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САЛАШ НОЋАЈ СКИ 

Изград ња капе ле
и асфал ти ра ње ули ца
Радовинаизградњикапе

ле и парохијског дома у
СалашуНоћајском,каои

асфалтирање пута до новог
гробљаодвијајусепопредви
ђеномплану.ДрагославЧупић,
председник Месне заједнице
Салаш Ноћајски, рекао је да
сеутокугодинеочекујереали
зација више инфраструктур
нихпројеката.
–ИакојеуСрбијивећнеко

ликонедељанасназиванред
но стање, у нашем селу овог
пролећа је радно.Тренутно се
реализујеједанзаСалашчане
веома битан и дугоочекиван
пројекат,атојеизградњакапе
ле.Тренутносуутокурадови
на унутрашњости. Вредност
пројекта је око четири и по
милионадинара,афинансира
га Град Сремска Митровица.
Ради се о објекту површине
100метараквадратних,закоји
јетемељизливенпренеколи
когодина.Поредтога,започе
то је и асфалтирањe пута до
капеле,односноновоггробља.
Укупно ће бити асфалтирано
360метарапута,абићенапра
вљен и паркинг. Пут ће бити
урађенсастабилизацијом, јер
води и до једне задруге, тако
да трпи веће оптерећење и
морабитидодатноојачан.Ове
радове такође финансира
Град Сремска Митровица,
рекаоДрагославЧупић.
Онједодаоједајеуплану

да се ускоро и улицеДушана
Достанића и Пуће Марковића
пресвуку асфалтом и обаве
поправкепутанаместимагде
будетребало.

Немања Живковић, свеште
ник у цркви „Свети Георгије“,
рекаоједајеизградњасеоске
капелевеомаважна,олакшаће
обаваљањеверскихобреда,а
у капели ће моћи да се држе
опела. Такође, он је додао да
се изградња парохијског дома
налазиудругојфази.
–Ове године планирамо да

урадимоспратикров,аобјекат
је вишенаменски. Вредност
овог великог пројекта је 12
милионадинара.Овимжелимо
не само да изградимо овај
објекат, него да и он на неки
начин изгради нас, мештане
села, тако што ћемо се оку
пљати,несамокрозлитургију,
крозверскеобреденегоикроз
разна дружења, разне друге
манифестације. Желим овим

путемдасезахвалимпреГра
ду Сремска Митровица, који
омогућава и има разумевања
за реализацију овог пројекта,
рекао је свештеник Немања
Живковић, који је овим путем
честитао грађанима право

славне вероисповести пред
стојећеускршњепразнике.
Изградњакапелеипарохиј

скогдомапочелајепрегодину
дана, а завршетак ове фазе
радова очекује се у касну
јесен.

Дра го слав Чупић Нема ња Жив ко вић

Асфал ти ра ње пута
до новог гро бља

Изград ња паро хиј ског дома у дру гој фази

Следећи број М новина излази 29. априла

Уско ро завр ше так изград ње капе ле
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

10.500 паке та помо ћи
за пен зи о не ре
Подела пакета помоћи

запензионере,чијасу
примањаиспод30.000

динаразапочетаје7.априла
и то најпре у Месној зајед
ници „Сава“. Припремљено
је укупно 10.500 пакета за
пензионереуградскојалии
свим сеоским срединама. У
пакетима се налазе намир
ницекаоштосууље,шећер,
со, средства за личну хиги
јену и конзервирана храна.
Донације је обезбедиоГрад
уз помоћ фирми и инсти
туција са простора Срем
скеМитровицеиРепублике
Србије.
–Месна заједница „Сава“

има 732 пензионера који
остварују право на овакав
видпомоћи.Наподелипаке
таангажованоје20волонте
ракојиносезаштитнуопре
му,избегавајусвакиконтакт
и пакете остављају пред
вратима пензионера, рекла
јеМилицаЈеловацпредсед
никМеснезаједнице„Сава”.
Међу пензионерима који

су међу првима добили
пакет нашла се и Ковинка
АлтерВучетић.

–Оваквапомоћмимного
значи, иако сам се и сама
обезбедила. Има неких
стварикојенемогуданаба
вим, а требају ми и морам
да ангажујем неког да ми
донесе, рекла је Ковинка и
апеловалајенасвестарије
даостанукодкуће.
Такође, 10. априла поде

љени су пакети помоћи
за пензионере и у Месној
заједници„Сутјеска“.Јована
КаранјеуимеМЗ„Сутјеска“
рекла да право на овакву
врсту помоћи у тој месној
заједници остварује 265
пензионера.
–Месназаједница„Сутје

ска”организовала јеволон
терекојиимајусвунеопход
нузаштитнуопремукакоби
набезбеданначинобавили
поделу. Пакети се састо
је од основних животних
намирница. Још једном у
име нашеМесне заједнице
и свих нас апелујемна све
наше суграђане да се при
државајумеракојаједонео
Штаб за ванредне ситуаци
јеВладеСрбијекаоиГрада
Сремска Митровица, рекла
јеЈованаКаран.
Пензионерка Борисла

ва Атанасовска је добила
пакет и том приликом се
захвалила.
–Драгомијештосамето,

добила пакетмеђу првима.
Свимажелимсвенајбољеи
даовајпериодштопрепро
ђе,реклајеБорислава.
Планирано је да се у

наредних десетак дана
поделипреко10.000пакета
пензионерима са примањи
маиспод30.000динара.

10.500 паке та за пен зи о не ре

Ковин ка Алтер Вуче тићМили ца Јело вац

Јова на Каран Бори сла ва Ата на сов кса

Поде ла паке та у МЗ „Сутје ска“
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Нул ти паци јент
се опо ра вио 
Нултипацијентоболеоодвирусакорона

са територијеСремскеМитровице се опо
равио,атојепотврдиоБраниславНедимо
вић, члан Републичког кризног штаба.
Наконпоследњадватеста,којасуурађена
5.и6.априла,резултатисупоказалидаје
оннегативанна коронавирус.У телефон
ском разговору за Сремску телевизију,
пацијент је рекао да се осећа добро, али
планирадаидаљеостанеукућнојизола
цији.Иначе,онјезбогприродепослакојим
себавиборавиоуиностранству.Наконшто
севратиоуСрбију18.марта,добиојевисо
ку темепратуру и грозницу, а 20.марта се
првипутјавиолекару.Резултаттестирања
накоронавирусдобиоје23.мартаионје
показао да је позитиван на КОВИД 19.
Првихдесетданајеимаовисокутемепар
туру,грозницуинијемогаодауносихрану
уорганизамидајебиомалаксао.Слушао
јепрепорукелекараиуспеоједаоздрави,
атакођејеапеловаонаграђанедаостану
кодкућекакобисеепидемијакоронавиру
саспречила.

КУЗМИН

Дезо ба ри је ре за сва ко 
дома ћин ство
УКузмину је 6. априла  подељено

1000сунђеразадезинфекцијуобуће,
штопрактичнозначида једезобари
јеру добила свака кућа у овом селу.
Иницијативазаоваквуакцијупотекла
јеизМеснеканцеларије.Наконподе
ледезинфекционог средства, који се
производиумитровачком„Водоводу“,
после прскања улица пољопривред
ним прскалицама и дезинфекције
тротоаралеђниматомизерима,овоје
јошједнаунизуакцијакојадоприноси
спречавању ширења вируса КОВИД
19.Вирускоронасепреносикапљич
но, односно кашљањем и кијањем
заражене особе. Те капљице, падају
на површине у околини зараженог, а
додиривањемтихповршинавируссе
преноси даље. Зато је дезинфекција
обућеврловажнапревентивнамерау
борбипротивширењаепидемије.

БЕО ЧИН

Про да ја про из во да путем 
еле к трон ске пија це
Сходно тренутној ситуацији у

земљиизазванојвирусомCOVID
19,пијацеуСрбијисузатворене.

Већина произвођача и дистрибутера
пољопривредних и других производа,
раније пласираних на пијацама, нису
вишеумогућностида своје производе
пласирајунаовајначин.
Стога јеМинистарствопољопривре

де покренуло рад платформе https://
pijaca.minpolj.gov.rs(ЕлекотронскаПија
цаСрбије),асвеуциљудасеомогући
произвођачима квалитетне хране
директан Контакт са потрошачима у
градским срединама, широм Србије.
Имајући у виду тренутну ситуацију и
ограниченосткретања,платформатре
бададонеклезаменипостојећесисте
медистрибуцијеиомогућипотенцијал
ним купцима лако повезивање са про
извођачима.
За регистрацију довољно је унети

WЕB адресу https://pijaca.minpolj.gov.rs,
затим кликнути на квадратић у доњем
десномуглу„Регистрацијадомаћинста
ва“ (слика бр. 1), а затим кликнути на
„Регистрацијапроизвођаčа“(сликаброј
2). Потом треба унети елементарне
податке: контакт, производни програм,
wеbилиФБпрезентација,системеква
литета (ако постоје) и локацију (унети
намапи).Процедураокопетминута.
Уколико неко буде имао проблем са

регистрацијом, могу да контактирају
МаркаМајсторовићана064/8188777.

Сли ка 1

Сли ка 2
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МЕРЕ ПОМО ЋИ ПРИ ВРЕ ДИ „ТЕШКЕ“ 20 МИЛИ О НА

Пред у зет ни ци ма
од 50.000 до 300.000 дина ра

Мерепомоћипривреди,пресве
га,малимисредњимпредузе
ћимаипредузетницимачијису

објекти затворени, што одлукама са
републичког, што локалног нивоа,
билесууцентрупажњеШтабазаван
редне ситуације који је заседао 8.
априла. По разним основама, преду
зетнициипољопривредницићедоби
ти20милионадинарапомоћи,асред
ства ће се пребацити са позиције
летњегодржавањапутева,накојојсе
уопштинскомбуџетуналази70мили
онадинара,напозицијутекућебуџет
скерезерве.
Према речима Слађана Манчића,

командантаШтабазаванреднеситуа
ције,рађенајеанализаиутврђеноје
дајетаквихобјекатаурумскојопшти
ни укупно 256. То су фризерски и
козметички салони, кафићи, барови,
ресторани,фитнесцентриитеретане,
који у време ванредног стања, зато
штосузатворени,трпештету.Укупно
је87фризерскихикозметичкихсало
на. Кафића, барова и свих објеката
који сурегистровани запродају пића
безхране је99натериторијирумске
општине. Ресторана је 30. Фитнес
центара и теретана је 11 и сви су у
граду, за разлику од других делатно
стикојихимаиуселима.
Уз мере подршке Владе Србије, у

смислуисплатеминималцазасваког
радника,померањеплаћањапорезаи
доприноса,овосумерекоје једонео
локални Штаб. Фризерски салони,
козметичкисалони,кафићи,баровии

кафанесврстанисутакоукатегорију
делатности која упошљава од једног
дотричовека,унајвећембројуслуча
јева.
–Спремнисмодасвакомодњих,у

првој недељи по укидању ванредног
стања, односно, укидања забране о
раду исплатимо по 50.000 динара.
Таквих је највише у овом броју, чак
226 и за таквумеру нам је потребно
11,3милионадинара.Спремнисмода
наовајначинтимљудимапомогнемо,
данеотпуштајурадникеиданегасе
делатност.Узрепубличкумеругдеће
засвакоградникадобитиминималац,
ово је подршка локалне самоуправе
нашим локалним фирмама. Кад ово
прође,желимодаРумабуде јакград
који живи, да све ове делатности и
ови људи раде – истиче први човек
румскеопштинеСлађанМанчић.
Већиномсуовопородичнефирме,а

50.000 динара ће се исплаћивати уз
доказ да делатност није угашена, да
радник није отпуштен, уз потписану
изјавудаћерадити јошнајмањетри
месеца.
Удругој категорији суобјеката који

упошљавајуодчетиридо10људи.То
су објекти који су регистровани као
кафићи,аликојиузтоимајуикухињу
–пицерије,ресторани...Зањихћесе
издвојити по 150.000 динара. Таквих
фирминатериторијирумскеопштине
има 25, а за ту меру је потребно
3.750.000динара,узистеусловекоје
морајуиспуњавати.
Утрећојкатегоријисупредузетници

којизапошљавајупреко10лица.Реч
јеохотелимаивеликимресторанима
изањиховевласнике јеопредељено
по 300.000 динара. Према досада
шњимпроценама, таквих јепетобје
ката и за ту меру је потребно 1,5
милионадинара.
– Укупно за све те мере подршке

наведенимобјектимапотребнонамје
16.550.000 динара. Ми смо спремни,
послеподношењапотребнихдокуме
ната, да те паре одмах исплатимо.
Дакле, уз републичке, али и наше
мере желимо да људи осете сигур
ност, да знају нема страха за њихов
бизнисиотпуштањерадника–комен
таришеМанчић.
Када је реч офитнес клубовима и

теретанама, њихови власници ће
добитимање–речјео30.000динара,
односно,укупно330.000динара.
У укупном збиру за поменутих 256

објекатаовемерећекоштатиопштин
ски буџет 16.850.000 динара. У овој
области, која ће добити поменуту
помоћ, упослено је око 1.000 људи,
који поред великих фирми, такође,
пунеопштинскибуџет.
Деомеракојесуусвојененаседни

ци Штаба за ванредне ситуације у
вези су са пољопривредницима, у
овомтренутку,пресвега,саповртари
ма, којисебавепластеничкомиста
кленичкомпроизводњом.Они,тренут
но,имајунајвишепроблемасадистри
буцијомсвојеробе.Њих једесетаку
граду,иистотоликоусеоскимсреди
нама.Запомоћњималокалнасамоу

Мере помо ћи рум ским при вред ни ци ма
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права је определила три милиона
динара.
– Оно што је сада актуелно јесу

салата,младилук, тиквице, спанаћ...
Заовајновацсвакипољопривредник
који има проблема са продајом робе
може да се обрати нашој Комисији.
Ми ћемо му откупити ту робу и то у
вредностиод200.000динарапосва
кој култури, од сваког домаћинства,
тако да нико неће свој труд и новац
бацитиузалуд,нитићемоћинекода
гауцењује–рекаојеМанчић.
Таробаћесеплатити,абићеусме

ренаиликасиндикатимајавнихпред
узећакојарадеикојимогудаједоби
ју по синдикалнимценама или ће се
једноставно делити грађанима. Неки
одовихповртарасучакреклидаима
ју више проблема са кретањем, због
полицијскогчаса,носапласманом,па
ће сеШтаб позабавити и дозволама
закретањетокомполицијскогчаса.
–Засвеовемеренам јепотребно

готово20милионадинара,атоћемо
обезбедити из буџета, са позиције
летњег одржавања путева на којој
имамо70милионазаовугодину.Има
јућиувидуситуацијуукојојсеналази
мо, трајањемера, проценили смода
је најмањаштетада са ове позиције
узмемо новац и изађемо у сусрет
малимисредњимпредузећима,каои
пољопривредницима који се баве
повртарском културом. Општинско
већећесредствасатепозицијепре
бацити на позицију текуће буџетске
резерве–рекао јеСлађанМанчићи
додао да се већ почетком следеће
недеље може почети са куповином
поврћа.
Онјеподсетиоинавећдонетемере

којима су закупци ослобођени закупа
свихлокалачијијевласникОпштинаи
датамералокалнусамоуправукошта
готоводвамилионадинара.Наравно,
оникојисупредузетницикојисуосло
бођени плаћања закупа, нећедобити
поменутупомоћод50.000до300.000
динара.Такође,свих16.600становни
каурумскојопштинизамартиаприл
нећеплаћатиуслугеодвожењасмећа
Јавномпредузећу„Комуналац“.Њихо
веобавезећеизмиритилокалнасамо
управа, а процена је да је реч о 12
милионадинара.
Зареализацијуовихмераформира

не су две комисије: у Комисији за
мала и средња предузећа су Душан
Љубишић, Маријана Колонџија и
ЈеланаБркљач,ауКомисијизапољо
привреднике су Драган Косановић,
Слађана Кулачин и Маја Миладино
вић.
Када је реч о пакетима помоћи,

подељено је преко 7.300 пакета, а
ускоро почиње и подела пакета за
људе који примају социјалну помоћ.
Речјеооко2.900пакета,аурумској
општиниима1.511носилацасоцијал
не помоћи. Почиње спремање тих
пакета,акаоипретходне,делићеих
волонтеринакућнеадресе.

С. Џаку ла

Заражено седморо, 
смањен број лица
у самоизолацији
Наовој седници, која је одржана

13. априла, разматрано је како
сереализујусвепредузетемере

иактивностикакобисеизпандемије
вируса корона изашло са што мање
последица.Обезбеђенојепетмилио
надинаразаплаћањерачуназамарт
засвих16.600домаћинставаурумској
општини заодвожењесмећа,штоће
сеплатити, уиме грађана, ЈП „Кому
налац“ Рума, ашто је била једна од
раниједонетихмера.
Подсећамо, ове рачуне грађани

нећеплаћатиниуаприлу,односноза
њихћетоурадитилокалнасамоупра
ва.
 – Донели смо одлуку о набавци

додатних количина прехрамбених
производа за пакете који ће бити
намењени социјално угроженом ста
новништву.Порешењутаквихје1.511
носилаца домаћинстава, а укупно
2.813 корисникаи требалобивећод
14.априладапочнемосаовомакци
јом – истиче СлађанМанчић, коман
дантШтабазаванреднеситуације.
Такође, бележи се значајан броја

лица у самоизолацији и заражених,
штојесвакакодобро.
 – Са претходних 520 сада имамо

свегањих308особаусамоизолацији.
Добро је и то да имамо  мањи број
људи,којиулазеусамоизолацију,што
показуједамередајурезултате.Број
потврђенихслучајевазараженихвиру
сом корона је тренутно седам. Сви
заражени имају блаже облике испо
љавањаболести,аонисуизХрткова

ца,ПутинацаиРуме.Вероватноћеих
у наредном периоду бити још, али
гледајућисвеукупно,нашаситуација
јевеомадобраистабилна–рекаоје
СлађанМанчић.
КОВИД19амбулантарадиисвако

дневно се тестирајуљуди по добије
нимналозима.
–Проблемсмоималиуамбулантиу

Путинцимаионајезатворена.Тусмо
имали случај да се жена породила у
Београду. Она живи у Путинцима и
користила јенашуамбуланту,аутвр
ђено једа језаражена.Зато јеамбу
ланта затворена и тотално дезинфи
кована  и од 14.априла би поново
требало да буде у функцији – каже
СлађанМанчић.
Једнаоднајављенихмерабилајеи

помоћ повртарима у откупу поврћа
којесепластеничкипроизводи.
Досадајебиласамоједнапријава

изВогња.Речјеопроизводњиспана
ћанаотвореном,апроизвођачјевећ
готовоцеородипродао.
Оноштојеосталобашиниједасе

користиуљудској исхранипасмосе
сагласилидајетоипакзазаоравање,
анезаисхрану.Чекамоидаљедако
годимапроблемданамсе јави,али
произвођачи имају више проблема у
дистрибуцијинегопласману–истакао
јеМанчић.
У току најдужег полицијског часа,

који је трајао од 10. априла од 17.00
сати до 13. априла до 5.00 часова,
већихкршењанијебило.

С. Џаку ла

ИНЂИ ЈА
Дозво ле за кре та ње
током поли циј ског часа
Министарствозарад,запошљавање,

борачка и социјална питања издало је
упутствозадобијањедозволезакрета
ње током полицијског часа намењене
особама које пружају услугу социјалне
заштитеинегедругихлица,каоивиђа
њедететаиродитеља.
Процедура је следећа: грађанин се

обраћаЦентрузасоцијалнирад„Дунав“
уИнђијителефонскимпутемна022560
526 током радних дана у периоду од
7.0014.00 часова или слањем елек
тронске поште на мејл csrdunav@neo
bee.net.
Уколико се захтев шаље електрон

ским путем, неопходно је да грађанин
попуниобразацкојиможедасенађена
сајтуОпштинеИнђија.
Узсвакизахтев,заинтересованолице

мораприложити следећудокументаци
ју:копијуличнекартеподносиоца,копи
јуличнекартеособекојој требанегаи
медицинскудокументацију.
За добијање дозволе виђања детета

неопходно је приложити број судске
одлукекојимјеуређеновиђењедетета
иродитеља,месец,дан,часирелацију
кретања.
Након достављања захтева, Центар

засоцијалнирад„Дунав“шаљеподатке
Министарству за рад, запошљавање,
борачкаисоцијалнапитања(МИНРЗС),
којетабелуажурираишаљеМинистар
ствуунутрашњихпослова(МУП).
Накондобијањасагласностиодстра

неМУПа,МИНЗРСобавештаваЦентар
засоцијалнирад,аЦентаробавештава
лицекојејеподнелозахтев.
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Пожар на 
депо ни ји
На градској депонији у

Руми 7. априла је избио
пожар који је надлежнима
пријављену17часоваи25
минута. Ватрогасна једини
цаизРумејебрзореагова
ласатривозила,ањимасу
сеприкључилиизапослени
у ЈП „Комуналац“. У помоћ
су позвани и ватрогасци из
СремскеМитровицеиИнђи
је. На гашењу пожара је
било ангажовано укупно 17
ватрогасаца са шест вози
ла.Пожарјеврлобрзоста
вљенподконтролу,гашенје
до22часа,атокомноћи је
билоорганизованоидежур
ство.Усанирањепожараје
билаукљученаимеханиза
цијаЈП„Комуналац“ифир
ме„Катаго“којисунасипали
земљу. На санацији су три
машинерадилетокомцеле
ноћи,сведојутра.Загаше
њепожара јеутрошенооко
200кубикаводе,докјенасу
тоготово400кубиказемље.
Припадници МУПа раде

на утврђивању чињеница
везанихзаизбијањепожара
наградскојдепонијиуРуми.

ГРАД СКА БИБЛИ О ТЕ КА

Ликов ни
кон курс
Дечије одељење Градске

библиотеке„АтанасијеСтој
ковић“расписалојеконкурс
натему„Ускрсумомдому“
који јеотворенод5.до15.
априла. Реч је о ликовном
конкурсу поводом Ускрса,
најлепшегхришћанскогпра
зника,адецамогуповољи
изабрати технику којом ће
сликати: фломастере, тем
пере, колаж, пластелин...
Када заврше свој рад
потребно је да га сликају и
пошаљунаадресуdecjeau
diobajke@gmail.com.
–Верујемодаћете,каои

до сада, показати сву своју
креативностимаштуукојој
ћемо уживати у тренуцима
крозкојепролазимо–пору
чилаједециМирјанаБело
шевић,библиотекарка.
Свирадовићебитиобја

вљени,анајбољићебитии
награђени, када се оконча
ванредна ситуација и Град
скабиблиотекапоновопоч
несарадом.

С. Џ.

РУМА: ЈП „КОМУНАЛАЦ“ И ЈП „ВОДОВОД“

30.000 дина ра радницима 
за вре дан рад
Десет радника Јавног

предузећа „Комуна
лац“ и десет радника

Јавногпредузећа„Водовод“
добиће новчану награду од
по 30.000 динара за своје
великоангажовањеудезин
фекцији јавних површина и
улица у граду и у селима
румске општине, одлучено
је на Штабу за ванредне
ситуацијерумскеопштине.
Радници ЈП „Комуналац“

даноноћно су ангажовани
надезинфекцији града,док
раднициЈП„Водовод“раде
са камионима у две и три
смене,такође,надезинфек
цијиулица.
–Желимодаихнагради

мозатајсталанрад.Сред
стваћемопребацитињихо
вим фирмама. Ми морамо
данаградимоовељудекоји
радеуимесвихнас–исти
че Слађан Манчић, коман
дантШтаба.
Слободан Станић, дирек

торЈП„Водовод“Румакаже
да је реч о радницима који
су стално на терену и који
радеданоноћно.
–Упрвојсменидезинфи

кујуулицеуРуми,поподне,
ачестоиноћу,дезинфикују
исвеулицепоселимарум
скеопштине.Бићенаграђе
ни за свој предани рад –
кажеСтанићидодаједаово
јавнопредузеће,поредсво

јих редовних послова, ван
редно производи и 500 кг
натријумхипохлоритаднев
но.
– То лагерујемо у контеј

нереодпо једнутонуисву
количину преузима ЈП
„Водовод“ из Сремске
Митровице, којидистрибуи
ра ту течност за дезинфек
цију по целој земљи. До
садасмопроизвели7,5тона
дезинфекционих средстава
инаставићемоиубудуће је
дапроизводимо–кажеСло
боданСтанић.
– Наших десет радника

добиће стимулацију за све
оно што су радили у прет
ходном периоду. Колико
километара препешаче,
стварно не могу да кажем,

сигурнодоста.Настављамо
дадезинфикујемосвејавне
површине и јавне објекте,
као и улазе у све објекте
колективног становања,
свакодневно два пута.
Мислим да је ова одлука
Штабзаванреднеситуације
општине Рума свакако
сатисфакција тим људима
којивреднораде.Радимои
осталепослове којисунам
поверенибеззастоја.Задо
вољан самљудима,макси
малносуозбиљносхватили
овуситуацијуитрудеседа
у овим тешким условима
свој посао одраде макси
малнокоректно–истакаоје
ДраганПанић, директор ЈП
„Комуналац“Рума.

С. Џаку ла

Сло бо дан Ста нић Дра ган Панић

Рад на тере ну
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ИРИГ: СВЕТ СКИ ДАН РОМА

Поде ла обу ће
ром ској деци
Поводом 8. априла, Светског дана

Рома, 7. априла је почела подела обу
ће ромској деци у иришкој општини.
Ову акцију реализује недавноформира
но Удружење Ромски центар „Срем“ из
Јаска,узпомоћповерениказаизбеглaи
интерно расељена лица иришке општи
не Милорада Влаховића, који је преко
Републичкогкомесаријатазаизбеглицеи
миграцијеобезбедио200париципелаза
ромскудецу.
– Ово је била наша прва акција, а у

Јаску и Врднику смо поделили 25 пари
обућеромскојдеци.Списковејошправи
мо,асвудобијенуобућућемоподелити
према томсписку– кажеНенадЈовано
вић, председник Ромског центра „Срем“
који је био и иницијатор оснивања овог
удружења. С. Џаку ла

Поде ла обу ће ром ској деци

ИРИГ

Про да ја вина преко интернета
Утоку ванредног стања и ограниченогвременакретањазамноге

произвођаче представља про
блем пласирање својих производа.
Неки од раније имају већа илимања
искуства у вези са онлајн продајом и
доставом путем курирске службе или
продајом на кућном прагу, а у такве
тенденцијепокушавајудасеуклапају
ивинари.Међуњимаиониизиришке
општине,будућидајеовафрушкогор
скаопштинауправопознатаповина
ријамаивиноградима.Наравно,каои
уситуацијамакадајеречоконкурсима
и потребној документацији, винарима
јенауслузииАгенцијазаруралнираз
војИрига.УправозатоФедорПушић,
директор ове Агенције, истиче да
подржаваакцију запродајупољопри
вредних производа путем Фејсбука и
другихдруштвенихмрежа.Таконешто
биваљалоразвијатичакиунутарјед
неопштине.
– Произвођач који има вишак про

извода може да га понуди другима
и достави, уз одређене и адекватне
мере. Подржаћемо и наше винаре
и дати сву подршку како би на исти
начин могли да продају своја вина –
истичеФедорПушић.
Уовојситуацијипродајавинаједра

стичноопала,пасувинарисадавише
усмереникарадовимаусвојимвино
градимаинадајуседаћесеситуаци
ја ускоро поправити. Зато, за већину
њихпродајаелектронскимпутемина
свомпрагу,добродође,алирачуница

имбашнеиденаруку, јер једостава
скупа.ТопотврђујуречиСавеШућина,
виноградараизИрига.Онјерегистро
ван као виноградар, али није велики
произвођач.
–Децасупокушаладанаелектрон

скиначинпродајувино,алијепошта
рина у курирским службама доста
скупа. Ако шаљем поруџбину од 10
литарауБеоград,поштаринаје1.000
динара.Тозначидасеценаполитру
повећаваза100динара,анекомејето
прилично скупо.Зато садапродајемо

самомуштеријамакојенамдођукући
–говориСаваШућин.
Једаноднајпознатијихвинараовог

краја, апсолутни победник ового
дишњих Дана вина у Ривици Горан
Тадић, такође, не размишља мно
го о продаји преко интернета.Њего
ва винарија из Нерадина произведе
годишње око 30.000 литара вина, а
готовоцелапроизводњасепласирау
ресторанима и угоститељским објек
тима.
–Надамседаћеоваситуацијабрзо

проћи,адоксетонедеси,мисмосе
посветилирадовимаувинограду.Ових
данавезујемолукове,затежеможицу,
већсмообавилидвапрскања,лозаће
сададасеувчаужицу.Надамоседа
ћеова годинабитибољаодпрошле,
кадајепролећебилоизузетнокишови
то–истичеГоранТадић.
ИНебојшаВлаховић,комеприпада

ривичка винарија „Комуна“, продаје
електронскимпутем,али ту упитању
нијенеказарада,већвишеконтактса
самим купцима. Мале количине вина
се шаљу путем курирских служби,
нешто се продаје у супермаркетима,
али гро је била продаја у угоститељ
ским објектима, што је сада готово
замрло.
– Електронском продајом нећемо

остваритизараду,алипоштујмонаше
купце, којићенамбитипотребникад
сеоваситуацијареши–кажеНебојша
који је, такође, сада усредсређен на
радовеусвомвинограду. С. Џ.

Горан Тадић
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ИРИГ

Још око 500 додат них
паке та гра ђа ни ма
Почетком априла у

иришкој општини је
почелаподелапакета

помоћи пензионерима, чија
су примања испод 30.000
динара и таквих је, према
првом списку, било 1.117
лица.
– Због целе ситуације у

иришкој општини, која је у
вези са појавом заражених
лица, ми смо овај процес
поделемалоуспорили.Мно
гипензионерисусеиплаши
ли када им дођу волонтери
да уруче пакете. Очекујемо
даћемоунареднихнедељу
двесветепакетеподелити.
Увећиниселаовајпосао је
већ завршен, осталанам је
половина пакета у Врднику
иокодветрећинеуИригу–
кажепредседникОпштинеи
командантШтабазаванред
неситуацијеСтеванКазими
ровић.
У иришкој општини ће

бити подељени и пакети
помоћи за социјално угро
жене, а таквих је око 350.

Прво ће бити окончан ком
плетан посао око поделе
пакетапензионерима.
Стеван Казимировић

додаје да је локална само
управа добила исправље
не, додатне спискове Фон
да ПИО, тако да је списак
од 1.117 пензионера сада

повећанна1.612лица.
– Нешто од тих додат

них пакета ћемо добити
од Покрајине, нешто ћемо
обезбедити ми сами, али
свакако ће сви ти људи
добитипакетепомоћи.Зато
сам и рекао да је остала
подела у Врднику и Иригу,

јерјегротихновихлицакоја
се налазе на списку упра
воизовадваместа–каже
СтеванКазимировић.
Уиришкојопштинидо10.

априла има укупно петоро
заражених:четвороуИригу
и једану Јаску. Једнолице
одтихоболелихјенаинтен
зивнојнези.
– Ево, већ трећи дан, тај

бројсенемења.Неманово
заражених и то је добро.
Сваки дан се ради одре
ђени број тестирања оних
који су били у контакту са
тим лицима и до сада су
ти тестови били негативни.
Ситуације се, после оног
какојебукнуло,малосмири
ла,пасусадаиљудимало
опуштенији. Истовремено,
преко100лицајеуиришкој
општини у изолацији, то су
сви они људи који су били
у контакту са оболелима –
истичеКазимировић.
У иришкој општини је, у

реализацији Штаба за ван
редне ситуације и Аген

Сте ван Кази ми ро вић

ДУ „ДЕЧИ ЈА РАДОСТ“ ИРИГ

„Вртић код куће“
Уусловима ванредног

стањаикућнеизолаци
је, а у циљу одржања

континуитета васпитнообра
зовног процеса, неговања

присних односа и обезбеђи
вањаподстицајнесрединеза
добробит деце, учења кроз
заједничку игру деце и роди
теља,

УДУ „Дечијaрадост“поче
лесуактивностиуциљуподр
шке породицама са децом
предшколског узраста, које
сереализујууусловимаван
редног стања и кућне изола
ције. Васпитачи, медицинске
сестреваспитачииродитељи
свакодневно комуницирају
путемВајбергрупа.
Сваке недеље се припре

мајуплановиивршисеизбор
материјала,асвакодневносе
типредлозипрослеђујуроди
тељима.
– Васпитачи и медицин

ске сестре васпитачи под
стичу повезивање и размену
идеја, активности, искустава
децеињиховихпородицена
нивоусвакеваспитнегрупе–
каже директорка ДУ „Дечијa
радост“ЈеленаВидановић.
Она додаје да се све ово

организује у циљу одржања
континуитета васпитнообра
зовног процеса, неговања
присних односа и обезбеђи

вања подстицајне средине
за добробит деце и учење
кроз заједничку игру деце и
родитеља. Свакодневно, на
Фејсбук страници, блогу и
сајту вртића, родитељи има
јуприликудавидезанимљи
ве предлоге за активности
кодкућеузлинковеитерми

Овогодишњи конкурс за
уписдецеувртићуиришкој
општини биће отворен од 4.
маја до 29. маја. Пријаве за
уписдететаувртићподноси
ће се електонским путем на
потпуно бесплатан начин
путемПорталаеУправауслу
гаеВртић.
– Наведену услугу ДУ

„Дечија радост“ има од про
шлегодине,абенефитисуто
што родитељи не морају да
одлазе на разне шалтере
приликом пријаве детета у
предшколску установу, већ
пријаву могу да обаве елек
тронскинаПорталуеУправа

– истиче директорка Јелена
Видановић.
Пријавесеподносезадецу

рођену од1.марта 2014. до
28.фебруара2015.годинеза
припремнипредшколскипро
грам, а за децу рођену у
периодуод1.марта2015.до
1.септембра2019.годинеза
целодневниборавак.
Засверодитељекојинису

у могућности да електрон
ским путем поднесу пријаве,
захтеве ће моћи да поднесу
лично, после укидања ван
редног стања, у објекту у
ЗмајЈовинојулици,број61у
Иригу.

Елек трон ски упис

Обје кат Чаро ли ја у Ири гу
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ПОЉОПРИВРЕДА

Елек трон ска пија ца Срби је
Министарство пољопри

вреде, шумарства и водо
привреде покренуло је
платформу „Elektronska
Pijaca Srbije“, https://pijaca.
minpolj.gov.rs у циљу да се
произвођачима квалитетне
хране омогући директан
контакт са потрошачима
широм Србије. Имајући у
виду тренутну ситуацију и

ограниченост кретања, ова
платформа треба да заме
ни постојеће системе
дистрибуције и омогући
потенцијалним купцима
лако повезивање са произ
вођачима.
Регистрација произвођа

чатрајесвегаоко5минута,
атоможедасеучиниодла
ском на вебадресу https://

pijaca.minpolj.gov.rs, на
опцију „Регистрација дома
ћинства“.
Уколико постоје потешко

ћеприрегистрацији,произ
вођачи са територије
општине Ириг могу да се
обратезапомоћСлужбиза
привреду и локални еко
номски развој на телефон
062/203–444. С. Џ.

ције за рурални развој,
окончан други круг дезин
фекцијеселаукојусеукљу
чују и пољопривредници
својом механизацијом, а
почеојеитрећи.
– Гледамо да у току јед

не недеље дезинфекцио
ним средствима два пута
извршимо прскање улица у
свим насељеним местима.
Све то иде волонтерски, уз
помоћ наших предузетника
који обезбеђују дезинфек
циона средства. Ириг смо
три пута до сада прскали,
први пут је прскао „Сич“,
другипут „Комуна“,атрећи
пут је средства обезбедила
плантажа„Панић“итоћемо
радитиконтинуирано.Почи
њемоодИригаиондаследе
сва друга насељена места
– истичеСтеван Казимиро
вић.
ДвеженеуИригуидвеу

Врдникушијумаске,такода
крећеиподеламаски–прво
пензионерима.
–Кадасмоделилипакете,

видели смо да гро пензио
нера нема маске, тако да
ћемо прво њима поделити
маске. Пре тога смо купо
вали маске, али смо их по
приоритету поделили поли
цији,Домуздравља,волон
терима, Јавном предузећу
„Комуналац“ – истиче Сте
ванКазимировић. С. Џ.

не када је садржај доступан:
информације о представама,
причама, и другим садржаји
манамењенихдеци.Затосу
доступни Фејсбук страницa:
ДечијаРадостИриг, сајт: www.
vrticirig.rsиблог:vrticirig.blog
spot.com.

С. Џаку ла

ИРИГ

Дво је пре ми ну ло од коро на ви ру са
Уиришкојопштини,закључноса13.апри

лом,потврђенајезаразаседамлицакоро
навирусом.Четворо јеизИригаипо једна
особаизШатринацаиЈаска.Првисмртни
случајевиоболелихуСремуодкоронавиру

са су из Ирига. 3. априла је преминуо
65годишњимушкарацизШатринаца,а11.
априлаженастара50годинаизИригакоја
селечилауКлиничкомцентруВојводинеу
НовомСаду. С. Џ.

Епидемиолози, запослени у Заводу за
јавно здравље у Сремској Митровици су
стабилног су здравственог стања, речено
је, између осталог, на конференцији за
медије одржаној у Покрајинској влади, 8.
априла.Премаречимапокрајинскогсекре
таразаздравствоЗоранаГојковића,урађе
ни је прво тестирање, након чега следи

ретестирање на присуство коронавируса.
Уколикосвебудекакотребамогућеједасе
они врате својим обавезама  крајем овог
месеца.Иначе, једанодзараженихепиде
миологасеналазионатеренунаграничном
прелазуБатровци,гдејевероватноизара
женитакопренеонасвогколегускојимје
биоуканцеларији.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Епи де ми о ло зи ста бил ног
здрав стве ног ста ња

ПЕЋИНЦИ

Сти гла још јед на дона ци ја
Друштвено одговорне

компаније из пећиначке
општинеитокомванредног
стања у нашој држави не
заборављајулокалнузајед
ницу, а једна од њих је и
компанија „Техногама“ из
Шимановаца која је ових
данаподругипутдонирала
опрему Средњој техничкој
школи „Миленко Веркић
Неша“уПећинцима.Упита
њујеопремазаучионицеу
вредности од 320 хиљада
динара – 15 школских клу
па,30столица,наставничка
катедра,4школскаормана,
16раднихфотеља,3школ
скастола,2комодеикасетасатрифиоке.
Како кажу у пећиначкој СТШ „Миленко

ВеркићНеша“,деоопремепослужио је за
опремањезборницеушколскојрадионици,
а16раднихфотељазарачунарскикабинет,
док ће остатак опреме бити смештен у
кабинетеновогобјектасредњешколе.

Компанија „Техногама“ из Шимановаца
добитник је Признања за друштвену одго
ворностОпштинеПећинциза2019.годину,
а током прошле године донирала је пећи
начкој СТШ „Миленко Веркић Неша“ ком
пресорску станицу вредну 400 хиљада
динара.
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Амбу лан та за респи ра тор не инфек ци је
у новим про сто ри ја ма
Амбулантазареспиратор

не инфекције у Дому здра
вља „Др Драган Фундук“ у
Пећинцима, премештена је
у другу зграду пећиначког
Домаздравља,упросторије
Антитуберкулозног диспан
зера.
Амбулантазареспиратор

неинфекцијеидаљедежу
ра 24 сата. Пацијенти са
симптомима респираторних
инфекција треба да се
јављају искључиво у ову
амбуланту, а пре доласка,
неопходноједаконтактира
ју Амбуланту телефоном.
Кон такт теле фо ни:
022/215–22–06, 062/789–
197.

Нови ками он за ква ли тет ни ју 
услу гу одно ше ња сме ћа
Нови камион смећар

обогатиојевознипарк
пећиначког Јавног

комуналног предузећа
„Сава“, а кључеве камиона
у петак 3. априла преузели
судиректоровогпредузећа
Жељко Милићевић и пред
седник привременог органа
ОпштинеПећинцимрЖељ
коТрбовић,којијетомпри
ликом рекао је ово други
нови камион смећар који је
купљен у последње три
године.
– Општина Пећинци зна

чајна средства последњих
година опредељује за оса
времењивање и унапређе
њекомуналнихделатности,
а доста је уложено у саму
област уклањања комунал
ног отпада. Ово је други
нови камион смећар који је
ЈКП „Сава“ купило проте
клих година – претходни је
купљен2017.године.Поред
тога, пре неколико година
ОпштинаПећинцијекупила
5500кантизасмећекојесу
бесплатно подељене сва
ком домаћинству у нашој
општини. Све то заједно
допринело једасмоуслугу
одношењасмећаупећинач
кој општини подигли на
знатновишиниво,аштосу
свакакозначајникорацииу
очувањуживотнесредине–

истакаојепредседникТрбо
вић.
Према речима директора

Милићевића, ЈКП „Сава“
настојидаизгодинеугоди
ну подиже квалитет услуга,
а са новим камионом, ово
предузеће обезбедило је
квалитетну услугу одноше
ња смећа за грађане пећи
начке општине у наредних
десетакгодина.
– Тренутно располажемо

са три камиона смећара.
Двановаћебитиоператив

на,докћекамионМерцедес
стар10годинабитиурезер
ви. Са овако опремљеним
возним парком у прилици
смо да несметано вршимо
услугуодношењасмећа,јер
услучајудасеједаноддва
нова камиона поквари, ста
ри,којијеидаљеуфункци
ји,бићеоперативанкаконе
бибилозастојауодношењу
смећа у нашој општини –
рекаојеМилићевић.
Укупна вредност новог

камиона смећара је око 20

милиона динара, а његова
предностуодносунастари
јемоделе јеусамојбрзини
сабијања и пражњења 16
кубикасмећа,штоћеузнат
нојмери убрзатирад кому
налнихслужби.Такође,без
бедност оператера који
раденакамионујенависо
комнивоу, јер уколико рад
никстојинастопикамионне
може да крене уназад, као
ни да се креће брже од 30
километара на час према
напред.
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Сна жан осе ћај соли дар но сти
за нај ста ри је сугра ђа не
Одмах по увођењу ванредног стања због епидемије

коронавирусауСрбији,Штабзаванреднеситуације
општинеПећинциформираојеколцентарзапомоћ

најстаријим суграђанима. Колцентар, који јеформиран у
сарадњи пећиначке локалне самоуправе, Црвеног крста
Пећинции свих15месних заједница са територије пећи
начкеопштинерадисвакоградногданаивикендом,а72
волонтераснабдевајунајстаријеграђанеосновнимживот
нимнамирницамаилековима.
Како су нам рекли у колцентру, преко 50 најстаријих

суграђанадосада јепозвало124путаколцентар,углав
номкакобисеснабделиосновнимживотнимнамирница
ма,лековимаилиинформисалиоконачинаподизањапен
зије.
Уколцентрукажуда јерелативномалибројкорисника

показатељ снажног осећаја за солидарност у мањим
локалним заједницама, попут општине Пећинци, где о
већини најстаријих суграђана, пре свега, брину њихови
ближњи,доксеједанбројнајстаријих,обухваћенихзабра
ном кретања, сада већ након првог контакта обраћа
директноволонтеримаусвојимнасељима.
Колцентар је на располагању најстаријим суграђанима

путем телефона: 022/2436–503, 064/898–37–11, 064/898–
37–12и064/898–37–15.

2.264 паке та за пен зи о не ре 
са нај ни жим при ма њи ма
УопштиниПећинцитокомпрошленедеље завршена је подела

пакета пензионерима са прима
њиманижимод30.000динара.Волон
тери су достављали пакете на кућне
адресепензионера.ОпштинаПећинци
обезбедила је из буџета укупно 2.264
пакета, који садрже основне животне
намирнице и средства за хигијену и
дезинфекцију.
–Овимпакетималокалнасамоупра

ва жели да помогне нашим најстари
јим суграђанима у ситуацији када
већина њих има забрану кретања и

отежаноимјеснабдевањенамирница
ма.Уједно,желимодаимпоручимода
нису сами и да могу да рачунају на
пећиначку локалну самоуправу и на
Штаб за ванредне ситуације. Нашим
најстаријимсуграђанимасвакодневно
је на располагању и колцентар који
могу да позову и наши волонтери ће
имнакућнуадресудоставитинамир
ницеилекове,такоданемајуникакве
потребе да излазе и да се излажу
ризику од заразе. Солидарност је у
овом тренутку изузетно важна, јер
само заједничким радом, солидарно

шћу и одговорним понашањемможе
мопобедитиово зло које сенадвило
надцеломпланетом,паинадСрбијом
инадопштиномПећинци–изјавио је
председник Привременог органа
општинеПећинциикомандантШтаба
за ванредне ситуације мр Жељко
Трбовић.
Првогдана,упонедељак6.априла,

поделапакетајевршенауСуботишту,
Брестачу, Доњем Товарнику, Огару и
Обрежу,акаконамјерекласедамде
сетогодишња пензионерка из Огара
НевенкаШтетић,помоћјојуовојситу
ацијипунозначи.
–ХваладржавииОпштиништобри

нуонамастарима.Ихвалаиовојдеци
(волонтерима) што нас служе. Само
позовемоисвештонамтребадонесу
намкући.Свакаимчаст–кажеНевен
каШтетићидодаједазабрану крета
њапоштује,јерпоштујеисебеидруге.
По речима председника Савета

МеснезаједницеОгарМиланаАлекси
ћа,којиисамкаоволонтеручествујеу
подели,уОгарујеподељено119паке
та пензионерима са најнижим прима
њима.
– Имамо две екипе волонтера и

верујем да ћемо све пакете уручити
пензионеримауОгарувећтокомдана
шњегдана,априликомподелеприме
њујемосвепрописанемеренаспреча
вању ширења инфекције – рекао је
Алексић.
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Пра зник Вас кр се ња
– Сла вље ње Живо та!
ВољенинашиХришћани,прибли

жавамосеПразникунадпразни
цима,победиживотанадсмрћу.

У протеклим данима вест о смрти,
реалном непријатељу човека, пона
вља се непрестано широм Света.
Односи животе у многим земљама и
леди крв ужилама.Постала је најак
туелнијатема.Опасностјеприсутнија,
алистварностсмртностичовековејед
нака јеодњеговог сагрешењауРају.
Непрестано је над нашим главама и
тешкоданамкоможегарантоватида
ћемодоживетиследећитренутак,дан,
недељу,годинуибезтренутногкосача
Ковида19.Утаквојстварности,живот
је прилично тужан иако човек прожи
виистотинугодина.Смртимаконачну
реч.
Но,вољенинаши,кадабисмозане

марили РођењеИсуса Христа,Њего
во страдање у откуп за многе и Вас
крсење, смрт би заиста остала као
одредиште човековог живота. Заиста
бибилотужнодајеБогствориочове
катакокомплексногивредног,когаје
немогућесасвимновцемовогасвета
створити, и оставио га нестанку. Још
акододамотелуидуховнуидушевну
вредностивредностсвегаствореногу
Светурадичовека,уколикобисесве
предалопропастиисмрти,Светнеби

имао смисла.ТадаТворацнебибио
Бог.
СобзиромнатодајеБог,ОнјеСвет,

наманедокучивеинеобјашњивевред
ности,такозаволео,да јеСинасвога
Јединородногадао,дасвакоковерује

уЊеганепогиненегоимаЖивотвеч
ни.
Његовупобедунадсмрћу–Васкрс,

миславимоиовегодине.Прославиће
мо у околностима које буду неопход
не и донете, поштујући препоручено,
недозвољавајућидамидопринесемо
збуњеностиилинедаоБогнередима
или бунама, јер то Хришћани ника
дакрозисторијунисучинили,нитису
дозвољавали да тако дивни догађај
победеживотазаклонибилокојадру
га тема. Увек су налазили начина да
Васкрсу и Васкрситељу дају простор
иналазилиначинадаучествујуусла
вљу овога славнога догађаја. Пона
шаћемо се одговорно премаЗаједни
ци, увек истичући потребу Заједнице
изнадличнепотребеилимишљења,и
прославитиВаскрссједињениу једно
Тело,причешћени.Овременуиначи
ну причешћивања договорићемо се
сасвојимсвештеникомисадомаћом
Црквом (породицом) доживети радо
стикаквихнисмоскоро.
Срећан и благословен празник

Живота! Христос Васкрсе – Ваистину
Васкрсе!

Про то пре зви тер
Сре тен М. Лаза ре вић, 

Архи је реј ски наме сник
и парох рум ски

ЈОВАН КА КОКИР

При др жа вам се свих мера
Наши старији суграђани,

онипреко65година,пре
ма одлуци Владе Срби

је су у кућној изолацији од 17.
марта.Свакакода је тежеони
макојиживесами,алитусуда
помоћпружеунабавцихранеи
лековарођациикомшије,аони
којисупокретнимогуиукупови
нуједномнедељно.
Међу њима је и Јованка

Кокир, председница Удружења
жена „Рума“. Раније изузетно
активна,садајеморала„даспу
стилопту“,пасмојезатоипита
ликакоонапроводиоведанеу
изолацији,будућидаживисама.
–Иакосамсама,свештоми

је потребно набаве ми сестри
надеца.Првикоји једошаода
мепитатребалиминештојесте
мојкомшија,полицајацПредраг
Мамлићи јаму захваљујем на
томе. Препоручујем свима да
нештораде.Томогубитиируч
ни радови. Кад је лепо време,

ја сређујем двориште, шишам
траву, садим цвеће, сређујем
кућу.Припадам генерацији која
јеувекнешторадилаиградила
овуземљу–говоринамЈованка
оњенимданимауизолацији.
Она истиче да пензионери,

придржавајући се прописа
них мера, олакшавају посао и
локалнојсамоуправиидржави.
Откако једонетаиодлукада

грађани преко 65 година могу
једном недељно у куповину,
Јованкакориститумогућност.
–Идемредовнокадајекупо

вина дозвољена. То ми пуно
значи, купим намирнице за
недељуданаистрогосепридр
жавамвремена, носиммаскуи
рукавице,пазимнарастојање...
Увекраноустанемибудеммеђу
првим купцима – каже Јованка
Кокир.Својојгенерацијипоручу
је да се добро држе и да ће и
овотешковремепроћи.

С. Џаку ла Јован ка Кокир
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МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ У ДОБА КОРО НА-ВИРУ СА

Важно је ква ли тет но
осми сли ти свој дан
Услед епидемије вируса

корона наша земља
пролази кроз још једно

ванредно стање. Међутим,
мере које сада владају су,
чини се, најригорозније.
Одједном живот свих нас се
потпуно променио. Поред
тогаштоуовојситуацијиепи
демија вируса короне има
великиутицајнанашефизич
ко здравље, она, свакако,
делује и на ментално здра
вље. Јер, превентивне мере
попутизолације,којаподразу
мева што мање контаката и
ограничено кретање сигурно
имају ефекат на нашу психу.
Биљна Божић, психолог у
Основној школи „Добросав
Радосављевић Народ“, каже
да се време „присилне“ изо
лације у којој се налазимо
сада, потпуно разликује од
„добровољне“ кадасесвојом
вољомдистанцирамооддру
гихљудикакобисмосеодмо
рили од брзог, свакодневног
живота.
–Начинживотанакојисмо

тренутнопринуђениувећини
људиизазиваунајмањуруку
нелагодност,нервозу,одбла
гедојакеанксиозностипасве
до психозе код појединаца.
Какосачуватиздравдухине
клонути је једно од главних
питања.Какоуживотуукојем
није ванредно стање имамо
уобичајен ритам дана, треба
сепотрудитидагаимамоиу
времеизолације.Наравно,уз
прилагођенеактивности,каже
БиљанаБожић.
Наша саговорница додаје

дајеуововремеосећајтеско
бескоронеизбежан
–Чакикадаизађетедопро

давнице, осећа се „лебдећа
анксиозност“готовоуваздуху.
Треба се придржавати хиги
јенскихмеракојепрепоручују
стручњаци и избегавати кон
тактесадругимљудима,али
да треба структуирати свој
дан. Велики део времена
одлази на активности попут
спремања оброка, простора
око себе, помоћ у изради
домаћих задатака код људи
који имају децу школског
узраста.Упредностисуљуди
који воле да читају, раде
вежбеилиимајухобијекојима
семогубавитииузатвореном
простору. Много садржаја је
доступно онлајн. Филмови,
музика, културни садржаји.
Неопходно је да време испу
нимо смисленим активности

ма. За читаче препоручујем
„лакшу“ литературу, а онима
којиволедагледајуфилмове,
препорука је да изаберу оне
који опуштају. Код већине
људи већи проблем од тога
штонемогудаизађуизкуће,
представљаћетоштонемогу
из сопствене коже. Ово је,
свакако,периодкадаћесвако
од нас доћи у ситуацију да
проверисвојументалнуснагу,
нивотолеранцијенафрустра
цију и да се суочи сам са
собом и својим слабостима,
објашњаваБиљанаБожић.
Увремесавременихтехно

логија јавља се бомбардова
ње свакаквим информација
мапроверенимилинепрове
реним,ту јеисталнаупотре
ба друштвених мрежа. Наша
саговорницакажедаувреме
изолацијенеприметночитамо
једну вест за другом и врло
брзо западамо у зачарану
спиралу „само још ово да
видим“. Свакако, то није
добро, посебно данас када
имамо много непоузданих
инфомација.
–Тонијеодпомоћи.Леже

моуплашенитрагајућизатом
последњомвестикојаћенас
смирити. Треба се информи
сати два до три пута дневно
изпоузданихизвора.Остатак
дана требапосветитидругим
активностима. Што се тиче
кључнихинформацијакакосе
заштити, због чега су неоп
ходне овакве мере, који су
симптоми болести и слично,
оне су мањевише свима
добро познате, а треба их
тражитинастраницамареле
вантних институција. Макси
мално избегавати информа

цијетипа„мојкомшијапознаје
неког ко је...“ и слично, саве
тујеБиљана.
Према њеним речима,

период изолације захтева
додатну толеранцију сваке
врсте.
–Тешконамјеисамимаса

собом,аакоделимопростор
са више других људи, то је
додатниизазов.Требаизбега
вати свађе и расправе које
нису неопходне. Нервозни
смо, а тада често кажемо
ствари и које не мислимо.
Уколико имамо потребу да
изнесемонекупримедбу,тре
бајеизнетиузимајућиуобзир
туђа осећања. На пример:
„Знам да сте забринути, али
далиможетеданеговоритео
болестипреддететом“ислич
но. Или, уколико се укућани
са којима делите простор не
придржавају мера изолације
кажете:„Знамдатинедостаје
друштво,именијетешко,али
молимтеданедоводишпри
јатељеукућу,јерметододат
но забрињава“, препоручује
Биљана.
Децасусадакодкуће,они

којиидуушколуимајунаста
вунадаљину,азапредшкол
цејеорганизованипрогамна
платформиРТСа.Родитељи
маје,свакако,додатниизазов
организовати време и функ
ционисањеживотауоваквим
околностима, било да имају
школарцаилипредшколца.
–Колегенаставницикојису

на онлајн вези са ученицима
износе утиске да је деци (за
сада) настава на даљину
интересантна. За све је ово
непознат терен, али постоји
добра комуникација и воља

да се потешкоће превазиђу.
Проблемпредстављатехника
којапонекад„закаже“.Доступ
не платформе су одличне,
нудепуномогућностизарад.
Време ће показати колико
смобилиуспешни.Опет,бит
нојезапамтитидазнањеније
зец,нећепобећи,кажеБиља
наБожић.
Онанапомињедадецитре

баобјаснитиситуацијуукојој
сеналазимо,сходноузрасту.
–Наинтернетупостојимно

го клипова у којима се на
одговарајућиначиндеципоја
шњавасвеувезиса корона
вирусом и мера које и се
морају предузети. По потре
би,можеседеципојаснитии
чешће,наравно,уколикоима
јупитања.Иониосећајудасу
се ствари промениле, да су
мамаитатазабринутиинер
возни. Родитељи мале деце
требадаосмисленачинекако
дапроведузаједничковреме.
Укључите их и у активности
одраслих. Гледајте цртане
филмове, цртајте, вежбајте,
мазите се. Коначно нигде не
журите!Најважнијеједаодр
жимопозитивандухиимамо
на умуда све, паиово, има
ограниченроктрајања,напо
мињеБиљанаБожић.

Биља на Божић
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ПОЧЕ ЛА ДИСТРИ БУ ЦИ ЈА ПАКЕ ТА ПОМО ЋИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

Обе ћа но и испу ње но
На конференцији за

медије која је одржа
наууторак,7.априла,

командантШтабазаванред
не ситуације Зоран Семе
новић рекао је да управо
почињедистрибуцијапакета
помоћи пензионерима чија
су примања испод 30.000
динараумеснимзаједница
ма Моровић, Вишњићево и
Јамена.Докрајанедељеће
пензионеринацелојтерито
ријишидскеопштинедоби
типакетепомоћи.
– Морам да кажем да

је ово био тежак посао у
коме је учествовао вели
ки број волонтера и учини

ли смо све да направимо
најбоље могуће пакете са
средствима која смо доби
лиодПокрајинске владе, а
то је 2500 динара по паке
ту.Помоглесунамибројне
фирмекаоштосу„Викториа
оил“и „Митинмлин“.Пакет
је тежак 16 килограма, а
ту је и 10 килограма бра
шна што је саставни део

тог пакета. Направљено је
3475пакета,а80волонтера
је укључено у поделу паке
та.Захваљујемсвимволон
терима,аимаихоко600и
свакодневнопомажу–иста
каојеСеменовић.
Пакети ће се дистрибуи

рати по списку који јеШта
бу за ванредне ситуације
доставиоПИОфонд. Д. П.

Зоран Семе но вић 

Уру чи ва ње паке та за пен зи о не ре

ДОНА ЦИ ЈА И ОД ТП „ГВО ЖЂАР-ИНЕКС“

Заштит не опре ме 
никад доста

ГоранЖеравица,власник
Трговинскогпредузећа„Гво
жђарИнекс“ изШида,Шта
бу за ванредне ситуације,
уручио је у четвртак, 9.
априла,200комадаперивих
маски и 1000 пари рукави
ца. Зоран Семеновић,
командант Штаба за ван

редне ситуације, захвалио
је овом предузећу, као и
свим другим привредним
субјектима на територији
шидске општине који су у
времеборбепротивопасног
вируса, показали велику
солидарност и друштвену
одговорност. Д. Попов

Зоран Семе но вић и Горан Жера ви ца

ДОНА ЦИ ЈА ПОЉО АПО ТЕ КЕ „КУБО ТА“
Пољо при вред ни ци
нису забо ра вље ни

Пољопривредна апотека
„Кубота“ донирала је Шта
бу за ванредне ситуације
општине Шид четири тоне
семенског кромпира и одре
ђенеколичинесадницашљи
ве, трешње, бадема, јабуке,
вишње,брескве, дуњеи сту
бастог воћа. Штаб за ван
редне ситуације ангажовао
је волонтерски сервис који је
извршиодистрибуцијусемен
ског кромпира и садница
грађанима на целој терито
рији општине Шид којима је

потребан. Зоран Семеновић,
командант Штаба, захвалио
је Пољопривредној апоте
ци „Кубота“ и истакао је да
свакодневно стижу донације
наших привредних субјеката.
Ујошједаннавратизразиоје
великузахвалностсвимашто
помажуопштиниШидувреме
ванредног стања, и нагласио
дасусвионипоказаликоли
косусолидарни,хумани,дру
штвено одговорни и колико
бринуонашиммештанима.

Д. Попов
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Црве ни крст увек
на услу зи гра ђа ни ма

КаодеоКризногштабаопштинеСтара
Пазова, општинска организација Црве
ногкрстаиманизактивностикојеспро
води и у тренутном периоду епидемије
коронавируса.Осимакцијадобровољног
давалаштвакрви,којесууспешноорга
низоване протеклих недеља по свим
безбедоноснимправилима,азахваљују
ћи великој хуманости наших суграђана,
Црвеникрстјеуспеодаобезбедихрану
за кориснике народне кухиње, која тре
нутно не ради због ризика који носи
коронавирус. Осим материјалне подр
шкеЦрвеникрстопштинеСтараПазова

пружа и психосоцијалну подршку.
ВолонтериЦК су на услузи најстаријим
грађанима старопазовачке општине за
набавкунамирницаиплаћањерачуна,а
тренутноучествујуиупаковањуираспо
дели пакета намењених пензионерима,
чијасупримањамањаод30.000динара.
Поменутепакетесаосновнимживотним
намирницама,којејеобезбедилаОпшти
наСтараПазовадобићеичлановиУдру
жењаинвалида„Феникс“. Д. Г.

Не очи та ва  се
утро ше на вода
ЈКП „Водовод и канализација”Стара

Пазованећеочитавативодомеретоком
трајања ванредног стања. Утрошак
водеобрачунаваћесепремапросечној
потрошњи оствареној у последњих
шест месеци, односно од септембра
2019.дофебруара2020.године,према
којојћесеиздаватирачуни.Потрошачи
ма који сами очитавају водомере и о
томеобавестепредузеће,утрошакводе
ће се обрачунати према очитаном и
пријављеномстању,чимесеуједнооси
гурава тачност и исправност рачуна.
Стањенаводомерусеможепријавити
од25.допоследњегданаумесецуна

следеће начине: путем имејл адресе:
prijavastanja@bodovodpazova.rs, СМС
порукомипозивомнателефонскиброј
064/8239850.Рачунизаутрошенуводу
могу се измирити електронски или на
шалтеримаПоште,собзиромнатода
благајне предузећа не раде.У периоду
од 1. марта ове године до окончања
ванредногстањанећевршитиобрачун
каматенаобрачундуговањасвихпотро
шача.Пензионерисатериторијестаро
пазовачке општине своје рачуне могу
измиритипоокончањуванреднеситуа
ције.

З. К.

УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ПОЛО ЖА ЈА РОМА У СВИМ СЕГ МЕН ТИ МА

Коро на -ви рус није ушао
у ром ска насе ља
УСрему живи око 3500Рома.8.априла, када

сеобележаваСветски
дан Рома, установљен пре
49 година,уследпандемије
корононавируса није било
посебних програма, који се
припремају како би се ука
залонапроблеме,алиром
ска заједница има велику
подршкуВладеАПВојводи
не и локалних самоуправа.
Ромикојиживеунехигијен
ским условима могу пред
стављати потенцијални
узрок ширења заразе у
таквим насељима. Ипак,
захваљујући урађеном на
пољустановањанатерито
ријистаропазовачкеопшти
не,коронавируснијеушаоу
ромска насеља. Од 2017.
годинејереконструисано27
кућа, највишесу серадила
купатила, изграђено је 30
станова са припадајућом
инфраструктуром,штогово
ри о томе, да се овде даје
великидоприноспобољша
њу живота ромске заједни
це. Општина Стара Пазова
је поред Општине Оџаци
добила грантове, који се

тичу побољшања услова
становања – каже Јелена
Јовановић, посланица ром
скенационалностиупокра
јинскомпарламенту.
Канцеларија за инклузију

Рома у сарадњии уз подр
шкуОпштинечинеогромне
напоре како би се побољ
шаоположајромскенацио
налнезаједнице.
–Веомасамзадовољнаи

мислим да ће у наредном
периоду бити још активно

стиутомправцу.Велики је
бројобразованихРомакоји
су запослени у различитим
институцијама. Постоје
педагошки асистенти и
координатори, здравствени
медијатори, који су кон
стантно на вези саРомима
иприоритетуовомпериоду
јестедасеапелујенаром
сканасеља,којасегетоизи
рана, да се води рачуна о
хигијени, али и о социјал
ном дистанцирању како би

што пре превазишли ову
епидемију – нагласила је
покрајинскапосланица.
Онајеуједнонајавила,да

ће за ромску популацију у
Војводини бити обезбеђена
хуманитарна помоћ у виду
хигијенскихпакетаипрехра
не.
–Садајевеомабитнода

се поштују правила која је
донела Влада Републике
Србије и оно што саветује
медицинска струка. Јуна
штво је када себе бранимо
од другог, а чојство, када
другог бранимо од себе –
поручила јеувремепанде
мије коронавируса Јелена
Јовановић, уједно, честита
јућиСветскиданРома.
Када прође епидемија

коронавируса наставиће се
сареализацијомСтратегије
за унапређивање положаја
РомаиРомкињаусвимсег
ментима – образовања,
запошљавања, здравља,
социјалне политике, коју је
усвојила Влада Србије, у
циљуинтеграцијеовенаци
оналнезаједнице.

Зден ка Кожик

Јелена Јовановић
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Пројекат „У фокусу: Перспективе развоја општине Стара Пазова“

Дони ра на сред ства 
за зашти ту

Компанија „Yugotub“ из Нове Пазове
донирала јесредствазазаштитуграђа
нимаопштинеСтараПазова.Донацијау
виду више стотина средстава задезин
фекцијуивишехиљадазаштитнихмаски
ирукавицауручена јеопштинскомШта
бу за ванредне ситуације. Добијена
средства Штаб ће распоредити Дому
здрављаиинституцијамакојимасунео
пходна у раду и волонтерима који ових
данаужурбанораденапаковањуирас
поделипакетазанајстаријесуграђане.И
друге фирме су Штабу или донирале
средства за пакете или су изашле у
сусретсаповољномценомзанамирни
цекоједелиОпштина.Компанија„Yugo
tub“ јевишегодинаприсутнаулокалној
средини каопроизвођачшавнихцевии
прошле године је проглашена за најбо
љуиталијанскукомпанијууСрбији.

Д. Г.

Меди цин ска помоћ 
за Косово

ОпштинскиШтабзаванреднеситуаци
је упутио је помоћ нашем народу на
КосовуиМетохијиувидузаштитнеопре

ме и дезинфекционих средстава.
Заштитнаопрема јераспоређенаусрп
ске средине на КиМ где је ова помоћ
неопходна, па је тако у два наврата
послато око 80 визира, 100 заштитних
скафандера и око 1000 маски. Такође,
200комплетапостељинакојеједонира
ла компанија „ЕкоунијаСН“Општина је
расподелила Дому здравља у Старој
Пазови, Клиничком центру Војводине и
медицинским установама на Косову и
Метохијиускладусапроцењенимпотре
бама. Из Општине Стара Пазова су
саопштили да је наведена помоћ доказ
даиукризнимситуацијаманашалокал
насамоуправапазинасрединеунашој
јужној покрајни гдеживеСрби који су у
ововремепосебноугрожени. Д. Г.

Изме њен режим 
рада Суда

ОсновнисудуСтаројПазовиисудска
јединица у Инђији од половине марта
због ванредног стања имају измењен
режим, па се тако странке у овом делу
Срема о току предмету или рада суда
могу информисати телефонским или
електронскимпутем.Грађанистаропазо
вачке и инђијске општине саОсновним
јавнимсудомуСтаројПазовииСудској
јединици у Инђији могу комуницарати
путембројевателефона310571и310
701свакоградногданаод9до13часо
ва. Највећи број позива, према речима
надлежних, односио се између осталог
на немогућност одазивања на судске
позивеизразличитихразлога.Надлежни
додају и тода серочишта у грађанско
правним спровима, као и спровођење

извршних радњи у извршним и ванпар
ничним поступцима током ванредног
стањасеодлажу.Суђењакојасеодносе
на изрицање казни за кршење мере
самоизолације одвојају се путем „Скај
па“. Странке се о току предмета могу
информисати и путем имејл адресе:
uprava@st.оs.sud.rs, а писмена се могу
достављатипутемпоште.Свакако,при
ликом доласка у суд неопходно је да и
странке и запослени имају рукавице и
заштитнемаске.

З. К. 

Амбу лан та за 
респи ра тор не 
инфек ци је
ЗатериторијуопштинеСтараПазовау

оквируДомаздравља„ДрЈованЈовано
вићЗмај“одређенајеједнареспиратор
наамбулантазаприхватпацијенатакоји
суфебрилнии којиимајуреспираторне
здравственетегобе.Амбулантасенала
зиуСтаројПазови,уулициВладимира
Хурбанабрoj6.узградиАнтитуберколо
зног диспанзера, улаз из парка. Ради
свакодневноод7до19часова.Препору
каједапацијентидођусамаскомирука
вицама.Овдећеимбитиурађенаанали
закрви,крвнасликаибиохемијскеана
лизе и уколико лекар процени, рентген
плућа,аЗаводза јавноздрављеСрем
скојМитровиципостављаиндикације,да
ли  је потребно да се ради и тест на
коронавирус, из бриса грла и носа.
Пацијенти се могу јавити и на следеће
бројеветелефона:022/310284,062/763
–493,062/763520и062762657.

Ускрс ове годи не без посе та ком ши ја
ВернициицрквекојепоштујуГрего

ријанскикалендарпрославилисуУскрс
12. априла. На територији старопазо
вачкеопштине,међунационалнеимул
тиконфесионалне,овајнајвећипразник
прославилисуСловацииХрвати,алиу
кругу најближих и у својим домовима.
Богослужења су одржана у празним
храмовима Словачке евангеличке
црквеуСтаројПазовииримокатоличке
цркве Светог Јурја  у Голубинцима и
Рођења Блажене Дјевице Марије у
Новим Бановцима. Велечасни Душан

Милекић,жупник уНовимБановцима,
честитаојеверницимапразник.
–МирвамауГосподину,Онјепобе

диосмртиОннамдоносиживотими
ћемоинаставитиживетипослесвегау
њемуузаједништвусањимисанашим
вољеним“, рекао је велечасни жупник
душанмилекић.
Онјепозваоверникенаодговорност,

разборитост и на храброст, и даживе
своју свакодневицу онако како надле
жнипрепоручујудокепидемијенепро
ђе.  С обзиром на то да је на снази

одлукаозабраникретањаиокупљања,
у породицама које су прослављале,
свечана трпеза је садржала фарбана
јаја и колаче, али у мањем обиму у
односунапретходнегодине.Међутим,
изостао је вишедеценијски обичај у
Старој Пазови   посета комшија, који
ће славити следеће недеље и покла
њање јаја, али  за честитање је било
начина, путем смс порука или теле
фонски,узверудаћебитијошУскрса
идружења.

З. К
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ИНЂИ ЈА ЗА ВРЕ МЕ ВАН РЕД НОГ СТА ЊА

Без напла те пар кин га
Паркинг у ширем и ужем центру

Инђије се неће наплаћивати
до укидања ванредног стања.

Ту одлуку донело је Јавно предузеће
„Инђијапут“којеуправљапаркирали
штима.Уцрвеној ижутој зонидозво
љено је целодневно паркирање без
новчаненакнаде,истичунадлежни.
Радници Јавног комуналног преду

зећа „Комуналац“ свакодневно су на
терену и врше дезинфекцију улица
натериторијицелеопштинеИнђија.У
токупрошленедеље,измеђуосталог,
урађенаједезинфекцијанасељаБлок
63, Карађорђеве улице и инђијских
гробаља. Дезинфекција је извршена
и у Новим Карловцима, Крчедину и
СланкаменачкимВиноградима.
–Мерезаштитеспроводесепоуна

пред утврђеном плану, а изводе их
нашеекипекојесуопремљенеускла
дусамерамаВладеРепубликеСрби
је. Дезинфекцију јавних површина
вршићемосведокрајатренутнеситу
ације. Обезбеђене су довољне коли
чине дезинфекционог средства које
секористизаовенамене–истакаоје

ДушанЛемаић,директорЈКП„Комуна
лац“Инђија.
Инђинчани имају прилику да бес

платнонаточедодвелитресредства
за дезинфекцију површина на бази
натријумхипохлорита из резервоара
који су постављени у граду и сели
ма.Какосуистаклинадлежни,око40

хиљадалитарасредствазадезинфек
цију утрошено је у Инђији до сада и
нема потребе за стварањем залиха,
поручујунадлежни.Такође,подсећају
дасерезервоариналазенапетлока
ција у Инђији и на по једној у свим
селима.

М. Ђ.

Без напла те пар кин га

На услу зи нај ста ри јима

Одувођења ванредног ста
њагеронтодомаћицеанга
жованеуоквируУдружења

„4+1“ у Инђији имају „пуне руке
посла“.Надневномнивоуобила
зе преко 70 старачких домаћин
става и помажу им у подизању
пензија,набавцихранеилекова.
Како је истакла Анита Коваче

вић Костецки, координаторка
поменутог Удружења, раде сва
коградногданаисвеактивности
спроводе у сарадњи са Општи
номИнђија.
–КабинетпредседникаОпшти

не Инђија нама прослеђује спи
саклицакојасупозвалаколцен
тарикојимајенеопходнапомоћ.
Натеренусесвакодневноналази

десетгеронтодомаћица,ауслу
чају да имамо превише посла,
прикључујунамсеиволонтери–
реклајеКовачевићКостецки.
Власникфирме„ЗАМ“изИнђи

јеуступиојеУдружењуиОпшти
ниИнђијатривозилаитривоза
чакакобисесвеактивностиоко
набавкемногобржеиефикасније
реализовале.
– Суграђанима којима је

потребна помоћ могу да се јаве
на телефон 022/510–030. Свима
излазимо у сусрет, имамо све
неопходнересурсеинашградје
добро организован, те нема
местазапаникуибригу–рекла
је координаторка Удружења
„4+1“. М. Ђ.

Удру же ње „4+1“

Кон кур си након 
ван ред ног ста ња
Агенција за рурални

развој општине Инђија
мере подршке пољо
привреди спровешће и
овегодинекрознеколи
ко конкурсних линија.
Конкурси за које је
сагласностдалоресор
но министарство биће
расписани одмах по
укидањуванредногста
њапотврдила јеИвана
Пејовић Шеврт, дирек
торица Агенције за
рурални развој општи
неИнђија(АРРИ).
– Конкурсом инвестиције у физичку имовину

обухватилисмосвегранепољопривреде.Неколи
когодинауназадпоказалоседајенајпопуларнија
меракојасеодносинакуповинуприкључнемеха
низације–реклајеПејовићШевртидодаладаће
сточарииовегодинеостваритиправонадиректно
плаћањетј.вештачкоосемењавањесефинансира
уизносуод100посто.
Попрвипут,овегодине,АРРИиОпштинаИнђи

ја уводе нову меру намењену младим брачним
паровимакојиживеуселиматеопштине.
– Циљ ове мере је да подстакнемо младе да

останунаселу,дакупекућесаокућницомидасе
бавепољопривредом.Засвакибрачнипаркојисе
одлучинаовајкоракбићеиздвојеномилиондина
ра за куповину куће у неком од села инђијске
општине – рекла је директорица Агенције за
руралниразвојиподсетиладајезасвеконкурсне
линијелокалнасамоуправаопределиласкоро35
милионадинара.

М. Ђ.

Ива на Пејо вић Шеврт
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НАПРЕ ДУ ЈУ РАДО ВИ НА ИЗГРАД ЊИ ПРУ ГЕ

Пробијен тунел код Чортановаца
Упркос ванредном стању и

пандемији коронавируса,
радови на изградњи међу

народнепругеБеоград–Будим
пешта одвијају се предвиђеном
динамиком,тејеупрвимданима
априлазавршенпосаонапроби
јању десног тунела Чортановци,
на будућој брзој прузи одСтаре
ПазоведоНовогСада.
Мансурбек Сулатнов, дирек

тор „РЖД Интернешнл“ у Срби
ји,најавиоједаћецеладеоница
одСтареПазоведоНовогСада
бити завршена у предвиђеном
року,односно,доновембра2021.
године. Он је додао за медије
да је тунел код Чортановаца, у
дужини од 1,1 километар, про
бијен упркос томе што се ради
уотежанимусловима због кризе
изaзване вирусом корона и да
је десна тунелска цев пробије

на и пре рока, с обзиром на то
да је раније било обећано Вла
диСрбиједаћетобитиучињено
половиномаприла.40километа
радеоницеСтараПазова–Нови
Сад граде руске железнице у
сарадњисадомаћимфирмама,а
деојебудућебрзепругеБеоград
–Будимпешта.
Зорана Михајловић, потпред

седница Владе Србије и мини
старка грађевинарства, саобра
ћаја и инфраструктуре, рекла је
да је пробијање тунела важан
тренутакнасвакомсличномпро
јектуидасуЧортановциједноод
највећих инфраструктурних гра
дилиштауЕвропи.
–Упркосепидемијипоштујусе

свироковиитојерезултатнакоји
Србија треба да буде поносна –
реклајеМихајловић.

М. Ђ.
Про би јен тунел код Чор та но ва ца

„HUTCHIN SON“ РУМА

Без масовног отпу шта ња рад ни ка
ОвихданасеуРумимногоприча

ломеђуграђанима,атосуизве
стилиинекимедијиипортали,да

је компанија „Hutchinson“ у једном дану
отпустила чак 300 радника, који су под
уговором о раду на одређено време.
Такође,билојеипричедаљудирадебез
заштитнеопреме,тедасусеруководи
оци у оваквој ситуацији лоше опходили
према запосленима...О томе јена кон
ференцији за новинаре 8. априла гово
риопредседникрумскеОпштинеСлађан
Манчић.Онјеистакаодасусе,кадасу
виделиовенатписе,службенообратили
овојкомпанији,апретходногданасуоба
вилииразговорсадиректором,тедасу
утврдилидаоношто јеписаноунеким
медијима–неодговараистини.Манчић
јеподсетиодаовафранцускакомпанија
има веомадобарреномеи великиброј
запослених,тачније1.136радника,ада
готовокомплетнупроизводњуизвозиино
партнеримауаутомобилскојиндустрији.
–Свикупцикомпаније„Hutchinson“су

сталисапроизводњомуовојкризи.Тач
но једа суљудииз компанијераскину
лиуговореса81радникомкојисуимали
уговор на одређено време и примљени
су због повећаног обима посла. Од тог
броја 22 је примљено почетком марта,
када се није знало да ће криза бити у
овомобиму.Није тачнодасунасумице
људе натерали на отказ, већ су имали
састанкесарадницимаукантини, јерје
тонајвећапросторија,гдесумоглида44
радникакојисуутојсменирадили,сме
сте са размацима. Изнета је ситуација
у фирми и упознати су са мерама које
морајудапредузмудабисезаштитило
1.136радникакојисуурадномодносу–
рекаојеСлађанМанчић.
Значи, раскинут је уговор саљудима

који су ту по основу повећаног обима

посла,анестојинипричаданијекори
шћеназаштитнаопремаидезинфекција
просторија.Руководствојеистаклодасу
упочеткуванреднеситуацијеималипро
блемасанабавкомзаштитнихмаски,јер
у то време нису могле да се набаве, а
кадајеснабдевањерегулисано,свирад
ницисудобилизаштитнуопрему.
Први човек румске општине је рекао

идасудобилисписаксвихрадникакоји
судобилиотказеињих28 јеизрумске
општине,аостатакизоколнихопштина.
–Дакле,нитунијебилоразликеусми

слу да су отказ добили они ван румске
општине. Ја свим тим радницима могу
да кажем да компанија „WAIWAI“, која
производи нудле, сваког дана тражи 40
радника, тако да могу да се запосле.
Овакомпанијаимановихуговора,потра
жњазањиховомробомуовојситуацији
расте,планирајудауведудругусмену,а
немају радника.Исто то се дешава и у
компанији„HealthCare“којавеомадобро
ради,алииудругимкомпанијамаунашој

општини–истичеМанчић.
Уовојситуацији,закључноса7.апри

лом,наевиденцијиНационалнеслужбе
зазапошљавањеиманештопреко2.830
незапослених,28проценаталицамање
него у истом периоду прошле године.
Пријављено је само седам радника на
евиденцију незапослених Националне
службезазапошљавањеитосурадници
једнемањерумскефирмекоја језатво
ренамерамакојеједонеоШтабзаван
реднеситуацијерумскеопштине.
–Дакле,могуда кажемданијеисти

надајеотпуштено300радника,дамере
заштите у компанији „Hutchinson“ нису
примењене, те да их у смени ради по
1.000, јер они имају укупно 1.250 запо
слених–поручиојеСлађанМанчић.
Руководство ове компаније је донело

одлукудасвираднициодунаколективни
годишњиодморкоји јепочео6.итраја
ћедо20.априла,апослетогаћедонети
одлукукакоћедаљеорганизоватисвоју
производњу. С. Џаку ла

„Hutchin son“ у Руми
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ЗНА МЕ НИ ТИ СРЕМ ЦИ И СРЕ МИ ЦЕ (19)
НИКА НОР ГРУ ЈИЋ

Пише: Др Сне жа на Булат

Кар ло вач ки песник
и бесед ник

Крштено име Никанора Грујића
(Липова, 1.XII 1810–Пакрац, 8.
IV1887)билојеМилутин.Псеудо

ними:М.Груич,Милутин,(јеромонах),
С. М, Срб Милутин, Ненад, Наум,
Зорана. У Гимназију је уписан као
Михаило. Отац му је био Прокопије,
парох липовачки, а мајка Агрипина
рођ. Косић. Отац Милутинов био је
свештеник, вредан виђен и уважаван
човек у својој околини. Он, као што
вели један Грујићев биограф, истина,
нијебиоучен,ал’затојебиоприродно
бистар човек и жесток, који је много
читао и био особити приповедач, те
каотакав,честојесвомесинуМилути
ну приповедао о разним стварима.
Милутин је очеве приповетке радо
слушао,и у свакој прилици,Србин је
бионајбољиђак–акомујеођацима
приповедао,најјачи–акомујеорва
њу приповедао, најдаље је бацао
камен–акомујеприповедаообаца
њу камена с рамена. Он је у очевим
приповеткама,несамоуживао,носе
уједноирадоваошто јеисамСрбин
(Гавриловић).
Похађао је српску основнушколу у

Липови1822,немачкууМароњу,срп
скууХаршању1826.Првиучитељму
јебиоСаваЈанковић.ПохађаојеГим
назију уМохачу (1826–1830)иПечују
(1830–1833),филозофију(1833–1835)
и права (1835–1837) у Печују. Др
Милан Савић приповедао је Илији
ОгњановићуАбуказемугодине1864.у
Печујуовајслучај: „Збогнекихнеспо
разумљења са школским законима у
печујској Гимназији, морадох два
четврткаостатиунајужемкругугимна
зијскогздања.Кадсамсетогарадиса
својим истосудбеним другом Иваном
Рогулићем, сад физикусом сремске
жупаније, пријавио фамулусу, старом
идоброћудномЈошки,оннас,ваљда
утехе ради, потапша по раменима и
рече: ’Још пре двадесет и пет,

мождаивишегодина,биојевећједан
Србин, такав исти, гост мој, као и ви
сад. А, то беше Грујић, најпаметнији,
алиинајраскалашнијиђаковоглице
ја. Он је једном приликом поздравио
новог бискупа на латинском језику,
којисенатајговортакораздрагао,да
га је загрлио пред целим светом и
поклонио му златан сат и ланац, а
послесвакенедељегазваонаручак.
Самошто тај не хтеде примити като
личкуверу’“(ЗнаменитиСрбиуанег
дотама).
Богословију је1837.почеодаучиу

Сремским Карловцима, прешао је у
Пешту на студије права, а потом је
окончаоБогословијууСремскимКар
ловцима (1838–1840). У манастиру
Кувеждин је замонашен 1841. на

Ника нор Гру јић (Вики пе ди ја)

Бого сло ви ју
је 1837. почео да учи

у Срем ским
Кар лов ци ма, пре шао је 

у Пешту на сту ди је 
пра ва, а потом је

окон чао Бого сло ви ју у 
Срем ским Кар лов ци ма 

(1838–1840).
У мана сти ру Куве ждин 

је замо на шен 1841.
на Петров дан,

добив ши име Ника нор, 
за спо мен печуј ском 

вла ди ци Ника но ру 
(Мелен ти је ви ћу)
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Петровдан,добившиимеНиканор,за
спомен печујском владици Никанору
(Мелентијевићу).Зађаконајерукопо
ложен 19. децембра 1841. и поста
вљен за професора Богословије, где
је радиодо крајашколске 1843/1844.
Чиновник је Конзисторије и близак
сарадникмитрополитаЈосифаРајачи
ћаод1843.УБечусе1844.упознаои
склопио пријатељство саЉудевитом
Штуром.Каопротођаконрукоположен
јеучинпрезвитера,азатимпроизве
денучинпротосинђела (1846).Архи
мандрит манастира Кувеждин постао
је 1. јануара 1848. Био је учесник у
радуМајскескупштине(1848)уСрем
ским Карловцима, где се прославио
каоврстанбеседник (Клеут). „Назна
менитој Мајској скупштини главни
говорници бејаху протосинђел Ника
норГрујићиСергијеКаћански.После
говора Каћанскога, Скупштина је гла
сом својим обновила достојанство
патријарха српскога, изабравши
митрополита Рајачића за патријарха.
Апосле говораГрујићева,Скупштина
јепрогласилаСрпскуВојводинуииза
бралаСтеванаШупљикца за војводу.
Те је године Грујић био један од срп
ских заступника на чувеном Словен
ском конгресу у Прагу. За све време
бурнихикрвавихдогађаја1848–1849.
Грујић је био патријарху Рајачићу у
правом смислу десна рука, радећи и
дању и ноћу, пишући наредбе, упут
ства и прописе, из Карловаца и из
Земуна, где јетадапатријарахстано
вао“(Гавриловић).
Године 1859. био је мандатар Гор

њокарловачкеепархије.Од1855.био
је архимандритманастираКрушедол.
Хиротонисан је за викарног епископа
1861, а 1864. изабран за пакрачког
епископа.Потпунојеобновиооронулу
епископскурезиденцијуитек је1867.
устоличен за епископа. У епархији је
затекао 36 вероисповедних основних
школа,чијијеверскикарактеродржао
десет година,а затимсуподржавље
не.Препарандијујеотворио1871,али
је убрзо затворена. Био је оснивач
Фондазасвештеничкеудовицеисиро
чад.Наконсменебудимскогепископа
Арсенија Стојковића са положаја
администратораКарловачкемитропо
лије, постављен је на тај положај
(1872–1874). Учествовао је у раду
Хрватског сабора (1868). Није био
сагласансаодлукомЗемаљскевладе
да српске вероисповеднешколе пре
твориукомуналне,тесеобраћаШкол
ском одбору 1876. Сукобљава се са
учитељима Димитријем Јосићем и
Петром Деспотовићем, присталицама
МилетићевеСрпскенароднеслободо
умне странке. Пошто је овај сукоб
добио шире размере, на Народно
црквеном сабору 1874. није изабран
за митрополита. Био је почасни члан
Матице српске и Матице словачке,
члан Друштва српске словесности и
дописничланСрпскогученогдруштва
уБеограду.Бавиосепоезијом,фило
лошкимипедагошкимрадомипубли

цистиком. Прикупљао је и народне
умотворине у Горњој Крајини (посло
вице, загонетке, речи). Поезију је
почеодапишеуђачкомдобууПечују
и Сремским Карловцима. Први књи
жевни рад му је латинска еклога
(1833).Радовејеобјављиваоубезма
лосвимчасописимаиновинамасвога
времена (Клеут). Како истиче Јован
Скерлић: „Још као ђаком почео је
певати на латинском језику. Првим
својимтечнимстиховима,којисуноси
ли потпис СрбМилутин, одскакао је
од гомиле многобројних стихокреса
теља онога времена ињегове родо
љубиве, и сентименталнепесмепри
влачилесуопштупажњу.Онсенаро
чито интересовао за народни језик и
народнупоезију,ињеговепесмеодли
ковалесусечистотомјезикаинарод
ним духом. Педесетих година, под
разнимпотписима,писаојепригоднеи
алегоричнепесме,укојимајеказивао
великополитичконезадовољствосрп
скогнародапротивбечкереакције[…]
КаоцрквенибеседникНиканорГрујић
заслужује нарочити помен. Његове
беседе,нарочитоиз1848,имајуширо
керечитости,иидуунајбољествари
српскогацрквеногбеседништва“.
ПатријархЈосифРајачићпонудиоје

Никанору да пређе из Крушедола у
манастирБездин, који јеуоновреме
биоједаноднајбогатијихманастирау
Карловачкојмитрополији.Никанорму
је на ту понуду одговорио: „Ако сам
заслужио да ме казните, можете ми
скинутиспрсијуиовај крстархиман
дритски;али јадаидемисподпатри
јархасрпскогподепископатемишвар
ског, то не може бити никада“. Наше
несрећнеприликеодшездесетихгоди
наХIХвекадопринелесумноготоме,
дасењеговоимеиличностсвевише
и више потискиваху. Некадашњи
ватрени СрбМилутин, протосинђел
НиканорГрујић–СрбендаГруја,после
чијег фулминантног говора Мајска
скупштина1848.годинесанаврнулим
сузамауочимаодмахприступиизбо
русрпскогвојводе,дочекаојезаживо
та,каоимногидругивеликиљуди,да
сеоњемуговорикаооиздајникусрп
ске мисли; човек, већма можда него
иконапојенсрпскоммислииродољу
бљем,дубокопрожетизадахнутсрп
ским духом, који је својимживотом и
радом свакако много допринео ства
рањуиорганизовањуСрпскеВојводо
вине,доживеоје,дасеоњемупевау
народунасвестране:
„АвладикаНиканор,
Онсевладак’опаор;
Псујесвецасрпскомроду,
Штоиштеслободу“.
Нијели зар трагично, нијели стра

шнодочекати заживота такошта,па
маи залужено?Уколико је, пак, теже
дочекатитонезаслужено,невино?Па,
тоје,ето,дочекаонезаслужено,неви
но народни владика Никанор, чија је
свака жилица казивала, какав је он
правиСрбин(ЗнаменитиСрбиуанег
дотама).

Наше несрећ не
при ли ке од

шезде се тих годи на
ХIХ века допри не ле
су мно го томе, да се 

њего во име и лич ност 
све више и више

поти ски ва ху.
Нека да шњи ватре ни 

Срб-Милу тин,
про то син ђел Ника нор 

Гру јић – Србен да
Гру ја, после чијег

фул ми нант ног гово ра 
Мај ска скуп шти на 

1848. годи не са
навр ну лим суза ма

у очи ма одмах
при сту пи избо ру
срп ског вој во де,

доче као је за живо та, 
као и мно ги дру ги 

вели ки људи, да се
о њему гово ри као

о издај ни ку
срп ске мисли
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ВАС КР СЕ ЊЕ ХРИ СТО ВО - УС КРС

Нај већи
хри шћан ски пра зник

Један од најрадоснијих хришћанских
празника на којем се заснива Црква и
хришћанство, јестеВаскрсењеХристо

во–Васкрс.
Христос је својим васкрсењем отворио

људскомродупутпремаЦарствуНебеском,
путвечногживотаиљубави.Спасењекоје
суАдамиЕвадугочекалиуаду,саосталим
људским родом, остварило се Христовим
васкрсењем. Људима који су још живи на
Земљипонуђенјепутживота,алисеонпри
маслободномвољом.
Васкрсењу Христовом претходило је

страдање,какобиљудскиродоправдаоза
прародитељског грех, а васкрсењем укло
ниоњеговеокове које субиле главнепре
преке према Царству Небеском. Сада је
преосталонаљудимадасвојомслободном
вољомприхватепут каЦарствуНебеском.
ЗатојеХристовоВаскрсењеоснованакојој
сезасниваЦрква,аштопотврђујеапостол
Павле:АакоХристоснијеваскрсао,ондаје
празнаверанаша(1.Кор.15:14).Оноштоје
потребно да се постане чланом Христове
Цркве, јесте вера у васкрсење Христово.
Христос је васкрсењем учинио да својим
теломистинскибудеприсутанусвету,преко
СвететајнеПричешћа.Крозразнабогослу
жења Христос је присутан међу нама и у
нама:ИХристоснамдолазиидаједаосе
ћамо Његово присуство. Христос нам
долазиумолитви,умолитвеномтрепету
душе.Христоснамдолазиунепојмивој,али
тако живој радости коју осећамо целим
нашимбићем.Христоснамдолазиутајан
ственом, но опет тако несумњиво изве
сном присуству Његовом које осећамо у
храмузавремебогослужења.Христоснам
долази у светим тајнама. И све време у
намасвевишеивишенарастатајопит,
тознање,таочевидност:Христос јету,
испунилесусеЊеговеречи–коМеволи,Ја
ћубитисањим(АлександарШмеман,Тајне
празника).
Црквеном празнику Васкрсу претходи

пост.Токомпостахришћанизавирудубокоу
својудушуиуочавајуњененедостатке.Они
сетрудедакрозмолитвуитруд,очистесво
јудушуодгреховаипорока.Постомсепри
премају да Христово Васкрсење дочекају
каољудикојисустворениполикуБожијем,
каоЛичности.ВрхунацпрославеХристовог
ВаскрсењаседостиженаЛитургији, гдесе
сви причешћују и сједињују са Христом и
међусобно. Да би приступили Причешћу,
потребно је да се искрено покају за своје
грехе.Покајањенезначисамопукопризна
ње,негопроменачовека.
Прекопокајањачовекмењасвојеодносе

према себи и према другим људима. Без
љубави према људима, човек се не може
назвати хришћанином. Љубав према бли
жњимајељубавпремаБогу.Тонамсведочи
и Свети старац Порфирије Кавсокаливит:
Љубављу према брату негује се и усавр
шаваљубав премаБогу.Срећни смо када
свељудезаволимоутајности.Тадаосећа
моданассвиволе.Никонеможестићидо
Богааконепређепуткојиводипрекољуди
(Животи поуке старцаПорфирија Кавсо
каливита)
Хришћанинтребадасетрудидасебине

допусти да му различитости, као што су
националностилидругавера,будупрепре
кењеговељубавипремаљудима.Онтреба
да воли свељуде без обзира на различи
тост,аштонамсведочиХристосуразговору
саСамарјанком (Јн.4,5–46)иуслишењу
молитве жене Хананејке (Мт. 15, 21 – 28).
Дакле,ХристовоВаскрсењесепрослављау
цркви,наСветојЛитургији,кадасесвипри
чешћују Телом и Крвљу Господа Христа,
сједињујућисесаБогомидругимљудима,
чинећи тако Тело Христово, један народ,
Божијиинебескинарод,чинећиЦркву.
Христови следбеници не треба да пони

жавају друге људе, нити да их сматрају
мањевредним.Тонам јеХристоспоказао,
када се прво јавио Марији Магдалени, а
потомњеговимученицима.Онсејавиожени

грешници,којасеискренопокајалазасвоје
греховеикојајеималахрабростидабудеуз
Исуса током Његовог распећа, док су се
Његови ученици разбежали, сем Јована.
Она је имала храбростида се појави пред
римским царем Тиберијем и да проповеда
Христововаскрсење,прекојајетаофарбано
уцрвенубоју,којеједанаспознатокаовас
кршњејаје.
ДанашњиантрополозиосуђујуЦрквудаје

васкршњејајепреузелаоднезнабожаца,јер
сумногипаганскинароди(Феничани,Вави
лонци,Египћани,Кинези,Индуси)јајекори
стили као средство преко којег се ствара
живот и одржава. Међутим, васкршње јаје
потичеодЈевреја, којесу користилитоком
Пасхе, а датира из времена Вавилонског
ропства. Пошто су Вавилонци порушили
њихову највећу светињу Соломонов храм,
ЈеврејисузаПасхукувалијаје,којејесим
болисалоХрам.Тајобичајсепренеосведо
данашњегдоба.Маријајеискористилапас
халано јаје и офарбало га у црвену боју,
симболишући Христову крв. Она је са јед
ном групом Јевреја дошла у двор цара
Тиберија,жалећисенакрволочностПонтија
Пилата.Тада јеМаријапоказалацару јаје,
симболишућиХристаиузвикнула:Христос
васкрсе!

Христово васкрсење је основа вере
хришћанске, јерваскрсењем јепобе
ђенасмрт.Христосјесвојимваскрсе

њемдоказаодасмртнемавластнадЊиме.
Зато Христа не сматрамо мртвим, него
живим,аштонамсведочеанђеликодгроб
нице,кадасуженамамириносицамарекли:
Штотражитеживогамеђумртвима?Није
овде,негоустаде..(Лк.24,5–6).
Васкрсењемјенамаљудимапонуђенвеч

ниживотиваскрсењенашихтелапоДругом
доласку Христовом, када више неће бити
смрти,мржњеизла,негоћеназемљудоћи
ЦарствоНебеско,укомећецароватиБог–
Љубав.

др Бо рис Фај фрић

Хри сто ви
след бе ни ци не тре ба 
да по ни жа ва ју дру ге 

љу де, ни ти да их
сма тра ју ма ње

вред ним. То нам је 
Хри стос по ка зао,

ка да се пр во ја вио 
Ма ри ји Маг да ле ни,

а по том ње го вим
уче ни ци ма
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ИЗ ИСТО РИ ЈЕ О ЕПИ ДЕ МИ ЈИ ЗАРА ЗЕ У СРЕ МУ

Куга у Иригу пре 225 година
У епи де ми ји куге 

од јуна 1795. до 
фебру а ра 1796. 

годи не у Ири гу је 
стра да ло 2.548 
људи од 4.823

ста но ви ка које је 
тада ова варош

на Фру шкој
гори има ла.

За непо што ва ње 
мера изо ла ци је 

аустриј ске
вла сти су
запре ти ле

смрт ном казном

Једна од најтрагичнијих епидемија
кугеупрошлостинаподручјудана
шње Србије, догодила се у Иригу

наФрушкој гори.Колеру су, упролеће
1795. године, донели у Земун турски
трговциивојници.Уплашензаживоте,
народЗемунаиоколинепочеоједасе
склањакодрођакаипријатељанаФру
шкугору.Међутим,попредању,иданас
Ирижанићевамрећидајекугусасвим
несвеснодонелаиз селаКрњешеваца
код Старе Пазове, њихова мештанка
АнђелијаКузмановић,којајеутовреме
тамо била на сахрани своје сестре.
Анђелијаје,наводисе,изкућеукојојје
живелањенасестрадобиланапоклон
ћилим који је био заражен кугом и од
тога је умрла 14. јуна 1795. године.
Након тога, народ у Иригу је почео
наглодаоболеваи умире.Нијемогло
ни са чим да се спречи, осим што су
лекаритадашњецарскеАустријемогли
да ублаже болове зараженима. Међу
тим, власт је реаговала изолацијом
читавогкрајаокоИрига.Билесутовео
маригорознемере.НароднаФрушкој
гори,уИригуиоколнимселима,биоје
одвојен од остатка Срема. Нико није
смео из тог гета да побегне, јер су
аустријске власти запретиле смртном
казном.
Такоседесилодајепописом,баште

године, у Иригу од 4.823. становника,

умрло за осам месеци, колико је куга
харала, 2.548 мештана. Неке куће су
потпунозатрте.Умиралоје,наводисеу
бројнимдокументима,унекимкућамаи
свих 12 чланова породице. Тадашња
власт јеималанаумусамодаспречи
ширење куге, јер медицина није била
натомнивоудабилековимаублажила
страдањенарода.Спасилисусесамо
оникојисупрвиизбеглиушумуФрушке
горе,аданисуималиконтактасазара
женим.Нигде се нису кретали, док им
власти нису дозволиле.Ипак, у целом
Срему,ванИрига,одкугејеумрлојош
692особе.
–Имајућиувидуданашњуситуацију

са коронавирусом, ми у Иригу добро
памтимошта су нам преци причали о
тојстрашнојепидемијиунашемместу.
Затоседанаспридржавамосвихмера
којејенашадржава,напредлогструч
њака прописала. Издржаћемо и побе
дити коронавирус – истиче Стеван
Казимировић,рођенимештанинипред
седникОпштинеИриг.
–Никаконамнеспадасаумадасу

сенашимештанивратилипослечетири
месеца, након савладане куге. Дошли
су на згаришта, јер су власти спалиле
унутаркућасвеилисупотпуносруши
ле402куће.УИригу је тадабило912
кућа.Град јебиоунапонуразвоја као
једно од набројнијих места у Срему.

Збогтоликогстрадањапревишеоддва
века, последице се и данас осећају.
Иригиданасиманештомањестанов
никанегоувремекуге–рекао јеСте
ванКазимировић.
Највећистрахдаћекугастићиикод

њих, имали су мештани града Руме,
којајеодИригаудаљенадесетаккило
метара.Међутим,властјетоспречила
блокадом Ирига и негде на средини
путаизмеђуовадваместа,аустријска
војскајеставилаграницупрекокојесе
нијемоглопроћиурумскиатар.Узнак
спасења од куге, Румљани су добро
вољнимприлогомимућнихљуди, сле
деће 1797. године на том граничном
месту подигли споменик, који и данас
постоји са обе стране магистралног
пута.Успоменикјекаознаксећањана
страдале уграђено 800 комада цигала
одсрушенихкућауИригу.Овоспомен
обележје је обнављано и уређивано
током протеклих 225 година о трошку
државеидобровољнимприлозимагра
ђанаизРумеиИрига.Обимнијерено
вирањејепрвоизвршено1858.године.
Затим, друго реновирање је уследило
1937. године захваљујући донацији
породицеВолфизРуме.Данасоовом
споменобележју, као јединомтеврсте
коднас,бринеЗаводзазаштитуспоме
никаСремуСремскојМитровици.

Мио мир Фили по вић Фића
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