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Odr`ana Kulenijada u Erdeviku

ВЕЧЕ ИНЂИЈЕ У НИШУ

Нека грли се север и југ

„Вече Инђије у Нишу“ је омогућило да се представницима туристичких агенција
и других субјеката туристичке привреде, као и медијима, представи гастро и винска понуда општине Инђија

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).
Владимир Гак на манифестацији у Нишу

Туристичка организација општине Инђија у среду, 1. јуна, представила је
своју богату и разноврсну
туристичку понуду у оквиру манифестације „Нека
грли се север и југ“ у Нишу.
Поменута манифестација
одржана је поводом обележавања градске славе
Ниша, а на основу потписаног споразума са Туристичком
организацијом
Ниш. Публици у овом граду на југу Србије представили су се првог дана
манифестације
чланови
Културно - уметничког друштва „Бранко Радичевић“
из Бешке. Након одржаних званичних састанака
уследило је „Вече Инђије
у Нишу“ на коме је представницима туристичких
агенција и других субјеката
туристичке привреде, као
и медијима, представљена гастро и винска понуда
општине Инђија.
Манифестацији је присуствовао и председник
општине Инђија Владимир
Гак а по повратку у Инђију истакао је да је веома
задовољан на који начин
Туристичка
организаци-

Представљена гастро понуда у Нишу

ја представља ту сремску
општину на бројним манифестацијама.
– До пре годину и по
дана мало се знало о раду
Туристичке организације
општине Инђија а већ прошле, били смо кандидати за награду „Туристички
свет Војводине“ и рангирани смо међу најбоље три,
истиче Гак и додаје:
– Ми се не задовољавамо тиме да смо други,
трећи или пети, већ да смо
убедљиво први. Радићемо даље на томе. Наше
представљање у Нишу је
само још једна од активности у циљу представљања Инђије и туристичке,
гастрономске и ено понуде
нашег града.
Како је истакао председник општине Инђија,
са представницима Града Ниша разговарало се
и о привредним темама
али циљ учешћа на манифестацији „Нека грли се
север и југ“ био је на спајању различитости једног
и другог града и културе,
ношње, хране са тих подручја.
М. Ђ.

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Глума на европском путу

М

орамо бити спремни на компро
мис у решавању косовског про
блема, рекао је Александар
Вучић на инаугурацији за нови мандат
председника Србије. Из контекста у који
је сместио компромис закључујемо да
ће тај компромис јако болети. Међу
нама нема човека који се није запитао
шта би могао да буде тај компромис,
али ту нам председник не олакшава,
нити то може. Нама преостаје, као и
њему, да се бринемо и питамо колико
ће нам и шта ће нам запад дати од оно
га што нам отима.  
Будући да председник не може да зна
колико ће наша упорност намучити
западњаке и колико ће их приволети да
не узму све и у територији и у правима
Срба и Србије, држава ће можда мора
ти да се врати недовршеном „унутра
шњем дијалогу о Косову“. Сетимо се,
„дијалог“ је покренут да би се искриста
лисао став јавности о преговарачкој
платформи Србије. Посебне трибине за
правнике, културњаке, привреднике, па
и спортисте, уз дужно поштовање за
појединачна мишљења, нису донеле
ништа осим рестартовања колективног
предања о колевци српске духовности,
о историјској земљи српског народа, о
најскупљој српској речи, о шиптарској
аутономији као максимуму који Србија
треба да допусти. Председник није
добио ништа конкретније и промишље
није од онога што већинско гласачко
тело може да разуме. У општем позиву
на расправу није било сметње да се у
оквиру „сви“ препозна и САНУ. Али,
авај, САНУ се није препознала у општем
позиву, па је сачекала да се „дијалог“
сам угаси без њеног оглашавања. То
исто сачекала је и српска црква, али се,
за разлику од САНУ, огласила кроз став
сада упокојеног патријарха Иринеја: не
прихватамо отцепљење, нећемо да их
признамо, нећемо разграничење ни
поделу, јер је Косово наше. Нека нам га
отму, али наш пристанак неће добити,
чекаћемо божју и земаљску правду. Ако
га поделимо, пристали смо. Ако се раз
граничимо, пристали смо, а онда више
нисмо то што јесмо.

Председник ће вероватно морати да
потражи неки формат унутрашњег
дијалога о Косову који ће, уместо емо
тивно образложених ставова, понудити
аналитички образложене предлоге. Без
присуства јавности која лако вади мач
најскупље српске речи, и одмах суди за
издају.
Ипак, фамозни јавни дијалог о Косову
био је отрежњујуће користан јер је пока
зао како га не треба водити.
Зашто је немогуће добити користан
резултат кроз јавни дијалог о Косову?

Већина Срба не жели у
Европску унију. Према
истраж ивањ у
Ипсос а,
само 35 одсто грађана
Србије је за чланство у ЕУ,
а против је 44 одсто. Већи
на западних земаља не
жели Србију у Европској
унији. Не знамо шта мисле
њихови грађани о томе,
такве истраживачке ефе
мерије ЕУ никада неће
наручити, али звиждање
Новак у Ђоков ић у на
Ролан Гаросу указује да
нас западњаци не воле
Зато што јавни дијалог угађа претпоста
вљеном председниковом јавном ставу.
А шта је ту лоше? Ништа друго осим
што је и председников јавни став сачи
њен на претежној вољи бирачког тела  
– да није тако не би ни био толико попу
ларан председник – па је таква јавна
расправа исто што и слушање еха соп
ственог гласа. Провера председниковог
става јавним дијалогом којим се угађа
претежном убеђењу бирачког тела не
доноси ништа друго до потврде воље
бирачког тела, која је већ садржана у
самој чињеници да је он председник

управо зато што је разумео вољу и осе
ћаје народа.
Може ли ехо гласа већинског бирачког
тела да буде супротан гласу од кога се
одбио? Разуме се да не може, па јавни
дијалог о Косову није ни могао да искри
сталише став који би председнику про
ширио маневарски простор.
Већина Срба не жели у Европску унију.
Према тек спроведеном истраживању
Ипсоса, нарученом од Министарства за
европске интеграције, само 35 одсто
грађана Србије је за чланство у ЕУ, а
против је 44 одсто. Опадање прошлого
дишње подршке од 57 одсто „за” Ипсос и
агенције за крпљење рупа на друму пре
ма ЕУ објашњавају као „ситуациони обрт
који се новим ситуационим обртом може
преокренути“. То јест, расположење
Срба према ЕУ може се поправити када
се рат у Украјини заврши и када се однос
запада према Русији нормализује.
ећина западних земаља не жели
Србију у Европској унији. Не знамо
шта мисле грађани западних зема
ља о томе, такве истраживачке ефеме
рије ЕУ никада неће наручити, али зви
ждање Новаку Ђоковићу на Ролан Гаро
су указује да нас западњаци не воле. И,
следствено, не желе у ЕУ. Вођство ЕУ,
међутим, не обазире се на то и појачава
реторику о перспективном пријему Срби
је.
Србија мора да се прави, због инве
стиција и трговине, да жели у ЕУ.
ЕУ мора да се прави да жели да прими
Србију да би, кроз њено квалификовање
за пријем, изнудила српско признање
Косова, будућег копненог носача борбе
них авиона и ракета.
Претње Србији да ће јој се замрзнути
преговори са ЕУ ако не крунише косов
ску независност нису озбиљне, јер су
управо преговори средство за изнуду
српског „томоса“ косовској независно
сти, „томоса“ који омогућава пуноправ
ност косовске државе без крупних прав
них последица у државној структури
Шпаније, на пример.
Ми ћемо, можда још дуго глумити да
желимо у ЕУ, а ЕУ ће наставити да глу
ми да жели Србију.

В
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СРЕМСКА КУЛЕНИЈАДА У ЕРДЕВИКУ: У ЗАГРЉАЈУ КУЛЕНА И ВИНА

Кулен Војновић дупли шампион

Био је тежак посао одабрати најбоље. Предато је 73 узорка. Наш основни циљ је да
реализујемо оцењивачки део, комисија коју чине доктори наука је вредно радила,
тако да су они дали свој суд о томе ко је најбољи. Имали смо и жири професионал
них кувара, а увели смо и новину ове године, па је одржано и такмичење за произво
ђаче кулена, који нису са територије Срема, изјавио је Предраг Мујкић директор Реги
оналне привредне коморе Сремског управног округа

Богата понуда сухомеснатих производа

По 23. пут одржана је „Сремска
куленијада“ у Ердевику, под добро
познатим слоганом „У загрљају куле
на и вина“. У суботу четвртог јуна сви
посетиоци су имали прилику да ужи
вају у врхунским сухомеснатим произ
водима, као и у другим посластицама
и гурманским специјалитетима дома
ће радиности. Сремску куленијаду
организовала је Општина Шид у

Саша Војновић

сарадњи са Привредном комором
Србије, Регионалном привредном
комором Сремског управног округа,
Туристичком организацијом Општине
Шид, Културно – образовним центром
Шид и Месном заједницом Ердевик.
Манифесацију отвореном, прогласио
је председник Општине Шид Зоран
Семеновић.
Комисија у саставу др Миленко

Милан Филиповић

Перић, др Бранислав Шојић и др Сла
виша Стајић је одлучила о победници
ма овогодишње куленијаде. Апсолут
ни победник у производњи кулена у
узаном омотачу је шидска фирма
„Lemaić K&M“, а апсолутни победник у
производњи кулена у природном омо
тачу је „Кулен Војновић“ из Кузмина.
– Ми смо већ дужи низ година у
самом врху ове манифестације, тако

Предраг Мујкић
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Игор Мировић у Ердевику и Кукујевцима
Игор Мировић пред
седник Покрајинске
владе је обишао у
преподневним сатима
„Сремску куленијаду“
и том приликом
похвалио уложени
труд локалног станов
ништва у ту манифе
стацију. Он је у скло
пу посете шидској
општини боравио и у
Кукујевцима поводом
реконструкције сао
браћајница, где
Покрајинска влада са
Општином Шид улаже
више од 200 милиона
динара.

Игор Мировић обишао „Сремску куленијаду (Фото: Покрајинска влада)

да смо већ и навикли на признања.
Пре две недеље смо били апсолутни
шампион
 и новосадског Пољопри
вредног сајма, а ево сада смо и ове
куленијаде у Ердевику. Ове године
смо објединили две најпрестижније
награде у Србији. Имамо заокружен
цео процес производње. Сами произ
водимо храну за свиње, имамо тови
лиште капацитета за 150 свиња. Тако
ђе самостално прерађујемо, продаје
мо... Тајна нашег успеха је максимал
на посвећеност томе што радимо,
рекао је Саша Војновић из Кузмина.
У новој категорији такмичења за
произвођаче кулена који су територи
јално и административно ван терито
рије Срема, победио је кулен преду
зетник а Николе Максимовића из

Велика посећеност куленијаде

Ваљева. Жири кувара је такође за
најбољег одабрао кулен Војновића из
Кузмина.
– Био је тежак посао одабрати нај
боље. Предато је 73 узорк а. Наш
основни циљ је да реализујемо оце
њивачки део, комисија коју чине док
тори наука је вредно радила, тако да
су они дали свој суд о томе ко је најбо
љи. Имали смо и жири професионал
них кувара, а увели смо и новину ове
године, па је одржано и такмичење за
произвођаче кулена, који нису са
територије Срема, изјавио је Предраг
Мујкић директор Регионалне привред
не коморе Сремског управног округа.
На „Сремској куленијади“ се пред
ставило око две стотине излагача,
међу којима су били и старији и млађи

мајстори за прављење кулена.
– Кланица нам постоји три године.
Бавимо се само сухомеснатим, дома
ћим производима. Имамо месницу и у
Сремској Митровици. Фокус у произ
водњи смо, као и сви у Кузмину, стави
ли на што бољи кулен. Ова манифе
стација је веома важна да бисмо се
представили, али примећујемо мање
посетилаца него ранијих година. Није
лоше, може и да се заради нешто,
рекао је један од излагача, Милан
Филиповић из Кузмина.
Током целодневне манифестације,
посетиоци су уживали не само у
гастро понуди, већ и у пригодном кул
турно – уметничком програму у центру
села.
А. Плавшић
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „СИРМИЈУМАРТ“ ПРИПРЕМИО КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ
САДРЖАЈЕ ЗА ЛЕТО

Концерти за децу, а салса
вече и рок свирке за одрасле

Центар за културу „Сир
мијумарт“ из Сремске Ми
тровице за ово лето припре
ма интересантне културно
– уметничке програме за
суграђане. Они обухватају
концерте, књижевне и по
етске догађаје. У некима од
њих учествују секције које
делују у оквиру „Сирмију
марта“, а неки су гостујући
програми.
Након
традиционалног
Џез и блуз фестивала, који
је одржан протеклог викен
да, љубитеље поезије оче
кује Међународни фести
вал поезије младих песника
„Машта и снови“. Сваке го
дине овај фестивал окупи
велики број талентоване де
це, па ће тако бити и овог 16.
јуна. У припреми је годишњи
концерт Тамбурашког ор
кестра „Срем“ под називом
„Славујев пој“, а гости ће би
ти чланови Тамбурашког ор
кестра Музичке школе „Пе
тар Кранчевић“ из Сремске
Митровице. Тај догађај ће
највероватније бити одржан
претпоследњег викенда у ју
ну. Већ 22. јуна митровачку
публику ће забавити мјузикл

Золтан Хегедиш

дечјег хора који води Тама
ра Пајкановић, а Тамарин
хор слушаћемо и 27. јуна на
концерту „Опа, опа, мора да
се клопа“.
– Традиционално и ове го
дине одржаће се годишњи
концерт домаћег Фолклор
ног ансамбла „Бранко Ра
дичевић“, који ће бити поде
љен на две вечери. 23. јуна

уживаћемо у дечјим играма,
а 24. јуна у наступу поставе
Првог ансамбла и Ансамбла
ветерана. Приказаће игре
из разних крајева Србије, уз
пратњу Народног оркестра,
рекао је Золтан Хегедиш
в.д. директора „Сирмијумар
та“.
У плану је концерт групе
„Бабарога“, коју су Митров

ЈОШ ЈЕДНА ДОНАЦИЈА МИТРОВАЧКОЈ БОЛНИЦИ

Нови болнички кревети

У Општу болницу Сремска Митро
вица, су 1. јуна допремљени нови бол
нички кревети и кревети за транспорт
пацијената, и намењени су пацијенти
ма   у стационарним деловима болнице
и за потребе Ургентног пријема. Реч је о
донацијама компаније Victoriaoil из Шида
( 10 кревета) и фармацеутске куће Mag
na Pharmacia, Нови Београд (10 кревета
и 5 транспортних  кревета).
–  Занављање болничких кревета нео
пходно је готово исто толико, колико и
медицинских апарата и опреме. Паци
јенти у сваком тренутку морају имати
квалитетну болничку услугу, а донација
нових кревета ће томе свакако допри
нети. Захвални смо свима који на ова
кав начин помажу рад наше болнице,
јер тако, заправо чине, да они који се
овде лече, добију виши степен комфо
ра.“- речи су в. д. директора митровачке
Опште болнице прим. др Драгана Мало
бабића.
Б. С.

чани већ упознали ранијих
година. Они долазе из Бу
димпеште, а забављаће су
грађане 28. јула. Сваког ви
кенда на плажи одржаваће
се и активности мањег оби
ма у организацији „Сирми
јумарта“ за младе, у оквиру
манифестације „Лето на Са
ви“. На иницијативу Митров
чана, у припреми је и једно
вече салсе.
– Оно што је свима већ по
знато у августу су све наше
снаге и ресурси усмерени
на организацију и одржава
ње „Срем фолк феста“. Он
ће трајати од 11. до 14. авгу
ста. Већ сада можемо рећи
да публика може да се нада
богатом програму, који ћемо
открити наредних недеља.
У том периоду избегавамо
планирање других програ
ма, како бисмо фестивал
подржали на најбољи на
чин, изјавио је Хегедиш.
Локација већине ових до
гађаја зависи и од промен
љивих временских прилика,
зато ће те информације би
ти објављене уочи поједи
них догађаја.  
А. П.
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СЕДНИЦА СО БЕОЧИН ЗАКАЗАНА ЗА ПЕТАК 10. ЈУН

На дневном реду оставка
председнице Општине
Поделе унутар Одборничке групе „Социјали
сти Беочина“ први је, пре скоро годину дана,
најавио одборник Обрад Благојевић иступају
ћи из Одборничке групе, а тај потез су након
подношења оставке председнице општине,
повукле и одборнице Слађана Мирковић и
Зорица Зорић
Након скоро тромесечне паузе
одборници Скупштине општине
Беочин заседаће 10. јуна (петак).
Иако је дневни ред ове, шеснае
сте по реду седнице, обиман нај
више пажње привлачи разматра
ње оставке председнице општине
Беочин Мирјане Малешевић Мил
кић. Она је, да подсетимо, 10.
маја поднела неопозиву оставку
на функцију председнице општи
не образлажући да је то учинила
„због тешких политичких притиса
ка и уцена“.
Поделе унутар Одборничке гру
пе „Социјалисти Беочина“ први је,
пре скоро годину дана, најавио
одборник Обрад Благојевић исту

пајући из Одборничке групе, а тај
потез су након подношења остав
ке председнице општине, повукле
и одборнице Слађана Мирковић и
Зорица Зорић.
Да ли је Одборничк а група
„Социјалисти Беочина“ у међувре
мену успела да среди стање у
својим редовима сазнаћемо уско
ро. Наиме, разрешењем оставке
председнице општине аутоматски
се разрешава и њена заменица
Марина Шекуљица, као и Општин
ско веће, помоћници председни
це, а запосленима у Кабинету
председнице престаје радни
однос.
М. Н.

Поднела оставку: Мирјана Малешевић Милкић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

Нових 120 средњошколаца

Техничка школа „Миленко Веркић
Неша“ у Пећинцима будућим средњо
школцима и ове школске године нуди
широк избор образовних профила,
током четворогодишњег или трогоди
шњег школовања.
За наредну школску 2022/2023.
годину у пећиначкој школи прилику
да се образује имаће 120 ученика
профила Финансијско -  рачуновод
ствени техничар (4 године), Инду
стријски механичар (3 године – дуал
ни систем рада), Техничар мехатро
нике (4 године) и Трговац (3 године).
Да би стекли квалитетно знање,
ученици морају да имају не само ква
литетну наставну, него и одличне
услове за практичан рад, са чим, по
речима директорке ове образовне
установе Сање Дујић, пећиначки
средњошколци могу да парирају тех
ничким школама по већим градови
ма.
Она додаје, да је предност пећи
начке Техничке школе, одлична опре
мљеност кабинета и школске радио
нице, висок ниво безбедности, али и
организован превоз за ученике од
места становања до школе, што

Сања Дујић, директорка школе

умногоме олакшава школовање, како
деци тако и родитељима.
– Ми смо се до сада представили
родитељима и предочили им предно
сти уписа у нашу школу, а крећемо са
представљањем и осмацима из све
три основне школе са територије наше

општине, јер желимо да деца дођу у
нашу школу и упознају се са условима
рада и учења, рекла нам је директорка
Дујић.
Посебан осврт она је дала за обра
зовни профил техничар мехатронике и
прву генерацију која ове године завр
шава своје школовање.
– У потпуности смо опремљени за
све ове образовне профиле, а посеб
но смо спремни за образовни профил
техничар мехатронике. Ово је врло
интересантан профил. У питању је
спој електротехнике, машинства и
информатике. Наставни план и про
грам за електротехничку школу је врло
сличан овом образовном профилу, а
по завршетку средње школе наши
ђаци могу, са добрим предзнањем, да
упишу како машински факултет, тако и
електротехнички или информатички,
казала је Дујић.
Крајем јуна осмаци предају листе
жеља за упис у средњу школу, а
детаљније информације о профилима
и самом упису (14. и 15. јула) могу се
добити путем телефона: 022/2435-100,
022/2436-146, или веб сајта школе
www.tspecinci.edu.rs.
С. Ђ.
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ДАН ПОЉА СТРНИХ ЖИТА, УЉАНЕ РЕПИЦЕ И ХЕРБИЦИДНИХ ОГЛЕДА У ЧАЛМИ

Пољопривредник у хладовини,
дрон над њивом

Детаљ са презентације о агро – дрону

Током трајања пројекта, усеве ћемо на огледним пољима третирати
дрон – прскалицама и обичним прскалицама. Крајем године имаћемо
комплетне резултате позитивног и негативног утицаја на принос, а све то
ћемо презентовати пољопривредницима на зимским предавањима, изја
вио је Стеван Савчић директор ПСС Сремска Митровица

П

ољопривредна стручна
служба Сремска Митро
вица је у четвртак 2.
јуна организовала Дан поља
стрних жита, уљане репице и
хербицидних огледа, на пар
цели у Чалми. Том приликом
су пољопривредницима пре
зентоване активности службе
које су се одвијале на оглед
ним пољима у овој пољопри
вредној сезони. Такође је
представљен пројекат трет
мана прскања усева агро –
дроном, који је подржало
Министарство пољопривре
де, шумарства и водопривре
де.
Дану поља је присуствовао
велики број пољопривредни
ка, стручњака, као и мини
стар пољопривреде, водо
привреде и шумарства Бра
нис лав Недим ов ић, в.д.
начелника Градске управе за
пољоп рив ред у
Влад им ир
Настовић, в.д. начелник а

Градске управе за буџет и
локални економски развој
Душко Шарошковић и дирек
торица митровачке Агенције
за рурални развој Душица
Павловић.
– Током трајања пројекта,
усеве ћемо на огледним

Стеван Савчић

пољима третирати дрон –
прскалицама и обичним
прскалицама. Крајем године
имаћемо комплетне резулта
те позитивног и негативног
утицаја на принос, а све то
ћемо презентовати пољопри
вредницима на зимским пре

Радослав Вукадиновић

давањима, изјавио је Стеван
Савчић директор ПСС Срем
ска Митровица.
У пројекту ће учествовати
фирма „Агродрон тим“ из
Београда, чију су технологију
пољоп рив редн иц и
имал и
прилику да виде у Чалми.

Михајло Владисављевић
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Пшеници фалило влаге,
кукуруз солидан
Стручњаци из пољопри
вредне службе указали су на
тренутне проблеме са усеви
ма, нарочито када је у пита
њу пшеница, за коју се очеку
је мањи принос у односу на
ранији период.
– Ове године не би треба
ло да очекујемо да се догоди
нешто спектак уларно по
питању приноса пшенице.
На овој парцели је каснила
сетва, па је и никло са малим
закашњењем. Ипак, оно што
ће пшеницу оставити недо
вољн о
избок ор ен ом
и
ниском, јесте пролећна суша.
Тамо где су произвођачи
могли на време да је посеју,
сигурно је за око 20 одсто
усев бољи и гушћи, али ни то
не гарантује прошлогоди
шњи принос. Рано је да се
говори о конкретним прогно
зама, али у разговорима са
стручњацима, дошли смо до
закључк а да принос неће
бити већи од пет и по тона по
хектару, барем на овој лока
цији, рекао је Марко Ђури
чић руководилац биљне про
изводње у ПСС Сремска
Митровица.
Пољопривредна служ ба
сваке године има и огледе
кукуруза, у сарадњи са вели
ким бројем компанија чији су
хибриди заступљени у про

изводњи код домаћих пољо
привредника. У огледима се
испитују хибриди у производ
ним условима. На крају се
резултати огледа достављају
пољопривредницима. Ове
године је било проблема
због високе цене минералног
ђубрива, па многи због тога
нису применили ову технику
и сада се на неким парцела
ма у Срему то примети, по
питању развоја кукуруза. Он
је сада у фази интензивног
пораста.
– Падавине из априла су
биле довољне за почетни
пораст кукуруза, међутим и
зимских и пролећних падави
на је било мало. Тренутно је
кукуруз на већини парцела у
добром стању, када говори
мо о тренутној фази. Крајем
јуна, током јула и почетком
августа кукуруз ће бити у
критичној фази, када захтева
највише влаге. Ако не буде
падавина и буду високе тем
пературе у том периоду, изо
стаће оплодња, наливање и
формирање зрна и то ће иза
звати највеће последице по
принос кукуруза. Све зависи
од временских прилика, каже
др Владимир Марић само
стални стручни сарадник за
ратарство и саветодавац у
ПСС.

– На пољима сремскоми
тровачке саветодавне слу
жбе ћемо извршити велики
број огледа, да бисмо оно
што смо претходних година
сакупљали од студија и слу
чаја, искустава и знања
потврдили овде под контро
лисаним условима. Коначно
ћемо на један формалан
начин доћи до параметара
који су оптимални за кори
шћење нове технологије дро
нова, за третмане усева из
ниског лета. Дронови су већ
виђени последњих деценија,
међутим тек са овом генера
цијом смо дошли до тога да
та опрема пружа поуздане
равн ом ерн ос ти, прец из но
дозирање и навођење у оним
тренуцима када не можемо
лако ући у наш засад, рекао
је присутнима током обраћа
ња Момир Алвировић из
„Агродрон“ тима.
Пољоп рив редн иц им а је
показано како изгледа трети
рање усева уз помоћ дрона
имају подељена мишљења о
увођењу модерних техноло
гија и након демонстрације
на терену.

– Солидно то све изгледа,
али не знам за веће површи
не како делује дрон и колика
може бити покривеност. Али,
напредак је за сваку похвалу.
Сигурно може добро да
послужи. Морамо да видимо
и ми пољопривредници у
пракси како то изгледа, каже
Радослав Вукадиновић из
Кузмина, који гаји кукуруз,
пшеницу и соју на око 40 хек
тара земље.
Млађи пољопривредници
кажу да виде перспективу у
модерн из ац ији
пољоп ри
вредне опреме.  
– Први пут присуствујем
Дану поља у организацији
Пољопривредне стручне слу
жбе Сремска Митровица.
Допада ми се како је осми
шљено и веома ми је корисно
да стекнем нека нова знања.
Ова модерна технологија коју
смо видели је одлична ствар,
оставља позитиван утисак и
мислим да то може да зажи
ви, каже Михајло Владиса
вљевић, млади пољопри
вредник из Кузмина.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

9

БЕСПЛАТНИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ КОЖЕ

Од 70 прегледаних,
седморо у ризику

Превентивни прегледи коже

У недељу 5. јуна у здрав
ствен им
амбул антам а
у
Мачванс кој
Митров иц и,
Лаћарку, Кузмину и Мартинци
ма, вршили су се бесплатни
прегледи коже, намењени
превасходно пољопривредни
цима, који су током летњих
пољоп рив редн их
радов а
интензивно изложени сунцу и
штетном UV зрачењу. Дермо
скопске прегледе вршили су
врхунски стручњаци у овој
области, на челу са проф. др
Даницом Тиодоровић, нацио
налним координатором Еуро
меланома.
– До овог тренутка смо у
Мачванској Митровици пре
гледали преко 70 пацијената.
Дијагностик овали смо пет
малигних лезија које се морају
одстранити, од тога два мела
нома у најранијој фази и три
базоцелуларна карцинома,
као и један карцином и један
атипичан младеж. Младеж ће
се на време уклонити и неће
имати никакве последице по
здравље пацијента. За сваког
од ових пацијената смо узели

податке и по добијању упута
од лекара опште праксе, про
мене ће бити уклоњене у
дневној болници Војномеди
цинске академије, изјавила је
проф. др Даница Тиодоровић.
Како је рекао Петар Самар
џић, заменик градоначелнице,
услед бројних ограничења
изазваних пандемијом корона
– вируса, у последње две
годин е
пољоп рив редн иц и
нису били у могућности да
посећују дерматолога и оба
вљају дерматолошке прегле
де.
– Ови прегледи су од изу
зетног значаја за читаво ста
новништво. Прегледи су били
доступни свима, не искључи
во пољопривредницима, без
обзира на пол и узраст. На
преглед су се могли јавити чак
и они који немају здравствену
књижицу. Драго ми је да се
велики број људи одазвао
овом превентивном прегледу,
рекао је заменик градоначел
нице Сремске Митровице
Петар Самарџић.
А. П.

Обавештење
Због
рехаб ил ит ац ије
дела локалног пута Л-1
(Шимановци -  Ашања) на
деоници пута од Шимано
ваца - раскрсница Крњеше
вачке и Дечке (Државни пут
IIБ реда број 318) до Деча - 
раскрсница улица Палих
бораца и Браће Савић, од
стране АД „Сремпут“ Рума,
која се због технологије
извођења радова на уград

њи завршних коловозних
слојева врши у пуној шири
ни коловоза, у периоду од
3. до 20. јуна биће привре
мено обустављен саобра
ћај на овом делу општин
ског пута.
Преусмеравање саобра
ћаја планирано је од Преке
калдрме преко Карловчића,
Сремс ких
Михаљ евац а,
Прхова до Шимановаца.
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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПОКЛОНИО МАТУРАНТИМА ПРОСЛАВЕ МАТУРСКИХ ВЕЧЕРИ

Празник младости

Град Сремска Митровица прошле године је започео једну занимљиву акцију наме
њену матурантима. Ради се о финансирању и организовању матурских прослава за
матуранте свих средњих школа из Сремске Митровице, са жељом да их локална
самоуправа награди и почасти у тешко и кризно време изазвано пандемијом корона
– вируса, рекао је Петар Самарџић заменик градоначелнице Сремске Митровице

Матуранти Митровачке гимназије

Матуранти средњих школа у Срем
ској Митровици прошле недеље су
прославили завршетак школовања.
Матурске вечери су одржане као и
прошле године у хотелу „Срем“. Ове
године Сремска Митровица има   830
великих матураната. Локална самоу
права је и ове године сносила трошко
ве прослава.
– Град Сремска Митровица прошле
године је започео једну занимљиву
акцију намењену матурантима. Ради
се о финансирању и организовању
матурских прослава за матуранте свих
средњих школа са територије Сремске
Митровице, са жељом да их град
награди и почасти у тешко и кризно
време изазвано пандемијом корона –
вируса. Та акција је наишла на пози
тивне реакције и коментаре, зато је
локална самоуправа одлучила да је
понови и ове године, али и да је про
шири и на матуранте основних школа,
рекао је Петар Самарџић заменик гра
доначелнице Сремске Митровице.
Организовано је пет матурских про

Петар Самарџић

слава, за шест средњих школа, с тим
што су Митровачка гимназија и Музич
ка школа „Петар Кранчевић“ славили
заједно.
– Наши матуранти су сјајни. Ове
године имамо чак 26 носилаца Вукове
дипломе. Од 194 матуранта, половина
има одличан успех, рекла је директо
рица гимназије Мирјана Ђорђевић.
Прво вече је славило 160 матурана
та Економске школе „9. мај“ 30. маја, а
вече након тога 177 матураната Меди
цинске школе „Драгиња Никшић“.
Првог јуна славило је 195 младих из
Средње техничке школе „Никола
Тесла“, затим у четвртак другог јуна
гимназијалци и музичка школа, а ово
годишњу сезону матурских прослава
средњошколаца затворили су ученици
„Прехрамбено шумарске и хемијске
школе“, њих 111.  
– Лепо је од града што је организо
вао матурске вечери, некима ће то
много значити, како ученицима тако и
њиховим родитељима. Емоције су ми
сада помешане, срећна сам што сла
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вимо сви заједно, али мислим да
после тога сви одрастамо, јер нас
чекају још веће обавезе, него што смо
имали, рекла је Зорана Цикуша, уче
ница Митровачке гимназије и додала
да јој је циљ да настави школовање за
стоматолога.
Њена другарица из одељења се
сложила да је за кућни буџет велика
олакшица то што је локална самоупра
ва финансирала матурско вече и да ће
читава организација бити за дуго пам
ћење.
– Крај средње школе за мене пред
ставља почетак једног другачијег начи
на живота. Упливаћемо у неке нове
воде, а ја планирам да студирам пра
во. Темељно сам се припремала за то
и припремам се и даље, како бих

Зорана Цикуша
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Бесплатно и за мале матуранте
Укупно 672 матуранта из девет основ
них школа са територије града и околних
села, такође ће имати бесплатно матур

ско вече. Локална самоуправа финанси
раће и њихове прославе, које почињу 10.
јуна и одржавају се у Дому ученика.

остварила најбоље резултате на при
јемном испиту, изјавила је млада
Душица Божић.
И матуранти митровачке музичке
школе су матурско вече доживели вео
ма емотивно, те нису крили своје оду
шевљење.
– Организација је стварно дивна и
драго ми је што су нас послужиле вре
менске прилике. Сви моји школски
другари и ја смо срећни и захвални за
све што је припремљено за нас, пору

чила је Анђела Томић, матуранткиња
Музичке школе „Петар Кранчевић“.
Прослави матурских вечери прису
ствовали су и представници локалне
самоуправе, градоначелница Светла
на Миловановић, заменик градоначел
нице Петар Самарџић, председник
Скупштине Града Владимир Павло
вић, као и начелник Градске управе за
образовање Зоран Ђурић.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Душица Божић

Анђела Томић

Медијски пројекат „ТАЧНО И ТРАНСПАРЕНТНО: Локална самоуправа у служби грађана“ суфинансира се средствима из буџета Града Сремска Митровица
– Градска управа за културу и спорт. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
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РУМСКИ ГРАДСКИ ТРГ

Уручене награде најбољим
гимназијалцима
Румска Гимназија „Сте
ванПузић“јепопрвипутове
године награде својим најбо
љим ученицима уручили на
Градском тргу 3. јуна. Наи
ме, награђено је 49 ученика
четвртих разреда за одличан
успех и примерно владање,
као и они који су постигли
запажене успехе на такми
чењима или су својим актив
ностима кроз одговарајуће
секције допринели промоцији
својешколе.
Награде и похвале овим

ученицима је уручила дирек
торкаМаринаМалетић.
– Ово је једна лепа промо
тивнаактивностнашихгимна
зијалаца,дапокажемоколико
су свестранииколико имамо
добру младу генерацију уче
ника који се баве и глумом,
музикомиспортом,каоида,
уз школу, могу да буду анга
жованииудругимваннастав
ним активностима, рекла је
директоркаМалетић.
Ова година је била специ
фична,каоипретходне,тако

да су гимназијски професори
билиангажованиинапружа
њу додатне помоћи ученици
ма да се добро припреме за
матурске испите, посебно из
математике и српског јези
ка. Истовремено, у школи су
радили и на промоцији рум
ске Гимназије, будући да у
јулу предстоји и упис сред
њошколаца. У програму који
је припремљен учествовао је
гимназијскибенд,аодржанје
итурнирумаломфудбалу.
С. Џакула

Марина Малетић

РАДИОНИЦА У РУМИ О ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ И РУРАЛНОМ ТУРИЗМУ

Дигитални маркетинг и друге теме
Развој женског предузет
ништва и руралног туризма у
румској општини је била тема
едукативнерадионицекојаје3.
јунаодржанауРуми,уоргани
зацијиТуристичкеорганизације
Рума и Центра за истражива
њеистудијетуризмаизНовог
Сада. Реч је о једнодневној
едукацији чији је основни циљ
унапређење знања и вештина
предузетница и младих који
су носиоци сеоских газдинста
ва, како би понуду својих про
извода и услуга презентовали
заинтересованим
странама
на најбољи могући начин, а
тако истовремено допринели
унапређењу и конкурентности
Руме као туристичке дестина
ције.
У оквиру едукације посебно
јебилоречи,каоподтемама,о
развоју
руралногтуризмауСрбијии
најбољимпраксама,најбољим
примерима у региону који су
примењивинарумскуопштину,
формирању појединачних еле
мената понуде предузетница
и дигиталној комуникацији са
гостима, организовању промо
ција, као и друштвеним мре
жама.
Татјана Дошен, директорка

Милош Гајић, предавач

Туристичке организација Рума
је указала да они подржава
ју женско предузетништво на
територијирумскеопштине.
–Желимодаженебуду,као
иштојесу,јаке,даихјошвише
оснажимокакобимоглеоства
рити све своје иницијативе и
жеље,какобибилезадовољне
и успешне. А управо један од
начина је и ова едукација, где
предавачи могу дати одговоре
насвањиховапитањаидиле
ме,истаклајеТатјанаДошен.
Она је додала да је Тури
стичкаорганизацијаРумеовде

Слађана Бабић

спонаизмеђуонихкојисуком
петентни да дају одговоре и
предузетница.
Један од предавач Милош
Гајић, са портала село.рс.
рекао је да у последњих шест
до седам година постигнут
великиразвојдигиталног,одно
сно интернет маркетинга у
областисеоскогтуризма.Гајић
јеистакаодајеуоквируИПАРД
фондоваотворенаиновамера
којасеискључивотичесеоског
туризмапасусемногиопреде
лили да конкуришу, како би са
неким озбиљнијим буџетима

Татјана Дошен

могли да наступе на тржишту
сеоскогтуризма.
Једна од учесница едукаци
јејеиСлађанаизРуме.Онаје
изјавиладајеедукацијаовакве
врстедрагоценакадсеопреде
литезасамосталнибизнис.
–Битнајеикомуникацијаса
људимакојимогудадајуодго
воренавашапитања,алијеи
дигитални маркетинг изузет
но важан. Посебно фејсбук и
инстаграмгдеклијентидобија
јуипрвеинформацијеовама,
истаклајеСлађанаБабић.
С. Џакула
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БОРКОВАЧКО ЈЕЗЕРО

У току уклањање
нелегалних објеката

Почело уклањање објеката

Румска и иришка општина су дефини
сале значајне радове на уређењу и про
моцији Борковца и Борковачког језера као
привлачне туристичке дестинације, па у
складу са њима ће се предузети низ кора
ка како на уређењу, тако и на доношењу
планских докумената. У склопу тих актив
ности је и уклањање нелегално изграђе
них или постављених објеката.
Грађевинска инспекција Општинске
управе у Руми обишла је 21. априла изле
тиште Борковац и утврдила да постоји
велики број таквих објеката.
Они су тада поставили и обавештења у
нелегално никлом насељу изнад плаже, а
апел је упућен и путем друштвених мрежа.
– Овим путем обавештавамо све сугра
ђане који имају нелегално изграђене - 
постављене објекте да их уклоне у року
од 30 дана. Уколико грађани то сами не
ураде, приступиће се уклањању објеката
по службеној дужности, а о трошку кори
сника нелегалног објекта. Ово је почетак
прве фазе радова на уређењу простора
око језера Борковац, и како би се радови
несметано одвијали, молимо све сугра
ђане да апел схвате озбиљно и приступе
уклањању својих нелегалних објеката –
стоји у обавештењу.
С обзиром да је рок за уклањање неле

Обавештење у иришком делу

галних објеката истекао крајем маја, пред
седница румске општине Александра
Ћирић каже да ју је обрадовала чињеница
да је овај апел уродио плодом.
– Грађани су схватили нашу озбиљ
ност и намере шта желимо да урадимо у
Борковцу, односно да га учинимо једним
лепим излетиштем и атрактивном тури
стичком дестинацијом. Зато су људи сами
почели да уклањају своје нелегалне објек
те, тако да није било њихових примедби
и замерки. Ми смо ту отворени за сваку
врсту договора, образложења и објашње
ња, а морам да кажем да је закон на нашој
старни. Видим да су то људи озбиљно
схватили и без жалби и приговора сами
уклањају објекте, тако да већ можемо кре
нути полако у реализацију нашег пројек
те по фазама онако како смо и најавили,
истакла је председница Ћирић.
Исто важи и за иришку општину на чијој
се територији налази и највећи део Борко
вачког језера, где такође има доста неле
галних објеката.
Како сазнајемо од Тихомира Стојако
вића, председника Општине Ириг почело
се са идентификацијом власника парцели
на којима се налазе ти нелегални објекти,
али има и државног земљишта где је кори
сник „Војводина шуме“ те се у овај процес
мора укључити и држава.
– На том њиховом земљишту
има такође, нелегалних, углав
ном дрвених објеката. И ми смо
послали инспекцијску службу на
терен и позвали грађани да сами
уклоне своје објекте, а нешто је
мало и уклоњено. Оне који нису
уклонили објекте поново ће оби
ћи инспекција и написаће им
пријаве, тако да ће се све по
процедури радити. Ја мислим да
ће до краја године све бити укло
њено, каже Тихомир Стојаковић,
а по њиховој процени на терито
рији иришке општине око језера
има око 80 нелегалних објеката.
С. Џакула
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕНКО БРЗАК УЧА“

Предавање
о ракетном
инжењерству
Како смо забележили у нашим новинама,
недавно су ученици и наставници СТШ
„Миленко Брзак Уча“ учествовали на Нацио
налном ракетном такмичењу где су освојили
прво место. Тако су изборили право да се
надмећу на „Kонтиненталном WCRC’’ такми
чењу у Италији где ће представљати Србију.
Екипа Техничке школе се представила про
јектом под називом „Аполо 404“. У екипи је
било десет ученика чији је ментор наставник
Игор Томић. У оквиру припрема за одлазак у
Италију, ученицима ове румске школе су 3.
јуна предавање одржали Душан Радосавље
вић и Жељко Kалем из Комитета за развој
свемирског програма из Новог Сада.
Директорка школе Весна Илић је указала
да је „Аполо 404’’ само један од пројеката
који се реализује у школи.
Игор Томић, наставник који је припремао
ученике за такмичење је истакао да је веома
задовољан овим њиховим неочекиваним
успехом.
– Ми смо на такмичење отишли само да
видимо како то изгледа, али смо прошли.
Радујемо се том следећем кораку, а то је
Италија, имамо много тога да поправимо,
систем за лансирање саме ракете, саме
врхове ракете и још нешто ситнице. Ученици
су веома добро прихватили ово, што је
делом произашло и из ранијег пројекта „С
Роботом на ти“, добро је када се неки пројек
ти удруже и од тога се направи лепа прича,
каже Игор Томић.
Он је додао да је школа захвална што су
представници Комитета за развој свемирског
програма дошли у школу. Најавио је и наста
вак сарадње, идеја је постављање неких
земаљских станица како би сателите које су
они већ послали у свемир могли да прате и
да имају више података.

ДРАМСКА СЕКЦИЈА
РУМСКЕ ГИМНАЗИЈЕ

Пласман на
републичко
такмичење
На 58. Фестивалу аматерских позори
шних друштава Војводине одржаном крајем
маја у Бачкој Паланци, представа румских
гимназијалаца „Одлепио сам скроз“ је осво
јила треће место и тако се пласирала на
републичко такмичење аматерских позори
шта Србије. Подсетимо, пре пар година
професорка енглеског језика Марија Ратан
чић је формирала драмску секцију ученика
Гимназије „Стеван Пузић“, али је куриози
тет да се представе изводе на енглеском
језику. За глумачка остварења су похваље
не Милица Митровић, Марија Ћорда и
Катарина Драгишић, док је редитељка и
професорка енглеског језика Марија Ратан
чић добила диплому за педагошки рад.
Бенд у представи је такође похваљен, док
је награду за најбоље глумачко остварење
добила гимназијалка Нађа Боровић.

С. Џ.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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Реновирање просторија
за боравак инвалида

Министарка и председник у обиласку реконструис
 аних просторија Савеза за спорт и рекреацију инвалида

Министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања проф. др
Дарија Кисић посетила је у четвртак,
2. јуна општину Инђија и том приликом
састала се са председником општине
Владимиром Гаком а затим обишла и
реновиране просторије Савеза за спорт и
рекреацију инвалида општине Инђија које
се налазе у улици Војводе Степе.
Министарка за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања проф. др
Дарија Кисић истакла је да је Инђија при
мер како заједничким деловањем државе
и локалне самоуправе може да се дође до
добрих резултата.
– Сектор нашег министарства који се
бави питањима унапређења квалитета
живота особа са инвалидитетом у сталном
је контакту са свим корисницима и удру
жењима. Ослушкујемо њихове потребе,
и у једном таквом контакту нам је указа
но да треба да се реконструише простор
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
општине Инђија, изјавила је Кисић.

Милан Пиља, председник Савеза за
спорт и рекреацију инвалида општине
Инђија захвалио се министарки Кисић
на посети али и на средствима која су
издвојена за реконструкцију просторија у
којима свакодневно борави на десетине
инвалида.
– Нама је реконструкција простори
ја веома значајна јер сада можемо да
се окупљамо и дружимо у много бољим
условима, рекао је Пиља.
Током извођења радова у просторија
ма Савеза за спорт и рекреацију инвали
да општине Инђија реконструисани су је
целокупан ентеријер и екстеријер, кров
на конструкција а вредност свих радова
је пет милиона динара, од чега је локал
на самоуправа учествовала са око 1,2
милион динара а остатак је обезбедило
ресорно министарство.
Председник општине Инђија Владимир
Гак истакао је да очекује да се у наред
ном периоду реализује још пројеката у
сарадњи са министарством за рад, запо

шљавање, борачка и социјална питања.
– Из буџета општине Инђија издваја
се доста средстава за социјалну зашти
ту више категорија нашег становништва
али наравно да увек треба више, рекао
је Гак.
Како је истакнуто током обиласка рено
вираних просторија, план је да се наста
ви са радовима на адаптацији објекта у
којем се, поред Савеза за спорт и рекре
ацију инвалида, налази и ОО Црвеног
крста али и Међуопштински савез сле
пих и слабовидих лица Инђија -  Стара
Пазова.
– Надам се да ћемо успети и да рекон
струишемо тај део крова како би цео
објекат био у потпуности уређен. Још
једном се захваљујем министарки Кисић
на посети и подршци коју пружа нашој
локалној самоуправи и удружењима
која припадају њиховом ресору, рекао
је председник општине Инђија на крају
посете.
М. Ђ.

ГРАДСКИ БАЗЕН

Нова сезона почиње 10. јуна

Купалишна сезона на Градском базе
ну у Инђији званично ће почети у петак,
10. јуна. Свечаном отварању присуство
ваће и председник општине Инђија Вла
димир Гак који је на последњем састан
ку Система 48 истакао да ће улаз на
базен на дан отварања бити бесплатан
за посетиоце као и сваке претходне
године.

– Као и сваке године и ове смо, у току
припрема за нову сезону, реконструиса
ли већим делом терасу која се налази
изнад тоалета. Нисмо завршили све
што смо планирали, али ће у једном
делу бити доступна посетиоцима, рекао
је Гак и додао да је друга фаза радова
планирана у септембру.
– Тада ћемо поставити хидромасажне

каде тако да ћемо имати, такорећи,
један мањи спа за следећу сезону, обја
снио је председник општине Инђија.
Представници Установе Спортски
центар потврдили су да ће цена карата
остати иста као и претходних неколико
година, те да ће и ове сезоне бити орга
низована школа пливања за најмлађе.
М. Ђ.
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Потписани уговори
са три нова инвеститора

Председник општине Инђија Влади
мир Гак потписао је прошле недеље уго
воре за реализацију још три нове инве
стиције у Инђији. Како је истакао биће
отворено 180 нових радних места а
вредност све три инвестиције је око 25
милиона евра.
– Први инвеститор се бави производ
њом бетонске галантерије, други произ
водњом арматуре а трећа инвестиција
се односи на изградњу логистичког цен
тра, истакао је Гак и додао да је у питању
апсолутно чиста технологија и да ће
бити изграђени објекти површине, у про
секу од три до десет хиљада метара
квадратних.

Владимир Гак

Председник општине Инђија истакао
је и да би за 15-так дана требало да се
зна исход преговора са инвеститором из
области аутомобилске индустрије,
инвестицији о којој се већ дуже време
говори а која ће у потпуности, како је
рекао раније, бити значајна за читав
регион не само за Србију.
– Преузимајући други мандат пред
седника општине Инђија истакао сам да
је наша визија да се број становника
повећа за четири хиљаде. На том путу
смо доста одмакли и нове инвестиције
доказују да је та визија била оправдана,
каже Гак и додаје на крају да то изискује
и додатна улагања у изградњу нових
објеката вртића, школа и инфраструкту
ре која је неопходна у случају када се
град развија на начин на који се Инђија
развија у претходних неколико година.
Подсетимо да су недавно на седници
Скупштине општине Инђија одборници
усвојили измену просторног плана
општине Инђија. На основу те измене,
североисточна индустријска зона про
ширује се на још 900 хектара. Основни
разлог измене Просторног плана је тај
што се очекује долазак светског гиганта
у области аутомобилске индустрије који
би у Инђији производио електричне
аутомобиле. Како је председник општи
не Инђија тада изјавио, нови инвести
тор би градио свој производни погон на
преко 700 хектара у североисточној
радној зони. Према ранијим најавама,
потенцијални инвеститор отворио би
између четири и пет хиљада радних
места.
М. Ђ.

ИО НАЛЕД У ИНЂИЈИ

КУД „СОКО“

Награде на
фестивалу у
Врњачкој бањи
Културно -  уметничко друштво
„Соко“ из Инђије добио је признање
за најбољу реконструкцију ношње на
Међународном фестивалу „Џивџан
фест“, који је недавно одржан у
Врњачкој бањи. На истом фестивалу,
старији дечији ансамбл представио се
Влашким играма Горњег Пореча коре
ографа Немање Грбића и уметничких
руководилаца Тијане Радаковић и
Марка Мијатовића.   На фестивалу је
учествовало 37 друштава из Републи
ке Српске,  Македоније,  Швајцарске и
Србије.

Неколико дана раније, КУД „Соко“
учествовао је и на 60. Музичком
фестивалу деце Војводине у Бачкој
Тополи где је старији дечији ансамбл
освојио златну плакету са 96,5 бодова
и пласирао се на Републичку смотру у
Баточини. Влашке игре Горњег Поре
ча су кореографија Немање Грбића
који је заједно са КУД-ом добио и спе
цијалну награду за најдоследније очу
вање традиције на фестивалу. Одла
зак у Бачку Тополу омогућила је
Општина Инђија.
М. Ђ.

Конверзија земљишта тема састанка
У петак, 3. јуна,   у Скупштин
ској сали општине Инђија одржа
на је седница Извршног одбора
НАЛЕД-а којој су присуствовали
представници локалне самоу
праве и привредници који послу
ју на територији те сремске
општине.
Главна тема разговора била је
конверзија земљишта за коју су
нарочито заинтересовани инве
ститори који купују нове парцеле
или шире своје производне капа
цитете.
Испред Општине Инђија при
сутне је дочекао заменик пред
седника општине Инђија Милан
Кончаревић који је истакао да је
поменута тема од великог знача
ја за инђијску привреду. Такође
је додао да локална самоуправа
има добру сарадњу са НАЛЕДом.
М. Ђ.

Састанак ИО Налед у Инђији
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МИТРОВАЧКИ „СРЕМ – ГАС“ ШИРИ ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ

Гасификација насеља „Матија Хуђи“

Радови на изградњи првог
прстена разводног гасовода
на непарној страни стамбеног
насеља „Матија Хуђи“ у Срем
ској Митровици се приводе
крају. У овом насељу до сада
није постојала гасоводна мре
жа. По завршетку радова биће
постављена и мерно регула
циона станица. Биће изграђен
и део дистрибутивне гасне
мреже од улице Саве Коваче
вића до Мерно регулационе
станице.
– Следи нам извођење раз
водне инсталације унутар
саме зграде и постављање
мерне опреме. Те радове ће
мо изводити континуирано у
наредном периоду, у зависно
сти од тога у којим зградама
ће се јавити потенцијални ко
рисници. На овај начин пока
зујемо друштвену и еколошку
одговорност. Свако гашење
индивидуалног ложишта и
прелазак на гас, као еколо
шки најприхватљивије гориво,
утичемо на то да побољшамо
квалитет ваздуха, рекла је в.д.
директора Јавног предузећа

Гасификација насеља у току: Драган Будошан и Даница Недић

за дистрибуцију природног га
са „Срем – гас“ Даница Недић.
Драган Будошан, извршни
директор „Срем – гаса“ је ре
као да се радници труде да у
најмањој мери наруше функ
ционисање насеља.

–Сви радови се изводе уз
минимално ометање саобра
ћаја, прилаза паркингу. Тру
димо се да одмах враћамо
стање у првобитни положај,
по завршетку послова, казао
је Драган Будошан, обилазећи

радове на терену.
Укупна дужина гасовода за
насеље „Матија Хуђи“ биће
1400 метара, а дужина прве
фазе 550 метара. Пројекат је
вредан 30 милиона динара.
А. П.

80 ГОДИНА ОД СТРЕЉАЊА МЕШТАНА ГРГУРЕВАЦА И ПАЉЕЊА СЕЛА У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ

Положени венци и одржан помен

Код спомен обележја „Орашје” у Гргу
ревцима обележена је 80. годишњица од
страдања мештана и паљења села од
стране немачко  – усташке војске 6. јуна
1942. године. Месни одбор СУБНОР-а
Гргуревци, Месна заједница и Градски
одбор СУБНОР-а Сремска Митровица,
организовали су помен жртвама уз пола

гање венаца на спомен обележје и кул
турно – уметнички програм који су при
премили ученици   Основне школе „Бо
шко Палковљевић Пинки” из Гргуреваца.
На спомен обележје су венце и цвеће
положиле бројне делегације, на челу са
замеником градоначелнице Сремске
Митровице, Петром Самарџићем и заме

Представници локалне самоуправе полажу венце

ником начелника Градске управе за кул
туру и спорт, Зораном Мишчевићем.
– На овом месту пре осам деценија се
догодио страшан злочин. Немци су из
освете за убијена два немачка војника
стрељали између 250 и 300 лица, махом
Гргуревчана. Показало се након тога да
оно што су Гргуревчани доживели у јуну
1942. године, представља само увертиру
за много већа страдања, кроз акцију коју
је спровела казнена експедиција Викто
ра Томића, августа и септембра исте
године. Ове године ће град Сремска
Митровица на достојан начин, уз званич
ну, државну комеморацију обележити 80
година од злочина над Србима Срема,
изјавио је Петар Самарџић заменик гра
доначелнице.
У селу је ове године реновирана стара
спомен – соба која представља мали,
историјски музеј.
– Успели смо да уредимо спомен –
собу, захваљујући помоћи добрих људи.
У новом руху дочекујемо старе, историј
ске чињенице које не смеју да се забора
ве, рекао је Душко Крстић, председник
Месне заједнице Гргуревци.
Међу присутнима је био и деведесет
петогодишњи Бранко Лођиновић, уче
сник Другог светског рата, који се обра
тио присутнима и евоцирао успомене на
то страшно време.
А. П.
Фото: Б. Т.
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ВРДНИК: ФЕСТИВАЛ „ФРУШКОГОРСКА ВИЛА“

Милици у походе

Наступ Амире Медуњанин

У оквиру пројекта „Нови Сад -  Европ
ска престоница културе“, програма
„Хероине“, од 3. до 5. јуна у Врднику је
одржан први породични фестивал „Фру
шкогорска вила“, који је окупио европске
хероине уметности. Овај фестивал је
одржан у Бањи Врдник, у близини хотела
„Фрушке Терме Ризорт“. Организован је
у Врднику управо зато јер је одао, кроз
своје програме, почаст великој српској
хероини - песникињи, новинарки и борки
њи Милици Стојадиновић Српкињи, коју
су звали „врдничка вила“. Зато је, у окви
ру фестивала, одржана и 46. манифеста
ција „Милици у походе“ када су промови
сане збирке и антологије поезије. Током
фестивала су планирани и реализовани
богати музички, гастро и дечији програми
и то за све узрасте, уз слободан приступ
свим тим програмима.
Најмлађи посетиоци фестивала су
могли да уживају у бајкама које су за њих
читале хероине српског глумишта, Ани
ца Добра и Наташа Тапушковић, као и
позната новинарка Наташа Миљковић.

Дечији кутак

За љубитеље филма био је ту и биоскоп
под ведрим небом, а приказан је један
од најактуелнијих филмова „Лето када
сам научила да летим“, као и представа
„Прах“, у „Театру на отвореном“, у којој
улоге тумаче Наташа Нинковић и Зоран
Цвијановић.
У оквиру музичког дела фестивала 3.
јуна су наступиле Симон Ламсме, једна
од водећих виолинисткиња, потом вила
македонске поп сцене Kалиопи, као и
Jenny, певачица познате шведске поп гру
пе Аce of Base. Следећег дана посетиоци
су уживали у концертима Тарје Турунен,
као и Амире Медуњанин која је наступи
ла у пратњи Војвођанског симфонијског
оркестра. Последњег дана фестивала
„Фрушкогорска вила“ наступили су Аме
рички инди поп бенд „Warpaint“- бенд који
има четири чланице а потом и регионал
на хероина Натали Диздар из Хрватске.
Одржан је и рецитал Табее Цимерман,
солисткиња на виолини која важи за јед
ну од највећих музичарки данашњице.
У оквиру фестивала најмлађи посети
оци су имали свој Дечији кутак
који је подразумевао полигон
спретности, игре билијара ногом,
фризбија, пуштање змајева, уз
ангажовање аниматора који су
малишане водили кроз те игре.
Током овог великог породичног
фестивала био је организован и
базар са 20 штандова на којима
су посетиоци могли да погледају
и купе домаћу храну, вина, накит
и одећу, природну козметику...
Као организатор овог фестивала,
Фондација „Нови Сад - Европска
престоница културе“ је за све
заинтересоване грађане обезбе
дила бесплатан аутобуски пре
воз за сва три фестивалска дана.
Све у свему три занимљива дана
са пуно посетилаца што је свака
ко допринело додатној промоцији
Бање Врдник.
С. Џакула
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ОДРЖАН „JAZZ&BLUES FEST“
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Велико
интересовање
публике

Трећег и четвртог јуна је на митровач
ком Житном тргу одржан традиционални
„Jazz&blues fest“. У организацији Центра
за културу „Сирмиумарт“, на сцени су оку
пљени домаћи и страни бендови. Прве
вечери наступили су „Moonshiners blues
band“ из Београда,   домаћини „The gam
blers“ и „The petting blues band“ из Новог
Сада. У суботу је Митровчане забављао
„The metro big band“, који долази из Сједи
њених Америчких Држава, а домаћа
публика је имала прилику већ да их слу
ша 2017. године, на истом фестивалу.
Публика се одазвала у великом броју
овом догађају, који се организује седамна
ести пут.
А. П.

ПЕЋИНАЧКИ БАЗЕНИ

Одликаши и ове
године бесплатно
На помолу је ново лето, нови распуст и
нова купалишна сезона на пећиначким
базенима. И ове године, као и претход
них, ученике са територије општине
Пећинци који су током претходне школске
године били вредни и који су остварили
одличан успех очекује низ погодности
током читаве купалишне сезоне.
Како нам је рекао Милан Ђокић секре
тар Спортског савеза „Развој спортова“, у
сарадњи са пећиначком локалном самоу
правом, наставља се лепа традиција
награђивања ученик а за труд, рад и
постигнуто знање. Одличним основцима
и средњошколцима све што је потребно
на уласку на базене је доказ о постигну
том успеху – сведочанство или ђачка књи
жица.
Он додаје, да ће деца која не умеју да
пливају, као и они који желе да усаврше
технике пливања, и ове године бити у
прилици да то науче и стекну, кроз бес
платну школу пливања, а датум почетка
школе пливања и начин пријаве деце
биће благовремено најављени.
Како су најавили из управе базена, сви
посетиоци пећиначких базена моћи ће да
уживају и у додатним садржајима, као што
су – игралиште за мали фудбал, играони
ца за децу, одбојка на песку, шах, стони
фудбал, а током лета за ученике ће бити
организована и спортска недеља. Капије
пећиначких базена требало би, према
најавама, да буду отворене у суботу, 11.
јуна.
С. Ђ.
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ПЕЋИНАЧКА УДРУЖЕЊА ЖЕНА НА МАНИФЕСТАЦИЈИ У БОЉЕВЦИМА

Флекице, метар штрудла
и ’леба од четири киле

Туристичка организација града Сурчи
на организовала је 1. јуна, у Наутичком
селу „Бисер“ у Бољевцима, манифеста
цију посвећену реци Сави, са циљем
промоције еколошког туризма, која је
окупила велики број љубитеља река,
екологије, али и добре хране.
Манифестација Међународни дан
реке Саве била је подељена у три зоне:
гастро, рекреативну и еколошку, а удру
жења жена са територије пећиначке
општине учествовала су у првој гастро
зони, где су УЖ „Сунчев цвет“ из Доњег
Товарника, УЖ „Веселице“ из Деча, УЖ
„Сремица“ из Пећинаца и новоосновано
УЖ „Попинчанке“, у оквиру етно -  база
ра, на штандовима изложили своје тра
диционалне сремачке колаче, сувенире
и народне рукотворине.
Како нам је рекла Лепосава Степано
вић, председница товарничког удруже
ња жена, на овој изложбено -  продајној
манифестацији, представиле су своје
свеже умешене кифле, крофне и друге
слатке и слане колаче, а учествовале су
и на такмичењу у кувању флекица – тра
диционалног сремачког јела, где су осво
јиле другу награду.

Са манифестације у Бољевцима

Гатро зона и етно -  базар привукао је
и велики број посетилаца, а штанд УЖ
„Веселица“ привукао је велику пажњу
љубитеља добре хране, јер су „Весе

лице“ представиле своју чувену метар
штрудлу, али и четири домаћа хлеба од
по, чак, четири килограма.
С. Ђ.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ У БРЕСТАЧУ

Увек отворени за чуваре традиције
Протеклог викенда Брестач
су поново обојиле богате
ношње културно-уметничких
друштава из Србије и Репу
блике Српске која су наступи
ла на концерту одржаном у
оквиру међународног фести
вала „Ђерам – Чувари тради
ције“. Организатор концерта
било је Друштво за неговање
народне традиције „Купиник“
из Купинова, уз подршку
Месне заједнице Брестач,
Општине Пећинци и пећинач
ког Културног центра.
Око 120 учесника из шест
културно -  уметничких дру
штава продефиловало је пре
концерта центром Брестача,
након чега су одиграли вели
ко коло у самом центру насе
ља у које су могли да се ухва
те и мештани и посетиоци.
Поред ДННТ „Купиник“, на
концерту су наступила и кул
турно -  уметничка друштва
„Дукати” из Маргите, „Посави
на“ из Црквине, „Лијевче“ из
Разбоја и „Душан Станковић“
из Чечаве, а као специјални
гости наступили су играчи
Фолклорног друштва „Извор
Доњи Товарни“.
Фестивал „Ђерам – Чувари
традиције“ постоји већ 16

Дефиле учесника

година, а организатор је Удру
жење „Ђерам“.
– Ове године на Фестивалу
учествује 30 културно -  умет
ничких друштава и свако од
њих је по једном домаћин кон
церта. Изузетно сам задово
љан приказаним програмом и
извођачким квалитетом, изја
вио је потпредседник Удруже
ња „Ђерам“ и почасни пред
седник Купиник а Борица
Ранисављевић, који се уједно

захвалио на подршци Месној
заједници Брестач, пећинач
кој локалној самоуправи и
Културном центру Пећинци.
Пре нешто више од два
месеца Брестач је био дома
ћин Малом Ђерму, на којем је
наступил о седам дечјих
ансамбала. Овога пута насту
пило је шест првих ансамба
ла који су, захваљујући иску
ству, приказали знатно виши
извођачки квалитет, каже

председник Савета МЗ Бре
стач Бранислав Ковачевић.
– Драго ми је што је Бре
стач, захваљујући сарадњи са
Купиником, већ два пута уго
стио учесник е фестивала
Ђерам и надам се да ће се
ова сарадња наставити, а
наш Дом културе је увек отво
рен за госте који доприносе
очувању традиције нашег
народа, рекао је Ковачевић.
Д. С.
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПЕЋИНАЧКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Часно име Камени

Предшколци и запослени
из Предшколске установе
„Влада Обрадовић Камени“ у
Пећинцима обележили су 2.
јуна Дан установе полагањем
венца на бисту народног
хероја Владе Обрадовића по
којем вртић носи име. Зајед
но са њима, венац је поло
жио и председник општине
Пећинци Синиша Ђокић, који
нам је рекао да је велика
част да ова васпитно - обра
зовна установа носи име
Каменог.
– Треба да будемо поносни
на све наше народне хероје
из Другог светског рата, а
посебно на Каменог који је
свој живот дао за слободу,
баш на данашњи дан 1944.
године у борби против Нема
ца на Галовичком каналу
између Карловчића, Срем
ских Михаљеваца и Шимано
ваца. Драго ми је да је наш
вртић задржао његово име, и
да се традиција сећања на
њега и његова херојска дела

Малишани са васпитачима и председником Општине Синишом Ђокићем

чува и негује код деце од нај
ранијих дана, рекао је пред
седник Ђокић.
Директорк а ПУ „Камени“
Анита Волчевски изразила је
задовољство што су обеле
жавању дана установе у

Пећинцима присуствовали
председник Општине Сини
ша Ђокић и начелница Оде
љења за друштвене делат
ности Зорица Лукач, и иста
кла да су деца у свих 15
објеката ове установе 2. јуна

учила о Каменом и о свом
вртићу, чиме не само чувају
сећање на њега, него и на
достојан начин, заједно са
свим запосленима, обележа
вају Дан установе.
С. Ђ.

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

Запажени резултати
младих пијанисткиња

Ученици румске Музичке школе „Тео
дор Тоша Андрејевић“, подручно одеље
ње у Пећинцима, са одсек а клавир,
током маја месеца остварили су запаже
не резултате. Како нам је рекла Брани
слава Трифуновић, наставница клавира,
на Деветом међународном пијанистич
ком такмичењу одржаном у онлајн фор
мату у Смедереву, Милица Михајловић
из Купинова, освојила је прву награду са

Награђени ученици

95 бодова, док је Тијана Степановић из
Доњег Товарника освојила трећу награду
са 79,25 бодова.
Ове две ученице су се, недуго затим,
такмичиле и уживо на 8. Фестивалу пија
низма у Сремској Митровици, заједно са
ученицом првог разреда Анђелом Дамја
новић из Доњег Товарника и оствариле,
такође, запажене резултате. Милица
Михајловић, освојила је другу награду

(88 бодова), Тијана Степановић, се овен
чала такође другом наградом (86 бодо
ва), као и Анђела Дамјановић, (80 бодо
ва).
Све три ученице су у класи клавира
Браниславе Трифуновић која нам је
рекла да је изузетно задовољна радом и
успесима својих ученица.
– Ради се о међународним такмичењи
ма, од којих прво окупља бројне такми
чаре из целе Европе и, што је још битни
је, из Азије, док друго такмичење окупља
младе пијанисте са простора целе бив
ше Југославије. Деца тако размењују
искуства, уче о другим културама, упо
знају се са различитим методологијама
рада и техникама свирања, а уједно
друже, упознају и креирају лепе успоме
не, рекла је Трифуновић.
Мала Милица Михајловић, ученица 2.
разреда Музичке школе у Пећинцима,
донела је своју пету награду у Купиново
у року од само годину дана.
– Морам пуно да вежбам сваки дан
како бих достигла ниво за такмичење,
али то ми не смета јер волим да се так
мичим и да наступам у разним градови
ма. Упознајем другу децу и чујем нове
композиције које ми се свиђају, казала је
Милица.
С. Ђ.

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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„ФЕНИКСОВО“ ОКУПЉАЊЕ У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Да се окупимо, загрлимо,
питамо за здравље ...

За 28 година нашег постојања, ми смо просто извукли из соба много особа са инва
лидитетом, ослободили њихове породице да их се не стиде, јер нажалост тога још
увек има код нас, да своју децу сакривају, рекла је Јелица Деспот

Посело „Феникс“ и пријатељи

Након две године паузе,
последње мајске вечери у
Клубу за дневни боравак у
старопазовачком парку поно
во је одржано посело Дру
штва за афирмацију инвали
да „Феникс“ Стара Пазова –
Феникс и пријатељи. Почело
песмом за коју је стихове
посвећене Јелици Деспот,
председници Удружење за
афирм ац ију
инв ал ид а
„Феникс“ написао Стеван
Кораћ из Војке а отпевао је
Здравко Кнежић, песник из
Старе Пазове, и био је то
увод у радост поновног
сусрета:
– Драго ми је што смо
позвани да дођемо, да се
дружимо, да поново будемо
заједно. Ово је за мене изла
зак у свет, каже једна од чла
нова Нада Дивљан из Нове
Пазове.
Доласку након двогоди
шње паузе радовали су се и
представници Удружења за
афирм ац ију
инв ал ид а
„Феникс Плус“ из Бечеја, који
са Старопазовчанима сара
ђују већ 15 година.
– Особама са инвалидите
том је потребна инклузија,
социјализација, без тога

нема ништа. Ако си сам, као
јединк а, ако седиш сам у
соби између четири зида, то
доводи до депресије а после
депресије зна се, долази
попа, каже енергично Стеван
Марков, председник Удруже
ња за афирмацију инвалида
„Феникс Плус“ из Бечеја.
Специјална гошћа 108.
посела Данка Стојиљковић,
естрадна уметница, која је
наступила уз музичку пратњу
Мирослава Опавског и Јана
Чемерског, каже да се увек
радо одазове позиву и сусре
ту са пријатељима.
– Радујем се сваки пут

када могу да поклоним своју
песму онима који то умеју да
цене, а сви чланови удруже
ња „Феникс“ су управо такви
људи. Умеју да се радују,
умеју да загрле и пок ажу
колико им је стало и колико
цене нечији труд, рекла је
Данка Стојиљковић.
Особе са инвалидитетом и
особе са сметњама у развоју
не треба да буду затворене
између четири зида, већ тре
ба се социјализују са својом
средином. То је главни циљ
на коме се непрекидно ради
већ скоро три деценије и то
је мисија Удружења за афир

Јелица Деспот

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“

мацију инвалида Феникс,
нагласила је председница
Јелица Деспот.
– За 28 година нашег
постојања, ми смо просто
извукли из соба много особа
са инвалидитетом, ослобо
дили њихове породице да их
се не стиде, јер нажалост
тога још увек има код нас, да
своју децу сакривају... Наш
циљ јесте то и смо свакако
за овај дуги низ година учи
нили много за ову средину,
првенствено за нас, за особе
са инвалидитетом, за ову
децу. Овај сусрет је потресан
и требало нам је да се окупи
мо, загрлимо, питамо за
здравље, иако смо за ове
две године и четири месеца
били у телефонском контак
ту са члановима, рекла је
Јелица Деспот.
Посело које како се чуло
представља острво заједни
штва у различитости, само је
једна од активности Удруже
ња за афирмацију инвалида
„Феникс“, међу којима је и
традиционални дефиле при
јатељства, али сви планови
се прилагођавају здравстве
ној ситуацији.
Зденка Кожик
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ЂОРЂЕ РАДИНОВИЋ: ГРАЂАНИ ЧЕКАЛИ СКОРО ПОЛА
ВЕКА ДА СЕ УРЕДЕ ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

Комплетно обновљена
путна мрежа
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НОВА ПАЗОВА

Изложба слика
У Новој Пазови, у дечјем одељењу
Библиотеке „Петар Петровић Његош“ 1.
јуна свечано је отворена изложба дечијих
ликовних радова. Отварање изложбе
увеличале су и Жељка Јовановић изво
ђењем „Шпанске студије“ и „Етиде“ на
гитари, као и млада песникиња Софија
Вујичић, која је говорила песму „Уметник“
из своје прве објављене књиге, „Моје
песме моји снови“.
Преко 120 прелепих, шарених и машто
витих радова најмлађих новопазовчана у
наредних месец биће изложено у новопа
зовачком дечјем одељењу библиотеке.
Млади уметници полазници су Ликовне
радионице новопазовачког Центра за
едукацију коју води академска уметница
мр Марија Гужвица, прва председница
Уметничког удружења Нова Пазова.

КУЛТУРА
Ђорђе Радиновић

У уређење локалне путне инфраструктуре на терито
рији општине Стара Пазова из буџета биће уложено ско
ро милијарду динара. Прва етапа радова од Старе Пазо
ве до центра Војке је при крају
Радови на деоници пута од надвожња
ка Стара Пазова до центра Војке почели
су крајем марта и део су велике рекон
струкције путне мреже Стари Бановци - 
Нова Пазова -  Војка -  Kрњешевци. Ова
прва етапа радова је при крају а након
завршетка пута за Војку, радови се пре
мештају на деоницу од аутопута Е-75 до
базена у Новој Пазови. Радиће се деони
ца Стари Бановци - Kрњешевци дужине
око 20 километара. Распоред и динами
ка радова на овој деоници зависиће од
више фактора – измештања саобраћаја,
близине индустријске зоне и два аутопу
та: Београд -  Нови Сад и Београд –
Загреб.
– Пројекат уређења путне инфраструк
туре вредан 980 милиона динара биће
завршен на јесен и тиме ће старопазо
вачка општина добити мрежу квалитет

них лок алних путева, истиче Ђорђе
Радиновић, председник општине Стара
Пазова.
После реконструкције и изградње
неколико путних праваца у општини Ста
ра Пазова, преостаје уређење путног
правца Нови Бановци – Сурдук, у дужи
ни од 15 километара. Тиме би локална
путна мрежа би била комплетно зано
вљена после скоро пола века.
Огромним развојем привреде у
последњих неколико година, стабилизо
ван је буџет општине Стара Пазова, која
није кредитно задужена. Општина Стара
Пазова је сада у могућности да планира
да годишње има око 2 милијарде динара
у инвестицијама што ће свакако допри
нети даљем развоју општине која је тре
нутно лидер у више области.
Д. Г.

Дечији песнички
сусрети
У просторијама старопазовачке библи
отеке „Доситеј Обрадовић“ у среду, 1.
јуна окупили су се најмлађи песници,
ђаци од првог до четвртог разреда основ
них школа из Старе Пазове, у оквиру
манифестације „Песници – весници“. Ова
манифестација организована је први пут
2019. године. Након кратке паузе, врати
ли смо се традицији и деца су се опет
окупила како би читали и рецитовали
своје радове. Дружење деце песник а
организовала је библиотекар Марија Вуч
ковић, а гост ове манифестације била је
песникиња Душица Риђошић, која је сво
јим саветима помогла младим уметници
ма у даљем остварењу њихових снова.
Циљ ове манифестације је промоција
дечијих литерарних радова, дружење и
склапање нових пријатељстава, као и
даљи подстицај да своју креативност и
надареност убудуће преточе у неко књи
жевно дело, а ми се надамо да ће у
наредним годинама овај догађај постати
традиционалан и да ће из године у годину
окупљати све више малих песника из
Д. Г.
читаве Општине.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ИРИГУ

Јавни позив за привредне субјекте
Општина Ириг је расписала јавни кон
курс за учешће привредних субјеката у
спровођењу мера енергетске санације
стамбених објеката на својој територији
који се затвара 8. јуна. Наиме, у окви
ру реализације програма енергетске
санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова у иришкој општини за
ову годину, а у циљу финансијске помо
ћи домаћинствима у процесу енергет
ске санације и у складу са усвојеним
правилником,  расписан је овај конкурс
за привредне субјекте који се баве про
изводњом, услугама и радовима на
енергетској санацији.

Домаћинства која буду добила сред
ства по конкурсу који ће касније бити
расписан,   могу да склапају уговоре
само са привредним субјектима који
ће бити изабрани у оквиру овог јавног
позива. Мере су замена столарије, тер
мичка изолација зидова, подова и кро
вова, уградња котлова на природни гас
или биомасу, уградња или замена цев
не мреже грејних тела, набавка и уград
ња топлотних пумпи као и соларних
колектора.
Подсетимо, по конкурсу за доделу
средстава за енергетску санацију стам
бених зграда, породичних кућа и ста

нова, иришка општина је ове године
добила два милиона динара. Поред два
милиона које је обезбедила Република,
исто толико је   за пројекат енергетске
ефикасности обезбедила и локална
самоуправа, а преосталих 50 процена
та, односно четири милиона, грађани.
То значи да ће иришка општина ове
године за субвенционисање мера енер
гетске ефикасности имати дупло више
средстава него лане, укупно осам мили
она динара. Прошле године је овакав
пројекат реализован први пут, а сред
ства је добило 25 лица.
С. Џакула

22

КУЛТУРА

M NOVINE

8. JUN 2022.

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ (1)

180 година борбе за
културу и просвећеност
српског народа

Пише:
Вера Новковић

Српска читаоница у Иригу

У овој години Српска читаоница у Иригу обележава велики јубилеј – 180 година од
свог оснивања. О овом јубилеју, историјату и почецима Српске читаонице у Иригу за
М новине пише Вера Новковић, директорка ове установе културе

Н

еколико последњих векова Ириг
је био значајан привредни цен
тар, а у 18. и првој половини 19.
века био је највећи и економски најра
звијенији град у Срему. Око Ирига се у
15. и 16. веку подижу бројни манастири
који су били једини носиоци писмено
сти, образовања и културе. Познати
као врсни трговци, Ирижани су много
путовали и са путовања доносили нове
идеје и сазнања и настојали да бар
један део пренесу својим суграђанима.
Своју прву библиотеку Ирижани су
основали 1828. године под називом
„Подлушко - сремска библиотека“, рев
носно су прикупљали књиге и давали
на коришћење, не само мештанима
Ирига, већ и становницима околних
места.
Ипак, њихову велику жељу за сазна
вањем о збивањима у окружењу, али и
свету, библиотека није могла да задо
вољи. Из тих разлога, „будно коло гра
ђана“, уз искрену подршку архимандри
та манастира Крушедол Димитрија
Крестића, 23. децембра (по старом
календару) 1841. године организује
оснивачку скупштину Српске читаони
це. Тада Ирижани усвајају Устав читао
нице, бирају Управљајући одбор, доно

се одлуку о присаједињењу „Подлушко
-  сремске библитеке“ новооснованој
Српској читаоници и набављају неопхо
дан инвентар за просторије у којима ће
радити.
Српска читаоница је смештена у
зграду „Србске школе“, а свечано је
отворена 1.јануара (по старом кален

Димитрије Крестић,
архимандрит манастира Крушедол

дару) 1842. године. Тада званично
почиње са радом прво читалиште у
српском народу. За патрона и крсну
славу одређен је Свети Трифун. Новоо
снована Српска читаоница је донела
одлуку да се „на србске, пештанске и
београдске, на илирске и на свеобшче
немачке новине претплати, као и на
једне господарске, трговачке, учитељ
ске и забавне...да се поред страних
купује свака књига која на нашем језику
буде на свет донета и све оне које
родољубива Матица српска издала
буде.“
Отварање Српске читаонице у Иригу
поздравиле су Новине србске и Гајеве
Новине илирске као и многи истакнути
грађани. Њено оснивање поздравља и
први књижар Глигорије Возаровић. Већ
20. фебруара, по старом календару,
шаље јој поклон - „дела Доситеја Обра
довића у 9 части и три Голубице од
839., 840. и 841. године, све у лепој
повезки“.
Књига Доситеја Обрадовића са
малом посветом и драгоценим дату
мом - 20. фебруар 1842. године коју је
београдски издавач, родом Лежими
рац, Глигорије Возаровић поклонио
читаоници једини је документ који
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потврђује да је иришка библиотека и
читаоница најстарија установа ове
врсте у Срба у Војводини. Ова књига,
која је са још три броја часописа библи
отеци поклоњена, случајно је сачувана.
На њој је записана посвета: „Благопо
штенородног Иришког обшчества ново
подигнутои Српскои Читаоници дела
Доситеја Обрадовића у 9 части и три
Голубице од 1839, 1840. и 1841. године,
све у лепои повезки приноси на дар Г.
Возаровић у Београду 20. фебруара
1842. “
овине на које се Српска читаони
ца претплаћивала, након Ирига
позајмљиване су на читање и у
друга околна места. Остало је записа
но да је Читаоница на самом почетку
свога рада имала „само србских преко
шест стотина комада“ књига које је
наследила од раније основане библио
теке. Редовном куповином и поклонима
Српска читаоница ствара услове да
даје књиге на читање читаоцима у дру
гим градовима, Митровици, Руми,
Земуну, Београду, па чак и далеком
Вршацу.
Поштујући оснивачку замисао да
Српска читаоница буде носилац и пра
тилац свих значајних културних збива
ња и да учини доступним ширим народ
ним масама све националне, родољу
биве и културне активности, Српска
читаоница у Иригу је само годину дана
по свом оснивању, даровала Иригу
„Добровољно дружество позоришно“ и
на тај начин почиње да развија позори
шну традицију. Због изразитог велича
ња националне прошлости рад овог
друштва је забрањен 1848. године да
би приказивањем Шекспирове трагеди
је „Ромео и Јулија“ 1851. године поново
обновило свој рад.
Изузетно бурни политички догађаји,
друштвена несигурност и однарођава
ње националне свести, који све више
захватају Европу умногоме отежавају
рад првог српског читалишта. Ипак,
Српска читаоница се све више укључу
је у борбу за очување културних теко
вина, идентитета и демократизацију
културе и друштва и све више, поред
културно - просветног, поприма и поли
тичко обележје. Организује низ преда
вања подржавајући политичку борбу
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Априла 1941. године
из просторија Српске
читаонице износе се
на улицу књиге,
новине и часописи,
уметничке слике,
архивска грађа, турски
фермани и аустријске
повеље и инвентар
и јавно спаљују.
У зграду Читаонице
се усељавају иришки
Немци и Културбунд.
Читав један век нестао
је у трену. Свој стоти
рођендан Читаоница
није прославила. Није
је било. Повлачећи се
из Ирига, 26. октобра
1944. године, немачка
војска је минирала
зграду Српског дома и
срушила је до темеља
тако да, све оно што
је и остало од
Читаонице, заувек је
завршило на згаришту
и у рушевинама

Голубица са црним срцем
за 80. рођендан
Српска читаоница свечано просла
вља 80. рођендан 1922. године. Обја
вљује и своју прву књигу „Из прошлости
једног града“ Милана Јовановића Бабе,
професора новосадске гимназије, и тако
отпочиње своју издавачку делатност.
На иницијативу Васе Стајића развија
се и програм народног просвећивања.
Иришки свештеник Гојко Михајловић и
адвокат др Милан Костић оснивају 1924.
године матичино месно удружење под
називом Одбор Матице српске који са
Читаоницом оживљава културни рад у

Иригу. Одржавају се предавања из
здравства и школства, прик азује се
филм на тему трезвености „Од прве
чашице до гроба“, предавања о пчелар
ству и производњи шећерне репе. При
ређују се културно -  забавна посела и
литерарне вечери и обележавају се зна
чајни јубилеји српске културе и историје.
Поводом  стогодишњице  рођења Свето
зара Милетића беседи Васа Стајић, а
Вељко Петровић  чита своју још необја
вљену приповетку „Голубица са црним
срцем“.
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Светозара Милетића, а Ирижани за
посланике у Хрватски сабор бирају
Михајла Полит - Десанчића, а касније и
Јована Јовановића Змаја.
Иако је на оснивачкој скупштини
донет њен Устав (Статут), Српска чита
оница увиђа његове недостатке и пре
вазиђеност и 12. августа 1874. године
доноси нови који је потврђен од Кра
љевске земаљске владе. Њиме се
поставља нова организација и делат
ности, али успостављају и високе
демократске и цивилизацијске вредно
сти ове установе. Свој демократски
карактер најбоље осликава члан 4.
Устава где у одредбама о чланству сто
ји: „Сваки неприкорног владања Србин,
Хрват и уопће Словен, као и сваки
Несловен, коме лежи на срцу напредак
нашег народа, може бити чланом овог
друштва...“
Следећи члан, поштујући равноправ
ност полова, недвосмислено истиче:
„Ово важи и за женскиње“.
У одредбама Устава о чланству наво
ди се да поред редовних, Читаоница
има и почасне чланове „које друштво
за такове изабере и који заслужују опће
признање, било због моралних било
због материјалних жртава, што их при
несоше на жртвеник народног напрет
ка“.
олитичка дешавања крајем 19. и
почетком 20. века све више при
влаче заинтересованост и пажњу
њених чланова: окупација БИХ, помно
се прате сва политичк а дешавања,
балкански ратови се прате са великим
интересовањем. У Читаоници је поста
вљена карта Балканског полуострва и
прати се напредовање савезничких
армија у борби против Отоманског цар
ства. Прикупља се помоћ и шаље за
српску и црногорску војску. Оваква уло
га Српске читаонице у Иригу нимало
није одговарала тадашњој аустроугар
ској власти, па су њени поједини орга
низациони облици и делатности забра
њивани више пута до 1914. године.
Иако политички догађаји доминирају,
Читаоница не запоставља и своју кул
турну мисију. На предлог иришког учи
теља Стевана Радића, Српска читао
ница 1903. године оснива „Добротвор
ну задругу Српкиња“ са којом је иници
јатор подизања споменик а Милици
Стојадиновић Српкињи у Врднику, а
помажу и у подизању споменика Доси
теју Обрадовићу у Београду. Након
смрт Јована Јовановића Змаја оснива
се певачко друштво „Змај“ из кога
касније настаје истоимено културно - 
уметничко друштво које је активно и
данас.
Први светски рат доноси нова стра
дања која нису мимоишла ни Српску
читаоницу. Аустроугарске власти хапсе
све виђеније и сумњиве грађане Ирига
а на удару су и сви чланови Управног
одбора Читаонице који су били носио
ци њеног програма и делатности. Неки
од њих су ухапшени и затворени у
Кадетској школи у Сремској Каменици
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Књига Доситеја
Обрадовића са малом
посветом и
драгоценим датумом
- 20. фебруар 1842.
године коју је
београдски издавач,
родом Лежимирац,
Глигорије Возаровић
поклонио читаоници
једини је документ
који потврђује да је
иришка библиотека и
читаоница најстарија
установа ове врсте у
Срба у Војводини.
Ова књига, која је
са још три броја
часописа библиотеци
поклоњена, случајно
је сачувана
и у Петроварадинској тврђави, а неки
су стављани у кућни притвор. Тада је
конфискована сва готовина Српске
читаонице а део инвентара и њеног
културног добра је уништен. Први пут
од оснивања, после 72 године, Српска
читаоница у Иригу је престала са
радом. Није радила од лета 1914. годи
не до 15. новембра 1918. године – пуне
четири године и 110 дана. Само два
дана по ослобођењу, преживели члано
ви одбора Српске читаонице одржавају
своју прву седницу после рата и обна
вљају рад. На истој седници је одлуче
но да Читаоница организује акцију при
купљања помоћи ратом опустошеној
Србији и убрзо је прикупљено шест и
по вагона хране, одеће и обуће и све је
то послато у Београд.
У периоду између два светска рата
Читаоница великим напорима покуша
ва да поврати свој некадашњи значај и
углед. Нерешени национални и соци
јални проблеми, борба између прогре
сивних и конзервативних снага, не
мимоилазе ни Читаоницу уз велики
отпор њених најоданијих чланова да се
одупру покушајима увлачења у полити
кантску и страначку борбу. На рад
Читаонице значајан утицај су имале
честе посете Васе Стајића који прису
ствује седницама органа Читаонице а
својим позитивним стремљењима даје
нов правац рада ове установе. Све
више јача улога социјалиста па се
Читаоница претплаћује на листове
„Слобода“, „Право народа“, „Слободна
реч“, а иришки учитељ Стеван Јелкић
доноси у Читаоницу и лист „Учитељска
искра“.

8. JUN 2022.

Посвета Глигорија Возаревића

С

рпска читаоница 1939. године
купује прикладну зграду и пре
твара је у Српски дом под чијим
кровом обједињује све културне после
нике и удружења и обнавља традицио
нални читаонички дух. Али, дух страда
ња и стравичних злочина поново се
надвија над Европом. Други светски
рат доноси незапамћена страдања и
жртве, а окупатор чини све како би уни
штио слободарски дух народа. На уда
ру су сва културна блага српског наро
да, међу њима и Српска читаоница у
Иригу.
По избијању Другог светског рата у
Иригу се већ априла 1941. године кон
ституише усташко - немачка власт која
одмах почиње са систематским уни
штавањем свих материјалних, нацио
налних, духовних и културних вредно
сти српског становништва. Пљачкају се
и спаљују и до темеља руше фрушко
горски манастири, становници се
масовно хапсе, стрељају и протерују.
Априла 1941. године из просторија
Српске читаонице износе се на улицу
књиге, новине и часописи, уметничке
слике, архивска грађа, турски фермани
и аустријске повеље и инвентар и јавно
спаљују. У зграду Читаонице се усеља
вају иришки Немци и Културбунд. Читав
један век нестао је у трену. Свој стоти
рођендан Читаоница није прославила.
Није је било. Повлачећи се из Ирига,
26. октобра 1944. године, немачка вој
ска је минирала зграду Српског дома и
срушила је до темеља тако да, све оно
што је и остало од Читаонице, заувек је
завршило на згаришту и у рушевинама.
Игром случаја сачувано је неколико

Заштитник Читаонице Свети Трифун,
рад Душана Нонина

десетина књига које су пред само изби
јање рата биле код читалаца. Међу
њима, свакако је највреднија била књи
га Доситеја Обрадовића „Писма“ са већ
поменутом посветом Глигорија Возаро
вића која је данас једини писани траг о
времену и настанку првог српског чита
лишта. Књигу је сачувао иришки учи
тељ Стеван Јелкић.
Фотографије из фундуса
Српске читаонице у Иригу
У следећем броју: Незаобилазни
чинилац развоја културе и очувања
традиције српског народа

M NOVINE

8. JUN 2022.

PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Госпођо,
молим вас
да покупите за
својим дететом

За два дана избројала сам
седамнаесторо деце, иако не
могу да тврдим ко је вршио коју
нужду, јер их само видим како
нестају у жбуњу на пар минута,
а ни један једини родитељ није
отишао и покупио за својим
дететом. И, ево, остајем збуњена

К

ако време постаје све топлије, тако су
из својих солитерских мравињака изми
лели, поред нас кучкара, и родитељи са
својом децом. И боримо се.
Било да је хладно да се кости смрзну или
толико вруће да носимо по три велике фла
ше са водом да се хладимо, ми, власници
паса, се окупљамо напољу. Пси морају да
обаве своје, па мало и да се изиграју, а на
нама је колико ћемо да останемо напољу.
Мирнији смо у својим становима величине
летње кујне уколико се пси бар мало истр
че и уморе, наравно. А, сада како су и ро
дитељи одлучили да уз кафу, или по које
пиво, учествују у дечијим играријама у парку
- постало је мало тесно.
На једној страни играју фудбал, на другој
кошарку, на трећој жмурке, а нама се виче:
‘вежите пса, ово је парк за људе’. И у реду,
јесте. Тако да смо одлучили да се повуче
мо у део парка у ком се налази једино стари
круг где је некада давно био песак, а данас
згужване лименке пива, опушци и остало
смеће, претворимо у део где ћемо наше псе
пуштати да се слободно вијају. Оно што се
показало као проблематика јесте што се
наше ново склониште налази иза грмља које
се користи као дечији тоалет.
Са чим, да се разумемо, немам проблем.
У једном тренутку једна девојчица про
трчава поред нас и одлази тамо да обави
нужду и тек након што је мами викнула:
‘какила сам, мама дај ми марамице’ приме
тила сам шта се дешава. Мама је прво са
негодовањем рекла колегиници родитељки:
‘морам да идем, она моја се опет ус…’ да
не кажем, а затим је девојчици додала па
ковање марамица. Наравно, девојчица се
ни не види од грмља, али мама се и те како
чула како виче: ‘ајде, добро је, не мораш сад
цело паковање да искористиш’. Након чина,
гласно је прекоревала ћеркицу што је ипак
искористила цело паковање и јуришале су
ка делу парка где се остатак деце игра.
С обзиром на то да сам вечито нечији
дрвени адвокат и да попут Платона о некој
правди стално причам, нешто ми није дало
мира да приђем мајци и поставим јој једно
једноставно питање: ‘добар дан госпођо, за
нима ме да ли ћете покупити за својим де
тетом?’

‘Шта да покупим?’ луда се направила
она.
Пошто нисам желела да се свађам, а
њен тон је био изузетно офанзиван, пока
зала сам јој на мали привезак на повоцу у
ком стоје кесице за псећи измет и објасни
ла како ми, као грађани ове земље, по за
кону треба да купимо за својим псима, те
томе те кесице и служе. А, како ми људи
никако не бисмо требало да вршимо нужде
у јавности, иако у потпуности разумем да
ниједно дете ни у каквом случају не треба
да трпи, посебно пошто скоро па нигде не
постоје јавни тоалети, ипак сматрам да би
исти принцип требало да се примењује и на
децу. Има ли вам то логике?
Након што ме је измарширала, што би
се рекло, и објаснила како она цео живот
живи у Београду и никад се није купило за
децом, шта год јој то значило, можда је то
неки београдски принцип са којим нисам
упозната, напустила сам ситуацију и одмах
нула главом.
икала је за мном: ‘видећемо тебе када
будеш имала своје дете’, шта год јој и
то значило, и следећих пар дана сам
овоме посветила више пажње. Посебно с
обзиром на то да мој пас мало мало па отр
чи тамо и то жбуње доживљава као швед
ски сто. Извињавам се свим гадљивима.
За два дана избројала сам седамнаесто
ро деце, иако не могу да тврдим ко је вршио
коју нужду, јер их само видим како нестају
у жбуњу на пар минута, а ни један једини
родитељ није отишао и покупио за својим
дететом.
И, ево, остајем збуњена.
Жалимо се како нам је све прљаво, ‘др
жава не ради свој посао како треба’ и јавни
простори се не чисте редовно, а ево нас у
главном граду у 2022. години и већи пре
кор се доживљава ако неко не покупи за
псом, него за дететом. А, верујте ми, сваки
пут је радио Марфијев закон када немам
код себе кесице, и баш тад би се иза мене
нашла нека баба да ме наружи што сам не
културна. Тако да имам поруку за све бабе
- гледајте своја посла, а ви госпођо, кумим
вас Богом и бонтоном - покупите за својим
дететом.
ЛА Луна

В
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АНИП „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
РУМА

Освојена
Златна плакета

60. Музички фестивал деце Војводи
не одржан је 29. маја у Бачкој Тополи.
На фестивалу је учествовало преко
1.100 деце из целе Војводине која су се
такмичила у две узрасне категорије –
нижих и виших разреда. Припремни
састав АНИП „Бранко Радичевић“ из
Руме је учествовао на фестивалу у Бач
кој Тополи и то у категорији виших раз
реда. Румљани су се представили коре
ографијом „Пошла ми Тројанка на воду“,
односно сплетом игара Димитровграда
и за тај свој наступ су освојили Златну
плакету. Такође, овим пласманом су
изборили и своје учешће на републич
ком дечијем фестивалу.
С. Џ.

НАЈАВА ПРОМОЦИЈЕ У РУМИ

Збирка композиција
посвећених
Светом Сави
Наставница музичке културе Сунчица
Јаковић из Руме до сада је објавила
две збирке композиција и ЦД о Светом
Сави које се користе у румским школа
ма и вртићима. Деценију по објављива
њу ових збирки Сунчица Јаковић је
објавила нешто сложеније дело „Сим
фонија“ – музичко, научно и путописно
дело такође, везано за Светог Саву.
Поред четири композиције о нашем
просветитељу, ту су и цитати бројних
аутора и догађаји везани за Светог
Саву. Ово дело је и производ бројних
путовања и истраживања по библиоте
кама у Србији и Црној Гори.
Збирка садржи четири композиције о
Светом Сави, са нотним текстовима, за
које је Сунчица Јаковић написала музи
ку. То су Савини темељи ( текст-Сунчи
ца Јаковић), Само слога Србима, нада
је за спас (текст -  Госпа Станојевић),
Светитељу Сави ( текст - Ружица Весић)
и Свети Сава живи међу нама (текст - 
Станислава Огњеновић). Поред цитата
и фотографија, у овој збирци се налази
и предавање др Станке Стјепановић,
проф. грађанског права Правног факул
тета Универзитета у Источном Сарајеву
о ,,Значају Законоправила Светог Саве
за словенске народе“.
Општина Рума је помогла објављива
ње ове збирке из средстава за суфи
нансирање пројеката из области култу
ре, а промоција ће се одржати 10. јуна у
градској ОШ „Душан Јерковић“.
С. Џ.
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ЗАВРШЕН 58. ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

...И Талија је из Срема!!!

Победник фестивала Аматерско позориште „Мирко Таталовић Ћира“ из Нове Пазове
са представом „Путујуће позориште Шопаловић“ (Фото: Исмет Адемовски)

Победник Фестивала је новопазовачка представа „Путујуће позориште Шопало
вић“, треће место су заузели Румљани са њиховим мјузиклом „Allshookup!!!“. Друго
пласирана представа је „Ожалошћена породица“ Аматерског позоришта „Стеван
Сремац“ из Црвенке
Позоришта из Срема су апсолутни
победници 58. Фестивала аматерских
позоришних друштава Војводине, одр
жаног у Бачкој Паланци од 24. до 30.
маја ове године. Од седам представа
које су биле у конкуренцији Фестивала
четири су селектоване са зоне Срем:
Гимназијска сцена -  Ruma schoolthea
treи Гимназија „Стеван Пузић“ Рума  
извели су представу „Allshookup!!!“
(„Одлепио сам скроз!!!“), Аматерско
позориште „Мирко Таталовић Ћира“
из Нове Пазове – „Путујуће позориште
Шопаловић“, Креативни центар „Арте
ље“ из Инђије – „Нека буде анонимно“  
и Аматерско позориште „Бранислав
Нушић“ из Шида – „Рођене“.
Жири Фестивала у саставу Љубо
слав Мајера (председник), Предраг
Момчиловић и Предраг Ђурић (чла
нови), једногласно је донео одлуку да
је победник Фестивала новопазовачка
представа   „Путујуће позориште
Шопаловић“, као и да су треће место
заузели Румљани са њиховим мјузи
клом „Allshookup!!!“. Другопласирана
представа је „Ожалошћена породица“
Аматерског позоришта „Стеван Сре
мац“ из Црвенке. Овакав пласман на
Фестивалу омогућио је овим позори
штима учешће на Републичком фести
валу аматерских позоришта Србије

који се традиционално одржава у
Кули.
Да је Талија ове године била на
страни Сремаца потврђују и фести
валске награде. Наиме, од двадесет
две награде стручног жирија шесна
ест их је завршило у рукама позори
шних аматера и позоришта из Срема.
Похвалу за рад са младима добио је
Цветин Аничић из Шида, а похвале
за глумачка остварења добили су:
Бојана Урошевић за улогу Гине у
представи „Путујуће позориште Шопа
ловић“, Марија Ћорда за улогу Лорен
и Милица Митровић за улогу Силвие
у представи „Allshookup!!!“ , као и ком
плетни ансамбл представе „Нека буде
анонимно“.
Дипломе за епизодне улоге добили
су Спасоје Милић за улогу Милуна у
представи „Путујуће позориште Шопа
ловић“ и Катарина Драгишић за уло
гу Матилде у представи „Allshookup!!!“.
Једну од четири дипломе за најбоља
глумачка остварења добила је Нађа
Боровић за улогу Натали/Ед у пред
стави „Allshookup!!!“.
Дипломе за педагошки рад добиле
су Теодора Марчета и Сташа Блечић
за представу „Нека буде анонимно“ и
Марија Ратанчић за представу
„Allshookup!!!“. Диплома за музику

додељена је оркестру у представи
„Allshookup!!!“, док је представа „Путу
јуће позориште Шопаловић“ добила
дипломе за најбољи сценски говор,
најбољи костим и најбољу сценогра
фију. Редитељ ове представе Алек
сандер Бако добио је диплому за
најбољег редитеља.
Жири фестивала је у својим закључ
цима навео да је „евидентно подмла
ђивање ансамбала и појава група у
којима се млади окупљају око одређе
них идеја и пројеката“, као и да је „све
присутнија сценска педагогија радио
ничарског типа која иде у сусрет инте
ресовања младих за сценско ствара
лаштво“.  Овогодишњи селектор зоне
Срем Золтан Фридман својим селек
товањем представа био је претеча
овим закључцима. Представу „Путују
ће позориште Шопаловић“ није из
Беочина (домаћина зоне Срем) упу
тио даље, али је иста након жалбе
Савезу уметничк ог стваралаштва
аматера Војводине „добила шансу“ у
накнадној селекцији и оценом накнад
ног селектора Симона Грабовца увр
штена у програм Фестивала. Сада
када су „Шопаловићи“ побрали толико
награда, можемо слободно рећи
„Талијо, хвала ти! Умешала си своје
прсте и у ово.“
С. П.
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ФЛАУТИСТИ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ОДЛИКОВАНИ
ЗЛАТНИМ МЕДАЉАМА И ПЕХАРИМА

Флаутисти блистају

Млади митровачки флаутисти са својим професорима

У среду 1. јуна на свечаном завршном
концерту најуспешнијих учесника прести
жног такмичења Zemun international music
competition у Земуну наступила су три уче
ника Музичке школе „Петар Кранчевић“ из
Сремске Митровице. Лука Халиловић уче
ник наставника Ирене Милић, Уна Бркљач
и Ирена Панић, ученице наставнице Јеле
не Влаовић освојили су прве награде са
максималних 100 поена и титуле Лауреата
– победника своје категорије и тако заслу
жили част да наступе на овом концерту.
Тим наступом заокружили су такмичар
ску сезону младих митровачких флаути
ста за школску 2021/22. годину. Уз ова три
ученика још неколико ученика наступило
је у периоду од новембра до маја месеца
на 14 такмичења, освојивши 53 награде,
од тога 42 прве и чак 14 титула Лауреа
та. Најуспешнији су били Ирена Панић са
освојених седам првих награда, од тога
пет титула Лауреата, Уна Бркљач са осво
јених седам првих награда, од тога четири
титуле Лауреата, Ана Прокић са освојене
три прве награде, ученице класе Јелене
Влаовић.  
Исидора Козлина ученица средње
музичке школе освојила је осам првих

награда, од тога две титуле Лауреата и  
другу награду на Међународном такми
чењу, Јована  Јовановић пет првих награ
да, од тога је једном била победник своје
категорије, Валентина Сарка са освојене
четири прве награде, ученице су у класи
Татјане Миљковић. Лука Халиловић са
освојених пет првих награда, од тога две
титуле Лауреата ученик је класе Ирене
Милић. Уз темељну припрему и подршку
три наставнице флауте, и несебичну подр
шку родитеља ових ученика успеху је знат
но допринео рад клавирских сарадника.
Ученике су пратили Александар Цундра и
Дамјана Ћук.
Осим такмичења ученици су вредно
наступали на концертима у Шиду, Руми,
Шапцу, Београду, Земуну и Сремској
Митровици. Исидора Козлина је одржала
солистички концерт у Шапцу, Лука Хали
ловић у нашем граду, а у јуну ће Исидо
ра Козлина и Ирена Панић такође имати
солистичке концерте у Сремској Митрови
ци.
Као круну овогодишњег рада млади
флаутисти одржаће завршни концерт
14. јуна у Лапидаријуму Музеја Срема са
почетком у 19 часова.
М. Н.
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СМОТРА ИЗВОРНОГ
СТВАРАЛАШТВА

Богатство
различитости
На овогодишњој општинској смотри
изворног стваралаштва у општини Стара
Пазова, која је одржана у војачком дому
културе у четвртак, 2, јуна, учествовало
је девет певачких група, један солиста
певач и један гуслар из културно - умет
ничких друштава „Славко Гајин“ из Војке
„Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове,
Завичајног удружења „Сана“ из Старе
Пазове, ОКУД „Свети Сава“ и КУД гусла
ра „Бранко Радичевић“ из Нове Пазове.
Чуле су се песме староседелаца Срема,
старопазовачких Словака, колониста и
досељеника из каснијих миграција - кра
јишке, ужичке, херцеговачко - романијске
и околине Сане. Док су једни одрастали
уз изворну песму, други је уче и треба је
чувати, нагласила је селекторка Дајана
Костић, задовољна због разноврсног и
доброг програма. Сви су се пласирали
на зонску смотру и пред селектора ће
изаћи 11. јуна у Старој Пазови. 
З. К.

БИБЛИОТЕКА
„ГЛИГОРИЈЕ ВОЗАРОВИЋ“
Четвртак 9. јуна у 19 часова
Промоција збирке песама „Тишина
коју не ћутим“ Мирјане Шуљманац
Шећеров. Учесници у програму: Рале
Дамјановић, књижевник, Мирјана
Шуљманац Шећеров, ауторка, Мирја
на Марковић, књижевница, Моравка
Тодић, модераторка. Музички програм
Понедељак 13. јун у 19 часова
Предс тав љањ е
књиге
Слав ице
Мастикосе „Прелудијум“. У програму
учествују: Славица Мастикоса, Рад
мила Панзаловић, Мирјана Марковић,
Ружа Станковић. Специјални гост:
Даница Дана Додић. Музички део:
Јована Панзаловић, Јелена Панзало
вић

СУСЕК: ТРЕЋИ СУСРЕТ ХОРОВА

Вазнесењски
славопој

Након двогодишње паузе у недељу 5.
јуна одржан је трећи по реду сусрет хорова
„Вазнесењаки славопој“. Први сусрет одр
жан је 2018. године, други 2019, а 2020. и
2021. године због корона вируса сусрети
хорова нису одржани. Организатор ових
сусрета је Српска православна црква Све
тог арханђела Гаврила у Сусеку.
На сусрету су наступили хорови који
негују духовну музику и црквено појање:
Дечји црквени хор при храму Светог Васи
лија Острошког у Беочину са хоровођом
Евгенијом Којић, Дечји црквени хор „Све
тосавци“ при храму Светог архиђакона Сте
фана у Сремској Митровици са хоровођом
Алекс андром Цигановићем, Српско
црквено певачко друштво „Вера“ при
Саборном храму Силаска Светог Духа на
апостоле у Руми са хоровођом Јеленом

Раковић, Певачка група „Огањ“ при храму  
Свете великомученице Марине – Огњене
Марије у Парагову и домаћи Дечји хор
„Благовеститељ“ при цркви Светог архан
ђела Гаврила у Сусеку са хоровођом Алек
сандром Теофиловић.
Парох сусечки Немања Теофиловић,
покретач и најагилнији у организацији
сусрета хорова,   поздрављајући присутне

изјавио је да се ови сусрети хорова одржа
вају поводом Вазнесења Господњег -  Спа
совдана, те да су прерасли у лепу традици
ју на ползу верујућег народа и цркве, а пре
свега деце.
На крају сусрета сви учесници заједно су
отпевали химну Светом Сави.
М. Н.
Фото: Исмет Адемовски
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ШТА НИЈЕ У РЕДУ СА НАМА?

Глава шећера илити
како ћемо почети да пијемо
кафу чемерушу?

Није ово само питање несташице шећера или инфлације, била она увезена или
била несташица вештачки изазвана (премда и то јесте питање националног карак
тера и типична транзициона премиса богаћења). Ово је питање начина нашег
живота, да не знамо да приштедимо када видимо да криза наилази. Она већина
која верује да живи у златној средини жели све да има као и она мањина која може
све себи и да приушти. Тако трошимо, тако живимо изван својих могућности, тако
постајемо нација која живи на двадесет четири рате у ем-те-ес-у (али телефон се
исплати, бураз)

З

нате ону приповетку Милована Гли
шића када сирома` Радан Радано
вић пропаде због корумпираног
капетана Максима Сармашевића. Нази
ва се „Глава шећера“. У тој причи је капе
тан Максим препродавао једну те исту
главу шећера унесрећеним сељацима
који су му је пак доносили на поклон не
би ли му се умилили. Наша глава шеће
ра у пролеће на лето две хиљаде дваде
сет и друго је мало другачија прича, није
ни сатира, постала је трагикомична
мелодрама, тугаљива. Наша глава
шећера стоји на нашим раменима и оти
ма све пред собом, не хајући динара ни
труда да се зашећери малко још. Наша
глава се зашећерила до зла бога, али не
можемо себи замерити, бојимо се. Ина
че национално слабо памтимо, али
савременици деведесетих се зато добро
сећају немаштине, санкција, редова и
неизвесности. Немаштину, санкције и
неизвесност не можемо да спречимо, не
дај им боже, али како нам само пада на
памет да правимо редове за оно чега
има. Јесмо ли ми алави?! Шта није у
реду са на са нама?
Да направимо крату хронологију поно
ра. Прво смо у вече 15. марта 2020. годи
не када је проглашено ванредно стање
похрлили да купимо брашно, шећер,

уље, макароне, тоалет-папир, све као да
нам је задње. Зато су нам ограничили
колико брашна и квасца смемо да купи
мо, јадни ми, закукасмо, када свака
поштена кућа у Србаља само меси
лебац, пекаре пропадоше. Онда смо
непуна два месеца чекали да ли ће се
полицијски час укинути, да лепо људски
славимо Ђурђевдан. Онда је дошло
лето, па смо пожурили да се купамо, да
се сунчамо, морска вода, плаже, али
није нас то баш осолило. Онда је опет
дошла корона, ту смо се правили да не
постоји, ма ни да нас дотакне. Онда је
стигла вакцина, ту смо се опет отимали,
а онда смо у међувремену постали и
високо морални, па натрљавали на нос
онима који се нису вакцинисали или не
дај боже узели кинеску – само статусни
симболи: фајзер, шкода, шаоми. У међу
времену смо узимали паре када год би
држава понудила, боже мој, па ја плаћам
порез, па то мени припада. И тако, све
по оној старој доброј -  хајде Јано, само
да имамо.
Е, дође лето две хиљаде двадесет и
друго, ни преступно ни просто, него при
просто. На истоку Европе се делило шта
се десило, остатак Европе се игра вели
ког брата, а ми само трошимо, баш
добро трошимо, само јако. Гориво тро

шимо као да је Војводина Тексас, никад
скупље, аутомобила никада више. Ста
нове зидамо и купујемо када смо сви
обала Женевског језера (осврнимо се на
вест да вила у Шпанији кошта 240 хиља
да, а кућа на Фрушкој гори 360 хиљада,
еври татко). Међутим, држава већ неко
лико месеци поступа ограничавајући
цену основних животних намирница (не,
нафта није основна животна намирни
ца). Врло лаички и врло субјективно гле
дано, ако у државним резервама имамо
уља произведеног пре пет година по
цени од сто новаца, зашто сада то исто
уље од пре пет година кошта двеста
новаца, када није произведено ове годи
не по овим ценама производње. Дакле,
лаички и субјективно гледано, да све ово
оволико кошта следеће године, било би
разумно, али ко се богати на нашим пле
ћима и зашто смо у својој алавости глупи
и пуштамо да нас гули. Не мислимо ми
на тамо неки рат у Украјини и на тамо
неке санкције Русији, ми се најбоље
понашамо у формацији гулије, оно што
је изван моје моћи ме и не дотиче, и оти
мамо све што се пред нама нађе, јер
свако лично сматра да му све и припада.
Са друге стране, у ген нам је ушао и
страх од немаштине и способност за
опстанак и ваљда схватамо да нас

Одговор на реаговање др Марине Миливојевић Мађарев на текст
„Како сам освојио Стеријину награду и зашто мислим да није заслужено?“
У претходном броју, (М новине, број 1067, 1. јун 2022. годи
не) др Марина Миливојевић Мађарев је изнела своју реакцију
на горенаведени текст, те имам потребу да на исту одговорим.
Поштована професорка,
Пре свега желим да се захвалим што се упутили свој одго
вор. Истовремено се извињавам Вама, Стеријином позорју и
читаоцима на погрешним чињеницама које сам изнео, а пого
тово због погрешног исказа да је Марина Миливојевић Мађа
рев била селекторка фестивала у години када нису биле
додељене награде. И селекције које је направила Марина

Миливојевић Мађарев и селеција Мирослава Радоњића за
коју награде нису додељене су ми биле добре и познато је да
су селектори стали иза својих селекција. Написан  и објављен
текст је резултат личног утиска и то понајвише о стању позо
ришне сцене у земљи, а не о стању Стеријиног позорја као
инстицуције. Сматрам да у Стеријином позорју раде вредни
људи који одржавају фестивал својим знањем, ангажовањем
и искуством, зато им захваљујем што су истрајни у свом
послу.
Срдачно,
Стефан Тајбл
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На истоку Европе се дели
ло шта се десило, остатак
Европе се игра великог
брата, а ми само трошимо,
баш добро трошимо, само
јако. Гориво трошимо као
да је Војводина Тексас,
никад скупље, аутомобила
никада више. Станове
зидамо и купујемо када
смо сви обала Женевског
језера (осврнимо се на
вест да вила у Шпанији
кошта 240 хиљада, а кућа
на Фрушкој гори 360 хиља
да, еври татко). Међутим,
држава већ неколико месе
ци поступа ограничавајући
цену основних животних
намирница
ништа друго и не треба занимати осим
нас самих. Али немамо осећај колекти
ва, па је сада наш највећи страх да ће
кила шећера коштати 150 динара и зато
дај да поотимам овај од деведесет.
Није ово само питање несташице
шећера или инфлације, била она увезе
на или била несташица вештачки иза
звана (премда и то јесте питање нацио
налног карактера и типична транзицио
на премиса богаћења). Ово је питање
начина нашег живота, да не знамо да
приштедимо када видимо да криза наи
лази. Она већина која верује да живи у
златној средини жели све да има као и
она мањина која може све себи и да
приушти. Тако трошимо, тако живимо
изван својих могућности, тако постајемо
нација која живи на двадесет четири
рате у ем-те-ес-у (али телефон се
исплати, бураз). Није као да нам се
први пут дешава да не видимо шта се
спрема, али ту наступа наша кратка
памет и национални синдром босоногог
детињства. Ништа Србину није важно у
поређену са продуженим еспресом
када гране сунце (ух, ту је и цеђена, шта
ћеш, ојачали смо, може нам се и нека
флаширана водица). Ширили бисмо се
ван својих могућности, а када видимо
шта се спрема било би боље да се
сетимо оне фразе Мирка Цветковића
„стезање каиша“, да му не бисмо и нове
рупе бушили када буде „бато, вуна“.
Шећера ће бити ове године. Но, да ли
смо посејали довољно репе за следе
ћу? А тај шећер што сте покуповали се
неће развући до бог зна када, потроши
ће се. Стога, боље да приштедимо који
динар и да све почнемо мало рацио
налније да трошимо или следеће годи
не се еспресо више не пије, него само
турска, чемеруша, ако и њу сву не попи
јемо ове године.
Читанка
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Историјска
прекретница

Пише: Стефан Јовић

Дошло је време и изузетна је прилика да можда по
први пут храбро и мудро одиграмо и да те две врхун
ске карактеристике једног човека и државе у нашем
случају коначно буду заједно

Д

ржаве се неминовно кроз своје
постојање   налазе пред епохал
ном одлуком, таквом која ће ути
цати на њену сигурно вишегодишњу,
често и вишедеценијску будућност.
Намеће се избор између различитих
облика државног и друштвеног уређе
ња, између разних политичких опција
које претендују да постану владајуће,
политичких лидера који се боре за сам
трон, који ће артефакт производити и
начина производње, међународна ори
јентација....
У недоумици смо да ли мали људи
имају маневарски  простор за избор. Да
ли мале државе такође могу да утичу
на своју судбину, питају ли се шта?
Нису људи мали због занимања или
капитала. Великим нас чине часно
држање, природност, спремност за
жртву али надасве мудрост.
Исто је и са државама.
Држава је велика колико храбре и
мудре одлуке доноси.
Државу бојим се схватамо као нешто
апстрактно и лебдеће. Држава је у ства
ри нешто најстварније, то су људи и
њихова будућност. Држава је упориште
за мноштво поколења која ће тек дола
зити. Из тог разлога на свакој актуелној
генерацији је бреме одговорности да
наредним нараштајима буде што лакше.
Гурају нас у заблуду да морамо да се
савијамо јер смо малобројни и простор
но невелики. Наведени смо на помисао
да морамо да будемо попустљиви до
крајњих граница јер нам економска моћ
не достиже снагу тзв. развијенијих
земаља. Веровање у то је сигуран
рецепт да малим и економски недо
вољно развијеним и останемо.
Људи са ставом су цењени макар се
налазили у немаштини. Јасан став је
полазна основа за излазак из незавид
ног положаја.
Само не треба заборавити мудрост
као сигурно најзначајнију компоненту за
опстанак. Мудрост нам не служи као
покриће за покорност, не никако,
мудрост нам помаже као амортизер
честитости и храбрости, да доношење
одлуке не би изгледало као гурање
прста у око и провокација јачег од нас.
Тренутна светска збивања стављају  
нас у тежак и незавидан положај. Захте
вају од нас да се одлучимо.
Јасно је да смо на историјској пре
кретници.
Историја сведочи о нашој честитости
и храбрости, били смо на страни добра,

непрестани страдаоци, нажалост и
неко ко је због погрешних одлука и
лоше артикулисаних ставова извлачио
дебљи крај и трагично пролазио.
Дошло је време и изузетна је прилика
да можда по први пут  храбро и мудро
одиграмо и да те две врхунске каракте
ристике једног човека и државе у нашем
случају коначно буду заједно.
Не приклањајмо се никоме јер вели
кима су мали топовско месо и монета
за поткусуривање. Не приклањајмо се
никоме јер ниједна империја није чиста
и беспрекорна. Не приклањајмо се
никоме јер они кад тад постигну дого
вор који лако буде на уштрб малих
држава и тиме пружа другоме повод за
одмазду.
Не будимо будаласти и не изазивајмо
несрећу револтирањем моћних јер нам
својом снагом на многе начине могу
наудити. Потребна нам је и размена
добара са њима као основ просперите
та.
Не бирајмо страну и не показујмо
симпатије у сукобу у којем не можемо
да помогнемо, који ничим нисмо иза
звали. Довољно је да пожелимо мирно
решење и престанак страдања.
Испунимо нашу обавезу према будућ
ности наше земље која ће нас све над
живети и изаберимо праву страну, а то
је НАША СТРАНА. Она подразумева
мир и развој за време које долази. Она
подразумева моралну неупрљаност
захваљујући чврстом   решеношћу за  
неутралност.
Цениће наш неутрални став ако га
јасно и убедљиво покажемо.
Наша историјска и геополитичка спе
цифичност дају нам пуно право за такву
оријентацију.
Можемо истрајати ако будемо мудри.
Имали смо неустрашиве јунаке, има
ли смо учењаке светског гласа, имали
смо дипломате који су могли парирати
на светским конгресима . Ко може доне
ти праву одлуку ако не ми.
ТИМЕ СЕ ПОСТАЈЕ ВЕЛИК. После
тога се смањује ризик да се убудуће
налазимо   пред незахвалним дилема
ма.
Тренутак је такав да високо превази
лази политиканство и ситна странчаре
ња и захтева саборност свих могућих
друштвених чинилаца. Чак ће и тако
бити врашки тешко али то је једина
шанса да историја коначно, можда и по
први пут буде на нашој страни!
Аутор је дипломирани правник
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БАНОШТОР ЈЕ СЕЛО ВИНА, АЛИ И СЕЛО ДУНАВА

За активан одмор и
рекреативни спорт на реци
За Баноштор кажу да је село вина и
Дунава. Налази се на обронцима Фру
шке горе и једно је од најстаријих срем
ских насеља. Многи тврде да је идеа
ланзаактиванодмор,алиизапецање.
О Баноштору се можда највише говори
збогданагрожђаибројнихвинарија,као
и због можда и најбољег вина на овим
просторима. Међутим, село вероватно
не би имало тај дух који плени посетио
це,данијесмештеннасамојобалиДуна
ва.Овогапутапричанијеовину,ализато
јестеореци.
Куће у Баноштору излазе директно на
рекуичитавомдужиномселојесмеште
нонапловномДунаву.Позицијајеидеал
назатуристекојиволедасекупајуиужи
вајунаплажи,алиизаонекојиволеда
пецајуилисеотиснубродомиличамцем.
Баношторјејединоместоусвојојрегији
којеимадверегистрованумарину.Одно
снокакокажепредседникМеснезаједни
це Радивој Ракић, обилазећи локацију у
близиничарде„ПлавиДунав“,тојевезза
чамце.
– То се зове вез за чамце, марина је
мало шири појам, али је тако називамо.
Баношторимапреко800викендицаисви
ти људи углавном имају чамце. Марина
доприноси томе да се људи скупљају у
Баноштору, друже и пецају. То је један
вид спорта и задвољства. Из ове мари
некрећесве,штоседешаванаДунаву.
Садјепочеласезона,имадотридесетак
чамаца,аиначебудеидостотину.Исто
тако има један вез мало даље од овог
места, које прима исто толико чамаца.
Људи долазе из Черевића, Сусека и ту
вежусвојечамце,неморајуниочемуда
размишљају у смислу безбедности. Све

Радивој Ракић

је под контролом 24 сата, преко видео
надзора. Са свих страна људи долазе.
Усуштиниовдеиманајмањечамацаод
наших мештана, пошто га свако веже
испредсвојекуће.Људикојиимајувикен
диценисутустално,алисвеиховдечека
спремно,кажеРадивојРакић.
Тусмозатеклииједногпензионеракоји
сенедавнодоселиоуБаноштор,Бранка
Пантелића.Привезујућисвојчамацрекао
намједајераднивекпровеоуШвајцар
ској,анаконтогасеупознаосалепотама
овогселаиодлучиодатуживи.
–Овомијебионепознаткрај.Обила
зио сам неке винарије по Француској и
сазнао да у овом крају има много вина
рија.Дошаосамдапробамвино,аонда
ме одушевио поглед са Фрушке горе.

Једино село без рита
од Карловаца до Вуковара
Иакојевеликаатракцијатоштобано
шторскекућеизлазедиректнонарекуи
немају рит има и својих предности и
мана.

– Ко има рит, тај има и где да пушта
стокунаиспашубесплатно.Такођерит
одвучеикомарцеимуве,кажеРадивој
Ракић.

Бранко Пантелић

Питао сам се да ли је могуће да ово
постоји? Привукао ме је Дунав, слобода
итајпоглед.Кожелидадођеовдемора
да се одрекне градског живота и стан
дарда,алијетоликоромантичноилепо,
каоједанновипочетакуживоту.Вечери
супрелепе,алисујутрајошлепша,када
гледате излазак сунца из свог кревета
илисасвојетерасе,кажеБранкоПанте
лићидодаједајејошувекпочетниккада
је у питању вожња чамцем, а то ће му
битисигурноноваљубав.
Бранков случај није усамљен, о чему
говори и драстично увећана вредност
поседаинекретнинаутомделуВојводи
не.Великапотражњадовелајеидовисо
кецене.
–УсуседнимселимакаоштосуЧере
вић или Сусек, некретнине су и до 70
одсто јефтиније у односу на Баноштор.
Све што је везано за природу и живот
окорекејепоскупело.Самоједандобар
мотор за чамац кошта од 3000 евра па
навише, тврди председник Месне зајед
нице Радивој Ракић и каже да су многи
спремнидаплатетуцену,засвојезадо
вољство.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић
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ИТАЛИЈАНКА ВИЈЕНА КАМАРОТА (72) НА ПУТУ ДУГОМ 22.000 КИЛОМЕТАРА
ПОСЕТИЛА И ШИД

Преко Шида до Пекинга

Делегација из Кине дочекала Вијену

Италијанка Вијена Камарота (72),
која је пре месец дана кренула пешке
са малог острва у венецијанској лагуни
Лазарето Нуово до Пекинга, стигла је у
прошличетвртак2.јунауШид.Насвом
пропутовању кроз Србију у овом погра
ничном месту задржала се два дана.
Камарота каже да се њена рута зове
пешачење мира, а промовисаће земље

Кроз 15 земаља
Камаротајепрваженанасветукоја
ћепрепешачити15земаља,међукоји
мајеиСрбија.ДосадајепрешлаИта
лију, Словенију, Хрватску, стигла је у
Србију,азатимследеБугарска,Турска,
Грузија, Азербејџан, Иран, Туркмени
стан,Таџикистан,Киргистан,Монголија
иКина.

кроз које пролази до крајњег циља 
Пекинга. У земљу свиле требало би
да стигне за 1.460 дана и пређе 22.000
километара.Каконаводизањутонеће
битинекипроблем!
ПослеСловенијеиХрватске,савели
кимранцемналеђиманакојемјезака
ченаиталијансказастава,крозгранични
прелазТоварникШидпрешлајеуСрби
ју,трећуземљупута.
–ПрвипутсамуСрбији,надамсене
ипоследњи,кодвасћусезадржатидва
дана,аондаидемпремаБеограду,паза
Бугарску,реклајенашемновинаруВије
на,којојсмонасамојграниципожелели
добродошлицу.
Поприлично топло и спарно време
није је изморило, флашица воде у руци
и лаганим корацима напред. Каже да
дневнопутује56сати,штојојједовољ
нокакосенебиуморила.
–Немамништаиспланирано,већмоји

Зорица Граховац и Вијена Камарота која је на пропутовању кроз Шид

Путује 24 године
Вијена од 1996. године путује, запи
сује, шаље утиске, преноси културу
Италије и спознаје културе других
земаља.ПешачилајекрозПортугалију,
Палестину,Израел(ПутХриста),Пата
гонију, Мадагаскар, Непал. Стигла је и
до Хималаја, Тибета, Монт Евереста,
Бразила...
планови настају дан за даном. Обишла
сам много земаља у свом животу, али
немогудаиздвојимниједну,јерјесвака
лепа на свој начин,прича Вијена, дода
јући да јој се у сваком граду највише
допаднутргови.
Заљубљенајеуисторијудругихзема
љаикултуруразнихнарода,азаовајпут,
говори,припремаласенеколикогодина.
ПонелајеикњигеМаркаПола.
– О Србији ништа не знам, надам се
даћувидетизнаменитостиовогакраја
причаВијена,којаиматрићеркеитроје
унучади.
На граничном прелазу добродошли
цујојјеупутиоиЛиШу.Онкажедагаје
његовпријатељКинезкојиживиуИтали
јизамолиодасачекаКамароту,аондаје
из аутомобила извадио транспарент са
натписом:„ДобродошлиуСрбију,стопа
маМаркаПола,Путемсвиле,одВенеци
једоПекинга,22.000км“.
У Шиду, Вијену је дочекала Зорица
Граховац, директорка Туристичке орга
низације Шид, која је истакла да ће се
потрудитидајојборавакучинештолеп
шим.
–Надамоседаћеобићинашеисториј
ске,културнеиприроднелепоте,колико
јојвремедозволи,казалајеГраховчеваи
понудилаИталијанкидапосетиГалерију
„СаваШумановић“иманастирСв.Петке
уБеркасову.
С. Костић
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (5) ЈЕЛЕНА СУПРУГА ЦАРА СТЕФАНА ДУШАНА

Обожавана жена
великог владара

Пише: др Снежана Булат

Познато је да је пратила цара на
његовим ратним походима, а често
је њен глас био пресудан у доноше
њу одлука. Колико је Јелена утица
ла на Душана Силног показује
подробан опис Јована Кантакузи
на. У готово свим странама своје
историје Јован Кантакузин истиче
изузетну наклоност коју je према
њему исказивала Јелена

А

устријс ки
лет оп ис и
казују да је 1336. годи
не, српски краљ Душан
запросио Јелисавету, кћерку
римског краља Фридриха.
Међутим, Јелисавета га одби
ја, јер је био шизматик. Након
овог немилог догађаја ожени
ће се Душан Јеленом, сестром
бугарског цара Александра.
„Понуди Александар Душану
своју сестру Јелену и удеси
тако да се женидба тајно свр
ши у Зрзеву“. У брак са Душа
ном ступила је на Ускрс 1332.
у цркви Светог Ђорђа у Ско
пљу. Тако је Јелена постала
жена једне од најпопуларнијих
и најизразитијих личности у
нашој историји, жена владара
под чијом владом се српска
држава средњег века попела
и досегла највећи обим.
Брак између Душана Сил
ног и Јелене се сматра једним
од најскладнијих и најлепших
брак ова српског средњег
век а. Јелена је, како каже
Иларион Руварац, 1337. годи
не родила Душану дуго жељ
ног наследник а, Уроша, у
народу познатог као Нејаки
Урош.  На Ускрс 1346. Стефа
на је на државном Сабору у
Скопљу крунисао за цара срп
ски патријарх Јоаникије, а
његова Јелена крунисана је за
царицу.
У историји је било различи
тих несугласица о пореклу
царице Јелене. Сам Јован
Рајић, казивао је да је Јелена
била кћер грчког министра
Јована Кантакузина. У кривом
уверењу били су Љубић и

Миланковић. Свакако, данас
се може поуздано тврдити да
је Јелена била бугарска плем
киња, кћерка деспота Страци
мира и Кераце. Имала је два
брата, Ивана Александра и
Ивана Асена, као и сестру
Теодору.
У Историји Мавра Орбина,
Душанова жена се звала Рого
зна. Ово име нас неодољиво
подсећа на царицу Роксанду у
народним епским песмама.
Хрватски летописци, звали су
је Аном, вероватно мисливши
на жену Урошеву. Интересант
но је Краљевство Словена
Мавра Орбина, које Јелену
представља као веома охолу
и пакосну жену. Говорио је
Орбин да је на „наговор своје
жене Рогозне, опаке жене,
која је много мрзела католике,
лишио свега злата и сребра и
других драгоцености латинске
цркве и манастире у обе
Зете“. Орбин иде и даље, те
Јелену сматра главним крив
цем за распад Урошевог цар
ства. Каже да је Јелена после
мужевљеве смрти, живела у
великом незадовољству. Наи
ме, није хтела да се појављује
пред великашима царства, па
се дружила са монасима
попут неке монахиње, те је
увек била тужна. „Пошто вели
каши нису могли свршавати
своје послове (јер је у почетку
она управљала краљевством)
врло се разгневише. И то је
био главни разлог рушења и
пропасти царства њезиног
сина. Када је видела да је њен
син притиснут толиким нево

Царица Јелена и цар Душан

љама, проводила је живот у
једном селу и умрла у очаја
њу“.
Међутим, други историјски
списи о Јелени казују као о
пожртвованој и доброј цари
ци, истакнутом представнику
српског двора. Познато је да
је пратила цара на његовим
ратним походима, а често је
њен глас био пресудан у доно
шењу одлука. Колико је Јеле
на утицала на Душана Силног
показује подробан опис Јова
на Кантакузина. У готово свим
странама своје историје Јован
Кантакузин истиче изузетну
наклоност коју je према њему
исказивала Јелена. Већ у опи
су преговора са Стефаном
Душаном (лето 1342) Јован
Кантакузин посебно истиче
благонаклон став Јеленин, a

такве оцене њеног држања
провејавају кроз читаво царе
во дело.
О Јелени као благочастивој
и христољубивој царици и
њеним добрим делима, казује
Житије Паријарха Пајсија.
Патријарх Пајсије у Житију
цара Уроша, сведочи о Јеле
нином и Урошевом учешћу
при завршавању цркве Успе
ња Богородице, коју је Душан
започео. „И тада благочастива
царица са сином својим довр
ши цркву која је остала од
благочастивог и превисоког
Стефана у Црној Гори, недо
вршена и трудом и подвигом и
помоћу пречисте Владичице
наше Богородице и помоћу и
заступљењем својих прароди
теља довршише цркву пре
славну у похвалу и славу
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Успења пречисте и преблагословене
Владичице наше Богородице и до данас
назива се Црногорска Богородица, буду
ћи да је цар Стефан велики беше осно
вао и недовршена беше, смрт га дости
же“.
Према Пајсијевој причи, Вукашин је
био тај који је Нејаког Уроша усмртио. У
Житију Цара Уроша, царица Јелена се
сукобљава са убицом свог сина. „Царица
и мати великог и храброг Стефана при
лази Вукашину у плачу и ридању и са
дворјанима упита: Где је млади цар и
шта би и камо пође? ... Мајка плачући и
у прса се ударајући отиде и посла до гра
да Солуна и до Свете Горе. И свуда пре
тражише и ништа не успеше, вратише
се. И би плач до плача и ридање и вапај
не мали. Јаој, шта би младом цару, камо
пође? Шта му би?“.
матра се да је Јелена, једина жена
чија је нога крочила на Свету Гору.
Постоје различита предања о томе
шта је био узрок Јелениног боравка на
светом месту. Неки кажу да је разлог
била куга, позната црна смрт, која је
захватила читаву Европу. Тако је Душан,
обожавајући своју жену, у нади да ће на
изолованом острву пронаћи спас за своју
породицу, решио да прекрши свето пра
вило и пође са царицом Јеленом и сином
Урошем. Како је по светогорским прави
лима строго забрањено да женска нога
крочи на Свету Гору, постоји легенда која
каже да су царицу Јелену поставили на
носила и тако је унели. Породица цара
Душана, била је на Светој Гори од авгу
ста 1347. до априла 1348. Један од раз
лога, због ког Душан није проглашен за
свеца, огледа се управо у кршењу светог
правила. Цар Душан је Јеленин долазак
на свето место покушао да оправда, тако
што је истакао да она не долази као
жена, већ као царица, с обзиром на то да
је Света Гора одувек духовно, а у перио
ду од 1342. до 1371. и територијално,
припадала српској држави.
У вези са овим Душановим поступком,
навешћемо и члан 195. Душановог Зако
ника (Новаковићево издање) у ком стоји:
„И жене да не ноће у цркви, разве
господња царица и краљица“. Правило
св. Саве Јерусалимског који се сматра за
осниваоца манастирског живота, забра
њује женама да у манастир и ради моли
тве улазе. Може бити да је овим чланом
Душан заправо желео да својој царици и
краљици обезбеди повластице.
Запис светогорског старца Јоаникија,
дарује нам податак о Јелениној изразитој
љубави према књигама. „Благоверна и
христољубива и света царица Јелена
српска, имајући од вајкада многу усрд
ност и неисказану љубав према светим
књигама, какве не имађаше нико други, и
у ово време дошавши у Свету Гору Атон
ску, не јавно, већ некако премудро и
покривено, нађе тамо некојаго старца
именом Јанићија и уједно замоли, да јој
преведе на српски језик свето јеванђе
ље, које написа некада блажени Теофи
лакт, архиепископ Бугарски, умољен бив
ши од нек адашње блажене царице
Марије. Овој тако усрдној жељи и молби

С

благоверне царице Јелене поклонив се,
пружих послушну руку и узех смирено
перо и почех писати благодатију и помо
ћу Исуса Христа, буди му слава и хвала
до бескрајности векова“. Светлана Томин
истиче где Јеленина књигољубивост
посебно долази до изражаја. Наиме, реч
је о литургијским рукописима XIV века из
атинске Националне библиотеке у који
ма се у више записа наводи име царице
Јелене, упућују на закључак да je Јелена
била образована жена и да je имала лич
ну библиотеку. Њен брат цар Јован Алек
сандар такође je поседовао збирку руко
писа. У знатно каснијим годинама писа
ња својих мемоара Јован Кантакузин
хвали царичину речитост и бистрину,
када више није имао разлога да Душано
вој супрузи прави празне комплименте.
Ови подаци сведоче o високом образо
вању царице Јелене.
Након смрти свога супруга цара Душа
на, 1355. године, Јелена је примила
монашки чин и узела име Јелисавета.
Права улога царице Јелене после смрти
Стефана Душана постала je јасна захва
љујући резултатима темељног истражи
вања Острогорског који упозорава да
Јован Кантакузин каже да je Јелена
завладала делом српског царства, али
не наводи којом територијом. Острогор
ски je показао да je Jeлена завладала
Сером и околином, чиме je и почела дра
матична историја тзв. серске државе,
једне од целина издвојених после Душа
нове смрти из Српског царства. Пошто je
Јелена као монахиња Јелисавета завла
дала Сером, поставља се питање њеног
односа према сину Урошу који je владао
као цар у српској држави. Подаци савре
мених извора сведоче да je бар у првим
годинама власти у Серу царица Јелена
признавала власт цара Уроша. Из сеп
тембра 1359. године потиче запис сер
ског митрополита Јакова у коме се поред
царице Јелене — Јелисавете као влада
јући цар спомиње Урош. Јелена je у
априлу 1357. године присуствовала
државном сабору у Скопљу. Урош je   у
мају 1356. био у Серу, где je издао хрисо
вуљу епископу Мелника.
Јелена је умрла 1376. године, а сахра
њена поред цара Душана у његовој заду
жбини –  манастиру Свети архангели.
оред цркве Успења Богородице
коју је саградила са својим сином,
Јелена се сматра другим ктитором
Карејске ћелији на Светој Гори, охридске
цркве Богородице Перивлепте. Јелена је
подигла и манастир Свих Светих, који је
цар Урош приложио Лаври Светог Атана
сија на Атосу.
Портрети царице Јелене, до дана
шњих дана су сачувани. Посебно се
истиче Јеленин портрет из манастира
Леснова, где je она сликана као млада и
витка жена од 20 година. Јеленин пор
трет сачуван je и у манастиру Матејчи,
али он потиче из знатно каснијег време
на: Јелена je овде осликана у белој оде
ћи, што показује да je већ била удовица.
(У следећем броју:
Јелисавета из Венеције,
жена Ђурaђа Црнојевића)
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СТАРА ПАЗОВА

Скупштина
библиотекара
Срема

Библиотека „Доситеј Обрадовић“ из
Старе Пазове била је 27. маја домаћин
овогодишње Скупштине библиотекара
Срема. Проф. др Жељко Вучковић je
том приликом говорио о значају библио
тека и библиотекарске професије, док је
председница Подружнице библиотекара
Срема Ружица Станковић поднела изве
штај о раду Подружнице у прошлој годи
ни. Она је и подсетила, поводом јубиле
ја, а реч је о 50 година постојања и рада
овог струковног удружења, на успешан и
континуиран рад Подружнице. Вера Нов
ковић, директорка Српске читаонице у
Иригу, је на годишњој скупштини говори
ла о реализацији 58. Сабор библиотека
ра Срема, који се традиционално одржа
ва у Иригу. Ово је била прилика и да се
најаве Сусрета библиографа који ће се у
новембру одржати у Инђији.
Гост писац - библиотекар је била Весна
Петровић, а о њеном раду је говорила
Гордана Ђилас, библиотекар саветник
из Библиотеке Матице српске.
С. Џ.

ТАКМИЧЕЊE У ВЕЗИВАЊУ
ПЕРТЛИ

Јелена и Анђела
најбрже

П

Медијски пројекат „Отуђити од заборава: Српске књижевнице и владарке кроз историју“
суфинансира Покрајински секретаријат за културу, информисање
и односе с верски заједицама. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту
нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Регионално такмичење у брзом вези
вању пертли одржано је 29. маја у Новом
Саду. Најмлађе и најбрже такмичарке из
ОШ „Доситеј Обрадовић“ из Ирига, уче
нице првог разреда Јелена Ристић и
Анђела Ђурић су представљале иришку
школу у овој такмичарској дисциплини. У
брзом везивању пертли је учествовало
преко 80 школа из целе Србије. Такмиче
ње четврту годину за редом организују
Скаут ренџери из Новог Сада уз ментор
ство тренинг центра „Коцевски“.
С. Џ.

34

ДРУШТВО

M NOVINE

8. JUN 2022.

ВОЛОНТЕРКА РУЖИЦА ЈОВАНОВИЋ ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ПОМАЖЕ СТАРИЈИМ
СУГРАЂАНИМА

Човек само срцем добро види

Ружица са Митраном и Љубом

Мени много значи када видим колико су они срећни и колико се обрадују када
дођем. То је једино велико духовно богатство. Свака особа то доживљава другачије,
а у мени су они оживели осећај да долазим као код чланова своје породице, каже
Ружица Јовановић
Многи од нас трагају за суштином
живота, од рођења, па све до последњег
дана на земљи. Суштина је често неви
дљива, неопипљива и неразумљива.
„Човек само срцем добро види. Суштина
се очима не да сагледати.“ Тако гласи
порука Малог Принца, Антоана де Сент
Егзиперија. Управо је то одговор о сушти
ни живота митровчанке Ружице Јовано
вић, која се бави хуманитарним радом.
Она каже да су емпатија и хуманост
бисери и проверене вредности човечан
ства, које су вечне и представљају њен
покретач.
Ружица се у последњој деценији
посветила волонтирању. Једна је од нај
старијих волонтерки, која помаже онима
који живе сами, а претежно је реч о ста
рачким домаћинствима.
– Представљало ми је изазов да
помогнем свом народу. Одлучила сам то
уз подршку Црвеног крста, који ме је
одмах прихватио као волонтерку. Оти

шла сам да питам да ли могу бити од
помоћи, јер немам много приватних оба
веза, па имам времена да се посветим
волонтирању. Дали су ми рејон Сремске
Митровице и Великих Радинаца. Све су
то биле добре особе, код којих сам одла
зила. Мерила сам им ниво шећера у
крви, крвни притисак, али некако је раз
говор оно што је њима највише пријало,
каже Ружица.
Волонтерк а посећује две рођене
сестре, Митрану и Љубу, које су чак и у
њеном комшилуку. Митрана је млађа и
има 84 године, а Љуба има 86 година.
Млађа сестра је виталнија, а старија се
теже креће због доживљеног можданог
удара. Живе од пензије и помоћи коју им
испоручи Црвени крст. Ружица и две
баке су постале добре пријатељице.
Нарочито јер је и сама Љуба у детињ
ству и младости била волонтерк а и
помагала избеглицама и угроженима у
тешком времену после Другог светског

Ружица је дивна жена
Ружица им много значи у животу, јер
Митрана мора да брине о својој боле
сној сестри, а и сама је већ у годинама.
– Ружица је дивна жена. Пријатна је
и добра, воли да помаже свима.
Захвалне смо Богу што још има таквих
жена. Она има особине које су потреб

не да би неко био волонтер, а то је да
воли и старе и младе људе. Ко је мрзо
вољног карактера, не може бити
волонтер. Само онај ко је честит и
добар требало би да се прикључи
хуманитарним акцијама, сматра бака
Митрана.

рата. Данас је и њима потребна помоћ, а
Ружица је увек ту за њих.
– Волим Црвени крст као организацију
од времена када сам била дете. Везују
ме сећања за период после Другог свет
ског рата, када је Црвени крст имао мно
го посла. Моја сестра је била волонтер
дуже од пет година. Свакога дана је
ишла да помаже и то од ујутру до увече.
Није било само сат или два, како то бива
данас, сећа се Митрана Завишић.
Иако Ружица и њене колегинице
волонтерке немају обавезу да посећују
кориснике ван планираних активности
Црвеног крста, оне им често оду у посе
ту.
– Мени много значи када видим колико
су они срећни и колико се обрадују када
дођем. То је једино велико духовно
богатство. Свака особа то доживљава
другачије, а у мени су они оживели осе
ћај да долазим као код чланова своје
породице. Имали смо прекид посета због
корона – вируса, али смо ми и даље
добродошли и радо виђени гости у домо
вима наших корисника. Човек се много
лепше осећа када види да је од користи
и да је неког усрећио, поручила је Ружи
ца Јовановић и посаветовала младе да
се обрате Црвеном крсту, како би и они
допринели да свако старачко домаћин
ство у граду и селима добије пажњу која
им је потребна.
Александра Плавшић
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МИТРОВЧАНКА ТЕА ГАШПАР КОВАЧИЋ СВОЈЕ ИСКУСТВО СА ЦЕЛИЈАКИЈОМ ДЕЛИ
СА ХИЉАДАМА ОБОЛЕЛИХ НА СВОМ ИНТЕРНЕТ БЛОГУ

Да целијакија не буде терет

Када сам схватила да су целијакија и безглутенска исхрана уствари начин живота,
којег се морате стриктно придржавати, своју професију сам усмерила на писање
блога glutenfree-tea.com, са рецептима, путописима и чланцима. Они представљају
смернице које могу помоћи другим оболелим особама које се тек сусрећу са целија
кијом, каже Теа Гашпар Ковачић
Замислите да морате проме
нити живот из корена, у оном
тренутку када сте се тек нави
кли на свет у којем живите. А,
онда морате да промените
своје навике, своју исхрану и
свакодневницу. То није лако, а
посебно није лако када је у
питању дете од 10 година којем
је потврђена целијакија. Тада
почиње прича Тее Гашпар
Ковачић о целијакији и безглу
тенској исхрани.
– Моја прича је другачија.
Мени је најпре откривен дуринг
са седам година. То је такође
аутоимуно обољење које изи
скује безглутенску дијету и
када се открије, истраживања
се даље усмеравају на целија
кију. Ја имам ген за целијакију,
као и моја сестра, која је класи
чан целијакичар већ 30 година.
У мојој породици је већ било
познато о чему се ради. На тај
начин су лакше повезали
дуринг са целијакијом јер деве
десетих година је мало ко знао
шта је целијакија, а посебно
шта је то безглутенска дијета,
овако Теа започиње причу.
У време када је Теа била
девојчица, услови за набавку
безглутенске хране су били
тешки. Није постојала могућ
ност да се купи квалитетно
безглутенско брашно, а о слат
кишима или тестенинама да се
не говори. Теа каже да јој је
тада највише значила роди
тељска љубав и разумевање.
Било је тешко доћи и до пра
вих информација и рецепата,
које је њихова мајка записива
ла и саставила у једној књизи.
Много година касније Теа је
осавременила тај начин пома
гања другима, те је отворила
интернет блог.
– Када сам схватила да су
целијакија и безглутенска
исхрана уствари начин живота,
којег се морате стриктно при
државати, своју професију сам
усмерила на писање блога glu
tenfree-tea.com, са рецептима,
путописима и чланцима. Они
представљају смернице које
могу помоћи другим оболелим
особама које се тек сусрећу са
целијакијом, да се лакше снађу
на том путу. Много ми се људи
обраћа са разним питањима и
на друштвеним мрежама, пого
тово када тек добију дијагнозу

Теа Гашпар Ковачић

Неразумевање
чешће од разумевања
– Ја сам чешће наилазила
на неразумевање, него на
разумевање. Пример за то су
друштвена окупљања. Пар
мојих пријатеља је то схвати
ло како треба и изађу ми у
сусрет, да могу и ја да се
почастим нечим када их
посетим. Људима са целија
кијом би веома значило када
би околина била заинтересо
вана да се информише о
томе шта могу да вам пону

де, јер им тако показујете да
мислите на њих. То је свака
ко воће, ког има у сваком
домаћ инс тву,
објаш њава
Теа, која се присетила
детињства када јој је целија
кија натеже падала. У таквим
тренуцима најважније да
дете са целијакијом буде
охрабрено да није другачије
од друге деце, да није мање
вредно, већ само да води
другачији начин живота.

Теини предлози за безглутенску исхрану

целијакије. Најтежа је та без
глутенска дијета која је на
изглед лака, али кад се њоме
позабавите мало дубље, онда
схватите да опасност постоји
на све стране. Нама је највећи
проблем контаминација, јер и
они производи који по природи
не садрже глутен, као што је
кукурузно брашно, могу бити
контам ин ир ан и пшен ичн им
брашном, уколико се мељу у
истом млину. Почела сам да
пишем и путописе, јер су нама
путовања стресна, пошто
никад не знамо да ли тамо где
ћемо боравити има нешто што
смемо да поједемо. Зато
пишем о томе где сам била,
која сам места посетила, где је
храна безбедна и да ли има
безглутенских производа да се
купе. То многима значи, као и
мени када налетим на такав
чланак, објашњава Теа.
Целијакија осим што уноси
нов начин исхране, врло често
са собом носи и проблеме за
оболелог, на које свака поро
дица мора бити спремна, а то
су реакције околине.
– Дешава се да родитељ
каже да му је тешко да гледа
своје дете које жели неку торту,
па му онда да мало парче да
поједе. То је погрешно и равно
томе да сте му дали отров.
Такође, важно је да се не нару
шава самопоуздање детету
представљањем целијакије
лошом. Једноставно због ње
ће водити више рачуна о себи
и о свом здрављу, ако им се
презентује на прави начин,
каже наша саговорница.
У Теиној кући се припрема
искључиво безглутенска хра
на. И њена деца су наследила
ген за целијакију. Међутим,
како каже, постојање гена не
значи да ће доћи до развитка
обољења. Целијакија је „каме
леонска“ која се може манифе
стовати кроз велики број симп
тома. Од дијареје или опстипа
ције, преко надутости и гасова.
Понек ад се манифестује и
кроз анемију, застој у развоју
или изостанак менструалног
циклуса код женског пола,
затим и дијабетес, поремећај
рада штитне жлезде или сте
рилитет.
Александра Плавшић
Фото: Приватна архива
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БЕСПЛАТНА ОНЛАЈН ШКОЛА
„ЖЕНЕ У ШАХУ“

Пријаве у току
Бесплатна онлајн школа шаха
спроводи се у оквиру пројекта
„Жене у шаху“. Спроводиће се
током наредних пет месеци, од јуна
до краја октобра 2022. Циљ овог
пројекта је да у току пет месеци
кроз почетну обуку и комплетну
наставу прође 1.000 девојчица,
девојака, жена и да се број актив
них жена које играју шах знатно
увећа. Сваког месеца нова група од
200 полазница похађаће часове и
учиће шаховске лекције, које ће се
одржавати викендом. Часови ће се
организовати путем ZOOM аплика
ције, могу се пратити са рачунара,
таблета или мобилних телефона.
Групе су подељене по узрасту и
броје до 50 полазница. Полазнице
ће бити подељене у групе по узра
сту. Аутор и реализатор пројекта је
др Марија Лукић, а предавање
држи женски велемајстор Ана Бен
дераћ. Пројекат се реализује под
покровитељством Шаховског саве
за Србије. Више информација
можете добити путем сајта www.
zeneusahu.rs и мејла zeneusahu@
gmail.com.

ДРУШТВО

8. JUN 2022.

IN MEMORIAM

Споменка Лазић
1939- 2022.
Споменка Лазић је рођена 30.апри
ла1939. године у Сремској Митровици.
Свој професионални ангажман и
педагошки рад почела је 1962. године,
када је основала рецитаторско - драм
ску секцију при Дому омладине „1.
новембар“. То је био први студио за
аматере у тадашњој Југославији. Сек
ција је прерасла у Рецитаторски студио
и добила назив „Калиопа“. Стотине
деце прошло је ходницима „Сирмију
марта“. „Славуји“, како их је она звала,
мали и велики „Калиопљани“, научили
су да воле и разумеју поезију, да мисле,
да имају став, да негују језик, да цене
труд и рад, препознају лепоту у свету
око себе.
У културни живот града, на велика
врата, увела је поетске вечери, на који
ма су се говорили стихови савремених
страних и домаћих песника.
По оснивању смотри у Србији „Ал’ је
леп овај свет“ за млађи узраст (од 1. до
8. разреда) и „Песниче народа мог“
(средњошколци и студенти), рецитато
ри „Калиопе“ су током година добијали

многе награде и дипломе...
Као руководилац Студија, и сама је
добијала награде: Златну значк у,
„Искра културе“ и „Новембарску награ
ду“ њеног родног града, и још многе
друге...
Заувек ће остати у срцима и речима
оних, који су своје најлепше младалач
ке године провели уз Студио „Калиопа“.
Комеморација Споменки Лазић је
одржана у Галерији „Лазар Возаревић“
у суботу, 4. јуна.

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Продужено радно време
шалтера за издавање
личних докумената
Због повећаног интересовања грађа
на за издавање личних карти и пасоша
на почетку летње туристичке сезоне,
Полицијска управа у Сремској Митро
вици увела је продужено радно време
шалтера за издавање личних докуме
ната, у седишту Полицијске управе.
Шалтери за издавање личних карти
и пасоша у Сремској Митровици, отво
рени су за грађане радним даном и
суботом од 7.30 до 20 часова.
Заказивање термина грађани могу
обавити електронским путем, преко
интернет сајта e-услуге МУП-а. Броје
ве за преостале слободне термине у
току дана, грађани могу добити у седи
шту Полицијске управе у Сремској
Митровици, испред канцеларије број 6,
од 7 часова и надаље.
Шалтери у полицијским станицама у
Руми, Старој Пазови, Инђији, Шиду,
Иригу и Пећинцима, раде од 7.30 до
15.30.
Уколико се укаже потреба за проду
женим радним временом, грађани ће
бити благовремено обавештени.

Нелегална кладионица
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Старој Пазови поднеће
кривичну пријаву надлежном тужила

штву против тридесетједногодишњег
мушкарца, због постојања основа сум
ње да је извршио кривично дело нео
влашћено организовање игара на сре
ћу.
Приликом контроле угоститељског
објекта у Новој Пазови, који он изнајм
љује, полиција је открила нелегалну
кладионицу, без потребног решења
Министарства финансија -  Управе за
игре на срећу и привремено одузела
шест апарата, рачунарску опрему, два
телевизора, два штампача и листе за
клађење.

Недозвољено
држање оружја
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
ухапсили су Д. Ш. (44), због постојања
основа сумње да је извршио кривично
дело недозвољена производња, држа
ње, ношење и промет оружја и експло
зивних материја.
Приликом претреса његове куће на
подручју Инђије, полиција је пронашла
и запленила полуаутоматску пушку са
оптичким нишаном и пригушивачем,
ручну бомбу, ловачку пушку, иницијал
ну капислу са осигурачем и 335 кома
да муниције различитог калибра.
По налогу Вишег јавног тужилаштва,
осумњиченом је одређено задржава
ње до 48 часова, у ком року ће, уз кри
вичну пријаву бити приведен тужила
штву.

Насилничко понашање
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Сремској Митровици
одредили су задржавање до 48 часова
Д. М. (18), због постојања основа сум
ње да је извршио кривично дело насил
ничко понашање.
Сумња се да је он, на једном салашу
на подручју Сремске Митровице, након
сукоба са неколико особа, ножем
нанео лаке телесне повреде тројици
младића који су покушали да спрече
сукоб.
Повређенима је указана лекарска
помоћ у сремскомитровачкој болници.
Осумњичени ће уз кривичну пријаву
бити приведен у Основно јавно тужи
лаштво у Сремској Митровици.

Погинуло дете
Припадници Министарства унутра
шњих послова у Пећинцима лишили су
слободе седамнаестогодишњег млади
ћа, због постојања основа сумње да је
извршио кривично дело тешка дела про
тив безбедности јавног саобраћаја.
Сумња се да је 5. јуна на подручју
Пећинаца управљајући аутомобилом
„БМВ“ ударио троипогодишње дете, које
је преминуло.
Осумњичени је, уз кривичну пријаву,
приведен судији за малолетнике Вишег
суда у Сремској Митровици и након
саслушања одређен му је притвор до 30
дана.

СПОРТ
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СРПСКА ЛИГА
ВОЈВОДИНА

ВОЈВОЂАНСКА
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Бечеј: Бечеј 1918 – Раднички
1912 1:3; Рума: Први Мај – Тек
стилац 3:4; Нови Бановци:
Омладинац – Феникс 1995 0:2;
Кула: Хајдук 1912 – ОФК Вршац
4:2; Кикинда: ОФК Кикинда –
Раднички (З) 0:1; Сакуле:
Борац (Са) – Тиса 6:1; Стара
Пазова: Јединство – Динамо
1945 2:5; Шајкаш: Борац (Ш) –
Стари Град 6:0.

Салаш Ноћајски: Будућност
– Индекс 2:2; Ветерник: Ветер
ник – Доњи Срем 2015 1:1;
Темерин: Слога (Т) – РФК Н.С.
1921 2:4; Стари Бановци:
Дунав – Слога (Е) 2:0; Беле
гиш: Подунавац – Раднички
(НП) 1:0; Шид: Раднички (Ш) –
Цемент 2:0; Дивош: Хајдук –
Младост 2:4; Доњи Товарник:
Слобода – Јединство 2:0.

01. ОФК Вршац
02. Феникс
03. Борац (Ш)
04. Текстилац
05. Раднички
06. Омладинац
07. Борац (Са)
08. Бечеј 1918
09. Динамо
10. Први Мај
11. Тиса
12. Радн. (З)
13. Хајдук
14. Јединство
15. Стари Град
16. ОФК Кикин.

01. РФК Н.С.
02. Подунавац
03. Доњи Срем
04. Хајдук
05. Радн.(Ш)
06. Слога (Е)
07. Слобода
08. Јединство
09. Радн. (НП)
10. Слога (Т)
11. Ветерник
12. Дунав
13. Младост
14. Индекс
15. Цемент
16. Будућност

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
15
14
14
14
14
12
13
13
12
12
12
12
9
9
8

5
6
7
6
5
3
8
5
4
6
5
4
3
4
3
2

6
9
9
10
11
13
10
12
13
12
13
14
15
17
18
20

64:37
38:23
35:32
60:38
41:40
51:37
58:39
51:56
46:45
38:37
57:53
35:48
53:59
36:62
38:64
24:55

62
51
49
48
47
45
44
44
43
42
41
40
39
31
30
26

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

19
16
15
13
13
12
12
12
10
11
10
11
10
10
9
8

7
6
5
10
6
8
4
4
8
5
7
4
6
5
7
6

4
8
10
7
11
10
14
14
12
14
13
15
14
15
14
16

52:24
33:20
45:33
52:31
44:34
40:32
47:42
33:35
35:35
37:50
41:54
24:47
34:52
38:45
30:38
41:54

64
54
50
49
45
44
40
40
38
38
37
37
36
35
34
30

95:11
86:19
65:38
74:44
50:59
55:51
58:54
52:51
53:61
47:50
38:43
43:52
40:64
37:69
36:85
40:118

77
77
53
52
47
45
42
41
40
39
38
37
31
27
18
18

СРЕМСКА ЛИГА

Рума: Словен – Љуково 8:0;
Добринци: Сремац (До) –
Железничар 0:5; Попинци:
Напредак – Сремац (В) 3:1;
Вогањ: Слога (В) – Сремац (Дч)
2:2; Ириг: Раднички (И) – Хајдук
2:6; Манђелос: Фрушкогорац –
Јадран 4:3; Витојевци: Парти
зан – Борац (К) 3:0; Мартинци:
Борац (М) – Подриње 5:2.

01. Словен
02. Железнич.
03. Јадран
04. Хајдук
05. Срем. (В)
06. Напредак
07. Подриње
08. Партизан
09. Борац (М)
10. Срем. (Дч)
11. Слога (В)
12. Фрушкогор.
13. Радн. (И)
14. Љуково
15. Срем. (До)
16. Борац (К)

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
30
29
30
30
30

24
25
16
16
15
14
12
12
12
12
10
10
9
7
5
5

5
2
5
4
2
3
6
5
4
3
8
7
4
6
3
3

1
3
9
10
13
13
12
13
14
15
11
13
16
17
22
22
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МОЛ СРЕМ ИСТОК

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Путинци: ПСК – Полет 0:5;
Сремски Михаљевци: Срем –
Рудар 8:1; Буђановци: Мла
дост – Крушедол 0:2; Чорта
новци: ЧСК – Граничар (О) 1:1;
Огра: Шумар – Јединство 4:1;
Шимановци: Хајдук 1932 –
Фрушкогорац 3:2; Напредак је
био слободан.

Бачинци: ОФК Бачинци –
Хајдук 0:5; Бикић До: ОФК
Бикић – Срем 3:0; Бешеново:
БСК – ЛСК 2:1; Адашевци: Гра
ничар (А) – Ердевик 2017 1:3;
Кузмин: Граничар (К) – Обилић
1993 2:1; Рума: Јединство –
Змај 4:1; Равње: Зека Буљуба
ша – Фрушка Гора 11:1.

01. Срем
02. Шумар
03. Крушедол
04. Полет
05. Фрушкогор.
06. ЧСК
07. Хајдук
08. Напредак
09. Гранич. (О)
10. Младост
11. Рудар
12. Јединство
13. ПСК

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

22
19
13
12
11
10
11
10
10
9
8
7
0

1
1
1
2
3
5
2
3
3
3
1
3
0

1
4
10
10
10
9
11
11
11
12
15
14
24

80:13
70:24
66:40
61:49
52:38
42:43
42:44
45:40
37:39
62:56
32:77
19:46

67
58
40
38
36
35
35
33
33
30
25
24
16:115 0

01. Хајдук
02. Гранич. (К)
03. Зека Буљ.
04. Јединство
05. Обилић
06. ОФК Бикић
07. ЛСК
08. БСК
09. Ердевик
10. Гранич. (А)
11. Змај
12. ОФК Бачин.
13. Срем
14. Ф. Гора

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
20
19
19
16
14
10
9
8
8
8
7
5
4

1
3
2
2
6
3
1
3
4
2
0
1
0
0

4
3
5
5
4
9
15
14
14
16
18
18
21
22

85:13
66:21
77:24
55:18
54:27
50:31
33:50
48:73
30:62
37:60
45:72
38:76
20:55
29:85

64
63
59
59
54
45
31
30
28
26
24
22
15
12

ОФЛ ШИД
Сот: Братство – Једнота 2:2;
Моровић: Јединство (М) –
Напредак 1:0; Илинци: Борац
– Омладинац 1:1; Љуба: Једин
ство (Љ) – Синђелић 3:2; Бин
гула: ОФК Бингула – Граничар
0:2.

01. Напредак
02. Једин. (М)
03. Граничар
04. Једнота
05. Синђелић
06. Једин. (Љ)
07. ОФК Бинг.
08. Борац
09. Омладинац
10. Братство

18 16 1 1 63:6 49
18 15 2 1 64:13 47
18 8 4 6 50:22 28
18 8 1 9 35:51 25
18 7 3 8 44:39 24
18 6 4 8 30:38 22
18 6 2 10 28:44 20
18 6 2 10 26:47 20
17 4 4 9 22:43 16
17 1 1 15 18:77 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА
Нови Сланкамен: Дунав –
Војводина 3:2; Марадик: Слога
(М) – Планинац 3:0; Крњешев
ци: Слога (К) – Борац 3:0;
Шатринци: 27.Октобар – Цар
Урош 2:0.

1. Цар Урош
2. Дунав
3. Војводина
4. 27.Октобар
5. Планинац
6. Слога (М)
7. Слога (К)
8. Борац

20
20
20
20
20
20
20
20

15
13
11
11
8
6
5
1

2
4
1
1
4
2
3
3

3
3
8
8
8
12
12
16

46:20
51:23
52:37
40:28
38:38
30:41
41:72
21:60

47
43
34
34
26
20
17
4

ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ „СРЕМ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Појачање за наредну сезону
Екипа Женског кошаркашког клуба
„Срем“   наредне сезоне ће бити мно
го јача довођењем три велика и иску
сна појачања: Марије Костић, Зоране
Дедовић и Анђеле Млађеновић. Да је
реч о веома квалитетним кошаркаши
цама говоре и њихове каријере. Марија
Костић (36) је са сениоркама „Црвене
звезде“ била вицешампион тадашње
државе Србије и Црне Горе. Послед
њих неколико година играјући у најјачим
лигама пружала је сјајне партије и била
главна играчица. Она је прошле сезоне
играла за друголигаша „Карабурму“ из
Београда. Двадесетосмогодишња Зора
на Дедовић била је шампион Србије са
кадеткињама „Црвене звезде“, а послед
њих година бележила је сјајне партије у
савезним лигама поготово док је насту
пала за београдски „Раднички“ са Црве
ног Крста. Деветнаестогодишња Анђела
Млађеновић играла је за све категорије
београдског „Партизана“, а две сезоне са
сениоркама овог клуба играла је у најја

Појачања за наредну сезону Марија Костић,
Зорана Дедовић и Анђела Млађеновић

чем регионалном такмичењу WАБА лиги.
Са кадетском екипом „Партизана“ била је
шампион Србије. Анђела је прошле сезо
не играла за „Раднички“ из Београда.

Управа клуба је најавила да ће наред
них дана у ЖКК „Срем“ стићи још једно
појачање.
Извор ЖКК „Срем“
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ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ ЈУНИОРЕ

Атлетичари „Сирмиума“ подижу форму

Протеклог викенда на Атлетском ста
диону у Сремској Митровици одржано
је Првенство Србије за млађе јуниоре и
јуниорке. Атлетичари „Сирмиума“ поново
су имали запажен такмичарски наступ.
Вања Милановић се пласирала у
финална надметања у тркама на 100 и
200 метара и најавила повратак у форму
након дуге и неугодне повреде.
Мушка штафета 100 – 200 – 300 – 400
метара у саставу Немања Бабић, Филип
Десница, Страхиња Чикић и Вук Марин
ковић освојила је бронзу.
У дисциплини 400 метара препоне Вук
Маринковић освојио је сребро, резулта
том 56,86 секунди и недостајало му је
само 0,66 секунди да испуни норму за
Првенство Европе (У18) које се одржава
у Јерусалиму овог лета.
Близу норме за поменуто такмиче
ње била је и Ања Чанчаревић у бацању
диска. Ања је освојила сребрну медаљу
резултатом 39,89 метара, док је актуелна
норма 40,50 метара. У дисциплини баца
ња кугле резултатом 14,01 метара Ања
је освојила бронзу, али и испунила нор
му за ЕYОФ (Олимпијске игре младих)
које ће се овог лета одржати у Банској
Бистрици.
Тренер Слободан Мацановић напоми
ње да је задовољан постигнутим, као и
да ће се резултати атлетичара попра
вљати у наредним такмичењима с обзи
ром да је атлетска сезона тек почела.

Атлетичари и стручни штаб АК „Сирмиум“

Сребрни викенд за атлетичаре „Срема“
На Првенству Србије за млађе
јуниоре протеклог викенда у Срем
ској Митровици у техничкој орга
низацији Атлетског клуба „Срем“,
атлетичари  овог клуба освојили су
три сребрне медаље. Мила Миљ
ковић је у дисциплини бацање кла
дива (3кг) била другопласирана са
нoвим личним рекордом и новим
рекордом клуба са 49,22 метра.
Милана Симић је у дисциплине
бацање копља била другопласира
на са новим личним рекордом од
43,59 метара. То није њена  примар
на дисциплина али је бацала сјајно
и заслужено се попела на постоље.
У дисциплини скок у даљ била је
четвртопласирана са 5,71 метара
али и прекидом у петој серији због
повреде. Миливој Ћирић је освојио
друго место у бацању копља (700г)
са даљином од 53,54 метара чиме
није задовољан јер је пре две неде
ље достигао даљину од 58 метара.
Овог викенда очигледно није био
расположен за бацање. Солидан,
четврти је био Давид Перковић у
бацању кладива. Ива Бежановић  
је у скоку у вис била седма у кон
куренцији две године старијих так
мичарки. Штафета девојака у саста
ву Лакетић, Бежановић, Чонић и
Симић завршила је као шеста.
Извор: АК „Срем“

„Сремови“ млађи јуниори: Миливој Ћирић и Милана Симић
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ОДИГРАН ЈЕ ЗАВРШНИ ТУРНИР ЖЕНСКОГ РУКОМЕТНОГ КАДЕТСКОГ ПРВЕНСТВА
СРБИЈЕ (Ж16)

Рукометашице „Срема“
кадетске шампионке Србије

Митровчанке су на 28 утакмица у протеклој сезони забележиле 27 победа и само
један нерешен резултат

Апсолутна доминација митровачког женског кадетског рукомета
Рукометашице Женског рукометног клу
ба „Срем“ из Сремске Митровице постале
су шампионке Србије у кадетској конкурен
цији (Ж16), пошто су на завршном турни
ру који је од 3. до 5. јуна одигран у Шапцу
тријумфовале у финалној утакмици про
тив екипе ЖРК „Бор ZI Jin Cooper“ из Бора
резултатом 30:21 (15:9). После недавног
освајања Првенства Војводине митровач
ке рукометашице потврдиле су да у узра
сту до 16 година ЖРК „Срем“ тренутно има
најквалитетнију рукометну школу у Србији.
За најкориснијег играча кадетског Држав
ног првенства (Ж16) проглашена је Наташа
Ћетковић док су голман „Срема“ Алексан
дра Шарац и пивотмен Јована Вукмирић
увршћене у идеалну поставу овог првен
ства.
Екипа „Срема“ показала је доминацију
током читавог турнира о чему сведочи и
убедљива победа од девет голова разлике
у финалној утакмици против екипе из Бора
која има представника у А суперлигашкој
конкуренцији. Рукометашице екипе „Бор ZI
Jin Cooper“ имале су минималну предност
само у почетним минутима утакмице, док су
се за све остало питале играчице из Срем

Тим ЖРК „Срем“

Кадетски тим ЖРК „Срем“ чине: Еми
на Смајић, Јована Вукмирић, Ивана
Петровић, Марија Шерфези, Ана Петр
овић, Сара Дринић, Маја Скенџић, Ања
Касаповић, Николина Булатовић, Ана
стасија Дракула, Андреа Бакша, Анђела

ске Митровице. У једном тренутку разлика
у корист Сремица била је и 12 голова, па су
све играчице тренера Саше Којовића доби
ле шансу да заиграју.
Иначе, у премијерној утакмици на турни
ру у шабачкој Хали спортова „Зорка“ еки
па „Срема“ у својој групи била је боља од
ЖРК „Металац“ из Краљева резултатом
37:16 (18:8). Наредног дана, у суботу 4.
јуна Митровчанке су биле убедљиве про
тив београдске „Црвене звезде“ резултатом
30:20 (17:7), што им је као првопласира
ном тиму омогућило улазак у полуфинале
и сусрет са екипом инђијског „Железнича
ра“ чије су сениорке недавно постале прва
киње Србије у Супер А рукометној лиги.
У овом тешком и неизвесном мечу ЖРК
„Срем“ успео је да преокрене резултат и
водство квалитетних противница и победи
резултатом 24:23 (10:12). Инђијкама је на
крају турнира припало треће место.
Иако су у стручном штабу „Срема“ били
опрезни по питању очекивања на овом
завршном турниру, свесни чињенице да ће
се у Шапцу окупити најквалитетније екипе
српског женског рукомета у конкуренцији
Ж16, „провејавао“ је оптимизам да би се

Ожеговић, Ања Анојчић, Сара Црнобр
ња, Александра Шарац и Наташа Ћет
ковић. Тренер екипе је Саша Којовић.
Први човек клуба је преседник Драган
Крстић а физиотерапеут тима је Марко
Кулић.

након уласка у полуфинале могле догодити
добре ствари за њихов тим, што се на крају
и потврдило. Шеф стручног штаба кадетки
ња ЖРК „Срем“ Саша Којовић презадово
љан је оствареним успехом.
– Ово је изузетан резултат који су девој
ке постигле. Мислим да су то заслужиле, за
сав труд и рад који смо у протеклих годи
ну дана сви заједно уложили. Борили смо
се најпре у тешкој групи где смо били убе
дљиви а онда је уследило полуфинале које
је на неки начин било финале пре фина
ла. „Железничар“ из Инђије је сениорски
првак државе и шест девојака из те екипе
игра за њихову прву екипу. Било је тешко
и врло неизвесно јер је екипа из Инђије
водила од самог почетка већи део утакми
це, али су се наше девојке сјајно избориле
за коначну победу. Остварили смо и више
него убедљиву победу у финалу над еки
пом из Бора. Наш капитен и најбољи играч
Наташа Ћетковић уједно је најкориснија
играчица овог првенства и то је такође сјај
на ствар. Уосталом, сви учесници турнира у
Шапцу су рекли да је пехар првака у правим
рукама и поносни смо на то, рекао је тренер
Којовић.
Он је истакао чињеницу да је кадетска
ЖРК „Срем“ од 28 утакмица у протеклој
сезони забележила 27 победа и само један
нерешен резултат. Стручни штаб „Срема“
може бити охрабрен податком да је чак
седам играчица овог тима лиценцирано
за наступ у сениорском тиму а наредној
генерацији рођеној 2006. године остаје да
наредне сезоне брани освојене трофеје.
Д. Мостарлић
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ВЛАДИМИР ГАК ПРИРЕДИО СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ
ЗА НАЈБОЉЕ РУКОМЕТАШИЦЕ У СРБИЈИ

Следећа станица је Европа

Рукометашице „Железничара“, шампионке Србије на пријему код председника Општине Владимира Гака

Дан након историјске победе и осва
јања шампионске титуле, за рукомета
шице и стручни штаб Женског рукомет
ног клуба „Железничар“ уприличен је
пријем код председника општине Инђи
ја Владимира Гака. Шампионк ама
Србије први човек инђијске општине
обратио се са речима хвале истакавши
да су оне „исписале спортску историју
Инђије“.
– Хвала вам на борбености и показа
ном достојанству у представљању
Инђије. На истрајности која вас је дове
ла до титуле. Хвала и стручном штабу,
председнику клуба и свима који су били

упорни и показали да се у Инђији игра
најбољи женски рукомет у нашој земљи,
рекао је Гак и додао:
– Следећа станица је Европа. И то је
нова прилика за постизање успеха. Ви
то можете. Ми верујемо у вас и пружи
ћемо вам сву неопходну моралну али и
финансијску подршку.
Председник ЖРК „Железничар“ Јован
Живановић поклонио је председнику
Гаку тренерку и златну медаљу која ће
красити његов кабинет.
– ЖРК „Железничар“ постоји 72 годи
не и ово је највећи успех нашег клуба и
највећа радост коју може да осети неко

ко води један спортски колектив. Ми
смо први тим из општине Инђија који је
у историји града освојио шампионску
титулу. Због тога је наша срећа још
већа, рекао је Живановић.
Јелена Живков, капитен ЖРК „Желе
зничар“ је рекла да ће девојке дати све
од себе да задрже титулу и следеће
такмичарске сезоне.
– Драго ми је да је наша екипа после
пет година, колико смо је стварали,
успела да дође до циља, а то је титула
шампиона Србије, истакла је Јелена
Живков.
М. Ђ.

НАЦИОНАЛНИ ШАМПИОНАТ У АУТОКРОСУ

Прва трка одржана у Шашинцима

Национални шампионат у
ауто– кросу Србије своју нову
сезону је започео 28. и 29.
маја на стази у Шашинцима.
Учествовало је шест клубова
и 47 такмичара који су се над
метали у седам класа, као и
клупско такмичење.
– Све је протекло у најбо
љем реду, ми смо били други
у категорији клубова, а имали
смо и две победе по класама,
два друга и два трећа места.
Клупски победник је био
МСК 025 из Сомбора, каже
Миша Малетић, председник
„ASU Syrmien Racing“ клуба
из Руме.
Овај клуб је био организа
тор прве трке Националног
шампионата у ауто – кросу,
потом следи крајем јуна трка

у Српском Милетићу, у авгу
сту у Инђији и последња ће се
одржати у септембру у Сом
бору. Чланови Румски   клуб
„ASU Syrmien Racing“ управо

и  тренирају и одржавају трке
на стази у Шашинцима. Ово
годишња трка националног
шампионата је друга која је
одржана у овом селу, уз наја

Ауто– крос Шашинци (Фото: Златан Пречаница)

ву да ће се и убудуће сезо
на отварати управо трком на  
истој стази крајем маја.
– „Награда Срема“, прва
трка у националном шампио
нату је тако добила
свој стални термин, у окви
ру Спортског ауто и картинг
савеза Србије, а на њој се
такмичило и наших десет так
мичара, тачније   из Руме и
Сремске Митровице, истиче  
Миша Малетић.
Трка у Шашинцима се боду
је за национални шампионат,
али и за међународну цен
трално – европску зону. Про
шле  године клуб чији су чла
нови из Руме и Шашинаца  је
био други у генералном пла
сману шампионата.
С. Џакула
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Лудо доба

Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

Поноћни експрес
Новак Ђоковић и Рафа Надал су про
шле недеље одиграли још један меч за
памћење. Са нестрпљењем се ишчекивао
дуел ова два старца који и даље домини
рају светским тенисом, без обзира на то
што надиру нове, млађе генерације. Чини
се да би без ове двојице сваки турнир
испаштао и привлачио мање пажње.
Наш Ђоковић је стигао набријан у
Париз, решен да издевета своје противни
ке на путу ка још једној Грен слем титули.
Међутим, знао је да га већ у четвртфиналу
чека мина звана Надал који је претплаћен
на титуле у Паризу. Спекулисало се пре
Ролан Гароса о здрављу похабаног Шпан
ца са Мајорке. Јасно је свима да већ годи
нама уназад игра ровит и трпи болове.
Али некако се увек појави у право време,
трчи као младић од 20 лета и шамара ону
лоптицу као да му је последње. У целој тој
причи вазда је најебавао наш тениски ас,
који се џаба понадао да ће Надал ове
године мало смањити гас и бити рањивији.
Уместо тога, овај га је испиздио са 3:1 у
сетовима у мечу који није баш обиловао
добрим тенисом ни са једне ни са друге
стране.
Куриозитет овог догађаја био је термин
у којем се одиграо. Почели су меч у мају, а
завршили у јуну. Одлуком организатора,
меч је почео у необично касном термину и
потрајао до дубоко после поноћи. Било је
тужно гледати оне старкеље у првим
редовима који куњају прекривени ћебе
том, јер је температура пала на само 10
степени. Касније се, наравно, сазнао и
разлог зашто се играло у овако касно
доба. Амери су умешали прсте, тачније
стриминг платформа „Амазон прајм“ која
је откупила права преноса мечева Ролан
Гароса. Морало се изаћи у сусрет гледао
цима у Америци. Можда су требали поче
ти у три ујутру, па да и ови са западне
обале могу лакше да испрате догађај.
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У сваком случају, Ђоковић је све даље о
Надала по броју освојених великих трофе
ја. Сада се тек види колико је изгубио неи
грањем у Аустралији, где би свакако био
највећи фаворит. Овако, сан о рекорду и
етикети најбољег свих времена, полако му
измиче из руку. А и године га сустижу.
Да мука буде већа, остаће и без првог
места јер су челници АТП одлучили да не
бодују наредни Вимблдон зато што је
Русима забрањено учешће на турниру. И
гле ироније, због ове одлуке, највише ће
профитирати баш Рус – Данил Медведев,
који ће избити на чело тениског каравана.
Луда времена.

Примат на трибини
Протеклих дана имали смо прилику да
уживамо у фешти коју су нам приредили
кошаркаши Звезде и Партизана. Ал’ кад би
се лагали. У време штампања овог броја
новина, играла се одлучујућа пета утакми
ца у борби за титулу првака регионалне
АБА лиге. Али то у овом моменту није
толико важно.
Оно што је привукло највише пажње јесу
срамотни услови у којима су се играли
мечеви финалне серије. Већ годинама уна
зад гледамо бруку у режији навијача и
управа клубова који се нађу у финалу. Про
сто да се човек запита, има ли неког нор
малног у хали када дође до ових одлучују
ћих утакмица.
Били смо сведоци претходних година
инцидената и препуцавања између Звезде
и подгоричке Будућности. Овога пута, све
је подигнуто на још виши ниво, с обзиром
на то да су се у финалу састала наша два
највећа клуба, два љута ривала, који не
могу да одиг рају ниједну утакмицу без
пиздарије на трибинама. Псовке, увреде,
пљување, бацање предмета на терен,
постали су уобичајени сценарио када се
састају Звезда и Партизан.
Поставља се питање ко је одговоран за

ову бруку коју гледамо ових дана. Па нека
ко, сви помало. Пре свега челници клубова
који читаве сезоне ратују саопштењима и
потпирују међусобну мржњу. Са друге
стране, ту су глуперде на трибинама који
падају на све то и спуштају се на ниво при
мата када уђу у халу. Можда и нисмо за
боље. Ево не знам.

Ко претекне...
Наша фудбалска репрезентација ових
дана игра низ дуела у оквиру такмичења
Лиге нација. Неко паметан је смислио да у
летњи јунски термин углави чак четири
меча које напаћени модерни гладијатори у
фудбалским дресовима треба да одиграју
за само 10 дана. Сурово. Чак и у нормал
ним условима у сред сезоне, овај темпо би
био убитачан.
А можемо само да замислимо како је
овим момцима који, уместо да се изврну
на неку лежаљку и опизде по који коктел
на плажи, морају да ору по терену на 30
степени. Што је најгоре од свега, не знају
ни зашто то раде, узевши у обзир (не)
важност овог такмичења. С тога и не чуде
изненађујући резултати широм Европе.
Видесмо и то да су Мађари лупили Енгле
зе. Задње време дошло.
Што се тиче наших момака, видан је
замор материјала. Селектор Стојковић је
приморан да комбинује саставе и одмара
појединце које је дуга сезона поштено
исцрпела. А ту је и Лука Јовић, нехотични
шампион Европе, који се у Београду поја
вио са позамашним дупетом. Изгледа да
му се живот у Шпанији баш осладио.
О фудбалу који се игра ових дана, не
треба пуно трошити речи, јер нема баш
пуно везе са реалношћу. Сада је само бит
но сачувати играче од повреда и одморити
их што више, ако је то икако могуће. А
чека их паклен темпо у наредним месеци
ма. Са све Светским првенством у сред
сезоне. Па ко претекне.

Одељење за привреду, локални економски развој, заштиту животне средине и инспекцијске послове Општинске
управе општине Пећинци, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. Гласник РС”, број
135/04 и 36/09) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поднетом захтеву о потреби процене утицаја на животну средину
Носилац пројекта je „MGM INŽENJERING“ д.о.о. Бео
град – Звездара, Беог рад-Звездара, Веселина Чајка
новића 1б.
Предметни пројекат је Изградња пословно склади
шног објекта (складиштење готових производа од
инокса).
Пројекат се реализује у Шимановцима, на кат. парц.
3677 К.О. Шимановци, на територији општине Пећинци.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта
могу се добити на увид у просторијама Одељења за при
вреду, локални економски развој, заштиту животне среди
не и инспекцијске послове Општинске управе општине
Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија број П/14 у

периоду од 10-15 часова.
Сви заинтересовани-правна и физичк а лица могу
доставити своје мишљење у писаној форми на адресу
Одељење за привреду, локални економски развој, зашти
ту животне средине и инспекцијске послове Општинске
управе општине Пећинци, у Пећинцима Слободана Баји
ћа 5.
На основу поднетог захтева, као и мишљења заинтере
соване јавности која су приспела закључно са 21.06.2022.
године Одељење ће одлучити о потреби процене утица
ја на животну средину за пројекат Изградња пословно
складишног објекта (складиштење готових производа
од инокса).
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НАТАША ЋЕТКОВИЋ, КАПИТЕН И НАЈБОЉА ИГРАЧИЦА КАДЕТСКЕ ЕКИПЕ ЖРК
„СРЕМ“

„Сремово“ дете за које је
рукометна Европа већ чула
Млада рукометашица
„Срема“ Наташа Ћетко
вић, својим играчким
напретком и по свему
приказаном у досада
шњем току каријере
доказала да је један
од најбољих изданака
митровачке школе жен
ског рукомета. Са кадет
ском екипом „Срема“
постала је првак Србије
и Војводине а сениор
ској екипи овог клуба
мало је недостајало за
пласман у женску руко
метну елиту. Заслужила
је позив и место у наци
оналним селекцијама
Србије а каријеру ће
наставити у дресу ново
садске „Војводине“.
Наташа каже да ће ЖРК
„Срем“ увек бити њена
друга кућа у коју ће се
кад - тад вратити.

Освајањем титуле кадетског првака
Србије (Ж16) на завршном турниру у Шап
цу за Женски рукометни клуб „Срем“ из
Сремске Митровице спуштена је завеса на
сезону која се по много чему може сматрати
успешном. Сениорској екипи „Срема“ мало
је недостајало до пласмана у најквалитет
није женско рукометно такмичење, док је
кадетска селекција овог клуба и пре осваја
ња државне шампинске тутуле показала да
је тренутно без премца на подручју Војво
дине. Својим трудом и злагањем на паркету
све митровачке рукометашице показале су
завидан квалитет, али смо наредне редо
ве овог текста посветили играчици која је
проглашена за најкориснију на завршном
турниру кадетског првенства Србије (Ж 16)
и која је највишим пласманом остварила
жељу да са матичним клубом освоји титулу
државног првака.
Реч је о Наташи Ћетковић, талентованој
и у доброј мери већ афирмисаној спортист
кињи која је својим играчким напретком
и свему приказаном у досадашњем току
каријере показала да је један од најбољих
изданака митровачке школе женског руко
мета. Као тешко заустављиво лево крило у
формацији сениорског тима „Срема“, Ната
ша Ћетковић је у конкуренцији старијих

Неумољива према противничким голманима:
Наташа Ћетковић у дресу кадетске репрезентације Србије
играчица била поуздан, често и најбољи
стрелац екипе и ослонац тренера у мно
гим важним Б суперлигашким утакмицама.
Евидентан рукометни квалитет није про
макао репрезентативним селекторима па
је играчица „Срема“ постала битан „шраф“
кадетске репрезентације Србије. Њено име
недавно се нашло и на ширем списку сени
орске државне селекције, што је генерал
но велико признање за митровачки женски
рукомет. У дресу кадетскe екипе Србије већ
се истакла својом игром и головима а про
шле била је почаствована учешћем на кам
пу Европске рукометне федерације (ЕХФ)
за најталетованије младе рукометашице са
европског континента.
Наступајући период биће изазован за
каријеру младе Митровчанке која ће у сво
јој рукометној причи покушати да начини
одређени искорак. Наредне сезоне Наташа
Ћетковић окушаће се у конкуренцији наших
најквалитенијих сениорских рукометашица
у дресу новосадске „Војводине“.
Разговор са младом играчицом која ће
ове године напунити седамнаест година
започињемо кратком анализом резулта
та екипе „Срема“ и њеног личног учинка у
минулој сезони.
– Иза нас је одлична сезона, првенствено

у конкуренцији Ж 16 јер смо постали шам
пиони Србије и мени се остварила жеља да
са „Сремом“ освојим неко државно првен
ство. У сениорској конкуренцији такође
смо добро одиграле, мада нам је на крају
првенства срећа на неки начин „окренула
леђа“. На полусезони многи нису очекивали
да се ми укључимо у борбу за прво место,
али смо у наставку имале само два пораза,
што је одличан резултат. „Хемија“ у екипи и
свлачионици је била сјајна и све смо биле
«као једна». Пресудила је на жалост, та
једна утакмица. У принципу сам задовољ
на својим учинком, али и игром целе еки
пе. Није наравно свака утакмица била иста,
али мислим да у мојој игри није било неких
већих осцилација, каже Наташа Ћетковић
досадашњи поуздани ослонац тренера
Душана Дрче и Саше Којовића.
Спортски пут талентоване рукометаши
це која је за свега десетак година прошла
све узрасне селекције „Срема“ и нашла се
у видокругу стручних штабова репрезен
тације и европског рукометног савеза, као
и у многим сличним случајевима почиње
у годинама раног детињства када бавље
ње спортом још увек представља забаву и
игру. Иако је мама Биљана играла рукомет
у некадашњем митровачком „Сремекспре
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су“, Наташа признаје да није много знала
о овом спорту јер су кошарка или фудбал
увек били популарнији од њега. Тако је
било све до њене седме године.
– Мама ми је често причала о рукоме
ту и једном приликом 2012. године питала
ме је да ли бих желела да одем на тренинг
и видим како то изгледа. Ја сам прихвати
ла и отишла сам на први тренинг. Морам
да признам да он и није баш био „сјајан“
јер ме ја лопта прескакала и мало сам
се саплитала, али временом је било све
боље и родила се љубав ка овом спорту.
Томе су много допринели моји први трене
ри Драган Крстић и Саша Којовић који су
ме научили најважнијим стварима и све
му што знам о рукомету. Временом сам
напредовала и почела сам мало шире да
схватам рукомет, да на другачији начин
размишљам о акцијама и да полако при
хватам чињеницу да се о мени и мојој игри
све више прича. Ишла сам корак по корак,
каже Наташа Ћетковић која је већ 2013.
године заиграла такмичарске утакмице за
екипу „Срема“ -  у тиму чије су играчице
биле физички знатно јаче и старије неко
лико година од ње.
Наша саговорница у таквој конкурен
цији била је задовољна кад јој тренер
укаже свега неколико минута а како сама
каже, некад јој је била част само да седи
на клупи и учи од старијих рукометашица.
У матичном клубу опробала се на свим
играчким позицијама. У шали уме да каже
да „једино није била голман“. Позици
ја средњег бека у тиму највише јој прија,
иако већину утакмица и данас углавном
игра на левом крилу где евидентно даје
највећи допринос игри тима, што потвр
ђује чињеница да је на прошлогодишњем
кадетском Европском првенству Наташа
била најбоље лево крило и као таква ушла
је у идеалну поставу овог такмичења.
Премда још увек млада играчица и
несвршени средњошколац, Наташа Ћет
ковић и њени најближи већ сада су пред
изазовом важних одлука које би могле
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Подршка родитеља
Развојни играчки пут и „крупне“ одлу
ке у каријери код овако младих играчица
углавном су скопчани са подршком роди
теља и најближег окружења. Наташин
напредак у „Срему“ од најмлађих дана
активно прате њени родитељи. Они су
подршка на свакој утакмици. Нису изо
стали ни разумевање, односно подршка
професора у спортском смеру школе коју
похађа -  „Митровачке гимназије“. Ипак,
свакодневна интересовања и дружење
са вршњацима Наташа је морала „укло
пити“ у професионалне обавезе које су јој

тренутно у врху приоритета. Значај поме
нутог позива за учешће на кампу талена
та европског женског рукомета који је у
организацији ЕХФ-а организован у Бечу
крајем прошле године огледа се у чиње
ници да је он упућен само Наташи и још
две талентоване рукометашице из Срби
је. Тродневни међународни скуп, према
речима митровачке рукометашице, био
је јединствена прилика да од врхунских
тренера и ментора чује много до тада
непознатих и корисних ствари из света
рукомета.

усмерити њену будућу професионалну
каријеру. У том циљу направљен је дого
вор са ЖРК „Војводина“ из Новог Сада у
коме ће се наредне сезоне Наташа борити
за нове тимске и личне успехе.
– Мислим да је моја каријера на почет
ку и да оно најбоље тек треба да следи.
Ја некако увек хоћу да „останем на земљи“
јер ми се дешавало док сам била млађа да
ме тренери и родитељи разувере у нешто
што сам мисила да знам. Временом сам
научила да се многе ствари морају ради
ти смирено и „хладне главе“ и тако при
ступам и свакој утакмици са свешћу да
се све мора прихватити, али и да се све
може поправити. Што се тиче одласка у
Нови Сад, свесна сам да се од мене много
очекује. Морам да кажем да уопште није
била лака одлука да одем, јер су „Срем“ и
ова хала у Сремској Митровици моја друга
кућа. После десет година тешко ми је да се
одвојим али мислим да ми треба нека већа
средина и јача лига. После две године у
Супер Б лиги мислим да је време за напре
дак у јачој конкуренцији, где ћу и даље бити
једна од најмлађих играчица, али ћу бити
у прилици да од старијих девојака нешто и
научим, па се надам да ћу временом бити
све боља и боља. „Војводина“ је екипа која

је довела доста младих играчица и имају
добар стручни штаб, па се надам да ће то
бити добра средина за мене. Тренираћу
напорно како би се изборила за што већу
минутажу. Наравно, ја ћу увек бити „Сре
мово“ дете и увек ћу говорити да је то мој
клуб и моја друга кућа у коју ћу се - надам
се, једног дана вратити. „Срему“ свакако
желим да следеће године уђе у Супер А
лигу и да ту остане што дуже, каже Наташа
Ћетковић која ускоро путује на припреме
најбоље националне селекције за наступ
на Медитеранским играма у Алжиру.
Митровачка рукометашица овде ће
бити у прилици да десетак дана припре
ма ради са селектором Урошем Брегаром
и нашим најквалиттенијим рукометаши
цама. Уколико остане у најужем кругу од
16 рукометашица у периоду од 25. јуна до
5. јула текуће године дебитоваће за срп
ски национални тим. Наташини видици у
професионалном спорту сежу до врхунске
европске рукометне сцене. Клубови који
су јој тренутно прирасли срцу јесу руски
„Ростов Дон“ и мађарски „Ђер“, па се нада
да би у догледној будућности поред дреса
сениорског државног тима могла наступи
ти у бојама једог од два позната европска
клуба. 
Д . Мостарлић

КАРАТИСТКИЊЕ „СРЕМА“ У РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ СРБИЈЕ

Одбрањена титула балканских шампионки
Балканско првенство за децу, сениоре и
ветеране одржано је од 3. до 5. јуна у Бео
граду у организацији Балканског карате
савеза. Учешће на првенству узело је девет
земаља регион
 а: Хрватска, Македонија,
Босна и Херцеговина, Грчка, Црна Гора,
Бугарска, Румунија, Словенија и Србија.
Учествовало је 1.200 такмичара који су се
надметали у борбама и катама. Репрезента
ција Србије заузела је прво место у генерал
ном пласману, а одмах иза ње нашли су се
Босна и Херцеговина и Црна Гора.
Велики допринос резултату српске репре
зентације на „Балканијади“ – највећем так
мичењу за децу до четрнаест година, дали
су такмичари Карате клуба „Срем“ из Срем
ске Митровице заједно са националним
тренером Ивом Винковић. Србију су пред
стављале Митровчанке Дуња Бережни,
Дуња Павловић, Ирена Грујанић, Миона
Мурић, Анђела Перовић, Хелена Малбашић
и Жељко Мошић. Позив за наступ у репре
зентацији ових седам такмичара Карате
клуба „Срем“ добило је на основу претходно
оствареног пласмана на квалификационим
такмичењима и државном првенству.
Младе такмичарке „Срема“ браниле су
боје своје земље и донеле Србији и Срем
ској Митровици пет медаља: два злата и три

Карате клуб „Срем“: Одличан наступ националног ката тима
бронзе. Злато су освојиле Анђела Перовић
и Ирена Грујанић, а бронзу Дуња Бережни
у категорији - кате девојчице до девет годи
на, Анђела Перовић у борбама у категорији

девојчице до 12 година (-35кг) и ката тим у
саставу Анђела Перовић, Миона Мурић и
Хелена Малбашић.
Д. М.
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VREMEPLOV
8. јун
1942. Јапанске подморнице у
Другом светском рату бомбар
довале највећи аустралијски
град Сиднеј.
2004. Председник Кине Ху
Ђинтао допутовао у посету
Пољској, прву посету неког
шефа кинеске државе Варша
ви после 55 година.
9. јун
68. Римски цар Нерон извршио
самоубиство пошто га је Сенат
прогласио
непријатељем
народа и осудио на смрт.
1898. Потписан споразум
којим
је
Кина
Великој
Британији Хонг Конг уступила
на 99 година.
10. јун
1990. На првим вишестраначким
парламентарним изборима у
Чехословачкој од 1946. победио
Грађански форум, који је
основао књижевник Вацлав
Хавел.
2001. Медијски магнат Силвио
Берлускони по други пут
постао премијер Италије поšто
је његова партија освојила 30
одсто гласова виšе од било
које друге партије. Његова
влада 59. у Италији од Другог
светског рата.
11. јун
1955. На аутомобилској трци
“24 сата Ле Мана” погинуло 80
и повређено више од 100
људи после судара три ауто
мобила и њиховог улетања у
гледалиште.
1979. Умро амерички филмски
глумац Џон Вејн, звезда
вестерн-филмова.
12. јун.
1929. Рођена Ана Франк, аутор
дневника о страдаwу Јевреја у
окупираном Амстердам у у
Другом светском рату, који је
писала у тајном скровишту.
Убијена је у марту 1945. у
нацистичком логору БергенБелзен. Од породице Франк
рат је преживео једино Анин
отац.
13. јун
31943. У бици на Сутјесци у
Другом светском рату погинуо
командант Треће дивизије и
члан Врховног штаба Народ
ноос
 лободилачке војске Југо
славије Сава Ковачевић. Пост
хумно проглашен за народног
хероја.
14. јун
1904. Умро српски писац и
лекар Јован Јовановић Змај,
једна од најмаркантнијих лич
ности српског друштва у другој
половини XIX века. Борац за
национ
 ално и политичко осло
бођење, члан Српске краљев
ске академије и драматург
Народног позоришта у Београ
ду (1890-98), најпознатији је
као дечији песник и аутор еле
гичних личних исповести.

8. JUN 2022.

HOROSKOP
ОВАН: Улажете вели
ки напор да оствари
те позитивне резулта
те у свом пословном
изражавању,али постоји след
догађаја који ремети ваше пла
нове. Важно је да се правилно
организујете и да испоштујете
све задате рокове. Склони сте
честим променама свог емотив
ног расположења,нема разлога
да губите наду или да се удаља
вате од партнера.
БИК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажур н о
прил ик ом
испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром,нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.
БЛИЗАНЦИ: У скла
ду са приоритетима
које сте поставили
имате своју визију и
не желите да прихватите компро
мисна решења која вам предла
жу одређени сарадници. Иску
ство вас опомиње да направите
емотивну дистанцу у односу на
једну особу и на неке сумњиве
ситуације.
РАК: Изненадне про
мене на пословној
сцени, делују као
додатни психолошки
притисак и захтевају да имате
добру концентрацију како бисте
се на време прилагођавали у
односу на очекивања. Ваша лич
на срећа проистиче из унутра
шње потребе, да се све лепе
мисли и топла осећања увек
деле или размењују са блиском
особом.
ЛАВ: Потрудите се
да успешно спрове
дете све своје идеје и
план ове у дел о.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тим прове
рених сарадник а за које вас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу,немојте уза
лудно покушавати да промените
партнерово понашање или да
мењате ток ствари које не зависе
од ваше воље.
ДЕВИЦА: Истовреме
но сте ангажовани на
више поља и савесно
испуњавате свој део
обавеза или неке званичне дого
воре које имате са сарадницима.
Наставите са озбиљним процена
ма и промишљањем у вези неких
новчаних понуда,немојте дозво
лити да неко одлучује у ваше
име. Партнер у вама подстиче
сумњичавост и бројна питања на
која не добијате задовољавајиће
одговоре. Важно је да подстичете
позитивно расположење.

ВАГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашу мотивацију и на
професионалну ори
јентацију.Сада имате добру
вољу да се ангажујете на неким
задатцима које можете да реша
вате у договору са сарадницима.
Љубавни догађаји које наслућу
јете имају неку необичну драж.
Допадају вам се поступци које
чини партнер и то вас наводи да
промените своје одлуке. Прати
вас љубавна инспирација.
ШКОРПИОН: Осла
њате се на своје пре
говарачке манире, јер
да без добре припре
ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно је да се усаглашавате
са својим сарадницима око ува
жавања различитих интереса.
Пажња и разумевање које доби
јате у кругу своје породице делу
ју врло подстицајно.
СТРЕЛАЦ: Изненадни
пословни обрти делују
збунјујуће на вас,али
крајем наредне неде
ље ће се све стабилизовати.
Ваша креативност ће доћи до
изражаја и вратити вас на сам врх
у вашем пословању. Слободно
можете да инсистирате на својим
идејама, јеримате врло поуздане
показатеље о успеху. У емотив
ном заносу спремни сте да учини
те нешто посебно како бисте
импресионирали свог партнера.
ЈАРАЦ: Потребно је
да се растеретите од
додатних обавеза,али
нем ат е
дов ољн о
енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишних питања прихватате све
корисне сугестије које вам упућу
ју блиски сарадници. Желели
бисте да успоставите бољу кон
тролу над новим догађајима у
љубавном животу.
ВОДОЛИЈА: Налази
те се за велики корак
исп ред
друг их,јер
умете да предвидите
нечију реакцију или одговор у
пословним преговорима. Јасно
вам је да савременији приступ
заједничим темама доноси дуго
рочнији успех. Постављате стро
ге критеријуме пред вољену осо
бу,али вас подстицај уме и да
делује благотворно.
РИБЕ: Ситуација око
вас делује врло про
менљиво и тешко је
прецизно предвидети
нечију реакцију или одговор.
Боље је да се држите провере
них правила и да избегавате
било коју врсту ризика. Обрадо
ваће вас поступак неких блиских
пријатеља. Налазите се у фази
емотивног узлета, тако да однос
са партнером доживљавате као
остварење својих снова.

Crkveni
kalendar
Среда, 8. јун (26. мај)
Свети апостоли Карп; Свети
апостол Алфеј
Четвртак, 9. јун (27. мај)
Свети свештеномеченик Тера
понт; Преподобни Јован Руски
Петак, 10. јун (28. мај)
Преподобни Никита Исповед
ник; Епископ халкидонски
Субота, 11. јун (29. мај)
Света преп од обн ом уч ен иц а
Теодосија Тирска – Задушнице
Недеља, 12. јун (30. мај)
Силазак Светог Духа на апосто
ле – Педесетнице – Тројице
Понедељак, 13. јун (31. мај)
Духовски понедељак
Уторак, 14. (1) јун
Духовски уторак, Преподобни
Јустин Ћелијски

Куглице
са кајсијама
Састојци: 200 гр ораса, 250 гр
маслаца, 200 гр шећера, 200 гр
млевеног кекса, ванилин шећер,
100 гр сувих кајсија, једно јаје

Припрема: Орасе исецкајте у
блендеру. Маслац истопите на
ватри. Додајте шећер, млевени
кекс и 100 гр млевених ораха. Све
промешајте и додајте ванилин
шећер, а потом и суве кајсије.
Промешајте. Додајте јаје и поново
мешајте. Од те смесе правите
куглице и уваљајте их у остатак
млевених ораса.

• И поштеног човека
можете поткупити, само
морате поштено платити!
• Све што имам сам
украо, само школску
диплому и дозволу за
ауто сам купио!
• Најлакши начин да ти
име доспе у новине је да
их читаш док прелазиш
улицу.
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Дуго путовање у Јевропу
„Некако ми се то много отегло,
стално нам ту стоје неки услови, ’није
ти добра сукња девојчице, врати се,
’ајде поправи ово...’. Ми радимо, а то
стално некако бежи! Ја више о томе
не размишљам! Ценим идеју, али
уморила сам се“, изјавила је Кон
стракта, донедавна хероина дела
српске јавности који преферира
западни модел и Европску унију. Лич
но не знам шта је у тој изјави тако
страшно. Жена се уморила, и ја сам
се уморила. Имам преко педесет
година и пола живота (не рачунам
време које сам провела у основној
школи) ми причају о Европској унији.
Хеј, бре, 22 године тлапње и дрнда
ња. Па да се овде хтело у Европску
унију одавно бисмо били тамо. Него
је то као што је онај војник ЈНА, када
је почео рат у Словенији, рекао када
су га питали шта се догађа: „Они као
хоће да се отцепе, а ми им као не
дамо.“ Е исто тако, они нас као зову у
ЕУ, а ми као хоћемо.
Не знам од кога ми је више мука, од
домаћих политичара који више од две
деценије жваћу исту тему како је наш
пут у ЕУ известан и како смо се ми
одлучили да сигурно, мајке ми, хоће
мо да будемо чланови или од европ
ских бирократа који нас мало, мало
обилазе. Кад њих видим (бирократе,
мислим) аутоматски ми се смучи сва
ка идеја ЕУ. Не знам зашто, интимно
мислим да су хохштаплери, да дола
зе овде да се нафатирају, да развија
ју сопствене бизнисе, јуре курве,
оргијају по сплавовима и уопште
понашају се онако како ни у лудилу
не би смели у својим лепо уређеним
земљама. Али, богати су, може им се.
Сами смо се наместили. Ако смо, или
се ту ради о неким другим идејама,
светлосним годинама удаљеним од
онога што се официјелно говори. Ако
грешим, грех на моју душу.
А још крајем осамдесетих година,
тачније 1987. године, значи пре 35
година, Стеван Копривица је написао
комедију, или како ју је он назвао, гро
теску у двадесет три слике – „Дуго
путовање у Јевропу“. Представу је
режирао у Београдском драмском
позоришту Егон Сави, а Лазар Ристов
ски (боже, како је био маестралан) је
глумио црногорског, тада књаза Нико

лу Петровића. Ко хоће, може да је
нађе на Јутјубу. Тај Копривица као да
је био видовит. Невероватно је то што
је још пре било какве примисли о ЕУ
искарикирао и црногорско друштво са
почетка 20. века и Црногорце, њихово
јунаштво и књаза Николу, тако да ми
уопште није јасно како је уопште пре
текао. Упркос хумору и лакоћи дија
лога, то је ипак слојевит комад о уну
трашњим приликама тадашње Црне
Горе, нетом ослобођене и самостал
не. А било је ту спрдње и са часовима
голфа и валцера на двору књаза
Николе, приче да на Цетиње има
осам тениских терена... дизања зајма
да се кнегињи Милени купе бомбоне,

„Русима нећемо ништа
особити да пишемо“,
каже књаз и брише
сузе, „они ће послат’
јер им требамо, јер их
волимо. Све ће ово
једнога дана бити
руско и наше, а на
запад нека буде ко му
драго. Тамо нек’ се ује
дињује ко с ким ’оће.
Центар света био би с
наше стране, с наше и
руске. Јесте запамти
ли ово?“
јер је лане појела две тоне бомбона и
тако даље и томе слично. Да је то
неко на такав начин урадио у Србији,
не би се мајци главе наносио.
У основи се налази прича о позиву
Црногорцима на светску изложбу у
Лондон, 1906. године. Сердари и вој
воде се мал’ нису поклали између
себе око тога шта послати на изло
жбу. А није да није било предлога, од
пуног џака одсечених турских глава,
преко свијетлог оружја, до оригинал
црногорског брда – што је била идеја
књаза Николе. Он да стоји на брду, а
испод да пише: „Детаљ са Ловћена“.
И све је то некако ишло, док се књаз

није сетио да му треба новца и за
изложбу, те поче да диктира свом
секретару молбе за зајам разним
европским државама. А то изгледа
отприлике овако: „Жао ми је што вас
морам подсјетити да Бог није био
милостив према моме народу. Сиро
машна смо земља, изморена ратови
ма које смо водили за победу хри
шћанства над мухамеданством, за
крст часни и слободу свијетлу. Зато
вас у име мога народа молим за зајам
који ће бити искориштен за напредак
мог народа... итд, итд.“ Кад секретар
пита: „Хоће ли дати?“ Књаз одговара:
„’Оће соколе, ка и вазда.“ А секретар
на то каже: „Значи да шаљемо тајне
депеше.“ „Е, како си ми паметан
данас“, вели књаз, „oво је документ за
историју, за мемоаре не дај боже,
сачувај ово Стојане, а ми ћемо да
пошаљемо овако: Аустријанцима:
гарант да се нећемо мешати у њихо
ве неприлике у Херцеговини и да осу
ђујемо, оштро, београдску хушкачку
политику. Талијанима: да ћемо се
залагат’ да им омогућимо бољу трго
вину и да ћемо наговорит’ Аустрију да
им омогући веће присуство у Боки,
као и коришћење Боке за отварање
њихове трговачке експозитуре.“
„А Русима?“ пита неко.
„Русима нећемо ништа особити да
пишемо“, каже књаз и брише сузе,
„они ће послат’ јер им требамо, јер их
волимо. Све ће ово једнога дана бити
руско и наше, а на запад нека буде ко
му драго. Тамо нек’ се уједињује ко с
ким ’оће. Центар света био би с наше
стране, с наше и руске. Јесте запам
тили ово?“
Ето, била изложба у Лондону, не
била изложба у Лондону, овде се увек
водила слична политика. Наравно,
књижевнa делa нису факта, то је сло
бода уметника. Слобода од пре 35
година. Има ли данас такве уметнич
ке слободе или уметница само „мора
бити здрава“?
Погледајте снимак представе „Дуго
путовање у Јевропу“, гарантујем да
се нећете покајати што сте на то
потрошили нешто мало више од сат
времена. Веома је поучно. И лекови
то, јер отклања сваку врсту бола и
нелагоде, ослобађа од фантазија и
враћа у реалност.

ВЕЧЕ ИНЂИЈЕ У НИШУ

Нека грли се север и југ

„Вече Инђије у Нишу“ је омогућило да се представницима туристичких агенција
и других субјеката туристичке привреде, као и медијима, представи гастро и винска понуда општине Инђија
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

„Владимир Влада Ћосић“
за репортажу објављену у писаним медијима
(штампа и интернет портали) за 2022. годину

Додељују се три награде које се састоје од повеље и новчаног износа. Новчани износ за прву награду је 500 евра, за другу 300 евра, а за трећу 200
евра.
Жири ће радити у саставу: Драгорад Драгичевић
(колумниста М новина), Жарко Ракић (новинар
и некадашњи уредник Политике), Чедомир Кецо (новинар и некадашњи директор новосадског
Дневника), Драгана Пејовић (новинар – уредник
у недељнику НИН) и Дејана Ивановић (новинар –
уредник у Политици).
Владимир Гак на манифестацији у Нишу

Туристичка организација општине Инђија у среду, 1. јуна, представила је
своју богату и разноврсну
туристичку понуду у оквиру манифестације „Нека
грли се север и југ“ у Нишу.
Поменута манифестација
одржана је поводом обележавања градске славе
Ниша, а на основу потписаног споразума са Туристичком
организацијом
Ниш. Публици у овом граду на југу Србије представили су се првог дана
манифестације
чланови
Културно - уметничког друштва „Бранко Радичевић“
из Бешке. Након одржаних званичних састанака
уследило је „Вече Инђије
у Нишу“ на коме је представницима туристичких
агенција и других субјеката
туристичке привреде, као
и медијима, представљена гастро и винска понуда
општине Инђија.
Манифестацији је присуствовао и председник
општине Инђија Владимир
Гак а по повратку у Инђију истакао је да је веома
задовољан на који начин
Туристичка
организаци-

Представљена гастро понуда у Нишу

ја представља ту сремску
општину на бројним манифестацијама.
– До пре годину и по
дана мало се знало о раду
Туристичке организације
општине Инђија а већ прошле, били смо кандидати за награду „Туристички
свет Војводине“ и рангирани смо међу најбоље три,
истиче Гак и додаје:
– Ми се не задовољавамо тиме да смо други,
трећи или пети, већ да смо
убедљиво први. Радићемо даље на томе. Наше
представљање у Нишу је
само још једна од активности у циљу представљања Инђије и туристичке,
гастрономске и ено понуде
нашег града.
Како је истакао председник општине Инђија,
са представницима Града Ниша разговарало се
и о привредним темама
али циљ учешћа на манифестацији „Нека грли се
север и југ“ био је на спајању различитости једног
и другог града и културе,
ношње, хране са тих подручја.
М. Ђ.

Награда ће бити додељена први пут.
Позивају се новинари да објављене репортаже у
периоду од 1. септембра 2021. до 31. августа 2022.
године у текстуалном и ПДФ формату шаљу на
e-mail адресу redakcija@m-novine.com са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Један аутор може да пошаље
више репортажа.
Награде ће бити уручене 1. октобра 2022. године
у Сремској Митровици.
Додатне информације на телефон 022/611-556 и
066/643-73-53.

