму,
јерћељудилакшедасеидентификујусаглу
мицима и да се вежу за њих – објашњава
Радиша.
Упоследњевремезбогглумачкихангажо

вањамногојезаузет,штокаконаводинајви
шетрпиприватанживот.
–Много сам заузет, недељно се деси да

снимам и у Београду, Бањалуци, где сам
запосленуНародномпозориштуРепублике
Српске. Стално сам негде, стално баланси
рамижонглирамизмеђупосла,породице.У
овом моменту много трпи приватан живот
због посла. Мада гледам да некако узмем
некивећиодморидасепотупнопосветим
својој породици – каже за „Наше новине“
РокРадиша.
Филмска екипа провела је месец дана у

Темерину снимајући, а како смо могли да
закључимо из разговора са њима, понеће
најлепше утиске о гостопримству и преду
сретљивости каколокалне самоуправе тако
играђананашеопштине.

Т.К.

ПРОДУКЦИЈАНИКАДБОГАТИЈА
ПОБРОЈУСАДРЖАЈА
СА редитељем Ивицом Видановићем

смопричалииотомекаквајеситуација
саснимањимафилмоваисеријаданас,
акаквајебиланекадуСрбији.
–Захваљујућивеликомбројсеријског

програма и серијских наслова, породу
цијаникаданијебилабогатијапоброју
садржаја.Мислимдасеиквалитетпро
менио,пресвегаупродукцијскимусло
вима,нашифилмовиисеријесвевише
личенаоноштојетрендусвету.Мислим
да још увек немамо зрелост коју смо
ималинекадакадајеречодраматурги
ји, сценаријима,мождачакиредитељ
ским решењима, али овај Аполонов
покушајдасенаправиједаннизфилмо
ва,којићезавршитиубиоскопима,тако
инаплатформи,једобарјерћерашири
тижанровскулепезу.

– Верујем да је ово значајно да се
мождавратимонечемупочемујенаша
југословенска кинематографија била
позната. На велику жалост и несрећу,
мислимда сунас тиратови 90тихисе
кли,дасмоизгубиликораксатимфил
мовимаукојимасмобиливрлопрепо
знатљиви,јерсетадастрашномалосни
мало.Тосубилифимовикојисупунили
бископе,којииданданаскадасепогле
дају по хиљадити пут изазивају неку
врсту позорности и пажње. Данас се
врло ретко појављују филмови који у
потпуности напуне биоскопске сале,
иакоморамдакажемдајеСрбијанесу
мљиво земља са највећим трендом
пораста биоскопских гедалаца у регио
ну,амождаишире–наглашаваВидано
вић.
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Додељененаградеидипломенаставницимаиђацимакоји
суучествовалинаокружнимирепубличкимтакмичењима

НАГРАЂЕНОПРЕКО150УЧЕНИКА

Упозоришној сали Културног центра „Лукијан
Мушицки“ Темерин 26.

августа додељене су награде и
дипломенаставницимаиђаци
масатериторијеопштинеТеме
ринкојисуучествовалинаокру
жним и републичким такмиче
њима.
ОпштинаТемеринсвакегоди

неиздвајасредстваизбуџетаза
награђивањеученикаинастав
ника, а чланица Општинског
већа задужена за образовање
Изабела Урбан каже да је то
веомаважнокакозаученикеи
њихове предаваче, тако и за
нашуопштину.
–Ово јевеликиданзанаси

за нашу општину, јер смо се
окупили да бисмо наградили
нашеученикекојисуучесници
на окружним и републичким
такмичењима. Ту са њима су
наравно њихови наставници и
директоришкола.Свакегодине
овоорганизујемоисвакегоди
не видимо да има све више
награђенедеце.Онисеизузет
но истичу и јако је важно за
нашулокалнусрединудасето
цени,каоирадовихнаставни
ка, који их уче и на ваннастав
ним активностима. Драго нам

је да имамо много деце која
идунатакмичења,натајначин
промовишусебе,школу,алина
крају крајева и нашу општину.
Важно је да се чује да имамо
паметне,вреднеидобређакеу
нашимосновнимшколама,али
и у средњој школи – поручује
Изабела.

Свакегодинеопштиназаове
наменеиздваја све више сред
става, јер је, како каже, све
више вредне, марљиве деце
којаучествујуутаквимтакмиче
њима.
–Поклониинаградеседеле

на основу одлуке Скупштине

општине Темерин и календара
Министарства просвете. Посто
јикомисијакојатосвеспроводи
инадамседасусвизадовољни
идазнајудабринемооњима.
Иначе, издваја се симболичан
износод1.000до6.000динара
узависностиодтогадалијереч
о републичком или окружном

такмичењуикојесуместоосво
јили. Ове године издвојено је
око650.000динараунетоизно
су. Због ове ситуације у свету,
што се енергетских проблема
тичеи самихиздатакадокраја
годинеоставилисмоизносекао
штосуибилиовихгодина,али

мислимдаћемонареднегоди
не у планирању буџета то да
повећамо, јер је то јако важно
–најављујечланицаВећа.
Међу награђенима је и

наставница музичке културе
Сандра Тот из Основне школе
„Петар Кочић“ у Темерину која
истичеколикоовенаградезна
че деци, али и наставницима
којисањимараде.
–Децараде,аимисањима

такође. Вредни су и то треба
похвалитиинаградити.Тоосво
јено прво, друго или треће
место и диплома коју добијају
свакакоимзначиинегдеимје
подстрекдадаљерадеиулажу
усебе.Ипоредтогазначиими
додатна награда од општине у
којојживе,додатноихмотиви
ше,збогчегасеосећајубољеи
лепше.Штосетиченаснастав
ника наравнои нашрад треба
да се вреднује, јер ми заиста
дајемосвеодсебе.Некадоста
јемодужеипрекоданаипреко
недеље, па се и викендима
чујемо да бисмо радили са
њима како би управо деца тај
успехидосегла.Такодаје јако
значајно свима нама – наводи
Тот.

Т.К.

ИзложбастаровременскихаутомобилаимоторауТемерину

ОЛДТАЈМЕРИВРАТИЛИТЕМЕРИН
НЕКОЛИКОДЕЦЕНИЈАУНАЗАД

–Изложенооко50аутомобилаинеколикомотора–Најстаријиолдтајмериз1930.године–При
казаниновимоделОпела

Уцентру Темерина у делуулице Петефи Шандора
27. августа организована

јеизложбастарихаутомобилаи
мотора односно ретких приме
рака моторних возила познати
јихкаоолдтајмери,којипричаји
причуонекомдругомвремену.
Грађанисутогпоподневаима

липриликударазгледају,сазна
јунештоновоисликајусепоред
возилаодкојихсунекастарачак
вишеоддеведесетгодина.
Од 50 аутомобила, колико их

је било изложено на паркингу
поредпаркића,најстаријијебио
зелениФордмоделА,којидати
рајошиз1930.године.
До сарадње са организатори

ма изложбе Олдтајмер клубом
из Новог Сада дошло је сасвим
спонтанокажедиректоркаТури
стичке организације општине
ТемеринМаринаИњац.
– Ова изложба се огранизује

трећи пут у Темерину у склопу
четврте Међународне изложбе
старовременских аутомобила.
Пре изложбе у тржном центру
Биг организатори су одлучи
ли да дођу мало до Темерина,
гдесусвимнашимсуграђанима
приказали сву своју љубав пре
маолдтајмерима. Ранијих годи
на ова изложба је била састав

ни део манифестације „Просто
к’опасуљ“,докјеовегодинедо
сарадње дошло сасвим спон
тано. Позвали су нас људи из
Олдтајмер клуба Нови Сад и
изразилижељудапокажу своје
примерке ванвременских ауто
мобилаовдекоднас.Намајето
биланаравновеликачастиово
јесвакакобилаприликаидасе
прикаже најновији модел Опе
ла,којисуљудимоглидапогле
дајунабазенуиупоредекакоје

то било некада, а како је сада.
Изложено је било 50 аутомоби
ла, а Темерин је посетило око
120људи,накончегасмонаста
вили дружење на темеринском
базену–објашњаваИњац.
Од љубитеља старовремен

ских аутомобила сазнајемо да
сеуолдтајмересврставајусамо
она возила која су стара најма
ње 30 година.Милија Станков,
председник Олдтајмер клуба
НовиСад,кажедаимјециљда

овавозилаотргнуодзаобрава.
Билисмонеколикопутарани

је у Темерину и јако смо лепо
били угошћени, били смо на
темеринскојпасуљијадиитонам
се јако свидело. Општина Теме
риннам језаистаувекизлазила
у сусрет и радо долазимо овде.
Ове године је била мало тежа
организација,јерсусељудипла
шилизбогкороне,алиевоипак
смоту.Посетиоциимајуприлику
дапогледајуФијат1100изСубо
тице, ватрогасни Рено, Заставу,
Бубу,Фићу,Опела,Фордаимно
годругихстарихвозила.
Међу изложеним аутомоби

лимабиојеиОпелкадетЦстар
47година,авласникаутаТибор
Гириц из Темерина каже да га
овај лепотан и сада добро слу
жи.
Овајаутоидаљекористимо,

а полиција нас понекад зауста
ви само да би погледала ауто
из знатижеље. Одувек волим
стареаутомобиле,анајвишеме
занимаОпел, а затимиФијато
ва пеглица, јер самнекада и то
возио.Оваквонештобитребало
чешћеорганизовати, јерјелепо
завидети,дружитисеисклапа
типријатељстваизмеђувозачаи
власникаовихолдтајемра–каже
Гириц.

Т.К.
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Пројекат„Комшијанијемањина“финансијскијеподржаоПокрајинскисекретаријатзакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.
Ставовиизнетиупројекту,међутим,неизражавајунужноставовеПокрајинскогсекретаријатазакултуру,јавноинформисањеиодносесверскимзаједницама.

Одржан14.МотосусретуТемерину

ЗВУКМОТОРАИРОКЕНРОЛА
ОДЈЕКИВАЛИТЕМЕРИНОМ

–Мото сусрет трајао четири дана – Публику забављали АленИсламовић и “YU grupa” – Више
хиљадаљудитихданапосетиловашариште

Четрнаести „Moto show international”
овегодинеодржанјеод3.до6.авгу
станатемеринскомвашариштуиоку

пиојемногограђана,поредљубитељаовог
двоточкаша.
Организаторисусепотрудилидапрограм

будевеомазанимљив,пасупоредмотора
шаиосталиграђаниималивишеразлогада
посетеовуманифестацију.

Било јегласно,енергично,веселоибрзо
каои увек, а гостију јебилоизразличитих
крајеваСрбије,алиирегиона.

Тих дана Темерин је био центар добрих
вибрацијаиенергије,асвизаљубљенициу
моторе,добаррокенрол,дружењеузпиво
суједвадочекалипочетаковетрадиционал
неманифестације.
Мото клуб „ Patriots“ из Темерина на

вашаришту дочекао јемотораше из разли
читихдржава,Хрватске,БоснеиХерцегови
не, Црне Горе, Румуније, Мађарске, а по
првипутовегодинебилајеиекипаизСло
вачке. Традиционално гости на моторима
нисуплаћалиулаз,докјеулазницазаостале
грађанебиласимболична.
Председник мото клуба Ласло Шимон

каже да им је било веома драго да угосте
светељуде,алиистотакоидаимузврате
посету.
– Ми мотораши смо као једна велика

породица. На нашим дружењима нема
вере, нације, боје, језичких баријера. Наш
заједничкијезикјерокенролидобравожња
тако да другим разликама ту нема места.
Угостилисмоовегодинепрвипутекипуиз
Словачке. Позвали су нас да и ми будемо
њихови гостии такоширимо својапознан
стваидружења.
Даорганизацијаједнеоваквеманифеста

цијенијелакасведочиичињеницадапри
премепочињувећујануарумесецу.Шимон
истичедакадарадитесрцем,упркоснапору
којеорганизацијаоваквогвеликогдогађаја

изискује,немапрепрекаилиодустајања.
–Овозаистасвиуклубурадимоизљуба

витакодасесазадовољствомбавимоорга
низацијоммотосусрета.Нажалост,положај
рокенроланијеназавидномнивоупослед
њихгодинаимотоскуповисуместагдеова
врстамузикајошувекживи.

Дефиле, односно незаобилазна вожња
моторапоТемеринуодржанајеусуботуод
18часоваулицамаПетефиШандора,Народ
ногФронтаиНовосадскомулицом.
Организатор 14. Мото сусрета је Мото

клуб„Patriots“изТемерин.
Т.К.

ПРОГРАМ
МОТОСУСРЕТА
ПРВО вече, 3. августа, улаз се није

наплаћивао, за публику је организова
на„Retroparty“,азамузикујебиозаду
жен DJ Maxy. У четвртак, 4. августа,
гости су имали прилике да уживају у
наступусастава„Zorallband“.
Ален Исламовић, који је наступио

наредног дана, 5. августа, довео је
атмосферу до усијања, а ништа мању
енергијунисудонелиничлановибенда
„YUgrupa“,којисунаступилиусуботу,6.
августа.

Одржаносамопрвовечефестивала„JazzBluesEtno“

ВРЕМЕНСКЕПРИЛИКЕПОРЕМЕТИЛЕ
ПРОГРАМЏЕЗЛЕНДА

Ове године програм фестивалa „Jazz
BluesEtno“којијетребаодасеодр
жиод19.до21.августа,делимично

јереализованзбогнеповољнихвременски
приликатогвикенда.
На платоу испред Културног центра

„Лукијан Мушицки“ прва је наступила
темеринска група Acoustik duo ArsAmAto
riA,накончега јеу галеријисвечаноотво
ренфестивал.
Програмјезатимнастављенудворишту

Културног центра. На летњој позорници
наступилесуАкапелагрупа„Famous“,бенд
НадеПавловић,наконкојих језакрајсво
јим гласом и наступом публику забавила
наша позната џез певачица Лена Коваче
вић. Посећеност није била онаква каквој
су се организатори надали, због кише и
невремена, али то није спречило највер
нијефановеџеззвукададођуиуживајуу
фантастичномконцертукојисуприредили
учесниципрвевечериЏезленда.
Организатор фестивалаВинкоМихајло

вић, том приликом захвалио се свим уче
сницима фестивала истичући да ће про
грамнајављензадругои трећевечебити
одржанинареднегодине.
–Првиданјебиоипоредпролазнеолује

икишеједноодфантастичнихиуспешних
фестивалскихвечери.Искористиобихпри
лику да се овим путем захвалим Општи
ни Темерин, Културном центру „Лукијан
Мушицки“, Етно кући „Тајхаз“, ЈКП „Теме
рин“ који су подржали фестивал, као и
многобројнимфестивалским пријатељима

–настављаМихајловић.  Захвалиобихсе
иизвођачимакојисунаступилипрвовече
као и драгим гостима који су  посетили
Џезлендиуживалиупрвомдануфестива
ла.Видимосеследеће2023.годинеиујед
нонадамосеибољимвременскимуслови
масановимритмовима.

Џез фестивал у Црној Гори у Петровцу,
ове године, према речима организатора
Михајловића,бићеодржан1.и2. септем
бра и очекују се занимљиви гости. Екипа
„Нашихновина“желиимпуноуспехаида
ихвременскиусловипослуже.

С.К.
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Додељенедипломеполазницимабесплатнешколепливања

ЗАВРШЕНАБЕСПЛАТНАШКОЛА
ПЛИВАЊАЗАОВУСЕЗОНУ

Запетсезона,коликотрајеовашколица,обукупрошлопреко1.000ђака–Овесезонебиловише
од200полазника–Школицапливањаједнаоднајпопуларнијихактивностишколскогспорта

Бесплатна школа пливања за ученике
од1.до4.разредаосновнихшколаса
територијеопштинеТемеринзаврше

наје26.августаконтролнимтестомидоде
ломдипломанатемеринскомбазену.
Школа пливања трајала је током летње

сезоне,аинтересовањеђакајеовегодине
билојошвећенегопретходнихгодина.
Координатор Школског спорта општине

ТемеринДрагољубРосићкажедајезапет
година,коликосеорганизујеовабесплатна
школапливања,обукуположилооко1.000
ђака.
–Школски спорт општине Темерин је и

овусезону,уоквирусекцијепливања,завр
шио врло успешно са изузетним одзивом
ђака.Собзиромнатодасекцијупливања
организујемо већ пету сезону, до сад је
укупно за пет сезона обуку положило око
1.000ђакаизсвечетириосновнешколеса
територије наше општине. Конкретно ове
сезоне обучавали смо преко 200малиша
на. Обука се одвијала у преподневним
часовиматриданаунедељи,удвесмене
одпопетгрупа,асвакагрупајебројаладо
20ученика.
Росић се том приликом захвалио на

сарадњиЈКПТемерин,алиилокалнојсамо
пуравинавеликојподршцикојуимпружају
свиховихгодина.
–Имајућиувидудасувременскиуслови

билиидеални,каоисарадњасанашимЈав
ним комуналним предузећем, овај део
пројекта је одрађен професионално уз
високу безбедност наших малишана. Тим

професора који су реализовали бесплатну
школу пливања су: Андреа Давидовић,
НаташаПродановић,ЖељкоШобић,Душан
Покрајацимојамаленкост.Захваљујемосе
инашојлокалнојсамоуправинаподршции

схватањуважностиоваквогпројекта,алии
стварањуамбијента једнеспортскесреди
неукојојјеспортдоступаншколскојдециу
разнимдисциплинама–нагласиојеРосић.

Т.К.

Натемеринскомкупалишту31.јулаодржанотакмичењенаводи

ИОВЕГОДИНЕОРГАНИЗОВАНЕ
ИГРЕБЕЗГРАНИЦА

–ИгреодржанеранијезбогЏезфестивала–Заучешећесепријавилошестекипа–Првоитреће
местоосвојилеекипеизТемерина

„Игре без граница“ у органи
зацији Удружења „Invictus” и
Туристичкеорганизацијеопшти
не Темерин организоване су и
ове године на темеринском
базену 31. јула, нешто раније
негопртходнегодине.
Такмичилосешестекипакоје

су ималешест и више чланова,
међу којима су биле две екипе
из Темерина. Учешће суподјед
накоузелиимомциидевојке,а
игре су биле и више него зани
мљиве.
Одпливања,убацивањалопте

укош,борбесапилатеслоптама
до пливања на душецима на
надувавање и борбе у повлаче
њу трака такмичари су одмера
вали снагу и вештину у води, а
најбољи су на крају били и
награђени.
Овегодинесузбогодражвања

Џезфестивалаовеигреодржане
крајем јула, а директорка Тури
стичке организације општине
ТемеринМаринаИњацкажеда
јетоједанодфакторазбогкојих
је интересовање људи било
нештомање него прошле годи
не.
–Планирано јекаоипрошле

годинедасеигреодржекрајем
августа,међутимимајућиувиду
дасеорганизујеЏезфестивалу
Темерину, одлучили смо да
померимо такмичење на сам
крајјула,каконамсенебитер
минипоклапали.Тојебиоједи
ниразлог.Верујемда је тоути
цало, јер заљуде из две екипе
закојезнамдабисигурноуче
ствовалесунагодишњимодмо
рима, на шта нажалост нисмо
моглида утичемо, алидефини
тивносадазнамодајекрајавгу
статајнекитерминкадабисмо
требали да организујемо овако
нешто.
Ињац истиче да је ово најбо

љи начин да се промовише
темеринскибазениверуједаће
наредне године ове игре бити
многопосећеније.
–Овогодишњеигренаводису

протекле заиста лепоимислим
да је ово идеалан начин да се

промовише наш базен. Можда
имамањепубликенегопрошле
године, али верујем да то има
везесатимштосуљудинагоди
шњим одморима. Надам се да
ће победа темеринских екипа
имати утицаја да се следеће
године више људи пријави за
овуврстутакмичењаипромоци
ју овог нашег комплекса. Доста
сељудиинтересовало,аливеру

јемда јепотребновремедаби
нешто заживело, тако да се
надам да ће трећа година бити
трећа срећа. Пре свега мислим
дасусвиуживали,итакмичари
ипублика–примећујеИњац.
Један од организатора ових

игара у Удружењу „Invictus”
Недељко Родић наводи да га
посебно радује што је наша
општинапрепозналазначајових

игараипружилаподршкуиове
године.
–Овојеједноодспецифичних

такмичења на шта се учесници
не могу припремати посебно,
осимдадођу,пријавесеидобро
сезабаве.Оноштонаспосебно
радујејестедајеопштина,апре
свега Туристичка организација
општине Темерин још прошле
године препознала значај ових
игараидасупружилиподршкуи
ове године. Имамо прилику да
видимо да, не само такмичари
изместаукојемсеигреодржа
вајудолазедасетакмиче,већи
из других места, што нас као
организаторе,посебнорадује.
– Две екипе из Темерина су

заузеле прво и треће место, а
екипаизСомборазаузелаједру
го место. Направили смо једну
минилигу.Прошлегодине је то
било неких четири базена, ове
године десет базена у Војводи
ни,такодасенадамдаћезначај
умрежавања свихбазена, одно
сно градова и  општина бити
препознатидаћесенаставитии
у наредној години – поручује
Родић.
На крајуигарапроглашени су

победници, након чега је усле
дила прослава, а организатори
супублиции такмичаримапри
редилииватромет.

T.K.
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ЈАРАЧАНИСТАРТОВАЛИПОБЕДОМ
Младост(БЈ)–Шајкаш19084:1(1:1)

Бачки Јарак–СтадионЛивадица.
Гледалаца: 400. Судија: Благоје
Радић (Ириг) 8. Стрелци: Плав

шић у 39, Станић у 54, Радовановић
у 63. и Стојаковић у 89. за Младост,
Моравац у 29. заШајкаш 1908. Жути
картони: Котуљач, Сарић, Карас (Шај
каш1908).
МЛАДОСТ:Ромић7(од80.Родић),

Станић8,Зец8,Акик7,5,Остојић7,5,
Зељковић 7,5, Ковачевић 7,5, Радова
новић8(од77.Стојаковић7,5),Марко
вић7(од90.Папак),Плавшић8(од
90.Ратић),Митровић8(од90.Шка
вић).
ШАЈКАШ1908:Малетин7,Карас6,5,

Павков 7, Гојков  6 (од 65. Сарић  ),
Учур6,5,Девушић6(од65.Станковић
),Котуљач6(од65.Живанов),Мора
вац 7,5 (од 82. Касаповић  ),Шепа 6

(од65.Играчев),Николаш6,5,Мале
шевић6.
Играчутакмице:Радовановић
Јарачанисуодигралиудобромрит

му,остварившиубедљивупобеду,иако
сугостиизКовиљаповелиу29.минуту,
кадајеРанкоМоравац,ударцемиско
саса25метара,постигаолеппогодак.
Десет минута касније, капитен

Милош Ковачевић је проиграо Иго
ра Плавшића, а новајлија у редовима
Младостијебезоклевањараспалиока
голуинациљаогорњиугао–1:1.Пред
одлазак на одмор ПредрагМарковић
није најбоље захватио лопту, па је са
дваметрапребациогол,послеубаци
вањаТихомираЗеца.
Акцијује,у54.минуту,започеозапа

жени Стефан Радовановић, ударац
вихорногИгораПлавшићаодбраниоје

голманМалетин, алилопта сеод ста
тиве одбила до десног бека Милана
Станића,пајебезпотешкоћарежирао
преокрет.Непуних120секундикасни
је, најопаснији играч гостију Ранко
Моравацпогодиојестативу.
Дејан Митровић је претрчао кило

метре, сервирао је лопту Стефану
Радовановићу,абонусплавобелихје
приземним ударцем по средини гола
украсиоодличнупартију.
ЂорђеМалетин(17),голманШајка

ша1908,осујетиојепокушајеПлавши
ћа,АкикаиМарковића,алиништаније
могао да учини у 89. минуту.Милош
Стојаковићје,збогповреде,одсуство
вао годинудана, аповратакна терен
није могао да замисли лепше, јер је
одбитакпретвориоуефектангол.

М.Менићанин

ПРЕОКРЕТЈАРАЧАНА:Малешевић(Шајкаш1908)иЗец(Младост)ФОТО:М.Менићанин
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