Општина Жабаљ - Култура
Општинска народна библиотека „Вељко Петровић“ Жабаљ је установа на подручју
општине Жабаљ која се бави културном делатношћу. Библиотека има књижнице и
читаонице у Жабљу, Чуругу, Ђурђеву и Госпођинцима.
Спомен збирка „4.јануар“ налази се на Тиси. Она је јединствена по томе што је лоцирана
на месту историјских догађања из даље и ближе прошлости овога краја. Експонати су
груписани у неколико поставки-археолошка, етнолошка збирка, збирка оружја,
нумизматичка збирка, поставка о борби бораца „Првог шајкашког партизанског одреда“.
Ту је и мала галерија уметничких радова и легат Владислава Рајчетића.
На територији општине Жабаљ налазе се непокретна културна добра од изузетног значаја
и то у Жабљу:
„Црна ћуприја“ где је јануара 1942. године фашистички окупатор вршио масовно
стрељање родољуба из општине Жабаљ,
Српска православна црква Светог Николе,
две војнограничарске зграде на обали Тисе,
у Госпођинцима:
Црква Светог архиђакона Стефана са празничним минејем Б. Вуковића (Венеција 1538.г.),
у Ђурђеву:
старо гробље са већим бројем споменика из 19. века и два из 18. века,
у Чуругу:
Православна црква Вазнесења Господњег са иконостасом из 1895. године рад Ђорђа
Крстића и ветрењача из 1846. године.
Између два светска рата, Чуруг је имао седам ветрењача. Већина је подигнута после 1905.
Најдуже је радила, све до 1978. Рођина, Радивоја Стојшина ветрењача.
Рођина ветрењача изграђена је у Мађарској још 1843. Ветрењача више нема крила.
Млински механизам и млински камени су сачувани.
У ветрењачи је постављено три камена. На слабом ветру је радио један, на јачем два, а на
још јачем (кошава) три камена за млевење.
Дужина једног крила је 12 метара. Путања врха крила иде од 1 до 25 метара изнад земље.
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Паљење бадњака – Госпођинци, прослава Бадње вечери, уз ватромет
Датум одржавања: 6. јануар
Организатор: МЗ Госпођинци
Информације: 021/837-002
Пливање за крст часни – Жабаљ
Датум одржавања: 19. јануар
Организатор: Удружење 19. јануар Жабаљ
Информације: Јовица Михајлов, 063/581-147
Виноградарски бал – Чуруг
Датум одржавања: 14. фебруар
Организатор: Удружење виноградара и воћара Бороњ, Чуруг
Информације: Ботић Гавра 021/883-042
Жабаљски дани – Жабаљ, низ културних и спортских догађаја
Датум одржавања: у време сеоске славе, друга половина маја, Летњи Свети Никола
Организатор: МЗ Жабаљ
Информације: 021/883-017
Спасовдан – сеоска слава у местима Ђурђево и Чуруг
Датум одржавања у зависности од датума Васкрса, увек је четвртком (мај или
почетак јуна)
Организатор: МЗ Ђурђево и МЗ Чуруг
Информације: 021/839-025, 021/833-024
Златни котлић општине Жабаљ, обала Јегричке, такмичење у кувању рибље
чорбе
Датум одржавања: задњи викенд маја
Организатор: Удружење спортских риболоваца Младост – Јегричка и Туристичка
организација општине Жабаљ
Информације: 021/831-668
Веслачка регата на Старој Тиси – Чуруг
Датум одржавања: почетак августа
Организатор: веслачки клуб и МЗ Чуруг
Информације: Туцаков Иван, 064/926-2
Међународни Етно фестивал филма и фотографије Пауново перо –
Госпођинци
Датум одржавања: задњи викенд августа
Организатор: МЗ Госпођинци и КИД Пчеса
Информације: 021/837-002
Ноћи младог вина – Чуруг
Датум одржавања: половина новембра
Организатор: Удружење виноградара и воћара Бороњ, Чуруг
Информације: Ботић Гавра 021/833-042

