
Општина Темерин - Туризам

ВИНАРИЈЕ

Темерин је у прошлости био познат по производњи вина. Делови општине који су на
вишим надморским висинама, вековима су били под виноградима. Узгајале су се
квалитетне сорте винове лозе, коришћене за справљање вина и продају грожђа. После
краћег застоја у развоју виноградарства, након II Светског рата, седамдесетих година
прошлог века, један број љубитеља вина се враћа узгоју винове лозе, тако да данас
темеринска вина заузимају значајно место у винској понуди Војводине.

Винарија Аџић

Винарија Аџић је породична винарија са вишегодишњим искуством у узгајању винове
лозе и производњи вина. Виногради породице Аџић се налазе у Чортановцима, док се
подруми налазе у породичној кући у Темерину. Винарија Аџић у својој понуди има
следећа вина:Chardonnay, Merlot, Cabernet sauvignon, Розе, Жута тамјаника,Траминац и
Бермет.

Адреса: Бошка Бухе 8, Темерин
Контакт особа: Илија Аџић
Тел: +381 (0)63 102 81 25
E-mail: vinarijaadzic@gmail.com
www.facebook.com/Vinarija Adzic

Винарија Виндуло

Винарија Виндуло је породична винарија којом управља др Ласло Дујмовић. Вина су
страст ове породице, а многа од њих су овенчана и шампионским пехарима на
такмичењима у земљи и иностранству. У широком асортиману винарије посебно се
издвајају: Мирна Бачка,Pannonia, Rosanna, Three star и Слатка Ева.

Поред производње вина, Винарија Виндуло се бави и винским туризмом, који укључује
обилазак винограда и винарије, упознавање са процесом производње, дегустацију вина уз
одабране бачке специјалитете и одличну забаву. Дегустације вина за 15 и више особа се
организују према унапред заказаним терминима. Зимски капацитет сале за дегустацију је
60 особа, док лети аутентично бачко двориште и тераса може да прими око 100 гостију.

Адреса: Салаш 84, Бечејски пут, Темерин
Тел: +381 (0)21 843 773; +381 (0)63 523 673
www.vindulo.com



Винарија Кабач

Винарија Кабач постоји више од 30 година. Уз дугу традицију, винарија се може
похвалити и вишеструко награђиваним винима. Винарија Кабач Вам
препоручује:Cabernet sauvignon, Chardonnay, Sivi burgundac i Širaz

Адреса: Народног фронта 14, Темерин

Контакт особа: Кабач Јанош

Тел: +381 (0)21 844 224; +381 (0)63 860 99 15

E-mail: kabacs.janos@gmail.com

ДВОРЦИ

ДВОРАЦ СЕЧЕЊ – Центар Темерина

Дворац у Темерину је спратни објекат јасних стилских карактеристика, елегантног и
једноставног барокног класицизма. Резиденцијални племићки објекат један је од ретких
који је сачуван у готово изворном облику. На тераси доминира ограда од кованог гвожђа.
У средишњем делу се налази се застакљена тераса коју подржавају шест стубова који су
накнадно дограђени 1905. године. Данас се у дворцу налази техничка школа. Парк око
дворца је претворен у школско игралиште и у градски парк. Помоћни објекти,
летњиковац и фонтана дворца су претворени у кафић. Некада је целокупно имање у
околини дворца заузимало површину од 13 јутара. Дворац је значајно културно добро.

БРВНАРА – Бачки Јарак

Бачки Јарак , Главна улица; Тел: 021/ 525-059
Завичајна музејска збирка етнолошко – историјског карактера, настала је на основу
иницијативе колониста из Босанске крајине, са жељом да се сачува сећање на завичај. У
приземљу је постављена стална етнолошка поставка, којом је представљена
традиционална материјална и духовна култура људи из Босанске Крајине. Поред брвнаре
на окућници су постављена и три оригинална објекта купљена на простору Босанске
Крајине: зградица за млади брачни пар, млечар за држање и спремање млека и млечних
производа и курузана-амбар.



ИЗЛЕТНИЧКИ ТУРИЗАМ

ЈЕГРИЧКА – Темерин

Водоток Јегричка се простире на подручју јужно Бачке лесне терасе, измеду Великог
Бачког канала на северу и Дунава на југу. Протеже се у дужини од 65 км, с правцем
запад-исток, уливајући се у реку Тису. Водоток је аутохтона река Бачке која је уређењем
корита изгубила свој првобитан изглед. Протичући кроз 4 општине (Бачка Паланка,
Врбас, Темерин и Жабаљ) водоток пресеца важне саобраћајнице. Јегричка је проглашена
за међународно значајно подручје за птице (ИБА), као и за биљке (ИПА) и кандитат је за
упис на листу Рамсарских подручја. Богатство флоре одликује се присуством 80 врста
водених и мочварнних биљака, где се издвајају заштићене и угрожене врсте са Црвене
листе флоре Србије (бели локвањ, барска папрат, водени орашак, мешинка). У Јегричкој
је присутно 20 врста риба од којих су 14 аутохтоне. Најзначајније представници су: су
смуђ, шаран, штука, лињак и сом.

СТАРИ ПАРК – Темерин

796. године гроф Шандор Сечен купио је насеље Темерин, где је после нешто касније
изградио Каштел у барокном стилу, кога окружује парк на територији од 20 јутара. Од
1860. год. Каштел је у власништву велепоседника Антала Френбаха, родом из Апатина,
који је околни парк са својим баштованом Винце Садлек преобратио у украсну башту,
арборетум. Скоро 70 врста је посматрано и виђено на територији парка. Овде су се
гнездили мала ушара, славуј, црвендаћ, обична зеба, велики, средњи и сиријски шарени
детлићи, велика сеница и сеница плавић, црноглава грмуша, кос. Током сеобе јаве се и
свиленорепа кугара, дрозд брањуг, трешњар, а такође виђена је и шумска шљука. Изглед
парка обогаћује и само језеро у коме се налази прилично велики број настањене рибе.

ЛОВАЧКИ ТУРИЗАМ

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “БАЧКИ ЈАРАК“

 Адреса: Младена Стојановића 38, Бачки Јарак
 тел: 021/845-333

ЛОВИШТЕ КАМЕНИ БУНАР

 Адреса: ул. Новосадска 403,Темерин (ЛУ “Темерин“)
 тел: 021/843-316



ЛОВАЧКО ДРУШТВО “ФАЗАН“

 Адреса: Улица ЈНА, Темерин
 тел: 021/845-175

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “ТЕМЕРИН“

 Адреса: Новосадска 38, Темерин
 тел: 021/845-895

РИБОЛОВАЧКИ ТУРИЗАМ

РИБОЛОВАЧКИ КЛУБ “ЈЕЗЕРО“

 Адреса: Новосадска 38, Бачки Јарак

КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА “ЈЕГРИЧКА“

 Адреса: Бечејски пут бб, Темерин
 тел: 063/509-104

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

СПОРТСКА ХАЛА
 Адреса: Народног фронта 80, Темерин
 тел: 021/845-175

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ МАРКОВИЋ ДРАГОМИР
 Адреса: Његошева ББ, Темерин
 тел: 021/846-034

МИНИ ЗОО ВРТ

Мини Зоо врт у Темерину идеја је и животно дело господина Кароља Киша, који је
почетком осамдесетих година почео да ради на будућем врту. Мини Зоо врт отворен је
1991. године и од тада свакодневно увесељава велики број посетилаца. На простору врта
борави око 25 врста птица мочварица, павијан, вијетнамско прасе, заморци, срне и још
много занимљивих животиња. Улаз се не наплаћује, а свако може да остави добровољни
прилог по жељи и могућностима.

Адреса: Ракоци Ференца 209, Темерин
Тел: +381 (0)21 841 478



БАЗЕНСКИ КОМПЛЕКС

Један од лепше уређених базенских комплекса у окружењу простире се на 19.500 m2, а
чине га велики олимпијски базен и два базена са термалном водом. Термална вода црпи
се са 600m дубине, а температура на изворишту износи 37°C. Богата је минералима,
јодним и сумпорним једињењима; сврстава се у ред изузетно лековитих и благотворних
вода. У ефикасном лечењу реуматских, дегенеративних и кожних обољења, као и брзом
зарастању рана, термална вода из наших базена, по тврдњама посетилаца, не заостаје по
лековитим својствима за водама из надалеко познатих бања из суседне Републике
Мађарске. Поред лековитог својства геотермалне воде, посетиоцима базенског комплекса
на располагању су и многи рекреативни садржаји. Посебна пажња посвећује се
одржавању травнате површине за одмор и рекрацију (око 10.000 m2), а у ту сврху користе
и три изузетно квалитетна терена за одбојку на песку као и игралиште са потребним
реквизитима за забаву најмлађих посетилаца (љуљашке, клацкалице, базени са песком
...). Посетиоци могу провести пријатне тренутке у неколико угоститељских башти, где их
очекује богата понуда хране и свих врста освежавајућих пића. Базен је отворен у периоду
од почетка јуна до половине септембра, а радно време у току дана је од 10-19 часова. Пре
и после радног времена на базену се реализује школа пливања, усавршавање техника
пливања, аква фитнес, зумба фитнес...

Адреса: Народног фронта 80, Темерин

Служба базена: 021/843-798

Тел. ЈКП: 021/843-666

www.facebook/Temerinski Bazeni
www.jkptemerin.com

ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У БАЧКОМ
ЈАРКУ

Православна црква Успења Пресвете Богородице у Бачком Јарку, започета је са градњом
1998. године, а завршена и званично отворена 2002. године. Захваљујући многобројним
донаторима, ктиторима, приложницима, верницима, предузећима, приватним
предузетницима, локалној самоуправи и Месној заједници Бачки Јарак за релативно
кратко време завршени су најкомпликованији радови око цркве, изградња звоника и
куповина звона. Висина цркве је 35 метара, дужина 25, а ширина 10 метара. Висина
звоника је 30 метара и налази се са леве стране цркве. Црквена слава је Успење Пресвете
Богородице - Велика Госпојина и обележава се 28. августа.



ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СВЕТОГ ГЕОРГИЈА У СТАРОМ ЂУРЂЕВУ

Православна црква Светог Георгија саграђена је 1994. године на црквеном земљишту које
је дато Цркви још за време Краљевине Југославије. Захваљујући донаторима и
приложницима изграђен је парохијски дом и набављена је сва потребна опрема за
одржавање богослужења. У овој цркви се венча око седамдесет парова годишње. Црквена
слава је Ђурђевдан и обележава се 6. маја.

ЖУПНА ЦРКВА СВЕТЕ РОЗАЛИЈЕ У ТЕМЕРИНУ

Овај верски објекат подигнут је пре два века средствима верника и велепоседника
Шандора Сечења. Озбиљнији санацијски радови предузети су 1871. године. Рестауриране
су постојеће слике и олтар, а цела црква је обновљена у барокном и рококо стилу. Нова
звона на цркви набављена су 1925. године, а 1957. уместо старог подигнут је нови
црквени торањ на који је постављен позлаћени крст. У цркви се годишње венча око
педесет парова, мисе се одржавају недељом и веома су посећене. 4. септембар је дан
Католичке жупаније Свете Розалије, када се одржава света миса, а већ традиционално се
тог викенда на темеринском вашаришту организује кирбај.

У делу Темерина, званом Телеп 1991. године је почето са изградњомВикарије Лурдске
Госпе. Освештана је 2000. године и налази се на главној улици у Темерину, на путу ка
Бечеју, а њена градња још није завршена у потпуности.

ХРАМ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ ЧУДОТВОРЦА У СИРИГУ

Православна црква Светог Василија Острошког утемељена је 12. маја 1992. године.
Цркву је пројектовао дипл. инг. грађевине Бранислав Косовић из Бачке Тополе.
Целокупна активност око припреме и изградње храма одвија се под руководством
Црквеног општинског одбора Српске православне цркве у Сиригу. Освештење цркве су
обавили епископ бачки др Иринеј Буловић и епископ барањски Лукијан. Данас је
Црквена општина Сириг у саставу Бачке парохије, као самостална парохија Сириг.

ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Новосадска 352, 21235 Темерин
Телефон: +381 (0)21 844-655
E-mail: temturorg@hotmail.com
www.temerintourism.org.rs/index.php/sr/


