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ПРВО ЛИЦЕ ЈЕДНИНЕ: МИОМИР ФИЛИПОВИЋ ФИЋА ДОБИТНИК СРЕТЕЊСКОГ
ОДЛИКОВАЊА

Ово је признање
целој професији
Ја сматрам да
увек треба
штитити своју
професију. Мораш
да волиш оно што
радиш и мораш
да поштујеш своје
колеге. Ово
признање је
признање
новинарској
професији. Мислим
да сам ја ово
добио за свој
целокупан рад
у последњих 40
година, каже Миомир
Филиповић Фића

М

иомир Филиповић Фића, новинар
из Сремске Митровице, овогоди
шњи је добитник сребрне меда
ље за заслуге у области новинарства.
Ово велико државно одликовање уру
чио му је председник Александар Вучић
14. фебруара поводом Дана држав
ности Србије. Мали је број новинара
који су у новијој историји добили овако
високо одликовање. Миомиру Филипо
вићу ово признање није једино, али је
свакако највеће. У својој 40 година дугој
новинарској каријери постао је „вла
сник“ многи новинарских и друштвених
признања, међу којима свакако треба
издвојити Вукову награду.
Миомир Филиповић свој новинар
ски посао ради са пуно љубави, како
сам каже. Оснивач и уредник Сеоских
новина, Фића је писао за многе редак
ције широм бивше Југославије, између
осталих и за Политику са којом и данас
сарађује као дописник. Новинарски
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посао му је донео много лепих тренута
ка у животу. Треба напоменути да су га
за добитника овог изузетног државног
одликовања предложили представници
30 општина у Србији.

Мораш да волиш
оно што радиш
-  Од свих општина највише ме је
подржао мој град, Сремска Митрови
ца. Никад нисам био ни у једној власти.
То сам рекао и председнику Вучићу.
Он је рекао нешто у смислу како нови
нари   заслужују пажњу председника
републике. Ја кажем, а поготово што
ја нисам члан СНС. Он се почео сме
јати. И сетио се да је од мене пре 20
година у Мачванској Митровици добио
књигу за сина Данила. Има невероват
ну меморију.
Сматрам да увек треба штитити сво

ју професију. Мораш да волиш оно што
радиш и мораш да поштујеш своје коле
ге. Мислим да је ово признање, призна
ње новинарској професији. Чак мислим
да сам ја ово добио за свој целокупан
рад у последњих 40 година. Новинари,
признаћемо, нису баш на неком сјај
ном гласу, има ту доста сукоба и нера
зумевања на линији актуелна власт
новинарство, али ова награда је по
мом мишљењу нека врста покушаја да
се ипак овој професији ода признање.
Лично, никада нисам имао проблем да,
ако је нешто лоше, кажем да је то лоше.
Никад нисам пропустио прилику да ука
жем онима који су на власти да неки
потези нису добри. Ево, конкретно ово
око куповине тракторе. Ја сам то рекао
и министру Браниславу Недимовићу, ви
сте омогућили да купе тракторе и меха
низацију они који то већ имају. Мој отац
је имао 5,5 јутара земље и могао је за
готов новац да купи трактор.
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И не само мој отац, хиљаде и хиља
де таквих као што је он су то могли.
Данас то не може. Данас мораш да
имаш 15 хиљада евра да би купио
трактор и да би му се вратило десет
хиљада евра. Па шта враћаш онима
који то већ имају? Омогућите онима
који то немају да купе трактор. Ја
желим да укажем на нешто што по
мени није добро. То није критика, то
је покушај да се укаже на проблем.
Ја сам увек покушавао да урадим
нешто у некој средини. Ја сам рекао,
хајде да урадимо нешто за Митрови
цу, да се чује... Али хајде да то не
буду само Римљани. Овде Срби живе
осам векова. Ја сам хтео да у Шишатовцу
направимо преко целог лета манифеста
цију, да то буде културно лето да се то
чује у целој Србији. Желим да идеје које
спроводим широм Србије буду и овде
остварене, у Митровици. Ја ово што
радим, то волим. Од 1976. године се
бавим новинарством. Те године сам први
пут објавио текст о мом селу, Раденкови
ћу. Написао сам онако како сам знао,
помогао ми је покојни Бранко Чанчар. Тим
послом сам се заразио, прошло је време,
мало сам нешто и научио о новинарству,
почиње своју причу Миомир Филиповић
Фића, човек који је готово цео радни век
посветио селу и људима са села. И то не
само као оснивач и уредник Сеоских
новина, него и као публициста, аутор мно
гобројни књига, пасионирани сакупљач
народног стваралаштва, организатор
многих манифестација широм Србије.

Човек који познаје
милион људи
- Српски народ је више усменији него
писменији. Моја фамилија, моји преци су
дошли из Лике, кад су дошли у мом селу
је било само три писмена човека. То је
било 1850. године. Само тројица су били
писмени од 590 становник а. Село се
страховито развило у другој половини 19.
века, да је имало четири посланика у пар
ламенту Краљевине Србије. Први човек
који је докторирао на београдском уни
верзитету је из мог села. То је просто
невероватно. Ти моји преци су били виђе
нији људи у селу. Мој деда Милутин је био
председник рибарске задруге за цело
подручје Саве, као човек сељак. Било је
од њега и школованијих и писменијих
људи, али су у Шапцу изабрали
њега и он је то био осам година.
Имао је први грамофон у селу, први
бицикл. Нису моји били нешто бога
ти, али били су мало напреднија
породица. Имам у фамилији много
интелектуал
 аца, лекара, архитека
та.
Основно је да волиш посао и да
волиш људе. Ја волим ово што
радим. Да сам у некој другој профе
сији можда бих зарадио много више
пара, да тргујем или нешто слично.
Али ја ово волим. Уживам у томе.
Мени није тешко да одем на крај
Србије ако има нека лепа свечаност
посвећена култури.
Неки моји пријатељи ми кажу, у
Србији постоји милион људи које
Фића зна. Сигурно две хиљаде села
у Србији знам. У Војводини има 420
села. И не знам, волео бих да одем
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та на овом одликовању. Исто тако,
садашњи градоначелник Владимир
Санадер је обезбедио ауто и шофе
ра да одвезе мене и моју породицу
на доделу признања у председни
штво Србије. И ја им се захваљујем
од срца, каже Фића.

Без села
нема напретка

у неко селу у ком ме неће препознати. То
је у ствари немогуће. То није самохвала,
колеге које ме познају то знају.
Ја сам био 21 годину у новосадском
Дневнику. Никад нисам седео за мојим
столом и писаћом машином коју сам
добио од редакције. Писао сам код своје
куће и путовао сам светом. Нисам могао
да замислим да седим у редакцији и да
нешто пишем. Шта да гледам кроз прозор
и да измишљам? Мораш отићи на лице
места да разговараш са људима, да осе
тиш атмосферу, тако је лакше да се
нешто напише.
Кад сам био млад новинар одем на
румски вашар, тачно сам знао који сељак
је из ког села. Познао сам их по шеширу,
по пршњаку да л је из Доњег Срема, да л
је из Фрушке горе. Данас кад одеш на
вашар, ти не знаш ко је одакле. Сви имају
фармерице, исте јакне, све је униформи
сано. И свадбе су сад све исте. Нема
више правих сремачких свадби, ни
мачванских ... сад само уђу у салу и пусте
музику до џ. Нема духа, нема смисла.
Не мислим ја да ово државно признање
није заслужио још неко од наших колега.
Нисам само ја то заслужио. Али, мене је
подржало скоро 30 општина. Професор
Сима Аврамовић ми је пришао и рекао:
морам да поразговарам са вама. Зар је
могуће да толико људи подржи вашу кан
дидатуру?
Ја ово радим из задовољства, ова
награда је дошла сама по себи. И морам
да нагласим да сам увек имао подршку
града Сремске Митровице. То морам да
истакнем. Не бих могао ово да радим да
Сремска Митровица није стала иза мене.
И увек је та подршка била како треба.
Имао сам одличну сарадњу са бившим
градоначелником Браниславом Недимо
вићем, он ме је први назвао да ми чести

Највише волим кад се нешто дога
ђа у нашим селима и волим да
будем ангажован око тих манифе
стација. Захваљујем се свима који ме
подржавају у овоме што радим. Мислим
да Сеоске новине немају конкуренцију у
Србији, а то је штета. Постоји огроман
простор у тој области. У селима постоји
глад за новинама, за садржајима о селу и
за село. Раније су постојале задруге,
постојао је неки центар друштвеног орга
низовања у селу. Данас тога нема, а људи
имају потребу да се о селу говори, пише.
У селима се укидају библиотеке. Рецимо,
у Кљајићеву и Бачком Моноштру. Пре
двеста година цар Фрања Јосиф је Срби
ма дао библиотеке у тим селима и сад су
дошли неки Срби у српској држави и уга
сили их. Ова власт је њих натерала да
поново отворе библиотеке.
Селима треба организација, треба
само неко да покрене те људе. Ево, сад
сам министру Вукосављевићу изложио
идеју да направимо лигу духовитости
села. И он се сложио са тим. Да те људе
дигнемо из летаргије. У селима се све
више отварају апотеке а затварају кафа
не. Кад је било пет кафана у селу а нијед
на апотека људи су били здравији. Данас
имаш пет апотека и ниједну кафану, а
људи болесни. Треба да буде кафана, ту
је радост.
Ја сам новинар хтео – не хтео, али има
много других ствари које волим да радим,
посебно у области културе. Е, а ту мора
да буде пажња посвећена селу. Јер село
је родно место Србије. Без села нема
напретка. Добрица Ћосић је рекао да
ћемо ми без села бити један дезоријенти
сан и неуротичан народ који неће имати
свој извор. А кад немаш свој извор онда
река не постоји, а река је живот. Част Бео
граду, али шта ће Београд без свежине
мозгова, младих људи ...
Имамо неку квази културу на сцени.
Селу треба прићи са више аспеката. Није
то само да им купујеш тракторе, а
они да раде и производе храну. Селу
треба и култура и уметност. Људи у
селима имају потребу да се аматер
ски баве културом, песмом, игром,
глумом, спортом ... Било је раније
удружења сликара наиваца по сели
ма. Изворно стваралаштво треба
неговати да би се касније то надо
грађивало.
Ја сам зато да се на селу обнови
то стваралаштво. Производња хране
се подразумева, али тамо где се про
изводи храна мора да се негује кул
тура, спорт, стваралаштво... нешто
што је достојно човека. Не може то
да буде све идеално, али треба
покушати, треба се трудити. А то
мора да се подржи, пре свега финан
сијски. Без културе ми нисмо ништа,
закључује Миомир Филиповић Фића.
Владимир Ћосић
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ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
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ПЕЋИНЦИ

15 станова
за избегличке
породице
Општина Пећинци рас
писала је Јавни позив за
избор корисника помоћи
за решавање стамбених
потреба избеглица дава
њем у закуп 15 стамбе
них јединица са могућно
шћу куповине на терито
рији општине Пећинци.
Станови за које избе
гличке породице могу да
се пријаве биће изграђе
ни у оквиру стамбене
зграде у Шимановцима,
чија изградња је резул
тат потписаног уговора
између Комесаријата за
избеглице и миграције и
Општине Пећинци. Изградњу станова финан
сираће Комесаријат, а
Општина Пећинци је бес
платно уступила грађе
винско земљиште за
изградњу стамбене згра
де.
Председник Општине
Пећинци Жељко Трбо
вић недавно је на једном
јавном скупу изнео пода
так да је у пећиначкој
општини остал о врл о
мало избегличких поро
дица са нерешеним
стамбеним питањем и
најавио да ће ток ом
његовог мандата све
избегличке породице у
општини Пећинци бити
стамбено збринуте, чиме
ће значајно бити олакша
на њихова интеграција у
локалну средину.
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ДОМ ЗДРАВЉА

Бржа и квалитетнија
физикална терапија

Нови апарати за службу физикалне медицине

С

лужба физикалне ме
дицине
пећиначког
Дома здравља „Др
Драган Фундук“, однедавно
је опремљена са два нова
савременија апарата – за
магнетну терапију и ласер,
који ће у знатној мери по
бољшати услове лечења
пацијената. Према речима
директорице ове установе
Дубравке Цветковић Мићић,
апарат за магнетну терапију
и ласер су били неопходни
јер је служба физикалне ме
дицине до сада користила
застареле моделе.
- До сада смо користили
један апарат за магнетну те
рапију, а с обзиром на то да
терапија за једног пацијента
траје двадесетак минута до
пола сата, мали број паци

јената смо успевали да тре
тирамо током једног радног
дана. Сада ће физијатри
моћи далеко више пације
ната да збрину. Такође, апа
рат за ласер терапију који
смо до сада имали доста је
стар и врло често се кварио,
те смо одлучили да набави
мо савременији који може
да третира и неке друге ду
бине.Новац за ову набавку
обезбеђен је из средстава
које Дом здравља успе да
заради на годишњем нивоу
од службе медицине рада –
рекла је Цветковић Мићић.
Нови апарат за магнетну
терапију опремљен је до
датним соленоидима, које
није имао претходни апарат,
а како нам је рекла Јелена
Клуз Ђурђевић, специјали

ста физикалне медицине и
рехабилитације, магнетно
поље делује око самог па
цијента што је добро за де
генеративна оштећења као
што је остеопороза.
Специјалиста физикалне
медицине пећиначког Дома
здравља посебно се освр
нула на нови апарат за ла
серску терапију, који се да
нас у физикалној медицини
највише користи и који мо
же да се користи и за аку
пунктуру.
- Нови ласер спада у ла
сере нове генерације. Са
мим тим можемо да трети
рамо неке болове који су
лоцирани дубље, за раз
лику од претходног који је
имао мању продорну моћ –
додаје Клуз Ђурђевић.

ДОЊИ ТОВАРНИК

Ручак за градитеље канализације

П

рва фаза изградње
канализационе мреже
у Доњем Товарнику
ближи се крају, а 16. фебру
ара су Савет месне заједни
це и мештани Доњег Товар
ника радницима који раде
на изградњи канализације
приредили свечани ручак на
којем су их почастили пра
сетином са ражња.
- Ови људи вредно раде
већ два месеца у свим вре
менским условима, как о
бисмо ми што пре добили
канализацију, па смо хтели
да им покажемо да ценимо
њихов рад. Искористили

смо слободно време преко
празника и окупили се да
испечемо прасе и да их
почастимо. Уједно је ово
била добра прилика и за
нас мештане да се окупимо
и дружимо – рекао је пред
седник Савета месне зајед
нице Доњи Товарник Милан
Алексић.
И док се прасе пекло, рад
ници су увелико радили, а
како су нам рекли, Товарни
чани су се пок азали као
одлични домаћини, увек
спремни да почасте радни
ке, посебно када раде
испред њихове куће.

Прасетина за градитеље канализације
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПЕЋИНЦИ И ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ
НА ОКРУГОМ СТОЛУ У НИШУ

Помоћ српским
општинама на Косову

О

круглом столу градо
ва и општина, који су
у Нишу 12. фебруара
организовали Стална конфе
ренција градова и општина
(СКГО), Радна група Владе
Републике Србије за пру
жање подршке вођењу уну
трашњег дијалога о Косову
и Метохији и Министарство
државне управе и локалне
самоуправе, присуствовали
су и градоначелник Сремске
Митровице Владимир Сана
дер и председник Општине
Пећинци Жељко Трбовић.
Округли сто је организо
ван у оквиру процеса Уну
трашњег дијалога о Косову
и Метохији, који је покренуо
председник Републике Ср
бије Александар Вучић, а по
речима председника Трбови
ћа, Округли сто је био добра
прилика да се сагледа на ко
је све начине локалне само
управе из централне Србије
могу да пруже непосредну
подршку локалним самоу
правама на Косову и Мето
хији са већинским српским
становништвом.
- Састанак је био конструк
тиван и чули смо бројне
конкретне предлоге како оп
штине и градови из централ

Жељко Трбовић и Владимир Санадер у Нишу

не Србије могу да помогну
српским општинама на Ко
сову и Метохији од донације
средстава, преко сарадње у
развоју привредних капаци
тета и стипендирања учени
ка и студената са Косова и
Метохије, до помоћи у уна
пређењу административних
услуга. Општина Пећинци ће
свакако, у складу са закључ
цима донетим на Округлом

столу, активно учествовати
у пружању подршке српским
општинама у јужној српској
покрајини – изјавио је први
човек пећиначке општине.
У раду Округлог стола су
учествовали министар др
жавне управе и локалне са
моуп
 раве Бранко Ружић и
директор Канцеларије за Ко
сово и Метохију Владе Репу
блике Србије Марко Ђурић,

који је након састанка саоп
штио да је постигнут договор
да сваку од српских општина
на Косову и Метохији по де
сет општина из централне
Србије узме под бригу и за
штиту, те да се на тај начин
јединице локалне самоупра
ве са територије целе Србије
укључе у борбу за очување
српског народа на Косову и
Метохији.

ЦРВЕНИ КРСТ

Шимановчанке за пример

Т

оком хладних зимских дана
топла одећа и лепа реч су
нешто што најугроженији ста
новници пећиначке општине увек
могу добити у Црвеном крсту Пе
ћинци, а хуманост је одлика коју
поседују не само радници ове уста
нове него и сви који својим делима
доприносе нечијој срећи, као што
су чланице Удружења жена „Шима
новчанке“, које се поред редовних
активности баве и хуманитарним
радом и прикупљају половну гар
деробу коју редовно испоручују пе
ћиначком Црвеном крсту.
Како нам је рекла Гордана Ко
њевић, секретарка Црвеног крста,
недавно су Шимановчанке испору
чиле већу количину гардеробе за
децу, а прошле недеље је присти

гла знатна количина одеће и обуће
за одрасле.
- Нама је заиста потребна помоћ
свих добронамерних грађана, јер
поготово током зиме велики број
корисника долази код нас у потра
зи за топлијом гардеробом, и то
је нешто најмање што можемо да
учинимо за њих. Удружење жена
из Шимановаца веома је активно
и редовно испоручују прикупљену
гардеробу и надам се да ће њи
хов пример да следе и сва оста
ла удружења са територије наше
општине, као и сви грађани који
имају вишак гардеробе – рекла је
Коњевић, и додала да је тренутно
пећиначком Црвеном крсту најпо
требнија обућа али и гардероба за
децу школског узраста.

Донација мештана Шимановаца
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У ИРИГУ ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА СВЕТИ ТРИФУН И УРУЧЕНА НАГРАДА „ЛУЧА“

Ириг је симбол просвећености
и оданости традицији

Покрајинском премијеру Игору Мировићу уручена награда „Луча“

Изузетан је осећај
примити ово велико
признање у иришкој
Српској читаоници, не
само зато што је на
иницијативу
крушедолског
архимандрита
Димитрија Крестића
основана још давне
1842. дакле,
пре библиотеке
Матице српске
и Београдског
читалишта, рекао је
Игор Мировић који је
у име Покрајинске
владе примио
награду „Луча“

С

лаву општине и Дан Српске
читаонице, Светог Трифуна,
Ирижани су 14. фебруара обе
лежили заједно са бројним гостима,
међу којима су били и владика срем
ски Василије и Игор Мировић, покра
јински премијер који је награду за
допринос култури „Луча“ примио у
име Покрајинске владе.
Домаћин Стеван Казимировић,
председник Општине захвалио је
свим гостима који су дошли да зајед
но са њима обележе славу.
– Ми смо мала општина, али смо
почели убрзано да се развијамо. На
нашој територији има пуно винара и
Свети Трифун је и њихова слава –
рекао је Казимировић.
Обред сечења славског колача
прво је одржан у свечаној сали згра
де Општине, а одржао га је владика
Василије у саслужењу свештенства
Српске православне цркве.
Владика сремски Василије се, у
свом обраћању окупљенима, запитао
шта је то срећа. Стари Грци су сма
трали да је она у лепоти и подизали
су велелепне храмове и људске кипо
ве, Римљани и западни свет су сма
трали да срећа у снази, владању и
освојили су читав свет.
– У новије време људи сматрају да

је срећа у памети, напретку науке,
али има пуно људи који су лепи и
богати, а несрећни. Ми хришћани
кажемо да је најсрећнији онај који
има Бога у себи, у лепоти душе, а
може бити сиромашан. Тако је и ири
шка општина мала, али богата свети
њама, народом, градом који постоји
вековима, чува историју свог народа
– рекао је владика Василије.
По окончању обреда, премијер
Игор Мировић је у пратњи домаћина
обишао родну кућу познатог књижев
ника Борислава Михајловића Михиза
која је комплетно реновирана захва
љујући највише, управо средствима
добијеним од Покрајине.
У Српској читаоници у Иригу наста
вљено је обележавање крсне славе
ове најстарије читаонице српског
народа, а прослава је започела хим
ном у извођењу хора Богословије из
Сремских Карловаца.
Директорка Српске читаонице Вера
Новковић је указала да је Ириг у сво
јој историји имао много више него
знатно веће вароши.
– Наша читаон
 ица је основана
1842. године и са поносом носи своје
друго име - најстарије читалиште у
Срба. Можемо бити поносни на њу,
али и на своје претке који су већ тада
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били визионари. И поред свих финан
сијских тешкоћа у прошлој години, ми
смо успешно реализовали свој про
грам, али и неколико значајних проје
ката, организовали смо промоције
књига, ликовне изложбе, обележили
све значајне датуме. Трудићемо се
да у овој години будемо још бољи и
креативнији – истакла је Вера Новко
вић.
Образложење за 36. награду „Луча“
која се додељује за допринос развоју
културе и културног стваралаштва у
иришкој општини дао је књижевник
Тодор Бјелкић, председник жирија за
доделу награде.
Покрајинска влада је добила ову
награду јер читав низ година активно
помаже институције културе у ири
шкој општини, посебно Српску читао
ницу у реализацији културних програ
ма, потом већ 14 година и награду
„Борислав Михајловић Михиз“, као и
низ других публикација и каталога,
али и за реконструкцију Михизове
куће, као и адаптацију једне од нај
лепших зграда - Касине у Врднику у
којој ће бити смештено одељење
читаонице „Милица Стојадиновић
Српкиња“.
На награди „Луча“ се захвалио Игор
Мировић, председник Покрајинске
владе изразивши задовољство што је
у средини где се налази најстарија
читаоница, где је рођен познати књи
жевник Михиз, велики сликар Васа
Ашкићевић и где су у околини мана
стири свете Фрушке горе.
- Назив вашег места је много више
од просте географске одреднице, он
је симбол просвећености и просвети
тељства, истрајности и трајања,
стварања традиције и оданости тој
традицији. Изузетан је осећај прими
ти ово велико признање у иришкој
Српској читаоници, не само зато што
је на иницијативу крушедолског архи
мандрита Димитрија Крестића осно
вали још давне 1842. дакле, пре
библиотеке Матице српске и Бео
градског читалишта. У то време она

Обележена слава Општине Ириг
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Обилазак Михизове куће

Ми смо мала општина,
али смо почели
убрзано да се
развијамо. На нашој
територији има пуно
винара и Свети
Трифун је и њихова
слава, рекао је
Казимировић

је имала импресивних више од 600
књига само на српском језику. Била је
сравњена до темеља на крају 1944.
године, без иједне књиге, али је успе
ла да се подигне из пепела и поново
постане светионик културе, не само у
Срему и Војводини већ у целом срп
ском народу. Наша жеља да обнови
мо Михизову кућу израз је дубоког
поштовања према једном постигнућу
и да само чувањем дела најбољих
међу нама најбоље доприносимо
културном развоју, посебно у среди
нама из којих су они потекли. То се
односи и на нашу прву песникињу,
врдничку вилу Милицу Стојадиновић
Српкињу, великог реформатора Доси
теја Обрадовића, и Васу Ашкићевића
сликара. Али не смемо заборавити
ни оне широј јавности мање знане, а
који су дали свој допринос средини у
којој су живели. Покрајинска влада је
дубоко почаствована наградом, а то
доживљавамо и као обавезу да
наставимо са подршком развоју кул
туре, и не само културе у Иригу. Оче
кује нас пуно посла, некако је Ириг
незаслужено деценијама био на мар
гинама економског и привредног
живота у Срему и то ћемо сада испра
вити, ја то обећавам – најавио је
Игор Мировић, приликом добијања
награде „Луча“ у Иригу.
Он је додао да ту мисли, пре свега,
на измештање саобраћаја кроз град,
изградњу фрушкогорског коридора,
али и на бројне друге пројекте које је
предложила иришка општина.
С. Џакула
Фото: В. Цуцанић
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ИНЂИЈСКА ГИМНАЗИЈА

Едукативне
радионице

Инђијска Гимназија органи
зује едукативне радионице за
ученике у циљу превенције
насиља. Едукације води пси
холог Наташа Миљански и
замишљене су тако да учени
ци активно учествују анализи
рајући и доносећи закључке
на одређене задатке које
касније самостално презенту
ју. Како истичу представници
инђијске Гимназије, на досада
шњим сусретима ученици су
били изузетно заинтересовани
и током учешћа у њима пока
зали да доста знају о насиљу и
на који начин је могуће спречи
ти такве ситуације.
- Научили су како се насиље
категорише, према облику и
нивоу и на који начин се закон
бави њиме. Имали су прилику
да осмисле поступке за пре
венцију, где су наводили да је
потребна шира промоција
ненасилног понашања, путем
спортских такмичења, презен
тација, предавања, паноа. Да
је важно на прави начин трети
рати већ постојеће случајеве
насиља, пријавити их, бити
добро упознат са законским
регулативама и процедурама
- истакла је Наташа Миљан
ски.
М. Ђ.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Сретењски
концерт
Поводом Дана државности
Републике Србије – Сретења у
четвртак, 15. фебруара одр
жан је Сретењски концерт у
сали Културног центра у Инђи
ји.
На концерту су наступили
Градски хор, Тамбурашки
оркестар под вођством мае
стра Љубинк а Лазића, КУД
„Соко“ и хармоникашка секци
ја.
Велики Сретењски концерт
већ традиционално организује
инђијски Културни центар на
Дан државности. Улаз је као и
сваке године био слободан, а
препуна сала уживала је у
игри и музици извођача из
Инђије.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Усвојен Акциони
план запошљавања
Н
а 21. седници Скуп
штине општине Инђи
ја одржаној у среду,
14. фебруара одборницима
је предложено седам тача
ка дневног реда. Међу њима,
била је и она која се односи
на доношење Акционог плана
запошљавања општине Инђи
ја за 2018. годину. Опредеље
на средства износе 11 милио
на динара, а према Акцион
 ом
плану посао би кроз спрово
ђење различитих мера треба
ло да нађе више од 50 лица.
Поред ангажовања у јавним
радовима, Општина стимули
ше сопственим средствима
послодавце који ће организо
вати стручну праксу.
- Ове године Национ
 ал
на служба за запошљавање
са ресорним министарством
суфинансираће мере под
стицаја запошљавања кроз
самозапошљавање,
јавне
радове и послодавце који
запошљавају лица са посеб
ним потребама. Ове годи
не, република не учествује
у суфинансирању мера за
ангажовање лица за обавља
ње стручне праксе, тако да ће
ту меру Општина самостално
финансирати - каже Драган
Јанковић, директор Агенције
за локални економски развој
општине Инђија.
За обављање јавних радо
ва захтеве могу поднети сва
правна лица која имају инте
рес, каже Јанковић и додаје
да ће висина накнаде износи
ти 18 хиљада динара са при
падајућим доприносима у шта

Инђија: Мере за самозапошљавање

је укључена и накнада за пут
не трошкове као и трошкови
обуке послодавцу који органи
зује јавне радове.
- Ове године износ за само
запошљавање подигнут је
на 180 хиљада динара и сва
лица која имају интереса да
отворе предузетничку радњу
или оснују предузеће могу да
конкуришу за та средства. За
запошљавање лица из катего
рије теже запошљивих, посло
давци могу да остваре субвен
ције од 150 хиљада динара.
Када је стручна пракса у пита
њу, Општина Инђија ће суфи
нансирати сваког послодавца
који долази из приватног или
јавног сектора и свако лице,

Оаза за лица са
посебним потребама
Скупштина општине Инђија
усвојила је на 21. седници и
Закључак којим се прихвата
Иницијатива за подршку про
јекта Удружења „Регионални
центар у југоис точној Европи
за децу са посебним потреба
ма и инвалидна лица“, који би
требало да се гради у чортано
вачком атару.
- Подршка Иницијативи за
изградњу „Регионалног центра
у Југоис точној Европи за децу
са посебним потребама и
инвалидним лицима” подразу
мева изградњу парка који би
служио за рехабилитацију

инвалидних лица и у којем би
била запослена искључиво
инвалидна и лица са посебним
потребама. Нама је драго да
та иницијатива постоји и ми
ћемо је подржати до краја истакао је Милан Предојевић,
председник Скупштине општи
не Инђија и додао:
- Пројекат неће финансира
ти Општина Инђија већ ће
поменуто Удружење из Бешке,
које је подносилац иницијати
ве, до средстава покушати да
дође преко пројеката са којима
ће аплицирати код Европских
фондова.

зависно од стручне спреме,
може да оствари накнаду у
висини од 18 до 22 хиља
де динара са припадајућим
доприносима - каже директор
Агенције за локални економ
ски развој општине Инђија.
Поред
Акцион
 ог
плана
запошљавања,
одборници
су усвојили и Одлуку о праву
првенства закупа пољопри
вредног земљишта у државној
својини која треба да допри
несе
развоју
интензивне
пољопривредне производње.
Овом Одлуком предвиђено је
давање у закуп на 30 година
200 хектара земљишта у ката
старској општини Нови Кар
ловци компанији Аликвантум
из Инђије на чији је инвести
циони план позитивно одгово
рила комисија Министарства
пољопривреде.
- Основ је подизање фар
ме за узгој приплодних грла
товних раса, погон за прера
ду говеђег меса и објекат за
прераду биомасе. Инвести
тор ће уложити 850 хиљада
евра и 400 хиљада за набав
ку основног стада, с тим што
је предвиђено и запошљава
ње седам лица у наредне три
године. Услови за давање тог
земљишта у закуп су просеч
на цена у Републици Србији,
у конкретном случају износи
227 евра по хектару, при чему
ће годишњи закуп износити
скоро 45 хиљада евра - иста
као је Драган Јанковић.
М. Ђ.
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ИНЂИЈА: СТАНОВИ ЗА МЛАДЕ СТРУЧЊАКЕ

Зауставити одлазак
младих у иностранство

Задржати младе стручњаке у Инђији

С

ве локалне самоуправе се на неки
начин боре да задрже младе, стручне
кадрове како би они након школовања
дали својеврстан допринос развоју средине
у којој живе. Општина Инђија ће преслика
ти словачки модел када је реч о стратегији
задржавања младих стручних кадрова, а то
би могло бити омогућено изградњом станова
намењених младима, што је недавно потвр
дио председник Општине Владимир Гак.
Он је са сарадницима у новембру прошле
године боравио у радној посети Словачкој,
где се упознао са детаљима пројекта који је
покренуо град Кехнец. Реч је о изградњи јеф

тинијих станова за младе брачне парове.
- Мислим да би млади мање одлазили у
иностранство након завршеног школовања
када бисмо им решили стамбено питање.
Овај модел који је Словачка применила је
постојао у бившој Југославији пре 30 и више
година. Морамо наћи начин да законским
и правним оквирима решимо ово питање и
зауставимо одлив младих. Према нашој про
цени имамо потребу за изградњу од 45 до 50
станова и ако бисмо то успели да урадимо,
велики број младих који немају решено стам
бено питање би остао у Инђији - рекао је Гак.

М. Ђ.

МАНАСТИР КРУШЕДОЛ

Годишњица смрти
краља Милана

9

ИНЂИЈА

Помоћ
трудницама
Центар за социјални
рад „Дунав“ у сарадњи са
Општином Инђија и ове
године исплаћује једно
кратну помоћ незапосле
ним трудницама у висини
просечне зараде. Локал
на самоуправа определи
ла је средства за једно
кратну новчану помоћ
незапосленим будућим
мајкама, а право оствару
ју под следећим услови
ма: да имају пребивали
ште на територији општи
не Инђија најмање шест
месеци у тренутку подно
шењу захтева (потребна
лична карта), да су прија
вљене на евиденцији
Националне службе за
запошљавању (уверење
о незапослености) и да су
најмање у 28. недељи
трудноће (потврда од
лекара – гинек ол ога).
Захтев се, уз личну карту,
подноси Центру за соци
јални рад.
У току 2017. године
позитивно је решено 77
захтева и исплаћен износ
од 3.973.160 динара.

М. Ђ.

ИРИГ

Спомен плоча

Н

егован Станковић, државни
секретар у Министарству за
рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, присуствовао
је државној церемонији поводом
обележавања 117 година од смрти
краља Милана Обреновића. Ова
годишњица је обележена у мана
стиру Крушедол на дан када је
краљ преминуо, 11. фебруара, крај
његовог гроба.
Државну церемонију је органи
зовао владин Одбор за неговање
традиција ослободилачких ратова
Србије. Поред државног секретара
Министарства за рад, запошљава
ње, борачка и социјална питања,
венце су положили и почаст ода
ли представници Министарства
Почаст краљу Милану Обреновићу
одбране и Војске Србије, иришке
општине, удружења и грађани.
Државни секретар је том приликом истакао је – рекао је државни секретар.
Заменик председника иришке општине
да је Србија у својој историји, врло често била
принуђена да води одбрамбене и ослободи Миодраг Бебић је истакао да је заслугом кра
ља Милана, Србија после пет векова добила
лачке ратове.
– Зато смо ту да се достојанствено присети своју државност и постала модерна и уређена
С. Џ.
мо на све учеснике и догађаје из наше истори држава.

Фото: Д. Аметовић

Истог дана када је Општина Ириг
обележила своју славу, Светог Трифу
на, откривена је и спомен плоча у част
Адама Монастирлије, 300 граничара и
100 иришких добровоољаца.
Реч је о људима који су дали своје
животе бранећи Ириг од 7. 000 турских
војника у Аустријско - турском рату
1717. године.
Удружење „Еустахија“ из Ирига је
било иницијатор постављања ове
плоче, а председник поменутог удру
жења Авакум Квас подсетио је прили
ком откривања спомен плоче на ове
догађаје.
Спомен плочу је открио потпуковник
Борислав Крњајић, командант Гарни
зона у Сремској Митровици.
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СТАРА ПАЗОВА: НАЈВЕЋИ БРОЈ НОВОИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА У ПОСЛЕДЊИХ
ДЕСЕТ ГОДИНА

Грађевинска дозвола за пет дана

У протеклих десет година на територији општине Стара Пазова изграђено је преко
2.200 пословних и инфраструктурних објеката. Да је територија ове сремске општине
атрактивна за пословање како домаћих тако и страних инвеститора потврђује око
педесетак пословних објеката који никну током године

П

рва грађевинска дозвола у овој
години издата је 5. јануара, а
током првог месеца три инвести
тора добили су дозволу за градњу на
територији општине Стара Пазова.
Током ове године засигурно ће се гра
дити два складишна простора у Старој
и Новој Пазови, док ће производни
погон фабрике сладоледа која послује
у источној радној зони у Старој Пазови
бити проширен, што омогућава и запо
шљавање нових радника.
Маја Грбић, начелница Одељења за
урбанизам и грађење Општине Стара
Пазова каже да је новина то што се
више ни један документ не доставља у
папирној форми везано за грађевинску
дозволу, јер све иде путем електронске
процедуре.
- Документација се брзо прегледа, и
било је случајева да је грађевинска

дозвола била издата у року од пет
дана - додала је начелница Грбић.
Стара Пазова је једна од ретких
општина које имају урађене урбани
стичке планове за свих девет насеља
изузимајући Нову Пазову за коју се
због близине батајничког аеродрома
чека израда плана генералне регула
ције.
- План генералне регулације је план
који се односи на читаво насеље, а
планови детаљне регулације су дело
ви насеља, блокова, одређених инфра
структурних објеката у оквиру насеља
и тако даље - објашњава Дарко Исаи
ловић, директор ЈУП „Урбанизам“ Ста
ра Пазова.
У последњих пет година на терито
рији ове сремске општине своја постро
јења изградиле су неке од најуспешни
јих светских и домаћих компанија. Са

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

циљем да се задовоље потребе посто
јећих и потенцијалних инвеститора
општинско руководство ради на томе
да опремљеност све четири индустриј
ске зоне буде знатно унапређена.
- У плану је да од Старе Пазове од
постојећег кружног тока пре надвожња
ка све спојимо паралелно уз аутопут
до Нових Бановаца и наравно у плану
је да се споје те две индустријске зоне
са Крњешевцима и петљом у Шима
новцима ван насељених места - нагла
сио је Ђорђе Радиновић, председник
Општине Стара Пазова.
У последњих десет година изграђено
је 2.255 пословних и инфраструктур
них објеката. Највише пословних једи
ница изграђено је 2015. године, а нај
више се градило прошле године када
је започела или још увек траје градња
318 објеката. 
С. Станковић

100 милиона за месне заједнице

Одборници Скупштине општине Стара Пазова су на седни
ци усвојили финансијске планове месних заједница, планове
рада ПУ Полетарац и Радост, Центра за културу, Туристичке
организације, Црвеног крста, Народне библиотеке, где је за
директора на четворогодишњи период именована Драгана
Милаш. Из буџета општине Општине Стара Пазова за 10
месних заједница предвиђено је 111,5 милиона динара, који су
распоређени према величини, односно броју становника по
месним заједницама. Највише, по 18 милион
 а 950 хиљада
динара припало је Новој и Старој Пазови, док је најмања
месна заједница Крњешевци добила 5 милион
 а динара. По 9
милиона је опредељено за Војку и Голубинце, по 14 за Старе
и Нове Бановце, 9 за Белегиш, 7 милион
 а 600 хиљада динара
за Бановце – Дунав, за Сурдук 6 милиона динара.
З. К.
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КУЛТУРА

ПРИВРЕДНА КОМОРА

Виртуелни музеј

Захваљујући старопазовачком Центру
за истраживање и промоцију културног
наслеђа „Херитаг“ у години културног
наслеђа реализован је пројекат под нази
вом Виртуелни музеј заједнице општине
Стара Пазова финансиран средствима
Ерсте Банке и Општине Стара Пазова у
износу од 300 хиљада динара. Једним
кликом уз присуство великог броја посе
тилаца званично је отворен музеј општи
не Стара Пазова на промоцији уприличе
ној у старопазовачкој Народној библиоте
ци. За сада је виртуелни, на адреси www.
virtuelnimuzejpazova.rs. Одговоре на
питања шта је културно наслеђе током
годину дана тражиле су две младе исто
ричарке уметности Гордана Милановић
из Старе Пазове и Душанка Гојић из
Инђије које су свакодневно истраживале
ово поднебље, а поред тога најмлађи су
едуковани на ову тему. Целовито култур
но и природно наслеђе презентује се
кроз фотографију, текстове, аудио и
видео записе предочавајући научно зна
ње на начин разумљив широкој публици,
али и сећања, искуства и лични печат
саме заједнице.
С. С.

РТВ СТАРА ПАЗОВА

Светски дан радија
Без обзира на убрзани развој савреме
них технологија комуницирања, радио
још увек остаје најраспрострањенији
медиј. Због тога је УНЕСКО 2011. године
утврдио Светски дан радија и то 13.
фебруара зато што је 1946. године први
пут емитован програм Радија УН. Две
деценије касније, са радом је почела
прва локална радио станица у Срему,
друга у Војводини и Србији, Радио Војка,
данас РТВ Стара Пазова. Ни телевизија,
ни интернет нису успели да потисну
радио и он и даље има свој пут до слуша
лаца, чак су модерне технологије учини
ле радио још слушанијим. Тако програм
Радио телевизије Стара Пазова данас
можете пратити уживо и преко интернета
у било ком делу света.
С. С.

ПОЗОРИШТЕ ИЗ СУРДУКА

Представа на Крфу
Поводом обележавања дана Удруже
ња Крфско- Српског пријатељства, а у
оквиру пројекта Стопама наших предака,
Аматерско позориште Пепо Крсто из
Сурдука одиграло је представу о српским
хероинама у Првом светском рату на
сцени Крфског народног позоришта. Про
јекат Стопама наших предака на једин
ствен начин у раду са талентованим
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О комуналном
сектору

ђацима чува и изучава сећање на бора
вак Српске војске на Крфу. Првог дана
боравк а деца су посетила споменик
Дринској дивизији у селу Агиос Матеос и
исто вече одиграли представу на којој су
присуствовали званичници града Крфа,
потомци наших војника и остали грађани
овог грчког острва. Вече је завршено
наступом хора из места домаћина. Цео
пројекат је плод сарадње Патријаршије
СПЦ и Општине Стара Пазова.
М. Л.

НОВА ПАЗОВА

Изложба

У просторијама Регион
 алне при
вредне коморе Срема (РПКС) у Срем
ској Митровици 12. фебруара одржан
је састанак са представницима кому
налних предузећа у Срему. Састанак је
водио секретар Удружења за комунал
не делатности у Србији Далибор Јок
нић. Тема састанка била је стање,
проблеми и изазови са којима се у раду
сусрећу комунална предузећа, изве
штај о стању у комуналним делатно
стима као и сарадња Коморе са пред
ставницима ове делатности. 
А. Д.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
У Галерији у Новој Пазови је отворена
изложба радова примењене уметности,
на којој излажу Мира Ћосић, члан
УЛУСП-а, Невена Нена Загорац, Јадран
ка Каназир и Марија Секулић, чланови
УУНП. Посетиоци ће до краја марта моћи
да погледају изложбу слика - плаката,
стоних и собних лампи од дрвета, накита
и дизајнираних хаљина, те предмета
украшених декупаж техником, који су иза
звали велико интересовање на самом
отварању. Ову занимљиву и креативну
изложбу отворила је Зорица Опавски,
председница УЛУСП-а а у име организа
тора, УУНП уметнике и присутне поздра
вила председница овог удружења Љиља
на Челиковић.
З. К.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Субвениције
За активне мере запошљавања ове
године ће бити издвојено 3,65 милијарди
динара из средстава Националне службе
за запошљавање (НСЗ) и додатних 550
милиона динара за особе са инвалидите
том, а јавни позив за њихову реализацију
биће расписан данас, саопштено је из
НСЗ. Јавни позиви и конкурси ће бити
отворени до 30. новембра ове године,
осим конкурса за организовање јавних
радова за незапослене, као и конкурс за
организовање и спровођење јавних радо
ва за незапослене са инвалидитетом који
су отворени до 2. априла. Јавни позив за
доделу субвенције за самозапошљавање
и позив незапосленима ромске нацио
налности за доделу субвенције за само
запошљавање отворени су до 16. апри
ла. 
С. С.

Концерт духовне
музике
Црквена општина Сремска Митрови
ца и Црквени хор „Свети Сава“, прире
дили су концерт духовне музике, про
шле суботе 17. фебруара. Концерт је
одржан у Српском дому у Сремској
Митровици.
Црквени хор „Свети Сава“ предста
вља својеврстан наставак Црквеног
певачког друштва, које је у Сремској
Митровици основано 1864. године, а
које је од 1904. године водио и Петар
Кранчевић. 
А. Ћ.

ИНЂИЈА

Друга „Џипијада“
Љубитељи и власници џипова и ове
године састаће се у Инђији на другој
„Џипијади“ предвиђеној за 3. и 4. март.
Организатор манифестације која ће
стартовати у Улици Војводе Степе, у
самом центру Инђије је клуб „Inđija 4х4
off road team“. Пријаве се могу изврши
ти сат времена пре почетка вожње, 3.
марта а прва вожња стартује у 10 часо
ва. Дужина трасе ће бити око 70 кило
метара и возиће се по карти. Како
истичу организатори, први дан ће бити
по један специјални испит за Софт и
Хард класу, док је завршни испит пред
виђен за други дан, у недељу 4. марта.
Цена котизације је 4.000 динара по
учеснику, а у њу су укључени доручак,
ручак на терену, вечера, и завршни
ручак у недељу.
М. Ђ.
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СТРУЧНО РАДНО ТЕЛО ЗА ЈП „СТАМБЕНО“

Изградња три котларнице

Партизанска улица

Геодетским мерењима кре
нула је реализација пројекта
реконструкције најлошијих и
најнебезбеднијих саобраћајни
ца у Буђановцима, оних у Пар
тизанској и Улици Небојше Јер
ковића.
Поменути радови су започе
ли 12. фебруара, а заједнички
их финансирају Управа за капи
тална улагања АП Војводине и
локална самоуправа.
Цео посао реконструкције
ових улица је вредан безма
ло 60 милион
 а динара, а од те
суме Управа за капитална ула
гања је обезбедила 46,3 мили
она динара.
Потписан је уговор са изво
ђачем радова, Управа за капи
тална улагања је пребацила
авансну уплату, тако да се врло
брзо може очекивати и поче
так радова на самој санацији
коловоза поменуте две улице у
Буђановцима.
- Улице ће бити проширене за
један метар, асфалтиране у два
слоја, планирани су ивичња
ци и очекујемо након завршет
ка радова више него пристојне
саобраћајнице. Санација ули
ца ће свакако највише значити
мештанима Буђановаца, али и
другим учесницима у саобра
ћају, јер је све већи транзит
возила кроз ово село – истакао
је председник Општине Рума
Слађан Манчић.


КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Концерт
Биље Крстић
Биља Крстић и „Бистрик“ одр
жали су концерт у румском Кул
турном центру на Дан заљу
бљених, 14. фебруар
 а.
Током концерта који је трајао
скоро пуна два сата, румска
публика је ужвала, играла и
певала уз обраде изворних
музичких тема, од оних позна
тијих, до већини непознатих
како из Србије, тако и земаља у
окружењу.
Биља Крстић је на сцени
рекла публици да зна да управо
у Руми ради једна изузетна гру
па коју она цени, а то је етно
група „Врело“ чији је део члано
ва и био на овом концерту.
Биља Крстић је концерт завр
шила својом обрадом познате
песме „Димитријо, сине Митре“.
С. Џ.

Састанак Стручног радног тела за Стамбено

И

мајући у виду пробле
ме са којима се у свом
раду суочавал о ЈП
„Стамбено“ пре нешто више
од годину дана формирано
је Стручно радно тело, на
чијем је челу Душан Љуби
шић, начелник Општинске
управе Рума, које је имало
задатак да анализира посло
вање, уочи кључне пробле
ме и понуди решења. Један
од предлога је био и да се
изграде три нове котларни
це.
На састанку Стручног рад
ног тела који је одржан 14.
фебруара истакнуто је да је
завршена пројектна доку
ментација за изградњу

нових котларница, а за ту
намену је из општинског
буџета издвојено пет милио
на динара.
- Захваљујући пројектној
документацији сада тачно
знамо колико кошта свака
котларница коју смо плани
рали да градимо, а реч је о
укупној суми од око три
милиона евра. Постављен је
нови гасни котао у котларни
ци „Центар Север“. Тако смо
побољшали грејање у цен
тру, али је повећан и удео
гаса у грејању, што нам је и
крајњи циљ, да удео гаса на
нивоу целог града повећамо
изнад 80 процената. Изград
ња ове три котларнице је

Нaбављено још мазута
У ЈП „Стамбено“ је наба
вљена нова количина мазу
та од 115 тона тако да ће
овог енергента за грејање
станова и пословног про
стора у Руми бити довољно
до половине марта, уз тем
пературе какве су сада.
– Ако упоредимо са про
шлом годином потрошња
је неупоредиво мања, јер
смо лане имали 25 леде
них дана који су почели
после Божића. Сада су
јутарње температуре углав
ном минус 3 или 4 степе
на, а онда је било минус
19 или 20, а било је и леде
них дана када температура
није прелазила нулу током
целог дана. Зато смо до
сада потрошили 200 тона
мазута мање, што је отпри

лике месечна потрошња
за децембар или фебруар
ако није јако хладно – каже
директор ЈП „Стамбено“
Срђан Николић.
Уколико је време хладни
је месечно се троши од 250
до 300 тона мазута.
- Такође, аутоматизаци
јом и новим подстаницама
почели смо да контролише
мо потрошњу тако да нам то
значајно помаже да грађани
буду задовољни и да тем
пература у становима буде
како је прописано законом,
а то је 20 степени са одсту
пањима плус или минус два
степена Целзијуса. Ми се,
углавном, држимо на горњој
граници, и температура у
становима је 22, 23 степена
– истиче директор Николић.

начин на који ћемо то да
урадимо. Прва котларница
која ће се радити је у насе
љу „Тивол“ јер је досадашња
енергетски најнееф
 икаснија
и еколошки најнеприхва
тљивија. Њена цена је 1,1
милион евра и ми смо на
састанку разматрали могућ
ности финансирања – иста
као је Душан Љубишић.
Он је додао да постоје
одређене кредитне линије
чији је гарант Републик а
Србија.
– У Тиволу смо планирали
да то буде Средња пољо
привредна школа, а да у
насељу „Солидарност“ Дом
здравља. На тај начин би
смањили трошкове, повећа
ли енергетску ефикасност, а
еколошки аспект је немер
љив. То ћемо свакако реши
ти, али молим и грађане да
буду стрпљиви – поручио је
Душан Љубишић.
После тога остаје да се
реши проблем мале котлар
нице у ЈНА улици која сада
користи мазут.
Живан Михајловић из ЈП
„Стамбено“ је рекао да су
добијене локације за све три
котларнице, да су обезбеђе
ни прикључци за гас, струју
и воду.
- Урађени су сви потребни
детаљни елаборати за доби
јање грађевинске дозволе,
елаборати за противпожар
ну инспекцију и студија
оправданости инвестиције и
зато очекујем да ћемо врло
брзо кренути са реализаци
јом – додао је Живан Михај
ловић.
С. Џакула
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Много пројеката
у овој години

Формиран Савет
родитеља

реду су Мали Радинци.
ЈП „Водовод“ из Руме
- Треба да пројекту
ће у овој години купи
јемо бустер станицу и
ти цистерну за пијаћу
у овом селу и чим при
воду чија је вредност
купимо средства која
12 милион
 а динара, а
нису велика, реч је о
у тој куповини локал
три милиона динара,
на самоуправа ће им
то ћемо и реализова
обезбедити пет милио
ти, али прво треба ура
на динара.
дити пројекат – истиче
– Ова цистерна нам
Станић.
је потребна због гра
У „Водоводу“ је ура
ђана, поготово када су
ђен и пројекат грађења
високе температуре, а
бунара испред Ирига,
други разлог је што нам
у току је обнављање
истиче лиценца за рад
пречистача у Прњавор
и морамо имати две
селу, а ради се и проје
цистерне да би добили
Слободан Станић
кат изградње и опрема
лиценцу. Купићемо је
на кредит или лизинг и то је месечно ње изворишта испред Врдника.
- За Руму имамо знатно више про
оптерећење које сматрамо да може
мо да отплаћујемо – каже директор ЈП јеката и битно је да за њих имамо
подршку локалне самоуправе. Нама је
„Водовод“ Слободан Станић.
Он додаје и да ово јавно предузеће важно да имамо урађене те пројекте
сваке године занавља потребну опре јер са њима можемо да конкуришемо
му, али и водоводну мрежу, па је тако за потребна средства како у Покраји
прошле године изграђено километра и ни, тако и Републици – рекао је дирек
по мреже у Павловцима. Урађена је и тор Слободан Станић.
С. Џ.
бустер станица у Стејановцима, а на

Савет родите
ља
Општин е
Рума формиран
је 9. фебруара у
Основној школи
„Вељк о Дугоше
вић“, а конституи
сању су прису
ствовали пред
ставн иц и
свих
основних и сред
њих школа, као и
УПВО „Полета Светислав Дамјанчук
рац“.
Светислав Дамјанчук, шеф Одељења за
друштвене делатности том приликом је
истакао спремност локалне самоуправе на
сарадњу са Саветом родитеља, као и да је
локална самоуправа до сада издвајала
значајна средства ради побољшања ква
литета услуга боравка и рада ученика и
просветних радника. Такође су издвојена
значајна средства за превоз ученика и
организацију културно - спортских такми
чарских активности, како општинских тако
и на покрајинским и републичким такмиче
њима. Договорено је да се следећи саста
нак савета одржи у првој половини марта,
као и да се уради план и програм рада
Савета родитеља.
За председника Савета родитеља је иза
брана Драгана Маричић, док је координа
тор Јасмина Вукановић, директорка ОШ
„Вељко Дугошевић“.
С. Џ.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

Изложба о потомцима
руских емигранта у Срему
„Руска емиграција и њихо
ви потомци у Срему и Срем
ској Митровици“ је назив
изложбе која је отворена
13. фебруара у Завичајном
музеју Рума.
Изложба је настала као
резултат истраживања које
је трајало дуже од годи
ну дана, а прво су је могли
видети
заинтересовани
у Сремској Митровици и
Шиду.
– Ово је изложба докуме
ната, фотографија, прича
потомака породица руских
емиграната који су дошли
у Срем, највећи број их је
био у Сремским Карловци
ма, Сремској Митровици,
Шиду и Руми. Ми обележа
вамо 100 година руске еми
грације и са овом изложбом
се не прикада истраживање
везано за руску емиграци
ју. Нико са сигурношћу не
може да каже колико их је

Дејан Уметић и Снежана Јанковић

било, већина их је прошла
а да се није овде задржа
ла. Али можемо рећи да
је Војводина била центар
руске емиграције, а посебно
Сремски Карловци. Следе
ће године припремамо изло

жбу везану са српско – руске
односе – каже Дејан Уметић,
директор Историјског архи
ва Срем који је и организо
вао ову изложбу у сарадњи
са Музејом Војводине.
Међу руским емигрантима

је било доста интелектуал
 а
ца који су знатно подигли
културни и просветни живот
средине у коју су се укључи
ли.
Слом
Руске
импери
је у Великом рату довео је
до ових великих миграци
ја руског становништва на
територију Краљевине СХС.
У познатим политичким пре
вирањима током револуци
је Русију је напустило пре
ко два милион
 а људи, што
је била највећа политичка
миграција у 20. веку. Мада
нема прецизних података
претпоставља се да је Кра
љевина СХС примила на
своју територију преко четр
десет хиљада цивилних и
војних емиграната.
После званичног отвара
ња изложбе, наступила је
вокална гимназијска гру
па која је извела неколико
руских песама.
С. Џ.
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Вода у чекаоници железничке станице у Сремској Митровици

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У СРЕМУ У КАТАСТРОФАЛНОМ СТАЊУ

Вода у чекаоници, разбијени
прозори, промаја на све стране
Реконструкција
железничке
станице у
Сремској
Митровици,
према нашим
сазнањима
никада није
рађена. Било је
ситних санација
и поправки,
али комплетне
реконструкције
није било

О

пште је познато да
стање у српским же
лезницама није на
завидном нивоу. Возови се
вуку српским пругама, ка
сне, укидају се линије због
мањка путника...А и оно ма
ло путника, који се одваже
да путују српском железни
цом, при сусрету са желе
зничком станицом ухвати
мука.
Објекти
железничких
станица широм Срема су
у катастрофалном стању.
Путници из Кукујеваца и
Мартинаца немају где да
купе карту, осим у возу, јер
су станице у овим селима
закључане. Тачније, она у
Кукујевцима је закључана,
док је станица у Мартинци
ма поразбијена, прозора и
врата нема, собица у којој
би се путници могли сакри
ти од кише је прљава, дува
на све стране, температура
иста као и спољна, тако да
им је лакше и лепше да сто
је напољу и чекају воз.

На клупици поред објек
та у Мартинцима затичемо
старијег господина, који је
нерад да разговара са нови
нарима. Само кратко, више
за себе, каже да нема шта
он да коментарише, када

„и сами видите каква нам је
станица, треба њих да пита
те што су дозволили да бу
де у оваквом стању“.
Ко возом стигне у Срем
ску Митровицу буде непри
јатно изненађен. Неколико

У Мартинцима поразбијена просторија железничке станице
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клупа у чекаоници без гре
јања, разбијена стакла на
вратима, вода или фекалије
(нисмо успели да сазнамо
да ли је пукла водоводна
или канализациона цев) на
поду, ишарани зидови нато
пљени влагом, а са плафо
на отпада малтер. Зграда је
споља ишарана графитима,
те оно што није уништила
влага и киша довршила је
људска небрига. Ни бескућ
ницима се изгледа не свиђа
више смештај на железнич
кој станици.
И тако деценијама... Нису

само путници у лошем по
ложају, они дођу, купе карту,
изађу напоље, мало се смр
зну, па после неколико ми
нута уђу у воз и наставе да
ље своје путешествије. Али
шта је са људима који раде
ту. Услови рада за раднике
Железнице су очајни, те и
не чуди што је тета на шал
теру нервозна и нељубазна,
када седи и седи гледајући
сву беду фирме у којој је за
послена.
Реконструкција
желе
зничке станице у Сремској
Митровици, према нашим

Ко чека воз у Кукујевцима, мора напољу да стоји

Године 1883. прошла је
железничк а пруга кроз
Сремску Митровицу, што
је било веома значајно за
привредни развој града.
Тих 80-их година 19. века
је урађена и прва зграда
железничке станице, била
је типског карактера, а
минирана је 1944. прили
ком повлачења немачких
трупа са ових простора.
- Оно што је интересант
но за садашњу зграду
железничке станице је то
да је она прва изграђена
зграда у ослобођеној Југо
славији 1945. године.
Рађена је по пројекту јед
ног архитекте из Новог
Сада, грађена је по стан
дардима који су тада
важили за објекте таквог
типа и представља споме
ник културе. Заједно са
зградом изграђен је и Спо
меник ослобођењу који се
налази испред железничке
станице – наводи Љубиша

Шулаја, директор Завода
за заштиту споменика кул
туре Сремска Митровица.
Зграда железничке ста
нице је у власништву
Железница Србије.
- Железнице Србије при
ликом свих интервенција
на објектима таквог типа
су се обраћале нама као
надлежном заводу за
издавање услове. Данас је
зграда железничке стани
це у доста лошем стању,
то сви знамо. Објекти који
су у функцији железничког
саобраћаја у последње
време су доста девастира
ни, а станице деле судби
ну стања у Железницама.
Она није физички угроже
на као објекат, али је вре
ме да претрпи озбиљне
санације и да се доведе у
неко уредно стање, али то
свакако зависи од власни
ка, а то су Железнице
Србије – закључују Шула
ја.

сазнањима никада није ра
ђена. Било је ситних сана
ција и поправки, али ком
плетне реконструкције од
1945. године, када је изгра
ђена садашња зграда, није
било.
Шеф железничке станице
у Сремској Митровици Са
ша Марковић нам је рекао
да без дозволе Железница
Србије не може да даје би
ло какве изјаве за медије,
уз констатацију да смо и са
ми сведоци стања објекта.
Због тога смо Железница
ма Србије 6. фебруара упу

тили допис са молбом да
нам до петка, 9. фебруара
одговоре на питања: Да ли
је у плану реконструкција
зграде железничке стани
це у Сремској Митрови
ци? Када ће се санирати
зграда? И шта ће све бити
урађено? На који начин се
може побољшати инфра
структура
Железнице?
Одговор до закључења овог
броја М новина (понедељак,
19. фебруар) још увек није
стигао.
Б. Селаковић
Фото: В. Цуцанић

Ишаран споменик културе главног града Срема
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ЗАСАВИЦА: РАЗГОВОРИ О ЕКОЛОГИЈИ

Вишак вредности кроз
екосистемске услуге
Реч је пре свега о туризму, затим о развоју пољопривреде, сточарства, гљиварства,
односно свему што може да направи вредност која је виша од оне коју ствара само
заштићено подручје. Следећи корак би био валоризација у производњи здраве хране,
пре свега, у оквиру воћарства, повртарства и сточарства, изјавио је Слободан Симић

У

Визиторском центру Специјалног
резервата природе Засавица, у
уторак 13. фебруара одржан је
први дан Тренинга о идентификацији
екосистемских услуга и анализи заин
тересованих страна (Еко Вет), а трајао
је до четвртка 15. фебруара. Тренинг је
организовао Покрет горана Сремске
Митровице, Покрајински завод за
заштиту природе, Зелени Осијек и
Агенција за управљање заштићеним
природним вриједностима на подручју
Осјечко – барањске жупаније у оквиру
пројекта Еко Вет – процена услуга
мочварних екосистема у прекогранич
ном подручју Хрватска – Србија.
Овај пројекат је финансиран из
ИНТЕРЕГ ИПА програма прекогранич
не сарадње Хрватска – Србија 2014 –
2020. Овај програм финансира Европ
ска унија.
Управник СРП Засавица и менаџер
пројекта Слободан Симић објаснио је
да ће путем овог пројекта становни
штву бити приближене вредности и
важности заштите мочварних екоси
стема.
 Људи мисле да влажна и заштиће
на подручја представљају само приро
ду, а ми желимо да им приближимо и
објаснимо да су у питању разне врсте
услуга попут туризма, развоја пољо
привреде и сточарства, гљиварства,
односно све што може да направи
вредност која је виша од оне коју ства
ра само заштићено подручје. Следећи

корак би био валоризација у производ
њи здраве хране, пре свега, у оквиру
воћарства, повртарства и сточарства –
каже Симић.
Увођење учесника у теоријска и
практична полазишта идентификације
екосистема и екосистемских услуга
мочварних подручја и анализа заинте
ресованих страна за њихово одрживо
коришћење, циљ је Еко Вет тренинга.
Слободан Симић је додао да је у том

Слободан Симић

смислу Засавица од великог значаја, о
чему говоре искуства овог резервата
када је у питању пружање екосистем
ских услуга.
 Засавица је важна зато што је већ
развила више екосистемских услуга,
вероватно и највише од свих резервата
у Србији. На тај начин имамо много
тога да понудимо при размени искуста
ва са колегама из Хрватске, због чега
настојимо да направимо упутство за

Мирјана Бартула
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Екосистемске
услуге
Услуге екосистема су неопходне за
живот човека и представљају директне и
индиректне користи које екосистеми пру
жају човеку. Због тога је неопходно очува
ти процесе и функције природних екоси
стема у стању у којем ће и пружање
њихових услуга бити што потпуније. Оне
би се могле класификовати као услуге
снабдевања (храна, дрво, биомаса),
регулације и подршке (ублажавање
поплава, ерозије и регулције климе,
самопрочишћавање вода, секвестрација
угљика, одржавање био – геохемијског
састава тла, одржавање животних усло
ва, станишта, биодиверзитет, корисори
за врсте) и културолошке (рекреација и
туризам, интелектуалне и духовне интер
акције). Последњих година услуге екоси
стема кроз заштиту природе, добијају на
важности, нарочито усвајањем „Страте
шког плана Конвенције о биодиверзитету
за период 2011 – 2020. и Стратегије ЕУ о
биодиверзитету до 2020. године“.

све друге резервате и националне пар
кове у Србији. То би била својеврсна
шема, уз тачна упутства, коју би остали
могли да користе у развоју својих еко
системских услуга – истакао је Слобо
дан Симић.
Прва фаза у оквиру Еко Вет пројекта
односиће се на шест пилот подручја
на територији Србије и Хрватске.
Након тога, према речима члана про
јектног тима Мирјане Бартуле, на осно
ву добијених резултата и повратних
информација, развио би се скуп мето
да према чијем моделу би пословала и
остала заштићена природна подручја.
 У овој првој фази, радимо на иден
тификацији екосистема у шест пилот
подручја, а то су Засавица, Бара Трско
вача, Босутске шуме у Србији и три
пилот подручја у Хрватској. У другој
фази, односно, на другом тренингу,
који ће за месец дана бити организо
ван у Осијеку, требало би да довршимо
цео овај процес, тј. изразимо методо
логију за процену екосистемских услу
га, коју би користила и друга заштиће
на природна добра, рекла је Бартула.
На територији Хрватске биће иденти
фиковани екосистеми Посебног орни
толошког резервата Подпањ и рибња
ци Доњи Михољац, северни део Сред
њег Подунавља и Спачвански базен.
Најављене пројектне активности се
огледају, дакле, у креирању методоло
гије и спровођења процене услуга еко
система на шест пилот подручја; изра
ди едукативно – документарног филма
чија је сврха промоција и упознавање
шире јавности са нужношћу очувања
влажних екосистема; инсталацији два
биљна пречистача, као демонстрацио
ног примера улоге влажних екосистема
у процесу пречишћавања вода; органи
зацији састанака, радионица и семина
ра са различитим заинтересованим
странама, као и медијској промоцији и
подизању свести јавности.
Александар Ћосић
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Подршка деци
оболелој од рака

П

оводом Светског дана деце оболе
ле од рака, у четвртак, 15. фебруа
ра са центра Сремске Митровице
и Руме пуштено је стотине зелених бало
на, као знак подршке деци оболелој од
рака, али и у знак сећања на малишане
који нису успели да се изборе са овом
болешћу.
Организатор ове акције је Национално
удружење родитеља деце оболеле од
рака (НУРДОР), а подршку су пружили
Град Сремска Митровица, Општина
Рума и румски Дом здравља.
Како је изјавио Војислав Мирнић,
начелник Градске управе за здравствену
и социјалну заштиту Града Сремска
Митровица, који је заједно са заменицом
градоначелника Светланом Миловано
вић, присуствовао кампањи „И ја се
борим“ у граду на Сави, Сремска Митро
вица је један од 40 градова у Србији који
се придружио акцији подршке деци обо
лелој од рака.
 Сремска Митровица има буџетски
фонд за тешко оболелу децу за који је у
овој години опредељено милион динара.
Свакако да финансијска средства нису
све што Град треба да обезбеди. Битна
је и подршка коју пружају наши суграђа
ни који су показали да су увек спремни
да помогну како деци оболелој од рака,

Зелени балони за подршку деци

тако и њиховим родитељима  рекао је
Мирнић.
Стеван Ковачевић, председник СО
Рума је истакао да су малигне болести у
експанзији што тражи једну друштвену
стратегију.
– У њој свако треба да има своје
место. Велика је одговорност државе и
здравственог система да обезбеде усло
ве за адекватно лечење, али и локалних
заједница, удружења и појединаца да
дају свој допринос – рекао је Ковачевић.
Е. М. Н.

ПОДРШКА „АМА ДЕУС БЕНДА“ ДЕЦИ С АУТИЗМОМ

Спортска опрема на поклон

Детаљ са донаторске вечери

П

рошлог петка 16. фебруара у хоте
лу „Срем“ у Сремској Митровици,
деца са аутизмом имала су прили
ку да се друже са члановима „Амадеус
бенда“. Овај сусрет је организовало
Општинско удружење грађана Сремске
Митровице за помоћ особама са аути
змом, а чланови познатог српског бенда
деци су поклонили тренерке и мајице.
Клавијатуриста бенда Александар
Станимировић изразио је задовољство
због указане прилике за дружење са
децом и потврдио да је овај сусрет само
један у низу добротворних активности
„Амадеуса“.

Члан Удружења Бранко Лазић подсе
тио је да је ово већ други пут да „Амаде
ус бенд“ донира одређена средства деци
и особама са аутизмом. Према његовим
речима, Удружење броји 45 особа са
аутизмом од чега их је највише дечјег
узраста.
Овакви скупови, као и заинтересова
ност медија, инструменти су брже соци
јализације особа са аутизмом, као и
разбијања предрасуда усађеним незна
њем и неинформисаношћу о људима,
који уживају равноправност у друштвима
модерних држава.
А. Ћ.
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ЖИВОТНЕ ПРИЧЕ МИТРОВАЧКИХ БЛИЗАНАЦА

Дупле обавезе, дупла срећа

Када су се
родили Јелена и
Михајло, било је
напорно, када се
пробуде, плаче
једно, плаче
друго, гладно
једно, гладно
друго. У тим
тренуцима
помоћ баке је
била драгоцена

Мама Љиља са близанцима Јеленом и Михајлом и старијом сином Стефаном

К

ажу да у животу сваког човека
нема веће среће од оне када
постане родитељ. А та срећа је
дупла рођењем близанаца. Сремска
Митровица може да се похвали чиње
ницом да је на територији Града 2016.
године рођено 22 пара близанаца и то
24 дечака и 20 девојчица, а годину
дана касније рођено је седам пари
близанаца, шест дечака и осам девој
чица. У јануару ове године рођен је
један пар близанаца, дечак и девојчи
ца.
Рођење близанаца представља за
породицу нову околност за коју они, ма
колико се припремали, никада нису
довољно спремни. Поред физичких
обавеза које су у овим ситуацијама
дуплиране, потребно је да мама разви
је блискост и покаже нежност својим
бебама. Све оно што једна беба очекује
од маме: купање, пресвлачење, храње
ње, нега, нежност, тепање, мажење...
то у овој ситуацији треба удвостручити.
Мада се родитељима близанаца
чини да бебе никада неће порасти и да

ће стално бити у зачараном кругу
дуплих пелена, флашица, бенкица и
свега што прати најмлађе близанце,
није тако. Период прве године њиховог
живота и, касније, док не проходају је
стварно тежак. Морају дупло да пазе,
„криве леђа“, опомињу и брину. Али и
то прође. На крају, родитељи близана
ца имају нешто што је драгоцена рет
кост, коју треба добро чувати, и на бли
занце треба тако гледати.

ПОРОДИЦА ТОМИЋ:
Имати близанце
је божји благослов
Љиљана и Ренато Томић су родите
љи троје деце, старијег Стефана (12
година) и осмогодишњих близанаца
Јелене и Михајла. Кажу да је у почетку
било тешко уклопити све обавезе око
троје деце, али да су сада већ уигран
тим.
- Ја сам одувек желела да добијем
близанце, али када ми је докторка

саопштила да ћу добити две бебе,
било је то велико изненађење. Били
смо пресрећни што ћемо добити вели
ку породицу. Имати близанце, то је
божји благослов – почиње причу мајка
близанаца.
Каже да када су се родили Јелена и
Михајло, било је напорно, када се про
буде, плаче једно, плаче друго, гладно
једно, гладно друго. У тим тренуцима
помоћ баке је била драгоцена.
- Сада када су порасли све се то
заборави, срећни смо што их имамо и
уживамо у њиховом одрастању – при
ча Љиљана Томић.
Јелена је минут старија од брата
Михајла, одлично се слажу, надопуњу
ју, али су и индивидуе за себе.
- До школе је Јелена била јача, ауто
ритет, више се истицала, и Михајло се
другачије понашао када је био са њом.
Она је имала потребу да брине о њему.
Како су кренули у школу, мало се то
променило. Имају различита интересо
вања, али су веома везани и надопу
њују се. Јелена иде на хор и тренира
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Дешавало се да
осетимо кад није
добро оној
другој. Она се
порађа, ја то не
знам, али ми
није добро, боли
ме стомак. То су
ти осећаји
које мислим
близанце
одвајају од
друге деце,
истиче Биљана

Љиљана Јанковић и Биљана Сремчић

карате, а Михајло такође тренира
карате, а од ове године и фудбал.
Јелена више воли српски, а Михајло
математику. Брат лепше црта, а њој
више иде певање. Добри су, имају пуно
интересовања, али све постижу – исти
че поносно мама.
Наша саговорница каже да је најте
же када је једно болесно, оно друго је
нервозно.
- Када имате близанце, таман једно
оздрави, друго се разболи, а уз све то
треба ускладити посао, кућне обавезе.
Много лакше смо прегрмели њихов
полазак у школу, јер знамо да су зајед
но, да имају једно друго – прича Љиља
и додаје да су најсрећнији тренуци
када их виде успешне.
- Уживамо када Јелену видимо на
сцени док пева у хору или на каратеу,
њега како трчи за фудбалском лоптом
и на каратеу. Не свађају се, не туку се.
Били смо поносни на њих када нам је
васпитачица у јаслицама испричала
како пазе једно на друго. Наим
 е, Јеле
на је пала и мало се ударила, а Михај
ло је био на другом крају собе. Када је
зачуо њен плач, из потребе да је
заштити, он је скочио, отрчао онако
мали до ње и питао ко је тукао Јецу.
На питање како усклађују све обаве
зе, Љиљана Томић каже да се све
постиже добром организацијом.
- Сада сви у породици имају своју
улогу, схватили смо да једино када смо
заједно, заједничким радом, љубављу,

можемо решити и победити све про
блеме. Одмалена смо их учили да се
морамо помагати, радити, не може
само један да вуче, тако ништа нећемо
постићи. Свако има своје обавезе,
помогне колико ко може – закључује
наша саговорница.

БИЉАНА СРЕМЧИЋ
И ЉИЉАНА ЈАНКОВИЋ:
Кад је густо, сестра је ту
Добар део Митровчана познаје
Биљану Сремчић и Љиљану Јанковић,
бивше новинарке и водитељке опет
бивше Радио телевизије М. Сестре
близнакиње прошлог децембра напу
ниле су 50 година и истичу да године
са поносом носе. А како је изгледао
живот породице са близнакињама кра
јем 60-их година прошлог века, присе
ћају се за наше новине.
- У оно време медицина није била
напредна као данас, тако да мајка није
ни знала да носи близанце. На порођа
ју су јој рекли да ће родити две бебе.
Наравно да је била изненађена, била
је веома млада, имала је свега 19 годи
на. Добила је близанце 1967, а тата и
она су живели сами. У улици тада још
није прошао водовод, морала је да
носи воду са чесме и да је греје на
шпорету како би нас окупала и опрала
наше ствари. Две бебе у кући, дупло
више обавеза. Тата је радио, а она је

била сама са нама, повремено би
долазила бака из Кузмина. Нас две јој
се данас дивимо. Одрастале смо зајед
но и васпитали су нас на идентичан
начин – причају Биљана и Љиљана.
Кажу да је мајка брзо приметила раз
лике у карактеру, Љиљана је била
оштрија, бржа, она је била та која би
увек нешто прво покренула, а сестра ју
је увек пратила. У каснијим годинама
се то променило.
Као и већину близанаца, родитељи
су их исто облачили.
- Облачили су нас исто до петог раз
реда. Патиле смо због тога, посебно
када смо кренуле у школу и увек смо
се питале зашто морамо исто да се
обучемо. Друга деца су нас чудно гле
дала, говорили су „ево их ове две
исте“. Зато смо једва чекале да нам
мајка допусти да облачимо шта која
жели – каже Љиљана, а Биљана, која
је пет минута старија, се на њену причу
надовезује:
- У петом разреду основне школе
добиле смо прилику да бирамо како
желимо да се обучемо, какву фризуру
да имамо. И тада се видела највећа
разлика у стилу. Ја сам одмах упала у
фармерк е, патик е спенсерице, а
Љиља је увек волела да буде елегант
нија. Никад нисмо купиле исту ствар,
одмах смо пресекле, ваљда је то била
последица тога како су сви обраћали
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Они који се
друже са нама и
баш нас добро
познају кажу
да смо скроз
различити, кажу
Александар
и Ненад

Александар и Ненад Матијашевић

пажњу на нас, а нама је било непријат
но што нас сви гледају.
Биљана каже да се дешавало, пого
тово у млађим данима, да су у исто
време изговарале исте реченице или
су почињале исту песму да певају.
- Дешавало се да осетимо кад није
добро оној другој. Она се порађа, ја то
не знам, али ми није добро, боли ме
стомак. То су ти осећаји које, мислим,
близанце одвајају од друге деце – исти
че Биљана.
Близнакиње на крају истичу да су
често поносне једна на другу.
- Ми смо увек ту једна за другу, чак и
ако смо кил ометрима раздвојене.
Нисмо везане да не можемо да живимо
једна без друге, да морамо стално да
се чујемо, али кад затреба, када је
густо, онда смо ту једна за другу. Наша
близаначка срећа је та што имамо на
кога да се ослонимо и као сестре и као
најбоље другарице – закључују наше
саговорнице.

НЕНАД И АЛЕКСАНДАР
МАТИЈАШЕВИЋ:
Различити, а опет слични
Једнојајчани близанци Александар
и Ненад Матијашевић рођени су 1986.
године. У истој групи са њима у вртићу
је ишло још два пара близанаца. Иако
физички готово идентични, карактер
но су скроз различити. Кажу да им је
заједничко то што навијају за Парти
зан и што обојица воле фудбал и игри
це на рачунару. Воле исту музику,
гледају исте филмове и серије. У
основној школи у дневнику, да би их
разликовала, једна наставница је
написала да Ненад има један младеж
на образу, а Александар два.
- Родитељима свакако није лако са
близанцима, кажу чим један заплаче,
пробуди оног другог, а када смо поче
ли пузати, нису могли по кући да нас
похватају – причају Матијашевићи.
У почетку су их облачили исто, али
већ у основној школи су се изборили

Полагао пријемни уместо брата
Несташлуци близанаца су увек интере
сантни. Тако од Љиљане и Биљане сазна
јемо да су покушале само једанпут да
„смувају“ у школи.
- Договориле смо се да ће Љиља одгова
рати уместо мене латински, она је већ нау
чила и одговарала, па ће и за мене. Про
фесорка прозове, Љиља се направи луда
и каже ми тебе је прозвала. Ја у шоку,
изађем и добијем двојку. Међутим, Љиља
се уплашила и одустала од свог плана.
После тога никада нисмо полагале једна за
другу, помагале јесмо једна другој, али ту
предност што смо близнакиње више нисмо
покушале да искористимо – присећа се
Биљана Сремчић.
Матијашевићи су, с обзиром на то да
нису ишли у исту средњу школу, своју
сличност користили неколико пута.

- Дешавало се да у пролазу Зелено дрво
заменимо торбе и Сале оде код мене у
гимназију, а ја код њега у медицинску. Било
је ситуац
 ија, да сам ја ишао прву смену у
гимназији, а другу смену провео у меди
цинској, тако да Сале тај дан није ишао у
школу. Од професора нико није провалио
да то није Саша – наводи Ненад.
- Занимљиво је и то што је Ненад у дру
гом року на Правном факултету у Новом
Саду полагао пријемни за мене, јер је он
већ за први рок спремао пријемни. Био сам
примљен, а он је заузврат добио телефон
– прича Александар Матијашевић, који се
није дуго задржао на праву, већ је након
годину дана уписао вишу медицинску.
Данас Александар ради у Заводу за јав
но здравље, а Ненад тренутно припрема
правосудни испит.

за сопствени стил облачења.
- И како смо одрастали, разлике су
се све више примећивале, у начину
говора, понашању, темпераменту. Они
који се друже са нама и баш нас
добро познају кажу да смо скроз раз
личити – кажу Александар и Ненад.
Занимљиво је да су се већ у сред
њој школи раздвојили, Ненад је ишао
у Гимназију, а Александар у медицин
ску школу. Старији близанац Ненад
(пет минута се раније родио) је завр
шио права у Новом Саду, а млађи
вишу медицинску у Београду.
- Нисмо нешто претерано везани, ни
сад се не видимо по две три недеље,
чујемо се, али није да морамо да се
видимо – тврде браћа.
Ипак, повезаност је увек присутна.
- Дешавало се да нам се сличне
ствари свиде и да искоментаришемо
исту девојку – каже Александар, а
Ненад додаје:
- Дешава се да у различито време
искоментаришемо исту ствар, и то
буде често, али нисмо имали оне
ситуације, да мене ударе, а њега
заболи.
Иако често долази до сук оба
мишљења, ипак су срећни што имају
један другог.
- Ниси никада сам, научиш да делиш
од малих ногу, али напорно је када
дође до несугласица, међутим увек
држимо један другом страну. Као мла
ђи смо се тукли, сада се споречкамо
око глупости, али се више не тучемо.
Међутим ретко се виђамо, па се уже
лимо. У сваком случају, драго нам је
што имамо један другог – причају
Матијашевићи.
Обојица имају девојке, али не раз
мишљају о томе да се жене у исто
време ни да им деца буду истих годи
на. Кажу, како живот намести, тако ће
бити.
Биљана Селаковић
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Успешна премијера дечје представе

С

таропазовчка основ
на школа „Херој Јан
ко Чмелик“ и истои
мено КУД у суботу 10.
фебруара премијерно је
извела позоришну предста
ву „Забуна у књизи“.
Само недељу дана касни
је како Словачко позори
ште „ВХВ“ обележило 115.
годишњицу позоришта у
овом сремском граду, уче
ници виших разреда основ
не школе „Херој Јанко Чме
лик“ и истоимено културно
уметничко друштво извели
су позоришну представу
„Забуна у књизи“. Реч је о
ауторском делу четворо
профес ора ове основне
школ е Ањичк е Балаж,
Лидије Гедељовски, Ивана
Јечмена и Марине Хавран,
који су прво написали текст
а затим се побринули и о
режију, једноставну али
функционалну сценографи
ју, прик ладне костиме,
добар избор музике и све
тлосне ефекте. Идеја за
причу настала је из праксе
тј. посматрања како се деца
понашају са књигама.
Бројни глумачки ансамбл
гледаоцима је дочарао игру
деце, која немају изграђен
став према књизи. У игри
главни јунаци доцртају
актерима књиге неадекват
не реквизите, што ће изме
нити и њихов карактер.
После побуне актери из
књиге се договоре да ће
отворити свој портал и децу

увући у њихов свет, где ће
их присилити да исправе
своје понашање и учињену
штету.
Уместо у кући, деца се
буде у новом свету и ту
почиње права авантура. У
интензивном тражењу Мра
за, који једини може да
победи Бугија, који прети да
ће угрозити цео свет и
одвести га у краљевство
зла, стварају се нова прија
тељства и граде нове вред
ности. Удруженим снагама

деце и актера из књиге
успевају да поразе Бигија.
После исправљене грешке
у књизи, деца схвате значај
односа према књигама и
одлуче да буду заштитници
књига.
Представа је забавног
карактера са музичким и
играчким пасажима и суп
тилно обрађује доста тешку
тему – однос према књизи у
данашње време и то не
само деце већ и одраслих.
Поента је, дакле педагошка

порука не само деци већ и
одраслима – да чувају и
читају књиге, рекао је после
премијере Иван Јечмен,
један од аутора. Двадесето
члани глумачки ансамбл
ученика у коме је неколици
на већ искусних глумаца и
знатно више дебитаната
успео је да се на позорници
игра и својом уверљивом
игром ову поруку пренесе
гледаоц
 има у пуној позори
шној сали.

Ана Симоновић

Vydarená premiéra detského predstavenia

S

taropazovská základná
škola hrdinu Janka
Čmelika a rovnomenný
spolok v sobotu 10. februára
premiérne predviedla diva
delnú hru Zmätok v knihe.
Iba týždeň ako SD VHV v
Starej Pazove zaznamenalo
115. výročie divadelníctva v
tejto sriemskej osade, žiaci
vyšších ročníkov a členovia
divadelnej odbočky z.š. hrdi
nu Janka Čmelíka a rovno
menného spolku premiérne
predviedli divadelnú hru
Zmätok v knihe. Ide o autor
ske dielo štvorlístka profeso
rov tejto základnej školy
Aničky Balaž ov ej, Lydii
Gedelovskej, Ivana Ječmena
a Mariny Havranovej, ktoryý

sa najprv postarali o text a
potom aj o réžiu, jednoduchú,
ale funkčnú scénografiu,
trefné kostými, dobrý výber
hudby a svetelné efekty.
Námet vznikol z pozorovania
detského správania sa ku
knihe.
Početný herecký súbor
obecenstvu dočaril hru detí,
ktoré nemajú vybudovaný
postoj ku knihám. V hre zo
špásu dokreslia aktérom
knihy neadekvátne rekvizity,
čo pozmení ich charaktery a
po vzbure v knihe, aktéri sa
dohodnú, že otvoria portál a
stiahnu deti do svojho sveta,
kde ich prinútia napraviť uro
benú škodu.
Namies
 to doma, deti sa

zobudia v novom svete a ich
nové dobrodružstvá sa môžu
začať. V intenzívnom pátraní
po Mrázikovi, ktorý jediný
zvládne poraziť Bugiho, lebo
ten hrozí zajať celý svet do
svojh o
kráľovstva
zla,
vytvárajú sa nové priateľstvá
a budujú nové hodnoty. Zdru
ženými silami deťom a
aktérom z knihe sa predsa
podarí poraziť Bugiho a po
napravenej škode deti poc
hopia význam vzťahu ku kni
he a rozhodnú sa stať sa
ochrancami kníh.
Predstavenie budované
zábavným charachterom s
hudobnými a tanečnými
pasážmi subítlne spracúva
dosť ťažkú tému – stav ku

knihe detí ale aj dospelých v
dnešnej dobe. Pointa je vlast
ne pedagogický odkaz nielen
deťom ale aj dospelým – aby
si chránli a čitali knihy, pozna
menal Ivan Ječmen, jeden z
autrov.
Až
dvads ať
členému
súboru v ktorom je hŕstka už
osvedčených hercov ale aj
dosť debutantov, podarilo sa
vskutku hrať na javisku a
svojou presvedčivou hrou aj
tento odkaz podať divákom v
plnej divadelnej sále.
Bodaj by tento odkaz a tá
láska k divadlu vštepena
týmto
mladým
ľud´om
pretrvávala aj d´alšie desa
tročia aj v SD VHV.
Anna Simonovićova

22

РЕПОРТАЖА

M NOVINE

21. FEBRUAR 2018.
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Село без младих је
село без будућности

Привина Глава

Д
Иако је на
завршним
студијама смер
пословни
менаџмент у
Београду,
Катарина каже
да још није
размишљала о
томе да напусти
село, мада је у
њему све мање
њених вршњака

ок млади напуштају
село тражећи боље
услове за живот, два
десеттрогодишња Катарина
Митровић из Привине Главе
својом енергијом покушава
да своје село оживи и сачу
ва на мапи од 19 места шид
ске општине. Она је увелико
спремила нове пројекте за
ову годину, а један од најва
жнијих је водовод у селу,
почиње причу у разговору
за наш лист ова девојка која
је већ две године председ
ница Савета месне заједни
це у Привиној Глави, села
са око 180 становника које
чине претежно старачк а
домаћинства.
Иако је на завршним сту
дијам а смер пословн и
менаџмент у Београду, каже
да још није размишљала о
томе да напусти село, мада
је у њему све мање њених
вршњака.
- Факултети су их одвели
одавде, и већа шанса да
лакше дођу до посла. Штета
би било да село остане без
младих, јер је то онда место

Катарина Митровић

Највише становника
1948. године
У селу је највећи број
стан овн ик а
забел еж ен
1948. године и то 319, са 81
домаћинством. Већ од
2002. године тај број је
знатно опао, па је тада

било 202 становника са 74
домаћинства, према зад
њем попису из 2011. године
у Привиној Глави има 186
становника са 74 домаћин
ства.
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У БЕРКАСОВУ ОДРЖАНА
23. СРЕМСКА ВИНИЈАДА

Најбоља вина
из Босне

У
Сређен Дом културе

Ми у селу немамо школу, па су нам
деца приморана да путују у суседно
место које је удаљено два киломе
тра. Имамо 15 основаца и средњо
школаца, каже Катарина Митровић
без будућности, зато се ми у
Савету трудимо да обезбе
димо што боље услове,
како бисмо их задржали и
вратили назад у своје место
- сматра Катарина, која је
најмлађа од остала четири
члана Савета који имају од
40 до 60 година, па набраја
шта је све урађено откако је
она прва дама у селу.
- Раније ништа није функ
ционисало. Прво смо адап
тирали просторију месне
канцеларије, затим амбу
ланту да би грађани имали
где да потраже лекарску
помоћ. Дом културе је добио
фасаду, а сређена је и про
сторија, у којој могу да се
обављају разни догађаји, од
весеља до даћа после
сахране. Пошта нам ради
два пута недељно, не мора
мо за плаћање рачуна да
идемо у суседни Бикић Дол,
као што је то био случај
претходних година - наводи
ова девојка, која има жељу
да се у току ове године сре
ди пут у дужини од 1,5 кило
метара кроз село, највише
због туриста који све више
посећују манастир Привина
Глава.
Ово место које је ушушка
но испод падина Фрушке
горе, и удаљено око седам
километара од Шида, и исто

толик о од Принциповца,
односно хрватске границе,
спада у наjстарија насеља
која потичу из времена када
је изграђен манастир При
вина Глава у 12. веку.
- Ми у селу немамо школу,
па су нам деца приморана
да путују у суседно место
које је удаљено два киломе
тра. Имамо заједно 15 осно
ваца и средњошколаца и
седморо деце која иду у
предшколску установу. Зад
њи пут су пре три године
рођене и то четири бебе,
можда баш у овој буде радо
сти и весеља у селу - нада
се Катарина, која поред
послова у месној заједници
помаже и родитељима у
продавници али и мештани
ма.
- Кад некоме треба да се
купи лек или нешто друго
онда мене ангажују, па идем
до Шида у набавку - прича
Катарина коју је баш у том
тренутку позвала монахиња
из манастира и замолила да
им донесе хлеб.
Како се не би у селу оту
ђили, Катарина често прави
и дружења са мештанима.
Од прославе 8. марта, сео
ске славе, Дана ослобође
ња, поделе новогодишњих
пакетића....
С. Костић

Беркасову је од 11. до
14. фебруара одржа
на 23. по реду Сремска
винијада. Винијада је окупила
велики број гостију, као и про
извођача вина. Манифеста
ција је почела у недељу 11.
фебруара примањем узорака
белог, розе и црвеног вина.
Почетак овог догађаја који је
посвећен произвођачима, али
и љубитељима овог пића обе
лежила је опуштена атмосфе
ра испред зграде Месне зајед
нице у Беркасову где су чла
нови Организационог одбора
примали узорке. Такмичари
су могли узорке да доставе
током сва четири дана колико
је манифестација трајала.
Митар Сабол, члан Органи
зационог одбора нагласио је
да је квалитет вина оцењивао

- Вина нису на високом
нивоу, јер се не усвајају суге
стије које годинама упућујем
људима који се баве произ
водњом. Вина се држе у неа
декватним просторима и бура
дима. Као и у сваком послу
тако и у производњи вина
треба учити, радити и стално
ићи напред – категоричан је
др Јовић.
И поред одређених замерки
које је упутио велики стручњак
комисија је изабрале најбоље.
У категорији белих вина прво
место освојила је винарија
„Пајић“ из Брчког (БиХ), друго
је припало Анђелку Прокопцу
из Бапске (Хрватска), док је
треће место освојио Никола
Јовић из Футога. Пера Ђурић
из Бијељине освојио је прву
награду у категорији црве

Победници Сремске винијаде у Беркасову

жири у саставу проф. др Сло
бодан Јовић, др Александар
Петровић и енолог Слободан
Шапоња.
Завршна свечаност одржа
на је 14. фебруара у рестора
ну Далас, на дан Светог Три
фуна, заштитника винограда
ра и винара када су и додеље
не награде.
У конкуренцији су била 72
узорка црвеног, белог и розе
вина. Поред домаћих произ
вођача у конкуренцији су се
нашла и вина из Хрватске и
Босне и Херцеговине. Чуве
ни стручњак за вина проф.
др Слободан Јовић сматра
да су вина прошлогодишњег
рода нешто слабија у односу
на претходну и апострофирао
посебно тзв. мале произвођа
че.

них вина, Шиђанин Марко
Жеравица заузео је са сво
јим вином друго место, а тре
ћа награда отишла је у руке
Славице Ћовић из Товарника
(Хрватска). За крај додељена
је само прва награда у катего
рији розе вина, а она је припа
ла винарији „Пајић“ из Брчког.
Као и до сада манифеста
ција је била добро организо
вана уз изузетан рад заљу
бљеника у вино, атмосфера
употпуњена
тамбурашима,
богата трпеза и много добрих
вибрација. Да би то било тако
снаге су удружили Општина
Шид, Месна заједница Берка
сово, Удружење жена „Извор“
из Беркасова, а све уз подр
шку Културно образовног цен
тра и Туристичке организације
Шид.
Д. Попов

24

ФЕЉТОН

M NOVINE

ФЕЉТОН: СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (7)

21. FEBRUAR 2018.

КАТАЛИНА, СУПРУГА КРАЉА СТЕФАНА ДРАГУТИНА

Симбол лепоте и скромности
српског двора

Пише: др Снежана Булат

П
Мало је
података који
нам казују како
је изгледао
живот угарске
принцезе на
двору краља
Драгутина.
Међутим,
најчешће
цитиран извор,
потврђује нам
да се ова млада
краљица, веома
лепо снашла и
убрзо постала
симбол лепоте
и скромности
српског двора

рема речима византијског
истор ич ар а
Пах им ер а,
српски краљ Драгутин, син
Уроша I и Јелене Анжујске био је
ожењен кћерком мађарског кра
ља. У питању je, као што je
добро познато, Каталина, кћер
Стефана V (1270—1272).
У науци, време Каталинине
удаје за Драгутина није коначно
решено. Поузданог извора за
ово питање нема, па се и пред
ложена датирања крећу између
почетк а шездесетих година и
времена које je ycледило Уроше
вом сукобу са Угрима и његовом
поразу. Наиме, Сима Ћирковић
наводи да је „српски одред био
уз угарског краља Белу IV, када
је овај 1260. ратовао са чешким
краљем, а српски краљ је 1264.
учествовао у свадбеним свеча
ностима млађег сина угарског
краља. Ипак, крајем 1267, краљ
Урош I је напао Мачванску бано
вину. Заузео је неки њен део и
нанео Угрима велику штету. У
одговору на то, угарски краљ је
послао војску у помоћ Бели
Ростисављевићу, који је упра
вљао Мачвом. У пролеће 1268.
дошло је до битке у којој је срп
ски краљ био потучен, и заро
бљен са својим зетом и власте
лом. Заробљеници су се морали
откупити, а српски краљ вратити
оно што је заузео и признати
врховну власт угарског краља.
Највероватније је тада скло
пљен брак између Каталине и
Драгутина“.
Ћоровићеве речи су потврда
да је брак са Каталином, био од
пресудног утицаја да краљ Дра
гутин читавог живота остане
одан Мађарима, поред свих кри

Задужбине: манастири Троноша и Рача

Краљица Каталина Немањић
за и промена кроз које је прошла
њихова држава крајем XIII и на
почетку XIV века. Исто је тако
остао у пријатељству и са
напуљским двором.
О склапању њиховог брака,
архиеп
 ископ Данило II је рекао
следеће: „Када је прошло изве
сно време и када је нарастао

овај блажени до младићког узра
ста, хтели су његови родитељи
да се по закону ожени, и узевши
кћер од царскога племена угар
ског народа, заручише му благо
частиву жену, звану госпођу
Кателину. А отац његов, благоча
стиви и христољубиви краљ
Урош обећа му дати краљевство
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У пролеће 1268. дошло је до битке
у којој је српски краљ Урош I био
пот учен, и заробљен са својим
зетом и властелом. Заробљеници
су се морали откупити, а српски
краљ вратити оно што је заузео и
признати врховну власт угарског
краља. Највероватније је тада скло
пљен брак између Каталине и Дра
гутина

Краљ Стефан Драгутин
и са великим обећањем изрече
да неће прекршити свога обећа
ња, но да ће га учинити краљем
у отачеству своме, у српској
земљи и да ће му за живота сво
га даровати престо“.
ада се говори о деци Драгу
тина и Каталине, историји
су познати Владислав, Уро
шиц и Јелисавета. Њихова кћер
Јелисавета је ступила у брак са
босанским баном Стјепаном I
Котроманом. Сачувана је једна
Јелисаветина повеља у којој
„Баница Јелисавета и мој син
бан Стипан даје вјеру нашу…
“ неком Вукцу да га неће заточи
ти.
Приликом казивања о Драгу
тиновој женидби, Данило II нам
уједно открива и његову побуну
на оца, која је, притом, била оки
дач многих размирница на срп
ском двору. Реч је о неостваре
ном обећању краља Уроша I,
које је дао свом сину и тасту.
Након женидбе са угарском
принцезом, Урош је прекршио
завет и није предао престо свом
сину, те „у земљи званој Гацкој
син одоле своме родитељу и узе
престо његов силом“.
Збацивање краља Уроша иза
звало је бурне реакције у Србији.

К

Највише огорчена, била је кра
љица Јелена Анжујска. Да је
Каталина била брижна супруга и
снаха, која је исказивала велико
поштовање према својој свекр
ви, и да је свим силама покуша
вала да смири породичне несу
гласице, пок азује архиеп
 ископ
Данило II у Животу Краљице
Јелене. Наим
 е, када је краљица
мајка преминула, на сахрану је
дошао само Милутин, док је Дра
гутин послао своју властелу.
Након тога, снаха Каталина,
заједно са Милутиновом женом
Симонидом, тежила је успоста
вљању мирних породичних
односа. Показатељ томе јесте
Каталинина и Симонидина посе
та и поклоњење гробу краљице
Јелене. Да су њих две биле у
изузетно добрим односима, те
да су свим силама покушавале
да измире завађену браћу,
Милутина и Драгутина, откривају
Симонидине речи: „Молим те,
Господару мој, заповеди ми да
идем до вазљубљене сестре
моје, а снахе твоје, благочастиве
краљице Каталине, јер достојно
је да се и ми видимо, да и ми
учинимо дужну љубав међу
собом, као и ти са вазљубљеним
ти братом. Ако не презреш моје

молбе, и заповедиш ми да идем
ка њој, то ће већа љубав бити
међу вама, о Господару“.
Мало је податак а који нам
казују како је изгледао живот
угарске принцезе на двору кра
ља Драгутина. Међутим, најче
шће цитиран извор, потврђује
нам да се ова млада краљица,
веома лепо снашла и убрзо
постала симбол лепоте и скром
ности српског двора. Наиме,
византијски историчар Пахимер
наводи епизоду о неуспелој
византијској преговарачкој миси
ји око женидбе принца Милути
на, са византијском принцезом
Аном. Посебно је интересантан
поступак краља Уроша, који је
Византијцима показао своју мла
ду снаху, како би илустровао
српске обичаје, који су се у пот
пуности разликовали од визан
тијских. „Пошто је Ирина, старија
царева кћер, била обећана буду
ћем бугарском цару Јовану Асе
ну, цар je одлучио да другу, Ану,
пошаље краљу Србије Стефану
Урошу да би je удао за [његовог]
другог сина Милутина, јер je
први, очев имењак, био ожењен
ћерком краља Пеоније. Пошто
су завршени међусобни догово
ри, пошаље у посланство јерар
ха, a c њим и кћер са величан
ственом царском свитом. Сти
гавши у Верију, одлучише да
пошаљу Стефану Урошу харто
филакса Век а, а са њим и
[митрополита] Трајанупоља Кон
думна. Јер према налогу царице
требало je да хартофилакс оде
унапред и подробније се упозна
са приликама код Срба, да види
какав je њихов начин живота и
како je устројен ред у њиховој
држави. Она сама припремала je
кћери величанствену пратњу, уз
сву разноврсну царску раскош.
Њему, дакле, унапред послатом,
било je наложено да се обавести

Према речима архиепископа Данила II, Каталина је
била верна и одана супруга, која је поред свих поро
дичних немира, увек подржавала свог супруга. Живе
ли су складно дуги низ година. Љубав и брачни мир
није пореметила ни Драгутинова одлука, која се огле
дала у одрицању од брачне постеље

и све то дојави, пре него што
патријарх стигне у Србију.
Дошавши, они тамо не само да
не видеше ништа достојно свите
и одговарајуће власти, него се
Урош, гледајући њихову пратњу
и послугу, a нарочито евнухе,
питао шта би они требало да
буду. A кад je чуо од њих да je
такав царски ред и да принцези
следи таква пратња, он негодују
ћи рече: ‘E, е, шта je тο? нама
није уобичајено такво понаша
ње’. И то рекавши, одмах показа
једну младу жену, сиромашно
одевену и предењу посвећену.
Тако се ми, рече пок азујући
руком, односимо према млада
ма“. Млада, скромна, лепа сна
ха, била је Каталина, која је, као
што видимо, за разлику од већи
не жена владара, странкиња,
успела да се у веома кратком
рок у прилагодила српским,
постојећим обичајима.
отово сви историчари и
летописци се слажу да је
Каталинин муж, због боле
сти, био приморан да преда пре
сто свом брату Милутину. Дани
ло опширно описује шта је ути
цало на абдик ацију. „Када је
јездио неким послом с власте
лом својом под градом Јелечом
(рашка жупа), павши са коња
сломи ногу своју“. На Сабору у
Дежеву уступио je престо Милу
тину. „Даде му драгоцене дарове
и злато и хаљине (златоткане)
скупоцене царске, коња свога и
оружје своје које сам на себи, на
своме телу ношаше“.
Према речима архиеп
 ископа
Данила II, Каталина је била вер
на и одана супруга, која је поред
свих породичних немира, увек
подржавала свог супруга. Живе
ли су складно дуги низ година.
Љубав и брачни мир није поре
метила ни Драгутинова одлука,
која се огледала у одрицању од
брачне постеље. Кајање због
греха према оцу утицало је да
„овај благочестиви, живећи са
женом својом у своме животу
више од двадесет и три године
не дотаче се ње, но чувајући се
обоје у целомудрију и чистоти,
остадоше живећи као брат и
сестрa“.
(У следећем броју:
Симонида Палеологина,
супруга краља Милутина)
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Графит у насељу Матијa Хуђи

УЛТРА НАЦИОНАЛИЗАМ

Националистичке поруке
по митровачким фасадама
Д

вадесетпрви век, из чије друге
деценије већ увелико излази
мо, успео је из глава многих да
одстрани бројне предмете и текови
не из неких прошлих времена. Тако
су многи већ заборавили на катодне
телевизоре, радио апарате, разглед
нице, фиксне телефоне, писање писа
ма, али и на изјаве љубави, срећних
или несрећних, исписане по зидовима
несрећних суграђана. Уместо графита
који, иако нежељени од стране вла
сника ишкрабаних зидова, нашим гра
дом шире поруке љубави, на митро
вачким улицама све чешће можемо
видети натписе који на прилично екс
треман, нападан и неретко увредљив
начин шире како екстремни национа
лизам, тако и мржњу према другим
народима или верским групама. Ако
у пролазу бацимо поглед на неке од
митровачких графита, можемо уочити
бројне националистичке, па у неку
руку и фашистичке поруке, попут оних
које пропагирају протеривање рома
из земље, дискриминацију верских
мањина, или, пак славе убиства која
смо током историје починили.
Да се одмах разумемо, ништа лоше
нема у љубави према својој земљи и
свом народу, али, чини се да полако
заборављамо шта нам је кокетирање
са фашизмом, више пута током исто
рије, донело. Колико знамо – ништа
добро и ништа више од неколико
хиљада мртвих младића.
Када обратимо пажњу на поруке које
нам, да их тако назовемо, различите
усијане главе остављају по зидови
ма, запитаћемо се да ли заиста иде
мо путем слободе, мира и толеран
ције, као тековина демократије (шта
год тај термин значио), или се полако
враћамо у прву половину двадесетог
века, када је фашизам широм Евро
пе, на сличан начин, почињао полако
да тиња, све док се није распламсао и
спалио све пред собом.

Све ово доводи нас до једног једно
ставног питања: Чему то учимо своју
децу? С обзиром на то да је Сремска
Митровица мултиетничка средина,
свакако није у реду делити своје сугра
ђане према националној или верској
припадности. Уколико себи и својим
поколењима желимо да обезбедимо
једну мирну и просперитетну будућ
ност, морамо бити свесни да се она не
гради распламсавањем мржње, већ
међусобном солидарношћу и пове

зивањем различитих култура, чији је
спектар на овом поднебљу прилично
широк. Уосталом, ако волимо своју
земљу и свој град, такође морамо бити
свесни да се та љубав према њој не
исказује ружењем њених улица.
Да бисмо добили бољу слику о томе
шта се заправо дешава на нашим ули
цама и шта је то што подстиче нашу
омладину на ширење ултра национа
лизма, за мишљење смо питали соци
олога Ђорђа Свирчевића.

Улица Змај Јовина у Сремској Митровици
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САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Заплена хероина

њиченог у Новој Пазови, приликом контро
ле аутомобила “фијат”.
Против њега биће поднета кривична
пријава, надлежном тужилаштву.

Крао прилоге
верника

Ђорђе Свирчевић

Сматрам да се
последњих неколико
деценија ултра
национализам
шири не само у
појединим местима,
већ и у целом
друштву, каже
Ђорђе Свирчевић
 Сматрам да се последњих неколи
ко деценија ултра национализам шири
не само у појединим местима, већ и у
целом друштву. Узрок тога пре свега
јесте слом система вредности који се
десио почетком деведесетих година и
поновно буђење национализма који је
спавао готово педесет година. Дана
шња деца се путем социјализације уче
вредностима које корене вуку управо
из тог периода и које још увек постоје
у нашем друштву – изјавио је Свирче
вић.
Поред тога, он је још додао да у
сваком друштву постоји одређен број
маргинализованих појединаца, а с
обзиром на то да је човек друштвено
биће и да увек тежи ка томе да при
пада некој друштвеној групи, они се
углавном окрећу онима које их обе
ручке прихватају. Тако све више мла
дих који се из било ког разлога осећају
одбачено приступа бројним ултраде
сничарским групама и организацијама
у жељи за прихватањем, а само писа
ње по зидовима представља спољну
манифестацију ставова групе.
Управо због тога, потребно је пре
свега радити на адекватним видови
ма социјализације, који би допринели
међусобном разумевању и прихвата
њу различитости, а историју у ту сврху
никако не треба користити у циљу рас
пламсавања национализма, већ из ње
извући опомену за све оно лоше што
нам је национализам донео.
Немања Милошевић

У ефикасној акцији припадника Мини
старства унутрашњих послова у Сремској
Митровици заплењено је око 2,5 килогра
ма прашкасте материје за коју се сумња
да је хероин. Ухапшени су Д. Н. (44) и
држављани Босне и Херцеговине А. Ј. (39)
и Д. Ј. (30), због постојања основа сумње
да су извршили кривично дело неовла
шћена производња и стављање у промет
опојних дрога.
Приликом контроле аутомобила “алфа
ромео” на подручју Мачванске Митровице
којим је управљао Д. Н. полиција је на
месту сувозача пронашла две кесе са
укупно 1.143 грама хероина, а у претресу
његовог стана још 1.306 грама ове дроге.
У месту где је заустављен аутомобил
осумњиченог, полиција је затекла А. Ј. и Д.
Ј. за које се сумња да су дошли због купо
вине наркотика.
По налогу надлежног тужиоца, осумњи
ченима је одређено задржавање до 48
часова, након чега ће, уз кривичну пријаву
бити доведени на саслушање у Више јав
но тужилаштво у Сремској Митровици.

Покушај
разбојништва
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Старој Пазови пронашли су
двадесетједногодишњег младића из Зему
на осумњиченог за разбојништво у поку
шају, само двадесетак минута након прија
ве овог кривичног дела.
Сумња се да је маскиран и уз претњу
ножем покушао да из продавнице у Војки
отуђи дневни пазар али је побегао када су
наишле муштерије.
Полицијска патрола пронашла је осум

Припадници Министарства унутра
шњих послова у Иригу и Руми ухапсили
су М. Б. (31), због постојања основа сум
ње да је за неколико дана извршио више
кривичних дела: неовлашћено коришће
ње туђег возила, крађа, фалсификовање
и злоупотреба платних картица, ометање
службеног лица у вршењу службене
дужности, посебни случајеви фалсифико
вања исправе и неовлашћено држање
опојних дрога. Сумња се да је М. Б. у три
наврата, улазио у незакључане аутомоби
ле и возио их у Руми и околини а са једног
возила скинуо праве и ставио неприпада
јуће регистарске таблице. Када је полици
ја покушала да га заустави у вожњи у
једном од аутомобила, игнорисао је упо
зорење и продужио вожњу. Сумња се и да
је у болници украо платну картицу коју је
покушао да искористи на бензинској пум
пи, након чега је побегао не плативши
рачун. Такође се сумња да је М. Б. из два
фрушкогорска манастира украо прилоге
верника и сувенире. Приликом хапшења,
код њега су пронађени украдени предме
ти и таблете са листе психоактивних кон
тролисаних супстанци. Након задржава
ња до 48 часова и саслушања у Основ
ном јавном тужилаштву у Руми, осумњи
ченом је, судским решењем, одређен
притвор до 30 дана.

Нелегално оружје
Припадници Министарства унутрашњих
послова у Сремској Митровици су, прили
ком претреса једне приватне куће прона
шли и одузели пиштољ, малокалибарску
пушку и 44 комада муниције у нелегалном
поседу, три боксера, бајонет, нож и пет
бритвица.
Због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело недозвољена
производња, држање, ношење и промет
оружја и експлозивних материја, против
седамнаестогодишњег укућана биће под
нета кривична пријава, надлежном тужи
лаштву.

МИТРОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ

„У агонији“ пред публиком

Н

а Великој сцени Позоришта
„Добрица Милутиновић“ у четвр
так 22. фебруара са почетком у
20 сати биће одиграна позоришна пред
става „У агонији“, по тексту Мирослава
Крлеже.
Нову инсценацију Крлежине драме,
испуњену другачијом поетиком и необич
ним редитељским рукописом, гледаће
мо овога пута у независној продукцији.
Редитељка Ана Ђорђевић тај комад није
видела као ‘епску причу једне љубави’,
него као драму ‘у зору савременог доба

какво данас знамо’. Дволичност, цинизам
и поквареност адвоката Крижовца, који
новцем и утицајем може купити све, чак
и властиту министарску фотељу, а љубав
једне жене бацити под ноге, образац је
друштвеног процеса ‘модернизације’ који
је започет након Првог светског рата и
чију зрелу фазу гледамо управо сада.
Режију представе потписује Ана Ђор
ђевић, а улоге тумаче: Марија Вицковић
(Лаура Ленбацх), Радован Вујовић (Иван
Крижовец), Бранко Цвејић (наратор/
инспектор).
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VREMEPLOV
21. фебруар
1804. У Велсу је Ричард Треве
тик провозао прву локомотиву.
1848. У Лондону је објављен
„Манифест комунистичке пар
тије“, програмски док умент
научног комунизма. Написали
су га Маркс и Енгелс као зва
нични програм прве комуни
стичке партије радничке класе.
22. фебруар
1810. Рођен је Фредерик
Шопен, најзначајнији пољски
комп оз ит ор,
нац ио н алн и
романтичар.
1826. Рођен је српски адвокат,
новинар и писац Светозар
Милетић, вођа Срба у Војводи
ни у борби за национална пра
ва у Аустроугарској, борац за
либералне реформе и непо
мирљиви противник клерикали
зма.
23. фебруар
1999. У Рамбујеу су после 17
дана завршени преговори изме
ђу Срба и Албанаца, најавом
албанских представника да у
начелу прихватају понуђени
споразум, док су српски пред
ставници изричито одбацили
страно војно присуство на Косо
ву и Метохији, а страни посред
ници одредили две седмице као
рок за потписивање споразума.
24. фебруар
1786. Рођен је Вилхелм Грим,
немачки књижевник, германист.
С братом Јакобом издао је
збирку „Дечје и домаће бајке
браће Грим“.
1810. Енглески научник, хеми
чар и физичар, Хенри Кевен
диш, преминуо је у 79. години.
Кевендиш је открио хемијски
елемент водоник.
25. фебруар
1815. Убијен је српски војвода
Станоје Стаматовић, познат
као Станоје Главаш, један од
челника Првог српског устанка,
хајдук и борац против Турака.
Убиство је после пропасти
Хаџи-Проданове буне наредио
Сулејман-паша.
1932. Имигрант Адолф Хитлер
добио је немачко држављан
ство.
26. фебруар
1777. Рођен је српски државник
и писац прота Матеја Ненадо
вић, војвода из Првог српског
устанка, творац и први пред
седник Правитељствујушчег
совјета - прве српске владе.
1930. Постављени су први
црвено-зелени семафори, на
Менхетну.
27. фебруар
1557. Отворена је прва руска
амбасада, у Лондону.
1883. Оскар Хамерстајн патен
тирао је прву машину за увија
ње дувана.
1905. Велика школа је реорга
низована и прерасла је у Бео
градски универзитет, којем је
Скупштина Србије осигурала
висок степен аутономије.
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HOROSKOP
ОВАН: Покушавате
да импресионирате
околину својим препо
знатљивим шармом и
разл ич ит им
спос обн ос тим а.
Ипак, све што чините подсећа на
класично преувеличавање. Не
успевате да одредите своје место
или улогу у пословним прегово
рима. Нема разлога да критикује
те блиску особу, боље је да
озбиљније анализирате своје
понашање као и прописе које сте
учинили.
БИК: Комплик ована
ситуација у којој се
налазите произилази
из заједничког поку
шаја, да се направи правилна
деоба пословних и финансијских
интереса. Нема потребе да пона
вљате причу, која изазива ново
неразумевање или оштро негодо
вање у кругу сарадника. Разми
слите на који начин треба да
шармирате и да одобровољите
партнера.
БЛИЗАНЦИ: Немате
довољно стрпљења
за додатне обавезе,
али постоје ситуације
које захтевају креативно разми
шљање или фазу инкубације.
Важно је да на што бољи начин
ускладите своје жеље и могућно
сти. Неко ко је изненада ушао у
ваш живот у вама побуђује емо
тивно интересовање и добро рас
положење.

ВАГА: Изненада уме
те да заблистате у
сусрету са сарадни
цима и да понудите
неко необично добро решење.
Имате добре идеје и стало вам
је да остварите заједничке инте
ресе. Способност доброг прила
гођавања на различите услове,
је нужна за пословни успех. Годи
вам нечија пажња, тако да упија
те сваку реч коју изговара бли
ска особа.
ШКОРП ИЈ А:
Не
успевате да предви
дите нечији одговор
на задату тему или
да успоставите добар однос са
сарадницима. Нема разлога да
се понашате превише разме
тљиво, већ затражите нечију
моралну или материјалну подр
шку. Партнер вешто игнорише
ваше идеје, покушавате да схва
тите значење скривених мотива.
СТРЕЛАЦ: Уколик о
се налазите у некој
осетљивој фази, пре
пус тит е
својим
сарадницима да обаве тежи или
комплик ованији део посла.
Морате имати добру процену, ко
може да вас замени у одлучују
ћем тренутку и у важним прего
ворима. У љубавном животу,
немојте дозволити свом партне
ру хировито понашање. Све има
своју здраву меру и границу.

РАК: Уколико вас при
влаче изазовне ситуа
ције, потребно је да
прихватите одређени
степен ризика у пословним прего
ворима. Понекад блиц провера
може да завара, обратите пажњу
на различите коментаре и на вре
ме затражите нечији савет.
Сусрет са једном особом за вас
представља емотивни врхунац,
али на жалост тај врхунац брже
ишчезава него што бисте то
желели.

ЈАРАЦ:
Трен утн о
љубав и лично задо
вољство не иду у
заједничкој комбина
цији. Потребно је да се опреде
лите за практична решења.
Искуство вас опомиње, да не
треба веровати особи о којој
ваши сарадници говоре више у
негативном контексту. Прихвати
ли сте пасивну улогу у односу
према вољеној особи, ускоро
ћете зажалити због својих лоших
процена.

ЛАВ: Само сте тре
нутно емотивно осе
тљиви. Будите разум
ни, тренутни неуспех
треба да вас мотивише на додат
ну упорност или на жељу за пре
вазилажењем личних слабости.
Нечија порука може да се тумачи
на различите начине, а за вас је
истинито пре свега оно што вам
је драго да чујете. Важно је да
што боље ускладите своје мисли
и осећања.

ВОДОЛИЈА: Нема
разлога да се пове
дете за лажним ути
сцима или да вас
неко заварава великим обећа
њим а.
Провер авајте
нове
информације о пословним при
ликама и потрудите се да зашти
тите своје интересе. Уколико вас
иритира нечије присуство, сачу
вајте присебност. Контролишите
импулсивну страну своје приро
де.

ДЕВИЦА: Желите да
промените пословне
околности и не обра
ћате пажњу на особу
која вас замара критизерском
причом. Не можете свима да уго
дите, али све што чините са пози
тивном тенденцијом оставља
добар утисак на ваше сараднике.
Ослободите се од неких емотив
них кочница у складу са личним
потребама, покажите добру вољу
и уприличите неку омиљену заба
ву у двоје.

РИБЕ: Избегавајте
претерано експони
рањ е
у
друш тву
сарадн ик а.
Нема
потребе да причате о стварима
које изазивају негативну реакци
ју, боље је да прихватите ком
промисну варијанту. Уосталом,
увек постоји фактор промене и
изненађења. Партнер се искре
но труди, али не разуме најбоље
све ваше идеје. Избегавајте
ситуације које вас додатно зама
рају.

Crkveni
kalendar
Среда, 21. (8) фебруар
Св. Теодор Стратилат; Св. Сава
Други, Архиепископ српски
Четвртак, 22. (9) фебруар
Свети мученик Никифор
Петак, 23. (10) фебруар
Свети свештеномученик Хара
лампије
Субота, 24. (11) фебруар
Св. Василије; Св. велмуч. Ђор
ђе Кратовац; Св. Теодор Комо
говински – Теодорова субота
Недеља, 25. (12) фебруар
Свети Мелетије Антиохијски
Понедељак, 26. (13) фебруар
Свети Симеон Мироточиви
Уторак, 27. (14) фебруар
Преподобни Авксентије; Свети
Кирил Словенски

Бело месо
са сиром
Састојци: бело пилеће месо
600 г, суви врат 250 г, качкаваљ
250 г, печене паприке 8 комада,
кисела павлака 1 чаша, јаја 3,
уље 6 кашика, сенф по потреби,
суви биљни зачин по потреби.

Поступак: Посуду у којој се
спрема јело науљити. Бело месо
исећи на шницле. Сваку шницлу
посути сувим биљним зачином са
обе стране. Шницле поређати по
дну посуде, а након тога премаза
ти сенфом. Онда ставити печене
паприке, ољушћене и очишћене.
Поређати качк аваљ исечен на
танке листове а преко њега стави
ти суви врат. Поступак поновити
још једном. У посебној чинији сје
динити 3 јајета и једну часу кисе
ле павлаке и овим прелити јело.
Посуду у којој се јело спрема
поклопити, ставити у рерну и пећи
45-60 минута на 180 степени.

• Дођи, живи у мом срцу
и немој плаћати стана
рину.
• Вера чини све ствари
могућим – љубав чини
све ствари лакшим.
• Љубав гледа кроз теле
скоп, завист гледа кроз
микроскоп.
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Жена карате
судија

Рума
најуспешнија

Ове године се обележава 50
година каратеа у Војводини.
Општина Стара Пазова је једна
од ретких у Срему која је пре
само десетак дана изнедрила
прву жену европског карате
судију, а у питању је четрдесет
седмогодишња Анђелка Шавија
из Нове Пазове која је пре
седам година почела да се бави
судијским послом не слутећи да
ће од 1. фебруара ове године
бити у прилици да суди европ
ске мечеве. Добивши лиценцу
европског судије у каратеу
убраја се у ретке жене са овим
звањем не само у општини Ста
ра Пазова, већ у читавој Срби
ји. Анђелка за циљ има да у
години каратеа у Војводини
напредује ка вишим судијским
звањима и буде део Олимпија
де која ће се одржати 2020. у
Токију.
С. С.

АК „СИРМИЈУМ“

Успешни у
Београду

ПИСМА ИЗ ПРОВИНЦИЈЕ

Поштапалице

Редовна годишња Скупштина
Савате савеза Србије одржана
је 18. фебруара у Руми, а на
њој је Савате бокс клуб „Рума“
проглашен за најуспешнији
спортски колектив Савез а
Србије у 2017. години.
Најуспешнија старија пионир
ка је Јована Kасап, која је осво
јила златну медаљу на Балкан
ском првенству у Руми, за нају
спешнијег старијег пионира
проглашен је Петар Јованов,
који је освојио златну медаљу
на Светском купу у Хрватској и
две бронзане медаље на свет
ским куповима у Хрватској и
Будимпешти. Марко Видаковић

је најбољи кадет и освојио је
златну медаљу на Светском
купу у Вараждину, сребрну
медаљу на Светском првенству
у Вараждинским Топлицама и
сребрну медаљу на Светском
купу у Будимпешти, док је спе
цијално признање добио Kрста
Јанковић за златну медаљу на
Светском купу у Вараждину.
Најуспешнији тренер је Мио
драг Ракић, тренер Савате бокс
клуба „Рума“.
С. Џ.

СУПЕР ЛИГА
СРБИЈЕ
Млади атлетичари митровач
ког „Сирмијума“ протек лог
викенда у Беог раду освојили су
две медаље. Бриљирао је Вук
Маринковић, који је постао нови
шампион Србије у трци на 200
метара у конкуренцији млађих
пионира. Он је до златне меда
ље дошао новим личним рекор
дом, који сада износи 27,15
секунди, што је за секунду
боље од претходног.
Право изненађење приреди
ла је Вања Милановић, која је у
изузетно јак ој конк уренцији
освојила бронзану медаљу,
такође у дисциплини 200 мета
ра са новим личним рекордом
27,90 секунди.
- Ово је нови млади талас
„Сирмијума“ који у блиској
будућности спремамо за велика
дела - задовољно истиче спорт
ски директор АК „Сирмијум“
Горан Павловић.

Резултати утакмиц а 23.
кола: Београд: Чук арички –
Мачва 2:0; Београд: Рад – Рад
ник 1:1; Ниш: Раднички – ОФК
Бачк а 4:0; Земун: Земун –
Борац 3:0; Лучани: Младост –
Партизан 1:2; Беог рад: Црвена
Звезда – Јавор-Матис 3:0; Кру
шевац: Напредак – Спартак ЖК
4:3; Нови Сад: Војводина –
Вождовац 2:0.
1. Ц. Звезда
2. Партизан
3. Раднички
4. Чукарички
5. Спартак ЖК
6. Напредак
7. Вождовац
8. Војводина
9. Младост
10. Радник
11. Земун
12. Мачва
13. ОФК Бачка
14. Борац
15. Јавор Матис
16. Рад

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

19
15
12
12
11
11
10
10
8
7
6
7
5
4
4
4

3
6
6
5
7
4
6
6
6
5
6
3
6
3
3
3

1
2
5
6
5
8
7
7
9
11
11
13
12
16
16
16

58:8
44:19
38:30
29:18
45:28
41:35
34:21
25:20
31:31
26:42
19:30
25:37
19:38
18:42
14:38
19:48
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рпски језик спада у
заиста богате језике.
Бар тако кажу струч
њаци. Једну ствар можете
да кажете на више начина, а
да уопште ништа и не каже
те. Оно што је заиста карак
теристично за нас је велики
број поштапалица. Користи
мо их у свакодневном говору
свесно или несвесно. Због
незнања, лоших навика, због
тренда и ко зна из којих још
разлога. Разговор са позна
ником онако у пролазу углав
ном изгледа овако. Еј, брате
шта има? Једна апсолутно
бесмислена реченица. Нити
сте му брат, а оно шта има
- потпуно недефинисано.
Где шта има? Поштапалице
су скуп гласова које немају
никакво значење и које служе
као пауза у разговору за раз
мишљање. Да ли вас нерви
рају поштапалице? Да ли се
борите сами са собом да их у

Пише:
Драгана Попов

ју омиљену поштапалицу
како да кажем и користи је у
готово свакој реченици. Како
се решити поштапалица?
Спорије говорити и дубоко
дисати, а у основи је обога
тити сопствени речник. Како?
Читањем и вежбом. Екстра!
Ништа лакше. Интернет и
мобилни телефони само
показују какве су језичке
навике људи и какав је њихов
однос према свом језику. А
одлично знамо да је лош. Кад
видимо језичке навике људи
путем смс порука и посред
ством интернета, требало би
да се запитамо колико свако
од нас, сваког дана, уложи
напора да му језик буде еле
ментарно уредан.
Док се мушкарци једни
другима обраћају са брате,
жене између себе тепају дра
га. Ова два поштапачалка
довикивања добијају разме
ру праве епидемије. Кад вам

Док се мушкарци једни другима
обраћају са брате, жене између
себе тепају драга. Ова два пошта
пачалка довикивања добијају раз
меру праве епидемије. Кад вам
неко каже драга, није то зато што
сте му драги, пре ће бити да вам је
заборавио име
разговору што мање користи
те? Може се разговарати и
без реченица овог типа: Зна
чи ти си ове ципеле купила,
овај у Београду? Схваташ
колико си уштедела тако да
је добро што си то урадила.
Хит су, часна реч! Како да
кажем шоу програм су. Дај,
бре ко још купује у безвезним
продавницама? У сваком
случају си уштедела. Запра
во и ниси. Мислим, јеси, а
као да ниси. Дакле, мислиш
да си добро прошла са овом
куповином? Уствари, шта
сам оно хтела? Разумеш! Да
ли сте успели да пребројите
поштапалице. Тако се данас
углавном разговара у Срби
ји. Има наравно и људи које
гледамо свакодневно на тв
програмима који исто тако
користе поштапалице, можда
нешто мање него ми обич
ни смртници, па сам уочила
да један новинар има и сво

неко каже драга, није то зато
што сте му драги, пре ће бити
да вам је заборавио име. Ово
су поштапалице које углав
ном користи већи део попу
лације, мислим на оне нешто
оскуднијег образовања, тако
кажу стручни људи, али
ни интелектуалци по овом
питању нису невини. Они
углавном користе у ствари,
заправо, свакако. Пошта
палице, по мом скромном
мишљењу користе углавном
млађи људи. Они мисле да
употребом све бесмислени
јих израза дају неки посебан
колорит свом изражавању.
У жељи да проверим како и
другима изгледа овај текст
позвала сам јуниор
 а да про
чита. Коментар је био да се
баш види да сам припадник
старије генерације (матора).
Да, да… јесам. Значи, она
ко негде сам то и разумела.
Супер!
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Време поклада и мачкара
П
оследња недеља пред велики пост
зове се Бела недеља а последњи
дани ове недеље Беле покладе.
Празник покладе веома је значајан у
православној култури. Покладе су народ
ни празник Словена. Његови корени су
пагански и везани за обележавање култа
Сунца и доласка пролећа. Главни део
покладских ритуала представља маски
рање. Покладе су дан за праштање и
весеље. Сматрало се да у период вели
ког поста треба ући без греха. У дома
ћинствима се традиционално припрема
богата мрсна гозба, нарочито бели
мрс по коме је овај празник добио име.
Народна веровања су повезивала
период поклада са повећаном опасно
шћу од злих сила и вештица, од којих се
народ штитио на симболичне начине,
рецимо белим луком или паљењем
обредних ватри.
Данас су се ови обичаји задржали још
само у неким местима у Србији, где се
настоји очувати их од заборава. Како у
православној, покладе или мачкаре зна
чајне су и код римокатолика. Када је
Срем у питању, Голубинци су постали
препознатљиви по својим голубиначким
мачкарама или како они воле да кажу,
премундираним данима, данима, како је
један путописац рекао, „када цело село
полуди“.
Већ годинама у свом селу ову мани
фестацију почетком фебруара, органи
зује ХКПД „Томислав“ из Голубинаца.
Ова тродневна манифестација почиње
првога дана избором најбољег плесног
пара на „Балу под маскама“, покладним
јахањем кроз село, затим маскенбалом,
а најсвечанији је карневалски дан који

се одржава недељом. Тог дана Голубин
чани, као и многобројни гости из сусед
них места и земаља из региона, преобу
чени у разнобојне маске, у великој
поворци продефилију кроз село и насто
је да се забаве, кроз разне шале, доско
чице, музику и плес. Покладни обичаји
Мачк аре или Премундирани дани у
Голубинцима се традиционално одржа
вају око 200 година уочи коризменог
поста. Овај обичај је стигао у Голубинце
досељавањем људи из Далмације, али
се одомаћио и претворио у Мачкаре. Из

Покладе су дан за
праштање и весеље.
Сматрало се да у
период великог
поста треба ући
без греха
године у годину, број учесника карнева
ла и посетитеља све више расте. Мани
фестација поприма међународни карак
тер, а на основу досадашњег квалитета
саме организације, Голубинци добијају
могућност да ускоро добију статус кар
невалских места, попут већих карневал
ских градова.
Покладе, мачк аре или курјаче са
радошћу се некада прослављале и у
селима шидске општине Соту, Гибарцу,
Батровцима и Кукујевцима. У жељи да

очувају успомену на та стара лепа вре
мена, али и да део тих обичаја пренесу
на најмлађе, у хрватским културним дру
штвима у Срему, одржани су маскенба
ли у Руми, Сремској Митровици, Никин
цима, Новом Сланкамену и Шиду. А како
је то изгледало некад, сазнали смо од
Хермине Урам, председнице секције
„Шокице“, које делује у склопу ХКД
„Шид“.
- Покладе су некада трајале по три
дана. Почињале су у покладно време, у
време почетка Ускршњег поста, а нај
битније је било да се људи добро заба
ве. Девојке су се углавном облачиле у
мушка, мушкарци у женска одела и тако
смо маскирани у „курјаче“, ишли кроз
село, певали песме, обилазили сваку
кућу а домаћини су нас частили кобаси
цама, куленом и крофнама, које су се за
ту прилику највише спремале. Ми смо се
радовали тим данима и за нас је то био
доживљај. Сада тога више нема, а орга
низовањем маскенбала у просторијама
свог Друштва, желимо на неки начин, да
их сачувамо од заборава и да их прене
семо на нашу децу - каже Хермина.
оред намере да ове лепе обичаје
пренесу на најмлађе, жеља им је
да их поново оживе како би их
прихватио још већи број младих али и
оних нешто старијих, који су се са задо
вољством одазвали на маскенбал.
Након избора најлепших маски, послу
жена су традиционалне старе посласти
це слане кифле и крофне, баш као
некад.
Овим манифестацијама завршено је
покладно време, којим смо се симболич
но опростили од зиме.
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