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Одржана четврта седница Савета Јужнобачког управног округа у Темерину

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА 
ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА

Састанку присуствовали начелник Јужнобачког округа Милан Новаковић и градоначелник Новог 
Сада Милан Ђурић – Тема састанка могућност учествовања локалних самоуправа у европским 
пројектима

Четрвта седница Савета 
Јужнобачког управног 
округа одржана је 16. 

децембра у сали Општин-
ског већа у згради Општин-
ске управе на којем се раз-
говарало о могућности 
учествовања локалних 

самоуправа у европским 
пројектима, али и многим 
другим темама. 

Седницу је сазвао начел-
ник Јужнобачког округа 
Милан Новаковић, а поред 
њега састанку су присуство-
вали и градоначелник Новог 

Сада Милан Ђурић, као и 
председници и представни-
ци свих локалних самоупра-
ва на подручју Јужнобачког 
управног округа. 

Новаковић је говорио о 
могућности учествовања 
локалних самоуправа у 

европским пројектима и 
обавестио учеснике о нови-
нама на основу Закона о 
социјалном преду-
зетништву. На састанку су 
разговарали и о проблеми-
ма који су од посебног зна-
чаја за општине Јужноба-
чког округа и њихове грађа-
не. 

Том приликом председ-
ник Општине Темерин Мла-
ден Зец захвалио се учесни-
цима и најавио добру 
сарадњу и убудуће. 

– Искористио бих прилику 
да се захвалим свим колега-
ма који су присуствовали 
данашњој седници и нагла-
сим да је сарадња наших 
локалних самоуправа на 
завидном нивоу. Раз-
мењујући искуства са коле-
гама схватио сам колико је 
добрих пројеката пред нама 
и одличних будућих 
сарадњи које су извесне – 
поручио је Зец. 

Т. И.
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Ново го ди шњи интер вју са пред сед ни ком Општи не Теме рин Мла де ном Зецом

БУЏЕТ ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
НА ИСТОРИЈС КОМ МАК СИ МУ МУ

Буџет за 2023. пре ко две мили јар де дина ра – При о ри те ти за наред ну годи ну фабри ка воде, завр-
ше так радо ва на врти ћу у Бач ком Јар ку, рекон струк ци ја путе ва

До кра ја годи не оста ло је још неко-
ли ко дана, а то је вре ме када под-
вла чи мо црту, суми ра мо ути ске и 

са новим иску стви ма, постиг ну ћи ма и 
иде ја ма ула зи мо у наред ну годи ну. 

Пред сед ник Општи не Теме рин Мла-
ден Зец дао је интер вју за „Наше нови-
не“ за крај ове годи не у ком је сагле дао 
резул та те свог рада, али у којем нам је 
изнео и пла но ве и при о ри те те за насту-
па ју ћу годи ну.  

Ово је месец када се сво де рачу ни и 
када суми ра мо ути ске о годи ни која је 
на изма ку. Како бисте оце ни ли 2022. 
годи ну и која су то ула га ња у општи ни 
Теме рин по чему ће се пам ти ти прет ход-
них 12 месе ци? 

– Може мо рећи да је 2022. годи на 
била успе шна, има ју ћи у виду окол но сти 
које су се деша ва ле не само у нашој 
земљи, већ у целом све ту. Мења ле су се 
цене гра ђе вин ског мате ри ја ла на тржи-
шту, што је доста ути ца ло на наше инве-
сти ци је, па смо мора ли да ради мо анек-
се уго во ра са изво ђа чи ма радо ва. Узи ма-

ју ћи у обзир све то може мо рећи да је 
годи на про шла добро, али нарав но да 
увек може бити боље. Оно што је обе ле-
жи ло ову годи ну сва ка ко јесте пот пи си-
ва ње уго во ра о доде ли сред ста ва за 
изград њу фабри ке воде, као и радо ви на 
изград њи врти ћа у Бач ком Јар ку. 

Који про јек ти су запо че ти про шле 
годи не, а чији се наста вак или завр ше-
так оче ку је у 2023?

– Нај ве ћа инве сти ци ја коју издва ја мо 
из локал ног буџе та јесте изград ња врти-
ћа у Бач ком Јар ку. Са тим наста вља мо и 
сле де ће годи не, када оче ку је мо крај 
радо ва. За реа ли за ци ју ове инве сти ци је 
потреб но је укуп но око 120 мили о на 
дина ра. Поста вљен је кров, а наред не 
годи не ћемо издво ји ти сред ства за пар-
те р но уре ђе ње самог објек та. При во ђе-
ње кра ју тог про јек та чека нас у 2023. 
годи ни и томе се посеб но раду је мо, јер 
ће у мно го ме олак ша ти роди те љи ма.  

На сед ни ци Скуп шти не општи не 
Теме рин одр жа ној 9. децем бра усво јен 
је буџет за 2023. годи ну. Коли ки је буџет 

и да ли ће бити инве сти ци о ни?
– Наш извор ни буџет углав ном буде 

негде око мили јар ду дина ра. Буџет за 
наред ну годи ну је на исто риј ском мак си-
му му и изно си две мили јар де и 127 
мили о на дина ра, а 58 одсто буџе та наме-
ње но је за инве сти ци је, тако да је буџет 
раз вој ни. Раз лог томе је што ради мо 
озбиљ не инве сти ци је и повла чи мо сред-
ства са виших нивоа вла сти. Од Покра ји-
не ћемо за прву фазу иград ње фабри ке 
воде доби ти 800 мили о на дина ра. 

Које инве сти ци је ће бити при о ри те ти 
у наред ној годи ни?

– При о ри тет за наред ну годи ну  је сва-
ка ко фабри ка воде. Наред не годи не на 
лет њем рас пу сту поче ће мо да ради мо 
оде ље ње Основ не шко ле „Кокаи Имре“ 
на Теле пу. У пла ну је да деца од сеп тем-
бра, док тра ју радо ви, поха ђа ју наста ву 
на некој дру гој лока ци ји. Тако ђе јако је 
важно напо ме ну ти да је у пла ну ула га ње 
у пре свла че ње ули ца које нема ју 
завршни слој асфал та у Првој месној 
зајед ни ци Теме рин, а за то смо из буџе та 
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издво ји ли 200 мили о на дина ра. 
У окто бру, када смо раз го ва ра ли, још 

увек није била фор ми ра на Вла да Репу-
бли ке Срби је, због чега нисте могли са 
пре ци зно шћу да нам каже те у ком прав-
цу се кре ће набав ка пре чи ста ча отпад-
них вода. Да ли је сада позна то хоће ли 
и када наша општи на доби ти нови пре-
чи стач?

– И даље смо у пре го во ри ма са Мини-
стар ством живот не сре ди не, има ју ћи у 
виду да Вла да више није тех нич ка. 
Посла ли смо сву доку мен та ци ју, тако да 
смо у топ десет општи на у који ма ће се 
ради ти кана ли за ци ја и пре чи стач. Ура ди-

ли смо идеј но реше ње и пара лел но при-
пре ма мо про јект но-тех нич ку доку мен та-
ци ју. Сада чека мо одго вор Мини стар ства 
и искре но се надам да ћемо и то ради ти 
у 2023. годи ни. 

При ча ли смо и о поде ли енер гет ских 
вау че ра у изно су од 10.000 дина ра, као 
јед ном виду помо ћи гра ђа ни ма за ову 
зим ску сезо ну и поде ли 60 куби ка дрва. 
Какво је било инте ре со ва ње гра ђа на за 
ову врсту помо ћи? 

– Ко год се при ја вио на кон курс добио 
је помоћ у виду вау че ра. Потру ди ли смо 
се да бар мало олак ша мо гра ђа ни ма ову 
енер гет ску кри зу и поску пље ња. За ову 

наме ну смо издво ји ли из буџе та два 
мили о на дина ра, а на такав начин наста-
ви ће мо да пома же мо и сле де ће годи не. 
Пре ко Цен тра за соци јал ни рад и њихо вог 
спи ска соци јал но угро же ног ста нов ни-
штва дели ли смо и по два метра куби ка 
дрва. Ову врсту помо ћи су тако ђе доби ли 
сви који су кон ку ри са ли. 

И ове годи не гра ђа ни има ју при ли ку 
да ужи ва ју у Зим ским чаро ли ја ма, на 
који начин сте орга ни зо ва ли про грам?

– Ова мани фе ста ци ја се одр жа ва по 
дру ги пут овде код нас и може мо рећи да 
пола ко поста је тра ди ци ја. Нај дра же ми је 
што видим да су наши гра ђа ни вео ма 
задо вољ ни и да има ју само пози тив не 
ути ске. Тру ди мо се да сва ке годи не неким 
новим укра сом, деко ра ци јом опле ме ни-
мо цен тар Теме ри на и улеп ша мо нашим 
гра ђа ни ма пра зни ке и ове зим ске дане. 
Надам се да ћемо уско ро има ти и трг и да 
ћемо се више пута годи шње оку пља ти. 

За крај нашег раз го во ра шта бисте 
пору чи ли гра ђа ни ма?

– Нашим сугра ђа ни ма у пред сто је ћим 
пра зни ци ма желим здра вља, љуба ви, 
успе ха, мно го осме ха и лепих тре ну та ка. 
Ова, 2022. годи на је била тешка и пуна 
иза зо ва, како на свет ском и репу блич-
ком, тако и на локал ном новоу. С тога их 
молим и за мало раз у ме ва ња. Чека нас 
2023. годи на, годи на инве сти ци ја, озбиљ-
них про је ка та попут фабри ке воде, рекон-
струк ци је путе ва, изград ње врти ћа, шире-
ња кана ли за ци о не мре же и мно гих дру-
гих. Веру јем да наше гра ђа не оче ку је 
леп ши и ква ли тет ни ји живот у нашем 
Теме ри ну.

T. К.
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Удру же ње жена у Теме ри ну осно ва но 2. децем бра

ПРВО УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА
ПРЕД У ЗЕТ НИ КА У ТЕМЕ РИ НУ

Жен ско пред у зет ни штво у општи ни Теме рин обу хва та око 40% – Подр шку Удру же њу ће пру жи ти 
локал на само у пра ва, При вред на комо ра Срби је и Репу бли ка Срби ја

Удру же ње жена пред у зет ни ка осно-
ва но је 2. децем бра 2022. годи не у 
сали Скуп шти не општи не Теме рин. 

На овом дога ђа ју при су ство ва ли су дирек-
тор сек то ра пред у зет ни штва При вред не 
комо ре Срби је Бра ни сла ва Симо нић, шеф 
Кан це ла ри је за пред у зет ни штво Сло бо-
дан ка Џино вић Којић, руко во ди лац Струч-
не слу жбе Дејан Зри лић, затим пред сед-
ник Општи не Теме рин Мла ден Зец и члан 
Општин ског већа за при вре ду и пољо при-
вре ду Мира Родић. Удру же ње је осни ва-
њем поста ло део сек ци је за жен ско пред-
у зет ни штво, која делу је у окви ру При вред-
не комо ре Срби је.

Како је При вред на комо ра Срби је, пре-
ма речи ма Бра ни сла ве Симо нић, пре по-
зна ла жен ско пред у зет ни штво као сна жан 
ресурс новог запо шља ва ња и раз вој ну 
шан су Репу бли ке Срби је, чла но ви ново о-
сно ва ног Удру же ња доби ће подр шку од 
стра не ове орга ни за ци је. Жене ће бити у 
могућ но сти да кори сте поје ди не бес плат-
не услу ге, биће укљу че не у тзв. „be to be“ 
састан ке које реа ли зу је сек ци ја, пру жи ће 
им се помоћ при ли ком пла си ра ња про из-
во да на стра ним тржи шти ма и сај мо ви ма. 

Тако ђе, нове пред у зет ни це ће моћи да се 
укљу че у лан це доба вља ча и при су ство ва-
ће еду ка ци ја ма које спро во ди При вред на 
комо ра Срби је у циљу уна пре ђи ва ња свог 
зна ња и посло ва ња.

– При вред на комо ра Срби је пре по зна ла 
је жен ско пред у зет ни штво као сна жан 
ресурс новог запо шља ва ња и као раз вој ну 
шан су Репу бли ке Срби је. Због тога нам је 
изу зет на част и задо вољ ство да смо данас 
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Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.

овде, на ини ци ја ти ву пред сед ни ка Општи-
не Теме рин, као и наших дра гих дама које 
послу ју на овој општи ни. Оно што је зна-
чај но, то је да у окви ру При вред не комо ре 
Срби је посто ји сек ци ја за жен ско пред у-
зет ни штво, чији ће оне од сада бити део. 
Кроз рад ове сек ци је све жене могу да 
доби ју читав низ бес плат них услу га које 
пред ста вља ју сна жну подр шку њихо вом 
посло ва њу – ука зу је Симо нић.

Пред сед ни ца Удру же ња жена пред у зет-
ни ка општи не Теме рин Све тла на Чавић 
при се ћа се на који начин је про и за шла 
иде ја за фор ми ра ње јед ног ова квог Удру-
же ња на тери то ри ји наше општи не.

– Живим на тери то ри ји ове општи не 32 
годи не, а од тога сам 25 годи на пред у зет-
ник. У јед ном момен ту сам са сво јим про-
из во дом иза шла на свет ско тржи ште и 
наи шла сам на поте шко ће, па сам се обра-
ти ла При вред ној комо ри Срби је, са којом 
сам тада запо че ла јед ну лепу сарад њу. 
Након што смо се пред ста ви ли на Свет ској 
изло жби „Expo 2020“ у Дуба и ју сте кла сам 
ути сак да жене у општи ни Теме рин могу и 
тре ба ло би да све сво је про из во де пока-
жу, како у Срби ји, тако у све ту. Обра ти ла 
сам се затим пред сед ни ку Општи не Теме-
рин, изне ла сво је пред ло ге и замо ли ла га 
да нам помог не, како да се ми жене умре-
жи мо, осна жи мо, како да се диги та ли зу је-
мо, да бисмо зајед но могле да насту пи мо 
на нашем и стра ном тржи шту – обја шња ва 
Чавић.

Осни ва њу Удру же ња, дакле, подр шку је 
пру жи ла и локал на само у пра ва, која ће 
насто ја ти да и у наред ном пери о ду подр-
жи његов рад, твр ди пред сед ник Мла ден 
Зец. Тим пово дом издво ји ће се нео п ход на 
сред ства, а у пла ну је и отва ра ње шал те ра 

за пред у зет ни штво у Теме ри ну, који ће 
пред ста вља ти место где ће пред у зет ни ци 
моћи да, без одла ска у При вред ну комо ру 

Срби је, доби ју све потреб не инфор ма ци је 
о запо чи ња њу посла и чита вом про це су 
посло ва ња.

– Локал на само у пра ва ће насто ја ти да у 
буду ћем пери о ду подр жи рад Удру же ња 
жена пред у зет ни ка у нашој општи ни. Ми 
гене рал но сва ке годи не изда је мо зна чај на 
сред ства како бисмо помо гли Удру же ња 
да пре ва зи ђу неке основ не тро шко ве за 
редов не делат но сти, тако да рас пи су је мо 
Кон курс, на који ће се ово Удру же ње јави-
ти сле де ће годи не. Тако ђе нам је у пла ну и 
да отво ри мо шал тер за пред у зет ни штво, 
где ћемо бла го вре ме но дава ти инфор ма-
ци је нашим жена ма које желе да отво ре 
неку сво ју про дав ни цу или покре ну неки 
свој занат. Надам се да је ово само поче-
так наше сарад ње – исти че Зец.

У наред ном пери о ду план При вред не 
комо ре Срби је у погле ду жен ског пред у-
зет ни штва јесте рад на ино ва тив но сти 
жен ских пред у зе ћа и њихо ве диги та ли за-
ци је, јер, пре ма речи ма Бра ни сла ве Симо-
нић, само на тај начин жене могу да буду 
кон ку рент не и да њихо ва пред у зе ћа буду 
одр жи ва на дужи рок. 

Поред тога, у сарад њи са Мини стар-
ством при вре де покре ну та је кам па ња под 
нази вом „Жене су закон“, која наја вљу је 
још сна жни ју подр шку жен ском пред у зет-
ни штву за 2023. годи ну. Почет ком наред не 
годи не биће рас пи са ни и про гра ми финан-
сиј ске подр шке, где ће жене пред у зет ни ци 
моћи да оства ре и одре ђе ни део бес по-
врат них сред ста ва.

–  Жене пред у зет ни ци ће доби ти читав 
један „пакет“ услу га и сна жну подр шку 
наше држа ве и При вред не комо ре Срби је, 
а нада мо се у овом слу ча ју и локал них 
само у пра ва које ће упра во под ста ћи жен-
ско пред у зет ни штво и помо ћи еко ном ски 
раз вој наших жена – закљу чу је Симо нић.

З. Б.

ЖЕН СКО
ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО
У ТЕМЕ РИ НУ
ПРЕ МА ста ти сти ци, жен ско пред у зет-

ни штво у окви ру Репу бли ке Срби је зау-
зи ма око 30 одсто, док је у Теме ри ну 
про це нат већи за 10 про це на та, тако да 
изно си 40 одсто напо ми ње Мира Родић. 
Томе допри но си чиње ни ца да се из 
годи не у годи ну поја вљу је све већи број 
жена које покре ћу сво је бизни се и баве 
се при ват ним пред у зет ни штвом. Упра-
во због тога жен ско пред у зет ни штво 
доби ја и про мо ци ју од стра не Тури стич-
ке орга ни за ци је и Кул тур ног цен тра 
наше општи не:

– Жен ско пред у зет ни штво у Теме ри ну 
има изу зет но вели ку подр шку локал не 
само у пра ве, има изу зет но добру про-
мо ци ју од стра не Тури стич ке орга ни за-
ци је и Кул тур ног цен тра општи не Теме-
рин. Општи на пома же сва Удру же ња, 
па се надам да ће и ово Удру же ње бити 
вео ма бит но и да ћемо се заи ста потру-
ди ти да што више сред ста ва издво ји мо 
за њего во уна пре ђе ње. Ја желим да 
сарад њу са При вред ном комо ром 
Срби је раз ви ја мо што више и да наше 
жене од све га ово га има ју вели ку 
корист – нагла ша ва Мира Родић.
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Еки па Наших нови на раз го ва ра ла је са в. д. дирек то ром ЈКП Теме рин Дра га ном Бјељ цем

НОВИ ЧОВЕК НА ЧЕЛУ ЈКП „ТЕМЕ РИН“
ЈКП Теме рин тре нут но има 147 запо сле них – Пла ни ра ни при хо ди за наред ну годи ну 326 мили о на 

дина ра – Цена гре ја ња нижа него про шле зиме

У окто бру месе цу ЈКП „Теме рин“, из 
при ват них раз ло га, напу стио је 
тада шњи дирек тор Жељ ко Џаку ла, 

а за врши о ца дужно сти дирек то ра, одлу-
ком Скуп шти не општи не Теме рин, поста-
вљен је Дра ган Бје љац, дота да шњи члан 
Општин ског већа заду жен за ресор инве-
сти ци ја и кому нал них делат но сти. 

Тим пово дом раз го ва ра ли смо са нои-
за бра ним в. д. дирек то ром о раз ли чи-
тим делат но сти ма тог пред у зе ћа, при о-
ри те ти ма и пла ни ра ном буџе ту за наред-
ну годи ну. 

Ово је његов први ман дат, а како каже 
при о ри тет у свом руко вод ству даће уна-
пре ђе њу посло ва ња ЈКП „Теме рин“. 

– Иза зо ва има доста у ЈКП „Теме рин“ и 
доста про сто ра за уна пре ђе ње посло ва-
ња, али сма трам да има доста потен ци-
ја ла да се посло ва ње и функ ци о ни са ње 
пред у зе ћа подиг не на виши ниво. Тре-
нут но у предузећу имамо 147 запо сле-
них, од тога 58 кан це ла ри ских рад ни ка и 
89 терен ских рад ни ка. Осно ви ни при о-
ри тет је уна пре ди ти ниво наше услу ге 
које пру жа мо гра ђа ни ма и осни ва чу. 
Увек има про сто ра за уна пре ђе ње. 
Потру ди ће мо се да уна пре ди мо рад  
свих слу жби, а нару чи то зеле ни ла, чисто-
ће, водо во да, кан ли за ци је... 

Сезо на гре ја ња је у јеку, а Бје љац исти-
че да Топла не функ ци о ни шу без про бле-
ма и да је цена гре ја ња ове зим ске сезо-
не нижа него прет ход не. 

– Гре ја ње за сада функ ци о ни ше без 
про бле ма, нада мо се да ће тако и оста-
ти. Цена гре ја ња се састо ји из два дела. 
Фик сни део који изно си 31,9 дина ра по 
метру ква драт ном и вари ја бил ни део 
који изно си 4,95 дина ра по метру ква-

драт ном. Ова цена гре ја ња је нешто 
нижа у одно су на прет ход ну греј ну сезо-
ну. Тако ђе смо ове годи не потпи са ли 
уго вор са јед ним од инве сти то ра и сле-
де ће греј не сезо не ће још један више по-
ро дич ни обје кат бити при кљу чен на 
даљин ски систем гре ја ња – наво ди Бје-
љац.

ЈКП Теме рин ће, када је реч о одр жа ва-
њу путе ва у слу ча ју већих сне жних пада-
ви на, спрем но доче ка ти и ову зим ску 
сезо ну, а пре ма речи ма Бјељ ца тру ди ће 
се да чишће ње оба вља ју без анга жи ва-
ња поди зво ђа ча.   

– ЈКП је спрем но што се тиче зим ске 
слу жбе, има мо довољ не коли чи не соли, 
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ПРА ВА РЕЧ Пише: Мило ван Бала бан

2022 - годи на кра ја све та 
каквог смо позна ва ли

Рат је добар бизнис, уло жи те 
у њега вашег сина писа ло је на 
шле му јед ног аме рич ког вој ни-

ка у Вијет на му. Ово је била пору ка 
обич ног чове ка тада шњим аме рич-
ким (гло бал ним) ели та ма, које се нису 
либи ле да жртву ју дру ге како би оства-
ри ли сво је гло бал не про јек тaе, те да 
са прак тич ном рели ги о зним зано сом 
уми шље них бого ва овла да ју, поко ре, 
пот чи не и пони ште све што се нађе 
на путу њихо вих апо ка лип тич них про-
је ка та. Ипак тада је аме рич ки народ 
имао одго вор (какав год) на раза-
ра ју ће про јек те њего вих ели та, што 
гово ри и иро нич ни цитат са почет ка 
тек ста. Отпо ри су били и кон крет ни-
ји. Анти рат ни, паци фи стич ки покре ти 
и демон стра ци је, подр жа не од мно-
гих позна тих лич но сти типа Каси ју са 
Кле ја, пред ста вља ли су про ти вље ње 
са којим се мора ло рачу на ти и који је 
ути цао на успо ра ва ње и оства ри ва ње 
апо ка лип тич них пла но ва гор дих кре а-
то ра све та. 

Данас, 2022. године, као да отпо-
ра нема. Наро ди широм све та као да 
су капи ту ли ра ли пред ели та ма које су 
сво јим без број ним про јек ти ма обја-
ви ле рат живо ту каквог зна мо, те стр-
мо гла во лете у понор дижу ћи све сво-
је ефек ти ве у бор би про тив чове ка 
каквог, чини се, позна је мо миле ни ју-
ми ма. Народ као да је измо рен пону-
да ма које нуди савре ме но гло бал но 
дру штво. Као да сва та сме на дру штве-
них уре ђе ња, про та го но ни сти који 
се сме ње у ју у пре о вла ђу ју ћој демо-
кра ти ји, сва навод на бира ња, нема ју 
ника кав резул тат, одно сно сви виде 
да деце ни ја ма, па и веко ви ма, после 
про ме на све оста је исто. Оту да апа ти-
ја, мела хон ли ја и неза ин те ре со ва ност, 
оту да губи так вере у могућ ност пре ме-
не набо ље, повла че ње и гле да ње свог 
посла. Гото во сви се пона ша ју као да 
овом све ту нема спа са, као да је немо-
гу ће било шта попра ви ти.

Одлуч ност гло бал них ели та и покор-
ност пре па ри ра ног наро да нај бо ље се 
виде ла у кон фрон та ци ји вели ких која 
је обе ле жи ла годи ну која про ла зи. 
Реч је нарав но о рату у Укра ји ни који 
је ого лио функ ци о ни са ње свет ске гло-
бал не архи тек ту ре. У циљу неу тра ли-
са ња Руси је Укра ји на је под стре ка ва на 
да гура прст у очи нукле ра ној сили, а 
када је ова одго во ри ла (прак тич но 
наву че на на реак ци ју) кре ну ла је орке-

стри ра на офан зи-
ва са свим рас по-
ло жи вим ресур-
си ма. Руси ји су 
мимо Саве та без-
бед но сти уве де не 
санк ци је (девет паке та), про па ганд но 
је сло вен ска држа ва раз ва ље на, кан-
це ло ва на (пони ште на) је њена цело-
куп на кул ту ра (укљу чу ју ћи све њене 
вели ка не попут Досто јев ског), Руси ја и 
Путин се не поми њу у свет ским меди-
ји ма сем по злу, што гово ри да је циљ 
да се руска циви ли за ци ја пот пу но уни-
шти, тако да за неко ли ко годи на сви 
забо ра ве да је ика да и посто ја ла.

Када гово ри мо о билан су пред-
ход не годи не може мо рећи да су 
низ ве сност око рата у Укра ји ни, 

као тотал ног и хибрид ног суко ба два 
све та, уз аме рич ко-кине ску кон фрон-
та ци ју око Тај ва на, као и низ мањих 
жари шта у све ту, али и бор бе око пре-
вла сти дола ра у којој вели ку уло гу 
игра ју Сау диј ска Ара би ја и наф та шки 
свет, где је недав но био кине ски пред-
сед ник и дого во рио трго ви ну наф том 
делом у јуа ни ма, неки од дога ђа ја који 
су обе ле жи ли ову годи ну. Ови покре-
ну ти дога ђа ји су дугог тра ја ња, те оту-
да је 2022. оста ви ла прак тич но све 
покре ну те кон фрон та ци је нере ше ним, 
уво де ћи нас у свет неиз ве сно сти и 
гото во изве сног хао са и кри зе у наред-
ној годи ни. Сум ња мо да ће сле де ћа 
годи на доне ти било каква реше ња, 
укљу чу ју ћи и неиз др жив ста тус Срба 
на Косо ву и Мето хи ји, при ну ђе них да 
егзи сти ра ју као нај у гро же ни ја етнич ка 
гру па ци ја у Евро пи.

Но, кри зе (кри зис – суд) и хао си су 
исто вре ме но и пози ви на про ме ну. 
Ова, 2022. година, као да нас пози ва на 
про ме ну, пре све га нас самих. Ого ље-
ност и раз от кри ве ност сушти не савре-
ме не циви ли за ци је пока за ла је као 
ника да рани је стран пу ти цу којом иде 
свет чиме је ука за ла да су њего ви про-
бле ми скри ве ни мно го дубље у људ-
ском бићу. Можда се ту тре ба спу сти ти 
и откри ти себе саме, што ће усло ви ти 
да види мо један дру га чи ји свет, можда 
реал ни ји, баш она кав какав јесте, а не 
какав нам се при ка зу је. Уоста лом вре-
ди поку ша ти кроз хомо ге ни за ци ју 
нас самих, која се оства ру је пре све га 
емпа ти јом и чове ко љу бљем. Можда 
изгле да ста ро мод но, али савре ме но 
нас је и дове до дов де где смо данас.

спре мље на вози ла за поси па ње соли и 
укла ња ње сне га са коло во за. Тру ди ће мо 
се да само стал но врши мо чишће ње  
локал них путе ва и ули ца без анга жо ва ња 
поди зво ђа ча.

Нај зна чај ни ја инве сти ци ја за општи ну 
Теме рин биће изград ња фабри ке воде. 
Уго вор о доде ли сред ста ва за изград њу 
фабри ке воде пот пи сан је про шлог месе-
ца са Упра вом за капи тал на ула га ња 
Ауто ном не покра ји не Вој во ди не. Пре ма 
про це ни в. д. дирек то ра гра ђа ни ће до 
кра ја 2024. годи не има ти исправ ну воду. 

– Нај ве ћу инве сти ци ју у исто ри ји ће 
спо ро во ди ти општин ска упра ва и након 
изград ње ЈКП ће доби ти на упра вља ње и 
даље кори шће ње фабри ку воде. План је 
да се почет ком годи не рас пи ше јав на 
набав ка и иза бе ре нај по вољ ни ја пону да, 
а ако све буде текло по пла ну кра јем 
2024. годи не Теме рин ће доби ти хеми ски 
и бак те ри о ло шки исправ ну воду за пиће.

Када је реч о кана ли за ци ји план за 
неред ну годи ну  је наста вак про ши ре ња 
кана ли за ци о не мре же. 

– Сака ко може мо оче ки ва ти нова при-
кљу че ња на кана ли за ци о ну мре жу из 
раз ло га што се пла ни ра и про ши ре ње 
кана ли за ци о не мре же. Број тре нут них 
при кљу ча ка на кана ли за ци о ну мре жу 
изно си око 530 дома ћин ста ва, што зна чи 
да 2.700 гра ђа на општи не Теме рин кори-
сти кана ли за ци ју – наво ди Бје љац. 

У неко ли ко навра та ове годи не било је 
про бле ма са пожа ри ма на депо ни ји код 
сири шког пута, који су сани ра ни. Бје љац 
нагла ша ва да опа сност од пожа ра увек 
посто ји и обја шња ва зашто су уве ли 
напла ту одла га ња отпа да.

– Опа сност да се депо ни ја запа ли увек 
посто ји. Уве ли смо напла ту одла га ња 
отпа да на депо ни ји и та сред ства  ћемо 
директ но да ула же мо у уре ђе ње депо ни-
је. Изгра ди ће мо у 2023. годи ни асфалт не 
путе ве уну тар депо ни је, како се не би 
изно си ло бла то на држа вни пут и тако 
угро зи ла без бед ност сао ра ћа ја.

Буџет ЈКП Теме рин од пла ни ра них при-
о хо да изно си око 326 мили о на дина ра и 
ула га ће се, како твр ди Бје љац, у уна пре-
ђе ње посло ва ња. 

– Сачи ни ли смо буџет пре ма пла ни ра-
ним при хо ди ма од про да је наших услу га 
на тржи шту. Пла ни ра ни при хо ди изно се 
326.095.000 дина ра који ће се утро ши ти 
на одр жа ва ње посто је ћих сред ста ва рада 
и опре ме, зара де запо сле них и евен ту ал-
не инве сти ци је.

Ми смо новом в. д. дирек то ру поже ле-
ли мно го успе ха у раду, а он је нашим 
чиста о ци ма поже лео срећ не насту па ју ће 
пра зни ке.

– Чита о ци ма бих поже лео срећ не 
ново го ди шње и божић не пра зни ке, у 
нади да ће сле де ће, 2023. годи не, има ти 
још ква ли тет ни је кому нал не услу ге – 
пору чио је Бје љац. 

Т. К.
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Књи жев но вече Ива на Негри шор ца

СИРИГ ДОМА ЋИН
НЕДЕ ЉЕ МАТИ ЦЕ СРП СКЕ

Сарад ња Мати це срп ске и Општи не Теме рин поче ла 2020. годи не – По први пут у Сири гу орга ни-
зо ва на Неде ља Мати це срп ске 

У општи ни Теме рин од 14. до 21. 
децем бра по први пут обе ле жа ва 
се Неде ља Мати це срп ске. Дома-

ћин овог дога ђа ја је Месна зајед ни ца 
Сириг, а у окви ру про гра ма орга ни зо-
ва но је књи жев но вече Ива на Негри-
шор ца, као и пре да ва ње на тему 
„Мати ца срп ска – два века“. 

У сре ду, 14. децем бра, на отва ра њу 
Неде ље Мати це срп ске, гости ма су се 
обра ти ли дома ћи ни, заме ник пред сед-
ни ка Општи не Теме рин Дејан Бра даш, 
Небој ша Вука ди но вић у име Саве та 
МЗ Сириг и Биља на Ђури чић у име 
Удру же ња рат них добро во ља ца од 
1912 – 1918, њихо вих пото ма ка и 
пошто ва ла ца „Видов дан“ Сириг.

Бра даш је том при ли ком гово рио о 
почет ку и зна ча ју сарад ње локал не 
само у пра ве са Мати цом срп ском.

– Општи на Теме рин је кра јем 2020. 
годи не пот пи са ла про то кол о сарад њи 
са Мати цом срп ском, а циљ је био да 
се зна чај не исто риј ске и дру штве не 
теме за нашу локал ну зајед ни цу обра-
де и сагле да ју на један стру чан начин. 
Реч је о тема ма које се одно се на пери-

од коло ни за ци је, како самог насе ља 
Сириг, тако и насе ља Бач ки Јарак, али и 
о срп ско-мађар ским одно си ма, веза ма 
и кул тур ној сарад њи, као и све оно што 
нас на одре ђе ни начин спа ја. 

– Реч је и о тема ма из наше про шло-
сти, које нису оста ви ле нај бо љи траг на 
наше зајед ни це, али упра во кроз ову 
сарад њу те теме тре ба да обра ђу је мо, 
пре ва зи ђе мо и гле да мо даље. Поред 
тога при се ћа мо се и позна тих и зна чај-
них лич но сти из наше локал не сре ди-
не. Вели ко нам је задо вољ ство што се 
Неде ља Мати це срп ске одр жа ва овде у 
Сири гу и што нам је гост госпо дин Дра-
ган Ста нић, који је један зна ча јан пери-
од живо та про вео овде у Сири гу. Веру-
јем да ћемо у будућ но сти додат но уна-
пре ди ти нашу сарад њу – закљу чу је 
Бра даш. 

Гости ма се обра тио и пред сед ник 
Мати це срп ске Дра ган Ста нић, а на 
ску пу је гово ри ла и књи жев на кри ти-
чар ка Вио ле та Митро вић. 

– У Сири гу посто ји јед на гру па људи 
која озбиљ но ради, пре све га на него-
ва њу клу тре сећа ња. Тако да су они 

БИО ГРА ФИ ЈА
ИВА НА НЕГРИ ШОР ЦА
РОЂЕН је 1956. годи не у Трсте ни ку. 

Основ ну шко лу завр шио је 1970. у Сири-
гу, а гим на зи ју 1974. у Новом Саду. 
После завр шет ка сту ди ја књи жев но сти 
на Фило зоф ском факул те ту у Новом 
Саду 1979, више годи на живео је као 
про фе си о нал ни писац. Маги стри рао је 
1991. и док то ри рао 2003. годи не на 
Фило ло шком факул те ту у Бео гра ду. 
Школ ску 1984/85. про вео као лек тор за 
срп ски језик на Мичи ген ском уни вер зи-
те ту у Ен Арбо ру (САД). Радио је као 
дра ма тург у Драм ском про гра му Радио 
Новог Сада, као аси стент на Фило зоф-
ском факул те ту у Нишу и Новом Саду. 
Био је секре тар Мати це срп ске, глав ни и 
одго вор ни уред ник Лето пи са Мати це 
срп ске , а сад је пред сед ник Уре ђи вач-
ког одбо ра Срп ске енци кло пе ди је и  
пред сед ник Мати це срп ске. Живи у 
Новом Саду и као редов ни про фе сор на 
Фило зоф ском факул те ту пре да је тео ри-
ју књи жев но сти и кре а тив но писа ње 
пое зи је од 2004.



Среда, 21. децембар 2022.

13

АКТУЕЛНО

при род но желе ли да успо ста ве одно се 
са Мати цом срп ском. Захва љу ју ћи 
таквом сла га њу енер ги ја људи у локал-
ној сре ди ни и оно га што ми у Мати ци 
срп ској може мо да пону ди мо, дошло 
је до сарад ње и са Општи ном Теме рин. 
Иде ја је да помог не мо да сва ка локал-
на сре ди на чува исто ри ју, пам ће ње на 
пло шлост, да негу је вре до сти ство ре не 
у локал ној сре ди ни, а у исто вре ме и да 
се шире види ци на оне опште вред но-
сти које су при сут не у наци о нал ној кул-
ту ри – обја шња ва Ста нић. 

Након обра ћа ња дома ћи на и орга-
ни за то ра поче ло је књи жев но вече 
Дра га на Ста ни ћа у књи жев но сти 
позна ти јег под псе у до ни мом Иван 
Негри шо рац. Оно што је овој књи жев-
ној вече ри дало посеб ну ноту јесте 
пове за ност ауто ра са Сири гом. 

– Када сам имао годи ну дана моја 
поро ди ца се досе ли ла у Сириг и ту сам 
про вео нај леп ше годи не сво га детињ-
ства. Овде сам се и фор ми рао, а оно 
што сам тада овде удах нуо су неке 
основ не људ ске вред но сти које су у 
Сири гу посто ја ле. Упра во данас, дола-
зе ћи овде, свра тио сам до сво је мај ке. 
Она има 90 годи на и ради ла је овде 
као настав ни ца гео гра фи је и исто ри је. 
Рекла ми је да живот у Сири гу пам ти 
као нај срећ ни ји пери од њеног живо та 
– кроз осмех при ча Ста нић.

Свој порив за писа њем открио је још 
у основ ној шко ли, али тада томе није 
при да вао вели ку пажњу. 

– Прву песму сам напи сао овде у 
ста ну, у школ ској згра ди, ту се десио 
тај први потрес, да узмем олов ку у 
сред ноћи и да поч нем нешто да 
пишем. Тада томе нисам при да вао 
вели ку пажњу, док у јед ном тре нут ну 

сазре ва ња нисам схва тио да ми то 
зна чи више од било којих дру гих тре-
ну та ка. Тај тре ну так кад сам инти ман 
сам са собом. Вре ме ном сам схва тио 
да је нај бо ље да свој живот посве тим 
томе, па шта буде. 

У детињ ству често је сум њао у себе 
и у оно што пише, због чега је зпа ло-
вио у свет књи жев но сти, упо зна ју ћи 
се са њим, али ујед но и са самим 
собом. 

– Вре ме ном, како сам поди зао сво ју 
чита лач ку клу ту ру, негде већ при кра ју 
сту ди ја, поче ле су да наста ју неке 
песме за које сам себи рекао да и нису 
тако лоше. Одлу чио сам да поша љем 
десе так песа ма на песнич ки кон курс, 
сећам се то је било у Загре бу „Гора но-
во про ље ће“ где су иза бра ли баш моје 

песме. Тако је све поче ло - при се ћа се 
Негри шо рац. 

До сада је обја вио мно штво књи га, 
роман, радио дра ме, позо ри шне дра-
ме, кри тич ке сту ди је, а данас га нај ви-
ше ража ло сте људи који брзо забо ра ве 
сво ју тра ди ци ју и коре не. 

– Данас са жаље њем посма трам оне 
људе који раз ви ју неки облик пре зи ра 
пре ма тра ди ци о нал ној кул ту ри, а то су 
нај че шће чини ли људи који о томе 
нема ју пој ма и који не зна ју шта је тра-
ди цо нал на поро ди ца и коју топли ну 
она са собом носи – закљу чу је Ста нић.

Неде ља Мати це срп ске тра је до 21. 
децем бра када ће у про сто ри ја ма МЗ 
Сириг бити одр жа но пре да ва ње на 
тему „Мати ца срп ска – два века“.

Т. К.
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Уру че на књи жев на награ да 

ТИБОР ВАРА ДИ ДОБИТ НИК 
Пре сти жна награ да доде ље на 45. пут за редом – Награ ђе не књи ге „Про тив на род ни осмех” и „Шта 

да буде са брон за ним пут ним сатом?“ – О књи га ма гово ри ла исто ри чар ка књи жев но сти Кор не ли ја 
Фара го, пред сед ник жири ја

Књи жев на награ да “Сир маи Карољ” 
доде ље на је писцу Тибо ру Вара ди ју 7. 
децем бра  у гале ри ји Кул тур ног цен тра 

“Луки јан Мушиц ки” у Теме ри ну, за књи ге 
„Про тив на род ни осмех” и „Шта да буде са 
брон за ним пут ним сатом?”. О доде ли ове 
пре сти жне награ де одлу чи вао је жири у 
саста ву мр Ђезе Бор да ша, пр ед сед ни ка 
Мемо ри јал ног одбо ра „Сир маи Карољ“, 
Беле Чор бе, књи жев ни ка и др Кор не ли је 
Фара го, пред сед ни ка жири ја.

У знак сећа ња на књи жев ног ства ра о ца 
Каро ља Сир ма и ја, који је живео и ства рао у 
Теме ри ну и Врба су, нека да шње Кул тур но-
про свет не зајед ни це ова два гра да су уста-
но ви ле Мемо ри јал и књи жев ну награ ду под 
њего вим име ном 1975. годи не, у циљу 
награ ђи ва ња вој во ђан ских писа ца. Ово све-
ча но уру че ње награ де је тако ђе била при ли-
ка за сећа ње на Каро ља Сир ма и ја, који је 
пре ми нуо пре 50 годи на.

Мемо ри јал се одр жа ва наиз ме нич но у 
Теме ри ну и Врба су сва ке две годи не, док се 
књи жев на награ да доде љу је сва ке годи не 
за нове ле и при по вет ке штам па не на мађар-
ском, одно сно срп ском јези ку. 

О награ ђе ним књи га ма доку мен тар не 
про зе „Про тив на род ни осмех” и „Шта да 
буде са брон за ним пут ним сатом?“ гово ри-
ла је исто ри чар ка књи жев но сти Кор не ли ја 
Фара го, пред сед ник жири ја.

Обе књи ге сво ју гра ђу теме ље на архив-
ском мате ри ја лу из адво кат ске кан це ла ри је 
Вара ди, а како каже Ђеза Бор даш, писац 

Вара ди пише на осно ву доку ме на та уз доста 
фик ци је.

– Увек се узи ма у обзир про дук ци ја од две 
годи не и сма тра ли смо да је у 2021. и 2022. 
годи ни, Тибор Вара ди, зрео за ту награ ду 
коју су доби ја ли као што сте виде ли  и мно ги 
ака де ми ци, већ позна ти писци. Ово је 45. 
пут како се та награ да доде љу ју, тач ни је од 
1975. годи не. Ови Тибо ро ви спи си су врло 
инте ре сант ни јер поти чу из роди тељ ске и 
деди не кан це ла ри је, који су били адво ка ти. 

Он пише на осно ву доку ме на та, нарав но 
има ту доста и фик ци је, зато то и сма тра мо 
лите рал ним делом – пре ци зи ра Бор даш.

Сво је импре си је пово дом доде ле награ де 
поде лио је са нама Бор даш, наво де ћи да 
писац као што је Тибор заслу жу је већи одзив 
публи ке.

– Што се тиче ути ска, мало сам раз о ча ран 
јер је било мало публи ке. Ове књи ге заслу-
жу ју вели ку публи ку, а ака де мик Вара ди је 

ипак позна ти међу на род но при знат про фе-
сор међу на род ног пра ва и он бра ни нашу 
земљу на мно гим међу на род ним састан ци-
ма. Пре ма томе, ја сам оче ки вао да ће бити 
пуна сала – вид но раз о ча ран кон ста ту је 
Бор даш.

Аутор дела Тибор Вара ди не кри је задо-
вољ ство због награ де која му је уру че на, те 
посеб но исти че познан ство са Каро љем 
Сир ма и јем, које га и емо тив но веже за 
награ ду.

– Ова награ да је за мене нешто врло при-
јат но и лепо. Имао сам раз не дога ђа је али 
ово је јед на позна та и при зна та награ да. Ја 
сам Каро ља Сир ма и ја и лич но позна вао, 
тако да је и са те стра не то нешто јако емо-
тив но лепо за мене. Ути сак је и више него 
пози ти ван. Награ ђе не су две моје књи ге 
које су обја вље не и на срп ском и на мађар-
ском јези ку и мно го ми је дра го због тога - 
сво је пози тив не ути ске не кри је Вара ди.

БИО ГРА ФИ ЈА КАРО ЉА СИР МА И ЈА
КУЛ ТУР НА свест јед ног наро да може се 

изра зи ти њего вим одно сом пре ма истак-
ну тим поје дин ци ма који су наци о нал ну 
кул ту ру суштин ски и дубо ко обе ле жи-
ли. Један од њих сва ка ко је и Карољ Сир-
маи, рођен 1890. годи не у Теме ри ну. Од 
1923. годи не је живео у Врба су, где је и 
сахра њен 1972. годи не. Гим на зи ју је 
завр шио у Новом Саду, сту ди је у Пешти, 

а док тор ске сту ди је у Будим пе шти. Обја-
вио је више од десет књи га нове ла и 
један роман, а у пери о ду од 1933. до 
1941. годи не уре ђи вао је и изда вао часо-
пис „Калан ђа“. Био је један од нај и стак-
ну ти јих нове ли ста вој во ђан ске мађар ске 
књи жев но сти. Нај по зна ти је нове ле овог 
књи жев ни ка су „Мећа ва“, „Лута ју ћи 
возо ви“ и „Мосто ви у ноћи“.



Среда, 21. децембар 2022.

15

АКТУЕЛНО

„Сир маи Карољ“ у Теме ри ну

НАГРА ДЕ “СИР МАИ КАРОЉ”

Из архи ве сво јих пре да ка, Вара ди као 
основ сво јих књи га кори сти суд ске пре су де, 
као и раз го во ре са све до ци ма, које је пре-
то чио у при че одно сно при по вет ке са 
аспек ти ма хумо ра. 

– Јед на књи га која је обја вље на и на срп-
ском и на мађар ском јези ку, се зове „Про-
тив на род ни осмех“ и ту се углав ном гово ри 
о спо ро ви ма после рата, где има мо један 
крај ње логи чан одго вор на луди ло фаши-
зма, али тај одго вор има пре ви ше зале та. 
Оно што даје осно ву за наслов, то је један 
све ште ник који је опту жен да кад је ула зи-
ла Црве на арми ја у наш град, да је начи нио 
про тив на род ни осмех, јер је ста јао иза про-
зо ра и цинич но се осме хи вао – наста вља 
Вара ди. -  Нарав но да тре ба бити про тив 
фаши зма и тре ба поздра ви ти осло бо ђе ње, 
али ста ви ти неко га на суд јер се осмех нуо… 
После сам имао јед ну књи гу која се зове 
„Шта учи ни ти са брон за ним пут ним сатом“. 

Ту је реч о пра у ну ку јед ног уче сни ка мађар-
ске рево лу ци је од 1848. који је насле дио 
Каштел у Еле ми ру и који је имао око 1000 
јута ра земље. Шта је било са Каште лом и 
њего вом имо ви ном, бра ком може те про-
чи та ти у књи зи. 

Пре ма речи ма Тибо ра Вара ди ја, наме ра-
ва да наста ви да пре гле да још доку ме на та 
из којих ће црпи ти инспи ра ци ју за свој нови 
рад.

Као дома ћин и пред став ник Општи не 
Теме рин, све ча но сти је при су ство ва ла и 
чла ни ца Општин ског већа заду же на за кул-
ту ру Нина Срдић, која је том при ли ком 
чести та ла добит ни ку награ де и поже ле ла 
му успе ха у даљем раду.

– Општи на Теме рин негу је тра ди ци ју 
сећа ња на Каро ља Сир маија, јер као што 
њего ва дела тра ју и тра ја ће веко ви ма, тако 
и ова књи жев на награ да посто ји већ деце-
ни ја ма. Дра го ми је што се гале ри ји вели ка-
на, који су до сада осво ји ли ову пре сти жну 
награ ду, сва ке годи не при дру же ауто ри 
који сво јим књи жев ним допри но сом пока-
зу ју да су достој ни награ ди која чува спо-
мен на изу зе тан књи жев ни рад Каро ља 
Сир маија. Иско ри сти ла бих при ли ку да у 
име локал не само у пра ве чести там добит-
ни ку награ де и поже лим му сре ће и успе ха 
у даљем раду – са задо вољ ством пору чу је 
Срдић.

С. К.

БИО ГРА ФИ ЈА ДОБИТ НИ КА НАГРА ДЕ
ТИБОР Вара ди рођен је 25. маја 1939. 

годи не у Петров гра ду, у поро ди ци 
углед них адво ка та мађар ског поре кла. 
Отац и деда Имре Вара ди су у гра ду 
има ли адво кат ску кан це ла ри ју од 1893. 
годи не. Деда је био и сена тор Кра ље ви-
не Југо сла ви је. Као дете је нау чио срп-
ски, мађар ски и немач ки језик, који су 
се гото во симул та но гово ри ли у гра ду, а 
затим је нау чио и фран цу ски језик. 

Основ не сту ди је на Прав ном факул те-

ту Уни вер зи те та у Бео гра ду је завр шио 
1962. годи не. Добио је Фул брај то ву сти-
пен ди ју за сту ди је пра ва на Уни вер зи те-
ту Хар вард и тако је постао први источ-
но е вроп ски сту дент на овом уни вер зи-
те ту од кра ја Дру гог свет ског рата. Ту је 
сте као титу лу маги стра прав них нау ка 
1967. годи не, а затим доби ја сти пен ди ју 
Уни вер зи те ту Хар вард за наста вак сту-
ди ја, те је овде и док то ри рао 1970. годи-
не.
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Еки па „Наших нови на“ у раз го во ру са дирек тор ком Тури стич ке орга ни за ци је општи не Теме рин

ТУРИ СТИЧ КА СЕЗО НА У ТЕМЕ РИ НУ 
БОЉА НЕГО ПРО ШЛЕ ГОДИ НЕ

Вели ки број тури ста посе тио Теме рин – Нај атрактивни је крста ре ње Јегрич ком – Отво ре на мани фе-
ста ци ја „Зим ске чаро ли је“

Општи на Теме рин може се похва ли ти 
бога том кул тур но-исто риј ском 
башти ном, која пле ни сво јим аутен-

тич ним изгле дом и при вла чи вели ки број 
посе ти ла ца из Срби је, али и ино стран ства. 
Тако је и ове 2022. годи не забе ле жен вели-
ки број тури стич ких посе та пре по зна тљи-
вих зна ме ни то сти наше општи не. За бога ту 
и разно вр сну тури стич ку пону ду сва ка ко је 
заслу жна Тури стич ка орга ни за ци ја општи-
не Теме рин, која осми шља ва њем и кре и ра-
њем раз ли чи тих садр жа ја и њихо вом про-
мо ци јом под сти че раз вој Теме ри на у свим 
сег мен ти ма. 

Посма тра њем цело куп не тури стич ке 
сезо не, дирек тор ка Тури стич ке орга ни за-
ци је Мари на Ињац наво ди нај зна чај ни је 
мани фе ста ци је које су се у про те клом пери-
о ду одви ја ле у Теме ри ну.

– Што се тиче саме тури стич ке сезо не, 
она је у току ове годи не заи ста на висо ком 
нивоу. У погле ду мани фе ста ци о ног тури-
зма, који је за нас вео ма важан, тре ба иста-
ћи разно лик про грам. Прва вели ка мани фе-
ста ци ја била је „Ускр шње чаро ли је“ одр жа-
на у апри лу месе цу, затим две мани фе ста-
ци је кроз које смо успе ли да ука же мо на 
зна чај очу ва ња живот не сре ди не – „Европ-
ски дан пар ко ва“ и „дани Јегрич ке“ реа ли-
зо ва не 24. маја. Јун месец је знак „Пасу љи-
ја де“, одно сно мани фе ста ци је „Про сто к’о 

пасуљ“, 15. по реду ове годи не. 
– У јулу, тач ни је 1. јула на Ваша ри шту је 

одр жан кон церт гру пе „Лек синг тон“ пово-
дом обе ле жа ва ња дана општи не Теме рин, 

а у авгу сту смо орга ни зо ва ли спорт ску 
мани фе ста ци ју „Инвик тус челенџ“ (Invic tus 
Chal len ge), када смо про мо ви са ли теме-
рин ски базен. У сеп тем бру је акце нат био 
на обе ле жа ва њу Међу на род ног дана без 

ауто мо би ла, док су у окто бру реа ли зо ва ни 
„Дани Европ ске башти не“ – наво ди Ињац.

Теме рин се исти че и по исто риј ским зна-
ме ни то сти ма, а три нај по се ће ни је су Етно 
парк „Брв на ра“ у Бач ком Јар ку, дво рац 
„Сечен“ са Ста рим пар ком и Мађар ска 
зави чај на кућа „Тај хаз“. Од при род них 
потен ци ја ла, нај ва жни ји је Парк при ро де 
„Јегрич ка“, који из годи не у годи ну при вла-
чи све већи број посе ти ла ца. Тури стич ка 
орга ни за ци ја осми сли ла је и орга ни зо ва ла 
три тури стич ке туре веза не за наве де не 
зна ме ни то сти, а то су „Јарач ка рап со ди ја“, 
„Теме рин ска при ча“ и „Крста ре ње Јегрич-
ком“.

– Тури стич ка орга ни за ци ја општи не 
Теме рин има у свом доме ну три тури стич ка 
про из во да: „Јарач ка рап со ди ја“, „Теме рин-
ска при ча“ и „Крста ре ње Јегрич ком“. Крста-
ре ње Јегрич ком, одно сно пло вид ба ката-
ма ра ном „Чигра“, орга ни зо ва на у сарад њи 
са Јав ним водо при вред ним пред у зе ћем 
„Воде Вој во ди не“, била је нај про да ва ни ја 
тура, буду ћи да смо сва ког викен да има ли 
више вожњи, и не само викен дом, него и 
рад ним дани ма. Морам да напо ме нем да 
ми про мо ви ше мо и нај ду жу ули цу у Репу-
бли ци Срби ји, „Ново сад ску“ – исти че Ињац.

Када је реч о гастро ном ској и уго сти тељ-
ској пону ди у општи ни Теме рин, посе ће-
ност је била вели ка, чак 50% већа у одно су 

МЕДИЈ СКА ПРО МО ЦИ ЈА 
ОПШТИ НЕ ТЕМЕ РИН
ОВЕ годи не про мо ци ја општи не Теме-

рин оства ре на је и путем теле ви зиј ских 
меди ја, што је добар начин да се гле да-
о ци широм Срби је упо зна ју са нашом 
општи ном. Тако је у мају месе цу еми то-
ва на еми си ја „Агро кара ван“ на „Агро 
ТВ“, где је пред ста вље но насе ље Ста ро 
Ђур ђе во, затим у окто бру еми си ја 
„Срцем кроз рав ни цу“ на „Бал кан Трип“ 
теле ви зи ји, а 11. децем бра еми си ја 
„Срећ на Срби ја“ на „Првој“ теле ви зи ји. 
То је доста ути ца ло на већу посе ће ност 
општи не Теме рин, кон ста ту је Мари на 
Ињац, и дода је да нас у фебру а ру оче-
ку је нова еми си ја, „Траг“, посве ће на 
Теме ри ну, у про дук ци ји РТС-а.
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на про шлу годи ну, пого то во на сала ши ма. 
Од гастро ном ских спе ци ја ли те та, Теме рин 
је наро чи то пре по зна тљив по теме рин ској 
шниц ли, која се нала зи на мени ју у већи ни 
ресто ра на на тери то ри ји наше општи не. 
Има ју ћи то у виду, дирек тор ка изно си 
пода так да је ове годи не, од јану а ра до кра-
ја новем бра, било 2.553 ноће ња у Теме ри-
ну.

Нај ве ћа подр шка Тури стич кој орга ни за-
ци ји јесте Општи на Теме рин, која је и осни-
вач, а сарад ња се оства ру је и са Кул тур ним 
цен тром „Луки јан Мушиц ки“ и дру гим 

удру же њи ма, напо ми ње дирек тор ка.
– Ми гене рал но подр жа ва мо сва ко 

цивил но удру же ње и све инсти ту ци је. Ту је 
сарад ња са Кул тур ним цен тром, где се ми 
допу њу је мо и зајед но осми шља ва мо раз-
ли чи те садр жа је, затим са ЈКП, буду ћи да 
смо ове годи не зајед но ишли на сајам у 
Бео град. Са поно сом увек исти че мо да смо 
бога та мул ти кул ту рал на сре ди на, тако да 
заи ста вели ку и лепу сарад њу има мо и са 
Мађар ским кул тур но-умет нич ким дру-
штвом „Сир маи Карољ“, „Дру штвом при ја-
те ља баште“ и са Теме рин ском ликов но-

ства ра лач ком коло ни јом (ТАКТ). Нај ве ћу 
подр шку пру жа нам Општи на Теме рин и 
пред сед ник, који нам дају огро ман ветар у 
леђа. Захва љу ју ћи њима смо зао кру жи ли 
изра ду и постав ку табли тури стич ке сиг на-
ли за ци је, на шта смо вео ма поно сни – 
нагла ша ва Ињац.

Отво ре на је и дру га по реду мани фе ста-
ци ја „Зим ске чаро ли је“ 17. децем бра и тра-
ја ће до 17. јану а ра наред не годи не. У скло-
пу ове мани фе ста ци је поста вље но је кли за-
ли ште у ули ци Пете фи Шан до ра, уз ново го-
ди шњу деко ра ци ју и дрве не кући це у који-
ма локал ни про из во ђа чи пред ста вља ју 
пону ду сво јих дома ћих про из во да. У току 
тра ја ња „Зим ских чаро ли ја“ пред ви ђен је 
ново го ди шњи вашар, ради о ни це за децу, 
кон цер ти и још мно го тога. У изра ди је и 
план рада Тури стич ке орга ни за ци је за 2023. 
годи ну, а пре ма речи ма Мари не Ињац, 
фокус ће бити поста вљен на еду ка ци ју 
запо сле них, како би се још уна пре ди ла 
тури стич ка пону да.

– Ја могу да кажем, са вели ком одго вор-
но шћу и енту зи ја змом, да смо испу ни ли 
нај ве ћи део зада та ка које смо пла ни ра ли 
за 2022. годи ну. План за наред ну годи ну је 
сва ка ко надо град ња све га што смо пости-
гли. У том сми слу бази ра ће мо се на еду ка-
ци ји запо сле них, уса вр ша ва њу свих вешти-
на које су данас нео п ход не, и потру ди ће мо 
се да уче ству је мо и пред ста ви мо се што 
боље на свим сај мо ви ма. Циљ инфра струк-
тур не при ро де јесте да се ура ди бици кли-
стич ка ста за од кра ја насе ља до Јегрич ке, а 
у при пре ми је и бици кли стич ка тура. Теме-
рин ће заи ста бити, ја мислим, место сусре-
та пози тив не енер ги је – закљу чу је Ињац.

З. Б.



Среда, 21. децембар 2022.

18

КУЛТУРА

Пројекат „У свему смо заједно“ финансијски је подржала Општина Темерин. Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Општине Темерин.

Прва само стал на изло жба радо ва Сми ље Кубет  у Теме ри ну

ИЗЛО ЖБА „ПРО СТОР У ПРО СТО РУ“ 
Од тех ни ка кори сти сти ро дур, бетон и акрил не боје на дрве ном раму – Изло жбу отво ри ла ака дем-

ски сли кар Дани је ла  Вимић, про фе сор ликов не кул ту ре

У гале ри ји Кул тур ног цен тра “Луки јан 
Мушиц ки”, 2. децем бра отво ре на је 
изло жба радо ва “Про стор у про сто ру” 

аутор ке Сми ље Кубет из Теме ри на.
Кубет у свом раду нај че шће кори сти ком-

би но ва ну тех ни ку, екс пе ри мен ти ше са већ 
уста но вље ним тех ни ка ма, како би напра ви-
ла свој умет нич ки израз. Кори сти сти ро дур, 
бетон и акрил не боје на дрве ном раму. 
Изло жба је била про дај ног карак те ра.

Од малих ногу се бави сли ка њем, а овај 
позив озбиљ ни је схва та 1999. годи не кад је 
упи са ла Ака де ми ју умет но сти.

– Од мале на се бавим сли ка њем. За вре-
ме сред ње шко ле изла га ла сам по ликов-
ним коло ни ја ма. Озбиљ ни је се овим бавим 
од кад сам упи са ла Ака де ми ју умет но сти, 
од 1999. годи не па до сада. У сушти ни умет-
нич ки дар сам пову кла са тати не стра не, у 
њего вој фами ли ји има мо и архи тек те, 
музи ча ре.  Углав ном има нас више који 
наги ње мо тој сфе ри умет но сти. Кон крет но 
као сли кар, ја сам једи на за сад у нашој 
фами ли ји, што надам се да ће се можда у 
неком момен ту наста ви ти кроз моју децу – 
наво ди Кубет.

Инспи ра ци ју за сво ја дела про на ла зи у 
про сто ру, сен ка ма, тек сту ри, кон кре ти зу ју-
ћи га како би обу хва ти ла и иден ти фи ко ва ла 
ликов но дело.

– Инспи ра ци ја ми је истра жи ва ње про-
сто ра, сен ке, тек сту ре. То ми је негде била 
прва иде ја, пре ла ма ње све тло сти на одре-
ђе ној тек сту ри и фор ми. Кад сам кре ну ла са 
тим, то су биле јед но став не фор ме и радом 

дола зи ла сам до иде је да напра вим неки 
посе бан про стор који ће се мења ти про ме-
ном угла све тло сти. Сва ко може да дожи ви 
тај про стор на неки свој начин. Да ли је тај 
про стор мра чан, све тао, да ли га тера на 
неке пози тив не мисли…. Ја дајем неку 
смер ни цу, неку иде ју, а посма трач то дожи-
вља ва на свој начин.

Како каже умет ни ца, ову прву изло жбу у 
свом род ном месту дожи ве ла је јако емо-
тив но, а подр шка су јој били при ја те љи и 

позна ни ци који су дошли на отва ра ње 
изло жбе.

– Јако сам задо вољ на изло жбом. Доче ка-
ла сам и тај моме нат да отво рим у свом 
месту изло жбу, где сам одра сла и где 
живим. Има ла сам изло жбу у Новом Саду, 
али ово ми ипак мно го више зна чи, зато 
што су ту моји нај дра жи. 

Овај кул тур ни дога ђај све ча но је отво ри-
ла ака дем ски сли кар Дани је ла Вимић, про-
фе сор ликов не умет но сти, а текст за ката-
лог писао је др Угље ша Цолић, врсан 
позна ва лац ликов не умет но сти, те у том 
тек сту наво ди да Сми ља у први план ста-
вља игру реље фа.

– „Сми ља Кубет екс пе ри мен ти шу ћи с 
раз ли чи тим мате ри ја ли ма ства ра фор ме 
које нас наво де на истра жи ва ње и пре и спи-
ти ва ње про сто ра сли ке она квог каквог га 
позна је мо. Све де ни коло рит у први план 
ста вља игру реље фа. Асо ци ја тив не фор ме 
сим бо ли шу футу ри стич ке интер пре та ци је 
архи тек тон ских еле ме на та, пове зи ва ју ћи 
про шлост и будућ ност. Да ли су у пита њу 
неке заду жби не дав но изгу бље не Атлан ти-
де или ван зе маљ ске визи је које ће тек бити 
откри ве не, оста ви ће мо посма тра чу да 
изма шта. Меха нич ки еле мен ти коке ти ра ју 
с чипо ви ма, те нас тех но ло шки раз вој асо-
ци ра на кон ти ну и тет, али и кру жно крет ње 
циви ли за ци ја кроз исто ри ју умет но сти… - 
сто ји у тек су из ката ло га.

Изло жба умет нич ких радо ва ,,Про стор у 
про сто ру’’ аутор ке Сми ље Кубет, била је 
отво ре на до 16. децем бра.

С. К.

БИО ГРА ФИ ЈА
УМЕТ НИ ЦЕ 
СМИ ЉА Кубет рође на је у Теме ри ну 

1980. годи не. Сред њу шко лу за дизајн 
„Бог дан Шупут“ у Новом Саду завр ши ла 
је 1999. годи не, смер ликов ни тех ни чар. 
Исте годи не упи са ла Ликов ну ака де ми-
ју у Новом Саду, у кла си про фе со ра 
Јова на Раки џи ћа на одсе ку-сли кар ство 
и сте кла зва ње ака дем ског сли ка ра и 
про фе со ра ликов не кул ту ре. До сада је 
изла га ла на више колек тив них изло жби 
и уче ство ва ла на ликов ним коло ни ја-
ма. Поред сли кар ства бави се гра фич-
ким дизај ном, дизај ном и изра дом 
уни кат них пред ме та од дрве та. Тако ђе 
је има ла при ли ке да уче ству је у кре и ра-
њу и уре ђе њу енте ри је ра дечи јих уста-
но ва у Новом Саду и Теме ри ну. Од 2017. 
годи не ради на еду ка ци ји деце у окви-
ру Ликвних ради о ни ца у двор цу Еђшег.
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Божић по гре го ри јан ском кален да ру про сла ви ће се 25. децем бра

НАЈ РА ДО СНИ ЈИ ХРИ ШЋАН СКИ 
ПРА ЗНИК ПРЕД ВРА ТИ МА

Како мађар ско ста нов ни штво пра зну је Божић?

Като лич ки Божић, по гре го ри јан ском 
кален да ру, обе ле жа ва се 25. децем бра, 
док при пре ма за овај пра зник тра је чети-

ри неде ље. Тај пери од нази ва се „адвент“ или 
„доша шће“ и озна ча ва при пре ма ње за дола-
зак Ису са Хри ста. Ове годи не адвент је запо чео 
27. новем бра и тра ја ће до 25. децем бра.

У скло пу циклу са божић них оби ча ја, као 
први зна чај ни ји издва ја се цркве ни пра зник 
Све ти Нико ла, који се про сла вља 6. децем бра. 
Вој во ђан ски Мађа ри овај пра зник нази ва ју 
„Мику лаш“, а за њега се везу је карак те ри сти-
чан оби чај дари ва ња деце пово дом пред сто је-
ћег Божи ћа. 

Ное ми Терек, про фе сор ка у музич кој шко ли 
у Субо ти ци, родом из Феке ти ћа, пре но си нам 
веро ва ње међу вој во ђан ским Мађа ри ма веза-
но за Мику ла ша.

– Пре ма веро ва њу Мику лаш дола зи у ноћ 
пре него што се про сла вља Све ти Нико ла, како 
би деци поде лио покло не. Деца још кра јем 
новем бра пишу писма шта би то желе ла да 
доби ју, након чега, 5. децем бра уве че, очи сте 
сво је ципе ле и чизме и оста ве их код вра та или 
про зо ра, па чека ју Мику ла ша да им доне се 
покло не. У обу ћи Мику лаш доброј и вред ној 
деци оста вља покло не – слат ки ше, помо ран џе 
и ора хе. Ипак, они који нису били толи ко 
добри, од Мику ла ше вог помоћ ни ка, Крам пу са, 
доби ја ју повр ће или прут. Ове покло не обич но 
оста вља ју роди те љи, али у поје ди ним мести ма 
роди те љи поне кад позо ву „Мику ла ше“ (ста ри-
је маски ра не људе), који дола зе 5. децем бра 
уве че, када деца пева ју или реци ту ју песми це 

и након тога доби ју покло не – обја шња ва 
Терек.

У Теме ри ну се тако ђе обе ле жа ва поме ну ти 
пра зник, па је тако ове годи не поро ди ца Хуђик 
орга ни зо ва ла дари ва ње деце пово дом Мику-
ла ша. У уто рак, 6. децем бра са коњи ма и кочи-
ја ма, обу че ни у црве на „Деда Мраз“ оде ла, 
Хуђи ко ви су ишли ули ца ма Теме ри на и покла-
ња ли деци слат ки ше, наво ди пред сед ник 
МКУД-а „Сир маи Карољ“ Фло ри ан Вар га.

Поред Мику ла ша, неза о би ла зно у божић-
ним оби ча ји ма је и корин ђа ње. Корин ђа ње се 
код Мађа ра у Теме ри ну, твр ди Вар га, одви ја 
током чита вог тра ја ња адвен та. Од почет ка 
децем бра, па закључ но са Бад њим даном, 
деца иду од куће до куће и пева ју песми це, за 
шта их дома ћи ни дару ју слат ки ши ма.

Киће ње јел ке у цркви и у домо ви ма, на 
поро дич ном нивоу, оба вља се на Бад њи дан. 
Оки ће на јел ка, пре ма речи ма Вар ге, сто ји све 
до 6. јану а ра, када се по гре го ри јан ском кален-
да ру про сла вља Бого ја вље ње или Водо кр шће, 
чиме се циклус божић них оби ча ја завр ша ва.

Са вер ског гле ди шта, током тра ја ња адвен-
та сва ке неде ље пали се јед на све ћа са посеб-
ном сим бо ли ком. С обзи ром на то да адвент 
тра је чети ри неде ље, укуп но се пале чети ри 
све ће, од којих је прва тзв. „пости ли ца“ и сим-
бо ли зу је наду и ишче ки ва ње, дру га „поми ри-
ли ца“ пред ста вља знак мира, тре ћа сла ви 
радост и весе ље, а четвр та сим бо ли зу је 
љубав. Тако ђе, сва ко јутро пре сви та ња у 
црква ма се одр жа ва ју мисе, на Бад ње вече се 
одр жа ва и поноћ на миса, а први дан Божи ћа 
иде се на јутар њу мису. Након ове божић не 
мисе пра зник се „сели“ из цркве у домо ве и 
про сла вља у кру гу поро ди це, уз све ча ни ручак 
са тра ди ци о нал ним јелов ни ком.

О тра ди ци о нал ној божић ној трпе зи и пра-
зно ва њу като лич ког Бад њег дана и Божи ћа, 
гово ри нам Фло ри ан Вар га.

– Божић је пра зник који се сла ви у кру гу 
поро ди це, доста при да је мо важно сти томе да 
поро ди ца буде на оку пу тај дан. У току адвен-
та тра је „мали“ пост, тако да се на Бад њи дан 
тра ди ци о нал но једе посни пасуљ, пече на 
риба или рибља чор ба, као и тесто са маком, 
мед, јабу ке, ора си. На Божић нај че шће једе мо 
пече не коба си це, урке, пече но месо (обич но 
ћуре ти ну), кола че са маком и ора си ма – ука-
зу је Вар га.

Три на ест дана након като лич ког про сла ви-
ће се и пра во слав ни Божић, када ће пра во-
слав ни вер ни ци обе ле жи ти нај ра до сни ји хри-
шћан ски пра зник уз нај дра го це ни је жеље – 
здра вље, мир и љубав.

З. Бјекић

ПЕВА ЊЕ НА БОЖИЋ
КАДА је реч о пева њу божић них песа ма 

у Теме ри ну је рани је посто јао оби чај да 
мушки хор са там бу ра шким ансам блом 
на Божић, након завр шет ка јутар ње мисе, 
изво ди божић не песме у дво ри шту цркве, 
а да ли ће тако бити ове годи не, виде ће-
мо, каже Вар га.
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Одр жан 31. „Тини“ фести вал у Теме ри ну

ТРА ДИ ЦИ ЈА „ТИНИ“
ФЕСТИ ВА ЛА СЕ НАСТА ВЉА

Укуп но 22 уче сни ка се так ми чи ло у две кате го ри је – Побед ни ци су доби ли нов ча не награ де

У субо ту, 3. децем бра, у Спорт ској хали 
одр жан је 31. по реду фести вал 
забав не музи ке „Тини“ у орга ни за ци-

ји Мађар ског кул тур но-умет нич ког дру-
штва „Сир маи Карољ“ из Теме ри на. Укуп но 
22 так ми ча ра из 16 насе ља Вој во ди не так-
ми чи ло се у две узра сне кате го ри је, мла ђој 
од 12 до 17 годи на, и ста ри јој (омла дин-
ској) од 18 до 28 годи на.

Пред сед ник МКУД-а „Сир маи Карољ“, 
Фло ри ан Вар га, при се ћа се како је текла 
при пре ма за овај фести вал.

– Ми смо прво рас пи са ли кон курс, у 
којем смо наве ли нео п ход не усло ве за при-
ја вљи ва ње, а један од њих јесте да се пева 
на мађар ском јези ку. Кра јем сеп тем бра 

смо одр жа ли ауди ци ју, где је сва ки кан ди-
дат извео три песме, а струч на коми си ја 
оформ ље на за те потре бе, ода бра ла је уче-
сни ке који су про шли у фина ле. Ова ауди-
ци ја се сни ми ла, тако да смо касни је орга-
ни зо ва ли јед ну зајед нич ку про бу, на којој 
су пева чи пева ли уз матри цу, када је жири 
упу тио саве те так ми ча ри ма у ком прав цу 
да наста ве до самог фести ва ла. Фести вал 
се ина че одр жа ва сре ди ном новем бра, али 
смо сада, услед неких про бле ма са орке-
стром, орга ни зо ва ли нешто касни је, 3. 
децем бра – обја шња ва Вар га.

У мла ђој кате го ри ји так ми чи ло се 14 
пева ча, од којих је прво место зау зе ла 
Ковач Немеш Ката (Kovács Nemes Kata) из 

Бач ке Топо ле, дру го место Чер њак Веро ни-
ка (Csernyák Vero ni ka) из Теме ри на, а тре ће 
Ереш Лила (Erős Lil la) из Новог Бече ја. 

У ста ри јој кате го ри ји уче ство ва ло је 
осмо ро омла ди на ца, а нај бо ља је била Гут 
Еми ли ја (Gúth Emília) из Банат ског Дво ра, 
док је дру го место осво ји ла Ереш Хен ри е та 
(Erős Hen ri et ta) из Теме ри на, а тре ће Фен-
ве ши Петро не ла (Fenyvesi Petro nel la) из 
Куле. 

Поред глав них, доде ље не су и две посеб-
не награ де за нај ин те ре сант ни ји сцен ски 
наступ, Хала пи Река Ката ри ни (Halápi Réka 
Kata ri na) из Теме ри на и Фаби а ну Балин ту 
(Fábián Bálint) из Кањи же. Награ ду публи ке, 
као и про шле годи не, осво јио је Тот Ото 
(Tóth Ottó) из Михај ло ва.

Струч ни жири ове годи не састо јао се од 
чети ри чла на, а то су: др Вит каи Куче ра Аго-
та (Vit kay Kuc se ra Ágota), про фе сор ка на 
Ака де ми ји умет но сти у Новом Саду и опер-
ска пева чи ца, затим Ереш Ервин (Erős 
Ervin), ком по зи тор и музи чар, Сер да Арпад 
(Szer da Árpád), музи чар и изво ђач и Ова ри 
Дани ел (Óvári Dániel), музи чар и певач.

Дан фести ва ла, пре ма речи ма Фло ри а на 
Вар ге, изгле дао је ова ко.

– Са почет ком у 19.30 часо ва, пред публи-
ком која је бро ја ла око 500-600 људи и 
пред каме ра ма, нај пре су про шло го ди шњи 
побед ни ци отпе ва ли сво је песме. Након 
овог уво да, води те љи и жири су се пред ста-
ви ли публи ци, да би усле дио так ми чар ски 
део. Прво су се так ми чи ли пева чи из мла ђе 
кате го ри је, а потом из ста ри је. Води те љи су 
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пре сва ког насту па саоп шти ли неко ли ко 
основ них пода та ка о сва ком так ми ча ру, а 
након отпе ва не песме, жири је изнео свој 
комен тар о самом насту пу, што смо уве ли 
тек ове годи не и пока за ло се као успе шно. 

– Пева че је пра тио ансамбл Хуђик Ати ле 
(Hugyik Atti la) из Теме ри на под нази вом 
„Фрик фен ски“ (Fre ak fancy). По завр шет ку 
пред ста вља ња свих так ми ча ра има ли смо 
малу пау зу, када је сви рао госту ју ћи 
ансамбл „Бранч“ (Branch). После пау зе су 
се про гла си ли побед ни ци, који ма су доде-
ље не награ де, и који су на кра ју још јед ном 
отпе ва ли сво је песме. На РТВ 2 је био 
дирек тан пре нос фести ва ла, а онлајн се 
могло пра ти ти тако ђе – наво ди Вар га.

С обзи ром да реа ли за ци ја фести ва ла не 
би била могу ћа без вели ке подр шке, њего-
ви покро ви те љи ове годи не били су: локал-
на само у пра ва Општи не Теме рин, Мини-
стар ство кул ту ре и инфор ми са ња Репу бли-
ке Срби је, Покра јин ски секре та ри јат за 
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и наци о нал-
не мањи не – наци о нал не зајед ни це, Покра-
јин ски секре та ри јат за кул ту ру, јав но 
инфор ми са ње и одно се са вер ским зајед-
ни ца ма, Наци о нал ни савет Мађар ске, 

фабри ка „Хуђик“ из Теме ри на, Скуп шти на 
Општи не Мора ха лом, ЈКП Теме рин и спон-
зо ри. 

Фло ри ан Вар га посеб но исти че поро ди цу 
„Хуђик“ која сва ке годи не изра зи то пома же 
и подр жа ва орга ни за ци ју фести ва ла и која 
је сада финан си ра ла нов ча не награ де за 
побед ни ке.

У одно су на прет ход не фести ва ле, из 
годи не и годи ну, уви ђа се напре дак, пре 
све га у погле ду тех ни ке, где се тежи ка 
некој врсти спек та кла, каже Вар га.

– Напрет ка има тех нич ких, на визу ел ном 
делу, одно сно ако се узму у обзир аудио-
визу ел ни ефек ти, боје, ефек ти са све тли ма, 
ЛЕД мони то ри иза пева ча, што је јако бит но. 
Са тоном смо пре те жно има ли про бле ма, 
али сад смо нешто мало побољ ша ли. У 
сушти ни тех нич ки би могло да буде још 
боље, да се озву че ње чује за сва ки инстру-
мент и тако даље. У погле ду садр жа ја, некад 
је била прак са да се так ми ча ри пред ста вља-
ју са аутор ским ком по зи ци ја ма. Раз ми шља-
мо да уве де мо и ту кате го ри ју опет сле де ће 
годи не, ако би било при ја вље них, да се 
фести вал још уна пре ди – напо ми ње Вар га.

З. Б.

БОЖИЋ НИ КОН ЦЕРТ
И ПРИ РЕД БА МКУД-А 
„СИР МАИ КАРОЉ“
У орга ни за ци ји МКУД-а „Сир маи 

Карољ“, у субо ту 17. децем бра, одр жан 
је годи шњи фол клор ни кон церт у сали 
Кул тур ног цен тра „Луки јан Мушиц ки“. 
У окви ру про гра ма гле да о ци ма су се 
пред ста ви ле све фол клор не гру пе са 
мађар ским тра ди ци о нал ним пле со ви-
ма, затим цитра шки орке стар са жен-
ским хором, там бу ра шки орке стар са 
мушким хором и гудач ки орке стар 
„Бер бен це“. 

Публи ка је ужи ва ла уз коре о гра фи је 
тра ди ци о нал них пле со ва, зву ке орке-
ста ра и хоро ва који су изво ди ли тра ди-
ци о нал не мађар ске и, у скла ду са пра-
знич ном атмос фе ром, божић не песме. 
Вар га је при том наја вио и божић ну 
при ред бу мађар ске драм ске сек ци је, 
која ће се одр жа ти тако ђе у сали, уочи 
като лич ког Бад њег дана, одно сно 23. 
децем бра.

Пројекат “Комшија није мањина” финансијски је подржао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
Ставови изнети у пројекту, међутим, не изражавају нужно ставове Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.
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Еки па „Наших нови на“ на про сла ви годи шњи це посто ја ња Ловач ког дру штва „Фазан“ 

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ВЕК ПОСТО ЈА ЊА 
ЛОВАЧ КОГ ДРУ ШТВА

Ловач ко дру штво „Фазан“ je јед но од нај ста ри јих удру же ња у Теме ри ну – Бро ји око 130 актив них 
чла но ва – Ово удру же ње је један од осни ва ча Ловач ког саве за Вој во ди не

Ловач ко дру штво „Фазан“ из Теме-
ри на 9. децем бра обе ле жи ло је 
100 годи на посто ја ња. У про сто ри-

ја ма Ловач ког дома орга ни зо ва на је про-
сла ва на којој се ода зва ло више од 130 
зва ни ца. 

Про сла ви су при су ство ва ли пред сед ник 
Ловач ког саве за Срби је Бра ти слав Ћир ко-
вић, пред став ни ци Ловач ког саве за Вој во-
ди не, Поли циј ске упра ве Теме рин, као и 
пред сед ник Скуп шти не општи не Теме рин 
Роберт Пастор и чла ни ца Општин ског 
већа заду же на за ресор обра зо ва ња Иза-
бе ла Урбан. 

Пастор је том при ли ком иста као зна чај 
овог удру же ња и поже лео им још мно го 
годи на успе шног рада. 

– По мом сазна њу они су тре ће нај ста-
ри је удру же ње овде код нас. Дуже од њих 
посто ји само Удру же ње зана тли ја и Фуд-
бал ски клуб ТСК. Вео ма ми је дра го што је 
ово удру же ње опста ло и напре до ва ло за 
ових 100 годи на. Као што види те сала је 
пуна, и дан данас има мо број не лов це 
који су, супрот но веро ва њу љуби те ља 
при ро де, чува ри дивља чи и при ро де, без-
об зи ра што се баве ловом. Мени је, као 
чове ку који је рибо ло вац и који воли при-

ро ду, дра го да сам овде међу ово ли ко 
лова ца. Могу само да им чести там и поже-
лим да посто је још нај ма ње толи ко годи-
на. Лов је чове ку у гени ма, тако смо некад 
пре жи вља ва ли. Нека да смо мисли ли да 
су рибо лов ци и лов ци јед ни дру ги ма кон-
ку рен ци ја, али запра во нисмо. Заједн ич ка 
нам је љубав пре ма при ро ди. Оно што ме 
посеб но раду је је што има мла дих лова ца 
од 20 годи на, али и оних који има ју пре ко 
90 годи на – ука зу је Пастор. 

Као јед но од нај ста ри јих удру же ња у 
Теме ри ну бро ји око 130 актив них чла но ва, 
а ово дру штво је и један од осни ва ча 
Ловач ког саве за Вој во ди не. 

Пот пред сед ник Ловач ког дру штва 
„Фазан“ Сло бо дан Роквић наво ди да лов 
не зна чи само лови ти, већ укљу чу је и мно-
ге дру ге, вео ма важне сег мен те. 

– Ово је за нас вео ма важан јуби леј, зато 
га и про сла вља мо на овај начин. Јуче је 
Ловач ки савез Вој во ди не про сла вио 100 
годи на посто ја ња, тако да смо ми један од 
осни ва ча тог саве за. Глав на дивљач коју 
лови мо су зец, фазан и срне ћа дивљач. 
Лов није само одр стел дивља чи, већ укљу-
чу је и дру ге сег мен те. Циље ви лова су 
узга ја ње и него ва ње дивља чи, раци о нал-

ЉУВАВ КОЈА
СЕ НАСЛЕ ЂУ ЈЕ
У раз го во ру са Рокви ћем откри ли смо 

да је за њега лов љубав и да се ловац не 
поста је, он се рађа, насле ђу је од дедо-
ва, пра де до ва и иде кроз гене ра ци је. То 
је паси ја која се од малих ногу стек не и 
уђе у крв. Ову при чу потвр ди ла нам је и 
Иза бе ла, супру га јед ног од лова ца. 

– Као супру га, али и мај ка лов ца, 
подр жа вам уоп ште лов као актив ност. 
На почет ку бра ка често сам била сама, 
наро чи то викен дом, због чега сам била 
тужна. Међу тим, испо ста ви ло се да је 
то добро. Тако су расла наша деца и 
наш син је тако заво лео лов. Сте као је 
јако мно го при ја те ља по целој Срби ји. 
Без об зи ра што људи кажу да лов ци 
уби ја ју живо ти ње, веруј те ми, они се о 
њима нај ви ше и бри ну. По нај ве ћој 
зими иду у поља и хра не их и чува ју 
њихо ва ста ни шта. Још јед на добра 
ствар је што се сви ти лов ци зајед но са 
сво јим поро ди ца ма дру же и оства ру ју 
лепа при ја тељ ства - каже Иза бе ла. 

СПОРТ
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но кори шће ње лови шта и пра ви однос 
пре ма зашти ти живот не сре ди не. 

Роквић поја шња ва и на који начин орга-
ни зу ју лов у току годи не и на којим так ми-
че њи ма пости жу нај бо ље резул та те. 

– Има мо фор ми ра не гру пе које оби ла зе 
тере не, баве се при хра ном, чува њем и 
него ва њем дивља чи, како бисмо има ли 
шта да лови мо. У апри лу кре ће мо са 
селек тив ним одстре лом срне ће дивља чи, 
што кроз комер ци јал не лово ве, што кроз 
лово ве нашег члан ства. У окто бру кре ће-
мо са ловом фаза на. Делом је реч о при о-
род ној репро дук ци ји, делом је реч о фаза-
ни ма из вештач ког узго ја, које купу је мо и 
пушта мо у наша лови шта. Након тога дола-
зи кру на јед не сезо не, а то је лов на зеца. 

Теме рин је имао про бле ма у послед ње 
вре ме са зецом, јер је ове живо ти ње било 
мање. На сре ћу, у послед њем пери о ду се 
попра вио тај број, тако да беле жи мо 
добре резул та те. Посеб но смо поно сни на 
нашу ловач ку сек ци ју која је офор ми ла и 
сре ди ла наше стре ли ште на сири шком 
путу. Они беле же сјај не резул та те у так ми-
че њу гађа ња гли не них голу бо ва – наво ди 
Роквић.

Нај ве ћа поте шко ћа су им, како каже, 
пести ци ди у пољи ма, а са лово кра ди ца ма 
за сада нема ју про бле ма.

– Ситу а ци ја је тре нут но таква да има мо 
мало про бле ма са пести ци ди ма, са узур-
па ци јом лови шта од стра не пољо при вед-
ни ка. Теме рин је плод на ора ни ца Бач ке и 

јед но став но мора тако да буде. То је јед на 
непре ста на бор ба. На сре ћу нема мо про-
блем са лово кра ди ца ма, нека да је било 
тих про бле ма, али сада је то све све де но 
на мини мум. Вели ку помоћ има мо и од 
стра не поли ци је, која нам ука зу је на евен-
ту ал не про бле ме. Наш лово чу вар je нон-
стоп на тере ну. Наши лов ци су тако ђе 
актив ни, пра те и оби ла зе често лови ште – 
твр ди Роквић.

У сво јој бога тој сто го ди шњој исто ри ји 
осво ји ли су број не меда ље, па у ветри на-
ма Ловач ког дру штва сто ји више до 100 
раз ли чи тих меда ља које кра се овај несва-
ки да шњи про стор, а Роквић каже да су на 
сва ку меда љу вео ма поно сни. 

Т. К.

САВЕТ ГРА ЂА НИ МА
У меди ји ма се послед њих месе ци 

често поми ње црни пан тер, који је, пре-
ма речи ма људи који су га виде ли, 
послед њи пут уочен у око ли ни Врба са. 
А како та општи на није мно го дале ко од 
наше, пита ли смо пот пред сед ни ка 
удру же ња како би Ловач ко дру штво 
реа го ва ло у слу ча ју да се пан тер поја ви 
и у нашој општи ни. 

– У слу ча ју да се црни пан тер поја ви у 
нашој сре ди ни, првен стве но бисмо 
помо гли гра ђа ни ма наше општи не да 
се осе ћа ју без бед но. То је јед на див на, 
али опа сна живо ти ња и орга ни зо ва ли 
бисмо њено хва та ње.  Про ба ли бисмо 
да је сме сти мо у неки зоо ло шки врт, где 
би била аде кват но збри ну та.  Апе лу јем 
на све гра ђа не, у слу ча ју да га негде 
угле да ју, да му не при ла зе, јер је реч о 
вео ма опа сном пре да то ру – пору чу је 
Роквић.  

СПОРТ
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Џудо клуб „ТСК Теме рин“ про сла вио јуби леј

ПОЛА ВЕКА ПОСТО ЈА ЊА
ЏУДО КЛУ БА „ТСК“

Клуб бро ји око 100 чла но ва – За 50 годи на посто ја ња осво ји ли број не меда ље – Општи на Теме рин 
за спорт у 2023. годи ни издва ја пет мили о на дина ра више 

Џудо клуб „ТСК Теме рин“ 
10. децем бра обе ле жио је 
свој јуби леј и уз чла но ве 

клу ба, при ја те ље, сарад ни ке 
про сла вио пола века посто ја-
ња. 

Мно ге зва ни це су се ода зва-
ле, а про сла ви јуби ле ја при су-
ство вао је и пред сед ник 
Општи не Теме рин Мла ден Зец.

– Вели ка ми је част била да 
при су ству јем обле жа ва њу јуби-
ле ја од 50 годи на посто ја ња 
џудо клу ба „ТСК Теме рин“. 
Наше место је позна то по спор-
ту и тако тре ба и да оста не. 
Клуб „ТСК“ је у прет ход них 50 
годи на изне дрио више сто ти на 
прва ка и шам пи о на, што је 
јасан пока за тељ пожр тво ва ног 
рада и тру да, чиме људи из клу-
ба обо га ђу ју нашу децу – рекао 
је Зец. 

Недељ ко Ђукић, тре нер у 
клу бу, каже да га је пут водио 
на раз не стра не, али да је њего-
ва прва и нај ве ћа љубав којој је 
остао веран свих ових годи на 
упра во џудо. На клуб је, како 
каже, вео ма поно сан. 

– Кроз наш клуб про шле су 
мно ге гене ра ци је мла дих, 
одра слих, што мушка ра ца, што 
жена. Може мо рећи да нема 
дете та у Теме ри ну које бар јед-
ном није дошло на тре нинг, ако 
не због тре нин га, онда бар да 
погле да дру га, бра та, рођа ка.  
То се види и на Међу на род ном 
џудо тру ни ру који наш клуб 
пра ви сва ке годи не. Ове годи-
не смо пра ви ли 35. тур нир по 
реду. Пре коро на ви ру са то је 
био један од нај ве ћих тур ни ра, 
не само у Срби ји него и око ли-
ни. Оку пља ли смо по 70, 80 
еки па са пре ко 1000 уче сни ка 
из прет на е стак држа ва. Позна-
то је да посто ји непи са но пра-
ви ло да ако се на том нашем 
тур ни ру осво ји меда ља, онда 
се и на држва ном так ми че њу 
осва ја, без об зи ра из које су 

држа ве – откри ва нам Ђукић. 
Џудо и сам бо клуб „ТСК Теме-

рин“ бро ји око сто чла но ва у 
три сек ци је, а у пла ну им је да 
отво ре и четвр ту сек ци ју. 

Меда ље, како каже Ђукић, 
више и не бро је, јер их има ју 
пре гршт у свом посе ду. У про-
се ку годи шње осво је око 250 
меда ља, а јед не годи не оки ти-

ли су се са рекорд них 450 
меда ља. Има ју пре ко 150 злат-
них, неко ли ко европ ских и две 
свет ске меда ље. У екип ном 
првен ству за жене били су 
вице шам пи о ни Југо ла ви је и 
изне дри ли су око два де сет 
репре зен та ти ва ца. 

Сезо ну 2022. годи не су, пре-
ма речи ма Ђуки ћа, завр шли и 
сада одма ра ју, а са при пре ма-
ма за неке нове меда ље почи-
њу 15. јану а ра.  

Општи на Теме рин пре по зна-
тљи ва је по спор ту и успе ху 
како наших клу бо ва, тако и 
поје ди на ца, па ова гра на дру-
штва и зајед ни це доби ја све 
више на зна ча ју. У при лог томе 
гово ри и чиње ниц да је за 
наред ну годи ну Општи на Теме-
рин из буџе та локал не само пу-
ра ве издво ји ла пет мило на 
дина ра више за спорт ска удру-
же ња.   

Т. К.

КРАТ КА ИСТО РИ ЈА КЛУ БА
ЂУРО Мило је вић је 1972. 

годи не осно вао џудо сек ци ју 
при Дру штву за теле сно вас-
пи та ње ’’Пар ти зан’’. Неду го 
затим сек ци ја, због вели ког 
инте ре со ва ња мла дих, пре-
ра ста у Џудо клуб ’’Пар ти зан’’. 
Први тре нин зи се изво де у 
помоћ ним про сто ри ја ма Гро-
фа Фер нба ха. Већ после годи-
ну дана, клуб почи ње са 
радом у Основ ној шко ли 
’’Кокаи Имре’’. Због вели ког 
инте ре со ва ња отва ра ју се и 
сек ци је у окол ним насе љи ма: 
Сири гу, Госпо ђин ци ма, Ста-
ром Ђур ђе ву и Бач ком Јар ку. 
Осва ја ју се меда ље на наци о-

нал ним првен стви ма, прво у 
пио нир ској а затим и у кон ку-
рен ци ји каде та и јуни о ра. 

Одлу ком Општин ске вла сти 
1992. неко ли ци на спорт ских 
клу бо ва, међу њима и џудо 
клуб, мења ју свој назив у ТСК 
Теме рин (Теме рин ски Спорт-
ски Клуб). 

Данас је то моде ран клуб у 
ком посто ји 4 сек ци је (Ста ро 
Ђур ђе во, Цен тар-мла ђа гру-
па, Цен тар-ста ри ја гру па и 
Телеп), које воде лицен ци ра-
ни тре не ри у који ма тре ни ра 
око 110 чла но ва свих узра-
сних кате го ри ја. Осва ја чи су 
број них меда ља. 

СПОРТ
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