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ЈАВНОПРЕДУЗЕЋЕЗАДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГГАСА“СРЕМГАС“

СРЕМСКАМИТРОВИЦА

Трг војвођанских бригада 14/I
22000 Сремска Митровица

Телефони:022/610-069, 624-657, 621-065
Факс:022/610-070

Дежурна служба: 064/8894-580

Бесплатна телефонска линија за потрошаче:
0800-100-122 (радним даном од 8 до 12 часова)

www.sremgas.rsE-mail: o�  ce@sremgas.rs
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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

Телефон: 022/610-584; 612-694; 639-272
Služba za odnose sa potrošačima 022/618-022

Besplatna telefonska linija 0800/108-022
novi E-mail: smtoplana@ptt.rs

Web: www.smtoplana.rs

Дежурна служба:
У периоду од 06,00 до 22,00 часа      062/670 - 415

У случају хитних интервенција
(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:               022/622 - 678
                                                              062/670 - 520

Dani gro`|a u Bano{toru

Otvorena nova {kola
PREMIJERKA ANA BRNABI] U BELEGI[U:



ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАН СКИ“ ХРТ КОВ ЦИ

Бес плат ни уџбе ни ци
и бољи усло ви за рад
Поводом почетка школске године

и поделе бесплатних уџбеника
румским основцима, председник

Општине Слађан Манчић и шефица
ОдељењадруштвенихделатностиБоба
наМалетићсу31.августапосетилихрт
ковачкуОсновнушколу„МилошЦрњан
ски“.
Директор школе Небојша Јовичић је

рекаодаове године уХртковцимаима
20првака,адашколабројиукупновише
од200ђака.
–Бесплатниуџбеницисунамстигли

и то је заиста  велико растерећење за
родитељеикућнибуџет.Остајеимсамо
дакупешколскиприбор.Школску годи
нузапочињеморадомпопрвоммоделу
наставеинадамсећетоштодужетраја
ти.Акобудепромена,мисмоспремнии
задругадвамодела–рекаојеЈовичић.
И у овојшколи су токомлета реали

зовани радови како би се побољшали
услови занаставуиборавак ученикаи
наставника.
– Урадили смо столарију на згради

бројдва,каоиизолацијуфасаде.Тосу
веома значајни радови за нашушколу,
посебно због енергетске ефикасности
објеката, алиибезбедностидеце.Учи
оницесусадасветлије,азаменилисмо
и 100 квадратних метара керамичких
плочица и санирали санитарни чвор у
трпезарији,такодаћегодинедецаима
тимногобољеусловезарадиборавак
ушколи–кажедиректорНебојшаЈови
чић.

Председник Слађан Манчић је био
задовољан оним што је видео у шко
ли–како јеуређена,какосеводибри
гаообјектима,алиинекеваннаставне
активности, као што је формирање и
вођењемалеботаничкебаште.
–  За радове на  уређењу основних

школа на територији румске општине
определили смо 12,5 милиона дина
ра, a само за Хртковце смо издвојили
нешто више од 2,7 милиона динара.
Замењена је столарија на малој шко
ли,урађенафасадаиизолација,затим
трпезаријаименза,гдесупостављене
нове пличице. Видимо једно домаћин
ско газдовање у овој школи и свакако
честитамдиректорунатоме–рекаоје
Манчић.
Када јеречобесплатнимуџбеници

ма,овоједругагодинадасеониобез
беђујузасвеосновцеурумскојопшти
ни. У последња два августовска дана
јеизвршена комплетнадистрибуцијау
свешколеиподручнаодељења.
– Видимо и овде да су уџбеници и

радне свескедостављениида је ура
ђена селекција по разредима, тако
да их ученици добију првог школског
дана.Мисмонашеобећањеиспунили.
Набавили смо, поред радних свески и
вежбанки, и нове уџбенике за четврти
и осми разред, јер се ради по новим
школским плановима. Ове године смо
издвојили за уџбенике и радне свеске
готово21милиондинара.Дупломање
негопрошлегодине,јерсевећинапро

шлогодишњихуџбеникаможекористи
ти.Новацнијепроблем,самонекабуде
вишедецеунашимшколама–истиче
СлађанМанчић.
Бобана Малетић, шефица Одеље

ња за друштвене делатности, указала
је да је румска општина, другу годину
заредом, једина општина која обезбе
ђујебесплатнеуџбеникезасвеоснов
це.Речјеокомплекснојјавнојнабавци
коју је добро урадила општинскаСлу
жба јавнихнабавки, уздобрусарадњу
садиректоримасвихшкола.Онадодаје
да јеове године јавнанабавкабилаи
комплекснијанопрошлогодишња,када
сујерадилипопрвипут.
– Један број књига се наслеђивао,

сви наставни листови су набављени
комплетнонови,каоиостатаккњигаза
децу која по критеријумимаМинистар
ствадобијајукњигекаосоцијалноугро
жени.Тедеценемапуно,нацелокупан
бројод3.636основацау194одељења,
око600децеили18одстодобијакњи
гепрекоМинистарства.Међутим,неза
свепредмете,пасмоостатакпрошлеи
овегодинеминабављали.Поноснисмо
каоОпштинанаовајподухватиимамо
пуно позива из суседних општина да
се информишу како смо то урадили.
Потребан је само труд, напоридобра
сарадња–указалајеБобанаМалетић.
Овегодине,заразликуодпрошле,у

румскојопштинијенештовишепрвака:
ланејебило456,аове481првак.

С. Џаку ла

Слађан Манчић у школи у Хртковцима
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Слу чај Вој во ђа ни на 
на Цети њу

Највише грађана Војводине
(опростите:играђанки!)мину
лих дана, а тако ће бити и

надаље, питају се шта би Ненаду
Чанку, борцу за грађанске слободе
итолеранцију,дазапалинаЦетиње
и допринесе (опростите: придоне
се!) подизању барикада како би се
православни митрополит спречио
дастигнеуправославниманастир?
Шта би духовитом регионалном
политичару, борцу против сваког
насиља,даусуседнојдржавиохра
брујеантисрбенанепослушностдо
насиља према полицији те државе
која јеобавезнадаомогућиверско
(опростите:играђанско!)правопра
вославноммитрополитудапрођеу
православниманастир?
Комплекснији одговор на ова

питања могао би да склизне  у
кукавну патриотско – издајничку
аналитику, у којој се Ненад Чанак
иначе одлично сналази у јутарњем
програму „срећне телевизије”, па
ћемо се, у нади да смо избегли
малициозност, задржати на простој
претпоставционекаквојпредизбор
нојрачунициувезисавојвођанским
Црногорцима,разумесеонимакоји
у Мирашу Дедеићу виде свога
митрополита.
Сличну претпоставку не можемо

даизбегнемониутумачењуЧанко
ве посете премијеру Косова, бив
шемпортпаролуОВК–a,иподршке
његовој агенди оптуживањаСрбије
зазлочиненадкосовскимАлбанци
ма. Само, никако не можемо да у
демографском погледу на Војводи
нунађемодовољанбројгласачаза
његовпутнаКосово.
Сличну претпоставку нећемо

моћидаизбегнемониприЧанковој
посети Сарајеву у сврху подршке

забрани негирања геноцида у
Србреници,иопетћенамсеучини
тидабројгласачакојисеуВојводи
ниодазивајунаовобошњачкопита
ње није вредан пута у Сарајево.
РећићетедасеЧанковпутуСара
јевоовимповодомниједогодио,али
ћетесесложитидаћесевероватно
догодити,јеркругморадасезатво
ри.

У Војводини је, изгледа, настала
озбиљна оскудица гласова за вре
мешне момке из Савеза омладине
Југославије. Војвођански Мађари
испројектовали су озбиљну полити
ку својих националних интереса и

немешањауисфабрикованоунутар
српско питање степена аутономије
Војводине.Измеђупописаиз2002.и
2011. „нестало” је скоро40 хиљада
Мађара,збогчегајесвакорасипање
мађарских гласова на идеолошке
подухвате постало погубан луксуз.
Војвођански Хрвати све су ближе
овоммоделуисвесемањеодазива
ју на ово унутарсрпско питање, све
сумањеспремнидасвојнационал
ни идентитет троше на стварање
тзв. војвођанске нације, поготову
затошто их је девет хиљадамање
него 2002. године. „Нестало” је око
пет и по хиљадаСловака и чак 37
хиљада Југословена. „Нестало” је
преко 30.000 Срба, па је и највећи
циљаниресурсгласовапочеоисам
да национално размишља и више
пута проверава политичку идеју
понуђенунапродају.

Можда је једино добар пазар
направљенпосетомПришти
ни,акоје2.200војвођанских

Албанацанекизначајанресурсгла
сова.Тосеједнакоодносинабуду
ћипутуСарајеворадигласова417
војвођанских Бошњака пописаних
2011.
Нема никакве сумње да би се у

Војводинивишегласованапабирчи
ло пред пекарама, месницама и
самопослугама, показивањем на
ценемеса,хлеба,уља,шећеракоје
субезобразнорипилеувис,апензи
јетектребадапомерезапетодсто,
него запречавањем пута којим
митрополитСПЦжелидапрођедо
манастира СПЦ. После ће бити
каснодасепоказујепрстомкакосу
беснипсипуштениа камењевеза
но, јер томе прсту после цетињске
журкемалокоуВојводинићеверо
вати.
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У Вој во ди ни је, изгле да, 
наста ла озбиљ на оску ди
ца гла со ва за оста ре ле 
мом ке из Саве за омла ди
не Југо сла ви је. Вој во
ђан ски Мађа ри испро јек
то ва ли су озбиљ ну поли
ти ку сво јих наци о нал них 
инте ре са и неме ша ња у 
исфа бри ко ва но уну тар
срп ско пита ње сте пе на 
ауто но ми је Вој во ди не. 
Вој во ђан ски Хрва ти све 
су бли же овом моде лу и 
све се мање ода зи ва ју на 
ово уну тар срп ско пита
ње, а пого то ву нису 
спрем ни да свој наци о
нал ни иден ти тет тро ше 
на ства ра ње тзв. вој во
ђан ске наци је.

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ПРЕ МИ ЈЕР КА АНА БРНА БИЋ ПОСЕ ТИ ЛА БЕЛЕ ГИШ

Поче ла са радом
ново и згра ђе на шко ла

Председница Владе
РепубликеСрбијеАна
Брнабић и први пот

председник Владе и мини
стар просвете, науке и тех
нолошког развоја Бранко
Ружићпосетилисуу среду,
1. септембра новозиграђе
ну Основну школу „Вера
Мишчевић“уБелегишу.Они
су том приликом са пред
седником Општине Стара
Пазова Ђорђем Радинови
ћем присуствовали пријему
ђакапрваканапочеткунове
школскегодине.
Наконинтонирањадржав

не химне, са ресорним
министром Бранком Ружи
ћем, премијерка Ана Брна
бићјенајмлађимученицима
поделила поклоне, пожеле
лаимпуноуспеха,инагла
сила да је улагање у обра
зовањеједанодприоритета
ВладеСрбије.
–Већпетугодинузаредом

обнављамошколе по целој
Србијиито „одподадопла
фона“.Изграђенајепотпуно
нова школа на темељима
старе , која је била у пот
пуности небезбедна и неу
словназадецу.Моралисмо
дајесрушимодотемељаи
сазидамо веома лепу нову
школу.Надамседаћедуги
низдеценијаслужитиБеле
гишуиСтаројПазови,алии

РепублициСрбији да обра
зује,одгаја,васпитавагене
рације добрих грађана ове
земље, добрих пријатеља,
колега,друговаидаћеслу
житинапоносисвомместу,
својој општини и читавој
РепублициСрбији,изјавила
јеАнаБрнабић.
Улагање у образовање је

најсигурнија инвестиција у
будућност, рекао је између
осталог,министарРужић.
–Овашколајевелелепан

објекат, која је изграђена
захваљујући Влади Репу
бликеСрбијеиКанцеларији
за управљање јавним ула

гањима. Средства која су
уложена су преко 4 мили
она евра. Тиме се показује
да Влада Републике Срби
је улаже у своју будућност,
улаже у своју инфраструк
туру,уобразовање,улажеу
нашудецукојасвудаусва
ком кутку Србије заслужују
овакав амбијент, рекао је
БранкоРужић.
Изградњу нове школске

зграде,којаима2720мета
ра квадратних, финансира
ли су Канцеларија за јавна
улагања, а општина Стара
Пазова је припремила про
јектно – техничку докумен

тацију и опремила школу
новимнамештајемиинфор
матичкимкабинетом.
– Посебно сам поносан

што јеновашколаизграђе
науместугдеживим,гдеће
сва моја поколења живети
и даље. Ово је  један леп
објекатпослевртића,којеје
овдепоред.Надамседаће
што више деце бити новој
школиидаунекодогледно
време неће бити довољно
капацитета, казао јеЂорђе
Радиновић.
Изградња нове згра

де Основне школе „Вера
Мишчевић“јепочелауокто
бру 2019. године, тако да
су сви нестрпљиво чекали
новоздање.
–Коначнопоследвегоди

недолазимоуновишколски
објекат.Каоштоможетеда
видите, све јеново,модер
но,рекаојеБорисБељин.
Ове школске године је у

школи у Белегишу уписано
25првака,ауновоизграђе
нојзградинаставућепрати
тиукупно225ученика.
Током наставе су преду

зетесвемерепревенције,а
надлежнисуиовомприли
композвалинаодговорност
и вакцинацију, како би се
образовни процес одвијао
несметано.

Зден ка Кожик
Пре ми јер ка Ана Брна бић дели покло не

Обилазак нове школе у Белегишу
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Нова школска година почела је 1.
септембраузприменумеразашти
те од ширења корона – вируса.

ПријемупрвакауОсновнојшколи„Бошко
Палковљевић Пинки“, присуствовао је
заменик градоначелнице Петар Самар
џић, који јеученицимаизапосленимау
просветипожелеоуспешнуновушколску
годину.
–Укупно575децеовегодинеуСрем

скојМитровици јеуписалопрвиразред.
Желимимдобродошлицуушколскеклу
пе и да заједно са својимродитељима,
учитељима и другарима све школске
лекцијеизадаткесавладајубрзоилако.
Тимповодом,ГрадСремскаМитровица,
Градска управа за образовање припре
милајемализнакпажњезасвепрваке,
поклонувидушколскогприбора,којису
онипрвогшколскогдананашлинасво
јимшколскимклупама.Такође,организо
ваћемоиподелудроновасвимосновним
школама,заученикепетогишестограз
реда, јер смо свесни да се беспилотне
летелице све више и чешће користе  у
едукативне сврхе и у циљу унапређе
ња информатичке писмености, рекао је
ПетарСамарџић.
Он јеподсетиоинатода јеСремска

Митровица једна од ретких локалних
самоуправауСрбији,којајезасамотри
годинеуспеладаизградидвеновешко
ле,једнуСремској,адругууМачванској
Митровици,укојујекренулооко200ђака
првака,унајсавременијим,најмодерније
опремљенимучионицама.
– То је само доказ да Град улаже у

школствоиуобразовање.Тусенезау
стављамо.Можемосепохвалитиивели
ким бројем изведених радова, посебно
сеоских школа, санитарних чворова,

фискултурних сала, уређења школског
дворишта.Једанодприоритетауобла
стиулагањаушколство јестеизградња
фискултурне сале уМачванскојМитро
вициушколи„ДобросавРадосављевић
Народ”, као и реконструкција комплет
не зграде подручне школе у Засавици
један. Укупна вредност реконструкције
објекташколе је око 10милиона дина
раипочетакрадоваможедасеочекује
почетком следећег месеца. То је доказ
да Сремска Митровица улаже у обра
зовање, улаже у младе, у децу која су
будућност, јеронићесутраводитиовај
градидаље гауређиватииразвијати”,
казаојеСамарџић.
ИгорДошен,директорОШ„БошкоПал

ковљевићПинки“, захвалиоселокалној

самопуравинапоклонимазађакепрваке
ипожелеоимдабудудобриученици.
–Ђацимаи запосленима у основним

школамажелимсрећанпочетакшколске
године. Основна школа „Бошко Палко
вљевићПинки“ започињешколску годи
ну по првом моделу, који је прописало
Министарство просвете, науке и техно
лошкогразвоја.Часовитрају45минута,
држаћемофизичкудистанцу,дезинфико
ваћемосе,носићемомаскеивидећемо
доклећетодатраје.Иначе,нашашкола
уписала је пет одељења, три одељења
у матичној школи и по једно одељење
у подручним школама у Гргуревцима и
Шуљму,што је укупно68првака, рекао
јеИгорДошен.

К. Вереш

ПОЧЕ ЛА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

Митро вач ким прва ци ма 
покло њен при бор

Петар Самар џић Игор Дошен



6 8. SEPTEMBAR 2021.  M NOVINE ДРУШТВО

ИРИГ: ПОЧЕ ТАК ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ

У клу па ма 69 прва ка

Свечани пријем за иришке прва
кеорганизован је31.августа.У
Основној школи „Доситеј Обра

довић”уИригу,пријемусуприсуство
валиначелникОпштинскеуправеОли
вер Огњеновић и председник Месне
заједнице Ириг Томислав Станојчев,
који су уручили бесплатне уџбенике
ђацимапрвацима.
–Данас такоиспреплетено срећни,

узбуђени и преплашени закорачили
стеу новодобасвогживота,најлеп
шедоба–ђачкодоба.Чекавасдоба
учењасловаибројева,срицањапрвих
речии писањапрвихреченица.Доба
сазнавања, контролних задатака,
изазова, првих успеха и падова, али
можда, и много важније, доба првих
добрихдругова,дељењаужина,првих
тајниисимпатија,првихшапутањана
часу–поручила јепрвацимаГордана

Фодог,директоркашколе.
После заједничког свечаног прије

ма,учитељицесупрозвалесвојенове
ученике, а дружење је настављено у
школскимучионицама.УОШ„Доситеј
Обрадовић“, настава је започела по
првом моделу организације образов
но–васпитнограда.Одлукаједонета
наосновупроценеепидемијскеситуа
цијекојујеизвршиоИнститутзајавно
здрављеСрбије„ДрМиланЈовановић
Батут“.
– У зависности од даљег развоја

епидемијске ситуације, уколико буде
потребно, Тим за праћење и превен
цијућедонетиновуодлукупопитању
организацијерадашколаиутомслу
чају ће следити ново обавештење и
инструкцијезаученикеизапослене–
кажедиректоркаФодог.
Свечани пријем је истог дана орга

низованиуОШ„МилицаСтојадиновић
Српкиња“ у Врднику. Програм добро
дошлице за своје најмлађе другаре
су извели ученици четвртог разреда.
Срећан почетак школовања прваци
масупожелилизаменикпредседника
Општине Миодраг Бебић и директор
школеСашаМатешић.Томприликом,
МиодрагБебићјеученицимауручиои
бесплатнеуџбеникекојејеобезбедила
локалнасамоуправа.
–Овешколске годиненаимамо29

првака.УцентралнојшколиуВрднику
упрвиразредјепошло22,ауподруч
ном одељењу у Јаску седам првака.
Настава се одвија по предложеном
првоммоделукојијепрепоручиоКри
зништаб иМинистарство просвете –
кажедиректор врдничкешколеСаша
Матешић.

С. Џаку ла

ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈОВАН ЈОВА НО ВИЋ ЗМАЈ” СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Упи са но 128 прва ка
Прозивком у 14 часова у

централну зграду школе, 1.
септембра је ушло четири
одељења ђака првака и још
двауШашинцимаиЈарку.За
најмлађе „Змајевце” органи
зованјесвечанипријем,гдеје
присутне поздравила Љиља
на Дудић, школски психолог,
апотомјеуследилоупознава
ње са учитељицама. Прваци
суодмахдобилиипрвезадат
кеукојимасу,крозразговори
ликовнерадове,представили
себеновимдругарима.
Школаје,усарадњисаГра

дом и Министарством про

свете, обезбедила поклоне
добродошлице. У помоћ су
прискочили и садашњи пета
цикакобиприближилиновим
члановима школе, начин на
који функционише тим „Зма
јеваца” и зашто сваке годи
не највише родитеља укаже
поверење овој образовној
установи.
Ћаке ће у наредне чети

ри године водити учитељице
Јелица Батричевић Предић,
Слађана Новотни, Славица
Бобић, Јелена Крстић, Ната
ша Петровић и Веселинка
Вукосављевић.

При јем у Ири гу
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РУМА

Поче ла школ ска годи на
по „зеле ном моде лу“
Нова школска година је

званично почела 1. сеп
тембра, али је за оне

којипрвипутседајуушколске
клупе, као и за ученике петог
разреда,почеладанраније.За
прваке и њихове родитеље у
румскимшколама јеорганизо
вансвечанипријем.Најпресу
њиховистаријидругариизвели
краћепрограме,поздравилиих
директори школа, а потом су
сасвојимучитељимаотишлиу
учионицекакобисемађусоб
но упознали. Ове године је у
румске основнешколе уписан
481првак,што јенештовише
негопрошлегодине,кадаихје
било456.
Жаклина Неговановић,

председницаАктивадиректо
рарумскихшкола, истичеда
су у румској општини школе
почеле са радом по првом,
„зеленом“ моделу. Часови
трају45минутаирадисепо
традиционалном начину пре
давања.Онлајннаставаћесе
изводитисамозаученикекоји
треба да имају здравствено
уверење од лекара за пери
од који не могу да похађају
наставу.Нијемогуће,каопро
шлегодине,акосуродитељи
у страху за здравље дете
та, да се организује онлајн
настава. За онлајн наставу
потребно здравствено увере
њелекара.

–Школе су сређене, дезин
фиковане,апедагошкиколеги
јумииТимзаразвојиунапре
ђење рада школе је преузео
улогушколског тима који пра
тиепидемиолошкуситауцијуу
свакој школи. На основу тога
се даје предлог општинском
Штабу,којипредлогсвихшко
ла одређује и упућује захтев
Школској управи, а она Тиму
на нивоу Србије који доноси
одлуку о промени модела, о
чемусеодлучује свакогпетка
–кажеЖаклинаНеговановић.
Међу првацима је била и

Доротеа, која је првог школ

ског дана са родитељима
дошланасвечанипријем.Она
јерекладаимаидругарицуиз
предшколскогсакојомћебити
у разреду. Научила је већ да
чита, пише и рачуна и радује
сештополазиушколу.Драга
наГачићПрибичевић,Дороте
инамама,кажедајепретход
на комуникација са школом
биладобра.
–Нисмоималипосебнепри

премезапочетакшколеЧека
лисмодопоследњегданада
видимо како ће се одвијати
настава.Добићемомидодатне
информације у вези са почет

комшколскегоидне.Драгоми
је што ће, бар у прво време,
децаићиушколу каоирани
јегенерације.Такоћемоћида
се мало упознају и друже са
вршњацима–кажеДрагана.
Онадодаједа једоброшто

сви ђаци добијају бесплатне
уџбенике, што је значајно за
кућнибуџет.
 – Још увек нисмо ништа

купили од школског прибора.
Чекалисмодапочнешколаи
да нам учитељи кажу шта је
свепотребно–реклајеДрага
наГачићПрибичевић.

С. Џаку ла

Рум ски прва ци

ОПШТИ НА ШИД

У први разред кренуло 250 ученика
ПредседникопштинеШидЗоранСеменовић

пожелео јесрећанпочетакновешколскегоди
несвимђацимасатериторијешидскеопштине.
–Свимученицима,каоипросветнимрадни

цима,желимсрећанпочетакновешколскегоди
неидостауспехатокомњеногтрајања.Прваци
мажелимдабудудобриђаци,даслушајусвоје
учитељеиродитељеидасутраизрастуувред
неипаметнељуде,рекаојеЗоранСеменовић.
Он је 1. септембра био у Основној школи

„ФилипВишњић“уМоровићуиподручномоде
љењуовешколеуВишњићеву,где јепожелео
срећан полазак у школу ђацима првацима и
томприликомимуручиошколскиприбор, који
јеОпштинаобезбедилазасвеполазникепрвих
разреда.ПредседникСкупштинеопштинеТихо
мирСтаменковић је боравио уОШ „Вук Кара
џић“ у Адашевцима и подручном одељењу у
Вашици,азаменикпредседникаОпштинеЂор
ђеТомићуОШ„БранкоРадичевић“уШиду.У
општиниШидупрвиразредосновнешколе је
овегодинекренуло250ученика.

ЗОРАН СЕМЕНОВИЋ: Школски прибор за све прваке у шидској општини
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ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Кон стан тан раст бро ја ђака прва ка
У сусрет новој школској

годиниууторак,31.августа
организовани су пријеми
ђака првака у основним
школама на територији
општинеИнђија.Сапрваци
мауОсновнојшколи„Бран
ко Радичевић“ у Марадику
дружио се председник
Општине Инђија Владимир
Гак, који је школарцима
пожелео срећан полазак у
школу. Он је том приликом
истакао да је ове године
уписано462ученика,теда
се четврту годину заредом
бележирастбројадеце.
– Инђија има све више

деце сваке године и то је
оноштонасохрабрује.Сва
ке године напредујемо на
свимпољимаинашзадатак
је да деци обезбедимо нај
бољемогућеусловезашко
ловање, а родитељима
финансијски помогнемо
куповином уџбеника– иста
као је председник Општине
Владимир Гак приликом
пријема ђака првака у
Основној школи „Бранко
Радичевић“уМарадику.

Како је додао председник
Општине, поред бесплатног
школског прибора, локална
самоуправа обезбедила је
бесплатнеуџбеникезапрва
ке.
– Захваљујући снажном

економском развоју, који је
условљендоласкомвеликог
броја домаћих и страних
инвеститора,мисмоуложи
ли много више средстава у
обнову школске инфра
структуре него што је то

билапраксаранијихгодина–
рекаојеГакидодаодајеза
текућугодинуиздвојено207
милионадинаразаосновне
и средње школе, што је
далековишенегоупретход
нимгодинама. М.Ђ.

При јем ђака прва ка у Мара ди ку

ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ

Покло ни за све прва ке

Председник општинеПећинциСини
шаЂокићизаменикпокрајинскогсекре
тара за образовањеМилан Ковачевић
посетили су првог дана нове школске
годинеученикеОсновнешколе„Слобо
дан Бајић Паја“ у Пећинцима. Коваче
вић је томприликомученицимачести
таополазакушколуипожелеоимпуно
успехауучењу,ауједноихјеподсетио
назначајпоштовањамеразаштитеод
ширењаинфекцијеушколи.

Пуноуспехаудаљемшколовањууче
ницимајепожелеоипредседникЂокић,
који је дан раније пећиначким прваци
мауручионапоклонранчевенапуњене
школским прибором. Он је том прили
компрвацимапоручиодапочињеново
поглављеуњиховимживотима.
–Данаспочињетесаучењем,алисам

сигурандаушколинећебитизанема
ренанииграидаћетеуживатиуучењу
идружењусавршњацима.Општинаће

увекбититудавасподржиидавашим
родитељима помогне да вам обезбе
десвештовамјепотребнозауспешно
школовање – поручио је председник
Ђокић.
Он је нагласио да су представни

циОпштинеПећинци и саветамесних
заједницазадваданастиглидосваког
полазникаупрвиразредидасусвима
личноуручиливреднепоклонеповодом
поласкаушколу.

Синиша Ђокић и Милан Ковачевић
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СВЕ ЧА НО ОТВО РЕН НОВИ ВРТИЋ У ИНЂИ ЈИ

Нема више листе чека ња

У среду, 1. септембра свечано је
отворенновивртићуИнђији.Сапочет
комновешколскегодинеукинутесуи
листечекања,апредшколскипрограм
уновомобјектупохађаће260малиша
на.Свечаномотварању новог вртића,
поред бројних гостију, представника
Предшколске установе „Бошко Буха“,
присуствовао је и председникОпшти
неВладимирГак.Онјеподсетиодаје
објекат изграђен за годину дана и да
јефинансиранискључивосредствима
излокалногбуџета.Уизградњуновог
вртића јеуложено108милионадина
ра и додатних 40 милиона динара за
намештај, играчке, дидактичка сред
ства, кухињуидругенеопходнеопре
ме.
– Инђија нема више листе чекања,

свако дете је уписано. За свако дете
смообезбедилиместоувртићуиовим
смо решили један од већих пробле

ма из претходног периода– истакао је
председникопштинеВладимирГак.
У новом објекту површине преко

хиљаду квадратних метара деца су
распоређенауукупнодесетваспитних
група, четири јаслене, а у осталим се
налазедецаузрастаод3,5до5година.
–Осимштозбрињавамодецуунај

сигурнијим могућим условима, ми
омогућавамо родитељима да се више
посвете проналаску новог запослења
илидругимстваримаодживотногзна
чаја.Мислимдајето,итекако,значајна
подршка породицама– рекао је пред
седникопштинеИнђија.
ПредставнициПУ„БошкоБуха“иста

клисудаћетаустановаодовешколске
годинерадитипоновомпрограму.
–Родитељићемноговишеучество

вати у свакодневним активностима
вртића.Такође,пријемдецећебитиод
05.30 до 08.00 часова ујутру и отпуст

од14до17часова.Особљевртића је
увекнарасполагањудецииродитељи
ма,аотварањемновогобјектазначајно
ће бити подигнут квалитет услуга које
установапружаистаклајеЈеленаКре
соја,директорицаПУ„БошкоБуха“.
Она је додала да је основни циљ

ПУ„Бошко Буха“ да се створи подсти
цајно окружење у којима ће деца да
уче,растуидасеразвијају.
–Такође,циљједаимомогућимода

ступајууинтеракцијесасвојимвршња
цима и одраслима, јер су управо те
социјалне интеракције кључ за даљи
развојиживот–реклајеЈеленаКресо
ја.
Она је подсетила да је централна

кухињапресељенатедаћесеуновом
вртићу спремати око 400 оброка за
потребе свих објеката на територији
општинеИнђија.

М.Ђ.

Отво рен нови вртић у Инђи ји

ОПШТИ НА ИНЂИ ЈА

Нова тури стич ка сиг на ли за ци ја
У претходних неколико дана, на

вишелокацијанатериторијиопштине
јепостављенајеноватуристичкасиг
нализација.Какосуистаклипредстав
ници Туристичке организације, тури
стимајесадаомогућенлакшидолазак
до атрактивних туристичких места и
винарија.
–Постављенисузнаковинакојима

суобележенесверегистрованевина

ријенатериторијиопштине.Путокази
усмеравајунавинскипутсарегионал
нихпутевасведокапијевинаријекоју
решите да посетите– објаснио је
Милан Богојевић, директор Туристич
кеорганизацијеопштинеИнђија.
Онједодаодајенаовајначинтури

стима омогућено да лакше стигну до
својиходредишта.
–Завршеткомпостављањакомплет

несигнализацијевинскогпутаопшти
наИнђијасесврсталауреткелокалне
самоуправеуСрбијикојесуупутпуно
стиподржалеразвојвинскогтуризма.
Овегодине,поредвинарија,новусиг
нализацијудобилисуи„Келтскосело”,
Галерија „Куће Војновића”, Градски
базен и споменик Милунки Савић–
рекаојеБогојевић.
 М.Ђ.

Медијски пројекат „У средишту пажње: Перспективе развоја општине Инђија“
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СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Годи шњи ца Бит ке на Леге ту
Полагањем венаца и ода

вањемпочастипалимборци
мауПрвомсветскомратуна
пољуЛегет,4.септембрасве
чанојеобележено107година
одБиткенаЛегету.Начелник
Градске управе за културу и
спорт ВасиљШево и Богдан
Кузмић, помоћник градона
челнице,положилисуцвећеу
знаксећањанастрадалебор
цеуБиткинаЛегету.
–Свакегодинесеокупљамо

какобисмоодалипочастпоги
нулим српским војницима из
Првогсветскограта.Напољу
Легет где се десила, по мно
гим историчарима, можда и
најжешћабиткауПрвомсвет
ском рату, у којој је страдало
око6.000махомсрпскихофи
цираивојника.Менијевелико
задовољство што су станов
нициШапца,СремскеМитро
вице и мештани Шашинаца,
Јаркаидругихоколнихместа
која се налазе на територији
Мачве и Срема сваке године
овде са нама да оживе успо
менуналикиделопогинулих
српскихбораца.То јеуспоме
накојуморамонеговати,пре
нети на наша поколења, на

нашу децу јер они у сваком
тренутку морају знати како је
частан српски војник и како
је спреман да да свој живот
за одбрану своје отаџбине и
свогнарода.Збогсвегаовога,
затоштосудалисвојеживоте
велика им хвала и вечна им
слава,рекаојеВасиљШево.

Венцеицвећесуположили
и представнициВојскеСрби
је, Савеза потомака ратника
Србије, подружницице Дру
штва неговања традиција
ослободилачких ратова од
1918.годинеСремскеМитро
вице, Градског одбора СУБ
НОР–аСремскаМитровица,

Општинског одбора СУБНОР
– а Рума, Месне заједни
це Велике Дренове и Месне
заједнице ,,Шашинци”, Град
ског одбора Покрета обнове
краљевинеСрбијеиГрадског
одбора Социјалистичке пар
тије Србије Сремска Митро
вица.

Пола га ње вена ца палим бор ци ма у Првом свет ском рату

САЛАШ НОЋАЈ СКИ

Помен Зма ју од Ноћа ја
У Салашу Ноћајском, 5.

септембра, одржан је помен
Стојану Чупићу  Змају од
Ноћаја.УцрквиСветогВели
комученика Георгија, осве
ћен је иконостас и одржан
је парастос Стојану Чупићу
–ЗмајуодНоћаја, једномод
најзначајнијих српских вој
вода Првог српског устанка.
Освећењуипарастосупрису
ствовалисуПетарСамарџић,
заменик градоначелнице,
Томислав Јанковић, народни
посланик Народне скупшти
не, свештенство и мештани
СалашаНоћајског.Томприли
ком, презентовани су радови
на Парохијском дому. Зоран
Петровић, заменик председ
никаМеснезаједницеСалаш
Ноћајски, рекао је да радо
винаПарохијскомдому теку
добромдинамиком.
– Због епидемијске ситу

ације, Месна заједница је
донела одлуку да изостави
мокултурно–уметничкипро
грам.Овојеуједноиприлика
да подсетимо шта је Месна
заједницаурадилаупретход
номпериоду,реч јео капели

која јеуређенаистављенау
функцију,аосвештанјеиико
ностасуцркви, који јевеома
значајан за Салаш Ноћајски,
рекаојеЗоранПетровић.
Немања Живковић, све

штеник у СалашуНоћајском,
рекао је да је црква после
много година добила унутра
шњиизгледкакавизаслужу
је.
– Претходни иконостас је

био прелазно решење. Ура
ђен је између два светска
рата,инијебиоу стилухра
ма. Није био у византијском
стилу, него у комбинацији
барока и реализма,што није
одговарало.Ми смо све ико
не сачували у регату цркве,
идобилисмоновииконостас
којијеунеовизантијскомсти
лу са 13 икона, урађених у
дуборезу,ухрастовини.Тако
ђе иконостас су финасирали
мештани, рекао је Немања
Живковић.
Он је додао да радоци на

парохијскомдомутекупопла
нуидајеовегодинеурађена
комплетна кровна конструк
ција, столарија, канализација

ивода,ималтерисањеууну
трашњостиобјекта.
– Дугујемо захвалност

Градској управи, иминистару
пољопривреде, шумарства и
водопривреде и потпредсед
никуВладеРепубликеСрбије
Браниславу Недимовићу на
датојподршцизанашецркве

номесто.Потребноједаура
димоподове,кречењеспоља
шњостииприкључкезаструју
и грејање. Ако радови буду
теклидобромдинамиком,оче
кујемодаћезаокодвегоди
не објекат бити у потпуности
завршен. Биће вишенамен
скии на употребу верницима

Парастосу су присуствовали 
представници локалне самоуправе
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уСалашуНоћајском.Објекат
ће имати салу за вернике за
вишенамена: црквене свеча
ности, промоције, књижевне
вечери, крштења, венчања.
Такође,укулиобјектапостоји
апартманзагосте,исадржаће
станзапароха.Градскаупра
вапомоглајетакоштоједала
средства.Овегодинесупомо
гли са 2.640.000 динара, а
министарНедимовић јеопре
делиосредствазанас,рекао
јеНемањаЖивковић.

К. Вереш

Мирослав Бекрић, пред
ставник трстеничког села
Велика Дренова, рекао је да
се полагањем венаца у част
борацаЛегетскебиткешаље
се порукамира, како се ова
кви догађаји више никада и
нигденебидогодили.
–Имаморазлогкојинесме

модазаборавимодокпостоје
поколења у Великој Дрено
ви, јерјеуовојбициупрвом
позивууПрвомсветскомрату
погинуло70борацаизВели
ке Дренове што је највећа
погибија мештана тог села
у историји ратовања. Зато
смодужнидаобилазимоово
место,дасепоклањамосени
матихљудиидаихдоводимо
сеовоникаданезаборави,да
овотрајевековима.Јошвећи
разлогимамо јерсмоодпре
месециподанапобратимиса
мештанимаизселаШашинци.
Побратимили смо се уВели
којДренови,такодајетојош
један разлог да будемо овде
гости, да обилазимо нашу
браћу и да посећујемо наше
покојнике који су овде стра
дали у најлепшим годинама
свога живота. Захвални смо
гостима и свим људима који
долазе на овоместода ода
мопочастнашимпреминулим
борцима, рекао је Мирослав
Бекрић.

К. Вереш

Медијски пројекат „У СРЕДИШТУ ПАЖЊЕ: Митровица од среде до среде“ се суфинансира
из буџета Града Сремска Митровица. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту

нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

СПО МЕН – ГРО БЉЕ: Годи шњи ца стра да ња у Дру гом свет ском рату

Да се жртве не забораве

Годишњицастрадањасрем
скихродољубауДругомсвет
ском обележена је у мемо
ријалном комплексу Спомен
– гробље 5. септембра под
називом „Да се не заборави”.
У име Града СремскаМитро
вица венце су положили гра
доначелницаСветланаМило
вановић, Зоран Мишчевић,
заменик начелника Градске
управе за образовање, култу
руиспортиЉубишаШулаја,
директор Завода за заштиту
споменика културе. Градона
челница СветланаМиловано
вићјетомприликомреклада
према записима 1942. годи
не није било куће уСремској
Митровици, која није била
завијенауцрно.
– Стога, не смемо забора

вити те жртве и зато се сва
ке године окупљамо на Спо
менгробљу како би им ода
ли почаст. Скоро 8.000 људи
из Срема свих вера и нација
довођено је на митровачко
православно гробље и мучки
и кукавички збрисано салица
земље. Злочиначка експеди
ција је хапсилаононајлепше,
најснажније и најбоље што је
сремска равница дала. Био
је међу њима и велики Сава
Шумановић који је сваким
потезом своје кичице живео
својуравницу,акостисумуи
данасподовимхумкама.Осам
хиљада није број, већ су то
имена и презимена, синови и
кћери,нечијиродитељи.Није
дан злочин није колективни
акт, он је почињен у имеи за
рачунпојединца.Другисветски

рат јенајтамнијисатисторије,
акададођузлавремена,само
се једно име зна – злочин, а
самосеједноимежели–сло
бода, коју ми данас треба да
чувамо. Имамо лепо уређен
спомен–паркпокомеможемо
дасепрошетамоализастани
мо повремено поред епитафа
написаног.Сетимо се палихи
размислимокаконегдеусвету
увек трају ратовиида је сло
бодапривилегијакојисунаши
преци скупо платили. Слава
имивечност,реклајеСветла
наМиловановић.
Спомен–гробље,каозајед

ничка гробница 7.950 погину
лих и стрељаних, сматра се
једнимоднајвећих губилишта
Другог светског рата. Међу
страдалима на том месту је
и чувени српски сликар Сава
Шумановић. Стево Лапчевић,
кустосМузејаСрема,подсетио
јенаисторијскедогађаје.
– Аутобусе којима су људи

спровођени из казнионе у
СремскојМитровици поклони
лајеВикторуТомићузагребач
каопштина,штоуказујенато
дајеоноштојеовдечињено,
билопланирано,дајеовосми
шљен геноцид, а не некакав
случајан инцидент такозва
них дивљих усташа. Оно што
се овде дешавало од 1941.
до1944.идо1945.године,по
признању оних који су били
на власти током тог периода,
наставак је онога што је пре
стало 1918. године. То је био
наставак рата у коме су они
којима је српска војска доне
ласлободужелелидасесве

те за ту слободу. Када смо у
априлу ове године поставља
ли спомен – крст војницима
Краљевине Југославије неда
леко одавде, који су погинули
бранећи Сремску Митровицу
у Априлском рату, на полеђи
ни тог крста ставили смо сти
хове Јована Удицког, који се
односе на војнике Тимочке
дивизије.Мислимдатистихо
винајбољесведочеотомеда
сеовдерадиуконтинуитетуи
да парастос коме смо прису
ствовалинаЛегетуиовајовде
чинеједнуцелину.Међутим,то
није парастос погинулима, то
је прича о живима, то је при
ча ољубави и прича ожртви
којуовајнародочигледномора
да поднесе, уколико жели да
освојиисачувасвојуслободу.
А кад је већ тако, уз сећање
наоне којисуовдепострада
ли, чувајући својеимеи своју
слободужелимвамдаисутра
свеснодамосвештосеоднас
тражидабисмосачувалисло
боду коју данас имамо, рекао
јеСтевоЛапчевић.
Венцесунаспоменикстра

далима положили представ
ници Министарства одбране
и Војске Републике Србије и
Социјалистичке партије Срби
је. Организатори су: Историј
ски архив „Срем”, Завод за
заштиту споменика културе
Сремска Митровица, Српска
православнацрквенаопштина
СремскаМитровицаиЦентар
за културу „Сирмијумарт”, под
покровитељствомГрадаСрем
скаМитровица.

К. Вереш

Љубиша Шулаја, Светлана Миловановић и Зоран Мишчевић
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ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈОВАН ПОПО ВИЋ“

Доград ња фискул тур не сале
Уговор о реконструкцији и

доградњи фискултурне сале
Основнешколе „ЈованПопо
вић“ потписан је 2. септем
бра у Градској кући.Извођач
радова јефирма „Стимград
ња“ из Београда. Са њима
је уговор потписао начелник
Градске управе за опште и
заједничке послове и имови
ну Мирослав Јокић у прису
ству градоначелницеСветал
неМиловановићидиректора
ОШ „Јован Поповић“ Слобо
данаСтојилковића.Мирослав
ЈокићјерекаодаГраднаста
вљадаулажеуобјектеобра
зовањаиваспитања.
–Овоминвестицијомћемо

заокружити изградњу нај
савременије школе у репу
блици Србији, а то је ОШ
„Јован Поповић“. Школа у
свом новом објекту бележи
константан прилив ученика
са територије целог града.
Реконструкцијом сале,школа
ће добити једну заокружену

целину,објекаткојићеомогу
ћитидецидасебавеспортом
како у сали, тако и ван ње,
јер су овом реконструкцијом
предвиђениирадовинапар
терном уређењу где ће бити
изграђенонеколикотеренаса
отворенимфитнес–центром.
Овимћемозаистадеципру
жити услове да се развијају
и напредују. Локална самоу
права наставља да улаже у
објектеизобластиобразова
ња.Вреднострадовајеоко99
милионадинара,76милиона
обезбедилајеКанцеларијаза
јавна улагањаАПВојводине,
а остатак је обезбедио Град
СремскаМитровица,рекаоје
начелникЈокић.
Рок за извођење радова

је 120 календарских дана.
Очекује се да ће у септем
бру започети реконструкција
сале. Слободан Стојилковић
је рекао да је веома лепо
радити у новом објекту, који
је отворен  првог септембра

претходнегодине.
– Систем образовања који

сеспроводисадајенајмодер
нијииимиуживамоурадуса
децом.Надам седаћедеца
усвојити знање које добија
ју најсавременијим видом
наставе.Кадајеречофискул
турнојсали,тоћебитиобра

зовно–спортско–рекреатив
но – васпитни комплекс, као
школа која ће бити повезана
са старим објектом, новом
салом. У сали ћемо успети
да објединимо час физичког
васпитања, уз пратећи вид
наставе,а тосусалазасто
ни тенис, мин и –теретана
и аеробик – фитнес сала са
елементима корективне гим
настике.Тозначидајешкола
узелауобзирдасарађујеса
спортскимлекаромифизија
тромгдећемопокушатидана
настави физичког васпитања
делујемопревентивноитера
пеутскикодученикакодкојих
јепримећеннекидеформитет.
Покушаћемо да помогнемо и
да сарађујемо са Здравстве
ним центром и родитељима.
Овајкомплексћебитипример
какотребанаправитишколуи
како треба функционисати у
ово модерно доба, рекао је
СлободанСтојилковић.

К. Вереш

ЈКП „ТОПЛИ ФИ КА ЦИ ЈА”: Реконструкција магистралног топловода

Боље грејање у „Каме њару“
Радове на реконструкци

ји магистралног топловода
унасељуКамењар, обишао
је 1. септембра директор
Јавног комуналног предузе
ћа „Топлификација“ Славко
Сладојевић. Радови пред
стављајувеликуинвестицију,
којујемитровачкопредузеће
започелопрошлеинастави
лоовегодинеиупотпуности
ихфинансираизсопственог
буџета. Реконструкција под
разумева обнову и замену
делова топловодне мреже,
уоквиру којихћепредузеће
побољшатипречникетопло
вода и повезати постројења
радибољеггрејањаодокто
бра.
–Прошлегодинејеуокви

ру ових радова замењено
150 метара цеви. Ове годи
не ћемо заменити око 140
метара цеви, што се може
сматрати једним великим
подухватом.Радисеомаги
стралном топловоду, где је
највећи промер цеви који
имамоунашемтопловодном
систему, фи 400. Ради се
новатрасатопловода,аста
раостајеподземљом.Трасу
смо смо изместили у зеле
ну зону, ван саобраћајница.

Збогповећањаценечелика,
процењујеседаћевредност
радова износити 12 милио
надинара,којећемоуложи
тиизсопственихсредстава,
рекаојеСлавкоСладојевић.
Он је додао да ће до 30.

септембрабитисвеспремно
зановугрејнусезону.
–Можеседеситидагреј

насезонапочнеранијенего
што је планирано. То се
дешавалоранијихгодина,да

грејна сезона почне између
1.и10.октобра.Иначе,све
је спремно за прикључење
зграде снага безбедности и
за социјално становање на
топловод, рекао је Славко
Сладојевић.
Он је додао да прошле

године није било проблема
саиспорукомтоплотнеенер
гијеидајенаплатадуговања
у односу на протекле годи
не знатно узнапредовала.

Директор је још једномпод
сетиосвеграђаненамогућ
нострепрограмадуговања.

К. Вереш
Б.Туца ко вић

Радо ви на заме ни мре же топло во да

Мирослав Јокић

Слав ко Сла до је вић
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БУЂА НОВ ЦИ

Рекон струк ци ја Дома кул ту ре
Радови на потпуној рекон

струкцијизградеДомакултуре
у самом центру Буђановаца
започели су последњег дана
августа. Овај објекат је прет
ходних година реновиран, јер
је у прилично лошем стању,
алисеувекрадиосамодеопо
део–мокричвор,кров,олуци...
– Ове године смо одлучили

да, у оквиру великог тендера
зауређењеобјекатапомесним
заједницама, за Буђановце
издвојимо значајнија средства
ифинализујеморадовенаком
плетној реконструкцији Дома
културе.Затосмоопределили
6,8милионадинара,атребало
би да се постави нова стола
рија,речјео32прозораивра
та. Такође, урадиће се готово
1.500квадратнихметарафаса
де, која ће бити завршена у
нареднихмесецдана.Такоће
овајобјекатдобитиновисјаји
мислимдаћегамештаникори
ститиувећојмеринегодосада
– рекао је председникОпшти
не Слађан Манчић приликом
обиласкапочеткаовихрадова.
У многим селима домови кул
туресузапостављеништојеи
данакдругачијег начинаживо
та.

–Трудимоседаулажемоу
њихидамештаневратимоу
домовекултуре.Некадасусе
свадешавањауселуоргани
зовала управо уњима.Сада
имамонове,модернијеобјек
тепасудомовикултурезапо
стављени. Надамо се, када
се овај објекат заврши, буде
лепши и квалитетнији, да ће
га и мештани више користи
ти, алиће свакако утицати и
налепшиизгледсамогцентра

села–кажеМанчић.
Вредност укупног тендера

у оквиру којег ће се радити
јошнеколикообјекатаусели
марумскеопштинеизноси15
милиона динара. Да ће ова
комплетна реконструкција
буђановачког Дома културе
доста значити самим мешта
нима потврђује и Зоран Југо
вић,председникСаветамесне
заједнице.
 – У самомДому културе у

прошлости су се организова
ле бројне културне манифе
стације, игранке и сви смо ту
излазили. Ваља радити на
томе, трудићемо се да децу
вратимо у што већем броју
овде. Вреди покушати, опти
мистасамимислимдабисе
многивратилиуДомкултуре,
даиманекихдешавања,када
је реч о омладини– сматра
ЗоранЈуговић.

С. Џаку ла

Оби ла зак радо ва у Буђа нов ци ма

На месту где су 2. септем
брапре78годинаразмењени
ратни заробљеници између
Народноослободилачке вој
ске Југославије и немачких
окупационихснага,делегације
локалне самоуправе и борач
ког удружења су положили
венце.Натомместу,наСтеја
новачкомпуту,налазисеспо
мен – обележје, као и нешто
касније додата плоча парти
занскомкомандантуВукашину
БиволаревићуВолфу.
Томислав Милић, председ

никСУБНОР–ауРумијепод
сетио на те догађаје када је
обављена прва размена рат
нихзаробљеникаизмеђупар
тизанских јединицаинемачке
окупационе војске на овим
просторимауДругомсветском
рату.
–Немцису тимчиномпар

тизанске јединице признали
каорегуларнувојску–истакао
јеТомиславМилић.
Александра Ћирић, заме

ница председника Општине,
истакла је да се са поносом
говори о антифашистичкој
борбинашихпредака, који су
даливеликидоприносзасло
бодусвојеземљеисвогнаро
да.
–  Овај споменик потврђује

да је на простору Срема деј
ствовао јакидоброорганизо
ван народноослободилачки

покрет коме је и потврђена
легитимност2.септембрараз
меном заробљеника. Зато је
веомаважнонеговатикултуру
сећањаназначајнеисторијске
догађаје, међу које се убра
ја и размена заробљеника из
1943.године,каоједанодзна
чајнијих успеха постигнутих
на територији Срема током
Другог светског рата. Уједно,

то је и показатељ да се срп
ски народ увек борио против
репресивних идеологија, које
суугрожавалеправонаслобо
дучитавогчовечанства–ука
залајеАлександраЋирић.
Окупљенима, додуше у

мањем броју због актуелне
епидемијске ситуације, обра
тио се и Стеван Ковачевић,
председникСкупштинеопшти
не.
 – На нама је, на нашим

савременицима,алипресвега
нашим будућим поколењима,
дасеоваквихдогађаја,подви
га,херојаижртаваДругогсвет
скогратаувекприсећамо, јер
самонегујућисећањенањих,
оживљавамоидајемосмисао
њиховој борби и жртви. Док
имамо сећање на наше пале
борце и догађаје којима смо
обележили своју историју,  не
треба да се плашимо да ће
оникојипокушавајудафалси
фикујуисторијуутомеуспети
–поручиојеКовачевић. С. Џ.

СТЕ ЈА НО ВАЧ КИ ПУТ

Годи шњи ца раз ме не заро бље ни ка

Пред став ни ци локал не само у пра ве поло жи ли венац

Медијски пројекат „Северно и јужно од 45. паралеле“ се суфинансира из буџета Општине Рума.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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БАЊА ВРД НИК

Већи број ноће ња и стра них тури ста
Током јулауБањиВрдник је,пре

ма званичним подацима Републич
ког завода за статистику, остварено
19.170 ноћења, што је за 90 проце
натавишенегоујулупрошлегодине.
Забележено  је значајно повећање
броја страних гостију, и то пет  пута
вишенегоуистомпериодулане.
–Врдникјеидаљетрећабањапо

броју остварених ноћења у Србији,
одмах иза Врњачке бање и Сокоба
ње.Очекујемодаћесе трендраста
наставииследећегодине–кажеДра
ганДрагичевић,директорТуристичке
организацијеуИригу.
У том циљу у Бањи Врдник се

наставља изградња нових смештај
них капацитета као што су хотели,
хостелииапартмани,алииостали

туристичкисадржаји.
– Очекујемо да изградњом кана

лизационе, водоводне и путне
инфраструктуре, која јенајављенау
нареднимгодинама,будемоједнаод
препознатљивих туристичких дести
нација–додајеДрагичевић.
Министарство трговине, туризмаи

телекомуникацијајепрепозналоВрд
никкаодестинацијуукојувредиула
гати за даљи развој па је одобрило
средствазаизградњусувенирницеи
сређивање платоа испред Туристич
ко – информативног центра у Врд
нику.Речјеопројекту„Унапређење
туристичке инфраструктуре у Бањи
Врдник“,којијеподржалаииришка
Оптшина,атребалобидасереали
зуједокрајаовегодине. С. Џ.

Дра ган Дра ги че вић

РАДО ВИ НА ФРУ ШКО ГОР СКОМ КОРИ ДО РУ

Изград ња кам па и
при ступ них сао бра ћај ни ца

ПредседникиришкеОпштинеТихомир
СтојаковићиначелникОпштинскеупра
ве Оливер Огњеновић одржали су 2.
септембрасастанаксадиректоромпро
јекта„Фрушкогорскикоридор“Милијаном
Милићем и представницима кинеске
компаније „ЦРБЦ“, која гради „Фрушко
горски коридор“. Тема састанка је био
договор око изградње приступних сао
браћајница за камп, којиби требалода
се подигне за неколико дана. Камп ће
заузиматиокопет хектараи тућебити

смештена цела оператива компаније,
којаизводирадове,каоиоко200радни
ка, који ћебити ангажовани набушењу
тунела.
–Кампјенедалекоодлокацијегдесе

бушитунел,неких200метара усамом
подножјуФрушкегоре.Све једоговоре
но,адозволатребадастигнеунаредних
неколико дана. Урађена је привремена
експропријација, људима није одузето
земљиште и вратиће се кад буду завр
шени радови, у наредне три до четири

године–кажеТихомирСтојаковић.
Ондодаједабитребалодабудепро

блема када је реч о експропријацији
земљишта.
– То јеинвестицијаоддржавногзна

чајаиовдесматрамданебитребалода
билокоправипроблемокоекспрорпија
ције,поготовоштојеонапривремена–
сматраТихомирСтојаковић.
Подсетимо,извођачрадовајекинеска

компаније „ЦРБЦ“, а вредност инвести
цијеје606милионаевра. С. Џ.

Раз го во ри са изво ђа чи ма радо ва

Медијски пројекат „Иришком општином од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Ириг.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА У ИРИ ГУ

У току кон курс за гра ђа не
Послеутврђивањаконачнелистеза

предузетникекојићебитиукључениу
пројекат енергетске санације у ири
шкој општини, Општинско веће је 3.
септембрарасписалојавниконкурсза
суфинансирање мера енергетске
санацијенапородичнимкућамаиста
новиманатериторијиопштинеИригза
текућугодину.Овајконкурсјеотворен
до23.септембра.Претходнојезатри
мере енергетске санације изабрано
путем јавног конкурса осам привред
нихлицаипредузетника.
Право учешћа на овом конкурсу

имају грађани који су власници поро
дичнекућеилистаназакојеподносие
пријавудапоседујунекиодследећих
доказа:доказоизградњиобјектапре
доношења прописа о изградњи, или
грађевинску дозволу добијену кроз
редован поступак обезбеђења дозво
ле, грађевинску дозволу добијену уз
поступак легализације или решење о
озакоњењу или доказ да је започет
процеслегализацијеилиукњижење.
Максимална висина средстава

суфинансирања за меру уградње и

набавке материјала за термичку изо
лацију спољних зидова и кровова
износи 500.000 динара, за набавку и
уградњупрозораи спољнихврата са
пратећим грађевинским радовима је
милиондинараизанабавкуиинаста
лацијукотловаипећинаприроднигас
или биомасу средства су висини од
500.000динара.Одукупнодвамилио
на динара, половина средстава су
локалне самоуправеи половинанад
лежногМинистарства.
Подносилац пријаве може конкури

сати само за једну од три понуђене
мере.
Све информације везане за овај

конкурсмогуседобитипутемтелефо
на 022/400600 или електронски на
адресуbogdankа.filipovic.lekic@irig.rs
Иришкаопштинаћеурадитипренос

средставаискључиводиректнимкори
сницима, а то су привредни субјекти,
односно фирме које ће реализовати
овемереенергетскесанације.
–Овојеконкурсзакрајњекорисни

ке,односнограђане,алионимогуда
тражесредствасамозаједнуодпону

ђенетримере.Овегодинесмодобили
милион динара и то је мање новца
негоштосмоочекивали.Тонијевели
киизнос.Конкурстраједо23.септем
браи ја не сумњамдаће  грађани у
том периоду успети да прикупе сву
потребну потребну документацију –
кажеТихомирСтојаковић,председник
иришкеОпштине.

С. Џаку ла

Обустава 
саобраћаја
Због радова на рехабилитацији

државног пута Другог Б реда број
313одИригадоВрдника,од1.сеп
тембра од Врдника до раскрснице
са локалним путем за Руму, току
светлог дела дана, саобраћај се
одвија једносмерно наизменичним
пропуштањемитоудужинидо500
метара.
Овакав режим саобраћаја ће

важитидо30.октобра.

„БЕШКА ФЕСТ“: Чари бавар ске и вој во ђан ске кул ту ре и гастро но ми је

За сваког по нешто
Манифестација „Бешка фест“ ове

године одржана је првог викенда у
септембру, тачније 3. и 4. септембра.
Дводневна манифестација својим
богатим садржајем привукла је вели
ку пажњу медија и велики број посе
тилаца.УБешкуовегодине,збогепи
демије корона – вируса, нису стигли
гости из партнерског баварског града
Карлсхулд,алисусеукључилипутем
видео–линкаина тајначинпоздра
вили присутне на манифестацији са
надомдаћеследеће годинемоћида
присуствују манифестацији. Присут
не јепоздравиоипредседникОпшти
неИнђијаВладимирГаккоји јерекао
дајепартнерствокојенегујуопштина
Инђија,БешкаиКарлсхулднештошто
идаљетребанаставити,алиидасе
реализијеимноштвозаједничкихпро
јеката.
– Манифестација „Бешка фест“ је

једна од најзначајних коју општина
Инђија има.Није у питању само број
посетилаца већ говори и о суштин
ској мултикултуралности, која се рет
ко где може видети. Уједно, предста
вљапразникмеђуљудимакојидолазе
изНемачке и оних којиживе у нашој
општини.Нажалост,овегодиненисмо
могли да угостимо наше пријатеље
из Карлсхулда, али се надам да ће
већследећебитиприсутнина„Бешка
фесту“–истакаојеГак.

Током обе вечери, посетиоци су
могли да уживају у богатом култур
но –уметничком и музичком програ
му за који су били задужени Култур
но – уметничко друштво „Соко“ из
Инђије, тамбурашки оркестар Јовице
Николићаи„Синовци“,алиирокбен
дови „Џепови“ и „SanyaDRio“. Тако
ђе, могли посетиоци су да пробају
баварскеспецијалитетебелеицрвене
кобасице, леберкез, баварске пере
це, затим куглофе, баварске торте и
колаче, али и војвођанске специјали
тете – бешчанску кобасицу, шваргле,
џигерњаче, роштиљ,  крофне, штру
дле,питеисалчиће.

Подсећамо, повод за организовање
оваквогфестивалауБешкијето,што
поменуто село инђијске општине има
партнерство и дугогодишњу сарадњу
са баварском општином Карлсхулд.
Уговор о партнерству Бешке и Кар
лсхулда потписан је 2010. године од
кадасеинегујепријатељствоизмеђу
овадваместа.
Организаториманифестације и ове

године били су Туристичка органи
зација општине Инђија и Завичајно
друштво „Стара Бешка“. Манифеста
цијајеодржанаподпокровитељством
ОпштинеИнђијаиВладеВојводине.

М.Ђ. 
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САСТА НАК СА МАЂАР СКИМ
ИНВЕ СТИ ТО РИ МА

Раз го во ри
о изград њи пого на

Председник општине Шид
ЗоранСеменовићјесасарад
ницима одржао радни саста
нак31.августасадиректором
развојакомпаније„UBMFEED
д.о.о.” Ач Казмер Чабом,
директоромфирме„ABRAZIV
KFT” Мондик Золтом и про
јектниминжењеромкомпани
је„ABRAZIVKFT”КнјурРобер
тином. Током састанка, било
је речи о инфраструктурним
питањима, динамици радова
и условима за почетак град
ње погона компаније „UBM

FEED д.о.о.” у индустријској
зони Адашевци. Мађарска
компанија „UBMFEEDд.о.о.”
лидерјеупроизводњисточне
хране на западном Балкану.
Подсетимо, почетком годи
не су представници компа
није у Кабинету председника
Општинепотписалиуговорса
Републичком дирекцијом за
имовину о куповини земљи
штауиндустријскојзониАда
шевци. Реч је о гринфилд
инвестицији вредности 20
милионаевра.

ЕНЕР ГЕТ СКА САНА ЦИ ЈА У ШИДУ

Инфо – дан
У сали Скупштине општи

не Шид 3. септембра, орга
низован је инфо – дан за
привредне субјекте који уче
ствујууреализацијиПројекта
енергетске санације стамбе
них зграда, породичних кућа
и станова. На инфо дану су
учествовали представни
ци фирми „Гвожђар ИНЕКС”,
СЗР„ALGOR”,ПР„Роло“,про
изводно предузеће „AGREX”,
СЗТР „Termolux“, „Ролопласт
1964“ из Лаћарка (заступни
штво Шид) и „Термоконвој
Плус“ из Земуна (овлаште
нидистрибутерзаШид).Ове
фирме су прошле на конкур
су које јеОпштинаШид рас
писала. Једну од поменутих

фирми грађани, који прођу
на конкурсу енергетске ефи
касности, ће моћи да бирају
заизвођачаодабранихрадо
ва енергетске ефикасности.
Токоминфо–дана,председ
ник комисије Ђорђе Томић
и чланови комисије упозна
ли су привредне субјекте на
којиначинтребадаприступе
реализацији пројекта. Јавни
позивзазаинтересованегра
ђане за Пројекат енергетске
санације је у току и траје до
13.септембра2021.Пројекат
енергетске санације стамбе
них зграда, породичних кућа
истановаспроводиОпштина
Шид уз подршку Министар
стварударстваиенергетике.

Са радног састанка

Медијски пројекат „Шид општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Шид.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

БАЧИНЦИ

Срем ски ручак чобан ски

На ранчу „Чесмин До” у Бачинцима, 4.
септембра одржана је традиционална
манифестација„Сремскиручакчобански”.
Манифестацију је отворила помоћница
покрајинског секретара за пољопривреду,
водопривреду и шумарство Љиљана
Петровић, а присутне је поздравио пред
седник Месне заједнице у Бачинцима
ЂорђеСтевић.Иовегодине,посетиоцису
моглидауживајуупривредном,спортском

икултурномделупрограма.Упривредном
делупрограмаодржанајесмотраовацаи
коза,представиласусеудружењаженаса
ручним радовима, као и стари занати и
занатскипроизводи.Културнидеопрогра
маобележилисунаступикултурно–умет
ничких друштава, песника и оркестра. У
такмичарскомделуманифестацијејеорга
низовано такмичење у пецању, преноше
њу јагњета преко понтона, чобанском

петобоју,дефилеукоња,кувањунајбољег
овчјегпаприкаша.Најуспешнијимтакмича
риманаграде јеуручиопредседникСкуп
штине општине Шид Тихомир Стаменко
вић.ОрганизаториСремскогручкачобан
скогсу:Удружењеграђана„Сремскиручак
чобански” и Месне заједнице Бачинци уз
подршкуКултурно– образовног центраи
ТуристичкеорганизацијеШид,аподпокро
витељствомОпштинеШид.



178. SEPTEMBAR 2021.        M NOVINE

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕНА „БЕЛИ АНЂЕО“, ДВО РО ВИ

Дра ги гости Сре ма
Током септембра, уколико

то епидемијска ситуација
дозволи, у Срему ће бити
организоавно неколико
манифестација које за циљ
имајупрезентацијусремачке
хране,пољопривреднихпро
извода, али и обичаја по
којима су сремска места и
позната.ТакоћеуДобринци
мабитиодржанотакмичење
укувањубећарпаприкаша,у
Голубинцима Дани рузмари
на, а у  Сурчину фестивал
сремачкихколача.Инаовим
манифестацијама, као и на
претходним, Сремицама у
госте долазе чланице Удру
жења жена „Бели Анђео” из
Дворова из Републике Срп
ске, које на најбољи начин
презентују гастро понуду
свогкраја.
Километри нису препрека

за чланице Удружења жена
Бели Анђео”, које воле да
дођууСремипредставесво
ју гастрономску понуду. Увек
сурадовиђенегошћеусрем
скимместимаукојимаредов
но добијају похвале за све

оношточинињиховуетно–
трпезу.
–Углавномсмопознатепо

нашој етно – храни. Често
смо у Срему доносили
уштипке,погачицеихлебод
црног брашна. Сремци су
имали прилику да пробају и
нашечваркеалиидругепро
изводеиморамдакажемда
сетосвимакојисупробалии
свидело, каже  Радинка
Тодић председница Удруже
њажена„БелиАнђео”.

Дворовчанкеувекодговоре
на тему манифестације, а
највишеволекадаприпрема
ју старинске колаче, тако да
су на једној од последњих
сремских манифестација
донелешапице.
– Увек се потрудимо да

направимо колаче наших
бака,онестаринске каошто
сушапице.Имиихправимо
каоикодвасуСрему.Стави
мо маст, брашно, прашак за
пециво или сода бикарбона,

ако има, додају се ораси.
Такосушапицебоље.Важно
је да тесто буде како треба
даможелакодасеизвадииз
плехића. Али ми смо то
савладалеиправимоихбез
икаквих проблема, прича
РадинкаТодић.
Иначе, увек радо дочекају

женеизСрема,кажеДаринка
идодаједа јењиховојмани
фестацији која је одржана у
јулу,абиојетоЕтно–сајам,
једна од награда отишла у
рукеУдружењужена„Среми
це” изПећинаца.Поносна је
Даринкаиначињеницудаје
овогодишњи Етно – сајам
отворио градоначелник Бје
љине Љубиша Петровић, а
награде и признања учесни
цима је доделио тамошњи
министар пољопривреде
БорисПашалић.
ПотврдилесуженеизДво

рова да ће ускоро поново
битиуСрему.Акакоинеби,
када је календар етно –
манифестацијадокрајасеп
тембраскоропопуњен.

З. Мар ко ви но вић

Радин ка Тодић

ССТШ „МИЛЕН КО БРЗАК УЧА“ У РУМИ

Курс за упра вља ње дро ном
Пројекат „Our Friend Mr Robot“ је

називпројектауоквирупрограмаЕра
змус+,којијепочео15.октобрапрошле
године и траје до 14. октобра 2022.
године.КоординаторпројектајеЦентар
новихтехнологијаизРуме,апартнери
сушколаизпортугалскогградаБарце
лос,ШколскицентаризСежанеирум
ска Техничка школа „Миленко Брзак
Уча“.Циљпројекта јеразвојкомпетен
цијанаставникаиученикакрозстрате
шко партнерство и повећање њиховог
знања у области нових технологија.
ГлавнициљједаИТкомпанијеуЕвро
пидобијумладе,образованеИТрадни
ке.
Уоквирупројектаћесеодржатикур

севаобукекрозстратешкопартнерство
измеђуСрбије,СловенијеиПортугали

је и писање приручника са детаљним
упутствима са курсева обуке. С обзи
ром на то да компаније траже младе
људе који ће радити као оператери
беспилотнихлетелицадронова,дизај
неределовароботанамењенихзаупо
требуупољопривреди,каоиоператере
и програмере 3Дштампача организују
сеуправокурсевиуоветриобласти.
Задатак компаније из Србије је био

даобезбедиобукуза12ученика–чети
рикурсастручнеобукеизсвакеземље
програмера, електричара и машинског
техничараишестнаставника,подво
јеизсвакеземљеучесницепројектаи
тонатемурадабеспилотнихлетелица.
Задатак партнера из Португала је да
обезбедиобукууобластипрограмира
ња робота и аутоматизацију његових

одређенихделова,апартнераизСло
венијеједаствориновимеханичкидео
зароботаузупотребу3Дштампача.
Послереализацијесватрикурсаобу

ке, сачиниће се приручник на енгле
ском, као и три приручника на матер
њемјезикупартнерскихземаља.
Програм који обухвата  боравак

наставника и ученика из Португала и
СловенијереализованјеуРумиод29.
августадо3.септембра.Утомпериоду,
наставници Техничке школе „Миленко
БрзакУча“икоординаторпројектаЦен
тар нових технологија  имали су обу
ку  са ученицима из поменутих зема
ља. Учесници пројекта су посетили и
Машински факултет у Београду као и
ИТкомпанију„Информатика“уБеогра
ду. С. Џаку ла
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„БАНО ШТОР СКИ ДАНИ ГРО ЖЂА“

У част грожђу и вину

УБаношторује4.и5.септембра одржана тра
диционална манифе

стација „Баношторски дани
грожђа“. Први дан манифе
стације обележио је свечани
дефиле младића и девојака
у народним ношњама, који
су потом извели фолклорне
наступе. Након тога, посети
оцисумоглидавидепроцес
прераде грожђа на традици
оналан начин, а у вечерњим
сатима да испрате концерт
певачицеСнежанеЂуришић.
Токомманифестацијејеорга
низован и културно – умет
нички програм.Посетиоци су
уживали уз музику тамбура
шкогоркестра,иамоглисуи
даобиђуизложбурукотвори
на удружења жена и домаће
радиности.Унедељу,5. сеп
тембра организовано је так
мичење у кувањупударца уз
пратњутамбураша.
Свечаном отварању првог

дана манифестације, при
суствовала је председница
Oпштине Беочин Мирјана
МалешевићМилкић.
– Највећи терет организа

цијејеизнелаМесназаједни
цу Баноштор, која ову мани
фестацију увек организује
на савршен начин. Локална

самоуправа је више била
испомоћ, јер је Месна зајед
ница све сама органозовала
и осмислила. Урадили смо
превентивносвемерекоје је
требалодаспроведемодаби
свебилобезбедно.Овегоди
не имамо и богат културно –
уметнички програм, рекла је
МирјанаМалешевићМилкић.
Радивој Ракић, председ

ник Савета месне заједни
це,рекао једа језадовољан
организацијом.
–Организација је иста као

и претходних година, корона
нас је омела па посетилаца
у односу на претходне годи

не има мање.Мислим да ће
концертипривућивишељуди,
удружења су се одазвала,
невладинеорганизације,тако
даништанефали,идабудеш
иситинапитида сепрове
селиш. Манифестација је
толикотогадоброгдонелада
Баношторвишенемапробле
ма са продајом вина. Бано
шторско грожђе је изузетно
добро и ове године, рекао је
РадивојРакић.
ИванаБранков,директори

ца Центра за културу, спорт
итуризам,рекла једа јеова
манифестација од великог
значајазаопштину.

– Баношторци су уиграни
тим, они већ 25 година орга
низују ову манифестацију.
Морам рећи да сам и ја пре
25годинабилауорганизаци
ономодбору кадсморадили
прву манифестацију „Бано
шторскихданагрожђа“исва
ка наредна година и свака
наредна манифестација је
оплемењена новим садржа
јима. Људи су навикли да
дођу у Баноштор да се дру
жеилепопроведу.Осимтога,
имамо приказ бербе грожђа,
широкупонудувинаиракије.
Баношторјекаоједнооднај
лепших и најпродуктивнијих
места у нашој општини заи
ста туристички заступљено
намапиСрбије. Вино је изу
зетноукусно.Кажудасузато
заслужнадвасунца,односно,
самосунцеињеговодсјајна
Дунаву. Али, ја мислим да
су вина укусна и добра због
љубавиљудикојихихправе,
љубави према Срему, Војво
дини, рекла је  Ивана Бран
ков.
Марица Радошевић из

Винарије „Радошевић“ је
рекла да је за квалитетно и
леповинонајзаслужнијепод
небље.
–Винарија јерегистровано

Председница Општине
Мир ја на Мале ше вић Мил кић

Јован Стој ко вић, пред сед ник клу ба „Вино гра да ра и вина ра Све ти Три фун“

Ива на Бран ков
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2004.године.Маласмовина
рија и постепено се развија
мо. Ове године представили
смо вина: траминац, грашац,
розе, она се највише купују.
Мисмоспецифичнавинарија,
производе пласирамо углав
ном по ресторанима, а осим
тога купци долазе и у наш
подрум.Винасулепаиквали
тетна.Зато језаслужноспе
цифично је поднебље, река,
достасунчанихданаугодини,
сласт,односсластиикисели
не.Постоји12регистрованих
винарија у Баноштору и све
лепораде.Разлика јесамоу
асортиману. Излажемо сваке
године, свиђа нам се мани
фестацијаиимадобародзив,
реклајеМарицаРадошевић
Јован Стојковић, председ

ник клуба „Виноградара и
винараСветиТрифун“,пред
ставио јевинаизсвојевина
рије.

– Подрум „Стојковић“ про
изводи 43.000 литара вина
годишње. Од тих вина, има
мо две врсте белог вина:
италијански ризлинг и шар
доне, розе и каберне суви
њон. Вина стоје у дрвеним
бурадима.Имамопетхектара

винограда, а у склопу нашег
подрума вина се налази и
дегустационасала.Мушери
је обично долазе у подрум и
питајукојејенајбољевино,ја
импонудимда  пробају свих
петврста,иондаодлучекоје
језањихнајбоље.Упослед

њихпет,шестгодина,највише
се купује розе, и бела вина.
Све зависи да ли је шардо
не или италијански ризлинг.
Розе вино је полуслатко па
ихнајчешћеузимајужене.То
се највише тражи и потроши
прво.За винограде је година
била добра и сушна, а киша
је добро дошла. Мислим да
ће берба раних сори ускоро
да почне тако да ћемо успе
ти да отклонимо евентуалне
штетенагрозду.Ималисмоу
јулумесецуледа.Дакле,има
оштећења20одсто,алинада
мо се да ће све бити добро.
Наманифестацијипроизводе
је изложило десетак винари
ја, то је за једномаломесто
задовољавајућеимиможемо
сатимдасепоносимо,рекао
јеЈованСтојковић.
Удружење „Бела Ружа“ из

Раковца изложило је ручне
радове и домаћа јела. Како
кажеТањаАјетииз тог удру
жења, радо се одазивају на
оваквеманифестације.
– Удружење учествује 14.

пут заредом. Бавимо се очу
вањем традиције и културе,
као и хуманитарним радом.
Представиле смо колекцију
сувенираизнашерадионице,
затим смо направиле салчи
ће  садомаћимпекмезомод
кајсија, штрудле, бундевару,
питу са вишњама, погачице
са чварцима и дрождином.
Најбитније је да су посетио
цизадовољни,даокусенаше
специјалитете и да намдођу
поново,реклајеТањаАјети.

К. Вереш
Б. Туца ко вић

Медијски пројекат „Беочин од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Беочин.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Про цес пре ра де гро жђа на тра ди ци о на лан начин

Дегустација вина

Ради вој Ракић Тања Аје ти
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ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

Аша ња игра ла
за Космет
УАшањије,28.августа,одр

жанатрећахуманитарнаакција
„ИграјзаКосмет“,токомкојесе
великибројмештанаиучесни
ка из околних насеља такми
чиоустономфудбалуипикаду.
Од средстава прикупљених од
уписнина и котизација за так
мичење,каоиоддобровољних
прилога сакупљено је укупно
105 хиљада динара, који ће,
по речима организатора, бити
уплаћениудобротворнесврхе.
Савет месне заједнице у

Ашањи је свесрдно подржао
овуакцију,апредседникуСаве
та Милану Балабану, уруче
на је Захвалница за хуманост
и добро дело исказано према
социјално–угроженимпороди
цама,институцијамаицрквина
КосовуиМетохији.
Каконам јерекаодомаћини

организатор Марјан Поповић
из Ашање, основни циљ хума
нитарнеакцијеједасематери
јалноиморалноподржисрпски
народ,нашесветињенаКосову
иМетохији,алиинароднекухи
ње.
Поред такмичења и доброг

дружења,засвеучесникехума
нитарнеакцијеМесназаједница
Ашањаприпремилајетрадици
оналниловачкипаприкаш.

ОПШТИН СКО ВЕЋЕ

Фор ми ра ње музе ја „Купи ник”
НаседнициОпштинскогвећаопшти

не Пећинци, одржаној 31. августа,
већницисудалипозитивномишљење
наизменеСтатутаКултурногцентра,
којима је настављено испуњавање
услова за формирање Музеја „Купи
ник”.Музеј ће радити у саставу Кул
турногцентра,алићеседиштемузеј
скејединицебитиуКупинову.
Како је образложила начелница

Општинске управе општине Драга
на Крстић, измене Статута су доне
те у области делатности Културног
центра,којесусадапроширенеина
музејскуделатнос.Притом,максима
лан број запослених на неодређено
времеуКултурномцентрујеповећан
за један што, како је рекла Драгана
Крстић, неће утицати на укупан број
запослених на неодређено време у
Општини.
Позитивно мишљење Општинског

већа су добили и програми посло
вања Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ и Јавне
установе„Спортскицентар“.

АШАЊА

Поло же ни вен ци на спо ме ни ке 
жртва ма Дру гог свет ског рата

ПредставнициМесне заједнице Ашања
иОпштинеПећинци,упетак3.септембра,
положиливенцесунаспоменикнародном
хероју Влади Обрадовићу Каменом и на
споменик палим борцима и жртвама
фашизмауДругомсветкомрату.Церемо
нија је одржана поводом сеоске славе у
Ашањи,авенацсуположилиипредстав
нициУдружењаратнихвојнихимирнодоп
скихинвалидаопштинеПећинци.
Испред Општине Пећинци венац је

положио заменик председника Општине
ЗоранВојкић,којијетомприликомистакао
да хероји и жртве не смеју бити забора

вљени.Онјеокупљенимосновцимапору
чиодасуонитикојитребаданаставеса
српском слободарском традицијом и да
сећањенаславнепреткеочувајуубудућ
ности.
Председник Савета месне заједнице

Ашања Милан Балабан тим поводом је
изјавиодајеобавезаданашњихибудућих
генерациједапоштујужртвукојусунаши
прециподнелиидачувајуслободуукојој,
захваљујућињиховојжртви,данасужива
мо. Молитвени помен палим броцима и
жртвамафашизмаслужиојемеснипарох
АлександарУрумовић.
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Медијски пројекат „Пећинци – општина будућности“ се суфинансира из буџета Општине Пећинци.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ЗАВИ ЧАЈ НА КУЋА У ШИМА НОВ ЦИ МА

Без про шло сти нема будућ но сти
УШимановцима је у суботу,

28. августа, свечано отворена
Завичајнакућа.Просторкојије
осмишљендабудеместооку
пљањамештанаШимановаца,
али и место у којем ће, како
је рекао заменик председника
Општине Пећинци Зоран Вој
кић,посетиоцисасвихстрана
света моћи да се упознају са
Шимановцима, са прошлошћу
исадашњошћу,алиисавизи
јомбудућностиовогнасеља.
Према речима председника

СаветамеснезаједницеШима
новци Александра Мандића,
идеја о оснивању Завичајне
кућејепотеклаоднеформалне
групе грађана „ВолимоШима
новце“. Ову иницијативу је
прихватила Месна заједница
и реализовала је уз подршку
ОпштинеПећинци.
–Овојеместогдећемоево

циратиуспомене,алииместо
где ће, надамо се, настајати
нове идеје. Ово је простор за
све људе који желе боље да
упознају Шимановце, њихове
људе ињихове ћуди. Завичај
накућауШимановцимајепод
сетникдабезпрошлостинема
будућности – изјавио је Ман
дић.
НаотварањуЗавичајнекуће

представљене су и две књи
ге – монографија „Шиманов
ци“ и фотомонографија „Моја

земља“. Аутор монографије
„Шимановци“ је Александар
Ђорђевић,којикажедајеидеја
озаоводелозачетапредесе
так година, када су различити
људикојимасуШимановцина
срцу,иаконекиодњиходавно
неживеутомместу,почелида
себавеовимсремскимселом,
свако из свог домена рада и
интересовања.
ПосетиоциЗавичајнекућесу

могли да погледају и изложбу
фотографијаСлободанаЧави
ћа, Шимановчанина који сво

јим објективом већ годинама
бележизанимљиветренуткеи
ликовесвогзавичаја.
– Фотографије Слободана

Чавића су препуне емоција.
Човеккадагледањеговефото
графијеосећаамбијентиљуде
којисеналазенањима,њихов
животињиховобитисање.На
фотографијама старих зана
тлијаонперфектноспајачове
ка,посаокојирадииамбијент
који одражаваживот тог чове
ка. То је оно што Слободана
Чавића издваја од осталих

фотографа – изјавио је Дани
ло Цветановић, мајстор фото
графијеи једаноднајстаријих
члановаФотосавезаСрбије.
Свечаност су својим насту

пима употпуниле Анђела
Денић, која је говорила песму
оСремцуиСремици,иМери
ма Радивојевић која је интер
претирала одломак из књиге
„Дивани сашора“ЂокеФили
повића, а завичајној атмосфе
ри су умногоме допринели и
шимановачки тамбураши под
вођствомСлавкаЈуришића.

КУПИ НО ВО

Помен стра да лим
у Првом и Дру гом свет ском рату
ПредставнициСаветамеснезајед

ницеКупиновоначелусапредседни
ком Савета Перицом Одобашић и
представници Удружења потомака
ратникаослободилачкихратова1914
–1945подружницаСурчин,положили
су у суботу, 4. септембра, венце на
спомен – обележје учесницима и
жртвамаВеликогратауцентруКупи
нова, поводом обележавања 107.
годишњицепочеткаофанзивесрпске
војске у Срем, 6. септембра 1914.
године, као и на спомен – обележје
учесницимаижртвамафашистичког
терораизДругогсветскограта.Цере
монији полагања венаца присуство
вала је председница Скупштине
општинеПећинциДубравкаКоваче
вић Суботички, као и велики број
мештана.

Обраћајући се присутнима, пред
седник Савета Перица Одобашић
подсетио је на значај оба спомен
обележја, јер,какојерекао,жртвеи
учеснициобаослободилачка рата у
значајној мери су утицали на даљи
ток историје и ратовања, а, како је
рекао, народ који заборави своје
преткеињиховавеликадела,њихо
вужртвуистрадања,немапрактич
но ни право да очекује поштовање
потомака.
Датумвезан заДруги светскират,

поречимаОдобашића,односисена
датумкадајеселопрвипутослобо
ђеноуноћиизмеђу3.и4.септембра
1943. године када су партизанске
снагеослободилеКупиновоипроте
ралеусташко–домобранскупостају,
којајебиластациониранауселу.Тај

дансебележикаоослобођењесела,
иако је коначно ослобођење било
после20.октобра1944.године.
НаспоменплочижртвамаВеликог

рата уклесана су имена Купинаца –
Солунацакојисуучествовалиупро
бојуСолунскогфронтаи учествова
ли у ослобађању Србије, док су на
споменобележјужртвамафашистич
ког терора из Другог светског рата
уклесанаименаготово240Купинаца
којисубилиприпаднициНОБаалии
Купинцикојисунастрадалиулогори
ма широм Европе и они који су
настрадалиусамоматаруКупинова
који су немилосрдно убијани док су
радилиусвојимпољима.
Молитвени помен палим борцима

и жртвама свих ратова служио је
меснипарохПредрагМихајловић.
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Медијски пројекат „Стара Пазова од среде до среде“ се суфинансира из буџета Општине Стара Пазова.
Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

ОПШТИ НА СТА РА ПАЗО ВА НАГРА ДИ ЛА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕ ЂАКЕ

Вред ни покло ни за нај бо ље
ОпштинаСтараПазова,садавећ

традиционално, наградила је
вредним робним и новчаним

наградаманајбољеученикеинастав
нике  из свих школа   за постигнуте
успехе у претходној школској години.
Поклоне од локалне самоуправе при
милојеоко200ученикаи60наставни
канасвечанојманифестацијиуПозо
ришнојсали31.августа.

Иакојепрошлашколскагодина,про
теклаузнакуонлајннаставе,значајни
резултатинакојесмонавиклиодсве
странихученикастаропазовачкихшко
ла,нисуизостали.Упротеклојшколској
годинибило је 15 ђака генерације, 60
Вуковаца, 18 ученика награђених на
међународнимтакмичењима,28учени
ка са освојеним местом на републич
кимтакмичењима,40учениканаграђе

них на  међуокружном и 38 ђака на
екипнимтакмичењима.
Општинајенаградилаи15наставни

ка и васпитача и 45 ментора најуспе
шнијих ученика. По предлогу Актива
директора, као најбољи директор је
награђен Јанко Хавран, директор
Основнешколе„ХеројЈанкоЧмелик”.
–Могу самода се захвалимАктиву

директорашкола,којимејепредложио

Награ ђе ни најбољи ђаци

ДОНА ЦИ ЈА ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Шест нових возила за Дом здравља
ОпштинаСтараПазовајеДомуздра

вља„ДрЈ.Ј.Змај”дониралашествози
ла,трисавременоопремљенасанитета
и три путничка возила. Кључеве је
директорки др Снежани Табаковић  у
четвртак, 2. септембра свечано уручио
председникОпштинеЂорђеРадиновић
уприсуствудрСнежанеБојанић,помоћ
нице покрајинског секретара за здрав
ство, која је нагласила да ова локална
самоуправаможедабудепримероста
лима
–Тосуврловажнеинвестиције,иово

лики број возила, три санитета, и три
путничка возила, заиста немамо при
мер, да видимо сваки дан, рекла је др
Бојанић.
Иако локална самоуправа није осни

вач здравствене установе, препознаје
потребуулагањауздравство,којепред
стављаједанодприоритаопштинеСта
ра Пазова. Јако је важно опремање
Дома здравља и амбуланти у свим
местимаопштине.Заовавозиламарке

Доде ла кљу че ва
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ЦРВЕ НИ КРСТ РУМА

Акци ја дава ња крви

УсарадњисаЗаводомзатрансфузију
крви Војводине, Црвени крст у Руми је
организоваосвојуредовнуакцијудобро
вољногдавањакрви2.септембра.Речје
о 15. редовној градској акцији, од 20
укупнопланираниховегодине.Акцијаје
ималадобародзив,пријавиосе81дава
лац,а78лицајеидалокрв.Међуњима
је и деветоро оних који су се први пут
одазвалодадајукрв.
Имајући у виду да су залихе крви на

минимуму, а потребе су велике, 3. сеп
тембрајенаГрадскомтргуорганизована
и ванредна акција давања крви. Тран
сфузиомобил Завода за трансфузију
крвиВојводинебиојенатргуод10до14
часова.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР РУМА

Про мо ци ја збир ке 
песа ма
„Одавдедонебаиназад“јеназивдру

ге збиркепоезијеРумљанинаМиросла
ва–БатеНинковића,којајепромовиса
на у Културном центру пред бројном
публиком и ауторовим пријатељима.
Овазбиркапесамајенасталаупротекле
две године, док је прву збирку „Где је
излазгосподо“МирославНинковићобја
виопренеколикогодина.Тапрвазбирка
јенасталарелативнокасно,послењего
ве педесете године живота, мада се
писањемпоезиједугобавио.
Нинковићјерекаодамуједрагошто

је после толико година ту прву књигу
објавио, што она постоји и зато што је
оставио траг иза себе својој деци, али
свимакојисујечиталиимождаунеком
стихупрепозналисебе.

ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА
„БОР КО ВАЦ“

Мура ли на згра да ма 
у цен тру гра да
Од пре неколико година Завичајни

музејуРумијеувеоодређененовинеу
организацију традиционалне Ликовне
колоније„Борковац“,кадасуитеме,али
иуметничкеформеитехникеупитању.
Такодајебилоауторакојисусебавили
рециклиранимматеријалима,сликанесу
разгледнице Руме, млади аутори су
давалиличнипечатмајицама...
Ове године Ликовна колонија „Борко

вац“јеодржана4.и5.септембра,ауче
ствовалисумладитимовиизБеограда,

Суботице, КосовскеМитровице иРуме.
Осликаване су зграде у центру града,
познате као „куле“. Као резултат ового
дишње колоније, град ће имати четири
новамуралакојићекрасити„куле“уцен
тру, а на тему „Осликај стих“ из поеме
МикеАнтића„Војводина“.
Наравно,каоикодпретходнихколони

ја,стручнижириоцењујекојијенајбољи
рад,апобедникдобијаПлакету„Миливој
Николајевић“. Изложба радова се, по
традицији,одржавакрајемновембраили

почетком децембра. Тада ће се прогла
сити и победник, а публика ће моћи да
видинацрте,идејнескице,фотографије
које прате цео процес израде мурала,
као и велике паное на којима ће бити
одштампаниурађенимуралинаколони
ји.

ГЦ „СРЕМ“ РУМА

Поче ла вак ци на ци ја 
тре ћом дозом
У Геронтолошком центру „Срем“ у

Румистрогосепридржавајусвихпропи
саних епидемијских мера. Према пода
цимакојесмодобилипредвикенднема
забележенихслучајевазаразе корона–
вирусом. Такође, започело се са дава
њемтреће,„бустер“вакцинезапослени
ма и корисницима код којих је прошло
шест месеци од ревакцинације, али се
упоредодајуипрвевакцинезапослени
макојисуодлучилидасесадавакцини
шуилиновопристиглимкорисницима.
Како сазнајемо, од 118 запослених у

овој установи, вакцинисано је њих
седамдесетак, каоисвикорисницикоји
сумоглидапримевакцину.Садаћесе
трећадозадаватисукцесивно,какобуде
протицалошестмесециодревакциниса
ња.
У ГЦ „Срем“ и даље је могуће да се

организујупосетеуконтролисанимусло
вима,алиихјепотребнонајавитителе
фоном на број 022/472 699, локал 507.
Пријавесеобављајураднимданимаод
13до14часова.Посетиоциморајубити
вакцинисани или да имају негативан
ПЦР тест, а посете су могуће само код
корисникакојисукомплетновакциниса
ни. С. Џ.

за ово изузетно вредно признање и
хвалаОпштиништоподржаванесамо
директоре, већ и школе и школски
систем, подржаванаставнике, опрема
школе и брине о целом школству у
Старој Пазови, истакао је Јанко
Хавран,
Признања ђацима и наставницима

уручилисуНаташаМићић,председни
ца Скупштине општине, Наташа
Милаш , помоћница председника
Општине, као и председник Општине
Ђорђе Радиновић. Он је, честитајући
награђенима,изразиожељудалокал
насамоуправаквалитетнемладељуде
подржиисачуваусвојојсредини.
– Општина Стара Пазова брине о

просветииошколама.Изградилисмо
две нове школе, а тренутно радимо
пројектну документацију и следеће
годинетребадаградимоновутехничку
школу,којабибилапоновиммодели
маистандардима,сапотребамазани
мања која  савремене компаније које
долазе на територију наше општине
захтевају. Надамо се да ћете остати,
живети и радити у Старој Пазови,
рекаојепредседникРадиновићприли
комнаграђивања.
Локална самоуправа је издвојила

значајна средства како би најбоље
ђакенаградиламодернимсмартсато
вима,преносивимпуњачима,новчаних
поклон–честитки,књига.
Поредтога,Општинаобезбеђујебес

платне уџбенике за све ђаке прваке,
регресирапревозученикаистудената,
финансира боравак трећег и сваког
наредног детета у предшколској уста
нови, а петнаестодневним едукатив
ним путовањем на грчко оствро Крф
награђујенајбољеученике.

Дани је ла Гор чић 

фолксвагенјеиздвојенопреко30мили
онадинара.
–Схватилисмоколикосуовисаните

ти јако важни.Од брзине, сигурности и
опремљености возила некад некоме и
живот значи и зато је битно да возила
будуноваиисправна.Одлучилисмосе
завеликибројвозила,алиизаквалитет
нумарку,рекаојеЂорђеРадиновић.
ДиректоркадрСнежанаТабаковићсе

захвалилаПокрајинскогвлади, која јеу
претходном периоду донирала колпо
скоп за гинеколошку службу, као и
Општини на овој, донациј, која је од
великогзначаја,јерДомздрављапокри
ва велику територију велики број кори
сниказдравственезаштите.
– Имамо  пуно рада на терену, и од

странехитнеслужбе,кућноглечењадо
патронажне службе. Дом здравља без
добрих возила не може да функциони
ше,казалаједрТабаковић.
Допацијенатаћесесадлакшеибрже

стизати, имоћићедобијуквалитетнију
помоћ,захваљујућиобновљеномвозном
паркууДомуздравља.Новавозилаће
поправитистањевозногпарка,аОпшти
на тако и Покрајина ће наставити да
помажуздравстенисистем.Уприпреми
је техничка документација за рекон
струкцијуДомаздрављауСтаројПазо
ви.

Зден ка Кожик
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НА СТРУЧ НА СЛУ ЖБА У РУМИ

Паље ње стр њи шта је штет но
УвремекадаширомЕвропе

букте пожари, треба подсети
ти на штетност и забрану
паљења стрњишта у нашој
земљи.Наконскидањаусева,
посебно пшенице и кукуруза,
потребнојеукраткомпериоду
заорати жетвене остатке на
дубинуод12до15центимета
ра. Никако не треба након
жетве палити жетвене остат
ке, јер јештетно, али и зако
номзабрањено.Засвепрекр
шиоцесупрописанеиодређе
не казне које се крећу и до
милиондинара.
Иако се годинама уназад

апелује на пољопривреднике
дастрњиштанетребапалити
негозаоравати,многитеапе
ле не као да не чују. Чак ни
чињеницадапољопривредник
који пали жетвене остатке на
својимњивамаодлазиупаси
ван статус, не спречава поје
динедаодмахнаконскидања

усевазапалеостатке.
– Константно подсећамо

пољопривредникенаштетност
паљења стњишта на њиви.
Нијепроблемсамокадапољо
привредници запале жетвене
остатке на својој њиви, про
блемнастајеи кадасепожар

прошири на суседне парцеле.
Ако се утврди кривична одго
ворност власника њиве, он
аутоматски одлази у пасиван
статуснатригодине.Топрак
тично значи да је пољопри
вредногаздинствонатригоди
не дисквалификовано и не
можеда конкуришезадржав
неподстицаје. Такође,пољо
привредник са својим земљи
шнимфондомлазиукомплет
но пасиван статус што значи
даганеможедатидаихобра
ђујеидобијеподстицаје,каже
Угљеша Тркуља из Пољопри
вреднестручнеслужбеуРуми.
Иако добро знају да се

паљењем стрњишта првен
ственоуништавахумус,којије
и носилац плодности земљи
шта, поједини пољопривред
ници од ове штетне мере не
одустају.Усвакојмеснојзајед
нициуСремупостојепољочу
варикојиводерачунаостању

у пољима, али они у постоје
ћимусловиманисуумогућно
стидаупотпуностипратеста
њенатерену.
–Пољочуварнеможенико

га да легитимише или приве
де.Онморадапозовеполици
ју,штојепосебанпроцес.Јед
номречју,немогућејеухватити
на лицу места оног ко пали
жетвене остатке, што је кри
вично дело. Сматрам да је
пољопривредник који пали
жетвене остатке свестанште
те коју чини, као и казнених
одредби.Сдругестране, све
стан је и тога да не познаје
никогако језбогтогакажњен.
Исведокбудетако,докујед
номселунебудебардесетак
кажњених због паљења стр
њиштаимаћемоистуситуцију
нањивама–уместозаоравања
жетвенихостатка,њивегореу
нашематару,тврдиТркуља.
 З. М.

Угље ша Трку ља

ПОМОЋ ЗА ПОРО ДИ ЦУ УБИ ЈЕ НОГ ЉУБО МИ РА ТРНИ ЋА

Потреб на хра на, гар де ро ба, огрев
ЈованаТрнић(34),самохранамајкатри

малолетне девојчице из Сремске Митро
вице,послесмртисупругаЉубомира(43)
којегсуубили27.августаунасељуКаме
њар, остала је сама да брине о деци.
Несрећнаудовицанијезапосленанигдеи
једини приходи су јој социјална помоћ и
дечјидодатак,којинисудовољнизадаљи
живот. Имајући у виду целу материјалну
ситуацијупородицеТрнић,Месназаједни
ца„БлокБ“покренулајеакцијукакобиим
се помогло и донекле олакшала веома
тешкаситуација.
– Ми смо Јовани одмах прискочили у

помоћ, од момента када смо чули да је
њен супруг убијен. Она још није свесна
целеситуације,ипак је тобиошок.Сада
бијојсвакапомоћдобродошла.Потребан
јенамештај,храна,гардероба–кажеДра
ган Божић, председник Месне заједнице
„БлокБ“.
Најстаријадевојчицаимадесетгодина

ионајепренеколикоданакренулаупети
разред,другаимаседамипошлајеупрви
разред,док јенајмлађастара13месеци.
ИзаЉубомирове смрти остала је кућа у
којојсусвизаједноживели,алинијескроз
завршена.
–Садајеважнодаимсеобезбедиогрев

зазиму,даимајухрану,адецатоплугар
деробу. Надам се да ћемо мало нашим
снагама, а и уз помоћ добрих и хуманих
људи,помоћимајциидеци–говориБожић.
Послесмртисупруга,Јованајенеколи

коданаоднајстаријихћеркикрилаЉубо
мировусмрт,алиимјеипакмораларећи
да јењиховотацубијен, јерсудевојчице
мислиледаихјеотацоставио.
– Средња ћерка је то тешко поднела,

билајејаковезаназаоца.Знамдаморам

да будем јака, јер сам им ја сада све у
животу.Аликадаонезаспу,ондабризнем
у плач, па размишљам да ли сам могла
нештодаурадимдабиседругачиједеси
ло–питасекрозсузеЈована,којаидаље
незнаштајемотивубиствањеногЉубо
мира.
Свако ко жели да помогне породици

Трнићможедаконтактирамеснузаједни
цу„БлокБ“. С.Костић                                                                                                                 

Заовокривичноделотешкоубиство
осумњиченисуВенесЛ.(38)иНиколи
наК.(26).Њимајенаконсаслушањау
Вишем јавном тужилаштву одређен
притворутрајањудо30дана.

При твор

Јова на Трнић са ћер ка ма
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ВРЕ МЕ ПРИ ПРЕ МА ЊА ЗИМ НИ ЦЕ

Дома ће је увек боље
Припрема зимнице је

за већину домаћица,
иако је то напоран и

захтеван посао, ипак вели
ко задовољство. Јер, како
већина сматра – куповна
зимницанеможеиматиукус
иквалитеткаодомаћа.Када
кажемо „зимница”помисли
мо на ајвар, кисели купус,
киселе краставчиће, шаре
нусалату, туршијуипапри
кунасвеначине.Ипак,кад
јеутокуприпремазимнице,
можесеувекпробатиинеки
оригинални рецепт, нека
нова комбинација поврћа.
Већина сеоских домаћин
става спрема зимницу на
домаћи начин, углавном
од домаћег воћа и поврћа.
ВераШофхаузер изПлати
чева, једна је од домаћица
која дуги низ година прави
зимницуоддомаћихпроиз
вода. Воће и поврће узгаја
у својој башти. Како каже,
воли да зимницу припрема
према старинским рецепти
макоје јенаучилаодмајке
исвекрве.
–Обичноправимбећарац

са парадајзом и паприком,
ајвар,ипинђур.Раније сам
правила разне компоте, од
грожђа,шљива... Ове годи
не ћу припремити и пекмез
од бресака, иако су слабо
родиле. Пекмез од њих је
јакоукусан.Такође,правила
самслаткооддивљих јаго
даикупина,штојенесваки
дашње. Припремање зим
ницеодузимапуновремена,
често сам је правила сама,
наконштоприставимручак.
Мојапородицаволиприрод
невоћнесоковепасампра
вилаодзовенаразненачи

не, али и од багрема. Ове
године, зимница је нешто
скромнија, па сам за сада
припремила само паприку,
реклајеВераШофхаузер.
Маришка Фенцарош из

Платичева је увелико спре
милазимницу.
– Углавном спремам

киселе краставце, барим
паприку и правим пинђур.
Неизоставан део зимнице
је и припрема парадајза,
који кувамо или користи
мо за мешане салате, или
сок.Компотодшљивамоја
породица највише воли, па

га често и правим.Нарочи
тоуовомпериодукадаима
шљива, рекла је Маришка
Фенцарош.
Мирослава Николић из

Равња прави кувани пара

дајз за продају и каже  да
су купци задовољни квали
тетом.
–Кувамопарадајзнаста

ринскиначинкаоштосуто
некадарадиленашестарије
баке.Првогаоперемо,исе
чемо, усолимо и оставимо
да одстоји. Затим га кува
моуоранији,поштојевећа
количина. Кувани парадајз
се цеди, поново кува и на
крају пресипау чистепрет
ходноопранефлаше,рекла
јеМирославаНиколић.
Ружица Туцаковић из

Лаћарка каже да у овом
периоду највише од зимни
цеволикуванипарадајз.
– Планирам да купим

куванипарадајззасос,чор
беиосталајелакојаволим
да припремам током целе
године,реклајеРужица.

К. Вереш
Вера Шоф ха у зер Мари шка Фен ца рош

Миро сла ва Нико лић

Ружи ца Туца ко вић
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ПОЉО ПРИ ВРЕД НО ГАЗДИН СТВО „ЉУТА СРЕ МИ ЦА“

Нео бич ни уку си из Шида
Одкада јерегистрова

ла своје газдинство
„Љута Сремица“,

СлавнаСлавујевићизШида
одлучилаједасебавипро
изводњомљутихџемовада
би побољшала свој кућни
буџет. Славна се бави про
изводњом грожђанамалим
површинама, па ју је жеља
да проба нешто ново одве
ла у веома неизвесну про
изводњу нечега што није
заступљенонанашемтржи
шту.
– Kласични џемови нису

више занимљиви тако да
самдошланаидејудабисе
онимоглисправљатиудру
гој варијанти која би била
прихватљива одређеном
броју потрошача. Тако сам
почела да правим слатке
џемове од љутих папричи
ца,а затимиљутеџемове.
Иначе сам вегетаријанац
26годинаиуисхраникори
стим различите врсте сире
ве,којесамкомбиноваласа
слатким одљутих папричи
цаирезултат јебиофанта

стичан.Комбинација сираи
љутогслатка јевеомалепа
и веома је популарна.Тако
је палета производа поче
ла да се шири. Временом
сунасталиљутиџемовиод
малина,кајсија,јагода.Сада
упонудиимамљутеџемове
одпапричицаикрушке,бре
скве, па и оне виноградар
ске,анеизоставнисуиљути
џемови одшљива, вишања
икупина,кажеСлавнаСла
вујевић.
КодСлавнеидејененедо

стају. Током зиме, настали
суновиукусиљутихџемова

и то од ананаса и кивија, а
развила је и концептљутог
цвећа.
–Слаткоодружајенешто

што је стандардно и кла
сично па сам решила да и
то пробам да направим у
љутој варијанти. Веома је
интересантно и за мене, а
испоставило се и за тржи
ште. Изузетно ми је драго
дасампомалозапоставље
нузовууспеладавратимна
тржиштеитокаољутиџем
одплодовазовекојијевео
ма укусан, али изнад свега
здрав,додајеСлавна.

Укуси су различити каже
Славнаидодаједа језадо
вољна пласманом произво
да на тржишту. Предтста
вља их где год може, а
веомазапаженајебилајош
2017. године на Етно сајму
хране и пића у Београду.
Љута Сремица, како каже
за себе Славна, посећује и
свеманифестацијеуСрему,
алииширеитаконанајбо
љи начин промовише своје
џемовекојисупосталинеиз
бежни у многим домовима,
ресторанима, салашима и
етно–кућама. З. М.

Славна Славујевић

Пољопривредни произво
ђачиСремасеприпремајуза
бербукукуруза.Овегодинеће
бербапочетираније,апрема
мишљењу пољопривредника
ЈовеМатићаизВогња,цело
купан посао биће брзо завр
шен.Пољопривредници има
јудобрумеханизацију,арода
немапревише,такодаового
дишњабербанећедуготраја
ти.
ЈоваМатићпочињеприпре

му комбајна за овогодишњу
бербу. Каже да у тај важан
посао треба ући са добро
припремљеном механизаци
јомкаконебидошлодопре
кида посла. Ове године,
Матићима кукуруза на повр
шини од 20 хектара, а због
суше и олујног ветра који је
изломиодостаусева,очекује
далекомањирододпрошло
годишњег.
–Механизацију ћу припре

мити на време и како треба,
јер очекујем да ће берба
почетираније.Кукурузјеско
ро већ зрео тако да ћемо
ускороуњиве,посебнотамо
гдесуранесорте.Приносће

бити далеко мањи него про
шле године, када га је било
преко осам тона по хектару.
Биобихзадовољанкадабих
ове годинеимаоод30до40
метара по јутру, каже Јова
Матић пољопривредник из
Вогња.
Деорода,Матићћелагеро

вати у силосе, а део одмах
искориститикаосточнухрану
јер се бави говедарством и
товом свиња. Углавном све
што произведе на својим
њивамаискористикаосточну
храну,ауплану јеиповећа
ње броја грла у наредном
периоду.
–Заисхранустоке,кукуру

за ће бити довољно, али
нештовишезапродајубаши
неће. Тренутноимам говеда
и товљеника. Планирам и
повећање броја грла, али то
зависи да ли ћу успети да
повећамобрадивеповршине,
односно да ли ћу закупити
државно земљиште. Уколико
дотогадође,поновоћуимати
самодвебиљневрсте,каои
досада,атосукукурузисоја,
додајеМатић.

За цену кукуруза Матић
кажеда је повољна, а да ли
ће због мањка рода доћи до
корекције цене, видеће се
када дођу и први приноси.
Поред тога што ће принос
битимањи у односу на лањ
ски, биће и лошији квалитет
зрна,штојепоследицајулске
суше, па како каже Матић,
треба озбиљно размишљати
о наводњавању, јер је ова
година је показатељ колико

недостатак падавина може
драстичнодасмањипринос.

З. Мар ко ви но вић

ПРИ ПРЕ МА ЗА БЕР БУ КУКУР ЗА

Оче ку је се мањи при нос

Јова Матић
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Куће поро ди ца
Хондл и Рех ни цер Пише: 

Алек сан дра Ћирић, 
кустос исто ри чар

Пошто ва ни чита о ци, у овом бро ју обја вљу је мо сед ми и послед њи део фељ то на о 
исто ри ји Руме. Исто ри ју овог гра да сагле да ва мо кроз град њу кућа, које пред ста вља
ју зна чај не мате ри јал не спо ме ни ке, али и поро дич ни живот који се одви јао у њима. 
Чла но ви тих поро ди ца су били истак ну ти акте ри дру штве ног и поли тич ког живо та 
Руме. Били су на функ ци ја ма, почев ши од гра до на чел ни ка или посла ни ка, на који ма 
су могли ути ца ти на раз вој гра да, али су, има ју ћи богат ство и шко лу ју ћи се у ино
стран ству, сва ка ко доно си ли и дах вели ког и бога тог све та у Руму. Овом при ли ком, 
пажњу посве ћу је мо поро ди ца ма Хондл и Рех ни цер. Хон дло ви су били апо те ка ри, а 
Рех ни це ри лека ри. Аутор ка овог фељ то на, који је чита о ци ма при бли жио само део 
углед них рум ских породицa, јесте Алек сан дра Ћирић, кусто с исто ри чар.

ПОЗНА ТЕ РУМ СКЕ ПОРО ДИ ЦЕ И ЊИХО ВЕ КУЋЕ (7)

Насеверној страниГлавнеулице,
у правцу запада, налази се још
једна грађанска кућа. Реч је о

кућиапотекараЈозефаХондланабро
ју127.Заовукућусеможерећида је
најкарактеристичнијипримерварошких
кућа.Наменскијеграђена1891.године
за потребе апотеке, која се са прате
ћим просторијама налазила у призе
мљу. Зато приземље карактеришу
великииздужениизастакљениотвори
–излози,садвокрилнимулазнимвра
тима апотеке и широким двокрилним
пунимвратимаајнфорта.Спратнидео
фасаде карактеришу четири богато
декорисанапрозора.
Кућа се данас налази у власништву

породицеГверо,асамањимпрекиди
ма,задржалајепрвобитнуфункцију,са
апотеком у приземљу, што је и данас
случај.ПородицаХондл јеималадугу
традицију у апотекарству, а уРуми су
чак71годинудржалисвојуапотеку.
ПорекломсубилиизЧешке.Најпре

јеуРумудошаоИгњацХондл,власте
лински судија у Руми, а временом се
досељавајуињеговадвасина.Једанје
био високи чиновник румског власте
линства,адругисинЈозефјебиоапо
текар.Онјеод1835.годинерадиокао
помоћникуапотециЈоханаКарлаХам
фогела уРуми.После завршених сту
дијамедицинеуПешти,напозивгрофа
Пејачевића1863.годинедолазиуРуму.
ТадакупујеодЈоханаКарлаХамфоге
ла(млађег)апотекукојасеналазилау
Железничкојулициброј6.
Хондл потом апотеку премешта у

својукућууГлавнојулицинаброју119,
којујенаследиоодоца.Садасенатој
локацији налази ресторан „Авенија“.
Новац за апотеку је добио од мираза
своје жене Марије, рођене Штурм.
Поред апотеке у Руми, која је добро
пословала и стекла велики углед,
Хондлсебавиоипроизводњомсода–
воде, воћних сокова, као и „Крахера“

Сада шњи изглед куће поро ди це Хондл
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безалкохолног, газираногиароматизо
ваногпића. Јозеф јебиои  страствен
одгајивачшампињонаипотомејебио
познатуЗагребу,БудимпештииБечу.
Кадајеостарио,Јозефнамераваоје

да се повуче и апотеку препусти
наследнику.Његов законити син Еме
рихХондлјеутомпериодубиоапоте
карски приправник, те није могао да
наследиапотеку.Затојепозваопосин
каЈозефаIIХондла,којијебиопрови
зоруГрацудасевратиуРумуињему
предаапотеку.ЈозефIIje1891.године
постаовласникапотеке.
Преселио је апотеку у сам центар

прекопутаВластелинскогдвора,укућу
на броју 168, где ће касније Јован
Ђуришић изградити кућу о којој смо
писалиупретходномброју.
ЈозефIIјевеомауспешноводиоапо

теку,абавиосеиизрадомкозметичких
препаратакојисуседобропродавали

тако да је стекао велико богатство.
Убрзопопреузимањуапотеке,Хондлје
купио кућуодФранцаГрубера у стро
гом центру Руме и сазидао модерну
луксузну кућу, коју је пројектовао
ФранцХофман.
Када је почео да стари, Јозеф II је

намераваоапотекудаоставинајстари
јем сину Јозефу али је он отишао у
Будимпештуитамоотвориосвојуапо
теку 1913. године. Најмлађи син Фри
дрихФрицје,каопрактикантпочеода
радиуочевој апотеци, алиније успео
дазавршифармацију,поштојеуПрвом
светскомратуизгубиолевуруку.После
рата је наставио је да ради у очевој
апотеци.
Конкуренција друге две апотеке у

Руми је била јача, и апотекаХондл је
почеладаназадујеипостајезапуште
на.ПослесмртиЈозефаХондла1933.
године, апотеку је наследило осморо

деце. Од њих је само најстарији син
биофармацеут, али он није желео да
сеизБудимпештевратиуРуму.Затосу
наследници продали апотеку младом
фармацеуту Милану Мићићу 1934.
године. Он ју је модернизовао и уна
предио тако да је успешно наставила
својрад.
Неки чланови  породице Хондл су

сахрањени на делу Градског гробља,
којииданасмногиРумљанизову„като
личко гробље“, а један потомак ове
породице живи данас у Руми. После
Другог светског рата, апотека је отку
пљенаинаставилајерадкаоНародна
апотека.
У нашем фељтону о познатим

Румљанимаињиховимкућамапомену
ћемо и кућу др Славка Рехницера на
броју146.Кућајеималаплацнакоме
сесаданалазиМалипарк.Речјеспрат
нојстамбено–пословнојкући,која,за
разликуодпретходних,имафасадубез
украса. Уместо тога, упечатљиви су
избачени трокрилни спратни прозори.
Кућујепројектоваопознатибечкиархи
тектаАдолфЛос,којијеважиозапио
нирамодернеархитектуре.
ДрСлавкоРехницерсенастудијама

медицинеспријатељиосаЛосом,аон
мује,каосвадбенипоклон,пројекто
ваофасадукуће.УпериодупослеДру
гог светског рата у овој кући је једно
времебиоиДомздравља,аданасјеу
њемуједанодвртићаУПВО„Полета
рац“.
ДрСлавкоРехницер јерођенуКар

ловцу1867.године,ауРумуједошао
1903. године у својству краљевског
котарскоглекара.Уоквирусвојелекар
скепраксе,дрРехницерсевишебавио
случајевимаизобластиочнихболести.
Преминуоје1935.годинеисахрањенје
уРуми.

Део фото гра фи ја
је из Збир ке исто риј ског

оде ље ња Зави чај ног музе ја Рума

Сада шњи изглед куће др Рех ни це раГлав на ули ца, крај ње десно Рех ни це ро ва кућа

Спо ме ник Јозе фу Хон длу у Руми Рецепт из Хондлове апотеке
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Кри за, шта је то?
Черу па ње Бар се

Занамајеједаноднајлуђихпрелазних
роковауевропскомфудбалу.Иакосуклу
бови погођени кризом, то се у њиховом
понашањуна тржиштуниједалоприме
тити. Тако су енглески клубови спичили
скоро милијарду евра на појачања овог
лета.
Највећидогађајјесвакакопроменасре

динедванајбољаиграчафудбалскеигре.
Месијеусагикојанијемогладапрођебез
суза,отрчаоуПариззановимтрофејима
игомиломновца.Саиграчићемубитии
новопридошлиасовикаоштосуРамосиз
Реала,ДонарумаизМиланаиВајналдум
из Ливерпула. Све њих, париски клуб
довеојезаџабе.Невероватно.
Роналдо је запалио из Јувентуса гла

вом без обзира и прешао у Манчестер
Јунајтеднаопштеизненађењефудбалске
јавности. Тако се Португалац вратио на
местогдејезапочеосвојублиставукари
јеру, а колико ће јошдаиграидалиће
башуМанчестеруокачитикопачкеоклин,
остаједасевиди.
Од већих трансфера треба издвојити

повратак Лукакуа у Челси за скоро 100
милиона.Истуцифрусубогативласници
СитијапљунулизаЏекаГрилишаизАстон
Виле.ПохвалеидуАтлетикоМадридукоји
је успео да очерупа распалу Барселону.
ПослепрошлогодишњегангажовањаСуа
реза,Мадриђанисувратилиусвојередо
веГризмана,додушенапозајмицу.
Уследеђемкругуовогрулета,својусре

ћу ће потражити Мбапе, Кејн и Халанд
којисуневољноосталиусвојимклубови
маиовејесени.

„Леде ни“
ЛегендааутомотоспортаКимиРаико

нен,објавиојенедавнодасенакрајуове
сезоне повлачи. Вести из ове рубрике
обично прескачем, јер су дешавања у
Формули1давнихданапресталадаме
занимају.Ипак,овајчовекмијеувекпри
влачиопажњууданимакадасамволео
да после недељног ручка „ушећерим“ и
одгледамтрку.Добро,обичнобихзаспао
одмахпослестарта,алиреално,старти

јестенајзанимљивијидеотркеуФорму
ли1.
Елем,овајФинацкојегсаразлогомзову

„Ледени“ због његовог хладног темпера
мента,мождајеипоследњипредставник
тогвременакојегсесаносталгијомсећа
мо.Временакадасуљудијошувекбили
људи,анемашине.Остаћеупамћенкао
возачкојисечестооглушаваоонаређења
своје екипе, а његови кратки, одсечни и
духовитиодговоринановинарскапитања
постали су легендарни. Био је један од
најталентованијихвозачауисторијиовог
спорта, а 2007. године је узео последњу
титулу заФерари.Његовим повлачењем
означава се крај једне ере. На сцени су
неки нови клинци, који уместо емоција и
надметања,вијајубројкеистатистику.

Цепље ње
Своововремепандемијепролазилами

је кроз главу једна мисао довољна да
пољуљаубеђењедајевакцинација једи
наствар којаможеданасизвучеизове
габуле. Наиме, док се цео свет (изузев
сиромашнихземаља)бодекаосуманути
планирадарокаитрећудозучудотворног
коктела,некако,спортистићутеиуопште
немаинформацијадалићесеикадапел

цовати.Билојереалнозаочекиватидаће
онипрвистатиуред,собзиромнатода
им је овапиздарија са корономпоштено
искомликоваласвакодневниживот,којисе
увеликојмеризасниваначестимпутова
њимаидиректномфизичкомконтакту.
Ипак, упоследњевреме,почелесуда

испливавају информације (као да би то
требалодабуденекатајна)оразмериу
којој су вакцинисани врхунски спортисти.
Испоставилоседајебројприличновелик.
Тако је Фудбалски савез Швајцарске
недавнообјавиодајеГранитЏака,којије
фасовао корону на окупљању репрезен
тације, био јединииграч у селекцији који
нијевакцинисан.
Сличнигласовистижуисадругестране

света. НБА лига је већ почетком године
изнела јасан ставда играчи требада се
пелцују,алисведосаднисмоималиника
кве сазнања на ту тему. Испоставило се
да јетренутновакцинисанооко75одсто
играча,аоникојиодбијуовајчин,бићеу
најмању руку „обележени“. Док њихове
колегемогунесметаноданаставедавија
јукуравепоноћнимклубовимауслобод
но време, ови несретници неће моћи ни
дамрдну.Чекајуихкарантиниибесомуч
на тестирања, а у аутобусу ће седети у
шарагама.Лудило.
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АК „СРЕМ“

Одличaн наступ сени о ра и пио ни ра
Током протеклог викенда, у Срем

ској Митровици на Атлетском стадиону
одржана су два такмичења: дводневно
финалеКупаСрбијезастаријепионире
и једнодневно Првенство Војводине за
сениоре. На сениорском војвођанском
првенству у дисциплинибацање клади
ва(4килограма)победилајеМилаМиљ
ковић,докјеудисциплинискокмотком
златну медаљу освојила Сања Весели

новићсапрескочених2,90метара.Тео
дора Самац је била другопласирана у
бацању копља (600 грама) резултатом
37,95 метара. Синиша Дрљача је био
петопласираниубацањукопља(600гра
ма)новимличнимрекордом46,34мета
ра, а Милана Симић шетопласирана у
скокуудаљса5,37метара.
На финалу Купа Србије екипа АК

„Срем“јеумушкојконкуренцијиосвојила

шестоместо,доксукодпиониркиСреми
цебиле10.од26.екипа.Најуспешнијису
билидругопласираниМаркоВученовићу
бацањукопља(600грама)сарезултатом
42,86 емтара, четвртопласирани Лазар
Ђаковић,такођеубацањукопља(36,43
метара),ИваБежановићубацањукопља
(400грама)са31,89метара,доксуњихо
виклупскидругаризаузелидосташесто,
седмоиосмоместо.
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Мачва–Рад4:0;ОФКБачка
–Кабел0:0;ИМТ–МладостНС
0:1;Инђија–РадничкиСМ1:1;
ОФК Жарково – Јавор Матис
2:1; Тимок 1919 – Будућност
5:0; Златибор – Железничар
2:0;Графичар–Лозница(одло
жено).

Бечеј: Бечеј 1918 – Феникс
19951:0;Вршац:ОФКВршац–
Текстилац0:0;Зре ња нин:Рад
нички (З) – Раднички 1912 1:2;
Пан че во:Динамо1945–Омла
динац0:1;Бач каПалан ка:Ста
риГрад–Хајдук19121:2;Ста
раПазо ва: Јединство –Борац
(Са)2:0;Адор јан:Тиса–Први
Мај 2:1; Шај каш: Борац (Ш) –
ОФККикинда1:0.

01.Бечеј1918 4 4 0 0 9:2 12
02.Феникс 4 3 0 1 5:2 9
03.ОФКВршац 4 2 2 0 6:2 8
04.Борац(Са) 4 2 1 1 9:6 7
05.Хајдук1912 4 2 1 1 5:3 7
06.Борац(Ш) 4 2 1 1 5:5 7
07.Омладинац 4 2 0 2 7:8 6
08.Јединство 4 2 0 2 3:4 6
09.ОФККикин. 4 2 0 2 3:4 6
10.ПрвиМај 4 1 1 2 5:5 4
11.Текстилац 4 1 1 2 3:3 4
12.Тиса 4 1 1 2 5:8 4
13.СтариГрад 4 1 0 3 5:7 3
14.Раднички 4 1 0 3 3:6 3
15.Динамо 4 1 0 3 2:5 3
16.Радн.(З) 4 1 0 3 3:8 3

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

Ерде вик: Слога (Е) – Доњи
Срем 2015 1:0; Нова Пазо ва:
Раднички (НП) – Индекс 3:1;
Бео чин: Цемент – Ветерник
2:0; Бач ки Јарак: Младост –
Слога (Т) 0:4;Румен ка: Једин
ство–Дунав3:1;СалашНоћај
ски:Будућност–РФКН.С.1921
0:1;ДоњиТовар ник: Слобода
– Подунавац 0:1; Дивош: Хај
дук–Раднички(Ш)2:1.
01.Хајдук 4 3 1 0 7:3 10
02.ДоњиСрем 4 3 0 1 10:4 9
03.Слога(Е) 4 3 0 1 6:5 9
04.Цемент 4 2 2 0 9:4 8
05.Подунавац 4 2 2 0 4:1 8
06.Слога(Т) 4 2 1 1 9:5 7
07.РФКН.С. 4 2 1 1 8:6 7
08.Слобода 4 2 1 1 7:5 7
09.Радн.(Ш) 4 2 0 2 6:5 6
10.Јединство 4 1 1 2 4:4 4
11.Ветерник 4 1 1 2 5:7 4
12.Радн.(НП) 4 1 0 3 6:7 3
13.Индекс 4 1 0 3 6:10 3
14.Дунав 4 1 0 3 5:11 3
15.Младост 4 1 0 3 4:10 3
16.Будућност 4 0 0 4 2:11 0

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

01.Инђија 5 4 1 0 10:2 13
02.ОФКЖарк. 5 4 1 0 10:2 13
03.МладостНС 5 3 2 0 4:1 11
04.Мачва 5 3 1 1 8:5 10
05.Ј.Матис 5 2 1 2 9:6 7
06.Тимок1919 5 2 1 2 10:8 7
07.ОФКБачка 5 2 1 2 3:3 7
08.Будућност 5 2 1 2 5:9 7
09.Златибор 5 1 3 1 3:2 6
10.ИМТ 5 1 2 2 3:4 5
11.Радн.(СМ) 5 1 2 2 7:9 5
12.Графичар 4 1 1 2 6:7 4
13.Железнич. 5 1 1 3 5:8 4
14.Лозница 4 1 0 3 4:6 3
15.Рад 5 0 3 2 2:7 3
16.Кабел 5 0 1 4 1:11 1

Рума: Јединство – ОФК
Бачинци3:1;Кузмин:Граничар
(К)–ЗекаБуљубаша3:0;Ада
шев ци:Граничар(А)–Фрушка
Гора 4:2; Беше но во: БСК –
Змај3:2;БикићДо:ОФКБикић
–Обилић19932:2;Вишњи ће
во:Хајдук–Ердевик20175:0;
Срем скаРача:Срем–ЛСК1:0.

01.Хајдук 3 3 0 0 11:0 9
02.Гранич.(К) 3 3 0 0 9:1 9
03.БСК 3 2 1 0 11:7 7
04.Јединство 3 2 0 1 7:3 6
05.ЗекаБуљ. 3 2 0 1 6:3 6
06.Обилић 3 1 2 0 6:4 5
07.ОФКБикић 3 1 1 1 4:4 4
08.Гранич.(А) 3 1 0 2 6:8 3
09.Змај 3 1 0 2 6:8 3
10.Срем 3 1 0 2 2:4 3
11.ОФКБачин. 3 1 0 2 3:9 3
12.Ердевик 3 1 0 2 4:11 3
13.ЛСК 3 0 0 3 1:7 0
14.Ф.Гора 3 0 0 3 4:11 0

МОЛ СРЕМ ИСТОК
Врд ник: Рудар – Крушедол

0:1; Шима нов ци: Хајдук 1932
– ПСК 3:0; Огар: Шумар –
Напредак 2:0; Чор та нов ци:
ЧСК – Граничар (Г) 3:1;Буђа
нов ци:Младост–Фрушкогорац
5:1; Срем ски Миха љев ци:
Срем – Јединство 3:0; Нови
Кар лов ци: Полет – Граничар
(О)3:1.

01.Полет 3 3 0 0 14:4 9
02.Шумар 3 3 0 0 10:0 9
03.Срем 3 3 0 0 8:0 9
04.ЧСК 3 3 0 0 7:1 9
05.Хајдук 3 2 0 1 9:3 6
06.Младост 3 2 0 1 7:3 6
07.Напредак 3 2 0 1 5:4 6
08.Крушедол 3 1 0 2 3:5 3
09.Гранич.(О) 3 1 0 2 3:6 3
10.Рудар 3 1 0 2 3:10 3
11.ПСК 3 0 0 3 2:8 0
12.Јединство 3 0 0 3 0:8 0
13.Гранич.(Г) 3 0 0 3 2:11 0
14.Фрушкогор. 3 0 0 3 1:11 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Јар ков ци: Борац – Војводи
на 3:4; Риви ца: Планинац –
Цар Урош 2:2; Нови Слан ка
мен: Дунав – 27.Октобар 2:1;
Мара дик:Слога(М)–Слога(К)
(прекид30′).

1.Војводина 3 3 0 0 12:8 9
2.Дунав 3 2 1 0 10:7 7
3.Планинац 3 1 2 0 9:7 5
4.ЦарУрош 3 1 1 1 6:7 4
5.27–Октобар 3 1 0 2 5:7 3
6.Слога(К) 2 0 2 0 7:7 2
7.Борац 3 0 0 3 5:8 0
8.Слога(М) 2 0 0 2 5:8 0

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

0Мачван скаМитро ви ца:Под
риње–Слога(В)2:0;Рума:
Словен–Фрушкогорац2:0;
Добрин ци:Сремац(До)–Сре
мац(Дч)1:1;Бешка:Хајдук–
Сремац(В)3:1;Голу бин ци:
Јадран–Железничар0:3;Кле
нак:Борац(К)–Напредак0:3;
Љуко во:Љуково–Раднички
(И)0:1;Мар тин ци:Борац(М)–
Партизан2:0.

01.Словен 4 4 0 0 13:0 12
02.Железнич. 4 4 0 0 13:0 12
03.Јадран 4 3 0 1 8:6 9
04.Борац(М) 4 3 0 1 5:7 9
05.Подриње 4 2 1 1 7:2 7
06.Хајдук 4 2 1 1 8:5 7
07.Напредак 4 2 0 2 8:7 6
08.Радн.(И) 4 2 0 2 5:7 6
09.Сремац(В) 4 2 0 2 7:12 6
10.Слога(В) 4 1 1 2 4:5 4
11.Љуково 4 1 1 2 4:5 4
12.Борац(К) 4 1 1 2 7:11 4
13.Фрушкогор. 4 0 2 2 4:10 2
14.Партизан 4 0 1 3 2:6 1
15.Срем.(Дч) 4 0 1 3 2:6 1
16.Срем.(До) 4 0 1 3 2:10 1

Кра љев ци: Јединство –
Борац(С)3:2;ДоњиПетров ци:
Доњи Петровци – Полет 1:4;
Мали Радин ци: Фрушкогорац
–Хртковци3:1.

ОФЛ РУМА  ИРИГ 1

1.Полет 2 2 0 0 9:1 6
2.Фрушкогор. 2 1 1 0 6:4 4
3.Јединство 2 1 1 0 6:5 4
4.Хртковци 2 0 1 1 3:5 1
5.ДоњиПетр. 2 0 1 1 3:6 1
6.Борац(С) 2 0 0 2 2:8 0

Сот: Братство – Напредак
0:2; Батров ци: Омладинац –
Једнота 2:0; Гиба рац: Синђе
лић–Јединство (М)1:4;Јаме
на:Граничар–Борац6:0;Бин
гу ла:ОФКБингула–Јединство
(Љ)2:1.

01.ОФКБинг. 2 2 0 0 9:2 6
02.Једин.(М) 2 2 0 0 8:2 6
03.Напредак 2 2 0 0 6:0 6
04.Граничар 2 1 1 0 6:0 4
05.Синђелић 2 1 0 1 7:4 3
06.Омладинац 2 1 0 1 3:4 3
07.Једин.(Љ) 2 0 1 1 1:2 1
08.Братство 2 0 0 2 1:9 0
09.Једнота 2 0 0 2 0:6 0
10.Борац 2 0 0 2 0:12 0

ОФЛ ШИД

СРЕМ СКА ЛИ ГА

АК „СИР МИ УМ“

Успе шни на два так ми че ња
ПротеклогвикенданаАтлетскомста

диону уСремскојМитровициодржана
су два такмичења: Првенство Војво
дине за сениоре и сениорке и фина
леКупазапиониреипионирке(до16
година). Оба такмичења су била под
организацијомАтлетскогклуба„Сирми
ум”,којисепоновопоказаокаосјајани
одличанорганизатор.
На сенироском првенству Војводи

неистаклису сеНемањаЈоргић, који
јеосвојиосребронатрцина100мета
ра,ИлијаКовачевићјеосвојиобронза
нумедаљуукатегоријибацањекугле,
мушка штафета у категорији 4х100
метара у саставуНемања Јоргић,Вук
Маринковић, Немања Бабић и Мар
ко Милиновић, која је освојила брон
зу. Такође, женскаштафета у саставу
СараКиш,ВањаМилановићиКатари
наЖивановићосвојилајеутрци4х100

метаратрећеместо.
Код финалиста Купа за пионире и

пионирке Ања Чанчаревић је хицем
од 13.11 метара убедљиво тријумфо
вала у бацању кугле, док је у бацању
диска била друга. Страхиња Чикић је
пријатноизненадиопобедомутрцина
100метарасапрепонама,докјеу300
метарасапрепонамабиотрећи.Међу
финалистима(12најбољихуСрбији)су
сејошнашлииМаркоАлдроцићутрци
наТијанаМајкићутрцина100мезара
и300метарасапрепонама,каоиЛука
Прекајацубацањукуглеидсика.
КакосуреклитренериАК„Сирмиум“,

Павловић,МацановићиХодоба,ближи
секрајсезоне,којајеиовегодине,као
и многих претходних, била изузетно
успесназаАК„Сирмиум”,алидаћесе
убудућноститрудитидаостварујусве
бољерезултате.
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Удружење жена „Мајка Ангелина“
из Купинова организовало је у
суботу, 4. септембра, седму по

реду манифестацију „Кифлицијада“,
која је окупила 27 удружења жена са
територијепећиначкеопштине,удруже
њаиздругихопштинаизнашеземље,
алииизРепубликеХрватскеиРепубли
кеСрпске.
Манифестацију су посетили и пред

седникСаветамеснезаједницеКупино
во Перица Одобашић и председница
СкупштинеопштинеПећинциДубравка
КовачевићСуботички,којајетомприли
комистакладасазадовољствомпосе
ћујеоваквеманифестације,јерсе,како
је рекла, сваки пут диви вештини свих
чланица удружења, које се са доста
љубавиивештинатрудедаочувајутра
дицију,каоидаунесуновинеусвојрад
итимеприкажусвојукреативност.
– На оваквој манифестацији, као и

сваки пут, увек миришу кифлице и то
башоне старе, које су направљене по
рецепту нашихбака, које су захтевале
стрпљењеивреме.Истотако,могуда
сеосетеипробајукифлицеприпремље
незамаломодерниједомаћице,зачије
справљање није потребно толико вре
мена.Такође,драгоми једавидимна
оваквим манифестацијама све више и
више удружења жена, које су спремне
дасвезаједноздушноподржесвенаше
напоре да очувамо нашу традицију и
пренесемо је млађим генерацијама –
реклајеКовачевићСуботички.
Центром Купинова мирисало је на

слаткеисланекифлице,апосетиоцису
били у прилици не само да пробају и
уживајууукусимастарихрецепата,него

и да током разговора са чланицама
удружења сазнају и по коју тајну мај
сторских рецепата помоћу којих су се
некадасправљаленајукуснијекифлице
свачијег детињства. Председница УЖ
„МајкаАнгелина“ВеснаРадановсвака
ко да зна прави рецепт не само за
добрекифлице,негоизадоброраспо
ложењекојејевладалонаманифеста
цији.
На самом почетку „Кифлицијаде“,

Дуња Стефановић је отпевала песму
„Вила са Кошара“, а дечји припремни
ансамбл ДННТ „Купиник“ одиграо је
кореографију„Игралеседелије“чимеје
седма „Кифлицијада“ званично и отво
рена.Програмотварањаупотпунилису
и гости чланови мушког и женског
певачког друштва „Банија“. Весела
атмосферауцентруКупиновапоприми
лајеправигастрономскиужитакзасве
посетиоце и учеснике, а по речима
ВеснеРаданов,иако јеманифестација
такмичарског карактера, сви учесници
супобедници,свакоусвомпољудело
вања,исвимасунакрајуманифестаци
је заслужено уручене захвалнице и
пехари, не само за учешће, него и за
уложенитрудирад.
Ипак,„Кифлицијада“јевећтрадицио

налноманифестацијакојапопуларизује
пре свега омиљени сремачки колач –
кифлицу,тесустогаурученеинаграде
за најукуснију слатку и слану кифлицу.
Титулу најукусније слатке кифлице
понеле су чланице Удружења жена
„Сунчевцвет“изДоњегТоварника,док
су титулу најукусније слане кифлице
понеле чланице етно – удружења из
Куршумлије.

„КИФЛИ ЦИ ЈА ДА“ У КУПИ НО ВУ

Кифли це по
ста ром рецеп ту

ВОЈ КА

Ликовна
колонија 
Одчетвртка,2.септембрадонеде

ље, 5. септембра у Војки је одржана
јубиларна, 30. ликовна колонија
„Космик арт  Љубиша Марић”. Прво
окупљањеликовнихстваралацабило
је ратне 1991. године на иницијативу
Љубише Марића, сликара из Војке,
чије јеимеуметничкискуппонеопре
10година,наконњеговесмрти.
Јубиларну Колонију, која је добила

епитет манифестација од посебног
интереса за општину Стара Пазова
отворила је НаташаМићић, председ
ницаСкупштинеопштинеСтараПазо
ва,доксуумузичкомпрограмунасту
пили Тамбураши Љубинка Лазића и
ученицињеговемузичкешколеуВој
ки.
Овегодинејеучествовало33слика

ра и вајара, из Старе Пазове, Руме,
Београда, Јагодине, Ивањице, Ниша,
Падине,алииизЗубиногПотока.
 З.К.

СТА РА ПАЗО ВА

„Вин ски пла то“
ШестивинскиплатоуСтаројПазови

у суботу, 4.септембра је на платоу
испред позоришне сале окупио вина
рије,највишеизсуседнеИнђије,алии
издругихвиногорскихкрајеваСрбије,
као и из хрватског Илока и македон
ског Скопља, а представила се и
дестилеријаизБајинеБаштесаклеко
вачом.Учешћесуузелиипроизвођачи
хране, сухомеснатих производа и
козијихсирева.Циљманифестацијеје
упознавање са винском културом, а
сваке године се вински плато бави и
некомтемом.Овегодинетемајебила
„Вино на полицама у маркетима”, у
жељи да се посетиоци упознају са
основама препознавања квалитетних
вина и због тога је, како је објаснио
Жељко Бохинц, сремски сомелијер и
организатор,веомабитночитатиети
кете на флашама. На скупу се чуло
такође,даћебербагрожђауШумади
ји почети ових дана, а на обронцима
Фрушке горе тек половином септем
браидаовегодинегрожђаимамање,
али виноградари очекују квалитетан
род. З.К.

ВЕЛИКА СЦЕНА ПОЗОРИШТА
„ДОБРИЦА МИЛУТИНОВИЋ“
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