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Јавно комунално предузеће
за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије „Топлификација“

Сремска Митровица
ул. Змај Јовина бр. 26

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

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

Web: www.smtoplana.rs

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

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

Vreme matura

Odr`ana Kulenijada u Erdeviku



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.

ВЕЧЕ ИНЂИ ЈЕ У НИШУ

Нека грли се север и југ
„Вече Инђи је у Нишу“ је омо гу ћи ло да се пред став ни ци ма тури стич ких аген ци ја 

и дру гих субје ка та тури стич ке при вре де, као и меди ји ма, пред ста ви гастро и вин-
ска пону да општи не Инђи ја

Тури стич ка орга ни за ци-
ја општи не Инђи ја у сре-
ду, 1. јуна, пред ста ви ла је 
сво ју бога ту и разно вр сну 
тури стич ку пону ду у окви-
ру мани фе ста ци је „Нека 
грли се север и југ“ у Нишу. 
Поме ну та мани фе ста ци ја 
одр жа на је пово дом обе-
ле жа ва ња град ске сла ве 
Ниша, а на осно ву пот пи-
са ног спо ра зу ма са Тури-
стич ком орга ни за ци јом 
Ниш. Публи ци у овом гра-
ду на југу Срби је пред-
ста ви ли су се првог дана 
мани фе ста ци је чла но ви 
Кул тур но - умет нич ког дру-
штва „Бран ко Ради че вић“ 
из Бешке. Након одр жа-
них зва нич них саста на ка 
усле ди ло је „Вече Инђи је 
у Нишу“ на коме је пред-
став ни ци ма тури стич ких 
аген ци ја и дру гих субје ка та 
тури стич ке при вре де, као 
и меди ји ма, пред ста вље-
на гастро и вин ска пону да 
општи не Инђи ја. 

Мани фе ста ци ји је при-
су ство вао и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак а по поврат ку у Инђи-
ју иста као је да је вео ма 
задо во љан на који начин 
Тури стич ка орга ни за ци-

ја пред ста вља ту срем ску 
општи ну на број ним мани-
фе ста ци ја ма.

– До пре годи ну и по 
дана мало се зна ло о раду 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја а већ про-
шле, били смо кан ди да-
ти за награ ду „Тури стич ки 
свет Вој во ди не“ и ран ги ра-
ни смо међу нај бо ље три, 
исти че Гак и дода је:

– Ми се не задо во ља-
ва мо тиме да смо дру ги, 
тре ћи или пети, већ да смо 
убе дљи во први. Ради ће-
мо даље на томе. Наше 
пред ста вља ње у Нишу је 
само још јед на од актив-
но сти у циљу пред ста вља-
ња Инђи је и тури стич ке, 
гастро ном ске и ено пону де 
нашег гра да.

Како је иста као пред-
сед ник општи не Инђи ја, 
са пред став ни ци ма Гра-
да Ниша раз го ва ра ло се 
и о при вред ним тема ма 
али циљ уче шћа на мани-
фе ста ци ји „Нека грли се 
север и југ“ био је на спа-
ја њу раз ли чи то сти јед ног 
и дру гог гра да и кул ту ре, 
ношње, хра не са тих под-
руч ја.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак на мани фе ста ци ји у Нишу

Пред ста вље на гастро пону да у Нишу
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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Глу ма на европ ском путу
Морамобитиспремнинакомпро

мис у решавању косовског про
блема, рекао је Александар

Вучић на инаугурацији за новимандат
председникаСрбије.Изконтекстаукоји
је сместио компромис закључујемо да
ће тај компромис јако болети. Међу
наманемачовекакојисенијезапитао
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
ћенамиштаћенамзападдатиодоно
гаштонамотима.
Будућидапредседникнеможедазна

колико ће наша упорност намучити
западњакеиколикоћеихприволетида
неузмусвеиутериторијииуправима
СрбаиСрбије,државаћемождамора
ти да се врати недовршеном „унутра
шњем дијалогу о Косову“. Сетимо се,
„дијалог“јепокренутдабисеискриста
лисао став јавности о преговарачкој
платформиСрбије.Посебнетрибинеза
правнике,културњаке,привреднике,па
и спортисте, уз дужно поштовање за
појединачна мишљења, нису донеле
ништаосимрестартовања колективног
предањаоколевцисрпскедуховности,
о историјској земљи српског народа, о
најскупљој српској речи, о шиптарској
аутономији као максимуму који Србија
треба да допусти. Председник није
добиоништаконкретнијеипромишље
није од онога што већинско гласачко
теломожедаразуме.Уопштемпозиву
нарасправунијебилосметњедасеу
оквиру „сви“ препозна и САНУ. Али,
авај,САНУсенијепрепозналауопштем
позиву, па је сачекала да се „дијалог“
сам угаси без њеног оглашавања. То
истосачекалајеисрпскацрква,алисе,
заразликуодСАНУ,огласилакрозстав
садаупокојеногпатријархаИринеја:не
прихватамо отцепљење, нећемо да их
признамо, нећемо разграничење ни
поделу,јерјеКосовонаше.Неканамга
отму, али наш пристанак неће добити,
чекаћемобожјуиземаљскуправду.Ако
гаподелимо,присталисмо.Акосераз
граничимо,присталисмо,аондавише
нисмотоштојесмо.

Председник ће вероватноморати да
потражи неки формат унутрашњег
дијалогаоКосовукојиће,уместоемо
тивнообразложенихставова,понудити
аналитичкиобразложенепредлоге.Без
присуства јавности која лако вадимач
најскупљесрпскеречи,иодмахсудиза
издају.
Ипак,фамознијавнидијалогоКосову

биојеотрежњујућекористанјерјепока
заокакоганетребаводити.
Зашто је немогуће добити користан

резултат кроз јавни дијалог о Косову?

Затоштојавнидијалогугађапретпоста
вљеном председниковом јавном ставу.
А шта је ту лоше? Ништа друго осим
штојеипредседниковјавниставсачи
њен на претежној вољи бирачког тела
–данијетаконебинибиотоликопопу
ларан председник – па је таква јавна
расправаистоштоислушањеехасоп
ственоггласа.Проверапредседниковог
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

управозатоштојеразумеовољуиосе
ћајенарода.
Можелиехогласавећинскогбирачког

теладабудесупротан гласуод кога се
одбио?Разумеседанеможе,па јавни
дијалогоКосовунијенимогаодаискри
сталише став који би председнику про
шириоманеварскипростор.
ВећинаСрбанежелиуЕвропскуунију.

Према тек спроведеном истраживању
Ипсоса,нарученомодМинистарстваза
европске интеграције, само 35 одсто
грађана Србије је за чланство у ЕУ, а
противје44одсто.Опадањепрошлого
дишњеподршкеод57одсто„за”Ипсоси
агенцијезакрпљењерупанадрумупре
маЕУобјашњавајукао„ситуациониобрт
којисеновимситуационимобртомможе
преокренути“. То јест, расположење
СрбапремаЕУможесепоправитикада
сератуУкрајинизавршиикадасеоднос
западапремаРусијинормализује.

Већина западних земаља не жели
СрбијууЕвропскојунији.Незнамо
штамислеграђанизападнихзема

љао томе, таквеистраживачкеефеме
ријеЕУникаданећенаручити,ализви
ждањеНовакуЂоковићунаРоланГаро
сууказуједанасзападњациневоле.И,
следствено, не желе у ЕУ. Вођство ЕУ,
међутим,необазиресенатоипојачава
реторикуоперспективномпријемуСрби
је.
Србија мора да се прави, због инве

стицијаитрговине,дажелиуЕУ.
ЕУморадасеправидажелидаприми

Србијудаби,крозњеноквалификовање
за пријем, изнудила српско признање
Косова,будућегкопненогносачаборбе
нихавионаиракета.
ПретњеСрбијидаћејојсезамрзнути

преговорисаЕУаконекрунишекосов
ску независност нису озбиљне, јер су
управо преговори средство за изнуду
српског „томоса“ косовској независно
сти, „томоса“ који омогућава пуноправ
носткосовскедржавебезкрупнихправ
них последица у државној структури
Шпаније,например.
Мићемо,мождајошдугоглумитида

желимоуЕУ,аЕУћенаставитидаглу
мидажелиСрбију.
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Већи на Срба не жели у 
Европ ску уни ју. Пре ма 
истра жи ва њу Ипсо са, 
само 35 одсто гра ђа на 
Срби је је за члан ство у ЕУ, 
а про тив је 44 одсто. Већи
на запад них зема ља не 
жели Срби ју у Европ ској 
уни ји. Не зна мо шта мисле 
њихо ви гра ђа ни о томе, 
такве истра жи вач ке ефе
ме ри је ЕУ ника да неће 
нару чи ти, али зви жда ње 
Нова ку Ђоко ви ћу на 
Ролан Гаро су ука зу је да 
нас запад ња ци не воле

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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СРЕМ СКА КУЛЕ НИ ЈА ДА У ЕРДЕ ВИ КУ: У ЗАГР ЉА ЈУ КУЛЕ НА И ВИНА

Кулен Вој но вић дупли шам пи он
Био је тежак посао ода бра ти нај бо ље. Пре да то је 73 узо р ка. Наш основ ни циљ је да 

реа ли зу је мо оце њи вач ки део, коми си ја коју чине док то ри нау ка је вред но ради ла, 
тако да су они дали свој суд о томе ко је нај бо љи. Има ли смо и жири про фе си о нал
них кува ра, а уве ли смо и нови ну ове годи не, па је одр жа но и так ми че ње за про из во
ђа че куле на, који нису са тери то ри је Сре ма, изја вио је Пре драг Муј кић дирек тор Реги
о нал не при вред не комо ре Срем ског управ ног окру га

По 23. пут одржана је „Сремска
куленијада“ у Ердевику, под добро
познатим слоганом „У загрљају куле
наивина“.Усуботучетвртогјунасви
посетиоци су имали прилику да ужи
вајууврхунскимсухомеснатимпроиз
водима,каоиудругимпосластицама
и гурманским специјалитетима дома
ће радиности. Сремску куленијаду
организовала је Општина Шид у

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

Перић,дрБраниславШојићидрСла
вишаСтајићјеодлучилаопобедници
ма овогодишње куленијаде. Апсолут
ни победник у производњи кулена у
узаном омотачу је шидска фирма
„LemaićK&M“,аапсолутнипобеднику
производњикуленауприродномомо
тачује„КуленВојновић“изКузмина.
– Ми смо већ дужи низ година у

самом врху овеманифестације, тако

Бога та пону да сухо ме сна тих про из во да

Саша Вој но вић Милан Фили по вић Пре драг Мујкић
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да смо већ и навикли на признања.
Предвенедељесмобилиапсолутни
шампиони новосадског Пољопри
вредног сајма, а ево сада смо и ове
куленијаде у Ердевику. Ове године
смо објединили две најпрестижније
награде у Србији. Имамо заокружен
цеопроцеспроизводње.Самипроиз
водимохрану за свиње,имамо тови
лиштекапацитетаза150свиња.Тако
ђе самостално прерађујемо, продаје
мо...Тајнанашегуспехајемаксимал
на посвећеност томе што радимо,
рекаојеСашаВојновићизКузмина.
У новој категорији такмичења за

произвођачекуленакојисутеритори
јалноиадминистративновантерито
рије Срема, победио је кулен преду
зетника Николе Максимовића из

Ваљева. Жири кувара је такође за
најбољегодабраокуленВојновићаиз
Кузмина.
–Био је тежакпосаоодабратинај

боље. Предато је 73 узорка. Наш
основни циљ је да реализујемо оце
њивачкидео, комисија коју чинедок
торинаука јевреднорадила,такода
суонидалисвојсудотомекојенајбо
љи.Ималисмоижирипрофесионал
нихкувара,аувелисмоиновинуове
године,пајеодржаноитакмичењеза
произвођаче кулена, који нису са
територијеСрема,изјавиојеПредраг
МујкићдиректорРегионалнепривред
некомореСремскогуправногокруга.
На „Сремској куленијади“ се пред

ставило око две стотине излагача,
међукојимасубилиистаријиимлађи

мајсторизаправљењекулена.
– Кланица нам постоји три године.

Бавимосесамосухомеснатим,дома
ћимпроизводима.Имамомесницуиу
Сремској Митровици. Фокус у произ
водњисмо,каоисвиуКузмину,стави
линаштобољикулен.Оваманифе
стација је веома важна да бисмо се
представили, али примећујемо мање
посетилацанегоранијихгодина.Није
лоше, може и да се заради нешто,
рекао је један од излагача, Милан
ФилиповићизКузмина.
Током целодневне манифестације,

посетиоци су уживали не само у
гастропонуди,већиупригодномкул
турно–уметничкомпрограмууцентру
села.

А. Плав шић

Игор Миро вић у Ерде ви ку и Куку јев ци ма

Игор Миро вић пред
сед ник Покра јин ске 

вла де је оби шао у 
пре по днев ним сати ма 
„Срем ску куле ни ја ду“ 

и том при ли ком 
похва лио уло же ни 

труд локал ног ста нов
ни штва у ту мани фе
ста ци ју. Он је у скло

пу посе те шид ској 
општи ни бора вио и у 
Куку јев ци ма пово дом 

рекон струк ци је сао
бра ћај ни ца, где 

Покра јин ска вла да са 
Општи ном Шид ула же 
више од 200  мили о на 

дина ра.
Игор Миро вић оби шао „Срем ску куле ни ја ду (Фото: Покра јин ска вла да)

Вели ка посе ће ност куле ни ја де
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ЈОШ ЈЕД НА ДОНА ЦИ ЈА МИТРО ВАЧ КОЈ БОЛ НИ ЦИ

Нови бол нич ки кре ве ти
У Општу болницу Сремска Митро

вица, су 1. јунадопремљениновибол
нички кревети и кревети за транспорт
пацијената, и намењени су пацијенти
ма  у стационарнимделовимаболнице
изапотребеУргентногпријема.Речјео
донацијамакомпанијеVictoriaoilизШида
(10кревета)ифармацеутскекућеMag
naPharmacia,НовиБеоград(10кревета
и5транспортнихкревета).
–Занављањеболничкихкреветанео

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.“речисув.д.директорамитровачке
Општеболницеприм.дрДраганаМало
бабића. Б. С.

ЦЕН ТАР ЗА КУЛ ТУ РУ „СИР МИ ЈУ МАРТ“ ПРИ ПРЕ МИО КУЛ ТУР НО – УМЕТ НИЧ КЕ
СА ДР ЖА ЈЕ ЗА ЛЕ ТО

Кон цер ти за де цу, а сал са
ве че и рок свир ке за од ра сле
Центар за културу „Сир

мијумарт“ из Сремске Ми
тровицезаоволетоприпре
ма интересантне културно
– уметничке програме за
суграђане. Они обухватају
концерте, књижевне и по
етскедогађаје.Унекимаод
њих учествују секције које
делују у оквиру „Сирмију
марта“, а неки су гостујући
програми.
Након традиционалног

Џез и блузфестивала, који
је одржан протеклог викен
да, љубитеље поезије оче
кује Међународни фести
валпоезијемладихпесника
„Машта и снови“. Сваке го
дине овај фестивал окупи
великибројталентованеде
це,паћетакобитииовог16.
јуна.Уприпремијегодишњи
концерт Тамбурашког ор
кестра „Срем“ под називом
„Славујевпој“,агостићеби
тичлановиТамбурашкогор
кестра Музичке школе „Пе
тар Кранчевић“ изСремске
Митровице. Тај догађај ће
највероватнијебитиодржан
претпоследњегвикендаују
ну.Већ22. јунамитровачку
публикућезабавитимјузикл

дечјег хора којиводиТама
ра Пајкановић, а Тамарин
хорслушаћемои27.јунана
концерту„Опа,опа,морада
секлопа“.
–Традиционалноиовего

дине одржаће се годишњи
концерт домаћег Фолклор
ног ансамбла „Бранко Ра
дичевић“,којићебитиподе
љеннадвевечери.23.јуна

уживаћемоудечјимиграма,
а24.јунаунаступупоставе
ПрвогансамблаиАнсамбла
ветерана. Приказаће игре
изразнихкрајеваСрбије,уз
пратњу Народног оркестра,
рекао је Золтан Хегедиш
в.д.директора„Сирмијумар
та“.
У плану је концерт групе

„Бабарога“, коју су Митров

чани већ упознали ранијих
година. Они долазе из Бу
димпеште,азабављаћесу
грађане28.јула.Свакогви
кенда на плажи одржаваће
сеиактивностимањегоби
ма у организацији „Сирми
јумарта“замладе,уоквиру
манифестације„ЛетонаСа
ви“.НаиницијативуМитров
чана,уприпреми јеи једно
вечесалсе.
–Оноштојесвимавећпо

знатоуавгустусусвенаше
снаге и ресурси усмерени
на организацију и одржава
ње „Сремфолкфеста“. Он
ћетрајатиод11.до14.авгу
ста.Већсадаможеморећи
дапубликаможедасенада
богатомпрограму,којићемо
открити наредних недеља.
У том периоду избегавамо
планирање других програ
ма, како бисмо фестивал
подржали на најбољи на
чин,изјавиојеХегедиш.
Локација већинеовихдо

гађаја зависи и од промен
љивихвременскихприлика,
затоћетеинформацијеби
ти објављене уочи поједи
нихдогађаја.

А. П.

Зол тан Хе ге диш
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СЕД НИ ЦА СО БЕО ЧИН ЗАКА ЗА НА ЗА ПЕТАК 10. ЈУН

На днев ном реду остав ка
пред сед ни це Општи не

Поде ле уну тар Одбор нич ке гру пе „Соци ја ли
сти Бео чи на“ први је, пре ско ро годи ну дана, 
наја вио одбор ник Обрад Бла го је вић исту па ју
ћи из Одбор нич ке гру пе, а тај потез су након 
под но ше ња остав ке пред сед ни це општи не, 
пову кле и одбор ни це Сла ђа на Мир ко вић и 
Зори ца Зорић
Након скоро тромесечне паузе

одборници Скупштине општине
Беочинзаседаће10. јуна (петак).
Иако је дневни ред ове,шеснае
степоредуседнице,обиманнај
више пажње привлачи разматра
њеоставкепредседницеопштине
БеочинМирјанеМалешевићМил
кић. Она је, да подсетимо, 10.
маја поднела неопозиву оставку
нафункцију председнице општи
необразлажућида јетоучинила
„збогтешкихполитичкихпритиса
каиуцена“.
ПоделеунутарОдборничкегру

пе„СоцијалистиБеочина“првије,
пре скоро годину дана, најавио
одборникОбрадБлагојевићисту

пајућиизОдборничкегрупе,атај
потезсунаконподношењаостав
кепредседницеопштине,повукле
иодборницеСлађанаМирковићи
ЗорицаЗорић.
Да ли је Одборничка група

„СоцијалистиБеочина“умеђувре
мену успела да среди стање у
својимредовимасазнаћемоуско
ро. Наиме, разрешењем оставке
председницеопштинеаутоматски
се разрешава и њена заменица
МаринаШекуљица,каоиОпштин
ско веће, помоћници председни
це, а запосленима у Кабинету
председнице престаје радни
однос.

М. Н. Под не ла остав ку: Мир ја на Мале ше вић Мил кић

Техничка школа „Миленко Веркић
Неша“уПећинцимабудућимсредњо
школцимаиовешколскегодиненуди
широк избор образовних профила,
токомчетворогодишњегилитрогоди
шњегшколовања.
За наредну школску 2022/2023.

годину у пећиначкој школи прилику
да се образује имаће 120 ученика
профила Финансијско  рачуновод
ствени техничар (4 године), Инду
стријскимеханичар(3године–дуал
ни систем рада), Техничар мехатро
нике(4године)иТрговац(3године).
Да би стекли квалитетно знање,

ученициморајудаимајунесамоква
литетну наставну, него и одличне
условезапрактичанрад,сачим,по
речима директорке ове образовне
установе Сање Дујић, пећиначки
средњошколцимогудапарирајутех
ничким школама по већим градови
ма.
Она додаје, да је предност пећи

начкеТехничкешколе,одличнаопре
мљеносткабинетаишколскерадио
нице,високнивобезбедности,алии
организован превоз за ученике од
места становања до школе, што

умногомеолакшавашколовање,како
децитакоиродитељима.
– Ми смо се до сада представили

родитељимаи предочилиимпредно
стиуписаунашушколу,акрећемоса
представљањем и осмацима из све
триосновнешколесатериторијенаше

општине, јер желимо да деца дођу у
нашушколуиупознајусесаусловима
радаиучења,рекланамједиректорка
Дујић.
Посебаносвртона једалазаобра

зовнипрофилтехничармехатроникеи
прву генерацију којаове годинезавр
шавасвојешколовање.
– У потпуности смо опремљени за

свеовеобразовнепрофиле,апосеб
носмоспремнизаобразовнипрофил
техничар мехатронике. Ово је врло
интересантан профил. У питању је
спој електротехнике, машинства и
информатике. Наставни план и про
грамзаелектротехничкушколујеврло
сличан овом образовном профилу, а
по завршетку средње школе наши
ђацимогу,садобримпредзнањем,да
упишукакомашинскифакултет,такои
електротехнички или информатички,
казалајеДујић.
Крајем јуна осмаци предају листе

жеља за упис у средњу школу, а
детаљнијеинформацијеопрофилима
исамомупису(14.и15. јула)могусе
добитипутемтелефона:022/2435100,
022/2436146, или веб сајта школе
www.tspecinci.edu.rs. С. Ђ.

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА „МИЛЕН КО ВЕР КИЋ НЕША“

Нових 120 сред њо шко ла ца

Сања Дујић, дирек тор ка шко ле 
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ДАН ПОЉА СТР НИХ ЖИТА, УЉА НЕ РЕПИ ЦЕ И ХЕР БИ ЦИД НИХ ОГЛЕ ДА У ЧАЛ МИ

Пољо при вред ник у хла до ви ни, 
дрон над њивом

Током тра ја ња про јек та, усе ве ћемо на оглед ним пољи ма тре ти ра ти 
дрон – прска ли ца ма и обич ним прска ли ца ма. Кра јем годи не има ће мо 
ком плет не резул та те пози тив ног и нега тив ног ути ца ја на при нос, а све то 
ћемо пре зен то ва ти пољо при вред ни ци ма на зим ским пре да ва њи ма, изја
вио је Сте ван Сав чић дирек тор ПСС Срем ска Митро ви ца

Пољопривредна стручна
службаСремскаМитро
вица је у четвртак 2.

јуна организовала Дан поља
стрнихжита,уљанерепицеи
хербицидних огледа, на пар
целиуЧалми.Томприликом
су пољопривредницима пре
зентованеактивностислужбе
којесусеодвијаленаоглед
нимпољимауовојпољопри
вредној сезони. Такође је
представљен пројекат трет
мана прскања усева агро –
дроном, који је подржало
Министарство пољопривре
де,шумарстваиводопривре
де.
Данупољајеприсуствовао

велики број пољопривредни
ка, стручњака, као и мини
стар пољопривреде, водо
привреде и шумарства Бра
нислав Недимовић, в.д.
начелникаГрадскеуправеза
пољопривреду Владимир
Настовић, в.д. начелника

Градске управе за буџет и
локални економски развој
ДушкоШарошковићидирек
торица митровачке Агенције
за рурални развој Душица
Павловић.
– Током трајања пројекта,

усеве ћемо на огледним

пољима третирати дрон –
прскалицама и обичним
прскалицама. Крајем године
имаћемо комплетне резулта
те позитивног и негативног
утицаја на принос, а све то
ћемопрезентоватипољопри
вреднициманазимскимпре

давањима,изјавио јеСтеван
СавчићдиректорПСССрем
скаМитровица.
У пројекту ће учествовати

фирма „Агродрон тим“ из
Београда,чијусутехнологију
пољопривредници имали
приликудавидеуЧалми.

Детаљ са пре зен та ци је о агро – дро ну

Сте ван Сав чић Радо слав Вука ди но вић Михај ло Вла ди са вље вић
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– 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
шћењеноветехнологиједро
нова, за третмане усева из
ниског лета. Дронови су већ
виђени последњих деценија,
међутимтексаовомгенера
цијом смо дошли до тога да
та опрема пружа поуздане
равномерности, прецизно
дозирањеинавођењеуоним
тренуцима када не можемо
лако ући унашзасад, рекао
јеприсутнима токомобраћа
ња Момир Алвировић из
„Агродрон“тима.
Пољопривредницима је

показанокакоизгледатрети
рање усева уз помоћ дрона
имајуподељенамишљењао
увођењу модерних техноло
гија и након демонстрације
натерену.

–Солидно то све изгледа,
алинезнамзавећеповрши
некакоделуједрониколика
можебитипокривеност.Али,
напредакјезасвакупохвалу.
Сигурно може добро да
послужи.Морамо да видимо
и ми пољопривредници у
праксикакотоизгледа,каже
Радослав Вукадиновић из
Кузмина, који гаји кукуруз,
пшеницуисојунаоко40хек
тараземље.
Млађи пољопривредници

кажу да виде перспективу у
модернизацији пољопри
вреднеопреме.
– Први пут присуствујем

Дану поља у организацији
Пољопривреднестручнеслу
жбе Сремска Митровица.
Допада ми се како је осми
шљеноивеомамијекорисно
дастекнемнекановазнања.
Овамодернатехнологијакоју
смовиделијеодличнаствар,
оставља позитиван утисак и
мислимдатоможедазажи
ви, каже Михајло Владиса
вљевић, млади пољопри
вредникизКузмина.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Стручњаци из пољопри
вреднеслужбеуказалисуна
тренутнепроблемесаусеви
ма,нарочитокада јеупита
њупшеница,закојусеочеку
јемањипринос у односу на
ранијипериод.
–Овегодиненебитреба

лодаочекујемодаседогоди
нешто спектакуларно по
питању приноса пшенице.
На овој парцели је каснила
сетва,пајеиниклосамалим
закашњењем.Ипак,оношто
ће пшеницу оставити недо
вољно избокореном и
ниском,јестепролећнасуша.
Тамо где су произвођачи
моглинавремеда јепосеју,
сигурно је за око 20 одсто
усевбољиигушћи,алинито
не гарантује прошлогоди
шњи принос. Рано је да се
говориоконкретнимпрогно
зама, али у разговорима са
стручњацима,дошлисмодо
закључка да принос неће
битивећиодпетипотонапо
хектару,баремнаовојлока
цији, рекао је Марко Ђури
чићруководилацбиљнепро
изводње у ПСС Сремска
Митровица.
Пољопривредна служба

сваке године има и огледе
кукуруза,усарадњисавели
кимбројемкомпанијачијису
хибриди заступљени у про

изводњикоддомаћихпољо
привредника.Уогледима се
испитујухибридиупроизвод
ним условима. На крају се
резултатиогледадостављају
пољопривредницима. Ове
године је било проблема
збогвисокеценеминералног
ђубрива, па многи због тога
нисуприменилиову технику
исадасенанекимпарцела
ма у Срему то примети, по
питањуразвоја кукуруза.Он
је сада у фази интензивног
пораста.
– Падавине из априла су

биле довољне за почетни
пораст кукуруза, међутим и
зимскихипролећнихпадави
најебиломало.Тренутноје
кукурузнавећинипарцелау
добром стању, када говори
моотренутнојфази.Крајем
јуна, током јула и почетком
августа кукуруз ће бити у
критичнојфази,кадазахтева
највише влаге. Ако не буде
падавинаибудувисокетем
пературеутомпериоду,изо
стаће оплодња, наливање и
формирањезрнаитоћеиза
звати највеће последице по
приноскукуруза.Свезависи
одвременскихприлика,каже
др Владимир Марић само
стални стручни сарадник за
ратарство и саветодавац у
ПСС.

Пше ни ци фали ло вла ге, 
куку руз соли дан

Обавештење
Због рехабилитације

дела локалног пута Л1
(Шимановци  Ашања) на
деоници пута од Шимано
вацараскрсницаКрњеше
вачкеиДечке(Државнипут
IIБредаброј318)доДеча
раскрсница улица Палих
бораца и Браће Савић, од
странеАД„Сремпут“Рума,
која се због технологије
извођењарадованауград

њи завршних коловозних
слојевавршиупунојшири
ни коловоза, у периоду од
3.до20. јунабићепривре
мено обустављен саобра
ћај на овом делу општин
скогпута.
Преусмеравање саобра

ћајапланиранојеодПреке
калдрмепрекоКарловчића,
Сремских Михаљеваца,
ПрховадоШимановаца.

БЕС ПЛАТ НИ ПРЕ ВЕН ТИВ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ КОЖЕ

Од 70 пре гле да них,
сед мо ро у ризи ку

У недељу 5. јуна у здрав
ственим амбулантама у
Мачванској Митровици,
Лаћарку,КузминуиМартинци
ма, вршили су се бесплатни
прегледи коже, намењени
превасходнопољопривредни
цима, који су током летњих
пољопривредних радова
интензивноизложенисунцуи
штетномUV зрачењу.Дермо
скопске прегледе вршили су
врхунски стручњаци у овој
области,начелусапроф.др
Даницом Тиодоровић, нацио
налним координатором Еуро
меланома.
– До овог тренутка смо у

Мачванској Митровици пре
гледали преко 70 пацијената.
Дијагностиковали смо пет
малигнихлезијакојесеморају
одстранити,одтогадвамела
нома у најранијојфази и три
базоцелуларна карцинома,
каои један карциноми један
атипичанмладеж.Младежће
сена време уклонитии неће
имати никакве последице по
здрављепацијента.Засваког
одовихпацијенатасмоузели

податке и по добијању упута
одлекараопштепраксе,про
мене ће бити уклоњене у
дневној болници Војномеди
цинскеакадемије,изјавила је
проф.дрДаницаТиодоровић.
КакојерекаоПетарСамар

џић,заменикградоначелнице,
услед бројних ограничења
изазванихпандемијомкорона
– вируса, у последње две
године пољопривредници
нису били у могућности да
посећују дерматолога и оба
вљају дерматолошке прегле
де.
– Ови прегледи су од изу

зетног значаја за читаво ста
новништво.Прегледисубили
доступни свима, не искључи
во пољопривредницима, без
обзира на пол и узраст. На
прегледсусемоглијавитичак
ионикојинемајуздравствену
књижицу. Драго ми је да се
велики број људи одазвао
овомпревентивномпрегледу,
рекао је заменик градоначел
нице Сремске Митровице
ПетарСамарџић.

А. П.

Пре вен тив ни пре гле ди коже
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ГРАД СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА ПОКЛО НИО МАТУ РАН ТИ МА ПРО СЛА ВЕ МАТУР СКИХ ВЕЧЕ РИ

Пра зник мла до сти
Град Срем ска Митро ви ца про шле годи не је запо чео јед ну зани мљи ву акци ју наме

ње ну мату ран ти ма. Ради се о финан си ра њу и орга ни зо ва њу матур ских про сла ва за 
мату ран те свих сред њих шко ла из Срем ске Митро ви це, са жељом да их локал на 
само у пра ва награ ди и поча сти у тешко и кри зно вре ме иза зва но пан де ми јом коро на 
– виру са, рекао је Петар Самар џић заме ник гра до на чел ни це Срем ске Митр о ви це

Матуранти средњихшкола у Срем
ској Митровици прошле недеље су
прославили завршетак школовања.
Матурске вечери су одржане као и
прошле године у хотелу „Срем“. Ове
године СремскаМитровица има  830
великих матураната. Локална самоу
правајеиовегодинесносилатрошко
вепрослава.
–ГрадСремскаМитровицапрошле

године је започео једну занимљиву
акцију намењену матурантима. Ради
се о финансирању и организовању
матурскихпрославазаматурантесвих
средњихшколасатериторијеСремске
Митровице, са жељом да их град
награди и почасти у тешко и кризно
времеизазвано пандемијом корона–
вируса. Та акција је наишла на пози
тивне реакције и коментаре, зато је
локална самоуправа одлучила да је
поновииовегодине,алиида јепро
шириинаматурантеосновнихшкола,
рекаојеПетарСамарџићзаменикгра
доначелницеСремскеМитровице.
Организовано јепетматурскихпро

слава,зашестсредњихшкола,стим
штосуМитровачкагимназијаиМузич
кашкола „Петар Кранчевић“ славили
заједно.
– Наши матуранти су сјајни. Ове

годинеимамочак26носилацаВукове
дипломе.Од194матуранта,половина
имаодличануспех,рекла једиректо
рицагимназијеМирјанаЂорђевић.
Првовечејеславило160матурана

таЕкономскешколе„9.мај“30.маја,а
веченаконтога177матуранатаМеди
цинске школе „Драгиња Никшић“.
Првог јуна славило је 195 младих из
Средње техничке школе „Никола
Тесла“, затим у четвртак другог јуна
гимназијалциимузичкашкола,аово
годишњу сезону матурских прослава
средњошколацазатворилисуученици
„Прехрамбено шумарске и хемијске
школе“,њих111.
–Лепо јеодградашто јеорганизо

вао матурске вечери, некима ће то
многозначити,какоученициматакои
њиховимродитељима.Емоцијесуми
садапомешане,срећнасамштосла

Петар Самар џић

Мату ран ти Митро вач ке гим на зи је
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вимо сви заједно, али мислим да
после тога сви одрастамо, јер нас
чекајујошвећеобавезе,негоштосмо
имали, рекла је ЗоранаЦикуша, уче
ницаМитровачке гимназије и додала
дајојјециљданаставишколовањеза
стоматолога.
Њена другарица из одељења се

сложила да је за кућни буџет велика
олакшицатоштојелокалнасамоупра
вафинансираламатурсковечеидаће
читаваорганизацијабитизадугопам
ћење.
–Крајсредњешколезаменепред

стављапочетакједногдругачијегначи
на живота. Упливаћемо у неке нове
воде,ајапланирамдастудирампра
во.Темељносамсеприпремалазато
и припремам се и даље, како бих

оствариланајбољерезултатенапри
јемном испиту, изјавила је млада
ДушицаБожић.
И матуранти митровачке музичке

школесуматурсковечедоживеливео
маемотивно,тенисукрилисвојеоду
шевљење.
– Организација је стварно дивна и

драгомијештосунаспослужилевре
менске прилике. Сви моји школски
другариијасмосрећниизахвалниза
свештојеприпремљенозанас,пору

чила је Анђела Томић, матуранткиња
Музичкешколе„ПетарКранчевић“.
Прослави матурских вечери прису

ствовали су и представници локалне
самоуправе, градоначелница Светла
наМиловановић,заменикградоначел
нице Петар Самарџић, председник
Скупштине Града Владимир Павло
вић,каоиначелникГрадскеуправеза
образовањеЗоранЂурић.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Укупно672матурантаиздеветоснов
нихшколасатериторијеградаиоколних
села,такођећеиматибесплатноматур

сковече.Локалнасамоуправафинанси
раћеињиховепрославе,којепочињу10.
јунаиодржавајусеуДомуученика.

Бес плат но и за мале мату ран те

Зора на Цику ша Души ца Божић Анђе ла 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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РАДИ О НИ ЦА У РУМИ О ЖЕН СКОМ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВУ И РУРАЛ НОМ ТУРИ ЗМУ

Диги тал ни мар ке тинг и дру ге 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
едукацијичији јеосновнициљ
унапређење знања и вештина
предузетница и младих који
су носиоци сеоских газдинста
ва, какобипонуду 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,
формирањупојединачнихеле
мената понуде предузетница
и дигиталној комуникацији са
гостима, организовању промо
ција, као и друштвеним мре
жама.
Татјана Дошен, директорка

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
предавачимогу дати одговоре
насвањиховапитањаидиле
ме,истаклајеТатјанаДошен.
Она је додала да је Тури

стичкаорганизацијаРумеовде

спонаизмеђуонихкојисуком
петентни да дају одговоре и
предузетница.
Један од предавач Милош

Гајић, са портала село.рс.
рекао једаупоследњихшест
до седам година постигнут
великиразвојдигиталног,одно
сно интернет маркетинга у
областисеоскогтуризма.Гајић
јеистакаодајеуоквируИПАРД
фондоваотворенаиновамера
којасеискључивотичесеоског
туризмапасусемногиопреде
лилидаконкуришу,какобиса
неким озбиљнијим буџетима

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. Џаку ла

Милош Гајић, пре да вач Сла ђа на Бабић Татја на Дошен

Румска Гимназија „Сте
ванПузић“јепопрвипутове
године награде својим најбо
љим ученицима уручили на
Градском тргу 3. јуна. Наи
ме, награђено је 49 ученика
четвртихразреда заодличан
успех и примерно владање,
као и они који су постигли
запажене успехе на такми
чењимаили су својимактив
ностима кроз одговарајуће
секциједопринелипромоцији
својешколе.
Награде и похвале овим

ученицима је уручила дирек
торкаМаринаМалетић.
–Ово је једналепапромо

тивнаактивностнашихгимна
зијалаца,дапокажемоколико
сусвестранииколикоимамо
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

дасу гимназијскипрофесори
билиангажованиинапружа
њудодатне помоћи ученици
ма да се добро припреме за
матурске испите, посебно из
математике и српског јези
ка. Истовремено, ушколи су
радили и на промоцији рум
ске Гимназије, будући да у
јулу предстоји и упис сред
њошколаца. У програму који
јеприпремљенучествовао је
гимназијскибенд,аодржанје
итурнирумаломфудбалу.

С. Џаку ла Мари на Мале тић

Уру че не награ де нај бо љим
гим на зи јал ци ма

РУМ СКИ ГРАД СКИ ТРГ
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Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“

БОР КО ВАЧ КО ЈЕЗЕ РО

У току укла ња ње
неле гал них обје ка та

Румска и иришка општина су дефини
сале значајне радове на уређењу и про
моцијиБорковцаиБорковачкогјезеракао
привлачне туристичке дестинације, па у
складусањимаћесепредузетинизкора
какаконауређењу,такоинадоношењу
планскихдокумената.Усклопутихактив
ности је и уклањање нелегално изграђе
нихилипостављенихобјеката.
Грађевинска инспекција Општинске

управеуРумиобишлаје21.априлаизле
тиште Борковац и утврдила да постоји
великибројтаквихобјеката.
Онисутадапоставилииобавештењау

нелегалноникломнасељуизнадплаже,а
апелјеупућенипутемдруштвенихмрежа.
–Овимпутемобавештавамосвесугра

ђане који имају нелегално изграђене 
постављене објекте да их уклоне у року
од 30 дана. Уколико грађани то сами не
ураде,приступићесеуклањањуобјеката
послужбенојдужности,аотрошкукори
сниканелегалног објекта.Ово је почетак
прве фазе радова на уређењу простора
окојезераБорковац,икакобисерадови
несметано одвијали, молимо све сугра
ђанедаапелсхватеозбиљноиприступе
уклањању својих нелегалних објеката –
стојиуобавештењу.
Собзиромдајерокзауклањањенеле

галнихобјекатаистекаокрајеммаја,пред
седница румске општине Александра
Ћирићкажедајујеобрадовалачињеница
дајеовајапелуродиоплодом.
 – Грађани су схватили нашу озбиљ

ностинамерештажелимодаурадимоу
Борковцу, односно да га учинимо једним
лепим излетиштем и атрактивном тури
стичкомдестинацијом.Затосуљудисами
почелидауклањајусвојенелегалнеобјек
те, такоданијебилоњихових примедби
и замерки.Ми смо ту отворени за сваку
врстудоговора,образложењаиобјашње
ња,аморамдакажемдајезаконнанашој
старни. Видим да су то људи озбиљно
схватили и без жалби и приговора сами
уклањајуобјекте,такодавећможемокре
нути полако у реализацију нашег пројек
тепофазамаонакокакосмоинајавили,
истаклајепредседницаЋирић.
Истоважиизаиришкуопштинуначијој

сетериторијиналазиинајвећидеоБорко
вачкогјезера,гдетакођеимадостанеле
галнихобјеката.
Како сазнајемо од Тихомира Стојако

вића,председникаОпштинеИригпочело
сесаидентификацијомвласникапарцели
накојимасеналазетинелегалниобјекти,
алиимаидржавногземљиштагдејекори
сник„Војводинашуме“тесеуовајпроцес

мораукључитиидржава.
–Натомњиховомземљишту

има такође, нелегалних, углав
номдрвенихобјеката.Имисмо
послалиинспекцијскуслужбуна
теренипозвалиграђанидасами
уклонесвојеобјекте,анештоје
малоиуклоњено.Онекојинису
уклонилиобјектепоновоћеоби
ћи инспекција и написаће им
пријаве, тако да ће се све по
процедурирадити.Јамислимда
ћедокрајагодинесвебитиукло
њено,кажеТихомирСтојаковић,
апоњиховојпроценинатерито
ријииришкеопштинеокојезера
имаоко80нелегалнихобјеката.

С. Џаку ла

Поче ло укла ња ње обје ка та

Оба ве ште ње у ири шком делу

ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА
„МИЛЕН КО БРЗАК УЧА“

Пре да ва ње
о ракет ном
инже њер ству
Какосмозабележилиунашимновинама,

недавно су ученици и наставници СТШ
„МиленкоБрзакУча“учествовалинаНацио
налномракетномтакмичењугдесуосвојили
прво место. Тако су изборили право да се
надмећуна„KонтиненталномWCRC’’такми
чењууИталијигдећепредстављатиСрбију.
ЕкипаТехничкешколесепредставилапро
јектомподназивом „Аполо404“.У екипи је
билодесетученикачијијементорнаставник
ИгорТомић.Уоквируприпремазаодлазаку
Италију, ученицимаоверумскешколе су 3.
јунапредавањеодржалиДушанРадосавље
вић иЖељко Kалем из Комитета за развој
свемирскогпрограмаизНовогСада.
ДиректоркашколеВеснаИлић јеуказала

да је „Аполо 404’’ само један од пројеката
којисереализујеушколи.
Игор Томић, наставник који је припремао

ученикезатакмичењејеистакаодајевеома
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
врховеракетеијошнештоситнице.Ученици
су веома добро прихватили ово, што је
делом произашло и из ранијег пројекта „С
Роботомнати“,добројекадасенекипројек
тиудружеиодтогасенаправилепаприча,
кажеИгорТомић.
Он једодаода јешколазахвалнаштосу

представнициКомитетазаразвојсвемирског
програмадошлиушколу.Најавиојеинаста
вак сарадње, идеја је постављање неких
земаљскихстаницакакобисателитекојесу
онивећпослалиусвемирмоглидапратеи
даимајувишеподатака.

ДРАМ СКА СЕК ЦИ ЈА
РУМ СКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ

Пла сман на
ре пу блич ко
так ми че ње
На 58. Фестивалу аматерских позори

шнихдруштаваВојводинеодржаномкрајем
мајауБачкојПаланци,представарумских
гимназијалаца„Одлепиосамскроз“јеосво
јила треће место и тако се пласирала на
републичкотакмичењеаматерскихпозори
шта Србије. Подсетимо, пре пар година
професоркаенглескогјезикаМаријаРатан
чићјеформираладрамскусекцијуученика
Гимназије „СтеванПузић“, али је куриози
тет да се представе изводе на енглеском
језику.Заглумачкаостварењасупохваље
не Милица Митровић, Марија Ћорда и
Катарина Драгишић, док је редитељка и
професоркаенглескогјезикаМаријаРатан
чић добила диплому за педагошки рад.
Бендупредстави јетакођепохваљен,док
јенаградузанајбољеглумачкоостварење
добилагимназијалкаНађаБоровић.
 С. Џ.
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Рено ви ра ње про сто ри ја
за бора вак инва ли да

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
реновиранепросторијеСавезазаспорти
рекреацијуинвалидаопштинеИнђијакоје
сеналазеуулициВојводеСтепе.
Министарка за рад, запошљавање,

борачка и социјална питања проф. др
ДаријаКисићистаклаједајеИнђијапри
меркакозаједничкимделовањемдржаве
илокалнесамоуправеможедаседођедо
добрихрезултата.
– Сектор нашег министарства који се

бави питањима унапређења квалитета
животаособасаинвалидитетомусталном
је контакту са свим корисницимаи удру
жењима. Ослушкујемо њихове потребе,
и у једном таквом контакту нам је указа
нодатребадасереконструишепростор
Савеза за спорт и рекреацију инвалида
општинеИнђија,изјавилајеКисић.

Милан Пиља, председник Савеза за
спорт и рекреацију инвалида општине
Инђија захвалио се министарки Кисић
на посети али и на средствима која су
издвојеназареконструкцијупросторијау
којимасвакодневноборавинадесетине
инвалида.
– Нама је реконструкција простори

ја веома значајна јер сада можемо да
сеокупљамоидружимоумногобољим
условима,рекаојеПиља.
Токомизвођењарадоваупросторија

маСавезазаспортирекреацијуинвали
даопштинеИнђијареконструисанисује
целокупанентеријериекстеријер,кров
наконструкцијаавредностсвихрадова
јепетмилионадинара,одчегајелокал
на самоуправа учествовала са око 1,2
милиондинарааостатак јеобезбедило
ресорноминистарство.
ПредседникопштинеИнђијаВладимир

Гакистакаоједаочекуједасеунаред
ном периоду реализује још пројеката у
сарадњисаминистарствомзарад,запо

шљавање,борачкаисоцијалнапитања.
– Из буџета општине Инђија издваја

седостасредставазасоцијалнузашти
тувишекатегоријанашегстановништва
алинаравнодаувектребавише,рекао
јеГак.
Какојеистакнутотокомобиласкарено

виранихпросторија,планједасенаста
висарадовиманаадаптацијиобјектау
којемсе,поредСавезазаспортирекре
ацију инвалида, налази и ОО Црвеног
крста али и Међуопштински савез сле
пих и слабовидих лица Инђија  Стара
Пазова.
–Надамседаћемоуспетиидарекон

струишемо тај део крова како би цео
објекат био у потпуности уређен. Још
једномсезахваљујемминистаркиКисић
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.

Мини стар ка и пред сед ник у оби ла ску рекон стру и са них про сто ри ја Саве за за спорт и рекре а ци ју инва ли да 

ГРАД СКИ БАЗЕН

Нова сезо на почи ње 10. јуна
КупалишнасезонанаГрадскомбазе

нууИнђијизваничноћепочетиупетак,
10.јуна.Свечаномотварањуприсуство
ваћеипредседникопштинеИнђијаВла
димирГаккојијенапоследњемсастан
ку Система 48 истакао да ће улаз на
базеннаданотварањабитибесплатан
за посетиоце као и сваке претходне
године.

–Каоисвакегодинеиовесмо,утоку
припремазановусезону,реконструиса
ли већимделом терасу која се налази
изнад тоалета. Нисмо завршили све
што смо планирали, али ће у једном
делубитидоступнапосетиоцима,рекао
јеГакидодаодаједругафазарадова
планиранаусептембру.
–Тадаћемопоставитихидромасажне

каде тако да ћемо имати, такорећи,
једанмањиспазаследећусезону,обја
сниојепредседникопштинеИнђија.
Представници Установе Спортски

центарпотврдилисудаћеценакарата
остатиистакаоипретходнихнеколико
година,тедаћеиовесезонебитиорга
низованашколапливањазанајмлађе.

М. Ђ.
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Председник општине Инђија Влади
мирГакпотписаојепрошленедељеуго
ворезареализацију јоштриновеинве
стиције у Инђији. Како је истакао биће
отворено 180 нових радних места а
вредност све три инвестиције је око 25
милионаевра.
–Првиинвеститорсебавипроизвод

њомбетонске галантерије,другипроиз
водњом арматуре а трећа инвестиција
сеодносинаизградњулогистичкогцен
тра,истакаојеГакидодаодајеупитању
апсолутно чиста технологија и да ће
битиизграђениобјектиповршине,упро
секу од три до десет хиљада метара
квадратних.

Председник општине Инђија истакао
јеидабиза15такданатребалодасе
знаисходпреговорасаинвеститоромиз
области аутомобилске индустрије,
инвестицији о којој се већ дуже време
говори а која ће у потпуности, како је
рекао раније, бити значајна за читав
регионнесамозаСрбију.
– Преузимајући други мандат пред

седникаопштинеИнђијаистакаосамда
је наша визија да се број становника
повећазачетирихиљаде.Натомпуту
смодостаодмаклииновеинвестиције
доказујудајетавизијабилаоправдана,
кажеГакидодајенакрајудатоизискује
и додатна улагања у изградњу нових
објекатавртића,школаиинфраструкту
ре која је неопходна у случају када се
градразвијананачиннакојисеИнђија
развијаупретходнихнеколикогодина.
Подсетимодасунедавнонаседници

Скупштине општине Инђија одборници
усвојили измену просторног плана
општинеИнђија. На основу те измене,
североисточна индустријска зона про
ширујесена још900хектара.Основни
разлог изменеПросторног плана је тај
штосеочекуједолазаксветскоггиганта
уобластиаутомобилскеиндустријекоји
би у Инђији производио електричне
аутомобиле.Какојепредседникопшти
не Инђија тада изјавио, нови инвести
торбиградиосвојпроизводнипогонна
преко 700 хектара у североисточној
радној зони. Према ранијим најавама,
потенцијални инвеститор отворио би
између четири и пет хиљада радних
места.

М. Ђ.

ИНЂИ ЈА

Пот пи са ни уго во ри
са три нова инве сти то ра

Вла ди мир Гак

ИО НАЛЕД У ИНЂИ ЈИ

Кон вер зи ја земљи шта тема састан ка
Упетак, 3. јуна,  уСкупштин

скојсалиопштинеИнђијаодржа
на је седницаИзвршног одбора
НАЛЕДакојојсуприсуствовали
представници локалне самоу
правеипривредницикојипослу
ју на територији те сремске
општине.
Главнатемаразговорабилаје

конверзија земљишта за коју су
нарочито заинтересовани инве
ститорикојикупујуновепарцеле
илиширесвојепроизводнекапа
цитете.
Испред Општине Инђија при

сутне је дочекао заменик пред
седника општинеИнђијаМилан
Кончаревићкојијеистакаодаје
поменутатемаодвеликогзнача
ја за инђијску привреду. Такође
једодаодалокалнасамоуправа
има добру сарадњу са НАЛЕД
ом.

М. Ђ.
Саста нак ИО Налед у Инђи ји

КУД „СОКО“

Награ де на
фести ва лу у 
Врњач кој бањи
Културно  уметничко друштво

„Соко“ из Инђије добио је признање
занајбољуреконструкцијуношњена
Међународном фестивалу „Џивџан
фест“, који је недавно одржан у
Врњачкојбањи.Наистомфестивалу,
старијидечијиансамблпредставиосе
ВлашкимиграмаГорњегПоречакоре
ографаНемањеГрбићаиуметничких
руководилаца Тијане Радаковић и
МаркаМијатовића. Нафестивалу је
учествовало37друштаваизРепубли
кеСрпске,Македоније,Швајцарскеи
Србије.

Неколико дана раније, КУД „Соко“
учествовао је и на 60. Музичком
фестивалу деце Војводине у Бачкој
Тополигдејестаријидечијиансамбл
освојиозлатнуплакетуса96,5бодова
ипласираосенаРепубличкусмотруу
Баточини.ВлашкеигреГорњегПоре
ча су кореографија Немање Грбића
којијезаједносаКУДомдобиоиспе
цијалнунаградузанајдоследнијеочу
вањетрадицијенафестивалу.Одла
зак у Бачку Тополу омогућила је
ОпштинаИнђија.

М. Ђ.
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МИ ТРО ВАЧ КИ „СРЕМ – ГАС“ ШИ РИ ДИ СТРИ БУ ТИВ НУ МРЕ ЖУ

Га си фи ка ци ја на се ља „Ма ти ја Ху ђи“
Радови на изградњи првог

прстена разводног гасовода
нанепарнојстранистамбеног
насеља„МатијаХуђи“уСрем
ској Митровици се приводе
крају.Уовомнасељудосада
нијепостојалагасоводнамре
жа.Позавршеткурадовабиће
постављена и мерно регула
ционастаница.Бићеизграђен
и део дистрибутивне гасне
мрежеодулицеСавеКоваче
вића до Мерно регулационе
станице.
–Слединамизвођењераз

водне инсталације унутар
саме зграде и постављање
мернеопреме.Терадовеће
мо изводити континуирано у
наредномпериоду,узависно
сти од тога у којим зградама
ћесе јавитипотенцијалнико
рисници.На овај начин пока
зујемодруштвенуиеколошку
одговорност. Свако гашење
индивидуалног ложишта и
прелазак на гас, као еколо
шкинајприхватљивијегориво,
утичемонатодапобољшамо
квалитетваздуха,реклајев.д.
директора Јавног предузећа

задистрибуцијуприродногга
са„Срем–гас“ДаницаНедић.
Драган Будошан, извршни

директор „Срем– гаса“ јере
каодасерадницитрудедау
најмањој мери наруше функ
ционисањенасеља.

–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
јеДраганБудошан,обилазећи

радовенатерену.
Укупна дужина гасовода за

насеље „Матија Хуђи“ биће
1400 метара, а дужина прве
фазе550метара.Пројекат је
вредан30милионадинара.

А. П.

Га си фи ка ци ја на се ља у то ку: Драган Будошан и Даница Недић

80 ГО ДИ НА ОД СТРЕ ЉА ЊА МЕ ШТА НА ГР ГУ РЕ ВА ЦА И ПА ЉЕ ЊА СЕ ЛА У ДРУ ГОМ 
СВЕТ СКОМ РА ТУ

По ло же ни вен ци и одр жан по мен
Кодспоменобележја „Орашје”уГргу

ревцимаобележенаје80.годишњицаод
страдања мештана и паљења села од
страненемачко–усташкевојске6.јуна
1942. године. Месни одбор СУБНОРа
Гргуревци, Месна заједница и Градски
одбор СУБНОРа Сремска Митровица,
организовалисупоменжртвамаузпола

гањевенацанаспоменобележјеи кул
турно – уметнички програм који су при
премили ученици  Основне школе „Бо
шкоПалковљевићПинки”изГргуреваца.
Наспоменобележјесувенцеицвеће

положилебројнеделегације,начелуса
замеником градоначелнице Сремске
Митровице,ПетромСамарџићемизаме

никомначелникаГрадскеуправезакул
туруиспорт,ЗораномМишчевићем.
–Наовомместупреосамдеценијасе

догодио страшан злочин. Немци су из
освете за убијена два немачка војника
стрељалиизмеђу250и300лица,махом
Гргуревчана.Показалосенаконтогада
оноштосуГргуревчанидоживелиујуну
1942.године,представљасамоувертиру
замноговећастрадања,крозакцијукоју
је спровела казнена експедицијаВикто
ра Томића, августа и септембра исте
године. Ове године ће град Сремска
Митровицанадостојанначин,уззванич
ну,државнукомеморацијуобележити80
година од злочина над Србима Срема,
изјавиојеПетарСамарџићзаменикгра
доначелнице.
Уселујеовегодинереновиранастара

спомен – соба која представља мали,
историјскимузеј.
– Успели смо да уредимо спомен –

собу,захваљујућипомоћидобрихљуди.
Уновомрухудочекујемостаре,историј
скечињеницекојенесмејудасезабора
ве, рекао је Душко Крстић, председник
МеснезаједницеГргуревци.
Међуприсутнима јебиоидеведесет

петогодишњи Бранко Лођиновић, уче
сникДругог светскограта, који сеобра
тиоприсутнимаиевоцираоуспоменена
тострашновреме.

А. П.
Фо то: Б. Т.

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве по ла жу вен це
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ВРД НИК: ФЕСТИ ВАЛ „ФРУ ШКО ГОР СКА ВИЛА“

Мили ци у похо де

Уоквирупројекта „НовиСад Европ
ска престоница културе“, програма
„Хероине“, од3.до5. јуна уВрднику је
одржанпрвипородичнифестивал„Фру
шкогорскавила“,којијеокупиоевропске
хероине уметности. Овај фестивал је
одржануБањиВрдник,ублизинихотела
„ФрушкеТермеРизорт“.Организован је
уВрднику управо зато јер је одао, кроз
своје програме, почаст великој српској
хероинипесникињи,новинаркииборки
њиМилициСтојадиновићСрпкињи,коју
сузвали„врдничкавила“.Затоје,уокви
руфестивала,одржанаи46.манифеста
ција„Милициупоходе“кадасупромови
санезбиркеиантологијепоезије.Током
фестиваласупланиранииреализовани
богатимузички,гастроидечијипрограми
итозасвеузрасте,узслободанприступ
свимтимпрограмима.
Најмлађи посетиоци фестивала су

моглидауживајуубајкамакојесузањих
читале хероине српског глумишта, Ани
ца Добра и Наташа Тапушковић, као и
позната новинарка Наташа Миљковић.

Заљубитељефилмабиојетуибиоскоп
под ведрим небом, а приказан је један
од најактуелнијих филмова „Лето када
самнаучиладалетим“,каоипредстава
„Прах“, у „Театру на отвореном“, у којој
улогетумачеНаташаНинковићиЗоран
Цвијановић.
Уоквирумузичкогделафестивала3.

јунасунаступилеСимонЛамсме, једна
од водећих виолинисткиња, потом вила
македонске поп сцене Kалиопи, као и
Jenny,певачицапознатешведскепопгру
пеАceofBase.Следећегданапосетиоци
сууживалиуконцертимаТарјеТурунен,
каоиАмиреМедуњанинкојајенаступи
лаупратњиВојвођанског симфонијског
оркестра. Последњег дана фестивала
„Фрушкогорскавила“наступилисуАме
ричкииндипопбенд„Warpaint“бендкоји
имачетиричланицеапотомирегионал
нахероинаНаталиДиздаризХрватске.
Одржан је и рецитал Табее Цимерман,
солисткињанавиолиникојаважизајед
нуоднајвећихмузичаркиданашњице.
Уоквируфестиваланајмлађипосети

оци су имали свој Дечији кутак
који је подразумевао полигон
спретности,игребилијараногом,
фризбија, пуштање змајева, уз
ангажовање аниматора који су
малишаневодиликрозтеигре.
Токомовогвеликогпородичног

фестивалабио је организовани
базарса20штандована којима
супосетиоцимоглидапогледају
икупедомаћухрану,вина,накит
и одећу, природну козметику...
Каоорганизаторовогфестивала,
Фондација„НовиСадЕвропска
престоница културе“ је за све
заинтересоване грађанеобезбе
дила бесплатан аутобуски пре
воззасватрифестивалскадана.
Свеусвемутризанимљивадана
сапунопосетилацаштојесвака
кодопринелододатнојпромоцији
БањеВрдник.

С. Џаку ла

Наступ Ами ре Меду ња нин

Дечи ји кутак

ОДР ЖАН „JAZZ&BLU ES FEST“ 
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Вели ко
инте ре со ва ње 
публи ке

Трећеги четвртог јуна је намитровач
комЖитномтргуодржан традиционални
„Jazz&blues fest“. У организацији Центра
закултуру„Сирмиумарт“,насценисуоку
пљени домаћи и страни бендови. Прве
вечери наступили су „Moonshiners blues
band“изБеограда, домаћини „Thegam
blers“и „Thepettingbluesband“изНовог
Сада.У суботу јеМитровчане забављао
„Themetrobigband“,којидолазиизСједи
њених Америчких Држава, а домаћа
публика јеималаприликувећдаихслу
ша 2017. године, на истом фестивалу.
Публика се одазвала у великом броју
овомдогађају,којисеорганизујеседамна
естипут. А. П.

ПЕЋИ НАЧ КИ БАЗЕ НИ

Одли ка ши и ове 
годи не бес плат но
Напомолујеноволето,новираспусти

нова купалишна сезона на пећиначким
базенима. И ове године, као и претход
них, ученике са територије општине
Пећинцикојисутокомпретходнешколске
године били вредни и који су остварили
одличан успех очекује низ погодности
токомчитавекупалишнесезоне.
КаконамјерекаоМиланЂокићсекре

тарСпортскогсавеза„Развојспортова“,у
сарадњисапећиначкомлокалномсамоу
правом, наставља се лепа традиција
награђивања ученика за труд, рад и
постигнуто знање. Одличним основцима
и средњошколцима свешто је потребно
науласкунабазене једоказопостигну
томуспеху–сведочанствоилиђачкакњи
жица.
Ондодаје,даћедецакојанеумејуда

пливају, каоиони којижеледа усаврше
технике пливања, и ове године бити у
прилици да то науче и стекну, кроз бес
платнушколу пливања, а датум почетка
школе пливања и начин пријаве деце
бићеблаговременонајављени.
Какосунајавилиизуправебазена,сви

посетиоципећиначкихбазенамоћићеда
уживајуиудодатнимсадржајима,каошто
су–игралиштезамалифудбал,играони
ца за децу, одбојка на песку,шах, стони
фудбал,атокомлетазаученикећебити
организованаи спортсканедеља.Капије
пећиначких базена требало би, према
најавама, дабудуотворене у суботу, 11.
јуна. С. Ђ.
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МЕЂУ НА РОД НИ ФЕСТИ ВАЛ У БРЕ СТА ЧУ

Увек отво ре ни за чува ре тра ди ци је
ПротеклогвикендаБрестач

су поново обојиле богате
ношње културноуметничких
друштава из Србије и Репу
бликеСрпскекојасунаступи
ла на концерту одржаном у
оквиру међународног фести
вала„Ђерам–Чуваритради
ције“. Организатор концерта
билојеДруштвозанеговање
народне традиције „Купиник“
из Купинова, уз подршку
Месне заједнице Брестач,
ОпштинеПећинциипећинач
когКултурногцентра.
Око 120 учесника из шест

културно  уметничких дру
штавапродефиловало јепре
концерта центром Брестача,
накончегасуодиграливели
коколоусамомцентрунасе
љаукојесумоглидасеухва
теимештаниипосетиоци.
Поред ДННТ „Купиник“, на

концертусунаступилаи кул
турно  уметничка друштва
„Дукати”изМаргите,„Посави
на“ из Црквине, „Лијевче“ из
Разбојаи „ДушанСтанковић“
из Чечаве, а као специјални
гости наступили су играчи
Фолклорног друштва „Извор
ДоњиТоварни“.
Фестивал„Ђерам–Чувари

традиције“ постоји већ 16

година,аорганизаторјеУдру
жење„Ђерам“.
–ОвегодиненаФестивалу

учествује30 културно  умет
ничких друштава и свако од
њихјепоједномдомаћинкон
церта. Изузетно сам задово
љанприказанимпрограмоми
извођачким квалитетом, изја
виојепотпредседникУдруже
ња „Ђерам“ и почасни пред
седник Купиника Борица
Ранисављевић,којисеуједно

захвалионаподршциМесној
заједници Брестач, пећинач
кој локалној самоуправи и
КултурномцентруПећинци.
Пре нешто више од два

месецаБрестач јебиодома
ћинМаломЂерму,накојемје
наступило седам дечјих
ансамбала.Овогапутанасту
пило јешест првих ансамба
ла који су, захваљујући иску
ству, приказали знатно виши
извођачки квалитет, каже

председник Савета МЗ Бре
стачБраниславКовачевић.
– Драго ми је што је Бре

стач,захваљујућисарадњиса
Купиником, већдвапута уго
стио учеснике фестивала
Ђерам и надам се да ће се
ова сарадња наставити, а
нашДомкултурејеувекотво
рен за госте који доприносе
очувању традиције нашег
народа,рекаојеКовачевић.

Д. С.

Дефи ле уче сни ка

ПЕЋИ НАЧ КА УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕНА НА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ У БОЉЕВ ЦИ МА

Фле ки це, метар штру дла
и ’леба од чети ри киле
ТуристичкаорганизацијаградаСурчи

наорганизовала је1. јуна, уНаутичком
селу „Бисер“уБољевцима,манифеста
цију посвећену реци Сави, са циљем
промоције еколошког туризма, која је
окупила велики број љубитеља река,
екологије,алиидобрехране.
Манифестација Међународни дан

рекеСавебилајеподељенаутризоне:
гастро,рекреативнуиеколошку,аудру
жења жена са територије пећиначке
општине учествовала су у првој гастро
зони,гдесуУЖ„Сунчевцвет“изДоњег
Товарника, УЖ „Веселице“ изДеча, УЖ
„Сремица“изПећинацаиновоосновано
УЖ „Попинчанке“, у оквиру етно  база
ра,наштандовимаизложилисвоје тра
диционалне сремачке колаче, сувенире
инароднерукотворине.
Каконам јереклаЛепосаваСтепано

вић, председница товарничког удруже
њажена,наовој изложбено  продајној
манифестацији, представиле су своје
свеже умешене кифле, крофне и друге
слаткеисланеколаче,аучествовалесу
инатакмичењуукувањуфлекица–тра
диционалногсремачкогјела,гдесуосво
јиледругунаграду.

Гатрозонаиетно базарпривукао 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,алиичетиридомаћахлебаод
по,чак,четирикилограма.

С. Ђ.

Са мани фе ста ци је у Бољев ци ма
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПЕЋИ НАЧ КЕ ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ

Часно име Каме ни
Предшколци и запослени

из Предшколске установе
„ВладаОбрадовићКамени“у
Пећинцима обележили су 2.
јунаДанустановеполагањем
венца на бисту народног
херојаВладеОбрадовићапо
којемвртићносииме.Зајед
но са њима, венац је поло
жио и председник општине
ПећинциСинишаЂокић,који
нам је рекао да је велика
частдаоваваспитнообра
зовна установа носи име
Каменог.
–Требадабудемопоносни

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.
годинеуборбипротивНема
ца на Галовичком каналу
између Карловчића, Срем
скихМихаљевацаиШимано
ваца. Драго ми је да је наш
вртићзадржаоњеговоиме,и
да се традиција сећања на
његаињеговахеројскадела

чуваинегујекоддецеоднај
ранијих дана, рекао је пред
седникЂокић.
Директорка ПУ „Камени“

АнитаВолчевскиизразилаје
задовољство што су обеле
жавању дана установе у

Пећинцима присуствовали
председник Општине Сини
шаЂокићиначелницаОде
љења за друштвене делат
ности Зорица Лукач, и иста
кла да су деца у свих 15
објекатаовеустанове2.јуна

учила о Каменом и о свом
вртићу, чиме не само чувају
сећање на њега, него и на
достојан начин, заједно са
свимзапосленима,обележа
вајуДанустанове.

С. Ђ.

Мали ша ни са вас пи та чи ма и пред сед ни ком Општи не Сини шом Ђоки ћем

ПОД РУЧ НО ОДЕ ЉЕ ЊЕ МУЗИЧ КЕ ШКО ЛЕ „ТЕО ДОР ТОША АНДРЕ ЈЕ ВИЋ“

Запа же ни резул та ти
мла дих пија нист ки ња
Ученици румске Музичке школе „Тео

дорТошаАндрејевић“,подручноодеље
ње у Пећинцима, са одсека клавир,
токоммајамесецаостварилисузапаже
нерезултате. Каконам је реклаБрани
славаТрифуновић,наставницаклавира,
на Деветом међународном пијанистич
комтакмичењуодржаномуонлајнфор
мату у Смедереву, Милица Михајловић
изКупинова,освојилајепрвунаградуса

95бодова,док јеТијанаСтепановићиз
ДоњегТоварникаосвојилатрећунаграду
са79,25бодова.
Оведвеученицесусе,недуго затим,

такмичилеиуживона8.Фестивалупија
низмауСремскојМитровици,заједноса
ученицомпрвогразредаАнђеломДамја
новићизДоњегТоварникаиоствариле,
такође, запажене резултате. Милица
Михајловић, освојила је другу награду

(88бодова),ТијанаСтепановић,сеовен
чала такође другом наградом (86 бодо
ва),каоиАнђелаДамјановић,(80бодо
ва).
Све три ученице су у класи клавира

Браниславе Трифуновић која нам је
рекладајеизузетнозадовољнарадоми
успесимасвојихученица.
–Радисеомеђународнимтакмичењи

ма,од којихпрвоокупљабројне такми
чареизцелеЕвропеи,штојејошбитни
је,изАзије,докдруготакмичењеокупља
младе пијанисте са просторацелебив
ше Југославије. Деца тако размењују
искуства, уче о другим културама, упо
знају се са различитим методологијама
рада и техникама свирања, а уједно
друже,упознајуикреирајулепеуспоме
не,реклајеТрифуновић.
МалаМилицаМихајловић,ученица2.

разреда Музичке школе у Пећинцима,
донелајесвојупетунаградууКупиново
урокуодсамогодинудана.
– Морам пуно да вежбам сваки дан

како бих достигла ниво за такмичење,
алитоминесметајерволимдасетак
мичимиданаступамуразнимградови
ма. Упознајем другу децу и чујем нове
композицијекојемисесвиђају,казалаје
Милица.

С. Ђ.
Награ ђе ни уче ни ци 

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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„ФЕ НИК СО ВО“ ОКУ ПЉА ЊЕ У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Да се оку пи мо, за гр ли мо,
пи та мо за здра вље ...

За 28 го ди на на шег по сто ја ња, ми смо про сто из ву кли из со ба мно го осо ба са ин ва
ли ди те том, осло бо ди ли њи хо ве по ро ди це да их се не сти де, јер на жа лост то га још 
увек има код нас, да сво ју де цу са кри ва ју, ре кла је Је ли ца Де спот

Након две године паузе,
последње мајске вечери у
Клубу за дневни боравак у
старопазовачкомпаркупоно
во је одржано посело Дру
штвазаафирмацијуинвали
да „Феникс“СтараПазова–
Фениксипријатељи.Почело
песмом за коју је стихове
посвећене Јелици Деспот,
председници Удружење за
афирмацију инвалида
„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.Овојезаменеизла
закусвет,кажеједнаодчла
нова Нада Дивљан из Нове
Пазове.
Доласку након двогоди

шњепаузерадовалисусеи
представници Удружења за
афирмацију инвалида
„ФениксПлус“изБечеја,који
са Старопазовчанима сара
ђујувећ15година.
–Особамасаинвалидите

том је потребна инклузија,
социјализација, без тога

неманишта.Акосисам,као
јединка, ако седиш сам у
собиизмеђучетиризида,то
доводидодепресијеапосле
депресије зна се, долази
попа,кажеенергичноСтеван
Марков,председникУдруже
њазаафирмацијуинвалида
„ФениксПлус“изБечеја.
Специјална гошћа 108.

посела Данка Стојиљковић,
естрадна уметница, која је
наступилаузмузичкупратњу
Мирослава Опавског и Јана
Чемерског, каже да се увек
радоодазовепозивуисусре
тусапријатељима.
– Радујем се сваки пут

кадамогудапоклонимсвоју
песмуонимакојитоумејуда
цене,асвичлановиудруже
ња„Феникс“сууправотакви
људи. Умеју да се радују,
умеју да загрле и покажу
колико им је сталои колико
цене нечији труд, рекла је
ДанкаСтојиљковић.
Особесаинвалидитетоми

особесасметњамауразвоју
не треба да буду затворене
измеђучетиризида,већтре
басесоцијализујусасвојом
средином. То је главни циљ
накомесенепрекидноради
већ скоро тридеценијеи то
јемисијаУдружењазаафир

мацију инвалида Феникс,
нагласила је председница
ЈелицаДеспот.
– За 28 година нашег

постојања, ми смо просто
извуклиизсобамногоособа
са инвалидитетом, ослобо
дилињиховепородицедаих
се не стиде, јер нажалост
тогајошувекимакоднас,да
своју децу сакривају... Наш
циљ јесте то и смо свакако
за овај дуги низ година учи
нили много за ову средину,
првенственозанас,заособе
са инвалидитетом, за ову
децу.Овајсусретјепотресан
итребалонамједасеокупи
мо, загрлимо, питамо за
здравље, иако смо за ове
две годинеичетиримесеца
били у телефонском контак
ту са члановима, рекла је
ЈелицаДеспот.
Посело које како се чуло

представља острво заједни
штвауразличитости,самоје
једнаодактивностиУдруже
њазаафирмацијуинвалида
„Феникс“, међу којима је и
традиционалнидефилепри
јатељства, али сви планови
се прилагођавају здравстве
нојситуацији.

Зден ка Ко жик

По се ло „Фе никс“ и при ја те љи

Је ли ца Де спот

Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА: Локална смоуправа у служби грађана“
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МЕРЕ ЕНЕР ГЕТ СКЕ ЕФИ КА СНО СТИ У ИРИ ГУ

Јав ни позив за при вред не субјек те
ОпштинаИригјерасписалајавникон

курсзаучешћепривреднихсубјекатау
спровођењу мера енергетске санације
стамбенихобјекатанасвојојтериторији
који се затвара8. јуна.Наиме, уокви
ру реализације програма енергетске
санацијестамбенихзграда,породичних
кућа и станова у иришкој општини за
овугодину,ауциљуфинансијскепомо
ћи домаћинствима у процесу енергет
ске санације и у складу са усвојеним
правилником,расписанјеовајконкурс
запривреднесубјектекојисебавепро
изводњом, услугама и радовима на
енергетскојсанацији.

Домаћинствакојабудудобиласред
ства по конкурсу који ће касније бити
расписан,  могу да склапају уговоре
само са привредним субјектима који
ћебитиизабрани у оквиру овог јавног
позива.Мересузаменастоларије,тер
мичкаизолацијазидова,подоваикро
вова,уградњакотлованаприроднигас
илибиомасу,уградњаилизаменацев
немрежегрејнихтела,набавкаиуград
ња топлотних пумпи као и соларних
колектора.
Подсетимо, по конкурсу за доделу

средставазаенергетскусанацијустам
бених зграда, породичних кућа и ста

нова, иришка општина је ове године
добиладвамилионадинара.Пореддва
милионакојејеобезбедилаРепублика,
исто толико је  за пројекат енергетске
ефикасности обезбедила и локална
самоуправа,апреосталих50процена
та, односно четири милиона, грађани.
То значи да ће иришка општина ове
годинезасубвенционисањемераенер
гетскеефикасностииматидупловише
средставанеголане,укупноосаммили
она динара. Прошле године је овакав
пројекат реализован први пут, а сред
стваједобило25лица.

С. Џаку ла

ЂОР ЂЕ РА ДИ НО ВИЋ:ГРА ЂА НИ ЧЕ КА ЛИ СКО РО ПО ЛА 
ВЕ КА ДА СЕ УРЕ ДЕ ЛО КАЛ НИ ПУ ТЕ ВИ

Ком плет но об но вље на 
пут на мре жа

У уре ђе ње ло кал не пут не ин фра струк ту ре на те ри то
ри ји оп шти не Ста ра Па зо ва из бу џе та би ће уло же но ско
ро ми ли јар ду ди на ра. Пр ва ета па ра до ва од Ста ре Па зо
ве до цен тра Вој ке је при кра ју
Радовинадеониципутаоднадвожња

каСтараПазовадоцентраВојкепочели
су крајеммартаидеосувеликерекон
струкцијепутнемрежеСтариБановци 
НоваПазова Војка Kрњешевци.Ова
прва етапа радова је при крају а након
завршеткапутазаВојку,радовисепре
мештајунадеоницуодаутопутаЕ75до
базенауНовојПазови.Радићеседеони
цаСтариБановциKрњешевцидужине
око20километара.Распоредидинами
карадованаовојдеоници зависићеод
вишефактора–измештањасаобраћаја,
близинеиндустријскезонеидвааутопу
та: Београд  Нови Сад и Београд –
Загреб.
–Пројекатуређењапутнеинфраструк

туре вредан 980 милиона динара биће
завршен на јесен и тиме ће старопазо
вачка општина добити мрежу квалитет

них локалних путева, истиче Ђорђе
Радиновић, председник општине Стара
Пазова.
После реконструкције и изградње

неколикопутнихправацауопштиниСта
ра Пазова, преостаје уређење путног
правцаНовиБановци–Сурдук,удужи
ни од 15 километара. Тиме би локална
путна мрежа би била комплетно зано
вљенапослескорополавека.
Огромним развојем привреде у

последњихнеколикогодина,стабилизо
ванјебуџетопштинеСтараПазова,која
нијекредитнозадужена.ОпштинаСтара
Пазовајесадаумогућностидапланира
дагодишњеимаоко2милијардединара
у инвестицијамаштоће свакакодопри
нетидаљемразвојуопштинекојајетре
нутнолидерувишеобласти.

Д. Г.

Ђорђе Радиновић

НО ВА ПА ЗО ВА

Из ло жба сли ка 
У Новој Пазови, у дечјем одељењу

Библиотеке „Петар ПетровићЊегош“ 1.
јунасвечанојеотворенаизложбадечијих
ликовних радова. Отварање изложбе
увеличале су иЖељка Јовановић изво
ђењем „Шпанске студије“ и „Етиде“ на
гитари, као и млада песникиња Софија
Вујичић,којајеговорилапесму„Уметник“
из своје прве објављене књиге, „Моје
песмемојиснови“.
Преко120прелепих,шаренихимашто

витихрадованајмлађихновопазовчанау
нареднихмесецбићеизложеноуновопа
зовачком дечјем одељењу библиотеке.
Млади уметници полазници су Ликовне
радионице новопазовачког Центра за
едукацију коју водиакадемска уметница
мр Марија Гужвица, прва председница
УметничкогудружењаНоваПазова.

КУЛ ТУ РА

Де чи ји пе снич ки 
су сре ти
Упросторијамастаропазовачкебибли

отеке „Доситеј Обрадовић“ у среду, 1.
јуна окупили су се најмлађи песници,
ђациодпрвогдочетвртогразредаоснов
них школа из Старе Пазове, у оквиру
манифестације„Песници–весници“.Ова
манифестацијаорганизованајепрвипут
2019.године.Наконкраткепаузе,врати
ли смо се традицији и деца су се опет
окупила како би читали и рецитовали
своје радове. Дружење деце песника
организовалајебиблиотекарМаријаВуч
ковић,агостовеманифестацијебилаје
песникињаДушицаРиђошић,којајесво
јимсаветимапомогламладимуметници
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
надареностубудућепреточеунекокњи
жевно дело, а ми се надамо да ће у
наредним годинамаовајдогађајпостати
традиционаланидаћеизгодинеугодину
окупљати све више малих песника из
читавеОпштине. Д. Г.
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Неколико последњих векова Ириг
је био значајан привредни цен
тар,ау18.ипрвојполовини19.

векабиојенајвећииекономскинајра
звијенијиградуСрему.ОкоИригасеу
15.и16.векуподижубројниманастири
који су били једини носиоци писмено
сти, образовања и културе. Познати
као врсни трговци, Ирижани су много
путовалиисапутовањадоносилинове
идеје и сазнања и настојали да бар
једандеопренесусвојимсуграђанима.
Своју прву библиотеку Ирижани су

основали 1828. године под називом
„Подлушкосремскабиблиотека“,рев
носно су прикупљали књиге и давали
на коришћење, не само мештанима
Ирига, већ и становницима околних
места.
Ипак,њиховувеликужељузасазна

вањемозбивањимауокружењу,алии
свету, библиотека нијемогла да задо
вољи.Изтихразлога,„буднокологра
ђана“,узискренуподршкуархимандри
та манастира Крушедол Димитрија
Крестића, 23. децембра (по старом
календару) 1841. године организује
оснивачку скупштину Српске читаони
це.ТадаИрижаниусвајајуУставчитао
нице,бирајуУправљајућиодбор,доно

сеодлукуоприсаједињењу„Подлушко
 сремске библитеке“ новооснованој
Српскојчитаонициинабављајунеопхо
данинвентарзапросторијеукојимаће
радити.
Српска читаоница је смештена у

зграду „Србске школе“, а свечано је
отворена 1.јануара (по старом кален

дару) 1842. године. Тада званично
почиње са радом прво читалиште у
српском народу. За патрона и крсну
славуодређенјеСветиТрифун.Новоо
снована Српска читаоница је донела
одлуку да се „на србске, пештанске и
београдске,наилирскеинасвеобшче
немачке новине претплати, као и на
једне господарске, трговачке, учитељ
ске и забавне...да се поред страних
купујесвакакњигакојананашемјезику
буде на свет донета и све оне које
родољубива Матица српска издала
буде.“
ОтварањеСрпскечитаоницеуИригу

поздравилесуНовинесрбскеиГајеве
Новинеилирскекаоимногиистакнути
грађани.Њенооснивањепоздрављаи
првикњижарГлигоријеВозаровић.Већ
20. фебруара, по старом календару,
шаљејојпоклон„делаДоситејаОбра
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
мом20.фебруар1842.годинекојује
београдски издавач, родом Лежими
рац, Глигорије Возаровић поклонио
читаоници једини је документ који

СРП СКА ЧИТА О НИ ЦА У ИРИ ГУ (1)

180 годи на бор бе за
кул ту ру и про све ће ност
срп ског наро да

Пише:
Вера Нов ко вић

У овој годи ни Срп ска чита о ни ца у Ири гу обе ле жа ва вели ки јуби леј – 180 годи на од 
свог осни ва ња. О овом јуби ле ју, исто ри ја ту и поче ци ма Срп ске чита о ни це у Ири гу за 
М нови не пише Вера Нов ко вић, дирек тор ка ове уста но ве кул ту ре

Срп ска чита о ни ца у Ири гу

Дими три је Кре стић,
архи ман дрит мана сти ра Кру ше дол
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потврђује да је иришка библиотека и
читаоница најстарија установа ове
врсте уСрба уВојводини.Ова књига,
којајесајоштрибројачасописабибли
отеципоклоњена,случајнојесачувана.
Нањој је записана посвета: „Благопо
штенородногИришкогобшчестваново
подигнутои Српскои Читаоници дела
Доситеја Обрадовића у 9 части и три
Голубицеод1839,1840.и1841.године,
свеулепоиповезкиприносинадарГ.
Возаровић у Београду 20. фебруара
1842.“

НовиненакојесеСрпскачитаони
ца претплаћивала, након Ирига
позајмљиване су на читање и у

другаоколнаместа.Остало језаписа
но да је Читаоница на самом почетку
свогарадаимала„самосрбскихпреко
шест стотина комада“ књига које је
наследилаодранијеоснованебиблио
теке.Редовномкуповиномипоклонима
Српска читаоница ствара услове да
дајекњигеначитањечитаоцимаудру
гим градовима, Митровици, Руми,
Земуну, Београду, па чак и далеком
Вршацу.
Поштујући оснивачку замисао да

Српскачитаоницабуденосилаципра
тилацсвихзначајнихкултурнихзбива
њаидаучинидоступнимширимнарод
ниммасама свенационалне, родољу
биве и културне активности, Српска
читаоницауИригујесамогодинудана
по свом оснивању, даровала Иригу
„Добровољнодружествопозоришно“и
натајначинпочињедаразвијапозори
шну традицију.Збогизразитогвелича
ња националне прошлости рад овог
друштва је забрањен 1848. године да
биприказивањемШекспироветрагеди
је„РомеоиЈулија“1851.годинепоново
обновилосвојрад.
Изузетно бурни политички догађаји,

друштвена несигурност и однарођава
ње националне свести, који све више
захватају Европу умногоме отежавају
рад првог српског читалишта. Ипак,
Српскачитаоницасесвевишеукључу
јеуборбузаочувањекултурнихтеко
вина, идентитета и демократизацију
културе и друштва и све више, поред
културнопросветног,попримаиполи
тичкообележје.Организујенизпреда
вања подржавајући политичку борбу

Светозара Милетића, а Ирижани за
посланике у Хрватски сабор бирају
МихајлаПолитДесанчића,акаснијеи
ЈованаЈовановићаЗмаја.
Иако је на оснивачкој скупштини

донетњенУстав(Статут),Српскачита
оницаувиђањеговенедостаткеипре
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
демократскеицивилизацијскевредно
сти ове установе. Свој демократски
карактер најбоље осликава члан 4.
Уставагдеуодредбамаочланствусто
ји:„СвакинеприкорногвладањаСрбин,
Хрват и уопће Словен, као и сваки
Несловен,комележинасрцунапредак
нашегнарода,можебитичланомовог
друштва...“
Следећичлан,поштујућиравноправ

ност полова, недвосмислено истиче:
„Ововажиизаженскиње“.
УодредбамаУставаочланствунаво

ди се да поред редовних, Читаоница
има и почасне чланове „које друштво
затаковеизабереикојизаслужујуопће
признање, било због моралних било
збогматеријалнихжртава,штоихпри
несоше нажртвеник народног напрет
ка“.

Политичкадешавањакрајем19.и
почетком20.векасвевишепри
влачезаинтересованостипажњу

њенихчланова:окупацијаБИХ,помно
се прате сва политичка дешавања,
балканскиратовисепратесавеликим
интересовањем.УЧитаоницијепоста
вљена картаБалканског полуострва и
прати се напредовање савезничких
армијауборбипротивОтоманскогцар
ства. Прикупља се помоћ и шаље за
српскуицрногорскувојску.Оваквауло
га Српске читаонице у Иригу нимало
није одговарала тадашњој аустроугар
скојвласти,пасуњенипојединиорга
низациониоблицииделатностизабра
њиванивишепутадо1914.године.
Иакополитичкидогађајидоминирају,

Читаоницанезапостављаисвоју кул
турнумисију.Напредлогиришкогучи
теља Стевана Радића, Српска читао
ница1903. годинеоснива „Добротвор
нузадругуСрпкиња“сакојомјеиници
јатор подизања споменика Милици
Стојадиновић Српкињи у Врднику, а
помажуиуподизањуспоменикаДоси
теју Обрадовићу у Београду. Након
смрт Јована ЈовановићаЗмаја 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.Аустроугарскевластихапсе
свевиђенијеисумњивеграђанеИрига
анаударусуисвичлановиУправног
одбораЧитаоницекојисубилиносио
цињеногпрограмаиделатности.Неки
од њих су ухапшени и затворени у
Кадетскојшколи уСремској Каменици

Српска читаоница свечано просла
вља 80. рођендан 1922. године. Обја
вљујеисвојупрвукњигу„Изпрошлости
једногграда“МиланаЈовановићаБабе,
професорановосадскегимназије,итако
отпочињесвојуиздавачкуделатност.
На иницијативуВасеСтајића развија

се и програм народног просвећивања.
Иришки свештеник Гојко Михајловић и
адвокатдрМиланКостићоснивају1924.
године матичино месно удружење под
називом Одбор Матице српске који са
Читаоницом оживљава културни рад у

Иригу. Одржавају се предавања из
здравства и школства, приказује се
филм на тему трезвености „Од прве
чашицедогроба“,предавањаопчелар
ствуипроизводњишећернерепе.При
ређују се културно  забавна посела и
литерарневечерииобележавајусезна
чајнијубилејисрпскекултуреиисторије.
ПоводомстогодишњицерођењаСвето
зара Милетића беседи Васа Стајић, а
ВељкоПетровићчитасвојујошнеобја
вљену приповетку „Голубица са црним
срцем“.

Голу би ца са црним срцем 
за 80. рођен дан

Апри ла 1941. годи не 
из про сто ри ја Срп ске 
чита о ни це изно се се 

на ули цу књи ге,
нови не и часо пи си, 

умет нич ке сли ке, 
архив ска гра ђа, тур ски 
фер ма ни и аустриј ске 

пове ље и инвен тар
и јав но спа љу ју.

У згра ду Чита о ни це
се усе ља ва ју ири шки 
Нем ци и Кул тур бунд. 

Читав један век нестао 
је у тре ну. Свој сто ти 
рођен дан Чита о ни ца 

није про сла ви ла. Није 
је било. Повла че ћи се 
из Ири га, 26. окто бра 
1944. годи не, немач ка 

вој ска је мини ра ла 
згра ду Срп ског дома и 
сру ши ла је до теме ља 
тако да, све оно што

је и оста ло од
Чита о ни це, зау век је 

завр ши ло на зга ри шту 
и у руше ви на ма
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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
одоснивања,после72године,Српска
читаоница у Иригу је престала са
радом.Нијерадилаодлета1914.годи
недо15.новембра1918.године–пуне
четири године и 110 дана. Само два
данапоослобођењу,преживеличлано
виодбораСрпскечитаоницеодржавају
својупрвуседницупослератаиобна
вљајурад.Наистојседницијеодлуче
нодаЧитаоницаорганизујеакцијупри
купљања помоћи ратом опустошеној
Србији и убрзо је прикупљеношест и
повагонахране,одећеиобућеисвеје
топослатоуБеоград.
У периоду између два светска рата

Читаоницавеликимнапоримапокуша
вадаповратисвојнекадашњизначаји
углед. Нерешени национални и соци
јалнипроблеми,борбаизмеђупрогре
сивних и конзервативних снага, не
мимоилазе ни Читаоницу уз велики
отпорњенихнајоданијихчлановадасе
одупрупокушајимаувлачењауполити
кантску и страначку борбу. На рад
Читаонице значајан утицај су имале
честепосетеВасеСтајића којипрису
ствује седницама органа Читаонице а
својимпозитивнимстремљењимадаје
нов правац рада ове установе. Све
више јача улога социјалиста па се
Читаоница претплаћује на листове
„Слобода“, „Правонарода“, „Слободна
реч“, а иришки учитељСтеван Јелкић
доносиуЧитаоницуилист„Учитељска
искра“.

Српска читаоница 1939. године
купује прикладну зграду и пре
твара јеуСрпскидомподчијим

кровомобједињујесвекултурнепосле
никеиудружењаиобнављатрадицио
налничитаоничкидух.Али,духстрада
ња и стравичних злочина поново се
надвија над Европом. Други светски
рат доноси незапамћена страдања и
жртве,аокупаторчинисвекакобиуни
штиослободарскидухнарода.Науда
русусвакултурнаблагасрпскогнаро
да, међу њима и Српска читаоница у
Иригу.
По избијању Другог светског рата у

Иригусевећаприла1941.годинекон
ституишеусташконемачкавласткоја
одмах почиње са систематским уни
штавањем свих материјалних, нацио
налних, духовних и културних вредно
стисрпскогстановништва.Пљачкајусе
испаљујуидотемељарушефрушко
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,архивскаграђа,турскифермани
иаустријскеповељеиинвентаријавно
спаљују.УзградуЧитаоницесеусеља
вајуиришкиНемцииКултурбунд.Читав
једанвекнестао јеутрену.Својстоти
рођенданЧитаоницаније прославила.
Није је било. Повлачећи се из Ирига,
26.октобра1944. године,немачкавој
скајеминиралазградуСрпскогдомаи
срушилаједотемељатакода,свеоно
штојеиосталоодЧитаонице,заувекје
завршилоназгариштуиурушевинама.
Игром случаја сачувано је неколико

десетинакњигакојесупредсамоизби
јање рата биле код читалаца. Међу
њима,свакакојенајвреднијабилакњи
гаДоситејаОбрадовића„Писма“савећ
поменутомпосветомГлигоријаВозаро
вићакојаједанасјединиписанитраго
временуинастанкупрвогсрпскогчита
лишта. Књигу је сачувао иришки учи
тељСтеванЈелкић.

Фото гра фи је из фун ду са
Срп ске чита о ни це у Ири гу

У сле де ћем бро ју: Неза о би ла зни 
чини лац раз во ја кул ту ре и очу ва ња 

тра ди ци је срп ског наро да

Књи га Доси те ја
Обра до ви ћа са малом 

посве том и
дра го це ним дату мом

 20. фебру ар 1842. 
годи не коју је

бео град ски изда вач, 
родом Лежи ми рац, 

Гли го ри је Воза ро вић 
покло нио чита о ни ци 

једи ни је доку мент 
који потвр ђу је да је 

ири шка библи о те ка и 
чита о ни ца нај ста ри ја 
уста но ва ове врсте у 

Срба у Вој во ди ни.
Ова књи га, која је

са још три бро ја
часо пи са библи о те ци 
покло ње на, слу чај но 

је сачу ва на Посве та Гли го ри ја Воза ре ви ћа

Заштит ник Чита о ни це Све ти Три фун, 
рад Душа на Нони на
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PISMA IZ PRESTONICE:
[TA SAWAM, A [TA MI SE DOGA\A

Госпођо,
молим вас
да покупите за 
својим дететом

Каковремепостајесветоплије,такосу
изсвојихсолитерскихмравињакаизми
лели,пореднаскучкара,иродитељиса

својомдецом.Иборимосе.
Билодајехладнодасекостисмрзнуили

толиковрућеданосимопотривеликефла
ше са водомда се хладимо,ми, власници
паса, се окупљамо напољу. Пси морају да
обавесвоје,памалоидасеизиграју,ана
нама је колико ћемо да останемо напољу.
Мирнији смо у својим становима величине
летњекујнеуколикосепсибармалоистр
чеиуморе,наравно.А, сада какосуиро
дитељи одлучили да уз кафу, или по које
пиво,учествујуудечијимиграријамаупарку
посталојемалотесно.
Наједнојстранииграјуфудбал,надругој

кошарку,натрећојжмурке,анамасевиче:
‘вежитепса,овојепаркзаљуде’.Иуреду,
јесте. Тако да смо одлучили да се повуче
моудеопаркаукомсеналазијединостари
круггдејенекададавнобиопесак,аданас
згужване лименке пива, опушци и остало
смеће,претворимоудеогдећемонашепсе
пуштатидасеслободновијају.Оноштосе
показало као проблематика јесте што се
нашеновосклоништеналазиизагрмљакоје
секористикаодечијитоалет.
Сачим,дасеразумемо,немампроблем.
У једном тренутку једна девојчица про

трчава поред нас и одлази тамо да обави
нужду и тек након што је мами викнула:
‘какиласам,мамадајмимарамице’приме
тила самшта се дешава.Мама је прво са
негодовањемреклаколегинициродитељки:
‘морам да идем, онамоја се опет ус…’ да
не кажем,а затим једевојчицидодалапа
ковање марамица. Наравно, девојчица се
ниневидиодгрмља,алимамасеитекако
чулакаковиче:‘ајде,доброје,неморашсад
целопаковањедаискористиш’.Накончина,
гласно јепрекоревалаћеркицушто јеипак
искористила цело паковање и јуришале су
каделупаркагдесеостатакдецеигра.
С обзиром на то да сам вечито нечији

дрвениадвокатидапопутПлатонаонекој
правдисталнопричам,нештоминиједало
мирадаприђеммајциипоставим јој једно
једноставнопитање:‘добардангоспођо,за
нимамедалићетепокупитизасвојимде
тетом?’

‘Шта да покупим?’ луда се направила
она.
Пошто нисам желела да се свађам, а

њен тон јебиоизузетноофанзиван, пока
заласамјојнамалипривезакнаповоцуу
комстојекесицезапсећиизметиобјасни
лакакоми,каограђаниовеземље,поза
кону требада купимо за својим псима, те
томе те кесице и служе. А, какомиљуди
никаконебисмотребалодавршимонужде
у јавности, иако у потпуности разумем да
ниједнодетениукаквомслучајунетреба
датрпи,посебнопоштоскоропанигдене
постоје јавнитоалети,ипаксматрамдаби
истипринциптребалодасепримењујеина
децу.Ималивамтологике?
Након што ме је измарширала, што би

се рекло, и објаснила како онацеоживот
живиуБеоградуиникадсенијекупилоза
децом,штагодјојтозначило,мождајето
неки београдски принцип са којим нисам
упозната,напустиласамситуацијуиодмах
нулаглавом.

Викалајезамном:‘видећемотебекада
будешималасвоједете’,штагодјоји
тозначило,иследећихпарданасам

овоме посветила више пажње. Посебно с
обзиромнатодамојпасмаломалопаотр
читамоитожбуњедоживљавакаошвед
скисто.Извињавамсесвимгадљивима.
Задваданаизбројаласамседамнаесто

родеце,иаконемогудатврдимкојевршио
којунужду, јерихсамовидимкаконестају
ужбуњунапарминута, ани један једини
родитељнијеотишаоипокупио за својим
дететом.
И,ево,остајемзбуњена.
Жалимосекаконамјесвепрљаво,‘др

жаванерадисвојпосаокакотреба’ијавни
просторисенечистередовно,аевонасу
главном граду у 2022. години и већи пре
кор се доживљава ако неко не покупи за
псом,негозадететом.А,верујтеми,сваки
пут је радио Марфијев закон када немам
кодсебекесице,ибаштадбисеизамене
нашланекабабадаменаружиштосамне
културна.Такодаимампорукузасвебабе
гледајтесвојапосла,авигоспођо,кумим
васБогомибонтономпокупитезасвојим
дететом.

ЛА Луна

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

АНИП „БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 
РУМА

Осво је на
Злат на пла ке та

60.МузичкифестивалдецеВојводи
неодржанје29.мајауБачкојТополи.
На фестивалу је учествовало преко

1.100децеизцелеВојводинекојасусе
такмичила у две узрасне категорије –
нижих и виших разреда. Припремни
састав АНИП „Бранко Радичевић“ из
РумејеучествоваонафестивалууБач
којТополиитоукатегоријивишихраз
реда.Румљанисусепредставиликоре
ографијом„ПошламиТројанканаводу“,
односносплетомигараДимитровграда
изатајсвојнаступсуосвојилиЗлатну
плакету. Такође, овим пласманом су
изборилии своје учешћенарепублич
комдечијемфестивалу. С. Џ.

НАЈА ВА ПРО МО ЦИ ЈЕ У РУМИ

Збир ка ком по зи ци ја 
посве ће них
Све том Сави
НаставницамузичкекултуреСунчица

Јаковић из Руме до сада је објавила
двезбиркекомпозицијаиЦДоСветом
Савикојесекористеурумскимшкола
маивртићима.Деценијупообјављива
њу ових збирки Сунчица Јаковић је
објавила нешто сложеније дело „Сим
фонија“–музичко,научноипутописно
делотакође,везанозаСветогСаву.
Поред четири композиције о нашем

просветитељу, ту су и цитати бројних
аутора и догађаји везани за Светог
Саву. Ово дело је и производ бројних
путовањаиистраживањапобиблиоте
камауСрбијииЦрнојГори.
Збиркасадржичетирикомпозицијео

СветомСави,санотнимтекстовима,за
којејеСунчицаЈаковићнаписаламузи
ку.ТосуСавинитемељи(текстСунчи
цаЈаковић),СамослогаСрбима,нада
је за спас (текст  Госпа Станојевић),
СветитељуСави(текстРужицаВесић)
иСветиСаваживимеђунама (текст 
СтаниславаОгњеновић).Поредцитата
ифотографија,уовојзбирцисеналази
и предавање др Станке Стјепановић,
проф.грађанскогправаПравногфакул
тетаУниверзитетауИсточномСарајеву
о,,ЗначајуЗаконоправилаСветогСаве
засловенскенароде“.
ОпштинаРумајепомоглаобјављива

ње ове збирке из средстава за суфи
нансирањепројекатаизобластикулту
ре,апромоцијаћесеодржати10.јунау
градскојОШ„ДушанЈерковић“.

С. Џ.
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ЗАВР ШЕН 58. ФЕСТИ ВАЛ АМА ТЕР СКИХ ПОЗО РИ ШНИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ

...И Тали ја је из Сре ма!!! 

Побед ник Фести ва ла је ново па зо вач ка пред ста ва  „Путу ју ће позо ри ште Шопа ло
вић“, тре ће место су зау зе ли Румља ни са њихо вим мју зи клом „Allsho o kup!!!“. Дру го
пла си ра на пред ста ва је „Ожа ло шће на поро ди ца“ Ама тер ског позо ри шта „Сте ван 
Сре мац“ из Црвен ке
Позоришта из Срема су апсолутни

победници58.Фестивалааматерских
позоришнихдруштаваВојводине,одр
жаногуБачкојПаланциод24.до30.
мајаовегодине.Одседампредстава
којесубилеуконкуренцијиФестивала
четирисуселектованесазонеСрем:
ГимназијскасценаRumaschoolthea
treи Гимназија „Стеван Пузић“ Рума
извели су представу „Allshookup!!!“
(„Одлепио сам скроз!!!“), Аматерско
позориште „Мирко Таталовић Ћира“
изНовеПазове–„Путујућепозориште
Шопаловић“,Креативницентар„Арте
ље“изИнђије–„Некабудеанонимно“
и Аматерско позориште „Бранислав
Нушић“изШида–„Рођене“.
ЖириФестивалаусаставу  Љубо

слав Маје ра (председник), Пре драг 
Мом чи ло вићиПре драг Ђурић(чла
нови),једногласноједонеоодлукуда
јепобедникФестивалановопазовачка
представа  „Путујуће позориште
Шопаловић“,каоидасутрећеместо
заузели Румљани са њиховим мјузи
клом „Allshookup!!!“. Другопласирана
представаје„Ожалошћенапородица“
Аматерског позоришта „Стеван Сре
мац“изЦрвенке.Овакавпласманна
Фестивалу омогућио је овим позори
штимаучешћенаРепубличкомфести
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
шнихаматераипозориштаизСрема.
Похвалузарадсамладимадобио је
Цве тин Ани чић изШида, а похвале
за глумачка остварења добили су:
Боја на Уро ше вић за улогу Гине у
представи„ПутујућепозориштеШопа
ловић“,Мари ја Ћор дазаулогуЛорен
иМили ца Митро вићзаулогуСилвие
упредстави„Allshookup!!!“,каоиком
плетниансамблпредставе„Некабуде
анонимно“.
Дипломезаепизоднеулогедобили

суСпа со је Милић заулогуМилунау
представи„ПутујућепозориштеШопа
ловић“иКата ри на Дра ги шићзауло
гуМатилдеупредстави„Allshookup!!!“.
Једнуодчетиридипломезанајбоља
глумачка остварења добила је Нађа 
Боро вић заулогуНатали/Едупред
стави„Allshookup!!!“.
Дипломе за педагошки рад добиле

суТео до ра Мар че таи Ста ша Бле чић
запредставу„Некабудеанонимно“и
Мари ја Ратан чић за представу
„Allshookup!!!“. Диплома за музику

додељена је оркестру у представи
„Allshookup!!!“,докјепредстава„Путу
јуће позориште Шопаловић“ добила
дипломе за најбољи сценски говор,
најбољи костим и најбољу сценогра
фију. Редитељ ове представе Алек
сан дер Бако добио је диплому за
најбољегредитеља.
Жирифестивалајеусвојимзакључ

циманавеодаје„евидентноподмла
ђивање ансамбала и појава група у
којимасемладиокупљајуокоодређе
нихидејаипројеката“,каоидаје„све
присутнија сценскапедагогијарадио
ничарскогтипакојаидеусусретинте
ресовањамладихзасценскоствара
лаштво“.Овогодишњиселекторзоне
СремЗол тан Фрид мансвојимселек
товањем представа био је претеча
овимзакључцима.Представу„Путују
ће позориште Шопаловић“ није из
Беочина (домаћина зоне Срем) упу
тио даље, али је иста након жалбе
Савезу уметничког стваралаштва
аматера Војводине „добилашансу“ у
накнаднојселекцијииоценомнакнад
ногселектораСимо на Гра бов цаувр
штена у програм Фестивала. Сада
кадасу„Шопаловићи“побралитолико
награда, можемо слободно рећи
„Талијо, хвала ти! Умешала си своје
прстеиуово.“ С. П.

Побед ник фести ва ла Ама тер ско позо ри ште „Мир ко Тата ло вић Ћира“ из Нове Пазо ве
са пред ста вом „Путу ју ће позо ри ште Шопа ло вић“ (Фото: Исмет Адемовски)
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СМО ТРА ИЗ ВОР НОГ
СТВА РА ЛА ШТВА 

Бо гат ство
раз ли чи то сти
На овогодишњој општинској смотри

изворногстваралаштвауопштиниСтара
Пазова,којајеодржанаувојачкомдому
културеучетвртак,2, јуна,учествовало
је девет певачких група, један солиста
певачиједангусларизкултурноумет
ничкихдруштава„СлавкоГајин“изВојке
„Херој Јанко Чмелик“ из Старе Пазове,
Завичајног удружења „Сана“ из Старе
Пазове,ОКУД„СветиСава“иКУДгусла
ра „БранкоРадичевић“изНовеПазове.
ЧулесусепесместароседелацаСрема,
старопазовачких Словака, колониста и
досељеникаизкаснијихмиграцијакра
јишке,ужичке,херцеговачкороманијске
иоколинеСане.Доксуједниодрастали
узизворнупесму,другијеучеитребаје
чувати, нагласила је селекторка Дајана
Костић, задовољна због разноврсног и
доброг програма. Сви су се пласирали
на зонску смотру и пред селектора ће
изаћи11.јунауСтаројПазови. З. К.

Четвр так 9. јуна у 19 часо ва 
Промоција збирке песама „Тишина
коју не ћутим“ Мирјане Шуљманац
Шећеров.Учеснициупрограму:Рале
Дамјановић, књижевник, Мирјана
ШуљманацШећеров,ауторка,Мирја
на Марковић, књижевница, Моравка
Тодић,модераторка.Музичкипрограм

Поне де љак 13. јун у 19 часо ва
Представљање књиге Славице
Мастикосе „Прелудијум“. У програму
учествују: Славица Мастикоса, Рад
милаПанзаловић,МирјанаМарковић,
Ружа Станковић. Специјални гост:
Даница Дана Додић. Музички део:
ЈованаПанзаловић,ЈеленаПанзало
вић

БИБЛИ О ТЕ КА
„ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВОЗА РО ВИЋ“

СУСЕК: ТРЕ ЋИ СУСРЕТ ХОРО ВА 
Ваз не сењ ски
сла во пој
Након двогодишње паузе у недељу 5.

јунаодржанјетрећипоредусусретхорова
„Вазнесењаки славопој“. Први сусрет одр
жан је2018. године,други2019,а2020.и
2021. године због корона вируса сусрети
хорова нису одржани. Организатор ових
сусретајеСрпскаправославнацркваСве
тогарханђелаГаврилауСусеку.
На сусрету су наступили хорови који

негују духовну музику и црквено појање:
ДечјицрквенихорприхрамуСветогВаси
лија Острошког у Беочину са хоровођом
Евге ни јом Којић,Дечјицрквенихор„Све
тосавци“прихрамуСветогархиђаконаСте
фанауСремскојМитровицисахоровођом
Алек сан дром Цига но ви ћем, Српско
црквено певачко друштво „Вера“ при
Саборном храму Силаска Светог Духа на
апостоле у Руми са хоровођом Јеле ном 

Рако вић, Певачкагрупа„Огањ“прихраму
Свете великомученице Марине – Огњене
Марије у Парагову и домаћи Дечји хор
„Благовеститељ“ при цркви Светог архан
ђелаГаврилауСусекусахоровођомАлек
сан дром Тео фи ло вић.
Парох сусечки Нема ња Тео фи ло вић, 

покретач и најагилнији у организацији
сусрета хорова,  поздрављајући присутне

изјавиоједасеовисусретихороваодржа
вајуповодомВазнесењаГосподњег Спа
совдана,тедасупрераслиулепутрадици
јунаползуверујућегнародаицркве,апре
свегадеце.
Накрајусусретасвиучесницизаједносу

отпевалихимнуСветомСави.
М. Н.

Фото: Исмет Аде мов ски

ФЛА У ТИ СТИ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ОДЛИ КО ВА НИ 
ЗЛАТ НИМ МЕДА ЉА МА И ПЕХА РИ МА

Фла у ти сти бли ста ју

У среду 1. јуна на свечаном завршном
концерту најуспешнијих учесника прести
жногтакмичењаZemuninternationalmusic
competitionуЗемунунаступиласутриуче
никаМузичкешколе„ПетарКранчевић“из
СремскеМитровице.ЛукаХалиловићуче
никнаставникаИренеМилић,УнаБркљач
иИренаПанић,учениценаставницеЈеле
не Влаовић освојили су прве награде са
максималних100поенаититулеЛауреата
–победникасвојекатегоријеитакозаслу
жиличастданаступенаовомконцерту.
Тимнаступомзаокружилисутакмичар

ску сезону младих митровачких флаути
стазашколску2021/22.годину.Узоватри
ученика још неколико ученика наступило
јеупериодуодновембрадомајамесеца
на 14 такмичења, освојивши 53 награде,
од тога 42 прве и чак 14 титула Лауреа
та.НајуспешнијисубилиИренаПанићса
освојених седам првих награда, од тога
петтитулаЛауреата,УнаБркљачсаосво
јенихседампрвихнаграда,одтогачетири
титулеЛауреата,АнаПрокићсаосвојене
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,ЈованаЈовановићпетпрвихнагра
да,одтогајеједномбилапобедниксвоје
категорије, ВалентинаСарка са освојене
четирипрвенаграде, ученице су у класи
Татјане Миљковић. Лука Халиловић са
освојенихпетпрвихнаграда,одтогадве
титуле Лауреата ученик је класе Ирене
Милић. Уз темељну припрему и подршку
тринаставницефлауте,инесебичнуподр
шкуродитељаовихученикауспехујезнат
но допринео рад клавирских сарадника.
УченикесупратилиАлександарЦундраи
ДамјанаЋук.
Осим такмичења ученици су вредно

наступали на концертима у Шиду, Руми,
Шапцу, Београду, Земуну и Сремској
Митровици.ИсидораКозлина је одржала
солистички концерт уШапцу, Лука Хали
ловић у нашем граду, а у јуну ћеИсидо
раКозлина иИренаПанић такођеимати
солистичкеконцертеуСремскојМитрови
ци.
Као круну овогодишњег рада млади

флаутисти одржаће завршни концерт
14. јунауЛапидаријумуМузејаСремаса
почеткому19часова. М. Н.

Млади митровачки флаутисти са својим професорима
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ШТА НИЈЕ У РЕДУ СА НАМА?

Гла ва шеће ра или ти
како ћемо поче ти да пије мо 
кафу чеме ру шу?

Није ово само пита ње неста ши це шеће ра или инфла ци је, била она уве зе на или 
била неста ши ца вештач ки иза зва на (прем да и то јесте пита ње наци о нал ног карак
те ра и типич на тран зи ци о на пре ми са бога ће ња). Ово је пита ње начи на нашег 
живо та, да не зна мо да при ште ди мо када види мо да кри за наи ла зи. Она већи на 
која веру је да живи у злат ној сре ди ни жели све да има као и она мањи на која може 
све себи и да при у шти. Тако тро ши мо, тако живи мо изван сво јих могућ но сти, тако 
поста је мо наци ја која живи на два де сет чети ри рате у емтеесу (али теле фон се 
испла ти, бураз)

ЗнатеонуприповеткуМилованаГли
шићакадасирома`РаданРадано
вић пропаде због корумпираног

капетанаМаксимаСармашевића.Нази
васе„Главашећера“.Утојпричијекапе
тан Максим препродавао једну те исту
главу шећера унесрећеним сељацима
којисумујепакдоносилинапоклонне
билимусеумилили.Нашаглавашеће
раупролећеналетодвехиљадедваде
сетидругојемалодругачијаприча,није
ни сатира, постала је трагикомична
мелодрама, тугаљива. Наша глава
шећерастојинанашимраменимаиоти
масвепредсобом,нехајућидинарани
трудадасезашећерималко још.Наша
главасезашећериладозлабога,алине
можемосебизамерити,бојимосе.Ина
че национално слабо памтимо, али
савременицидеведесетихсезатодобро
сећају немаштине, санкција, редова и
неизвесности. Немаштину, санкције и
неизвесностнеможемодаспречимо,не
дајимбоже,аликаконамсамопадана
памет да правимо редове за оно чега
има. Јесмо ли ми алави?! Шта није у
редусанасанама?
Данаправимократухронологијупоно

ра.Првосмоувече15.марта2020.годи
не када је проглашено ванредно стање
похрлили да купимо брашно, шећер,

уље,макароне,тоалетпапир,свекаода
нам је задње. Зато су нам ограничили
коликобрашнаиквасцасмемодакупи
мо, јадни ми, закукасмо, када свака
поштена кућа у Србаља само меси
лебац, пекаре пропадоше. Онда смо
непуна двамесеца чекали да ли ће се
полицијскичасукинути,далепољудски
славимо Ђурђевдан. Онда је дошло
лето,пасмопожурилидасекупамо,да
се сунчамо, морска вода, плаже, али
није нас то баш осолило. Онда је опет
дошлакорона,тусмосеправилидане
постоји, ма ни да нас дотакне.Онда је
стиглавакцина,тусмосеопетотимали,
а онда смо у међувремену постали и
високоморални,панатрљавалинанос
онимакојисенисувакцинисалиилине
дајбожеузеликинеску–самостатусни
симболи:фајзер,шкода,шаоми.Умеђу
времену смо узималипаре када годби
државапонудила,божемој,пајаплаћам
порез, па томениприпада.И тако, све
поонојстаројдоброј хајдеЈано,само
даимамо.
Е, дође лето две хиљаде двадесет и

друго,нипреступнонипросто,негопри
просто.НаистокуЕвропеседелилошта
седесило,остатакЕвропесеигравели
ког брата, а ми само трошимо, баш
добро трошимо, само јако. Гориво тро

шимокаодајеВојводинаТексас,никад
скупље, аутомобила никада више.Ста
нове зидамо и купујемо када смо сви
обалаЖеневскогјезера(осврнимосена
вестдавилауШпанијикошта240хиља
да,акућанаФрушкојгори360хиљада,
евритатко).Међутим,држававећнеко
лико месеци поступа ограничавајући
ценуосновнихживотнихнамирница(не,
нафта није основна животна намирни
ца).Врлолаичкииврлосубјективногле
дано,акоудржавнимрезервамаимамо
уља произведеног пре пет година по
цениодстоноваца,заштосадатоисто
уље од пре пет година кошта двеста
новаца,каданијепроизведеноовегоди
непоовимценамапроизводње.Дакле,
лаичкиисубјективногледано,дасвеово
оволикокоштаследећегодине,билоби
разумно,аликосебогатинанашимпле
ћимаизаштосмоусвојојалавостиглупи
ипуштамоданасгули.Немислимоми
на тамо неки рат у Украјини и на тамо
неке санкције Русији, ми се најбоље
понашамо уформацији гулије, оношто
јеизванмојемоћимеинедотиче,иоти
мамо све што се пред нама нађе, јер
сваколичносматрадамусвеиприпада.
Са друге стране, у ген нам је ушао и
страх од немаштине и способност за
опстанак и ваљда схватамо да нас

Одго вор на реа го ва ње др Мари не Мили во је вић Мађа рев на текст
„Како сам осво јио Сте ри ји ну награ ду и зашто мислим да није заслу же но?“ 
Упретходномброју,(Мновине,број1067,1.јун2022.годи

не) дрМаринаМиливојевићМађаревјеизнеласвојуреакцију
нагоренаведенитекст,теимампотребуданаистуодговорим.

Поштованапрофесорка,
Пресвегажелимдасезахвалимштосеупутилисвојодго

вор.ИстовременосеизвињавамВама,Стеријиномпозорјуи
читаоциманапогрешнимчињеницамакојесамизнео,апого
товозбогпогрешногисказадајеМаринаМиливојевићМађа
рев била селекторка фестивала у години када нису биле
додељене награде. И селекције које је направила Марина

Миливојевић Мађарев и селеција Мирослава Радоњића за
којунаграденисудодељенесумибиледобреипознатоједа
суселектористалиизасвојихселекција.Написаниобјављен
текстјерезултатличногутискаитопонајвишеостањупозо
ришнесценеу земљи,анеостањуСтеријиногпозорја као
инстицуције.СматрамдауСтеријиномпозорјурадевредни
људикојиодржавајуфестивалсвојимзнањем,ангажовањем
и искуством, зато им захваљујем што су истрајни у свом
послу.
Срдачно,

СтефанТајбл
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ништа друго и не треба занимати осим
нас самих.Алинемамоосећај колекти
ва, па је саданашнајвећи страхдаће
килашећеракоштати150динараизато
дајдапоотимамовајоддеведесет.
Није ово само питање несташице

шећераилиинфлације,билаонаувезе
на или била несташица вештачки иза
звана(премдаитојестепитањенацио
налногкарактераитипичнатранзицио
на премиса богаћења). Ово је питање
начина нашег живота, да не знамо да
приштедимокадавидимодакризанаи
лази.Онавећинакојаверуједаживиу
златнојсрединижелисведаимакаои
она мањина која може све себи и да
приушти. Тако трошимо, тако живимо
извансвојихмогућности,такопостајемо
нација која живи на двадесет четири
рате у емтеесу (али телефон се
исплати, бураз). Није као да нам се
првипутдешаваданевидимоштасе
спрема, али ту наступа наша кратка
паметинационалнисиндромбосоногог
детињства.НиштаСрбинунијеважноу
поређену са продуженим еспресом
кадагранесунце(ух,тујеицеђена,шта
ћеш,ојачали смо,моженамсеинека
флаширанаводица).Ширилибисмосе
ван својих могућности, а када видимо
шта се спрема било би боље да се
сетимо оне фразе Мирка Цветковића
„стезањекаиша“,дамунебисмоинове
рупе бушили када буде „бато, вуна“.
Шећераћебитиове године.Но,дали
смо посејали довољно репе за следе
ћу?Атајшећерштостепокуповалисе
нећеразвућидобогзнакада,потроши
ћесе.Стога,бољедаприштедимокоји
динар и да све почнемо мало рацио
налниједатрошимоилиследећегоди
несееспресовишенепије,негосамо
турска,чемеруша,акоињусвунепопи
јемоовегодине.

Читан ка

На исто ку Евро пе се дели
ло шта се деси ло, оста так 
Евро пе се игра вели ког 
бра та, а ми само тро ши мо, 
баш добро тро ши мо, само 
јако. Гори во тро ши мо као 
да је Вој во ди на Тек сас, 
никад ску пље, ауто мо би ла 
ника да више. Ста но ве 
зида мо и купу је мо када 
смо сви оба ла Женев ског 
језе ра (освр ни мо се на 
вест да вила у Шпа ни ји 
кошта 240 хиља да, а кућа 
на Фру шкој гори 360 хиља
да, еври тат ко). Међу тим, 
држа ва већ неко ли ко месе
ци посту па огра ни ча ва ју ћи 
цену основ них живот них 
намир ни ца

ЛИЧ НИ СТАВ

Исто риј ска
пре крет ни ца

Пише: Сте фан Јовић

Државе се неминовно кроз своје
постојање  налазе пред епохал
ном одлуком, таквом која ће ути

цати на њену сигурно вишегодишњу,
честоивишедеценијскубудућност.
Намећесеизборизмеђуразличитих

облика државног и друштвеног уређе
ња, између разних политичких опција
које претендују да постану владајуће,
политичкихлидеракојисеборезасам
трон, који ће артефакт производити и
начинапроизводње,међународнаори
јентација....
У недоумици смо да ли мали људи

имајуманеварскипросторзаизбор.Да
ли мале државе такође могу да утичу
насвојусудбину,питајулисешта?
Нисуљудимализбог занимањаили

капитала. Великим нас чине часно
држање, природност, спремност за
жртвуалинадасвемудрост.
Истојеисадржавама.
Држава је велика колико храбре и

мудреодлукедоноси.
Државубојимсесхватамокаонешто

апстрактноилебдеће.Државајеуства
ри нешто најстварније, то су људи и
њихова будућност.Држава је упориште
замноштвопоколењакојаћетекдола
зити.Изтогразлоганасвакојактуелној
генерацији је бреме одговорности да
нареднимнараштајимабудештолакше.
Гурајунасузаблудудаморамодасе

савијамојерсмомалобројниипростор
ноневелики.Наведенисмонапомисао
да морамо да будемо попустљиви до
крајњихграницајернамекономскамоћ
не достиже снагу тзв. развијенијих
земаља. Веровање у то је сигуран
рецепт да малим и економски недо
вољноразвијенимиостанемо.
Људисаставомсуцењенимакарсе

налазили у немаштини. Јасан став је
полазнаосновазаизлазакизнезавид
ногположаја.
Само не треба заборавити мудрост

каосигурнонајзначајнијукомпонентуза
опстанак. Мудрост нам не служи као
покриће за покорност, не никако,
мудрост нам помаже као амортизер
честитостии храбрости, дадоношење
одлуке не би изгледало као гурање
прстауокоипровокацијајачегоднас.
Тренутна светска збивања стављају

насутежакинезавиданположај.Захте
вајуоднасдасеодлучимо.
Јасно је да смо на историјској пре

кретници.
Историјасведочионашојчеститости

ихрабрости,билисмонастранидобра,

непрестани страдаоци, нажалост и
неко ко је због погрешних одлука и
лошеартикулисаних ставова извлачио
дебљикрајитрагичнопролазио.
Дошлојевремеиизузетнајеприлика

дамождапопрвипутхраброимудро
одиграмоидатедвеврхунскекаракте
ристикеједногчовекаидржавеунашем
случајуконачнобудузаједно.
Неприклањајмосеникоме јервели

кима сумали топовскомесо имонета
за поткусуривање. Не приклањајмо се
никомејерниједнаимперијанијечиста
и беспрекорна. Не приклањајмо се
никоме јер они кад тад постигну дого
вор који лако буде на уштрб малих
државаитимепружадругомеповодза
одмазду.
Небудимобудаластиинеизазивајмо

несрећуреволтирањеммоћнихјернам
својом снагом на многе начине могу
наудити. Потребна нам је и размена
добарасањимакаоосновпросперите
та.
Не бирајмо страну и не показујмо

симпатије у сукобу у којем неможемо
да помогнемо, који ничим нисмо иза
звали.Довољноједапожелимомирно
решењеипрестанакстрадања.
Испунимонашуобавезупремабудућ

ностинашеземљекојаћенассвенад
живетииизаберимоправустрану,ато
је НАША СТРАНА. Она подразумева
мириразвојзавремекоједолази.Она
подразумева моралну неупрљаност
захваљујући чврстом  решеношћу за
неутралност.
Цениће наш неутрални став ако га

јасноиубедљивопокажемо.
Нашаисторијскаигеополитичкаспе

цифичностдајунампуноправозатакву
оријентацију.
Можемоистрајатиакобудемомудри.
Ималисмонеустрашивејунаке,има

ли смо учењаке светског гласа, имали
смодипломатекојисумоглипарирати
насветскимконгресима.Коможедоне
типравуодлукуаконеми.
ТИМЕ СЕ ПОСТАЈЕ ВЕЛИК. После

тога се смањује ризик да се убудуће
налазимо  пред незахвалним дилема
ма.
Тренутакјетакавдависокопревази

лазиполитиканствоиситнастранчаре
ња и захтева саборност свих могућих
друштвених чинилаца. Чак ће и тако
бити врашки тешко али то је једина
шансадаисторијаконачно,мождаипо
првипутбуденанашојстрани!

Аутор је дипло ми ра ни прав ник

Дошло је вре ме и изу зет на је при ли ка да можда по 
први пут  хра бро и мудро оди гра мо и да те две врхун
ске карак те ри сти ке јед ног чове ка и држа ве у нашем 
слу ча ју конач но буду зајед но
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За Баноштор кажу да је село вина и
Дунава. Налази се на обронцима Фру
шкегореи једно јеоднајстаријихсрем
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
небиималотајдухкојипленипосетио
це,данијесмештеннасамојобалиДуна
ва.Овогапутапричанијеовину,ализато
јестеореци.
КућеуБаношторуизлазедиректнона

рекуичитавомдужиномселојесмеште
нонапловномДунаву.Позицијајеидеал
назатуристекојиволедасекупајуиужи
вајунаплажи,алиизаонекојиволеда
пецајуилисеотиснубродомиличамцем.
Баношторје јединоместоусвојојрегији
којеимадверегистрованумарину.Одно
снокакокажепредседникМеснезаједни
цеРадивојРакић, обилазећилокацију у
близиничарде„ПлавиДунав“,тојевезза
чамце.
– То се зове вез за чамце, марина је

малоширипојам,али је таконазивамо.
Баношторимапреко800викендицаисви
тиљуди углавном имају чамце.Марина
доприноси томе да сељуди скупљају у
Баноштору, друже и пецају. То је један
вид спорта и задвољства.Из овемари
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

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
сазнаодауовом крајуимамноговина
рија.Дошаосамдапробамвино,аонда
ме одушевио поглед са Фрушке горе.

Питао сам се да ли је могуће да ово
постоји?Привукаоме јеДунав,слобода
итајпоглед.Кожелидадођеовдемора
да се одрекне градског живота и стан
дарда,алијетоликоромантичноилепо,
као једанновипочетакуживоту.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 председникМесне зајед
ницеРадивој Ракић и каже да сумноги
спремнидаплатетуцену,засвојезадо
вољство.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Иакојевеликаатракцијатоштобано
шторскекућеизлазедиректнонарекуи
немају рит има и својих предности и
мана.

–Коимарит,тајимаигдедапушта
стокунаиспашубесплатно.Такођерит
одвучеикомарцеимуве,кажеРадивој
Ракић.

Једи но село без рита
од Кар ло ва ца до Вуко ва ра

БАНО ШТОР ЈЕ СЕЛО ВИНА, АЛИ И СЕЛО ДУНА ВА

За акти ван одмор и
рекре а тив ни спорт на реци

Ради вој Ракић Бран ко Пан те лић
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ИТА ЛИ ЈАН КА ВИЈЕ НА КАМА РО ТА (72) НА ПУТУ ДУГОМ 22.000 КИЛО МЕ ТА РА
ПОСЕ ТИ ЛА И ШИД

Пре ко Шида до Пекин га

Италијанка Вијена Камарота (72),
која је пре месец дана кренула пешке
самалог острва у венецијанској лагуни
ЛазаретоНуово доПекинга, стигла је у
прошличетвртак2.јунауШид.Насвом
пропутовању крозСрбију у овом погра
ничном месту задржала се два дана.
Камарота каже да се њена рута зове
пешачењемира, а промовисаће земље

кроз које пролази до крајњег циља 
Пекинга. У земљу свиле требало би
дастигне за1.460данаипређе22.000
километара.Каконаводизањутонеће
битинекипроблем!
ПослеСловенијеиХрватске,савели

кимранцемналеђиманакојем језака
ченаиталијансказастава,крозгранични
прелазТоварникШидпрешлајеуСрби
ју,трећуземљупута.
–ПрвипутсамуСрбији,надамсене

ипоследњи,кодвасћусезадржатидва
дана,аондаидемпремаБеограду,паза
Бугарску,реклајенашемновинаруВије
на,којојсмонасамојграниципожелели
добродошлицу.
Поприлично топло и спарно време

није јеизморило,флашицаводеуруци
и лаганим корацима напред. Каже да
дневнопутује56сати,штојојједовољ
нокакосенебиуморила.
–Немамништаиспланирано,већмоји

планови настају дан за даном.Обишла
сам много земаља у свом животу, али
немогудаиздвојимниједну,јерјесвака
лепанасвојначин,причаВијена,дода
јући да јој се у сваком граду највише
допаднутргови.
Заљубљенајеуисторијудругихзема

љаикултуруразнихнарода,азаовајпут,
говори,припремаласенеколикогодина.
ПонелајеикњигеМаркаПола.
–ОСрбији 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
низацијеШид, која је истакла да ће се
потрудитидајојборавакучинештолеп
шим.
–Надамоседаћеобићинашеисториј

ске,културнеиприроднелепоте,колико
јојвремедозволи,казалајеГраховчеваи
понудилаИталијанкидапосетиГалерију
„СаваШумановић“иманастирСв.Петке
уБеркасову. С. Костић

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

Вијенаод1996. годинепутује, запи
сује, шаље утиске, преноси културу
Италије и спознаје културе других
земаља.ПешачилајекрозПортугалију,
Палестину,Израел(ПутХриста),Пата
гонију,Мадагаскар,Непал.Стигла јеи
до Хималаја, Тибета, Монт Евереста,
Бразила...Кроз 15 зема ља

Путу је 24 годи не

Деле га ци ја из Кине доче ка ла Вије ну

Зори ца Гра хо вац и Вије на Кама ро та која је на про пу то ва њу кроз Шид
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СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (5) ЈЕ ЛЕ НА СУ ПРУ ГА ЦА РА СТЕ ФА НА ДУ ША НА

Обо жа ва на же на
ве ли ког вла да ра

Пише: др Сне жа на Булат

Аустријски летописи
казују да је 1336. годи
не, српски краљДушан

запросио Јелисавету, кћерку
римског краља Фридриха.
Међутим,Јелисаветагаодби
ја,јерјебиошизматик.Након
овогнемилогдогађајаожени
ћесеДушанЈеленом,сестром
бугарског цара Александра.
„Понуди Александар Душану
своју сестру Јелену и удеси
такодасеженидбатајносвр
шиуЗрзеву“.УбраксаДуша
номступилајенаУскрс1332.
у цркви СветогЂорђа у Ско
пљу. Тако је Јелена постала
женаједнеоднајпопуларнијих
и најизразитијих личности у
нашојисторији,женавладара
под чијом владом се српска
држава средњег века попела
идосегланајвећиобим.
Брак између Душана Сил

ногиЈеленесесматраједним
однајскладнијихинајлепших
бракова српског средњег
века. Јелена је, како каже
ИларионРуварац,1337.годи
неродилаДушанудугожељ
ног наследника, Уроша, у
народу познатог као Нејаки
Урош.НаУскрс1346.Стефа
на је на државном Сабору у
Скопљукрунисаозацарасрп
ски патријарх Јоаникије, а
његоваЈеленакрунисанајеза
царицу.
Уисторијијебилоразличи

тих несугласица о пореклу
царице Јелене. Сам Јован
Рајић,казиваоједајеЈелена
била кћер грчког министра
ЈованаКантакузина.Укривом
уверењу били су Љубић и

Миланковић. Свакако, данас
семожепоузданотврдитида
јеЈеленабилабугарскаплем
киња,кћеркадеспотаСтраци
мираиКераце.Имала једва
брата, Ивана Александра и
Ивана Асена, као и сестру
Теодору.
УИсторијиМавраОрбина,

ДушановаженасезвалаРого
зна.Ово име нас неодољиво
подсећанацарицуРоксандуу
народним епским песмама.
Хрватскилетописци,звалису
јеАном,вероватномисливши
наженуУрошеву.Интересант
но је Краљевство Словена
Мавра Орбина, које Јелену
представља као веома охолу
и пакосну жену. Говорио је
Орбиндајена„наговорсвоје
жене Рогозне, опаке жене,
којајемногомрзелакатолике,
лишиосвегазлатаисребраи
другихдрагоценостилатинске
цркве и манастире у обе
Зете“. Орбин иде и даље, те
Јелену сматра главним крив
цемзараспадУрошевогцар
ства.КажедајеЈеленапосле
мужевљеве смрти, живела у
великомнезадовољству.Наи
ме,нијехтеладасепојављује
предвеликашимацарства,па
се дружила са монасима
попут неке монахиње, те је
увекбилатужна.„Поштовели
каши нису могли свршавати
својепослове(јерјеупочетку
онауправљалакраљевством)
врло се разгневише. И то је
био главни разлог рушења и
пропасти царства њезиног
сина.Кадајевиделадајењен
син притиснут толиким нево

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
њенгласбиопресуданудоно
шењуодлука.КоликојеЈеле
наутицаланаДушанаСилног
показује подробан опис Јова
наКантакузина.Уготовосвим
странамасвојеисторијеЈован
Кантакузин истиче изузетну
наклоносткојуjeпремањему
исказивалаЈелена.Већуопи
су преговора са Стефаном
Душаном (лето 1342) Јован
Кантакузин посебно истиче
благонаклон став Јеленин, a

такве оцене њеног држања
провејавајукрозчитавоцаре
водело.
ОЈеленикаоблагочастивој

и христољубивој царици и
њенимдобримделима,казује
Житије Паријарха Пајсија.
Патријарх Пајсије у Житију
цараУроша, сведочи о Јеле
нином и Урошевом учешћу
при завршавању цркве Успе
њаБогородице,коју јеДушан
започео.„Итадаблагочастива
царицасасиномсвојимдовр
ши цркву која је остала од
благочастивог и превисоког
Стефана у Црној Гори, недо
вршенаитрудомиподвигоми
помоћу пречисте Владичице
нашеБогородице и помоћу и
заступљењемсвојихпрароди
теља довршише цркву пре
славну у похвалу и славу

По зна то је да је пра ти ла ца ра на 
ње го вим рат ним по хо ди ма, а че сто 
је њен глас био пре су дан у до но ше
њу од лу ка. Ко ли ко је Је ле на ути ца
ла на Ду ша на Сил ног по ка зу је 
по дро бан опис Јо ва на Кан та ку зи
на. У го то во свим стра на ма сво је 
исто ри је Јо ван Кан та ку зин ис ти че 
из у зет ну на кло ност ко ју je пре ма 
ње му ис ка зи ва ла Је ле на

Ца ри ца Је ле на и цар Ду шан
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла дар ке кроз исто ри ју“
суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, инфор ми са ње

и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту
нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Успења пречисте и преблагословене
ВладичиценашеБогородицеидоданас
називасеЦрногорскаБогородица,буду
ћида јецарСтефанвеликибешеосно
вао и недовршена беше, смрт га дости
же“.
Према Пајсијевој причи, Вукашин је

биотајкојијеНејакогУрошаусмртио.У
ЖитијуЦараУроша, царицаЈеленасе
сукобљавасаубицомсвогсина.„Царица
имативеликогихраброгСтефанапри
лази Вукашину у плачу и ридању и са
дворјанима упита: Где је млади цар и
штабиикамопође?...Мајкаплачућии
упрсасеударајућиотидеипосладогра
даСолунаидоСветеГоре.Исвудапре
тражише и ништа не успеше, вратише
се.Ибиплачдоплачаиридањеивапај
немали.Јаој,штабимладомцару,камо
пође?Штамуби?“.

СматраседајеЈелена,јединажена
чијајеногакрочиланаСветуГору.
Постојеразличитапредањаотоме

шта је био узрок Јелениног боравка на
светом месту. Неки кажу да је разлог
била куга, позната црна смрт, која је
захватилачитавуЕвропу.ТакојеДушан,
обожавајућисвојужену,унадидаћена
изолованомострвупронаћиспасзасвоју
породицу,решиодапрекршисветопра
вилоипођесацарицомЈеленомисином
Урошем.Како јепосветогорскимправи
лима строго забрањено даженска нога
крочинаСветуГору,постојилегендакоја
кажедасуцарицуЈеленупоставилина
носила и тако је унели. Породица цара
Душана,билајенаСветојГориодавгу
ста1347.доаприла1348.Једанодраз
лога, због когДушаннијепроглашен за
свеца,огледасеуправоукршењусветог
правила.ЦарДушанјеЈелениндолазак
насветоместопокушаодаоправда,тако
што је истакао да она не долази као
жена,већкаоцарица,собзиромнатода
јеСветаГораодувекдуховно,ауперио
ду од 1342. до 1371. и територијално,
припадаласрпскојдржави.
УвезисаовимДушановимпоступком,

навешћемоичлан195.ДушановогЗако
ника(Новаковићевоиздање)укомстоји:
„И жене да не ноће у цркви, разве
господња царица и краљица“. Правило
св.СавеЈерусалимскогкојисесматраза
осниваоца манастирског живота, забра
њујеженамадауманастирирадимоли
твеулазе.Можебитидајеовимчланом
Душанзаправожелеодасвојојцариции
краљициобезбедиповластице.
Запис светогорског старца Јоаникија,

дарујенамподатакоЈеленинојизразитој
љубави према књигама. „Благоверна и
христољубива и света царица Јелена
српска, имајући од вајкада многу усрд
ности неисказануљубавпрема светим
књигама,каквенеимађашеникодруги,и
уововремедошавшиуСветуГоруАтон
ску, не јавно, већ некако премудро и
покривено, нађе тамо некојаго старца
именомЈанићијаиуједнозамоли,дајој
преведе на српски језик свето јеванђе
ље,којенаписанекадаблажениТеофи
лакт,архиепископБугарски,умољенбив
ши од некадашње блажене царице
Марије.Овојтакоусрднојжељиимолби

благовернецарицеЈеленепоклонивсе,
пружих послушну руку и узех смирено
пероипочехписатиблагодатијуипомо
ћуИсусаХриста,будимуславаихвала
добескрајностивекова“.СветланаТомин
истиче где Јеленина књигољубивост
посебнодолазидоизражаја.Наиме,реч
јеолитургијскимрукописимаXIVвекаиз
атинске Националне библиотеке у који
масеувишезаписанаводиимецарице
Јелене,упућујуназакључакдаjeЈелена
билаобразованаженаидаjeималалич
нубиблиотеку.ЊенбратцарЈованАлек
сандартакођеjeпоседоваозбиркуруко
писа.У знатно каснијим годинамаписа
ња својих мемоара Јован Кантакузин
хвали царичину речитост и бистрину,
кадавишенијеимаоразлогадаДушано
вој супрузи прави празне комплименте.
Ови подаци сведоче o високом образо
вањуцарицеЈелене.
НаконсмртисвогасупругацараДуша

на, 1355. године, Јелена је примила
монашки чин и узела име Јелисавета.
ПраваулогацарицеЈеленепослесмрти
СтефанаДушанапосталаjeјасназахва
љујућирезултатима темељног истражи
вања Острогорског који упозорава да
Јован Кантакузин каже да je Јелена
завладала делом српског царства, али
ненаводи којом територијом.Острогор
ски je показао да je Jeлена завладала
Серомиоколином,чимеjeипочеладра
матична историја тзв. серске државе,
једнеодцелинаиздвојенихпослеДуша
новесмртиизСрпскогцарства.Поштоje
ЈеленакаомонахињаЈелисаветазавла
далаСером,постављасепитањењеног
односапремасинуУрошукојиjeвладао
каоцарусрпскојдржави.Подацисавре
менихизворасведочедаjeбарупрвим
годинама власти уСеру царица Јелена
признавала власт цара Уроша. Из сеп
тембра 1359. године потиче запис сер
скогмитрополитаЈаковаукомесепоред
царицеЈелене—Јелисаветекаовлада
јући цар спомиње Урош. Јелена je у
априлу 1357. године присуствовала
државном сабору у Скопљу. Урош je  у
мају1356.биоуСеру,гдеjeиздаохрисо
вуљуепископуМелника.
Јеленајеумрла1376.године,асахра

њенапоредцараДушанауњеговојзаду
жбини–манастируСветиархангели.

Поред цркве Успења Богородице
коју јесаградиласасвојимсином,
Јеленасесматрадругимктитором

КарејскећелијинаСветојГори,охридске
црквеБогородицеПеривлепте.Јеленаје
подиглаиманастирСвихСветих,којије
царУрошприложиоЛавриСветогАтана
сијанаАтосу.
Портрети царице Јелене, до дана

шњих дана су сачувани. Посебно се
истиче Јеленин портрет из манастира
Леснова,гдеjeонасликанакаомладаи
витка жена од 20 година. Јеленин пор
трет сачуван je и у манастиру Матејчи,
алионпотичеиззнатнокаснијегвреме
на:Јеленаjeовдеосликанаубелојоде
ћи,штопоказуједаjeвећбилаудовица.

(У сле де ћем бро ју:
Је ли са ве та из Ве не ци је,

же на Ђурaђа Цр но је ви ћа)

СТА РА ПАЗО ВА

Скуп шти на
библи о те ка ра
Сре ма

Библиотека „Доситеј Обрадовић“ из
СтареПазовебила је27.мајадомаћин
овогодишње Скупштине библиотекара
Срема. Проф. др Жељко Вучковић je
томприликомговориоозначајубиблио
текаибиблиотекарскепрофесије,докје
председницаПодружницебиблиотекара
СремаРужицаСтанковићподнелаизве
штајорадуПодружницеупрошлојгоди
ни.Онајеиподсетила,поводомјубиле
ја,аречјео50годинапостојањаирада
овогструковногудружења,науспешани
континуиранрадПодружнице.ВераНов
ковић, директорка Српске читаонице у
Иригу,јенагодишњојскупштиниговори
лаореализацији58.Саборбиблиотека
раСрема,којисетрадиционалноодржа
вауИригу.Овојебилаприликаидасе
најавеСусретабиблиографакојићесеу
новембруодржатиуИнђији.
ГостписацбиблиотекарјебилаВесна

Петровић, а о њеном раду је говорила
Гордана Ђилас, библиотекар саветник
изБиблиотекеМатицесрпске. С. Џ.

ТАК МИ ЧЕ ЊE У ВЕЗИ ВА ЊУ 
ПЕР ТЛИ

Јелена и Анђела 
најбрже

Регионално такмичење у брзом вези
вањупертлиодржаноје29.мајауНовом
Саду.Најмлађеинајбржетакмичаркеиз
ОШ„ДоситејОбрадовић“изИрига, уче
нице првог разреда Јелена Ристић и
АнђелаЂурићсупредстављалеиришку
школууовојтакмичарскојдисциплини.У
брзом везивању пертли је учествовало
преко80школаизцелеСрбије.Такмиче
ње четврту годину за редом организују
СкаутренџериизНовогСадаузментор
ствотренингцентра„Коцевски“. С. Џ.
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ВОЛОН ТЕР КА РУЖИ ЦА ЈОВА НО ВИЋ ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ ПОМА ЖЕ СТА РИ ЈИМ 
СУГРА ЂА НИ МА

Човек само срцем добро види

Мени мно го зна чи када видим коли ко су они срећ ни и коли ко се обра ду ју када 
дођем. То је једи но вели ко духов но богат ство. Сва ка осо ба то дожи вља ва дру га чи је, 
а у мени су они ожи ве ли осе ћај да дола зим као код чла но ва сво је поро ди це, каже 
Ружи ца Јова но вић
Многи од нас трагају за суштином

живота,одрођења,пасведопоследњег
дананаземљи.Суштина јечестоневи
дљива, неопипљива и неразумљива.
„Човексамосрцемдобровиди.Суштина
се очима не да сагледати.“ Тако гласи
порукаМалогПринца,АнтоанадеСент
Егзиперија.Управојетоодговоросушти
ниживотамитровчанкеРужице Јовано
вић, која се бави хуманитарним радом.
Она каже да су емпатија и хуманост
бисериипровереневредностичовечан
ства, којесувечнеипредстављајуњен
покретач.
Ружица се у последњој деценији

посветилаволонтирању.Једнајеоднај
старијихволонтерки,којапомажеонима
којиживесами,апретежнојеречоста
рачкимдомаћинствима.
– Представљало ми је изазов да

помогнемсвомнароду.Одлучиласамто
уз подршку Црвеног крста, који ме је
одмах прихватио као волонтерку. Оти

шла сам да питам да ли могу бити од
помоћи,јернемаммногоприватнихоба
веза, па имам времена да се посветим
волонтирању.ДалисумирејонСремске
МитровицеиВеликихРадинаца.Свесу
тобиледобреособе,кодкојихсамодла
зила. Мерила сам им ниво шећера у
крви,крвнипритисак,алинекакојераз
говороноштојењиманајвишепријало,
кажеРужица.
Волонтерка посећује две рођене

сестре,МитрануиЉубу,којесучакиу
њеном комшилуку. Митрана је млађа и
има 84 године, аЉуба има 86 година.
Млађасестра јевиталнија,астаријасе
теже креће због доживљеног можданог
удара.Живеодпензијеипомоћикојуим
испоручи Црвени крст. Ружица и две
баке су постале добре пријатељице.
Нарочито јер је и самаЉуба у детињ
ству и младости била волонтерка и
помагала избеглицама и угроженима у
тешком времену после Другог светског

рата.Данасјеињимапотребнапомоћ,а
Ружицајеувектузањих.
–ВолимЦрвеникрсткаоорганизацију

од времена када самбила дете. Везују
месећањазапериодпослеДругогсвет
скограта,кадајеЦрвеникрстимаомно
го посла.Моја сестра је била волонтер
дуже од пет година. Свакога дана је
ишладапомажеитоодујутрудоувече.
Нијебилосамосатилидва,какотобива
данас,сећасеМитранаЗавишић.
Иако Ружица и њене колегинице

волонтерке немају обавезу да посећују
кориснике ван планираних активности
Црвеногкрста,онеимчестоодуупосе
ту.
–Менимногозначикадавидимколико

суонисрећнииколикосеобрадујукада
дођем. То је једино велико духовно
богатство. Свака особа то доживљава
другачије,ауменисуониоживелиосе
ћај да долазим као код чланова своје
породице.Ималисмопрекидпосетазбог
корона – вируса, али смо ми и даље
добродошлиирадовиђенигостиудомо
вима наших корисника. Човек се много
лепшеосећакадавидидајеодкористи
идајенекогусрећио,поручилајеРужи
цаЈовановићипосаветоваламладеда
сеобратеЦрвеномкрсту,какобииони
допринели да свако старачко домаћин
ствоуградуиселимадобијепажњукоја
имјепотребна.

Алек сан дра Плав шић

Ружицаиммногозначиуживоту,јер
Митранаморадабринеосвојојболе
снојсестри,аисамајевећугодинама.
–Ружицаједивнажена.Пријатнаје

и добра, воли да помаже свима.
ЗахвалнесмоБогуштојошиматаквих
жена.Онаимаособинекојесупотреб

недабинекобиоволонтер,атоједа
волиистареимладељуде.Којемрзо
вољног карактера, не може бити
волонтер. Само онај ко је честит и
добар требало би да се прикључи
хуманитарним акцијама, сматра бака
Митрана.

Ружи ца је див на жена

Ружи ца са Митра ном и Љубом 
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МИТРОВ ЧАН КА ТЕА ГАШПАР КОВА ЧИЋ СВО ЈЕ ИСКУ СТВО СА ЦЕЛИ ЈА КИ ЈОМ ДЕЛИ 
СА ХИЉА ДА МА ОБО ЛЕ ЛИХ НА СВОМ ИНТЕР НЕТ БЛО ГУ

Да цели ја ки ја не буде терет
Када сам схва ти ла да су цели ја ки ја и без глу тен ска исхра на уства ри начин живо та, 

којег се мора те стрикт но при др жа ва ти, сво ју про фе си ју сам усме ри ла на писа ње 
бло га glu ten freetea .com , са рецеп ти ма, путо пи си ма и члан ци ма. Они пред ста вља ју 
смер ни це које могу помо ћи дру гим обо ле лим осо ба ма које се тек сусре ћу са цели ја
ки јом, каже Теа Гашпар Кова чић
Замислитедаморатепроме

нити живот из корена, у оном
тренуткукадастесетекнави
клинасветукојемживите.А,
онда морате да промените
своје навике, своју исхрану и
свакодневницу.Тонијелако,а
посебно није лако када је у
питањудетеод10годинакојем
је потврђена целијакија. Тада
почиње прича Тее Гашпар
Ковачићоцелијакијиибезглу
тенскојисхрани.
– Моја прича је другачија.

Менијенајпреоткривендуринг
са седам година. То је такође
аутоимуно обољење које изи
скује безглутенску дијету и
када се открије, истраживања
седаљеусмеравајунацелија
кију.Јаимамгензацелијакију,
каоимојасестра,којајекласи
чанцелијакичарвећ30година.
У мојој породици је већ било
познатоочемусеради.Натај
начин су лакше повезали
дурингсацелијакијомјердеве
десетихгодинајемалокознао
шта је целијакија, а посебно
шта је то безглутенска дијета,
овакоТеазапочињепричу.
У време када је Теа била

девојчица, услови за набавку
безглутенске хране су били
тешки. Није постојала могућ
ност да се купи квалитетно
безглутенскобрашно,аослат
кишимаилитестенинамадасе
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,
којејењиховамајказаписива
лаисаставилауједнојкњизи.
Много година касније Теа је
осавременилатајначинпома
гања другима, те је отворила
интернетблог.
– Када сам схватила да су

целијакија и безглутенска
исхранауствариначинживота,
којег се морате стриктно при
државати,својупрофесијусам
усмериланаписањеблогаglu
tenfreetea.com, са рецептима,
путописима и чланцима. Они
представљају смернице које
могупомоћидругимоболелим
особамакојесетексусрећуса
целијакијом,даселакшеснађу
натомпуту.Многомисељуди
обраћасаразнимпитањимаи
надруштвениммрежама,пого
товокадатекдобијудијагнозу

целијакије. Најтежа је та без
глутенска дијета која је на
изгледлака, али кадсењоме
позабавитемалодубље,онда
схватите да опасност постоји
насвестране.Намајенајвећи
проблем контаминација, јер и
онипроизводикојипоприроди
не садрже глутен, као што је
кукурузно брашно, могу бити
контаминирани пшеничним
брашном, уколико се мељу у
истом млину. Почела сам да
пишемипутописе,јерсунама
путовања стресна, пошто
никаднезнамодалитамогде
ћемоборавитииманештошто
смемо да поједемо. Зато
пишем о томе где сам била,
којасамместапосетила,гдеје
храна безбедна и да ли има
безглутенскихпроизводадасе
купе. Томногима значи, као и
мени када налетим на такав
чланак,објашњаваТеа.
Целијакија осим што уноси

новначинисхране,врлочесто
са собом носи и проблеме за
оболелог, на које свака поро
дицаморабитиспремна,ато
суреакцијеоколине.
– Дешава се да родитељ

каже даму је тешко да гледа
своједетекојежелинекуторту,
паму онда дамало парче да
поједе.Тојепогрешноиравно
томе да сте му дали отров.
Такође,важноједасененару
шава самопоуздање детету
представљањем целијакије
лошом. Једноставно због ње
ћеводитивишерачунаосеби
и о свом здрављу, ако им се
презентује на прави начин,
каженашасаговорница.
У Теиној кући се припрема

искључиво безглутенска хра
на.Ињенадецасунаследила
ген за целијакију. Међутим,
како каже, постојање гена не
значи да ћедоћидо развитка
обољења.Целијакијаје„каме
леонска“којасеможеманифе
стоватикрозвеликибројсимп
тома.Оддијарејеилиопстипа
ције,преконадутостиигасова.
Понекад 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.

Алек сан дра Плав шић
Фото: При ват на архи ва

–Јасамчешћенаилазила
на неразумевање, него на
разумевање.Примерзатосу
друштвена окупљања. Пар
мојихпријатељајетосхвати
ло како треба и изађу ми у
сусрет, да могу и ја да се
почастим нечим када их
посетим.Људимасацелија
кијомбивеомазначилокада
биоколинабилазаинтересо
вана да се информише о
томештамогудавампону

де,јеримтакопоказујетеда
мислитенањих.Тојесвака
ко воће, ког има у сваком
домаћинству, објашњава
Теа, која се присетила
детињствакадајојјецелија
кијанатежепадала.Утаквим
тренуцима најважније да
дете са целијакијом буде
охрабренода није другачије
оддругедеце,данијемање
вредно, већ само да води
другачијиначинживота.

Нера зу ме ва ње
чешће од раз у ме ва ња

Теа Гашпар Кова чић

Теи ни пред ло зи за без глу тен ску исхра ну
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IN MEMO RI AM

Спо мен ка Лазић
1939 2022.

Споменка Лазић је рођена 30.апри
ла1939.годинеуСремскојМитровици.
Свој професионални ангажман и

педагошкирадпочела је1962. године,
када јеосноваларецитаторскодрам
ску секцију при Дому омладине „1.
новембар“. То је био први студио за
аматере у тадашњој Југославији. Сек
цијајепрераслауРецитаторскистудио
и добила назив „Калиопа“. Стотине
деце прошло је ходницима „Сирмију
марта“.„Славуји“,какоихјеоназвала,
малии велики „Калиопљани“, научили
судаволеиразумејупоезију,дамисле,
даимају став,данегују језик,дацене
труд и рад, препознају лепоту у свету
окосебе.
У културни живот града, на велика

врата,увелајепоетскевечери,накоји
масусеговорилистиховисавремених
странихидомаћихпесника.
ПооснивањусмотриуСрбији„Ал’је

леповајсвет“замлађиузраст(од1.до
8. разреда) и „Песниче народа мог“
(средњошколции студенти), рецитато
ри„Калиопе“сутокомгодинадобијали

многенаградеидипломе...
КаоруководилацСтудија,исама је

добијала награде: Златну значку,
„Искракултуре“и „Новембарскунагра
ду“ њеног родног града, и још многе
друге...
Заувекћеостатиусрцимаиречима

оних,којисусвојенајлепшемладалач
кегодинепровелиузСтудио„Калиопа“.
Комеморација Споменки Лазић је

одржанауГалерији„ЛазарВозаревић“
усуботу,4.јуна.

БЕС ПЛАТ НА ОНЛАЈН ШКО ЛА 
„ЖЕНЕ У ШАХУ“

При ја ве у току 
Бес плат на онлајн шко ла шаха 

спро во ди се у окви ру про јек та 
„Жене у шаху“.  Спро во ди ће се 
током наред них пет месе ци, од јуна 
до кра ја окто бра 2022. Циљ овог 
про јек та је да у току пет месе ци 
кроз почет ну обу ку и ком плет ну 
наста ву про ђе 1.000 девој чи ца, 
дево ја ка, жена и да се број актив
них жена које игра ју шах знат но 
уве ћа. Сва ког месе ца нова гру па од 
200 пола зни ца поха ђа ће часо ве и 
учи ће шахов ске лек ци је, које ће се 
одр жа ва ти викен дом. Часо ви ће се 
орга ни зо ва ти путем ZOOM апли ка
ци је, могу се пра ти ти са рачу на ра, 
табле та или мобил них теле фо на. 
Гру пе су поде ље не по узра сту и 
бро је до 50 пола зни ца. Пола зни це 
ће бити поде ље не у гру пе по узра
сту. Аутор и реа ли за тор про јек та је 
др Мари ја Лукић, а пре да ва ње 
држи жен ски веле мај стор Ана Бен
де раћ. Про је кат се реа ли зу је под 
покро ви тељ ством Шахов ског саве
за Срби је. Више инфор ма ци ја 
може те доби ти путем сај та  www.
zene u sa hu.rs и меј ла zene u sa hu@
g mail.com.

Про ду же но рад но вре ме 
шал те ра за изда ва ње
лич них доку ме на та
Збогповећаногинтересовањаграђа

назаиздавањеличнихкартиипасоша
на почетку летње туристичке сезоне,
Полицијска управа уСремскојМитро
вициувелајепродуженорадновреме
шалтера за издавањеличнихдокуме
ната,уседиштуПолицијскеуправе.
Шалтери за издавањеличних карти

ипасошауСремскојМитровици,отво
рени су за грађане радним даном и
суботомод7.30до20часова.
Заказивање термина грађани могу

обавити електронским путем, преко
интернет сајта eуслугеМУПа.Броје
ве за преостале слободне термине у
токудана,грађанимогудобитиуседи
шту Полицијске управе у Сремској
Митровици,испредканцеларијеброј6,
од7часоваинадаље.
Шалтериуполицијскимстаницамау

Руми, Старој Пазови, Инђији, Шиду,
Иригу и Пећинцима, раде од 7.30 до
15.30.
Уколикосеукажепотребазапроду

женим радним временом, грађани ће
битиблаговременообавештени.

Неле гал на кла ди о ни ца
Припадници Министарства унутра

шњихпословауСтаројПазовиподнеће
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

објектауНовојПазови,којионизнајм
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.

Недо зво ље но
држа ње оруж ја 
Припадници Министарства унутра

шњихпослова уСремскојМитровици
ухапсилисуД.Ш.(44),збогпостојања
основасумњедајеизвршиокривично
делонедозвољенапроизводња,држа
ње,ношењеипрометоружјаиекспло
зивнихматерија.
Приликомпретресањегове куће на

подручјуИнђије,полицијајепронашла
изапленилаполуаутоматскупушкуса
оптичким нишаном и пригушивачем,
ручнубомбу,ловачкупушку,иницијал
нукапислусаосигурачеми335кома
дамуницијеразличитогкалибра.
ПоналогуВишегјавногтужилаштва,

осумњиченом је одређено задржава
њедо48часова,укомрокуће,узкри
вичну пријаву бити приведен тужила
штву.

Насил нич ко пона ша ње
 
Припадници Министарства унутра

шњих послова у Сремској Митровици
одредилисузадржавањедо48часова
Д.М.(18),збогпостојањаосновасум
њедајеизвршиокривичноделонасил
ничкопонашање.
Сумњаседајеон,наједномсалашу

наподручјуСремскеМитровице,након
сукоба са неколико особа, ножем
нанео лаке телесне повреде тројици
младића који су покушали да спрече
сукоб.
Повређенима је указана лекарска

помоћусремскомитровачкојболници.
Осумњиченићеузкривичнупријаву

бити приведен уОсновно јавно тужи
лаштвоуСремскојМитровици.

Погинуло дете

Припадници Министарства унутра
шњихпословауПећинцималишилису
слободе седамнаестогодишњег млади
ћа, због постојањаоснова сумњеда је
извршиокривичноделотешкаделапро
тивбезбедностијавногсаобраћаја.
Сумња се да је 5. јуна на подручју

Пећинаца управљајући аутомобилом
„БМВ“удариотроипогодишњедете,које
јепреминуло.
Осумњичени је, уз кривичну пријаву,

приведенсудијизамалолетникеВишег
суда у Сремској Митровици и након
саслушањаодређенмујепритвордо30
дана.

СА ОП ШТЕ ЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
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Бе чеј:Бечеј1918–Раднички
19121:3;Ру ма:ПрвиМај–Тек
стилац 3:4; Но ви Ба нов ци:
Омладинац–Феникс19950:2;
Ку ла:Хајдук1912–ОФКВршац
4:2; Ки кин да: ОФК Кикинда –
Раднички (З) 0:1; Са ку ле:
Борац (Са) – Тиса 6:1; Ста ра
Па зо ва: Јединство – Динамо
19452:5;Шај каш:Борац(Ш)–
СтариГрад6:0.

01.ОФКВршац 30 19 5 6 64:37 62
02.Феникс 30 15 6 9 38:23 51
03.Борац(Ш) 30 14 7 9 35:32 49
04.Текстилац 30 14 6 10 60:38 48
05.Раднички 30 14 5 11 41:40 47
06.Омладинац 30 14 3 13 51:37 45
07.Борац(Са) 30 12 8 10 58:39 44
08.Бечеј1918 30 13 5 12 51:56 44
09.Динамо 30 13 4 13 46:45 43
10.ПрвиМај 30 12 6 12 38:37 42
11.Тиса 30 12 5 13 57:53 41
12.Радн.(З) 30 12 4 14 35:48 40
13.Хајдук 30 12 3 15 53:59 39
14.Јединство 30 9 4 17 36:62 31
15.СтариГрад 30 9 3 18 38:64 30
16.ОФККикин. 30 8 2 20 24:55 26

СРПСКА ЛИГА 
ВОЈВОДИНА

01.РФКН.С. 30 19 7 4 52:24 64
02.Подунавац 30 16 6 8 33:20 54
03.ДоњиСрем 30 15 5 10 45:33 50
04.Хајдук 30 13 10 7 52:31 49
05.Радн.(Ш) 30 13 6 11 44:34 45
06.Слога(Е) 30 12 8 10 40:32 44
07.Слобода 30 12 4 14 47:42 40
08.Јединство 30 12 4 14 33:35 40
09.Радн.(НП) 30 10 8 12 35:35 38
10.Слога(Т) 30 11 5 14 37:50 38
11.Ветерник 30 10 7 13 41:54 37
12.Дунав 30 11 4 15 24:47 37
13.Младост 30 10 6 14 34:52 36
14.Индекс 30 10 5 15 38:45 35
15.Цемент 30 9 7 14 30:38 34
16.Будућност 30 8 6 16 41:54 30

Ба чин ци: ОФК Бачинци –
Хајдук 0:5; Би кић До: ОФК
Бикић – Срем 3:0;Бе ше но во:
БСК–ЛСК2:1;Ада шев ци:Гра
ничар (А) – Ердевик 2017 1:3;
Ку змин:Граничар(К)–Обилић
1993 2:1; Ру ма: Јединство –
Змај4:1;Рав ње:ЗекаБуљуба
ша–ФрушкаГора11:1.

01.Хајдук 26 21 1 4 85:13 64
02.Гранич.(К) 26 20 3 3 66:21 63
03.ЗекаБуљ. 26 19 2 5 77:24 59
04.Јединство 26 19 2 5 55:18 59
05.Обилић 26 16 6 4 54:27 54
06.ОФКБикић 26 14 3 9 50:31 45
07.ЛСК 26 10 1 15 33:50 31
08.БСК 26 9 3 14 48:73 30
09.Ердевик 26 8 4 14 30:62 28
10.Гранич.(А) 26 8 2 16 37:60 26
11.Змај 26 8 0 18 45:72 24
12.ОФКБачин. 26 7 1 18 38:76 22
13.Срем 26 5 0 21 20:55 15
14.Ф.Гора 26 4 0 22 29:85 12

МОЛ СРЕМ ИСТОК

Пу тин ци: ПСК – Полет 0:5;
Срем скиМи ха љев ци: Срем –
Рудар 8:1; Бу ђа нов ци: Мла
дост – Крушедол 0:2; Чор та
нов ци:ЧСК–Граничар(О)1:1;
Огра: Шумар – Јединство 4:1;
Ши ма нов ци: Хајдук 1932 –
Фрушкогорац 3:2; Напредак је
биослободан.

01.Срем 24 22 1 1 80:13 67
02.Шумар 24 19 1 4 70:24 58
03.Крушедол 24 13 1 10 66:40 40
04.Полет 24 12 2 10 61:49 38
05.Фрушкогор. 24 11 3 10 52:38 36
06.ЧСК 24 10 5 9 42:43 35
07.Хајдук 24 11 2 11 42:44 35
08.Напредак 24 10 3 11 45:40 33
09.Гранич.(О) 24 10 3 11 37:39 33
10.Младост 24 9 3 12 62:56 30
11.Рудар 24 8 1 15 32:77 25
12.Јединство 24 7 3 14 19:46 24
13.ПСК 24 0 0 24 16:115 0

МОЛ СРЕМ ЗАПАД

Ру ма:Словен–Љуково8:0;
До брин ци: Сремац (До) –
Железничар 0:5; По пин ци:
Напредак – Сремац (В) 3:1;
Во гањ:Слога(В)–Сремац(Дч)
2:2;Ириг:Раднички(И)–Хајдук
2:6;Ман ђе лос:Фрушкогорац–
Јадран 4:3;Ви то јев ци: Парти
зан–Борац(К)3:0;Мар тин ци:
Борац(М)–Подриње5:2.

01.Словен 30 24 5 1 95:11 77
02.Железнич. 30 25 2 3 86:19 77
03.Јадран 30 16 5 9 65:38 53
04.Хајдук 30 16 4 10 74:44 52
05.Срем.(В) 30 15 2 13 50:59 47
06.Напредак 30 14 3 13 55:51 45
07.Подриње 30 12 6 12 58:54 42
08.Партизан 30 12 5 13 52:51 41
09.Борац(М) 30 12 4 14 53:61 40
10.Срем.(Дч) 30 12 3 15 47:50 39
11.Слога(В) 29 10 8 11 38:43 38
12.Фрушкогор. 30 10 7 13 43:52 37
13.Радн.(И) 29 9 4 16 40:64 31
14.Љуково 30 7 6 17 37:69 27
15.Срем.(До) 30 5 3 22 36:85 18
16.Борац(К) 30 5 3 22 40:118 18

СРЕМ СКА ЛИ ГА

Са лашНо ћај ски: Будућност
–Индекс2:2;Ве тер ник:Ветер
ник – Доњи Срем 2015 1:1;
Те ме рин:Слога(Т)–РФКН.С.
1921 2:4; Ста ри Ба нов ци:
Дунав – Слога (Е) 2:0; Бе ле
гиш: Подунавац – Раднички
(НП)1:0;Шид:Раднички (Ш)–
Цемент 2:0; Ди вош: Хајдук –
Младост 2:4;До њиТо вар ник:
Слобода–Јединство2:0.

ВОЈВОЂАНСКА 
ФУДБАЛСКА ЛИГА ЈУГ

Сот:Братство–Једнота2:2;
Мо ро вић: Јединство (М) –
Напредак 1:0; Илин ци: Борац
–Омладинац1:1;Љу ба:Једин
ство (Љ)–Синђелић3:2;Бин
гу ла:ОФКБингула – Граничар
0:2.

01.Напредак 18 16 1 1 63:6 49
02.Једин.(М) 18 15 2 1 64:13 47
03.Граничар 18 8 4 6 50:22 28
04.Једнота 18 8 1 9 35:51 25
05.Синђелић 18 7 3 8 44:39 24
06.Једин.(Љ) 18 6 4 8 30:38 22
07.ОФКБинг. 18 6 2 10 28:44 20
08.Борац 18 6 2 10 26:47 20
09.Омладинац 17 4 4 9 22:43 16
10.Братство 17 1 1 15 18:77 4

ОФЛ ШИД

Но ви Слан ка мен: Дунав –
Војводина3:2;Ма ра дик:Слога
(М)–Планинац3:0;Кр ње шев
ци: Слога (К) – Борац 3:0;
Ша трин ци: 27.Октобар – Цар
Урош2:0.

1.ЦарУрош 20 15 2 3 46:20 47
2.Дунав 20 13 4 3 51:23 43
3.Војводина 20 11 1 8 52:37 34
4.27.Октобар 20 11 1 8 40:28 34
5.Планинац 20 8 4 8 38:38 26
6.Слога(М) 20 6 2 12 30:41 20
7.Слога(К) 20 5 3 12 41:72 17
8.Борац 20 1 3 16 21:60 4

ОФЛ ИНЂИЈА ИРИГ СТАРА ПАЗОВА

ЖЕН СКИ КОШАР КА ШКИ КЛУБ „СРЕМ“ СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА

Поја ча ње за наред ну сезо ну
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 говореињихове каријере.Марија
Костић (36) је са сениоркама „Црвене
звезде“ била вицешампион тадашње
државе Србије и Црне Горе. Послед
њихнеколикогодинаиграјућиунајјачим
лигамапружалајесјајнепартијеибила
главнаиграчица.Она је прошле сезоне
играла за друголигаша „Карабурму“ из
Београда. Двадесетосмогодишња Зора
наДедовићбила јешампионСрбије са
кадеткињама„Црвенезвезде“,апослед
њихгодинабележила јесјајнепартијеу
савезнимлигама поготово док је насту
палазабеоградски„Раднички“саЦрве
ногКрста.ДеветнаестогодишњаАнђела
Млађеновићиграла језасвекатегорије
београдског„Партизана“,адвесезонеса
сениоркамаовогклубаигралајеунајја

чемрегионалномтакмичењуWАБАлиги.
Сакадетскомекипом„Партизана“билаје
шампионСрбије.Анђелајепрошлесезо
неигралаза„Раднички“изБеограда.

Управаклубајенајавиладаћенаред
нихданауЖКК „Срем“стићи још једно
појачање.

Извор ЖКК „Срем“

Поја ча ња за наред ну сезо ну Мари ја Костић,
Зора на Дедо вић и Анђе ла Мла ђе но вић

СПОРТ
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ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ ЗА МЛА ЂЕ ЈУНИ О РЕ

Атле ти ча ри „Сир ми у ма“ поди жу фор му
Протеклог викенда на Атлетском ста

диону у Сремској Митровици одржано
јеПрвенствоСрбијезамлађејуниореи
јуниорке.Атлетичари„Сирмиума“поново
суимализапажентакмичарскинаступ.
Вања Милановић се пласирала у

финална надметања у тркама на 100 и
200метараинајавилаповратакуформу
накондугеинеугоднеповреде.
Мушкаштафета100–200–300–400

метараусаставуНемањаБабић,Филип
Десница,СтрахињаЧикићиВукМарин
ковићосвојилајебронзу.
Удисциплини400метарапрепонеВук

Маринковићосвојио је сребро,резулта
том 56,86 секунди и недостајало му је
само 0,66 секунди да испуни норму за
ПрвенствоЕвропе(У18)којесеодржава
уЈерусалимуовоглета.
Близу норме за поменуто такмиче

њебилајеиАњаЧанчаревићубацању
диска.Ањајеосвојиласребрнумедаљу
резултатом39,89метара,докјеактуелна
норма40,50метара.Удисциплинибаца
ња кугле резултатом 14,01метараАња
јеосвојилабронзу,алиииспуниланор
му за ЕYОФ (Олимпијске игре младих)
које ће се овог лета одржати у Банској
Бистрици.
ТренерСлободанМацановићнапоми

њеда је задовољанпостигнутим, каои
да ће се резултати атлетичара попра
вљатиунареднимтакмичењимасобзи
ромдајеатлетскасезонатекпочела.

Атле ти ча ри и струч ни штаб АК „Сир ми ум“

Сре бр ни викенд за атле ти ча ре „Сре ма“
На Првенству Србије за млађе

јуниорепротеклогвикендауСрем
ској Митровици у техничкој орга
низацији Атлетског клуба „Срем“,
атлетичариовогклубаосвојилису
три сребрне медаље. Мила Миљ
ковићјеудисциплинибацањекла
дива (3кг) била другопласирана са
нoвим личним рекордом и новим
рекордом клуба са 49,22 метра.
Милана Симић је у дисциплине
бацање копљабиладругопласира
на са новим личним рекордом од
43,59метара.Тонијењенапримар
надисциплинаалијебацаласјајно
изаслуженосепопеланапостоље.
У дисциплини скок у даљ била је
четвртопласирана са 5,71 метара
алиипрекидомупетој серији због
повреде.МиливојЋирић јеосвојио
другоместоубацањукопља(700г)
са даљиномод 53,54метара чиме
нијезадовољанјерјепредвенеде
љедостигаодаљинуод58метара.
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.Штафетадевојакаусаста
ву Лакетић, Бежановић, Чонић и
Симићзавршилајекаошеста.

Извор: АК „Срем“
„Сре мо ви“ мла ђи јуни о ри: Мили вој Ћирић и Мила на Симић
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ОДИ ГРАН ЈЕ ЗАВР ШНИ ТУР НИР ЖЕН СКОГ РУКО МЕТ НОГ КАДЕТ СКОГ ПРВЕН СТВА 
СРБИ ЈЕ (Ж16) 

Руко ме та ши це „Сре ма“
кадет ске шам пи он ке Срби је

Митров чан ке су на 28 утак ми ца у про те клој сезо ни забе ле жи ле 27 побе да и само 
један нере шен резул тат

Рукометашице Женског рукометног клу
ба „Срем“изСремскеМитровицепостале
сушампионкеСрбијеукадетскојконкурен
цији (Ж16), пошто су на завршном турни
рукојијеод3.до5. јунаодигрануШапцу
тријумфовале у финалној утакмици про
тивекипеЖРК„БорZIJinCooper“изБора
резултатом 30:21 (15:9). После недавног
освајања Првенства Војводине митровач
ке рукометашице потврдиле су да у узра
студо16годинаЖРК„Срем“тренутноима
најквалитетнијурукометнушколууСрбији.
За најкориснијег играча кадетског Држав
ногпрвенства(Ж16)проглашенајеНаташа
Ћетковићдок 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
убедљивапобедаоддеветголоваразлике
уфиналнојутакмиципротивекипеизБора
која има представника у А суперлигашкој
конкуренцији.Рукометашицеекипе„БорZI
JinCooper“ималесуминималнупредност
самоупочетнимминутимаутакмице,доксу
сезасвеосталопиталеиграчицеизСрем

скеМитровице.У једномтренуткуразлика
укористСремицабилајеи12голова,пасу
свеиграчицетренераСашеКојовићадоби
лешансудазаиграју.
Иначе,упремијернојутакмицинатурни

ру у шабачкој Хали спортова „Зорка“ еки
па „Срема“усвојој групибила јебољаод
ЖРК „Металац“ из Краљева резултатом
37:16 (18:8). Наредног дана, у суботу 4.
јуна Митровчанке су биле убедљиве про
тивбеоградске„Црвенезвезде“резултатом
30:20 (17:7), што им је као првопласира
номтимуомогућилоулазакуполуфинале
и сусрет са екипом инђијског „Железнича
ра“чијесусениоркенедавнопосталепрва
киње Србије у Супер А рукометној лиги.
У овом тешком и неизвесном мечу ЖРК
„Срем“ успео је да преокрене резултат и
водство квалитетнихпротивницаипобеди
резултатом 24:23 (10:12). Инђијкама је на
крајутурнираприпалотрећеместо.
Иакосуустручномштабу„Срема“били

опрезни по питању очекивања на овом
завршномтурниру,свесничињеницедаће
се уШапцуокупити најквалитетније екипе
српског женског рукомета у конкуренцији
Ж16, „провејавао“ је оптимизам да би се

наконуласкауполуфиналемогледогодити
добрестваризањиховтим,штосенакрају
ипотврдило.Шефстручногштабакадетки
њаЖРК „Срем“Саша Којовић презадово
љанјеостваренимуспехом.
–Овојеизузетанрезултаткојисудевој

кепостигле.Мислимдасутозаслужиле,за
сав трудирад који смоупротеклих годи
нудана сви заједно уложили.Борили смо
сенајпреутешкојгрупигдесмобилиубе
дљивиаондајеуследилополуфиналекоје
је на неки начин билофинале префина
ла. „Железничар“ из Инђије је сениорски
првакдржавеишестдевојакаизтеекипе
игра зањихову прву екипу. Било је тешко
и врло неизвесно јер је екипа из Инђије
водилаодсамогпочеткавећидеоутакми
це,алисусенашедевојкесјајноизбориле
законачнупобеду.Остварилисмоивише
него убедљиву победу уфиналу над еки
помизБора.Нашкапитенинајбољииграч
Наташа Ћетковић уједно је најкориснија
играчицаовогпрвенстваитојетакођесјај
наствар.Уосталом,свиучесницитурнирау
Шапцусуреклидајепехарпрвакауправим
рукамаипоноснисмонато,рекаојетренер
Којовић.
Он је истакао чињеницу да је кадетска

ЖРК „Срем“ од 28 утакмица у протеклој
сезонизабележила27победаисамоједан
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
нареднесезонебраниосвојенетрофеје.

Д. Мостар лић

Тим ЖРК „Срем“
КадетскитимЖРК„Срем“чине:Еми

на Смајић, Јована Вукмирић, Ивана
Петровић,МаријаШерфези,АнаПетр
овић,СараДринић,МајаСкенџић,Ања
Касаповић, Николина Булатовић, Ана
стасијаДракула,АндреаБакша,Анђела

Ожеговић,АњаАнојчић,СараЦрнобр
ња,АлександраШарациНаташаЋет
ковић. Тренер екипе је Саша Којовић.
Први човек клуба је преседникДраган
КрстићафизиотерапеуттимајеМарко
Кулић.

Апсолутна доминација митровачког женског кадетског рукомета
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НАЦИ О НАЛ НИ ШАМ ПИ О НАТ У АУТО КРО СУ

Прва трка одр жа на у Шашин ци ма
Национални шампионат у

ауто–кросуСрбијесвојунову
сезону је започео 28. и 29.
маја на стази уШашинцима.
Учествовало јешестклубова
и47такмичаракојисусенад
метали у седам класа, као и
клупскотакмичење.
– Све је протекло у најбо

љемреду,мисмобилидруги
укатегоријиклубова,аимали
смоидвепобедепокласама,
двадругаидватрећаместа.
Клупски победник је био

МСК 025 из Сомбора, каже
Миша Малетић, председник
„ASU Syrmien Racing“ клуба
изРуме.
Овај клуб је био организа

тор прве трке Националног
шампионата у ауто – кросу,
потомследикрајем јунатрка

у Српском Милетићу, у авгу
стууИнђијиипоследњаћесе
одржати у септембру у Сом
бору. Чланови Румски  клуб
„ASUSyrmienRacing“ управо

итренирајуиодржавајутрке
на стази уШашинцима.Ово
годишња трка националног
шампионата је друга која је
одржанауовомселу,узнаја

ву да ће се и убудуће сезо
наотварати управо тркомна
истојстазикрајеммаја.
– „Награда Срема“, прва

тркаунационалномшампио
натујетакодобила
својсталнитермин,уокви

ру Спортског ауто и картинг
савеза Србије, а на њој се
такмичилоинашихдесеттак
мичара, тачније  из Руме и
Сремске Митровице, истиче
МишаМалетић.
ТркауШашинцимасебоду

је занационалнишампионат,
али и за међународну цен
трално–европскузону.Про
шлегодинеклубчијисучла
новиизРумеиШашинацаје
био други у генералном пла
сманушампионата.

С. Џаку ла
Ауто  – крос Шашин ци (Фото: Зла тан Пре ча ни ца)

ПРЕД СЕД НИК ОПШТИ НЕ ИНЂИ ЈА ВЛА ДИ МИР ГАК ПРИ РЕ ДИО СВЕ ЧА НИ ПРИ ЈЕМ
ЗА НАЈ БО ЉЕ РУКО МЕ ТА ШИ ЦЕ У СРБИ ЈИ

Сле де ћа ста ни ца је Евро па

Даннаконисторијскепобедеиосва
јањашампионске титуле, зарукомета
шицеистручништабЖенскогрукомет
ног клуба „Железничар“ уприличен је
пријемкодпредседникаопштинеИнђи
ја Владимира Гака. Шампионкама
Србије први човек инђијске општине
обратиосесаречимахвалеистакавши
да су оне „исписале спортску историју
Инђије“.
–Хвалавамнаборбеностиипоказа

ном достојанству у представљању
Инђије.Наистрајностикојавасједове
ладотитуле.Хвалаистручномштабу,
председникуклубаисвимакојисубили

упорниипоказалидасеуИнђијиигра
најбољиженскирукометунашојземљи,
рекаојеГакидодао:
–СледећастаницајеЕвропа.Итоје

новаприликазапостизањеуспеха.Ви
томожете.Миверујемоувасипружи
ћемовамсвунеопходнуморалнуалии
финансијскуподршку.
ПредседникЖРК„Железничар“Јован

Живановић поклонио је председнику
Гакутренеркуизлатнумедаљукојаће
краситињеговкабинет.
–ЖРК„Железничар“постоји72годи

неиовојенајвећиуспехнашегклубаи
највећарадосткојуможедаосетинеко

ко води један спортски колектив. Ми
смопрвитимизопштинеИнђијакојије
у историји града освојио шампионску
титулу. Због тога је наша срећа још
већа,рекаојеЖивановић.
ЈеленаЖивков,капитенЖРК„Желе

зничар“јерекладаћедевојкедатисве
од себе да задрже титулу и следеће
такмичарскесезоне.
–Драгомиједајенашаекипапосле

пет година, колико смо је стварали,
успелададођедоциља,атојетитула
шампиона Србије, истакла је Јелена
Живков.

М. Ђ.

Руко ме та ши це „Желе зни ча ра“, шам пи он ке Срби је на при је му код пред сед ни ка Општи не Вла ди ми ра Гака
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Pi{e:
Slavi{a Krsmanovi}

MRTAV
UGAO

Лу до до ба
По ноћ ни екс прес

Новак Ђоковић и Рафа Надал су про
шле недеље одиграли још један меч за
памћење.Санестрпљењемсеишчекивао
дуеловадвастарцакојиидаљедомини
рају светским тенисом, без обзира на то
штонадирунове,млађегенерације.Чини
се да би без ове двојице сваки турнир
испаштаоипривлачиомањепажње.
Наш Ђоковић је стигао набријан у

Париз,решендаиздеветасвојепротивни
кенапутукајошједнојГренслемтитули.
Међутим,знаоједагавећучетвртфиналу
чекаминазванаНадалкојијепретплаћен
на титуле у Паризу. Спекулисало се пре
РоланГаросаоздрављупохабаногШпан
цасаМајорке.Јаснојесвимадавећгоди
нама уназад игра ровит и трпи болове.
Алинекакосеувекпојавиуправовреме,
трчикаомладићод20летаишамараону
лоптицукаодамујепоследње.Уцелојтој
причиваздајенајебаваонаштенискиас,
који се џаба понадао да ће Надал ове
годинемалосмањитигасибитирањивији.
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.
Куриозитетовогдогађајабиојетермин

укојемсеодиграо.Почелисумечумају,а
завршили у јуну. Одлуком организатора,
мечјепочеоунеобичнокасномтерминуи
потрајаододубокопослепоноћи.Билоје
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 преносамечеваРолан
Гароса.Моралосеизаћиусусретгледао
цимауАмерици.Мождасутребалипоче
ти у три ујутру, па да и ови са западне
обалемогулакшедаиспратедогађај.

Усвакомслучају,Ђоковићјесведаљео
Надалапобројуосвојенихвеликихтрофе
ја.Садасетеквидиколикојеизгубионеи
грањемуАустралији, гдеби свакакобио
највећифаворит.Овако, санорекордуи
етикетинајбољегсвихвремена,полакому
измичеизруку.Аигодинегасустижу.
Дамукабудевећа, остаћеибезпрвог

местајерсучелнициАТПодлучилидане
бодују наредни Вимблдон зато што је
Русимазабрањеноучешћенатурниру.И
гле ироније, због ове одлуке, највише ће
профитиратибашРус–ДанилМедведев,
којићеизбитиначелотенискогкаравана.
Лудавремена.

При мат на три би ни
Протеклих дана имали смо прилику да

уживамо уфешти коју су нам приредили
кошаркашиЗвездеиПартизана.Ал’кадби
се лагали. У времештампања овог броја
новина,играласеодлучујућапетаутакми
ца у борби за титулу првака регионалне
АБА лиге. Али то у овом моменту није
толиковажно.
Оноштојепривуклонајвишепажњејесу

срамотни услови у којима су се играли
мечевифиналнесерије.Већгодинамауна
зад гледамо бруку у режији навијача и
управаклубовакојисенађууфиналу.Про
стодасечовекзапита,ималинекогнор
малногухаликададођедоовиходлучују
ћихутакмица.
Били смо сведоци претходних година

инциденатаипрепуцавањаизмеђуЗвезде
иподгоричкеБудућности.Овогапута,све
јеподигнутонајошвишиниво,собзиром
натодасусеуфиналусасталанашадва
највећа клуба, два љута ривала, који не
могу да одиграју ниједну утакмицу без
пиздарије на трибинама. Псовке, увреде,
пљување, бацање предмета на терен,
постали су уобичајени сценарио када се
састајуЗвездаиПартизан.
Постављасепитањекојеодговоранза

овубрукукојугледамоовихдана.Панека
ко,свипомало.Пресвегачелнициклубова
којичитавесезонератују саопштењимаи
потпирују међусобну мржњу. Са друге
стране, ту су глупердена трибинама који
падајунасветоиспуштајусенанивопри
мата када уђу у халу. Можда и нисмо за
боље.Евонезнам.

Ко пре тек не...
Наша фудбалска репрезентација ових

данаиграниздуела уоквиру такмичења
Лигенација.Некопаметанјесмислиодау
летњи јунски термин углави чак четири
мечакојенапаћенимодернигладијаториу
фудбалскимдресовиматребадаодиграју
засамо10дана.Сурово.Чакиунормал
нимусловимаусредсезоне,овајтемпоби
биоубитачан.
А можемо само да замислимо како је

овиммомцима који, уместода се изврну
нанекулежаљкуиопиздепокојикоктел
наплажи,морајудаорупотеренуна30
степени.Штојенајгореодсвега,незнају
ни зашто то раде, узевши у обзир (не)
важностовогтакмичења.Стогаинечуде
изненађујући резултати широм Европе.
ВидесмоитодасуМађарилупилиЕнгле
зе.Задњевремедошло.
Што се тиче наших момака, видан је

заморматеријала.СелекторСтојковић је
приморандакомбинујесаставеиодмара
појединце које је дуга сезона поштено
исцрпела.АтујеиЛукаЈовић,нехотични
шампионЕвропе,којисеуБеоградупоја
вио са позамашнимдупетом.Изгледа да
мусеживотуШпанијибашосладио.
О фудбалу који се игра ових дана, не

треба пуно трошити речи, јер нема баш
пуновезесареалношћу.Садајесамобит
носачуватииграчеодповредаиодморити
их што више, ако је то икако могуће. А
чекаихпаклентемпоунаредниммесеци
ма. Са све Светским првенством у сред
сезоне.Пакопретекне.

Одељењезапривреду,локалниекономскиразвој,заштитуживотнесрединеиинспекцијскепословеОпштинске
управеопштинеПећинци,наосновучлана10.Законаопроцениутицајанаживотнусредину(“Сл.ГласникРС”,број
135/04и36/09)објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о под не том зах те ву о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Носилацпројектаje„MGM IN ŽE NJE RING“ д.о.о. Бе о
град – Зве зда ра, Бе о градЗве зда ра, Ве се ли на Чај ка
но ви ћа 1б.
Предметни пројекат је Из град ња по слов но скла ди

шног објек та (скла ди ште ње го то вих про из во да од 
инок са).
Пројекат се реализује у Шимановцима, на кат. парц.

3677К.О.Шимановци,натериторијиопштинеПећинци.
Подаци и документација из захтева носиоца пројекта

могуседобитинаувидупросторијамаОдељењазапри
вреду,локалниекономскиразвој,заштитуживотнесреди
не и инспекцијске послове Општинске управе општине
Пећинци, Слободана Бајића 5, канцеларија број П/14 у

периодуод1015часова.
Сви заинтересованиправна и физичка лица могу

доставити своје мишљење у писаној форми на адресу
Одељењезапривреду,локалниекономскиразвој,зашти
ту животне средине и инспекцијске пословеОпштинске
управеопштинеПећинци,уПећинцимаСлободанаБаји
ћа5.
Наосновуподнетогзахтева,каоимишљењазаинтере

сованејавностикојасуприспелазакључноса21.06.2022.
годинеОдељењећеодлучитиопотребипроценеутица
јанаживотнусредину запројекатИз град ња по слов но 
скла ди шног објек та (скла ди ште ње го то вих про из во да 
од инок са).
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НАТА ША ЋЕТ КО ВИЋ, КАПИ ТЕН И НАЈ БО ЉА ИГРА ЧИ ЦА КАДЕТ СКЕ ЕКИ ПЕ ЖРК 
„СРЕМ“ 

„Сре мо во“ дете за које је
руко мет на Евро па већ чула

Мла да руко ме та ши ца 
„Сре ма“ Ната ша Ћет ко

вић, сво јим играч ким 
напрет ком и по све му 
при ка за ном у доса да

шњем току кари је ре 
дока за ла да је један 

од нај бо љих изда на ка 
митро вач ке шко ле жен

ског руко ме та. Са кадет
ском еки пом „Сре ма“ 

поста ла је првак Срби је 
и Вој во ди не а сени ор
ској еки пи овог клу ба 

мало је недо ста ја ло за 
пла сман у жен ску руко

мет ну ели ту. Заслу жи ла 
је позив и место у наци

о нал ним селек ци ја ма 
Срби је а кари је ру ће 

наста ви ти у дре су ново
сад ске „Вој во ди не“. 

Ната ша каже да ће ЖРК 
„Срем“ увек бити њена 
дру га кућа у коју ће се 

кад  тад вра ти ти. 
Освајањем титуле кадетског првака

Србије(Ж16)назавршномтурнирууШап
цу за Женски рукометни клуб „Срем“ из
СремскеМитровицеспуштенајезавесана
сезонукојасепомногочемуможесматрати
успешном.Сениорскојекипи„Срема“мало
јенедостајалодопласманаунајквалитет
није женско рукометно такмичење, док је
кадетскаселекцијаовогклубаипреосваја
њадржавнешампинскетутулепоказалада
је тренутнобезпремцанаподручјуВојво
дине.Својимтрудомизлагањемнапаркету
свемитровачкерукометашицепоказалесу
завидан квалитет, али смо наредне редо
ве овог текста посветили играчици која је
проглашена за најкориснију на завршном
турнирукадетскогпрвенстваСрбије(Ж16)
и која је највишим пласманом остварила
жељудасаматичнимклубомосвојититулу
државногпрвака.
РечјеоНаташиЋетковић,талентованој

иудобројмеривећафирмисанојспортист
кињи која је својим играчким напретком
и свему приказаном у досадашњем току
каријерепоказаладајеједаноднајбољих
изданакамитровачкешколеженског руко
мета.Каотешкозаустављиволевокрилоу
формацијисениорскогтима„Срема“,Ната
ша Ћетковић је у конкуренцији старијих

играчица била поуздан, често и најбољи
стрелац екипе и ослонац тренера у мно
гимважнимБсуперлигашкимутакмицама.
Евидентан рукометни квалитет није про
макао репрезентативним селекторима па
јеиграчица„Срема“посталабитан„шраф“
кадетскерепрезентацијеСрбије.Њеноиме
недавносенашлоинаширемспискусени
орске државне селекције, што је генерал
новеликопризнањезамитровачкиженски
рукомет.УдресукадетскeекипеСрбијевећ
сеистакласвојомигромиголовимаапро
шлебилајепочаствованаучешћемнакам
пу Европске рукометне федерације (ЕХФ)
занајталетованијемладерукометашицеса
европскогконтинента.
Наступајући период биће изазован за

каријерумладеМитровчанкекојаћеусво
јој рукометној причи покушати да начини
одређениискорак.НареднесезонеНаташа
Ћетковићокушаћесеуконкуренцијинаших
најквалитенијих сениорских рукометашица
удресуновосадске„Војводине“.
Разговор са младом играчицом која ће

ове године напунити седамнаест година
започињемо кратком анализом резулта
таекипе „Срема“ињеногличногучинкау
минулојсезони.
–Изанасјеодличнасезона,првенствено

уконкуренцијиЖ16јерсмопосталишам
пиониСрбијеименисеостварилажељада
са „Сремом“освојимнекодржавнопрвен
ство. У сениорској конкуренцији такође
смодоброодиграле,маданам јена крају
првенства срећа на неки начин „окренула
леђа“.Наполусезонимногинисуочекивали
дасемиукључимоуборбузапрвоместо,
алисмоунаставкуималесамодвапораза,
штојеодличанрезултат.„Хемија“уекипии
свлачионицијебиласјајнаисвесмобиле
«као једна». Пресудила је на жалост, та
једнаутакмица.Упринципусамзадовољ
на својим учинком, али и игромцеле еки
пе.Нијенаравносвакаутакмицабилаиста,
алимислимдаумојојигринијебилонеких
већих осцилација, кажеНаташаЋетковић
досадашњи поуздани ослонац тренера
ДушанаДрчеиСашеКојовића.
Спортскипут талентованерукометаши

цекојајезасвегадесетакгодинапрошла
свеузраснеселекције„Срема“инашласе
у видокругу стручних штабова репрезен
тацијеиевропскогрукометногсавеза,као
и у многим сличним случајевима почиње
угодинамараногдетињствакадабавље
њеспортомјошувекпредстављазабавуи
игру.ИакојемамаБиљанаиграларукомет
унекадашњеммитровачком„Сремекспре

Неу мо љи ва пре ма про тив нич ким гол ма ни ма:
Ната ша Ћет ко вић у дре су кадет ске репре зен та ци је Срби је
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су“,Наташапризнаједанијемногознала
оовомспортујерсукошаркаилифудбал
увек били популарнији од њега. Тако је
билосведоњенеседмегодине.
–Мамами је често причала о рукоме

туиједномприликом2012.годинепитала
меједалибихжелеладаодемнатренинг
ивидимкакотоизгледа.Јасамприхвати
лаиотишласамнапрвитренинг.Морам
дапризнамдаонинијебашбио „сјајан“
јер ме ја лопта прескакала и мало сам
се саплитала, али временом је било све
бољеиродиласељубавкаовомспорту.
Томесумногодопринелимојипрвитрене
риДраганКрстићиСашаКојовићкојису
ме научили најважнијим стварима и све
му што знам о рукомету. Временом сам
напредовалаипочеласаммалоширеда
схватам рукомет, да на другачији начин
размишљамо акцијама и да полако при
хватамчињеницудасеомениимојојигри
свевишеприча.Ишласамкоракпокорак,
каже Наташа Ћетковић која је већ 2013.
годинезаигралатакмичарскеутакмицеза
екипу „Срема“  у тиму чије су играчице
билефизичкизнатно јачеистаријенеко
ликогодинаодње.
Наша саговорница у таквој конкурен

цији била је задовољна кад јој тренер
укажесвеганеколикоминутаакакосама
каже,некад јој јебилачастсамодаседи
наклупииучиодстаријихрукометашица.
У матичном клубу опробала се на свим
играчкимпозицијама.Ушалиумедакаже
да „једино није била голман“. Позици
ја средњегбека у тимунајвише јој прија,
иако већину утакмица и данас углавном
игра на левом крилу где евидентно даје
највећи допринос игри тима, што потвр
ђујечињеницада јенапрошлогодишњем
кадетском Европском првенству Наташа
биланајбољелевокрилоикаотакваушла
јеуидеалнупоставуовогтакмичења.
Премда још увек млада играчица и

несвршени средњошколац, Наташа Ћет
ковићињенинајближи већ сада су пред
изазовом важних одлука које би могле

усмерити њену будућу професионалну
каријеру.У томциљунаправљен једого
вор саЖРК „Војводина“ изНовогСада у
комећесенареднесезонеНаташаборити
зановетимскеиличнеуспехе.
–Мислимда јемојакаријеранапочет

ку и да оно најбоље тек требада следи.
Јанекакоувекхоћуда„останемназемљи“
јермиседешавалодоксамбиламлађада
метренерииродитељиразувереунешто
што сам мисила да знам. Временом сам
научиладасемногествариморајуради
ти смирено и „хладне главе“ и тако при
ступам и свакој утакмици са свешћу да
се свемора прихватити, алиида се све
може поправити. Што се тиче одласка у
НовиСад,свеснасамдасеодменемного
очекује.Морам да кажем да уопште није
билалакаодлукадаодем,јерсу„Срем“и
овахалауСремскојМитровицимојадруга
кућа.Последесетгодинатешкомиједасе
одвојималимислимдамитребанекавећа
средина и јача лига. После две године у
СуперБлигимислимдајевремезанапре
дакујачојконкуренцији,гдећуидаљебити
једнаоднајмлађихиграчица,алићубити
уприлицидаодстаријихдевојаканештои
научим,пасенадамдаћувременомбити
свебољаибоља.„Војводина“јеекипакоја

једовеладостамладихиграчицаиимају
добарстручништаб,пасенадамдаћето
бити добра средина за мене. Тренираћу
напорнокакобисеизборилазаштовећу
минутажу.Наравно, јаћуувекбити „Сре
мово“детеиувекћуговоритидајетомој
клубимојадругакућаукојућусенадам
се, једног дана вратити. „Срему“ свакако
желим да следеће године уђе у Супер А
лигуидатуостанештодуже,кажеНаташа
Ћетковић која ускоропутује на припреме
најбоље националне селекције за наступ
наМедитеранскимиграмауАлжиру.
Митровачка рукометашица овде ће

бити у прилици да десетак дана припре
марадисаселекторомУрошемБрегаром
и нашим најквалиттенијим рукометаши
цама. Уколико остане у најужем кругу од
16рукометашицаупериодуод25.јунадо
5. јула текуће године дебитоваће за срп
ски национални тим. Наташини видици у
професионалномспортусежудоврхунске
европске рукометне сцене. Клубови који
су јој тренутно прирасли срцу јесу руски
„РостовДон“имађарски„Ђер“,пасенада
дабиудогледнојбудућностипореддреса
сениорскогдржавногтимамогланаступи
тиубојамаједогоддвапознатаевропска
клуба. Д . Мостар лић

Подр шка роди те ља
Развојни играчки пут и „крупне“ одлу

кеукаријерикодовакомладихиграчица
углавномсускопчанисаподршкомроди
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
професорауспортскомсмерушколекоју
похађа  „Митровачке гимназије“. Ипак,
свакодневна интересовања и дружење
савршњацимаНаташа јеморала „укло
пити“упрофесионалнеобавезекојесујој

тренутноуврхуприоритета.Значајпоме
нутогпозивазаучешћенакампуталена
та европског женског рукомета који је у
организацији ЕХФа организован у Бечу
крајемпрошлегодинеогледасеучиње
ницидајеонупућенсамоНаташиијош
дветалентованерукометашицеизСрби
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.

КАРА ТИСТ КИ ЊЕ „СРЕ МА“ У РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈИ СРБИ ЈЕ 

Одбра ње на титу ла бал кан ских шам пи он ки
Балканскопрвенствозадецу, сениореи

ветеранеодржанојеод3.до5.јунауБео
граду у организацији Балканског карате
савеза.Учешћенапрвенствуузелоједевет
земаља региона: Хрватска, Македонија,
Босна и Херцеговина, Грчка, Црна Гора,
Бугарска, Румунија, Словенија и Србија.
Учествовало је 1.200 такмичара који су се
надметалиуборбамаикатама.Репрезента
цијаСрбијезаузелајепрвоместоугенерал
номпласману,аодмахизањенашлисусе
БоснаиХерцеговинаиЦрнаГора.
Великидоприносрезултатусрпскерепре

зентацијена„Балканијади“–највећемтак
мичењузадецудочетрнаестгодина,дали
сутакмичариКаратеклуба„Срем“изСрем
ске Митровице заједно са националним
тренеромИвомВинковић.Србију су пред
стављале Митровчанке Дуња Бережни,
Дуња Павловић, Ирена Грујанић, Миона
Мурић,АнђелаПеровић,ХеленаМалбашић
иЖељкоМошић.Позивзанаступурепре
зентацији ових седам такмичара Карате
клуба„Срем“добилојенаосновупретходно
оствареногпласмананаквалификационим
такмичењимаидржавномпрвенству.
Младе такмичарке „Срема“ браниле су

бојесвојеземљеидонелеСрбијииСрем
скојМитровиципетмедаља:двазлатаитри

бронзе.ЗлатосуосвојилеАнђелаПеровић
иИренаГрујанић,абронзуДуњаБережни
укатегоријикатедевојчицедодеветгоди
на,АнђелаПеровићуборбамаукатегорији

девојчицедо12година(35кг)икататиму
саставу Анђела Перовић, Миона Мурић и
ХеленаМалбашић.

Д. М.

Кара те клуб „Срем“: Одли чан наступ наци о нал ног ката тима
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ОВАН:Улажетевели
кинапордаоствари
тепозитивнерезулта
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
дагубитенадуилидасеудаља
ватеодпартнера.

БИК: Савесно испу
њавате својдеооба
веза и делујете врло
ажурно приликом

испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност.Уодносусапартне
ром,нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносежељениефекат.

БЛИ ЗАН ЦИ: У скла
ду са приоритетима
које сте поставили
имате своју визију и

нежелитедаприхватитекомпро
миснарешењакојавампредла
жу одређени сарадници. Иску
ствовасопомињеданаправите
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
односунаочекивања.Вашалич
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
детесвесвојеидејеи
планове у дело.

Важно је да поред себе имате
особуодповерењаитимпрове
рених сарадника за које вас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу,немојте уза
луднопокушаватидапромените
партнерово понашање или да
мењатетокстварикојенезависе
одвашевоље.

ДЕ ВИ ЦА:Истовреме
ностеангажованина
вишепољаисавесно
испуњавате свој део

обавезаилинекезваничнедого
ворекојеиматесасарадницима.
Наставитесаозбиљнимпроцена
маипромишљањемувезинеких
новчаних понуда,немојте дозво
лити да неко одлучује у ваше
име. Партнер у вама подстиче
сумњичавостибројнапитањана
којанедобијатезадовољавајиће
одговоре.Важноједаподстичете
позитивнорасположење.

ВА ГА: Ново сазнање
позитивно утиче на
вашумотивацијуина
професионалну ори

јентацију.Сада имате добру
вољудасеангажујетенанеким
задатцимакојеможетедареша
ватеудоговорусасарадницима.
Љубавни догађаји које наслућу
јете имају неку необичну драж.
Допадају вам се поступци које
чинипартнеритоваснаводида
промените своје одлуке. Прати
васљубавнаинспирација.

ШКОР ПИ ОН: Осла
њатесенасвојепре
говарачкеманире,јер
дабездобреприпре

ме,плана или процене нема ни
заједничког пословног успеха.
Потребно једасеусаглашавате
са својим сарадницимаоко ува
жавања различитих интереса.
Пажњаиразумевањекоједоби
јатеукругусвојепородицеделу
јуврлоподстицајно.

СТРЕ ЛАЦ:Изненадни
пословниобртиделују
збунјујуће на вас,али
крајем наредне неде

ље ће се све стабилизовати.
Ваша креативност ће доћи до
изражајаивратитиваснасамврх
у вашем пословању. Слободно
можетедаинсистиратенасвојим
идејама,јериматеврлопоуздане
показатеље о успеху. У емотив
номзаносуспремнистедаучини
те нешто посебно како бисте
импресиониралисвогпартнера.

ЈА РАЦ: Потребно је
дасерастеретитеод
додатнихобавеза,али
немате довољно

енергије да се ангажујете на
више страна истовремено. У
достојанственом стилу и без
сувишнихпитањаприхвататесве
кориснесугестијекојевамупућу
ју блиски сарадници. Желели
бистедауспоставитебољукон
тролу над новим догађајима у
љубавномживоту.

ВО ДО ЛИ ЈА: Налази
тесезавеликикорак
испред других,јер
умете да предвидите

нечију реакцију или одговор у
пословним преговорима. Јасно
вам је да савременији приступ
заједничимтемамадоносидуго
рочнијиуспех.Постављатестро
гекритеријумепредвољенуосо
бу,али вас подстицај уме и да
делујеблаготворно.

РИ БЕ: 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
билокојуврстуризика.Обрадо
ваћеваспоступакнекихблиских
пријатеља. Налазите се у фази
емотивногузлета,такодаоднос
са партнером доживљавате као
остварењесвојихснова.

VREMEPLOV
8. јун

1942. Јапанске подморнице у
Другомсветскомратубомбар
довале највећи аустралијски
градСиднеј.
2004. Председник Кине Ху
Ђинтао допутовао у посету
Пољској, прву посету неког
шефакинескедржавеВарша
випосле55година.

9. јун
68.РимскицарНеронизвршио
самоубиствопоштогајеСенат
прогласио непријатељем
народаиосудионасмрт.
1898. Потписан споразум
којим је Кина Великој
Британији Хонг Конг уступила
на99година.

10. јун
1990.Напрвимвишестраначким
парламентарним изборима у
Чехословачкојод1946.победио
Грађански форум, који је
основао књижевник Вацлав
Хавел.
2001.МедијскимагнатСилвио
Берлускони по други пут
постаопремијерИталијепоšто
јењегова партија освојила30
одсто гласова виšе од било
које друге партије. Његова
влада59.уИталијиодДругог
светскограта.

11. јун
1955. На аутомобилској трци
“24сатаЛеМана”погинуло80
и повређено више од 100
људи после судара три ауто
мобила и њиховог улетања у
гледалиште.
1979.Умроамеричкифилмски
глумац Џон Вејн, звезда
вестернфилмова.

12. јун. 
1929.РођенаАнаФранк,аутор
дневникаострадаwуЈеврејау
окупираном Амстердаму у
Другом светском рату, који је
писала у тајном скровишту.
Убијена је у марту 1945. у
нацистичком логору Берген
Белзен. Од породице Франк
рат је преживео једино Анин
отац.

13. јун
31943. У бици на Сутјесци у
Другомсветскомратупогинуо
командант Треће дивизије и
члан Врховног штаба Народ
ноослободилачке војске Југо
славијеСаваКовачевић.Пост
хумно проглашен за народног
хероја.

14. јун
1904. Умро српски писац и
лекар Јован Јовановић Змај,
једна од најмаркантнијих лич
ностисрпскогдруштваудругој
половини XIX века. Борац за
националноиполитичкоосло
бођење,чланСрпскекраљев
ске академије и драматург
НародногпозориштауБеогра
ду (189098), најпознатији је
каодечијипесникиаутореле
гичнихличнихисповести.

HOROSKOP

Сре да, 8. јун (26. мај) 
Свети апостоли Карп; Свети
апостолАлфеј

Че твр так, 9. јун (27. мај) 
Свети свештеномеченик Тера
понт;ПреподобниЈованРуски

Пе так, 10. јун (28. мај) 
Преподобни Никита Исповед
ник;Епископхалкидонски

Су бо та, 11. јун (29. мај) 
Света преподобномученица
ТеодосијаТирска–Задушнице

Не де ља, 12. јун (30. мај) 
СилазакСветогДуханаапосто
ле–Педесетнице–Тројице

По не де љак, 13. јун (31. мај) 
Духовскипонедељак

Уто рак, 14. (1) јун  
Духовски уторак, Преподобни
ЈустинЋелијски

Crkveni
kalendar

Куглице
са кајсијама

Састој ци: 200грораса,250гр
маслаца, 200 гр шећера, 200 гр
млевеног кекса, ванилин шећер,
100грсувихкајсија,једнојаје

При пре ма: Орасе исецкајте у
блендеру. Маслац истопите на
ватри. Додајте шећер, млевени
кекси100грмлевенихораха.Све
промешајте и додајте ванилин
шећер, а потом и суве кајсије.
Промешајте.Додајтејајеипоново
мешајте. Од те смесе правите
куглице и уваљајте их у остатак
млевенихораса.

• И по ште ног чо ве ка 
мо же те пот ку пи ти, са мо 
мо ра те по ште но пла ти ти!
• Све што имам сам 
украо, са мо школ ску 
ди пло му и до зво лу за 
ау то сам ку пио!
• Нај лак ши на чин да ти 
име до спе у но ви не је да 
их чи таш док пре ла зиш 
ули цу.
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Дуго путо ва ње у Јевро пу
„Некако ми се то много отегло,

сталнонамтустојенекиуслови,’није
тидобра сукњадевојчице, врати се,
’ајдепоправиово...’.Мирадимо,ато
сталнонекакобежи!Јавишеотоме
не размишљам! Ценим идеју, али
уморила сам се“, изјавила је Кон
стракта, донедавна хероина дела
српске јавности који преферира
западнимоделиЕвропскуунију.Лич
но не знам шта је у тој изјави тако
страшно.Женасеуморила,и јасам
се уморила. Имам преко педесет
година и пола живота (не рачунам
време које сам провела у основној
школи)мипричајуоЕвропскојунији.
Хеј, бре, 22 године тлапњеидрнда
ња.Пада сеовдехтело уЕвропску
унију одавно бисмо били тамо.Него
јетокаоштојеонајвојникЈНА,када
јепочеоратуСловенији,рекаокада
сугапиталиштаседогађа:„Оникао
хоће да се отцепе, а ми им као не
дамо.“Еистотако,онинаскаозовуу
ЕУ,амикаохоћемо.
Незнамодкогамијевишемука,од

домаћихполитичаракојивишеоддве
деценијежваћуистутемукакојенаш
пут у ЕУ известан и како смо се ми
одлучилидасигурно,мајкеми,хоће
модабудемочлановиилиодевроп
ских бирократа који нас мало, мало
обилазе.Кадњихвидим (бирократе,
мислим)аутоматскимисесмучисва
каидејаЕУ.Незнамзашто,интимно
мислимдасухохштаплери,дадола
зеовдедасенафатирају,даразвија
ју сопствене бизнисе, јуре курве,
оргијају по сплавовима и уопште
понашају се онако како ни у лудилу
небисмелиусвојимлепоуређеним
земљама.Али,богатису,можеимсе.
Самисмосенаместили.Акосмо,или
се ту ради о неким другим идејама,
светлосним годинама удаљеним од
оногаштосеофицијелноговори.Ако
грешим,грехнамојудушу.
А још крајем осамдесетих година,

тачније 1987. године, значи пре 35
година,СтеванКопривицајенаписао
комедију,иликакојујеонназвао,гро
теску у двадесет три слике – „Дуго
путовање у Јевропу“. Представу је
режирао у Београдском драмском
позориштуЕгонСави,аЛазарРистов
ски(боже,какојебиомаестралан)је
глумиоцрногорског,тадакњазаНико

лу Петровића. Ко хоће, може да је
нађенаЈутјубу.ТајКопривицакаода
јебиовидовит.Невероватнојетошто
јејошпребилокаквепримислиоЕУ
искарикираоицрногорскодруштвоса
почетка20.векаиЦрногорце,њихово
јунаштвоикњазаНиколу,такодами
уопштенијејаснокакојеуопштепре
текао. Упркос хумору и лакоћи дија
лога,тојеипакслојевиткомадоуну
трашњим приликама тадашње Црне
Горе,нетомослобођенеисамостал
не.Абилојетуспрдњеисачасовима
голфа и валцера на двору књаза
Николе, приче да на Цетиње има
осамтенискихтерена...дизањазајма
дасекнегињиМиленикупебомбоне,

јерјеланепојеладветонебомбонаи
тако даље и томе слично. Да је то
неконатакавначинурадиоуСрбији,
небисемајциглавенаносио.
Уосновисеналазипричаопозиву

Црногорцима на светску изложбу у
Лондон,1906.године.Сердариивој
воде се мал’ нису поклали између
себе око тога шта послати на изло
жбу.Аниједанијебилопредлога,од
пуног џака одсечених турских глава,
преко свијетлог оружја, до оригинал
црногорскогбрда–штојебилаидеја
књазаНиколе.Ондастојинабрду,а
исподдапише: „ДетаљсаЛовћена“.
Исвејетонекакоишло,доксекњаз

није сетио да му треба новца и за
изложбу, те поче да диктира свом
секретару молбе за зајам разним
европским државама. А то изгледа
отприликеовако:„Жаомијештовас
морам подсјетити да Бог није био
милостивпремамоменароду.Сиро
машнасмоземља,изморенаратови
ма које смо водили за победу хри
шћанства над мухамеданством, за
крст часни и слободу свијетлу. Зато
васуимемоганародамолимзазајам
којићебитиискориштензанапредак
могнарода...итд,итд.“Кадсекретар
пита:„Хоћелидати?“Књазодговара:
„’Оћесоколе,каивазда.“Асекретар
натокаже: „Значидашаљемотајне
депеше.“ „Е, како си ми паметан
данас“,великњаз,„oвоједокументза
историју, за мемоаре не дај боже,
сачувај ово Стојане, а ми ћемо да
пошаљемо овако: Аустријанцима:
гарантдасенећемомешатиуњихо
венеприликеуХерцеговиниидаосу
ђујемо, оштро, београдску хушкачку
политику. Талијанима: да ћемо се
залагат’даимомогућимобољутрго
винуидаћемонаговорит’Аустријуда
им омогући веће присуство у Боки,
као и коришћење Боке за отварање
њиховетрговачкеекспозитуре.“
„АРусима?“питанеко.
„Русиманећемоништаособитида

пишемо“, каже књаз и брише сузе,
„онићепослат’јеримтребамо,јерих
волимо.Свећеовоједногаданабити
рускоинаше,аназападнекабудеко
мудраго.Тамонек’сеуједињујекос
ким’оће.Центарсветабиобиснаше
стране,снашеируске.Јестезапам
тилиово?“
Ето, била изложба у Лондону, не

билаизложбауЛондону,овдесеувек
водила слична политика. Наравно,
књижевнaделaнисуфакта,тојесло
бода уметника. Слобода од пре 35
година.Ималиданастаквеуметнич
кеслободеилиуметницасамо„мора
битиздрава“?
Погледајтеснимакпредставе„Дуго

путовање у Јевропу“, гарантујем да
се нећете покајати што сте на то
потрошили нештомало вишеод сат
времена.Веомајепоучно.Илекови
то, јер отклања сваку врсту бола и
нелагоде, ослобађа од фантазија и
враћауреалност.

„Руси ма неће мо ништа 
осо би ти да пише мо“, 
каже књаз и бри ше 

сузе, „они ће послат’ 
јер им тре ба мо, јер их 

воли мо. Све ће ово 
јед но га дана бити 
руско и наше, а на 

запад нека буде ко му 
дра го. Тамо нек’ се ује
ди њу је ко с ким ’оће. 
Цен тар све та био би с 
наше стра не, с наше и 
руске. Јесте запам ти

ли ово?“



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

КОН КУРС
ЗА ДО ДЕ ЛУ НО ВИ НАР СКЕ НА ГРА ДЕ 

„Вла ди мир Вла да Ћо сић“
за ре пор та жу об ја вље ну у пи са ним ме ди ји ма
(штам па и ин тер нет пор та ли) за 2022. го ди ну

До де љу ју се три на гра де ко је се са сто је од по ве-
ље и нов ча ног из но са. Нов ча ни из нос за пр ву на-
гра ду је 500 евра, за дру гу 300 евра, а за тре ћу 200 
евра.

Жи ри ће ра ди ти у са ста ву: Дра го рад Дра ги че вић 
(ко лум ни ста М но ви на), Жар ко Ра кић (но ви нар 
и не ка да шњи уред ник По ли ти ке), Че до мир Ке-
цо (но ви нар и не ка да шњи ди рек тор но во сад ског 
Днев ни ка), Дра га на Пе јо вић (но ви нар – уред ник 
у не дељ ни ку НИН) и Де ја на Ива но вић (но ви нар – 
уред ник у По ли ти ци). 

На гра да ће би ти до де ље на пр ви пут. 
По зи ва ју се но ви на ри да об ја вље не ре пор та же у 

пе ри о ду од 1. сеп тем бра 2021. до 31. ав гу ста 2022. 
го ди не у тек сту ал ном и ПДФ фор ма ту ша љу на 
e-mail адре су re dak ci ja@m-no vi ne.co m са на зна-
ком „ЗА КОН КУРС“. Је дан ау тор мо же да по ша ље 
ви ше ре пор та жа.

На гра де ће би ти уру че не 1. ок то бра 2022. го ди не 
у Срем ској Ми тро ви ци.

До дат не ин фор ма ци је на те ле фон 022/611-556 и 
066/643-73-53.

ВЕЧЕ ИНЂИ ЈЕ У НИШУ

Нека грли се север и југ
„Вече Инђи је у Нишу“ је омо гу ћи ло да се пред став ни ци ма тури стич ких аген ци ја 

и дру гих субје ка та тури стич ке при вре де, као и меди ји ма, пред ста ви гастро и вин-
ска пону да општи не Инђи ја

Тури стич ка орга ни за ци-
ја општи не Инђи ја у сре-
ду, 1. јуна, пред ста ви ла је 
сво ју бога ту и разно вр сну 
тури стич ку пону ду у окви-
ру мани фе ста ци је „Нека 
грли се север и југ“ у Нишу. 
Поме ну та мани фе ста ци ја 
одр жа на је пово дом обе-
ле жа ва ња град ске сла ве 
Ниша, а на осно ву пот пи-
са ног спо ра зу ма са Тури-
стич ком орга ни за ци јом 
Ниш. Публи ци у овом гра-
ду на југу Срби је пред-
ста ви ли су се првог дана 
мани фе ста ци је чла но ви 
Кул тур но - умет нич ког дру-
штва „Бран ко Ради че вић“ 
из Бешке. Након одр жа-
них зва нич них саста на ка 
усле ди ло је „Вече Инђи је 
у Нишу“ на коме је пред-
став ни ци ма тури стич ких 
аген ци ја и дру гих субје ка та 
тури стич ке при вре де, као 
и меди ји ма, пред ста вље-
на гастро и вин ска пону да 
општи не Инђи ја. 

Мани фе ста ци ји је при-
су ство вао и пред сед ник 
општи не Инђи ја Вла ди мир 
Гак а по поврат ку у Инђи-
ју иста као је да је вео ма 
задо во љан на који начин 
Тури стич ка орга ни за ци-

ја пред ста вља ту срем ску 
општи ну на број ним мани-
фе ста ци ја ма.

– До пре годи ну и по 
дана мало се зна ло о раду 
Тури стич ке орга ни за ци је 
општи не Инђи ја а већ про-
шле, били смо кан ди да-
ти за награ ду „Тури стич ки 
свет Вој во ди не“ и ран ги ра-
ни смо међу нај бо ље три, 
исти че Гак и дода је:

– Ми се не задо во ља-
ва мо тиме да смо дру ги, 
тре ћи или пети, већ да смо 
убе дљи во први. Ради ће-
мо даље на томе. Наше 
пред ста вља ње у Нишу је 
само још јед на од актив-
но сти у циљу пред ста вља-
ња Инђи је и тури стич ке, 
гастро ном ске и ено пону де 
нашег гра да.

Како је иста као пред-
сед ник општи не Инђи ја, 
са пред став ни ци ма Гра-
да Ниша раз го ва ра ло се 
и о при вред ним тема ма 
али циљ уче шћа на мани-
фе ста ци ји „Нека грли се 
север и југ“ био је на спа-
ја њу раз ли чи то сти јед ног 
и дру гог гра да и кул ту ре, 
ношње, хра не са тих под-
руч ја.

М. Ђ.

Вла ди мир Гак на мани фе ста ци ји у Нишу

Пред ста вље на гастро пону да у Нишу


