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062/670 - 415
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(хаварије, неконтролисаног цурења)
позвати на следеће бројеве:
022/622 - 678
062/670 - 520
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
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ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА И НАГРА ДА МИТРОВАЧКИМ ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Они су понос Сремске Митровице

Ви сте понос ваших родитеља, ваших школа и нашег града, рекла је градоначелница Светлана Миловановић

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

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

Митровачки ђаци генерације

Најбољима, међу најбољима, ђацима генерације основних и средњих
школа додељена су признања и вредне
награде у четвртак 23. јуна у Градској
кући у Сремској Митровици. За 18 ђака
генерације обезбеђене су дипломе,
комплети књига и новчане стимулације
у висини од 20.000 динара. Приликом
уручења награда градоначелница Светлана Миловановић је овим успешним
младим људима пожелела све најбоље
у даљем школовању.
– Правилник према коме се одређује
ко ће бити ђак генерације састоји се из
два дела. Први део чине успеси са такмичења, Вукова диплома, као и успех
у школи. Међутим, онај други део, не
мање важан, односи се на залагање
ученика у односима са својим школским друговима и наставницима. Ви сте
понос ваших родитеља, ваших школа и

нашег града, рекла је градоначелница
Светлана Миловановић.
Сремска Митровица ове године има
11 ђака генерације основних и седам
ђака генерација средњих школа, а
награде су за све исте.
– На овај начин желимо да покажемо
деци да бринемо о њима, зато што су
њихова постигнућа завидна и да желимо да се врате у свој град, када заврше
школовање, рекла је Снежана Коњевић
заменица начелника Градске управе за
образовање.
Међу ђацима генерације и овај пут се
нашла Анђела Томић, која је била ђак
генерације и пре четири године, када је
завршила основну школу. То је доказ да
се подстрек и те како исплати.
– Драго ми је што сам поново овде.
Сећам се да ми је и у основној школи
био изузетно леп осећај доћи овде и

Митровачки ђаци генерације
Основне школе
„Бранко Радичевић“ Кузмин – Бошко
Петковић;
„Јован Јовановић Змај“ Мартинци –
Дејан Вујић;
„Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак –
Марија Ана Кузминац;
„Јован Поповић“ Сремска Митровица –
Леа Недимовић;
„Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица – Николина Мићић;
„Бошко Палковљевић Пинки“ Сремска
Митровица – Ива Селаковић;
„Слободан Бајић Паја“ Сремска Митровица – Јована Врекић;
„Свети Сава“ Сремска Митровица –
Лазар Ратић;
„Добросав
Радосављевић
Народ“
Мачванска Митровица – Уна Станковић;
„Митровачка гимназија“, основно обра-

зовање – Марко Пепелчевић;
Музичка школа „Петар Кранчевић“,
основно образовање – Ирена Панић
Средње школе
„Радивој Поповић“ Сремска Митровица
– Јова Станковић;
„Митровачка гимназија“ Сремска Митровица – Данило Митровић;
„Драгиња Никшић“ Сремска Митровица
– Јелена Здјелар;
„Прехрамбено – шумарска и хемијска
школа“ Сремска Митровица – Јована
Хинић;
СТШ „Никола Тесла“ Сремска Митровица – Стефан Васиљевић;
Економска школа „9. мај“ Сремска
Митровица – Николина Ненадовић;
Музичка школа „Петар Кранчевић“
Сремска Митровица – Анђела Томић

Светлана Миловановић

примити награду и признање. Надам се
да ћемо се ми, свршени средњошколци, овде опет вратити, да примимо стипендије и да ће се и даље наш рад и
труд вредновати. Планирам да упишем
Музичку академију у Београду, изјавила
је Анђела Томић, ђак генерације Средње музичке школе „Петар Кранчевић“.
У име свих награђених присутнима
се обратио ђак генерације Митровачке
гимназије Данило Митровић.
– С обзиром на то колико је Митровачка гимназија јака образовна институција, част је бити ђак генерације
у таквој школи. Ово је подстрек за
даље напредовање и развој. Изузетну захвалност дугујемо Граду Сремска
Митровица, рекао је Данило Митровић, будући студент Електротехничког
факултета.
У пригодном културно уметничком
програму поводом свечаности учествовале су флаутисткиње Леа Недимовић и Ирена Панић, као и хармоникаш
Бошко Петковић, а сво троје су такође
овогодишњи ђаци генерације.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

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

Pi{e:

Драгорад Драгичевић
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Како ми да забoравимо
ако нам они памте

редседник Србије Александар
Вучић је пре годину дана рекао да
ће Србији бити понуђено решење
косовског проблема које Србија неће
моћи да прихвати и неће смети да одби
је. Председник ни тада није нагађао
какво би то решење могло да се понуди
Србији, али какво год да је очекивао
никако није рачунао на тако ружну пону
ду какву је у Београд донео немачки кан
целар Олаф Шолц. Канцеларов захтев
да Србија прихвати међусобно призна
ње са својом неправно отцепљеном
јужном покрајином тачно показује да се
Запад ни за корак није померио из 1999.
године. Сви изливи похвала српском
напретку на „европском путу“, ма шта то
значило, били само пуке лисичарије које
су имале за циљ да гавран формално
призна да месо које је већ испустио није
требало ни да припада њему него лиси
ци.
Нећемо моћи да прихватимо, а одбити
не смемо. Ако председник препоручи
одбијање понуђеног, јер „не може да при
хвати“, већинска Србија разумеће то и
опростиће му чак и по цену да њен
„европски пут“ још дуго остане само
обична калдрма. Ако пак сам препоручи
грађанима понуђено, јер „не сме да
одбије“, суочиће се са неразумевањем
свог изнуђеног избора, после кога ће
Срби желети мање у ЕУ него што ЕУ
жели њих.
Срби не могу да нађу ни једно здраво
разумско објашњење за безрезервну
верност администрације ЕУ неправној
административној линији коју би и сами
Албанци, ако их мало гурну лактом у
ребра, кориговали за наградно месту у
Уједињеним нацијама. Разуме се да
здраворазумско није математичка кате
горија, јер се његова оптика прилагођава
нацији и култури, и ми се овде огранича
вамо на српско здраворазумско, које
види да чак и Американцима не смета ни
једно решење о коме се договоре Срби и
Албанци, смета само ЕУ.
Чиме је данашња Србија заслужила
код ЕУ такав однос и чиме су Албанци
задужили ЕУ за њену верност неправној

граници коју би они сами променили за
признање од стране Србије?
Срби не могу да у данашњици нађу
рационалан одговор на то питање. У
будућности такође не могу јер не знају
како је у ЕУ виде они који се највише
питају, па по одговор, изгледа, морају
ићи у прошлост.
О томе данашња Србија мора отворе
но да проговори, и довољно гласно да и
немачки грађани то чују. Страх да ће се

Немци су најгласнији
када се од Срба тражи да
забораве прошлост, а
управо они не могу да
забораве да Срби у њихо
вим историјским грешка
ма нису били на њиховој
страни. И бране унутра
шњу границу Србије као
да је свети грал иако су и
сами стали на здраве
ноге укидањем унутра
шње, међунемачке, гра
нице, једнако тековине
из Другог светског рата
као што је и администра
тивна линија између уже
Србије и Косова
увредити немачке фирме које у Србији
„запошљавају више од 70 хиљада рад
ника” нема никаквог основа, јер немачки
капитал није ни дошао у Србију из љуба
ви према Србима већ због јефтиног гаса.
Глас Петера Хандкеа не може да замени
глас саме Србије, која обилази око овог
питања као киша око Крагујевца. Гле,
Крагујевца.
Немци су најгласнији када се од Срба
тражи да забораве прошлост, а управо

они не могу да забораве да Срби у њихо
вим историјским грешкама нису били на
њиховој страни. И бране унутрашњу гра
ницу Србије као да је свети грал иако су
и сами стали на здраве ноге укидањем
унутрашње, међунемачке, границе, јед
нако тековине из Другог светског рата
као што је и административна линија
између Београда и Приштине.
Да за Србе нешто није у реду са
немачким односом према косовском
проблему указује и канцеларово ћутање
о приштинском неиспуњавању Брисел
ског споразума. Приштина се охрабрује
на дијалог али јој се намигује да не жури
са испуњавањем уговорених обавеза. С
тога је тешко одолети утиску да се европ
ска администрација, под кључним утица
јем Немачке, мршти на могући договор
који би и Албанцима и Србима омогућио
да им корекцијом граница прошлост
остане у прошлости, па нека је памте
они којима је довољно и дописују они
којима је мало, ако њиховим гласачима
годи.
аније смо наслућивали да се ЕУ не
радује брзом решењу косовског
проблема, јер би се решењем испу
стило из руку средство притиска на
Србију. Ако је тога и било у условима
пристојних немачко -  руских односа,
избијање рата у Украјини мотивисало је
Немце да скрате сопствено пренемага
ње и затраже од Србије да одмах призна
Косово и истовремено наљути Русију
увођењем санкција. Разљућена Русија,
рачунају, неће ветом бранити Резолуцију
1244, и ствар ће бити решена свиђало се
то Србији или не.
Тада би и комесари ЕУ могли да се
одморе од свакодневног напорног обе
ћавања пријема Србије у унију, могли би
скрушено да слегну раменима и покажу
да на вратима кроз која Србија мора да
прође стоји Хрватска и показује на неу
ређену речну границу, на неиспуњене
„обавезе“ Србије у реституцији имовине
бивше заједничке државе, на став Срби
је о Јасеновцу, на противљење СПЦ
канонизацији Степинца, на српско „своја
тање“ Марина Држића.

Р
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ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Биљана Јанковић председница
Општине Беочин
Кратка
биографија

Биљана Јанковић

Након неколико одлагања
због недостатк а кворума, у
Беочину је у уторак 21. јуна
одржана седница Скупштине
општине на којој је професор
ка географије Биљана Јанко
вић, са листе „Александар
Вучић: За нашу децу“ једно
гласно изабрана за председ
ницу Општине. Од 23 одбор
ника, колико их има у беочин
ској Скупштини, седници је
присуствовало њих 22.
Одборници су једногласно
изабрали и заменика пред
седнице Општине, Стефана

Чланови Општинског већа

Томића, са лице „Социјалисти
Беочина“, као и шест чланова
Општинског већа. У Општин
ско веће изабрани су Мило
ван Старчевић, Велимир
Вуковић, Саша Миловановић,
Саша Савић, испред СНС и
Јасна Јандрић и Милан
Зорић, на предлог СПС. Тиме
је постало јасно да је у Скуп
штини општине Беочин ство
рен а
коал иц ија
Српс ке
напредне странке и Социјали
стичке партије Србије.
У свом обраћању одборни
цима са скупштинске говорни

це Биљана Јанковић је иста
кла да је потребно радити
брзо, одговорно и плански
како би Беочин наставио да
се развија.
– Наш циљ су задовољни
грађани у свих десет месних
заједница општине Беочин.
Заједно можемо све, поручи
ла је председница Општине
Беочин, Биљана Јанковић.
Одборницима се обратио и
Стефан Томић, новоизабрани
заменик председнице Општи
не и у име СПС честитао
избор нове председнице чла

Биљана Јанковић је по
струци професор географи
је. Рођена је у Новом Саду,
а живи у насељу Бразилија.
Завршила је гимназију
„Јован Јовановић Змај“ и
Прир одн о
матем ат ичк и
факултет у Новом Саду.
Радила је у основним и
средњим школама као про
фес ор, као координатор
геронто службе. Била је
запослена   у беочинској
„Топлани“, а тренутно ради
у Националној служби за
запошљавање у Беочину.
Како сама каже, веома је
поносна на удружење жена
„Браз ил ијанс ки
бисер и“  
које је основала, а које се
поред креативног бави и
хуманитарним радом.
– Бавимо се неговањем
сатарих заната, културе и
традиције. Учествовали смо
на многим манифестација
ма и изложбама, у хумани
тарним акцијама. Поносна
сам на ово удружење и због
тога што смо Бразилију, јед
но мало место, али и целу
општину Беочин на тури
стичк ој
мапи
учин ил и
видљивијом, рекла је Биља
на Јанковић.
Биљана Јанковић је уда
та, мајка троје деце, једног
апсолвента, једног будућег
студента и једног средњо
школца.

Одборници СО Беочин
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГАСИФИКОВАН
СЕВЕРНИ ДЕО НАСЕЉА „МАТИЈА ХУЂИ“

У току пријаве
за прикључење
на гасовод

Стефан Томовић

нова Општинског већа.
Одборницима су се обрати
ли и шефови одборничких
група у Скупштини, Лука
Апић, шеф одборничке групе
„Александар Вучић: За нашу
децу“ и Ненад Пекез, шеф
одборничке групе „Социјали
сти Беочина“. Обојица су
изразили задовољство због

будуће сарадње две одбор
ничке групе, а Лука Апић је
своје излагање завршио речи
ма да је потребна заједнички
рад и у шали додао: „Хајде да
Беочин заиста постане „гра
дић Пејтон“, као што то и
заслужује.
Светлана Ћосић
Фото: Исмет Адемовски

Усвојен завршни
рачун буџета
На дневном реду прошло
недељне седнице нашло
прек о двадесет тачак а.
Одборници су усвојили
завршни рачун општинског
буџета за 2021. годину као и
низ одлука из области урба
низма, јавног здравља и
пољопривреде. Дата је
сагласност на посебан про

грам коришћења субвенција
из буџета комуналним пред
узећима „Топлана“ и „Бео
чин“, усвојен је програм
пословања „Топлане“, изве
штај о раду Центра за култу
ру, спорт и туризам, Општин
ског штаба за ванредне
ситуације, као и друге одлу
ке и решења.

Гасификација насеља „Матија Хуђи“

Током викенда завршени су
радови на прикључном гасо
воду за Мерно регулациону
станицу Стамбеног насеља
„Матија Хуђи“. Завршено је
испитивање мреже што је
предуслов за пуштање гаса у
прикључни гасовод и Мерно
регулациону станицу. Тако је
и званично гасифик ован
северни део насеља и сви
заинтересовани могу да под
несу и захтев за прикључење
на гасну мрежу.
– Сви грађани који су заин
тересовани за прикључење
на гасну мрежу треба да
искористе прилику да сада
поднесу захтев, јер постоји
могућност да потпишу уговор
по знатно повољнијој цени,
по цени групног прикључка.
Сви који се буду накнадно
јављали и подносили захтеве
неће имати ову погодност.
Наиме, ми смо у обавези по
методологији да закључујемо
уговоре по цени типског при
кључка, па је ово прилика и
да грађани уштеде. Важно је
напоменути и да од броја
заинтересованих зависи и
динамика прикључења згра
да и изградња прикључака.
Зграде у којима се јави већи
број заинтересованих имаће
приоритет за извођење при
кључака, тј. већ у наредној
сезони моћи ће да користе
природни гас као енергент у
својим домовима, рекла је
Даница Недић в.д. директора
Јавног предузећа „Срем-гас“

Даница Недић

Сремска Митровица.
Прикључн и гас овод је
дужине 300 метара, а најзах
тевнији део изградње се
односио на раскопавање угла
улица Краља Петра I и Север
ни бедем. Иако је најављено
да ће радови трајати цео про
текли викенд, све је завршено
и пре рока па је саобраћај
успостављен већ у суботу у
поподневним часовима. Укуп
на вредност пројекта је око 30
милиона динара. Та вредност
се односи на изградњу при
кључног гасовода до Мерно
регулационе станице, стани
цу, разводни гасовод кроз
насеље са прикључним гасо
водима до зграда, регулацио
не станице, челични развод
кроз зграде и мерно регула
циона опрема. Укупна дужина
гасовода за поменуто стамбе
но насеље биће 1400 метара.
Т. П.
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ОТВОРЕНО СЕНЗОРНО ИГРАЛИШТЕ У ШОСО „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ“

Реквизити за развијање
моторичких способности

Полигон спретности

Акција уређења дечјих игралишта се неће зауставити док сва игралишта не буду уре
ђена, рекао је Владимир Павловић, председник Скупштине града Сремска Митровица
У дворишту Школе за основно и сред
ње васпитање „Радивој Поповић“ отво
рено је сензорно  игралиште, уз финан
сијску помоћ компаније „Eaton Electric“
Сремска Митровица, Предшколске уста
нове „Стоногица“, локалне самоуправе и
Ветерана кошаршаког клуба „Сремци“. У
уторак 21. јуна учесници на овом пројек
ту су заједно обишли постављено игра
лиште.
– Директор школе Негован Николић је
до сада много пута доказао да је спосо
бан да окупи људе око добрих пројеката,
а када се људи окупе, онда настане ова
ко лепа ствар. Ово је само једно од игра
лишта у низу које ће локална самоупра
ва да уреди до краја ове године, а нада
мо се и следеће. Акција уређења дечјих
игралишта се неће зауставити док сва
игралишта не буду уређена, рекао је

Владимир Павловић, председник Скуп
штине града Сремска Митровица.
Пројекат сензорног игралишта реали
зован је захваљујући спроведеном кон
курсу  компаније „Eaton Electric“, на којем
је школа „Радивој Поповић“ конкурисала,
а тиме су обезбеђена значајна финансиј
ска средства. Помогли су и други наве
дени учесници пројекта.
– Сензорно игралиште је едукативна
платформа која доприноси сензорном
развоју деце, која пролазе полигон спрет
ности, али није такмичарског карактера.
Реквизити су предвиђени за игру, као и
њихов распоред и пажљиво су осми
шљени тако да деца кроз игру развијају
различите функције, рекла је Милица
Виторовић, дефектолог.
Са Предшколском установом „Стоно
гица“ школа „Радивој Поповић“ од раније

негује сарадњу, која се наставила кроз
овај пројекат.
– Осим примарне делатности, а то је
образовање, негујемо и свест филантро
пије, те смо због тога усмерили велики
број акција ка школи „Радивој Поповић“,
рекла је Весна Станимировић из „Стоно
гице“.
Владимир Секулић из ВКК „Сремци“ је
додао да клуб годинама организује хума
нитарне турнире и да у складу са могућ
ностима, пуног срца се одазивају и на
позиве других суграђана.
Свечаном отварању игралишта су
поред ђака школе „Радивој Поповић“ и
предшколаца из „Стоногице“, присуство
вала и деца из из Основне школе „Јован
Јовановић Змај“.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Ауто – седишта за мајске бебе
Акција поделе ауто седишта свим
митровачким бебама рођеним у 2022.
години, коју реализује Град Сремска
Митровица у сарадњи са градским
Саветом за безбедност саобраћаја,
наставља се уручењем ауто седишта
бебама рођеним у месецу мају. Ова
акција се спроводи у оквиру прона
талитетне политике Града, са циљем
повећања заштите и безбедности
најмлађих суграђана као најрањиви
јих учесника у саобраћају.
Присутним родитељима, бакама и

декама, обратио се Петар Самарџић,
заменик градоначелнице, а потом је
приказан кратак филм о правилном
коришћењу ауто седишта, у зависно
сти од узраста детета. Поред оба
везног поседовања ауто седишта у
путничким аутомобилима једнако је
важна и њихова правилна употреба.
Поклон ауто седишта, укупно 40
за мајске бебе, уручио је Витомир
Обренчевић, в. д. начелника Град
ске управе за саобраћај, комуналне
и инспекцијске послове.

Уручење ауто – седишта

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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„УПОЗНАЈМО ПРИЈЕДОР У ИНЂИЈИ“

Заједничке активности
братских градова
Делегација града Приједора
боравила је прошле недеље у
братској општини Инђија. Наи
ме, једна од активности је и
састанак који је одржан у згра
ди општине Инђија а на којем
је било речи о даљој сарадњи
два братска града. Повеља о
братимљењу општине Инђи
ја и Приједора, потписана   је
у марту прошле године а од
тада до данас реализован
је низ активности, истакао је
Ђорђе Димић, председник
Скупштине општине Инђија.
Убрзо је потписан Споразум о
сарадњи две туристичке орга
низације а почетком текуће
године инђијски ђаци основ
них школа боравили су у При
једору.
–
Братимљење
између
Инђије и Приједора реализо
вано је као резултат добрих
односа које смо имали и пре
званичног потписивања Мемо
рандума о сарадњи, истакао је
Димић и додао да се потписи
вањем званичног акта желело
да се продубе већ добре одно
се.
Он је навео да су ефекти
братимљења су већ видљи
ви, јер су деца из Инђије
зимус боравила у Приједору,
док деца из Приједора ускоро
долазе да део летњег распу

Делегација Приједора на састанку са представницима Инђије

ста проведу у Инђији.
– Било ми је драго када сам
на састанку са председни
ком СО Инђија чуо да се ова
сремска локална самоупра
ва побратимила до сада са
неколико градова, а да су по
њиховом мишљењу са Прије
дором односи најинтензивни
ји. Драго нам је што се наши
братски односи граде пре све
га на сарадњи и спровођењу
активности које укључују мла

де из оба града. Када повезу
јемо децу, то значи да радимо
на будућности и на дугороч
ном учвршћивању односа два
града и њихових становни
ка, рекао Мирсад Дуратовић,
председник Скупштине града
Приједор.
Током вишедневне посе
те делегације из Приједора,
становницима Инђије омогу
ћено је да упознају туристич
ку, културну и гастро понуду

босанско-херцеговачког града
у Келтском селу у оквиру дога
ђаја који је симболично назван
„Упознајмо Приједор у Инђи
ји“. Гости из Приједора пред
ставили су се Инђинчанима на
најбољи начин, како је рекао
Мирсад Дуратовић, председ
ник Скупштине града Прије
дор, и то кроз изложбу слика,
презентацију домаћих произ
вода, позоришну представу и
музички концерт.
М. Ђ.

„СЦЕНА ФЕСТ“ ОД 30. ЈУНА ДО 4. ЈУЛА

За свакога понешто...

„Сцена фест“ у Инђији, 22.
по реду, доноси велики број
изненађења а то се пре свега
односи на број концерата нај
познатијих музичких имена
данашњице. Од 30. јуна до 4.
јула на спортским теренима
код Културног центра љуби
тељи музике и позоришта
уживаће у добро испланира
ном програму за чији садржај
је задужен Културни центар
Инђија уз покровитељство
Општине Инђија. Програм
овогодишњег „Сцена фест“-а
званично је представљен на
конференцији за медије на
којој је говорила Ружица
Јовановић, директорица Кул
турног центра у Инђији. Како
је истакла, 22. „Сцена фест“
отвориће концерт оперске
диве Јадранке Јовановић
који почиње у 21 часова.

– Већ 1. јула настављамо
са музичким програмом, од
21 часова наступиће тамбу
рашки оркестар „Ла банда“ из
Новог Сада а након њих у 22

сата легенда тамбурашке
музике Звонко Богдан, исти
че Ружица Јовановић.
У суботу, 2. јула од 22 сата
наступају „Бајага и инструк

тори“. У недељу, 3. јула са
почетком у 21 сат на спорт
ским теренима код Културног
центра наступиће рок група
„Ван Гог“, док ће исте вечери
од 22 сата наступити Дејан
Петровић и „Биг бенд“.
Фестивал ће затворити зве
зда народне и поп музике,
Ацо Пејовић чији концерт је
заказан за понедељак, 4. јул
са почетком у 22 часова.
– Ове, као и претходних
година, трудили смо се да
програм фестивала конципи
рамо тако да задовољимо
најразличитије музичке укусе
наших суграђана, те верујем
да ће свако наћи нешто по
свом укусу, рекла је директо
рица КЦ Инђија.
Улаз на све концерте је
бесплатан, поручују из Кул
турног центра Инђија. М. Ђ.
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ГРАДОНАЧЕЛНИК ШИКЛОША У ИРИГУ

Узвратна посета Ирижанима

Посета иришкој општини

Представници Шиклоша су били у јед
нодневној посети Иригу, где су их прими
ли председник Општине Тихомир Стоја
ковић и начелник Општинске управе
Оливер Огњеновић, који су крајем про
шле године први пут били у посети овом
мађарском градићу.
Ово је била узвратна посета и састанак
представника два града слична по броју
становника, али и привредној и туристич
кој оријентацији, те је за наредну годину
најављено и њихово братимљење.
Тихомир Стојаковић је изразио задо
вољство овом узвратном посетом, где су,
сем представника власти, дошли и пред
ставници српске заједнице у овом гради
ћу.
– Шиклош је као и наша општина тури

Тихомир Стојаковић и Ригл Габор

стичко - пољопривредни крај, имају вина
рије као и ми, купалишта и бање као и
ми. Имамо много заједничких тема на
којима можемо заједно да радимо. Тема
је и аплицирање за заједничке пројекте
прекограничне сарадње, истакао је Сто
јаковић.
До контакта је дошло, како каже, преко
заједничких пријатеља.
– Желимо да се ова сарадња настави и
у наредном периоду на добробит грађана
Ирига и Шиклоша, додао је Тихомир Сто
јаковић.
Шиколош, слично као и Ириг, има око
10.000 становника, а Ригл Габор, градо
начелник Шиклоша истиче да је овај град
аплицирао за средства за пројекте у
области туризма.

– Шиклошка тврђава са дворцем је нај
боље сачувана у Мађарској. Рачунамо
на озбиљну финансијску помоћ мађар
ске Владе у овој области, а све то се
повезује и са инвестирањем у наше
купалиште. Ту ћемо такође имати пове
зне тачке са нашим пријатељима из Ири
га, а такође имамо и додирне тачке што
се тиче активног туризма. Ириг распола
же са великом зеленом површином
националног парка, тражићемо савете и
искуства, јер и град Шиклош такође рас
полаже са великом зеленом површином,
а део је и под заштитом, рекао је Ригл
Габор.
Доста се полаже и на вински туризам
па је у мађарској делегацији био и члан
који се бави производњом вина и вин
ским туризмом.
– Искрено се надамо да ћемо код сле
дећег конкурса из ових области моћи да
остваримо и заједнички пројекат преко
граничне сарадње, истиче градоначел
ник Ригл.
Он сматра да оно што свакако олакша
ва ову сарадњу је изузетно пријатељство
две земље - Србије и Мађарске.
– До сада нисмо имали град побрати
ма у Србији, веома смо се радовали да
смо се пре осам месеци најзад срели.
Припремамо се за догађај који зовемо
рођендан нашег града на пролеће сле
деће године, тада ћемо да позовемо све
наше партнере и тада ћемо и потписати
званично братимљење са Иригом, наја
вио је градоначелник Ригл Габор.
После званичног пријема у општинској
згради, гости су посетили Фрушке терме,
манастире Старо и Ново Хопово, Вина
рију „Деурић“ и хотел „Норцев“.
С. Џакула
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ИРИГ

Радови на ревитализацији
пута Ириг - Марадик

Тихомир Стојаковић обишао радове

На државном путу II Б реда број 313,
Ириг – Марадик, у току су радови на
санацији коловоза на деоници у дужи
ни 4,7 километара, од Ирига до изво
ра Светог Николе, односно Нерадинске
чесме. Радови су почели 20. јуна, а рок
за завршетак радова, које изводи рум
ско предузеће „Сремпут“ а. д. је 90 дана.
На поменутој деоници се обавља ски
дање постојећег слоја асфалта, вршиће
се ојачање коловозне конструкције дро
бљеним каменом и асфалтирање са два
слоја асфалта: носећи слој - БНС девет
центиметара и завршни, хабајући слој
АБ пет центиметара.
Према информацијама добијеним из
ЈП „Путеви Србије“, које је инвеститор
радова, банкине пута ће бити ојачане
каменим материјалом, поред трасе пута
биће ископани канали, а у усецима ће
бити направљене асфалтне риголе. И

док трају радови на овој деоници ће се
обављати саобраћај, са наизменичним
пропуштањем возила, зависно од врсте
радова које се изводе. Потпуна обуста
ва саобраћаја је планирана само током
извођења асфалтних радова, али само
на појединим под –деоницама, током
дана, о чему ће учесници саобраћаја
бити благовремено обавештени.
Радове на овој деоници пута обишао је
24. јуна председник Општине Ириг Тихо
мир Стојаковић који је истакао да је пут
био у изузетно лошем стању, али уз то уз
заиста фреквентан саобраћај.
– Kоначно могу са поносом кажем да је
ово велики дан за општину, а још већи за
мештане источног дела наше општине.
Ово је прва фаза рехабилитације , тако
да се неће одмах радити пут у укупној
дужини од 12 километара до Марадика,
већ до такозване Нерадинске чесме у

Ревитализовано преко
50 километара путева
У протекле две године у иришкој општи
ни је ревитализовано преко 50 километа
ра путева: комплетно је рехабилитован
Гребенски пут на деоници кроз иришку
општину, потом пут Ириг -  Врдник, као и
Јазак - Мала Ремета, а свакако да Ирижи

ни највише очекују од Фрушкогорског
коридора, који би требало да се заврши
до марта 2024. године. Овај коридор ће
решити њихове проблеме везане за изу
зетно фреквентан саобраћај и пролаз
тешких камиона кроз сам центар Ирига.

дужини преко четири километра, од Ири
га, где радови почињу код зграде поли
цијске станице, односно од државног
пута М21, истиче председник Стојаковић.
На овој траси пута се налазе и три изу
зетно значајна манастира: Гргетег, Кру
шедол и Велика Ремета, као и три језе
ра: Добродол, Шатринци и Шелевренац,
великог туристичког потенцијала.
– Имамо велики број екскурзија и тури
ста који обилазе манастире и језера,
а важно је да је ово и најкраћи пут до
Инђије, којим велик број људи са наше
територије иде у Инђију на посао. Ово је
и најбржи пут до излаза на ауто - пут ка
Београду, на петљи Марадик. Људи ће
добити на времену јер ће моћи да се кре
ћу брже и безбедније. Имали смо ширину
пута од шест метара, где је једна полови
на била добра, друга није, тешко је било
мимоилажења, што ће овом ревитализа
цијом бити превазиђено, каже први човек
иришке општине, који додаје да захвал
ност свакако дугују и председнику Вучи
ћу и Републици Србији за ове путеве.
Тихомир Стојаковић каже да румски
„Сремпут“ већ неколико година ради
путеве у иришкој општини, уз поштовање
рокова и добар квалитет.
Имајући у виду опредељење ове
локалне самоуправе ка развоју туризма
за шта има изузетних потенцијала, сва
како је да је добра путна инфраструктура
изузетно важна. 
С. Џакула
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ОПШТИНА ЛЕТОВАЊЕМ НАГРАДИЛА 55 УЧЕНИКА

Леп одмор у Херцег Новом

Награђени ученици

Председник општине Пећинци Синиша
Ђокић испратио је 20. јуна најуспешније
ученике основних и средње школе на
наградно летовање у Херцег Новом.
Општина Пећинци већ осам година бес
платним летовањем награђује ученике
који постижу најбоље резултате у учењу
и у школском спорту, у сарадњи са Спорт
ским савезом „Развој спортова“ који је
организатор летовања.
Председник Ђокић каже да је мера
награђивања најуспешнијих ученик а
наградним летовањем била пун погодак
и да ученици показују много веће залага
ње, како у школи, тако и на спортским
борилиштима.

– То нам је од почетка и био циљ, да
деци покажемо да се рад и залагање
исплате. Летовање је организовано као
активан одмор, а деца ће, поред купања
и одмарања, имати организоване спорт
ске активности и излете. Ове године на
летовање иде 55 ученика, у пратњи три
наставника физичког васпитања и једног
лекара, тако да ће имати све услове за
леп и безбедан одмор, рекао је Ђокић.
Александар Исаков, ученик Средње
Техничке школе „Миленко Веркић Неша“
на смеру мехатроничар, летовање је
освојио успесима на школским спортским
такмичењима, а како нам је рекао, лето
вање му много значи и очекује добар

провод, јер путује са друговима и друга
рицама из своје школе.
И родитељи су задовољни што локал
на самоуправа примећује и награђује
успехе њихове деце.
– Моја ћерка Невена је друга година
економске школе, а летовање је освојила
као одличан ученик. Ово је први пут да
иде на наградно летовање и обрадовала
се што је Општина приметила и одлучила
да награди њен успех, тим пре што на
летовање иде са другарима из школе. И
ми родитељи смо задовољни што знамо
да ће о деци водити рачуна и наставници
и лекар, па мање бринемо, рекао нам је
Саша Николић из Суботишта.
Д. С.

ЦРВЕНИ КРСТ НАГРАДИО ХУМАНЕ КОМПАНИЈЕ И ЊИХОВЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Широко срце пећиначко

Црвени крст Србије доде
лио је недавно компанији
„Пери оплате“ плакету „Широ
ко срце“ у знак признања за
постигнуте изузетне резултате
на омасовљењу добровољног
давалаштва крви у 2022. годи
ни. Признање је директору
компаније Милету Бојанићу
уручила секретарка Црвеног
крста Пећинци Гордана Коње
вић.
– Компанија „Пери оплате“
је пример хуманости и дру
штвен е одговорн ос ти. У
последње две године у њихо
вом погону смо имали пет
акција добровољног давања
крви и награда коју им је доде
лио Црвени крст Србије је
више него заслужена. Надам
се да ће и остале компаније и
предузећа која послују на
територији пећиначке општи
не следити њихов пример и
да ћемо заједничким радом

Миле Бојанић и Гордана Коњевић

на афирмацији добровољног
давалаштва крви у будућно
сти спасти бројне животе,
изјавила је Коњевић.
„Пери оплате“ су у мају ове
године, за организовање акци

ја добровољног давања крви
у својим погонима, награђене
и Плак етом за хуманост
Општине Пећинци, а компани
ја је на свом инстаграм про
филу објавила да је богатија

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.

за две почасне награде.
– Захваљујемо се Црвеном
крсту Србије и Општини
Пећинци на томе што су пре
познали активности наше
компаније, уз обећање да
ћемо наставити да пружамо
подршку локалној заједници и
у годинама које долазе, наве
дено је у објави.
Црвени крст је уручио и
захвалнице за добровољно
давање крви запосленима у
још четири предузећа са тери
торије пећиначке општине,
која су се укључила у органи
зовање акција добровољног
давања крви у својим погони
ма. У компанији „Техногама“
међу награђеним добровољ
ним даваоцима био је и дирек
тор Предраг Јанев, а призна
ња су уручена и запосленима
у „AKU SRB“, „Kleemann liftovi“
и „Агросава“.
Д. С.
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ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ДРАГАН ФУНДУК“

Стигло ново возило

Најбољи услови за превоз пацијената на дијализу

У Дом здравља „Др Драган Фундук“ у
Пећинцима 24. јуна је стигло ново комби
возило за транспорт пацијената на дија
лизу, са осам плус једним седиштем, које
ће, како нам је рекла директорка Дома
здравља Мирјана Пешић, обезбедити нај
боље могуће услове за транспорт паци
јената.
– До сад смо пацијенте на дијализу
транспортовали старијим возилом које
није пружало тако добре услове. Ново
возило је знатно удобније, пространије,
са затамњеним стаклима и климатизова
но, па ће пацијентима бити  неупоредиво  
удобније, изјавила је Пешић и додала да

је возни парк установе на чијем је челу у
последњих неколико година значајно уна
пређен.
– У овом тренутку ми имамо пет сани
тетских возила која су потпуно у функци
ји. Поред тога, имамо једно транспортно
возило за лежеће пацијенте и, од данас,
два возила за транспорт пацијената на
дијализу, рекла је директорка Дома здра
вља.
Средства за куповину новог возила, у
износу од 4,2 милиона динара, добијена
су на конкурсу Покрајинског секретарија
та за здравство.
Д. С.
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ДЕЧЈЕ КУЛТУРНО ЛЕТО

Маскенбал,
представе,
концерти ...
Културни центар Пећинци под покро
витељством пећиначке локалне самоу
праве и ове године организује Дечје
културно лето, које ће бити одржано од
1. до 31. јула у свих 15 насеља.
Директор Културног центра Јован
Деврња истакао је да ће најмлађи ста
новници наше општине и ове године
имати прилику да током лета уживају у
културно - забавним програмима.
– За најмлађе смо припремили три
интерактивне представе са којима ћемо
обићи сва насеља у општини, док ће у
три највећа насеља бити организован
маскенбал, а за отварање саме мани
фестације у Пећинцима припремили
смо концерт дечје музике. На овај начин
омогућићемо сваком детету у нашој
општини да летње дане проведе на кре
ативан и забаван начин, изјавио је Девр
ња.
Представе ће се одржавати сваког
петка, суботе и недеље, на отвореном, у
центрима насеља или у двориштима
школа, са почетком у 19 часова. Дечје
културно лето се реализује у сарадњи са
Предшколском установом „Влада Обра
довић Камени“ у Пећинцима, основним
школама и месним заједницама. Д. С.

ПРОГРАМ СВЕЧАНОГ
ОТВАРАЊА:
Петак, 1. јул, шеталиште
у Пећинцима
19:00 часова – дефиле деце са
маскама, одабир најбоље маске и
додела награда
19:30 часова – Кловновска олимпи
јада – интерактивна представа за
децу
20:00 часова – Авантуре летеће
гитаре – концерт Бранимира Банета
Росића

И ОВЕ ГОДИНЕ ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ДЕО „МИХОЉСКИХ СУСРЕТА СЕЛА“

Подржан „Курзовина фест“ у Огару

Међу 87 локалних самоуправа, са који
ма је 22. јуна министар за бригу о селу
Милан Кркобабић потписао уговоре о
додели средстава за реализацију мани
фестације „Михољски сусрети села“,
била је и општина Пећинци којој је доде
љено 500.000 динара.
Уговор је потписала директорка Тури
стичке организације општине Пећинци
Љубица Бошковић, а средства су наме
њена реализацији „Курзовина феста“ у
Огару, који ће ове године, како је најави
ла Бошковић, бити одржан 1. октобра у
дворишту Аксентијевог кућерка у Огару.
– „Курзовина фест“ ће ове године бити
одржан пети пут, што је мали јубилеј, а
ово је друга година како се одржава у
оквиру манифестације Михољски сусре
ти села и како је један од покровитеља

Љубица Бошковић

Министарство за бригу о селу, уз Општи
ну Пећинци која је покровитељ манифе
стације од самог почетка до данас, рекла
је Бошковић.
Министар Кркобабић је истакао да
ће ове године Михољски сусрети села
окупити близу 1300 села Србије из 87
локалних самоуправа, а у њима ће узети
учешће и пратиће их око 150.000 људи.
Манифестације ће се одржавати од 1.
јула до 1. децембра ове године. Мини
стар је потписао уговоре у укупном изно
су 41,3 милиона динара.
Активности које су ове године подно
сиоци пријава осмислили су шаролике.
Од културно -  уметничких и литерарних
садржаја, преко занатских и примењених
уметности, до спорта и гастрономских
специјалитета.
Д. С.
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МАШИНЕ „СРЕМПУТА“ СЕ У ЈУЛУ ВРАЋАЈУ НА ГРАДИЛИШТЕ

Лошег пута у старопазовачкој
општини неће бити
Општина Стара Пазова у
овој години у спроводи велики
пројекат потпуне реконструк
ције локалне путне мреже.
Један број деоница је завр
шен а предстоји још велики
посао. Машине „Сремпута“ се
у у јулу враћају на градили
шта. У оквиру великог пројек
та тоталне реконструкције
свих путева на територији
старопазовачке општине неке
деонице су већ завршене као
што је пут између Старе Пазо
ве и Војке. Следи сређивање
ћуприја и прилаза том путу у
Војки, објаснио је Ђорђе
Радин ов ић,
предс едн ик
општине Стара Пазова.
– То стоји у уговору и ради
ће. Исто као и у Голубинцима
и у Старим Бановцима, шири
не од три до пет метара, а они
грађани, који желе да им се
уради и цео тротоар могу да
доплате, а цене су јако при
ступачне, каже Ђорђе Ради
новић.
Рекордних милијарду дина
ра сопствених средстава
локална самоуправа улаже у
путеве, што подразумева не
пресвлачење, већ потпуну
реконструкцију односно нове
путеве пре свега на правцу

Стари Бановци - Нова Пазова
-  Војка – Крњешевци, али и
бројне споредне правце. Про
јек ат реконструкције локал
них путева је један од најве
ћих у општини Стара Пазова у
последњих 50 година.
– Јако важно је истаћи да је
у овом пројекту цео пут од
Старих Бановаца до Крњеше
ваца у дужини око 20 киломе
тара и сви они путни правци,
који су кратки, али су остали
негде заборављени као на

пример Стара Пазова – Нови
Карловци, или Крњешевци –
Угриновци, улаз у Нову Пазо
ву – пољски пут, или од ресто
рана Путник до Војке, нагла
шава Радиновић..
Он додаје да ће приоритет
имати деонице које су у најло
шијем стању као што су Војка
– Крњешевци или од новог
кружног тока код фабрике
МТУ до „Пазовачких базена“.
Инвестицијом од готово
милијарду динара и рехаби

литацијом наведених деони
ца у старопазовачкој општини
од 30 километара унапређује
се постојећа путна мрежа која
повезује аутопут, локалне и
регионалне центре и подиже
ниво опште безбедности
друмског саобраћаја.
Са већ реконструисанима
путевима Стара Пазова –
Голубинци и Стара Пазова –
Подунавље, лошег пута у
локалној средини неће бити.
З. Кожик

УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Скоро четири милијарде динара
у општинкој каси

У петак, 24. јуна одржана
21. седн иц а
Скупш тин е
Општине Стара Пазова.
Заседању скупштине прису
ствовало је 40 одборница и
одборн ик а,
предс едн ик
општине Стара Пазова Ђор
ђе Радиновић, помоћница
председника Наташа Милић
Милаш, као и начелници за
финансије, привреду и дру
штвен е делатн ос ти при
локалној самоуправи.
На јунском заседању локал
ног парламента пред одбор
ницима се нашло 25 тачака
дневног реда, међу којима и
ребаланс буџета општине,
који би сада требало да изно
си скоро четири милијарде
динара. У односу на постоје
ћи увећан је за више од 400
милиона динара. Већином
гласова присутних одборника

Са заседања

ова тачка дневног реда је и
усвојена.
На дневном реду биле с и
измене и допуне програма
пословања комуналних пред
узећа „Чистоћа“, „Водовод“,
„Топлана“. Разматрени су и
усвојени извештаји о раду са
финансијским извештајем МЗ
Нови Бановци и Центра за

Kултуру Стара Пазова, као и
годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољо
привредноиг земљишта у
општини Стара Пазова.
Одборници су изгласали и
одлуку о изради Локалног
плана за управљање отпадом
у периоду од 2023. до 2033.
године по коме локална само

управа има обавезу да имену
је комисију која ће у наредних
12 месеци саставити овај
стратешки важан документ за
наредних десет година.
Једна од тачак а дневног
реда, која је такође усвојена,
била је и одлука о приступа
њу изради Плана развоја
општине Стара Пазова. Скуп
штина је дала сагласност и на
предлоге еешења о именова
њу чланове школских одбора
готово свих школа у општини.
Нека од одборничких пита
ња односила су се на заврше
так радова на надвожњаку ка
Голубинцима и ка Бусијама,
проблем јавне расвете у
Новој Пазови а постављено је
и питање када ће бити готова
нова тренажна хала у Новој
Пазови.
Д. Г.
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ЕТШ „ВУК КАРАЏИЋ“

Марко Јовичић
ђак генерације

Марко Јовичић

За ђаке Економско – трго
винске школе „Вук Караџић“ у
Старој Пазови и званично је
заврш ен о средњ ош колс ко
образовање свечаном доде
лом диплома. Ова генерација
изнедрила је четири вуковца,
а то су Марко Јовичић, Мирко
Арсенијевић, Анита Гаљен и
Тамара Генгељацки, док је
спортиста генерације Влади
слав Губечка. Ђак генерације
је ученик смера правно
пословни техничар, Марко
Јовичић из Старе Пазове.
Марко каже да му је жеља да

упише Правни факултет у
Београду и да једног дана
буде успешан адвокат. Дирек
тор школе Владимир Марин
ков је истакао да је изузетно
поносан на ову генерацију јер
су на разним такмичењима
остваривали врло висок е
пласмане и тако представили
школу у најбољем светлу.
Директор је нагласио и то да
углавном по генерацији буде
један до два носилаца Вукове
дипломе, међутим ове године
их има чак четворо што је
такође успех.
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ОДРЖАН ПЕТИ ФЕСТИВАЛ
ФРУШКОГОРСКИХ ВИНА У ИНЂИЈИ

Најквалитетнија
вина Фрушкогорја
Удружење „Вина Инђије“ у
сарадњи са Општином Инђија
и Туристичком организацијом,
на платоу код Куће Војновића
у недељу, 25. јуна организова
ло је пети Фестивал фрушко
горских вина. Нешто раније
стручна комисија на челу са
сомелијером Вуком Вуле
тићем, оценили су најбоља
бела, црвена, розе вина и
бермет од укупно пристиглих
150 узорака. На самој мани
фестацији коју је отворио
заменик председника Скуп
штине општине Инђија Живан
Живановић најбољима су и
уручене награде.

не изнад 90. Медаље истог
сјаја, освојила су и црвена
вина винарија „Подрум Поду
навски“ из Инђије, Винарија
„Војновић“ из Бегеча, „Одро
вачки“ из Ривице, Радиони
ца вина „Иваниш“ из Инђије,
Винарија „Соколов замак“ из
Бешке и „Веритас“ из Срем
ских Карловаца. У категорији
розе вина додељена су два
злата,   Винарији „Комазец“
из Инђије за вино розе Мила
из 2021. године и вино розе
„Лангов подрум“ Инђија. У
категорији бермет злато је
освојио „Подрум Миливоје
вић“ из Инђије. Црвено вино

ПАЗОВАЧКИ БАЗЕНИ

Почела сезона
Фестивал фрушкогорских вина

Купање на спортско рекреа
тивном комплексу „Пазовачки
базени“ званично је почело у
суботу, 25.јуна. Отварање 11.
купалишне сезоне привукло је
бројне посетиоце, који се могу
купати сваког дана од 10 до
19 часова. И ове године пет
служби бринуће о „Пазовач
ким базенима“, а проверу ква
литета воде на недељном
нивоу и вршиће Завод за јав
но здравље Сремска Митро
вица. Цене улазница су исте
као и прошле године -  за

одрасле, преко 18 година, је
300 динара, после 15 часова
цена је 200 динара. За узраст
од седам до 18 година цена
улазнице износи 150 динара,
а после 15 часова само 100
динара. За најмлађе купаче
до седам година улаз је пот
пуно бесплатан. Цена сезон
ске карте за одрасле износи
5.000 динара, а за омладину
2.000 динар а. Комплекс
„Пазовачки базени“ биће
отворен сваког дана, до 1.
септембра.

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

– Фестивал вина једна је
од неколико традиционалних
манифестација које се одр
жавају у нашој општини и која
на прави начин промовише
вински туризма, винарство и
виноградарство нашег под
ручја, истакао је Живановић и
додао да локална самоуправа
подржава произвођаче вина.
У категорији белих вина
златне медаље су заслужила
вина Бели бургундац Вина
рије „Кепул“ из Иђоша, вино
Шмизла Винарије „Соколов
замак“ из Бешке, Грашац
Винарије „Танасковић“ из Кру
шедолског Прњавора, Шардо
не Барик Винарије „Комазец“
Инђија, Тамјаника Винарије
„Апатовић“ из Сремских Кар
ловаца и Шардоне Винарије
„Војновић“ из Бегеча.
У категорији црвених вина
додељено је осам златних
медаља. Два злата   отишла
су на адресу Винарије „Авен“
из Инђије, чија су вина Бaланс
из 2018. године и Caber
net Sauvignon добили оце

Cuvee Ćuk „Винарије Вери
тас“ из Сремских Карловаца
уједно је проглашено и за нај
боље вино на 5. Фестивалу
фрушкогорских вина у Инђији.
– Винољупци су и ове годи
не имали прилику да дегу
стирају и купе најквалитенија
фрушкогорска вина, рекао
је Саша Иваниш, председ
ник Удружења „Вина Инђије“
и додао да је и ове године
манифестацију пратио приго
дан музички програм у оквиру
којег су наступили бенд Ста
ре куке и Belgrade Dixielend
Orchestra.
– Више је него извесно да
Инђија крупним корацима
гази у сам врх винских регија
Србије, јер имамо велики број
регистрованих и више нере
гистрованих винарија, али и
озбиљних нерегистрованих
произвођача, нагласио је Ива
ниш и додао за крај да је ове
године било веома тешко оце
нити вина јер су била изузет
ног квалитета.
М. Ђ.
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ПОМОЋ РОМСКИМ
ПОРОДИЦАМА

Подршка
за нови почетак

ОПШТИНА РУМА
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ДОМ ЗДРАВЉА: ПОЧЕЛО ВАКЦИНИСАЊЕ ХПВ ВАКЦИНОМ

Превенција рака
грлића материце

Апел је родитељима да вакцинишу своју децу, јер је
ова вакцина у потпуности испитана, вирус није нов и
боримо се против њега деценијама. Циљ је сада напра
вити ту примарну превенцију како би се секундарна
свела на минимум. Вакцина је изузетно безбедна и врло
ефикасна и бесплатна, говори за наше новине др Душан
Михаиловић, гинеколог акушер и начелник Служба за
здравствену заштиту жена у Дому здравља Рума
У канцеларији за инклузију Рома
потписани су уговори за доделу гра
ђевинског материјала за 10 ромских
породица у румској општини. Реч је о
пројекту „Подрашка за нови почетак“
Екуменске хуманитарне организације
из Новог Сада, у сарадњи са ГИЗ-ом.
Ана Биргеш, координаторка овог про
јекта из Екуменске хуманитарне орга
низације Новог Сада истиче да се он
другу годину за редом реализује у
Сремској Митровици, Пећинцима и
Руми. Породица у просеку добија око
3.000 евра, наравно све зависи од
радова који се изводе, а пре тога,
комисија на терену тачно одреди
потребан грађевински материјал и
његову вредност. Иако су услови у
којима породице живе изузетно лоши,
ипак највећи проблем представља
власништво кућа, јер је то један од
главних услова за добијање помоћи,
поред чињенице да се гледа које су
породице најугроженије.

ДВА ПАРКА СА НОВИМ
ИМЕНИМА

Постављене
и спомен плоче
Два парка у Руми, која се налазе у
близини школа, добила су имена по
личностима које су заслужиле да
негујемо сећање на њих. Парк код
ОШ „Вељко Дугошевић“ у Руми добио
је име Капетана Мариноса Рицудиса,
великог хуманисте и православца
који је у срамном бомбардовању
Србије 1999. године одбио да напад
не нашу земљу. У парку је поставље
на плоча посвећена човеку који се
супроставио светским силама и
поступио по својој савести. Капетана
Рицудиса је због поступка где је наре
дио повлачење свог војног брода у
луку, Војни суд у Пиреју осудио на две
и по године затвора. Парк код Гимна
зије „Стеван Пузић“ добио је име
чувене математичарке и физичарке
Милеве Марић Ајнштајн. Милева је у
Руми провела рано детињство где је
похађала Српску основну школу, а са
породицом је живела у Железничкој
улици бр 38.

У оквиру званичног почетка вакцинаци
је деце узраста од 9 до 17 година ХПВ
вакцином, румски Дом здравља је добио
20 доза ове вакцине. Више од половине је
аплицирано, преостале су резервисане, а
тражено је додатних 40 вакцина, јер је за
толико исказан интерес. ХПВ вакцина се
већ дуж време даје у европским земљама
уз одличне резултате где је скоро искоре
њен карцином грлића материце. Преци
зније, вакцина се даје у 111 земаља света
за девојчице, а међу тим земљама у 40 и
за дечаке. Препорука је да се вакцинишу
деца старија од девет година, дакле пре
првих сексуалних односа, а најбоље вре
ме је узраст деце седмог разреда, дакле
13 година. Вакцина је девотовалентна и
штити од девет најопаснијих сојева хума
ног папилома вируса, што су и сојеви који
су нађени код малигних обољења које
овај вирус изазива. Вакцина је веома поу
здана, ствара висок ниво антитела а
заштита траје најмање 10 година. Деца
узраста од 9 до 14 година примају две
дозе у размаку од шест месеци, а старија
у три дозе , уз констатацију да нису забе
лежене озбиљније нежељене реакције на
ову вакцину.
– Опет су кренули антиваксери и за ову
вакцину. Могу да кажем да је ово једна од
најмодернијих вакцина, да је добијена
рекомбинантном технологијом, не садржи
ни умртвљен вирус нити делове вирусне
РНК (мада ни то није проблем). Ова вак
цина садржи једна протеин, тачније део
његовог протеинског омотача. Испитива
ња су показала да створена антитела
трају 10 година, а научници се надају, и то
ће се пратити, да ће после 10 година бити
актуелан и ћелијски имунитет, који ће
можда вакцинисане особе штити дожи
вотно. Можда ће се давати и бустер доза
после десет година. Апел је родитељима
да вакцинишу своју децу, јер је ова вакци
на у потпуности испитана, вирус није нов
и боримо се против њега деценијама.
Циљ је сада направити ту примарну пре

др Душан Михаил
 овић

венцију како би се секундарна свела на
минимум. Вакцина је изузетно безбедна и
врло ефикасна и бесплатна, говори за
наше новине др Душан Михаиловић,
гинеколог акушер и начелник Служба за
здравствену заштиту жена у Дому здра
вља Рума.
Истовремено, он упућује апел женама
да долазе на редовне контроле.
Жена старија од 35 година, без фактора
ризика, посла два узастопна добра папа
теста у размаку од годину дана, може да
продуже интервал долазака на контролне
прегледе на две или три године. Треба
истаћи да је рак грлића материце један од
најсмртоноснијих у Србији, а у раном ста
дијуму овај канцер је потпуно излечив.
Треба истаћи, вакцинација ХПВ вакци
ном се обавља у Диспанзеру за школску
децу, уз претходни преглед лекара, а
деца млађа од 15 година морају имати
потписану сагласност родитеља или
законског старатеља.
С. Џакула

Враћање у пун обим скрининга
Превентивни гинеколошки прегледи
могу да се раде већ од 15 године, обухват
циљаних прегледа грлића материце скри
нингом је од 24. до 65. године, у оквиру тог
годишта ми позивамо - као и за мамогра
фију. Наравно, све зависи од финансиј
ских средстава, задњих година кад је био

корона вирус, радили смо само опортуни
скрининг Сада су се поново за то створи
ли услови и ми смо последња два месеца
почели да позивамо жене у једном скром
нијем обиму, али се надам да ће бити и
оног правог, организованог скрининга са
позивањем, истакао је др Михаиловић.
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ОМШ „ТЕОДОР ТОША
АНДРЕЈЕВИЋ“

Општина
обезбедила
нови клавир

Сајам запошљавања у Руми

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

600 слободних
радних места

Национална служба за запошљава
ње, Филијала Сремска Митровица орга
низовала је Сајам запошљавања у рум
ском Спортском центру који је одржан
23. јуна. Ово је први Сајам запошљава
ња у Руми са непосредним контактом
послодаваца и заинтересованих, после
две године паузе, због корона вируса.
Учествовало је 25 послодаваца, који су

понудили скоро 600 слободних радних
места и та радна места су, како за лица
са основном школом, средњом, тако и
за лица која имају завршен факултет, а
тренутно немају посао. Оно што је зна
чајно за Руму је да се на евиденцији у
односу на исти период прошле године,
налази 27 процената мање незапосле
них лица.

КРАЉЕВЦИ

Мобилијар за децу

Дечије игралиште у Краљевцима

У Краљевцима је, у оквиру пројекта
партиципативног буџетирања, изграђено
ново дечије игралиште. Реч је о мулти
функционалном комплексу који садржи
тобоган кулу са пењалицом и љуљашка
ма, клацкалицу и клупу.

Такође, у овом селу су окончани и
радови на постављању четири стуба са
по шест рефлектора на игралишту ФK
„Јединство“ , за шта је из општинског
буџета издвојено око 1,2 милиона дина
ра.

Ученици Основне музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ вредно
раде и припремају се за свако такми
чење, али да би постигли што бољи
успех потребно је да се припремају и
вежбају и на квалитетним инструмен
тима.
Општина   Рума је обезбедила 1, 7
милиона динара за набавку полукон
цертног клавира. У Културном центру
је 17. јуна одржана концерт ученика
који су освајали награде на такмиче
њима током школске године. По први
пут на овом годишњем концерту уру
чено је и признање ђаку генерације
Музичке школе, а то је Милана Јан
чић, ученица 6. разред ове школе,
управо на одсеку клавира. Она је и
отворила годишњи концерт свирајући
на новом клавиру, уз све похвале на
набављеном инструменту.

ДОБРИНЦИ

Дечје игралиште

У оквиру активности да се у свим
месним заједницама реализују одре
ђени пројекти и радови, у Добринци
ма су у краћем временском периоду
реализована три пројекта. Тако су
завршени радови на уређењу просто
ра у Месној заједници, као и фискул
турне сале у ОШ „Иво Лола Рибар“,
подручном одељењу у Добринцима. У
овом селу је, кроз пројекат партици
пативног буџетирања, постављено и
ново дечије игралиште које садржи
мултифункционални комплекс чија је
вредност око 1,7 милиона динара.

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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ГРАБОВО: НАЈМАЊЕ СЕЛО ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Малим корацима
до великог напретка
Грабово има задовољавајуће комунално опремање, па је чак спрове
дена и гасоводна мрежа. Село је мирно и идеално за спокојан живот.
Како би приволели туристе и нове комшије, циљ локалног становни
штва је да у догледно време, Грабово почне да се развија у етно село
Грабово је најмање село
општине Беочин, са око сто
тину становника.Претежно се
баве виноградарством и
помало ратарством. Највећи
број пунолетних мештана је
запосленоуВинаријиКоваче
вић, која је закупила око 200
хектара државног земљишта,
а остатак мештана обрађује
сопственуземљу.Тусенала
зи око 40 домаћинстава, али
велики број младих је напу
стиосело.
– Имамо амбуланту која
ради једном недељно, одно
сносредом,аимамоимана
стирСветихархангела.Међу
тим, школа која је отворена
1728. године, затворена је
2018. године јер немамо
довољнођака.Тренутноима
мо два основца који иду у
Сусекушколуидвасредњо
школца која се образују у
НовомСаду.Интересантноје
тоштопроцентуалноуопшти
ниимамонајвећибројфакул
тетски образованих. Чак 25
људи има диплому неког
факултета, али нажал ост
нисуосталидаживеуГрабо
ву. Имамо неке наговештаје
вишихнивоавластиоповрат
ку младих на село, али то је
прича за будућност, каже
Милан Јелић председник
меснезаједнице.
ПреДругогсветскогратаје
Грабово имало око 1500 ста
новник а и 45 ђака. Рат је
однео 208 живота и после

тога је почело расељавање.
1943.годинејеселоспаљено
дотемеља,аосталесусамо
црква и једна кућа. Црква је
посталаманастир,аподигну
та је 1749. године. Изградња
јетрајалаокоосамгодина.
– Манифестација у селу
готово и да нема, али обаве
зно обележавамо Дан месне
заједнице седмог јула, када
се одржава и помен жртвама
Другог светског рата који су
дали животе за своје село,
додајеЈелић.
Грабовоимазадовољавају
ће комунално опремање, па
Милан Јелић

Манастир Светих Архангела

Валентина Трешњак
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РУМА

Одржан Видовдански
сабор србских витезова

Пријем у Градској кући

је чак спроведена и гасоводна
мрежа. Село је мирно и иде
ално за спокојан живот. Како
би приволели туристе и нове
комшије, циљ локалног ста
новништва је да у догледно
време,   Грабово почне да се
развија у етно село. Поред
свих атрибута и дивног погле
да на Фрушку гору, као и бли
зина Дунава, тренутно су
недовољни, јер свест локала
ца није још увек развијена
довољно, у том смеру.
– Овде је потребна бици
клистичка стаза и стаза за
шетњу. Рецимо, до Баношто
ра има мање од четири кило
метра, било би добро да се
уреди инфраструктура и да се
повежемо. Андревље нам је
врло близу. То су неки пред
лози које бисмо ми изнели за
будућност, надлежнима. Али
прво ми сами морамо много
да порадимо на хигијени
села. Наиме, остало је много
празних домаћинстава, вла
сници су у великим градови
ма, а не желе да продају куће
и њиве. При том их не одржа
вају. Куће су зарасле у траву,
девастиране су и запуштене.
То ружи наше село и смањује
нам могућност да напредује
мо. Морамо да променимо
свест становништва и тих
влас ник а,
пожал ил а
се
мештанк а Валентина Тре
шњак.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Видовдански сабор србских
витезова, ове године по деве
ти пут, у организацији „Акаде
мије видовданских витезова
србских“, одржан је 25. јуна у
Руми, а започео је, већ по
традицији, доласком учесни
ка манифестације на пријем у
Градску кућу. Треба рећи да је
овогодишњи Сабор и најброј
нији до сада, будући да је на
позив организатора у Руму
дошло преко 300 гостију - вој
них званичника, хероја отаџ
бинских ратова, ветерана, као
и породица палих бораца,
који су заједно, показали да је
важно одржати сећање и ода
ти пошту онима који су своје
животе дали за отаџбину.
Пријем за њих су у Градској
кући организовали председ
ница Општине Александра
Ћирић и председник СО Рума
Стеван Ковачевић.
– Ове године смо одобрили
додатна средства за одржа
вање ове манифестације, јер
ово удружење чува успомену
на све борце и војнике који су

Почаст палим јунацима

страдали у претходним рато
вима бранећи своју земљу и
свој народ. Видовдан је зна
чајан празник за читав српски
народ тако да ова организа
ција, овај сабор, окупљајући
се око Видовдана, чува сећа
ње сваке године на све поги
нуле борце, истакла је пред
седница Ђирић.
Она је додала да је дужност
да негујемо и чувамо нашу
историју и традицију.
– Наша историја је богата,
имамо чиме да се похвалимо.
Кроз своју историју смо много
страдали, стога морамо,
зарад будућих покољења, да
чувамо и негујемо успомену
на све догађаје где је српски
народ неправедно страдао, а
борио само за свој идентитет
и опстанак, рекла је Алексан
дра Ћирић.
У духу тог сећања, подсети
ла је да је лане Велики парк
добио име по херојима са
Кошара и Паштрика, а да је
ове један парк у граду добио
име по грачком официру

Мариносу Рицудису.
Новица Тодосијевић, осни
вач Удружења грађана „Ака
демија видовданских витезо
ва србских“ захвалио је
локалној самоуправи на подр
шци у организовању ове, до
сада, најбројније манифеста
ције.
– Велик а захвалност и
нашој браћи из Републике
Српске, који су први пут
дошли у Руму. То су све бор
ци ветерани који су учество
вали у борбама за слободу
Републике Српске, многи од
њих су се касније прикључи
ли борбама Војске Југослави
је на Космету, рекао је Тодо
сијевић и најавио да ће грчки
официр Маринос Рицудис у
октобру посетити Руму.
Учес ниц и Видовд анс ког
сабора положили су потом
венце на спомен обележје
српским борцима у Парку
хероја са Кошара и Паштри
ка. Свештенство румских
православних цркви, заједно
са свештеником Милутином
Попадићем из села Лешак, са
Косова и Метохије , служило
је у Вазнесењској цркви
помен свим српским жртва
ма.
Посебно признање је уру
чено Ивану Маринк овићу,
хуманитарном радник у из
Шида, познатом по бројним
акцијама прикупљања помо
ћи за децу оболелу од рака,
али и првом Србину који је
препешачио залеђено Бајкал
ско језеро. У свечаној сали
парохијског дома при Вазне
сењској цркви су потом урече
ни ордени, статуе и грамате.
С. Џакула

18

ОПШТИНА БЕОЧИН

M NOVINE

29. JUN 2022.

Отварање манифестације

„ДАНИ ДУНАВА“ У БАНОШТОРУ

Чувајмо Дунав, требаће нам
Наш циљ је да окупимо децу и омладину и кроз едукативне
радионице да им ставимо до знања зашто је важно чувати реку
Дунав и шта река значи људима. Зато желимо да манифестаци
ја опстане што дуже, изјавио је председник Месне заједнице
Баноштор Радивој Ракић

„Дани Дунава“ у Баноштору
одржани су у суботу 25. јуна.
Традиционална једанаеста по
реду манифестација окупила
је велики број мештана свих
генерација, а отворио је
Немања Вилић председник
Скупштине Општине Беочин,
који се обратио присутнима и
пожелео им добродошлицу.
– Драго ми је да видим
велики број деце на овој
манифестацији, а верујем да
ће између 1000 и 1500 одра
слих посетити овај догађај.
Баноштор је место лепог дру
жења и доброг вина, рекао је
Немања Вилић.
Програм отварања Дана

Јованка Манојловић

Дунава употпунио је културно
– уметнички наступ етно групе
„Царић“ коју чине девојчице
Јована Савковић, Наташа
Пиљагић, Милица Вељковић
и Николина Ђокић. Оне су
отпевале три народне песме.
Како је рекао председник
Месне заједнице Баноштор,
Радивој Ракић, око три стоти
не деце учествовало је у
активностима и програмима.
– Наш циљ је да окупимо
децу и омладину и кроз еду
кативне радионице им стави
мо до знања зашто је важно
чувати реку Дунав и шта река
значи људима. Зато желимо
да манифестација опстане

што дуже, изјавио је Ракић.
Поред радионица, имали су
прилику да се опробају и у
пецању и фудбалу, а за ста
рије је организовано кување
рибље чорбе. Као и ранијих
година уприличена је изло
жба рукотворина и кулинар
ских ђаконија.
– Изложиле смо колаче,
ручне радове и старе слике
нашег села Сусек а. Дошле
смо у Баноштор у госте јер је
ово лепа манифестација.
Наше жене су младе, добре и
вредне, а уз њих су и оне ста
рије и искусније, као подршка,
каже Славк а Ковачевић из
Удружења жена „Велико срце“.

Дечје активности поред реке

Радивој Ракић

Учешће у изложбеном делу
манифестације узели су и
локални становници који се
баве уметношћу.
– Мени су веома важни ови
Дани Дунава. Многи мештани
воле моје слике и овог пута
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Општина Ириг- Општинска управа, Служба за имовин
ско-правне послове и урбанизам, на основу члана 50.
Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник
Републике Србије’’, број 72/09, 81/09 -  исправка, 64/10
-  Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -  Одлука УС, 50/13 - 
Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018,
31/2019, 37/2019 -  др. Закон 9/ 2020 и 52/2021), чл.
55-68   Правилник а о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког плани
рања (“Службени гласник РС”, бр. 32 /2019),
оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ВРДНИК

У припреми
Културно лето
У току су последње при
преме за почетак Културног
лета у Беочину, а манифе
стације ће се одржавати на
више локација. Програм ће
бити објављен у наредном
периоду.
– Оно по чему је Баноштор
препознатљиво место, јесу
ова манифестација и „Дани
грожђа“.  С обзиром на то да
имамо пуно гостију из целе
Србије, наглашавамо да
Баноштор нуди лепоту Дуна
ва и Фрушке горе, добра
вина, лепе винограде. Кул
турна понуда Општине Бео
чин заснива се и на околним
местима, а оно што припре
мамо биће одржано и на
историјским локалитетима, у
Беочину и другим селима,

рекла је Ивана Бранков в. д.
директора Центра културу,
спорт и туризам.

сам се потрудила да насли
кам нешто са мотивима
нашег лепог Дунава, изјавила
је Јованка Манојловић, вла

сница локалне галерије сли
ка.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

Ивана Бранков

Удружење жена „Велико срце“

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Врдник одржаће се од 29.6.2022.
до 13.7.2022. године, у трајању од 15 дана.
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Врдник, са комплетом графичких прилога, биће
изложен у згради Општине Ириг, Војводе Путника 1,
Ириг - у централном холу зграде, сваког радног дана од
10-14 часова.
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације
насеља Врдник, биће доступан на увид заинтересова
ној јавности и у дигиталном облику на званичној
интернет адреси  Општине Ириг www.irig.rs.
Примедбе на Нацрт измена и допуна Плана генералне
регулације насеља Врдник , физичка и правна лица
могу доставити, искључиво у писаном облику, (путем
писарнице Општинске управе Ириг или препорученом
пошиљком), Служби за имовинско-правне послове
Општинске управе Ириг, Војводе Путника бр. 1, 22406
Ириг, у току трајања јавног увида, до 13.7.2022.годи
не.
Јавна презентација Нацрта измена и допуна Плана
генералне регулације насеља Врдник, биће одржана у
понедељак, 4.7.2022. године у 12,00 часова, у згради
Општине Ириг (сала за састанке у поткровљу) у Иригу,
улица Војводе Путника бр. 1.
Јавна седница Комисије за планове Општине Ириг,
биће одржана по завршетку Јавног увида 14.7.2022.
године са почетком у 13. часова у згради Општине
Ириг (свечана сала) у Иригу, улица Војводе Путника бр.
1.
У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању
и изградњи, о извршеном Јавном увиду надлежни
орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о оба
вљеном Јавном увиду и доставити га Носиоцу израде
Плана – Општини Ириг.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ср Оливер Огњеновић
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Хуманитарна
приредба

У петак 24. јуна у мартиначком Дому
културе одржана је приредба за учени
ке осмог разреда Основне школе
„Јован Јовановић Змај“. Том приликом
су награђени успешни матуранти, а
ученици нижих разреда су извели за
њих представу „Избирач наиђе на оти
рач“, по мотивима књиге Косте Трифко
вића „Избирачица“. Ова дечја приред
ба је имала и хуманитарни карактер, па
је тако на улазу у Дом културе била
постављена кутија за прикупљање
средстава за помоћ лечењу Наташе
Недић из Сремске Митровца, која се
низ година бори са карциномом.  А. П.

РИМЉАНИ НА САВИ

Деца учила
о Сирмијуму

У недељу 26. јуна у поподневним
сатима на Градској плажи у Сремској
Митровици, најмлађи суграђани су
имали прилику да науче нешто о Сир
мијуму, да учествују у радионицама,
направе свој мач, али и да се сликају
са лицима која су била обучена као
Римљани. Уследиле су гладијаторске
игрице. Деца су уживала у овој мани
фестацији у оквиру „Лета на Сави“.
А. П.

60 ГОДИНА РОК МУЗИКЕ
У ВОЈКИ

Војка - село рока
Давне 1962. године у Војки је основа
на прва рок група „Златни черпићи“ и
то су почеци рок музике у овом селу,
која се овде свира већ 60 година. Вече
под називом „60 година рок музике у
Војки“ у недељу, 26. јуна почело је
изложбом старих фотографија и музич
ких инструмената. Први део вечери је
свирао бенд из Мачванске Митровице,
а други је припао домаћим групама
„Војка експрес“ и ВКВ. Догађај испред
војачког Дома културе је пратила број
на публика. 
З. К.
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РУМА: ДРУГИ РЕБАЛАНС ОПШТИНСКОГ БУЏЕТА

Буџет повећан за
710 милион
 а динара
Други ребаланс општинског буџета усво
јен је на 65. седници Општинског већа,
одржаној 27. јуна, а о чему ће своју коначну
реч дати одборници СО Рума на скупштин
ској седници која ће се одржати почетком
јула.
Другим ребалансом приходи и примања
се усклађују са расходима и издацима на
вишем нивоу и то у износу од 710.229.132
динара.
Анализом остварења буџета за претход
ни период утврђена је потреба за повећа
њем или смањењем неких прихода и при
мања у оквиру буџета.
Утврђени на 3,670.993.476 динара.
Када је реч о структури прихода, укупно
планирани приходи од пореза на доходак,
добит и капиталне добитке износе 1,7
милијарди динара, од чега је приход од
пореза на зараде планиран у износу нешто
већем од 1,4 милијарде динара.Порез на
имовину је планиран на нивоу од 482
милиона динара, док трансфери са других
нивоа власти се планирају у висини од
готово 350 милиона динара. Приходи од
имовине планирани су у износу од 104
милиона динара, од чега средства оства
рена давањем у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини износе 40
милиона, док је допринос за уређење гра
ђевинског земљишта планиран у износу од
50 милиона динара.
Другим ребалансом су планирани укупни
расходи и издаци буџета у истој висини,
као и приходи и примања.
– Ми усвајамо историјски ребаланс и
историјски буџет у последњих неколико
деценија. Са овим изузетно великим буџе
том ми морамо одговорно да поступамо.
Одговорност значи обухватање свих сег
мената живота наших суграђана. Ребаланс
је припреман дуго, од продаје земљишта
кинеској компанији „Хаитиан“ на Румској
петљи и од тада смо кренули у креирање
ребаланса и дошли до ове рекордне цифре
од 3,6 милијарди динара, каже Александра
Ћирић, председница Општине.
Ребалансом су обухваћени сви сегмен
ти, почев од социјалне и здравствене
заштите грађана.
У социјалној сфери локална самоуправа
помаже рад установа Центар за социјални
рад и „Солидарност“ тако што финансира
завршетак радова у оквиру пројекта
„Хорис“, биће набављена комби возила за
превоз лица са сметњама у развоју, а одлу
чено је и да се Дневни боравак за децу и
младе са сметњама у развоју измести у
просторије објекта код базена Борковац.

Александра Ћирић

Пре тога ће се овај простор комплетно
адаптирати и реновирати за ове корисни
ке, да се прилагоди њиховим потребама и
изгради лифт. Ту ће се преселити и запо
слени из саме установе „Солидарност“
Повећана је и сума за једнократне нов
чане помоћи која сада износи 14 милиона
динара, а повећан је и износ на осам мили
она за куповину огрева за социјално угро
жена лица.
У оквиру здравствене заштите пружиће
се помоћ Дому здравља у набавци меди
цинске опреме и опреме потребне за рад
лекара. Дом здравља ће бити окречен,
промениће се седишта у свим чекаоница
ма, набавити опрема и возила по приори
тетима како су потребна Дому здравља, а
за то је обезбеђено додатних 15 милиона
динара.
Планира се и изградња кружног тока код
Геронтолошког центра, а ради се и пројект
но - техничка документација за комплетну
реконструкцију улица Владимира Назора и
Павловачке. У плану је и реконструкција
Улице Вука Караџића, која се наставља на
Главну улицу до Техничке школе.
Издвојена су и значајна средства за
обнову и изградњу нових спортских тере
на, као и дечијих игралишта.
– Наводим читав низ мера које овим
ребалансом желимо да реализујемо и заи
ста су обухваћени сви сегменти живота
наших грађана. Дакле, на нама је одговор
ност да на праведан и исправан начин рас
поредимо тако велики износ новца предви
ђен ребалансом, закључила је председни
ца општине Александра Ћирић.
С. Џакула

Велика улагања у школске објекте
Овим ребалансом смо настојали да
обухватимо сва капитална улагања у
нашој општини. Издвојено је и 40 милио
на динара за реконструкцију свих основ
них школа у румској општини. Обишла
сам све школе и видела шта је којој шко
ли потребно. Дакле, ове године ће бити
комплетно реновирани школски објекти и

фискултурне сале, а повећане су и награ
де за најбоље ученике, као и за ђаке
генерације. Комплетно ће се реновирати
Културни центар, Спортски центар, Град
ски трг јер Споменик револуције на цен
тру није реновиран од како је постављен
и за то се издваја шест милиона динара,
истакла је Александра Ћирић.
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ЗАВРШЕН 9. ФЕСТИВАЛ „МИСТЕР ВОРKИ“ У РУМИ

Гран при турском филму

Рума је у периоду од 22.
до 26. јуна била домаћин 9.
Међународног фестивала јед
номинутног и кратког филма
„Мистер Воркy“. Највећи део
програма је реализовати у
Kултурном центру „Брана Црн
чевић“ и мањи део у Градској
библиотеци „Атанасије Стојко
вић“ у Руми.
Драган Цакић, директор
Фестивала је истакао да се
овај Фестивал
позиционирао у свету једно
минутног филма.
– Сматрамо да има своју
међународну репутацију због
које људи и шаљу своје фил
мове у Руму. Ово је сад знача
јан фестивал у Србији, јер ове
године имамо десет филмо
ва из наше земље, а заправо
нека идеја на почетку нашег
рада је и била да анимирамо
домаће ауторе да праве једно
минутне филмове. Веома смо
срећни што је најкраћа филм
ска форма заживела. Такође,
новина је и да је значајан број
аутора из иностранства заи
ста дошао у Руму, а не само
послао своје филмове, каже
Цакић.
Ове године румска публика
и стручни жири је видела 81
филм по избору
селектора и уметничког
директора Марка Kостића,
филмског редитеља и крити
чара из Београда.
– Што се једноминутних
филмова тиче, највише у ово
годишњем програму чине дела
домаћих аутора. Пре девет
година, на првом издању
фестивала, домаћих остваре
ња готово да није било, а сада
је највећи број најкраћих фил
мова на свету (десет) стигао
управо из Србије. Што се тиче
општег утиска о филмовима,
осећање глобалне кризе у

Награђени Игор Тохољ и Артуро Херера

којем еколошке, здравствене,
економске и политичке непри
лике као да прате једна другу,
изгледа да је формирало сво
јеврсну дистанцу аутора пре
ма свету који их окружује. Сти
че се утисак да ови филмови
нуде мотив за јавну дискусију
и теоријску анализу чак и више
од практичног смисла власти
те производње, рекао је селек
тор Марко Костић.
О наградама у овој катего
рији је одлучивао трочлани
жири у чијем саставу су Ивана
Маринић Kрагић, редитељка
и продуценткиња из Загреба,
Петер Церовшек, филмски
аутор и директор фестивала
ФеKK из Љубљане и Петар
Митрић, филмски кустос и
продуцент из Суботице.
Према избору селектора
филмског продуцента и реди
теља Милана Милосављеви
ћа, у такмичарском програму
краткометражних
филмова
који се реализује под називом

Марко Костић, Драган Цакић и Милан Милосављевић

„9413“ приказано је 18 филм
ских кратких дела, разновр
сних како по стилском тако
и по жанровском одређењу.
Одлуку о најбољим кратким
филмовима донео је Јуриј
Меден, кустос Аустријског
филмског музеја у Бечу, који
је и поздравио публику првог
дана и отворио овогодишњи
„Мистер Ворки“ фестивал.
У нетакмичарском програ
му „Панорама домаћег крат
ког филма“ приказано је седам
домаћих документарних, ани
мираних и играних остварења.
Тема овогодишњег фестивала
је „Воркапић: Филм и теорија“,
Фестивал организује „Вор
ки Тим“, у сарадњи са Кул
турним
центром
„Брана
Црнчевић“ и Градском библи
отеком „Атанасије Стојковић“,
а покровитељи фестивала су
били Министарство културе
и информисања Републике
Србије и Општина Рума.
С. Џакула

Награђени
Гран при за једноминутни
филм је припао филм у
„Trans lat ion“
режис ер а
Oмера Фарук а Барана из
Турске. Жири публике је за
најб ољ и
једн ом ин утн и
филм прогласио литвански
филм „Полен“ режисера Вај
са Мајевског. Специјалне
награде стручног жирија су
добили филмови „ТКО“,
америчког режисера Оливе
ра Смита, „Јust a Show“
алжирски анимирани филм
и „ASK the Super 8 Magic
Ball“ анимирани амерички
филм. За најбољи страни
филм жири је прогласио
филм „Tо Accept Myself“
режисерке Татјане Тјао из
Узбекистана, док је најбољи
српски филм „Марамице“,
анимирани филм Лазара
Бачкоње. Када је реч о нај
бољем кратк ометражном
филму, о наградама је одлу
чивао Јуриј Меден, кустос
Аустријског филмског музеја
у Бечу. Награда „9413“ је
прип ал а
докум ентарн ом
филму „Дајла: биоскоп и
заборав“ шпанског режисе
ра Arturo Dueñas Herrerа
који је и био гост фестивала.
Специјалну награду за крат
ки филм добио је режисер
Игор М Тохољ из Србије, за
филм „Контрафаза“. Доде
лом награда и краћим кон
цертом гимназијског бенда
„Погрешно скретање“ завр
шен је 9. Међународни
фестивал једн ом ин утн ог
филма у Руми.
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ИЗ СТАРИХ ЗАПИСА О ПРОШЛОСТИ СРЕМА: ПРОГЛАСНЕ КЊИГЕ

Како су се Митровчани учили
градском животу

Припрема: Дејан Мостарлић

У Прогласним књигама објављивани су прогласи који су садржали све битне одлу
ке везане за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Опомене да
кола са коњима не смеју стајати пред крчмама, забране крчмарима да на вратима
држе окачене месо и кожу. Забрањиван је живот у конкубинату и прављење ракије од
шпиритуса, налагано обавезно вакцинисања деце против богиња и заштитне здрав
ствене мере због појаве дечијег кашља
Градска управа у Митровици која ће
након 1881. године и   добијања статуса
Града функционисати као Градско погла
варство издавала је прогласе који су
садржали све битне одлуке везане за
свакодневни живот грађана Митровице и
околних насеља. Ове одлуке објављива
не су у Прогласним књигама, при чему су
строго одређена места њиховог обнаро
довања (На сред пијаце код крста, пред
кућама појединих митровачких грађана,
пред Казнионом, на ћошку код Камените
ћуприје, на ћошку код Златна бунара...).
Прогласне књиге Градске управе у
Митровици сачуване су у Историјском
архиву „Срем“ и представљају драгоцено
извориште података о историји Сремске
Митровице, Срема и некадашњих држа
ва на овим просторима.
У прогласу број 217. од 12. маја 1878.
године говори се о забрани живота у кон
кубинату, односно са невенчаним партне
ром, при чему ће се као кривци казнити и
особе које им помажу у томе“.
„Особе које у овој вароши у приље
жничтву /конкубинату/ тј. невенчано
једно с другим живе, јесте најстрожије
забрањено, акоби се такови случајеви
овдје показали, бити ће не само они у
прилежничтву /невенчано/ живити
желећи, него и оне особе, које су тако
вом чину припомогли, дакле као сукрив
ци по најстрожије кажњени“.
У прогласу број 239 од 26. маја 1878.
године народу се дају инструкције како
да дочека генерала Баруна Филиповића
који посећује град.
„ Његова преузвишеност, господин
заповиједајући генерал Барун Филипо
вић дне. 20. о.м и циели народ се умоља
ва да дојде тога дана у 8 сати увечер
пред обћ. кућни уред, свечано и чисто
обучени“
У прогласу број 241 од 26. маја 1878.
године упућује се последња опомена да
кола са коњима не смеју стајати пред
крчмама, да крчмари смеју на вратима
држати окачене месо и кожу и да ће се
кажњавати газде које оставе кола на
сокаку.
„Ово је сад последња опомена, да кола
са коњима несмеду пред крчмама стаја
ти – и онај крчмар који пред својом крч
мом госту своме некаже, да кола у авлу
ју одведу, бити ће кажњен. Друго, крчма
ри који на своји врати буду кожу или
месо обеси, Треће, кола која на сокаку

без газде се нађу бити ће долични
кажњени“
У прогласу број 247 од 7. јуна 1878.
године говори се о обавези довођења
деце на вакцинацију против богиња и
преглед већ вакцинисане деце.
„Цијепање богиња, односно преглед
већ цијепаних богиња едал су се на деци
попримиле, те да се онда премиесту на
ону диецу којима још богиње цијепане
нису. Даклем се родитељи оне диеце
којима су богиње цијепане, како ти и они
који ка цијепању богиња јоште своју дие
цу доводили нису – опомињу, да у суботу
дне. 1. јунниа у спитаљ код госп. Екла
лијечника отиду, тим пре, јер је то
последњи дан циепања како ти прегле
дања богињах“
У прогласу број 261 од 7. јуна 1878.
године забрањује се производња и прода
ја ракије од шпиритуса јер се тиме наноси
штети закупцима општинских аренди.
„Услијед појачивши се тужбах да миро
ђари и ситничари којима је ракија на
мало дозвољена, приготовљавају из
шпиритуса и тиме оштећују закупнике
обћинских аренди а које им није забрање
но, да шпиритус на мало продају, то им
је ипак забрањено продавати ма како
пиће или ракију које је из шпиритуса
направљено. Прекршатељ ове наредбе
бити ће по постојећем пропису кажњен“
У прогласу број 272 од 15. јуна 1878.
године не дозвољава се слободно пушта
ње коња без власника.
„Нитко несмије коња код копања куку
руза пустити нити на усев, нити у бале,
нити на пустаре а нити у туђу њиву,
већ и мора за своја кола везати. На воду

морају се коњи на вратинама водити.
У прогласу број 306 од 7. јула 1878.
године прописују се превентивне и
заштитне здравствене мере због појаве
„храпавца“ , односно дечијег кашља код
деце.
„ Међу дјецом обналази котарска
област за угушењт те болести ондје
гдје постоји као и за препречење ондје,
гдје се још показала није, слиједеће
здравствене мере одредити које се по
свуда ... провести и односно радити
има.
1. Ондје гдје се тај кашаљ показао
није имаду родитељи на тои пазити да
дјеца не би назебла.Осим тога мора нај
већа чистоћа владати не само у кућах и
учионах него треба и нато особито
пазити да дјеца имају чисто одјело и
чист кревет у ком слама и сламњачи
више путах промијенити има.
2. Ондје гдје та болест већ влада
,треба болесну дјецу од здраве, ако је
икако могуће разставити, како да у
додир недолаже, дјецу школску која тај
кашаљ добију треба одмах од похађања
школе ослоботити.
3. Школе гдје су болесна дјеца била
треба одма десинфиковати, т.ј патос и
скамије пијеском и врућим лугом ориба
ти, затим учионицу 2-3 дана затворити
и течајем тог времена сваки дан сумпо
ром, који се на угљену у сред собе запа
ли, при затвореним прозорима изкади
ти
4. Изметине из школе имаду се у
заход а не у двориште или сокаке баца
ти, одакуд као окружена прашина опет
у школу довуку се“
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30 СЛИКАРА УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА „ЕСНАФ“ ГРАДУ ПОКЛОНИЛИ
ПЕДЕСЕТАК МУРАЛА

Цела Митровица
осликана муралима
У плану је осликавање преко 500 ква
драта унутрашњих зидова Визиторског
центра Царске палате са мотивима из
историје Сирмијума, борбама гладијато
ра на Царском хиподрому и портретима
шест римских императора рођених у вре
ме када је Сирмијум у периоду тетрархије
крајем трећег и почетком четвртог века
био једна од престоница Римског царства
Митровачки сликари члано
ви Удружења ликовних умет
ника „Еснаф“ деценијама свој
град украшавају муралима са
историјским мотивима, што
Митровици са педесетак
мурала доноси епитет града
са највише мурала на Балка
ну. Митровчани жељно ишче
кују грандиозни пројек ат
осликавања преко 500 ква
драта Царске палате Сирми
јума.
–У Визиторском центру
Царске палате Сирмијума већ
се налазе мурали са ликови
ма заштитника града и првих
хришћанских мученика Свете
Анастасије, Светог Димитрија
и Светог Иринеја површине
преко 30 квадратних метара.
Конк урисаћемо поново за
доделу средстава у Мини
старству културе за осликава
ње преосталог простора на
изради грандиозних зидних
слика што ће бити додатна
атракција за туристе и посе
тиоце Визиторског центра,
каже Љубиша Шулаја, дирек
тор Завода за заштиту споме

ника у Сремској Митровици.
У плану је да осликавање
преко 500 квадрата унутра
шњих зидова Визиторског
центра Царске палате са
мотивима из историје Сирми
јума, борбама гладијатора на
Царском хиподрому и портре
тима шест римских императо
ра рођених у време када је
Сирмијум у периоду тетрархи
је крајем трећег и почетком
четвртог века био једна од
престоница Римског царства
ради екипа „Еснафа“ у којој је
30 митровачких сликара, који
су до сада граду поклонили
педесетак мурала.
Зачетак украшавања града
муралима досеже у почетак
90-тих година ентузијазмом
уметника окупљених у пројек
ту „Ја волим Митровицу“, као
и Удружења ликовних уметни
ка „Еснаф“ предвођеним ака
демским сликаром Драганом
Мартиновићем и Удружења
за културу живљења „Око“.
Слике рађене на јавним
објектима у центру града пре
зентују историјске и културо

лошке вредности Сремске
Митровице, визуелно се осла
њајући на старо барокно
језгро, као и на архитектуру
древног Сирмијума.
–За израду мурала кори
стили смо најквалитетније
акрилне боје „течну пласти
ку“, што уз адекватну подлогу
гарантује њихову дуговечност
од неколико деценија, с поно
сом прича слик ар Драган
Мартиновић, духовни вођа

„Еснафа“ и један од реализа
тора митровачких мурала.
Разноврсност мотива, од
божанстава из римске мито
логије, архитектонских назна
ка римских храмова, преко
хришћанских мученик а и
заштитника града, па све до
фантаз магор ије град а у
будућности чини Сремску
Митровицу посебно атрактив
ном за туристе.
Нарциса Божић
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ВИДОВДАН МЕЂУ НАМА

Је ли било кнежеве вечере?

У комаду „Је ли било кнежеве вечере?“ је драма Виде Огњеновић, српски вели
кани у Српској Атини желе да прославе годишњицу битке оживљавањем кнежеве
вечере. Проблем настаје када нико неће да игра српског Јуду, Вука Бранковића, а
ствари додатно погоршава архимандрит Иларион Рувавац

У

моменту када овај текст настаје, не
знамо још да ли ће Видовдан донети
неко чудо међу Србе. Судбина је
хтела или су актери тако бирали да се на
28. јун дешавају веће или мање промене
за ову нашу државу. Ми смо нација која је
остала ускраћена за ренесансу и барок,
али зато имамо непроцењиву усмену књи
жевност, јединствени облик уметности у
Европи од средине 15. века до 19. века.
Пре свега, то указује на потребу Срба за
културом и богатством речи и мисли наро
да, раје, који је био у готово ропском поло
жају. Међутим, уметност је одраз креатив
ности и не мора да има везе са истином,
историјом и историјским чињеницама.
Тако је настао Косовски мит и идеја о
петвековном ропству под Османлијама, о
царству небеском и о царству Душановом.
„Је ли било кнежеве вечере?“ је драма
Виде Огњеновић из 1988. године написа
на годину дана уочи прославе шест стоти
на година од битке и великог митинга на
Газиместану, као и уочи распада Југосла
вије и опште климе и осећаја рата који ће
уследити. Драма описује догађања сто
година раније уочи петсто година од
Косовског боја и организовања велике
прославе у Новом Саду. У комаду, српски
великани у Српској Атини желе да просла
ве годишњицу битке оживљавањем кне
жеве вечере. Проблем настаје када нико
неће да игра српског Јуду, Вука Бранкови
ћа, а ствари додатно погоршава архиман
дрит Иларион Рувавац. Иларион, иначе
пореклом из Сремске Митровице, има
двојаку функцију. Претпоставља се да лик
у делу заговара ставове стварног Иларио
на, али и представља интелектуални глас
ауторке о овом питању. Жанровски овај
комад јесте комедија нарави са наглаше
ном иронијом, али на прво место ставља
питање односа српског народа према сво
јој традицији и историји, који се мешају
стварајући нову слику догађаја који су
допринели паду средњовековне државе
Срба.
Ово Видино дело важна је контра умет
ничким представљањем обележавања

Који 28. јун је важнији за нас данас? Онај 1389. или
онај 1914? Истина, 1389. је дефинисала састав Балкана,
јер Турска и данас има веома доминантну улогу. Са дру
ге стране, Видовдан 1914. је догађај око кога се није
свио мит, то јесте догађај који је изазвао највећу патњу
овог народа и ове земље, али и до тада највећи и најг
нуснији рат
Косовске битке, поготово ако се за пример
узме драма Љубомира Симовића по којој
је Шотра снимио филм. Моћ филма и моћ
позоришта не могу да се упоређују. Филм
води са барем један према нула. Због тога
је могуће да је и овај филм, чија линија
радње у потпуности прати лук из епских
песама, допринео да се у рањивом дру
штву при паду комунизма и поновном
отварању ка цркви и обичајима, оживи
лажна слика о моћи и сили средњовеков
не Србије и да нестане граница између
мита и историјски чињеница, ако је таква
граница икада и постојала.
Прво, о средњовековној држави може
мо говорити кроз земље владара који је
поседује, што је била одлика феудалног
уређења. Националне државе се јављају
много касније. Државе су биле поседи
својих владара, па је тако Српско царство,
примера ради, било земља која је припа
да Душану, цару Срба и Ромеја. Друго,
Косовска битка није била коначна пропаст
средњовековне Србије, али јесте утицала
на то да наши владари постану вазали
према султанима и да се боре уз њих.
Тако су Срби допринели паду Цариграда у
руке Турака. У то време наши владари су
постали деспоти, а захваљујући њиховим
шпекулацијама држава је доживљавала
процват кроз рударство, књижевност је
доживљавала процват. Узмимо за пример
чувену Ресавску школу, да није било пада
деспотовине и потоњих ратова, можда би
данас Манасија била важнији универзитет
од Оксфорда. Српске земље су пале под
власт Османлија тек падом Смедерева
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Косовска битка није била коначна пропаст средњове
ковне Србије, али јесте утицала на то да наши владари
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1459. и то после пада Цариграда, док је
Београд дефинитивно освојен тек 1521.
године. Мехмед II Освајач је успео да
освоји Цариград, али не и Београд, можда
зато што се у првом случају борио са
Србима, а у другом против Срба – ето још
једног мита о ком можемо да размишља
мо.
адом Смедерева је одзвонио крај
слободи Срба, али и других балкан
ских народа у средњем веку. Што
није поседовала Турска, поседовале су
Аустрија и Мађарска. Све шансе за кул
турни и привредни развој, као и континуи
тет државности је онемогућен. Међутим,
који 28. јун је важнији за нас данас? Онај
1389. или онај 1914? Истина, 1389. је
дефинисала састав Балкана, јер Турска и
данас има веома доминантну улогу. Са
друге стране, Видовдан 1914. је догађај
око кога се није свио мит, то јесте догађај
који је изазвао највећу патњу овог народа
и ове земље, али и до тада највећи и најг
нуснији рат. Иако изговор за почетак неиз
бежног, метак Гаврила Принципа био је
повод. Испаљен за слободу, тај је метак
угасио многе животе, а они од којих смо се
ослобађали и данас су уређена друштва и
идеали којима стремимо.
Косовка битка није могла бити победа,
јер српске снаге нису имале идеала у којег
се угледају. Епска народна уметност је
изнедрила кнеза Лазара, али истина је да
су то биле исцепкани поседи без једин
ственог владара, док су Турци имали баш
то, султана као представника царства
небеског за којег се боре. Видовдан 1914.
је већа наша трагедија, која се на и данас
рефлектује на нас, од популације до одно
са према нама истих оних држава које су
из Првог светског рата изашле као губит
нице. Видовдан треба да остане црквени
празник и да престанемо из њега да црпи
мо погрешне поруке. Ми уместо веровања
да смо јели златним виљушкама док су
Енглези јели прстима, треба да мислимо
шта ћемо сутра набости на виљушку. А
сад, је ли било кнежеве вечере, не може
мо знати, треба питати оне који су на њој
били.

П
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Била сам модел на
„вајарском“ факултету и
тако вратила самопоуздање
Моје тело није било секс, није било изазов мушкарцу и није
било предмет пожудних погледа. Постало је само тело у коме
станује моја душа

С

коро сам ишла на
годиш њу
излож бу
Факултета ликовних
уметности и тотално ме
лупио дежа ви, јер су про
шле године на истој тој
изложби, истог тог дана и
датума, замислите коинци
денцију, тамо било изложе
них још пет верзија мене. У
природној величини.
Наиме, са ублажавањем
мера за сузбијање корона
вируса и мојим завршетком
са хемиотерапијом, осећа
ла сам се довољно снажно
да пронађем неки послић, а
да нема пуно радно време.
Сасвим случајно налетела
сам на оглас како траже
модела за младе вајаре на
ФЛУ-у, а ради се само чети
ри сата у току дана. Игром
случаја, испоставило се да
једну девојку чак и знам
одатле и да је она другари
ца моје цимерке, и да сам с
њом често излазила током
својих студентских дана.
Мислила сам да ће ме то
мало опустити, међутим,

нешто као да ми је било још
теже када сам почињала
баш због тога што је знам.
Имам велики ожиљак дуж
свог стомака и у том тренут
ку, коса тек што је почела да
расте. Обрве су ми се вра
тиле на старо и била сам
довољно своја када се
погледам у огледало, али
само лице. Када бих погле
дала остатак свог тела,
видела бих бубуљице од
хемиотерапије, чудне под
ливе, ожиљке и деловало
ми је као да су моју главу и
моју душу само ставили на
друго тело.
А, сад је још требало да
се скинем у доњи веш пред
другим људима.
И јесам.
Првих пар дана било ми
је екстремно непријатно, а
они су нервозно од армату
ре покушавали да искроје
моје тело. Професори су их
подучавали како, са по
којим освртом на моју грађу,
позу и линију којом се моје
тело ‘креће’ у простору.

Када је дошла на ред гли
на, много више пажње се
обраћало на месо на мојим
костима и на кожу која цело
ткиво држи на месту и
поглед на моје тело се
полако мењао.
школи су нас учили да
је некултурно и иза
зовно носити мајицу
да се виде рамена и сукње
да се виде колена. Рамена
су изазивале мушкарце, а
колена су била нешто што
се открива само ономе ко то
заиста заслужи. Дојке сам,
као и све моје другарице,
прекривала дебелим сунђе
рима да се случајно не би
провидела брадавица која
би изазвала неког манијака
на злостављање, а о дубо
ком деколтеу, посебно они
ма које имају веће груди, не
можемо ни да причамо. А,
временом смо се опуштале,
одрастале и облачиле како
желимо, а своје тело многе
од нас су посматрале кроз
секс.
Oдједном колено није

У

било изазовно, него само
колено које ти студенти од
глине треба да направе.
Рамена су била само раме
на и изузетно је било важно
добро поставити ту армату
ру како скулптура мене не
би изгубила моју форму.
Задњица није била задњи
ца у коју зевају сви, од кли
наца који иду из школе до
радника на градилишту које
срећем у пролазу, него само
грумен мишића који има
једну врло природну, пра
вилну линију која плеше са
сноповима светлости и
мења свој облик како на
сату откуцава сваки сат.
И моје тело није било
секс, није било изазов
мушкарцу и није било пред
мет пожудних погледа.
Постало је само тело у коме
станује моја душа.
ЛА Луна

МИТРОВАЧКА ГАЛЕРИЈА

Изложба лего коцкица

Градска управа за кул
туру и спорт и Галерија
„Лазар Возаревић“ у Срем
ској Митровици су у оквиру
„Лета на Сави“ организова
ли изложбу креација од лего
коцкица. Од 24. до 26. јуна
током читавог дана посе
тиоци су имали прилику да
виде изложбу клуба љуби
теља лего коцкица „Скоц
кани“, али и да самостално
направе своје креације и
идеје претворе у реалност.
Међу првим посетиоцима
били су ученици Основне
школе „Јован Јовановић
Змај“.
– Свиђа ми се цела изло
жба и дала ми је инспираци
ју да сам нешто направим,

а то је једна велика кућа
коју ћу спојити са радовима
својих другара и тако ћемо
добити једну баш велику

креацију, рекао је Димитрије
Гачић, ученик трећег разре
да.
С обзиром на то да су

„Змајевци“ на отварању изложбе

школске обавезе иза њих,
малишани су имали прилику
да се опросте пре распуста
са својим другарима и учи
тељицом на најбољи могући
начин – кроз игру.
– Деца су се обрадовала,
веома им је пријатно у гале
рији. Довела сам двадесет и
једног ђака, а једва су доче
кали да се играју. Пошто је
то последњи дан школске
године, он је увек другачији
од осталих дана у години,
казала је учитељица Ната
ша Петровић.
Изложба лего коцкица се
традиционално
одржава
у Сремској Митровици од
2017. године.
А. П.
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МЛАДА СЛИКАРКА КАТАРИНА БРАУНШТАЈН: ВОЛЕЛА БИХ ДА ДОТАКНЕМ МНОГО
ЉУДСКИХ ОЧИЈУ, УМОВА И СРЦА

Излазак из „комфорне зоне“
Катаринина дела и радове људи обја
шњавају као психоделичне и апстрактне.
Инспиришу је природа и облици. Највећи
део знања добила је од мајке, али њен
несвакидашњи стил како сама каже, гра
дио се сам

Када се говори о положају
младих уметника незаоб
 илазно
је истаћи да већина њих док не
изгради у потпуности сопствени
стил, упитно је колико имају
шансе да доспеју у јавност и
пред очи публике. Међутим, у
ери друштвених мрежа и интер
нета, доступност свакој врсти
уметности је далеко унапређе
нија, у односу на само двадесе
так година.
Један од начина да прикаже
своју креативност путем интер
нета, односно друштвених мре
жа, користила је и Митровчанка
Катарина Браунштајн, илустра
торка и сликарка која тренутно
студира у Новом Саду графичко
инжењерство и дизајн. Захва
љујући контактима са мрежа,
упознавању истомишљеника и
уметника сличних њој, пре коро
на – вируса имала је две изло
жбе својих радова, 2018. годи
не, а онда и четири изложбе
линијске илустрације прошле
године и то у Земуну, Новом
Саду и два пута у свом родном
граду Сремској Митровици. Тре
нутно припрема прву овогоди
шњу изложбу, овог пута сликар
ску, која ће обухватити приказ
већих формата, а очекује се
крајем идућег месеца у Новом
Саду.
– Да бих живела, ја морам да
се креативно изражавам, а
волим и да путујем, па то радим
често. Одувек ми је било најлак
ше понети оловку и папир са

собом и на тим путовањима
бележити шта ми је интересант
но. Све је почело са илустраци
јама, а онда са сликама. Моја
породица је креативна, сви
нешто стварају. Отац је настав
ник техничког, мајка сликарка,
тетка је у Мексику завршила
студије историје уметности, а
брата интересује музика. Веро
ватно је мајка Биљана имала
највећи утицај на мене, својим
искуством, али сам начин на
који се креативно изражавам
наследила од оца, каже Катари
на.
Катаринина дела и радове
људи објашњавају као психоде
личне и апстрактне. Инспиришу
је природа и облици. Највећи
део знања добила је од мајке,
али њен несвакидашњи стил
како сама каже, градио се сам.
– Уметничке воде су лакше
када ти неко објасни слојеве,
сенке, а то је све веома битно,
као и врсте боја и да не може
све са свачим да се меша, што
сам ја чинила у периодима екс
пер им ент ис ањ а.
Рецим о,
насликам нешто бојама, па ми
се поквари слика. Једно јутро је
почела боја да ми се одлепљује
са платна, а онда ускочи мајка и
једноставно објасни где гре
шим, каже Катарина.
Млада уметница држи и ради
онице од 2016. године. Управо
је тада са малих формата, одлу
чила да пређе на велике.
– Дружећи се са тим људима

Велики формати – Катаринин фокус

Катарина Браунштајн у налету инспирације

Млади уметници
су генијални
Упознајући нове правце,
људе и сараднике, Катарина
Браунштајн каже да је наишла
на веома талентовану омлади
ну, која нема довољно јаку
подршку да изађе у јавност.
– И мени је требало много
времена да се отворим ка дру
гима, да би они могли да виде

шта ја радим. Мислим да су
млади уметници генијални и да
има много квалитетних радова,
који су затворени у собама и
нису нашли начин за промоци
ју. А постоји много начина за
то. Онлајн промоције су завла
дале и у овом сегменту живота,
објашњава Катарина.

и радећи, пожелела сам њима
да помогнем да изразе своје
осећаје кроз радове. Међутим,
тада сам открила и себе и тако
зване велике формате, на који
ма ми је сада фокус. Схватила
сам да формат није само слика
на зиду у вашој соби, већ може
бити и тродимензионални, па и
примењени. Касније сам илу
страције пренела из малих ори
гинала, на мајице рецимо, од
којих може да се заради прода
јом, истиче Катарина.
Наша саговорница сматра да
хоби може лако постати посао,
уколико искористите све потен

цијале. Начин на који се изра
жава уметнички, сама наглаша
ва да је далеко од реализма, а
то људи желе да виде и то не
само на платну, већ на гардеро
би, зиду, предметима на које
може да се пренесе нека илу
страција или приказ.
– То су неки облици и линије
које у слици имају свој ток.
Последица држања радионица
је и код мене позитивна. Волела
бих да успем да дотакнем много
људских очију, умова и срца,
закључује Катарина Браун
штајн. 
А. Плавшић
Фото: Приватна архива
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ЦРВЕНИ КРСТ ИРИГ: Одржана изборна скупштина

Рад на висини задатка

Изборна скупштина Црвеног крста Ириг

Бора Ћирић, секретар ЦК Ириг

Изборна скупштина Црвеног крста
Ирига одржана је 10. јуна, а на њој су
верификовани четворогодишњи мандати
новим члановима Скупштине, изабрани
су чланови Управног одбора, док је за
секретара Црвеног крста изабран Бора
Ћирић. На овој скупштини је усвојен план
активности Црвеног крста за наредни
четворогодишњи период, али и извештај
о активностима од 2018. до 2022. године.
У овом периоду Црвени крст је највише
пажње и активности усмерио на панде
мију корона вируса, али и на одговоре на
обавезе које је Црвени крст имао. Као
састави део Штаба за ванредне ситуаци
је Општине Ириг, Црвени крст је заједно
за Центром за социјални рад оформио
кол центар за све угрожене грађане и
ангажовао своје волонтере који су на
терену помагали најугроженијим грађа
нима. Укупно је примљено 1.230 позива,
ангажовано је 45 волонтера, реализова
но 186 радних налога и утрошено 290
сати волонтерског рада.
После укидања ванредног стања, у
сарадњи са Домом здравља, волонтери
Црвеног крста су помагали у попуњава
њу упитника за имунизацију грађана, а
тај посао је урађен за 885 лица, уз анга

жовање четири волонтера уз утрошених
60 сати волонтерског рада.
– Тиме смо допринели нашој локалној
самоуправи и грађанима да лакше оба
вимо задатке пред нама. Поред тога,
спроводили смо и остале активности по
програму рада, а које се нису односиле
на ванредно стање. Црвени крст је имао
шест формираних основних организација
по местима и два повереништва са 98
чланова у својој евиденцији. Имамо 103
добровољна даваоца крви, а заједно са
Заводом за трансфузију крви Војводине
прикупили смо у просеку годишње 120
јединица крви, каже секретар Бора
Ћирић.
Кроз сарадњу са основним школама,
преко 200 ученика је директно или инди
ректно било укључено у рад Црвеног
крста.
Црвени крст Ирига је обележио и 14.
јун, Светски дан добровољних давалаца
крви. Тада су уручена признања за дава
оце крви, као и захвалнице награђеним
ученицима за ликовне и литерарне радо
ве на тему „Крв живот значи“.
– Остварили смо добру сарадњу са
локалном самоуправом, Центром за
социјални рад, Домом здравља, Комеса
ријатом и другим организацијама у ири
шкој општини. Надамо се да ћемо и у
наредном периоду бити организација
спремна да одговори на изазове пред
нама заједно са нашим волонтерима,
истиче секретар Црвеног крста Ириг
Бора Ћирић.
С. Џакула

Народна кухиња
Велики посао је реализован и у обла
сти социјалних активности: Народна
кухиња је организована за 130 корисни
ка, а годишње смо дистрибуирали
25.000 куваних оброка, делили смо и
хуманитарну помоћ у храни, хигијен
ским средствима и брашну -  реч је о
20.000 кг помоћи за 1.500 најугрожени
јих грађана иришке општине, каже
Ћирић.
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Свечаност
за матуранте
У свечаној сали Беле зграде у Ста
рој Пазови у уторак 21. јуна је органи
зована свечаност на којој су матуран
тима Техничке школе подељена све
дочанства и дипломе. Ове године Тех
ничку школу завршило је 133 ученика
а ласкаву титулу ђака генерације нео
бично деле два ученика. Старопазов
чанин Милош Маћешић похађао је
смер за саобраћајног техничара и у
том правцу наставља своје школова
ње, док је Милан Јованчевић из Нове
Пазове завршио за машинског техни
чара за компјутерско конструис ање и
планира да упише машински факул
тет. У овој генерацији похвалу за одли
чан успех понело је 15 ученика. Опра
штајући се од још једне генерације
матураната старопазовачке Техничке
школе, директорка, професори и раз
редне старешине пожелели су овим
младим људима да изаберу пут знања
и поштења и у наставку свог живота.

СВЕТСКИ ДАН МУЗИКЕ

Поклон концерт
Концертом младих талената, пола
зника Музичке школе Љубинка Лазића
из Војке у уторак, 21. јуна је на платоу
испред Позоришне сале у Старој Пазо
ви обележен Светски дан музике.
Музика која је допирала са виолине,
гитаре, флауте, тамбуре и клавира
одушевила је присутну публику и свра
ћала случајне пролазнике. По први пут
у Старој Пазови запевала је и оперска
дива из Новог Сада Зорица Белић.
Позната солисткиња је уз пратњу там
бурашког оркестра мр Љубинка Лази
ћа лирским сопраном старопазовачкој
публици поклонила јединствено вече.
И овај музички догађај реализован је у
сарадњи са Центром за културу Стара
Пазова.

КАРАТЕ

Бронза за Тамару
На карате Првенству Европе за
кадете, јуниоре и млађе сениоре које
је одржано од 17. до 19. јуна у Прагу и
на коме је узело учешће преко хиљаду
такмичара из 48 земаља, такмичари
репрезентације Србије освојили су
једну сребрну медаљу и три бронзане.
Kарате репрезентативк а из Нове
Пазове Тамара Грчић у категорији
млађих сениорки у борбама поједи
начно освојила је бронзану медаљу.
Прилику да у Чешкој на Европском
првенству током три дана такмичења
покаже своје судијско умеће имала је
и европски карате судија Анђелк а
Шавија из Нове Пазове, која је стекла
и вишу лиценцу Европске карате
федерације.
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (8) ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА, СУПРУГА КРАЉА СТЕФАНА УРОША I

До престола кроз
долину јоргована
Пише: др Снежана Булат

Није тешко запазити
да се краљица Јелена
по много чему издваја
од осталих српских
владарки. Превасход
но, она је прва жена,
којој је у српској књи
жевности посвећено
житије
Јелена Анжујска

П

орекло Јелене Анжујске, супруге
Уроша I, до дана данашњег изазива
велике недоумице. Не постоји није
дан историјски извор који нам може пода
рити јасне податке. Архиепископ Данило
вели да је била „од племена фрушког
(француског), кћи славних родитеља, који
су били у великом богатству и слави“.
Јиречек каже да краљицу Јелену Карл I
Анжујанц, краљ Сицилије и Напуља, у
својој повељи, назива рођаком. „Новије
комбинације које су покушавале да дове
ду краљицу у везу са француским краље
вима, или са кућом Куртне, латинских
царева у Цариграду, немају документарну
подлогу. Могло би се помишљати на разну
француску владајућу господу у Грчкој, која
беше пореклом највише из Шампање и
Бургундије“.
На српском двору Дежева, крај Раса,
око 1250. године склопљен је брак између
Јелене Анжујске и Уроша I. Краљица
Јелена родила је Урошу I два сина, Драгу
тина и Милутина, а како каже Иларион
Руварац „по Троношцу и више кћери“.
Није тешко запазити да се краљица
Јелена по много чему издваја од осталих
српских владарки. Превасходно, она је
прва жена, којој је у српској књижевности
посвећено житије.
Њен биограф, архиепископ Данилo у
Житију краљице Јелене са прегршт див
них речи осликава краљичину изузетну
личност и дело. Краљица је, како наводи
Данило, била „оштра речју, а блага по при
роди, непорочна животом, у заповедању
кротка, да обрати доброразумним речима,
да теши нелицемерно и безболно, а коли
ка је свесрдачна њезина смелост к Богу,
просто казати била је украшена сваком

врлином. Опевану и всехвалну благодат
имађаше, коју је примила просвећењем
светог духа, познавајући све књиге, била
је готова да одговори свакоме ко је пита“.
Краљица Јелена, била је једна од нај
просвећенијих и најученијих особа свог
времена. Познато је Јеленино књигохра
нилиште. Говорила је више страних јези
ка, дописивала се с духовним оцима, а на
њеном двору су се састављале књиге
божанствене. Поред тога, краљица је
непрестано помагала храмове. „Све што
је на потребу светим црквама и манасти
рима, нештедице је давала, састављајући
божанствене књиге у своме дому и одлич
но пишући, а исто тако и свештене сасуде,
златне и сребрне, украшене драгоценим
бисером и скупоценим камењем“.
Као што истиче Светлана Томин, ова
образована католкиња, запамћена је као
велика, дарежљива добротворка и ктитор
ка манастира и цркава. Прва је српска
владарка која је, по угледу на мушке вла
даре, у своје име подизала манастире.
„Ето видим својим очима божанствене
цркве и свете манастире, што подигоше
христољубиви мужеви од основа ради
славослова Божјега, а себи на вечан
помен. Зато треба и ја да се бринем, да и
ја уз помоћ Божју подигнем храм у име
пресвете Богоматере, не би ли ми Она
била молитвена заступница“.
Њена најзначајнија задужбина је мана
стир Градац, подигнут око 1270. године,
на ободу шумовитих падина Голије. Архи
епископ Данило каже да је Градац осно
ван као велик и богат манастир, у име
пресвете Богородице, о коме се краљица
посебно старала. Изабрала је монахе да у
њему пребивају, утврдила црквени устав и

поклонила манастиру села и имања. Гра
дац је основан као мушки манастир и
такав је и остао, док није запустео. О томе
сведоче надгробне плоче са натписима и
именима калуђера из периода између XIII
и XIV века. Суботић наводи да је у Бару и
Котору 1288. године подигла фрањевачки
манастир са црквом, у Скадру исте године
храм и манастир Свете Марије, а у Улци
њу фрањевачки манастир. Према преда
њу је подигла око тридесет манастира и
цркава. Посебно се помиње Свети Никола
у Бару и манастир Мале браће у Котору.
Краљици Јелени су, како православци,
тако и католици исказивали велико пошто
вање. Постоје, пак, историчари који одри
чу краљици добронамерност. Према
мишљењу историчара Ћоровића, Јелена
је била једна од безброј католичких миси
онара, који би требало да преобрати
шизматичке Србе у једину спасавајућу
католичку веру.
пак, поуздано се може тврдити да је
странкиња Јелeна, доласком у
Србију, донела сасвим другачију
културу и допринела да се у потпуности
промени однос према образовању, погото
ву образовању младих жена. Наиме, кра
љица је помагала сиромашнима и удови
цама, а на свом двору у Брњцима имала
је школу за девојке. Окупљала је кћерке
сиромашних родитеља, учила их побо
жности, писмености и ручном раду, уз
мираз их је удавала, а потом на њихово
место примала друге сиромашне девојке.
„Заповеди у целој својој области сабирати
кћери сиротих родитеља, и њих хранећи у
своме дому, обучаваше сваком добром
реду и ручном раду, који приличи за жен
ски пол. А када су одрасле, удаваше их за
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БРУТАЛНА ТУЧА ДВЕ ГРУПЕ НАВИЈАЧА
У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Младић пуштен
кући на лечење,
не жели да сарађује

Задужбина Јелене Анжујске: Манастир Градац

мужеве да иду у своје куће,
обдарујући их сваким богат
ством, а на место њих узимала
је друге девојке као и прве“.
Утврђено je да je Јелена,
после збацивања њенога мужа
Уроша I са престола, задржала
под својом влашћу Зету, Тре
биње као и неке мање поседе
у унутрашњости Србије –
Плав, извориште Ибра са
манастиром Градцом и двор
цем у Брњацима. Динић каже
да је основни део њених посе
да чинило Приморје. Зато је
њена сестра Марија, којој је
уступила Улцињ и назива у јед
ној исправи из 1281. године  
excellentissima domina regina
Servie et totius maritime regio
nis. У једном пословном акту
(реч је о потврди пријема нека
квог новца) није било потребно
толико истицати пуну владар
ску титулу, колико нагласити
поред опште титуле – regina
Servie – шта је Јелена држала.
Области којима је краљица
управљала, народ је након
њене смрти назвао Земље
краљице матере. Динић
наглашава да је пред крај
живота, 1309. године уступила
Милутиновом сину Приморје,
док je она боравила у унутра
шњости.  
Замонашила се 1280. године
у цркви Светог Николе у Ска
дру. „Ова христољубива Јеле
на паде у љуту болест и поче
боловати напрасном болешћу.
И била је у великом страху и
ужасу, и сетивши се у своме
уму, паде ничице на земљу и
лежаше као мртва, умрла је у
дубокој старости, 1314. године

у свом дворцу Брњаци, на гор
њем Ибру“. Јелена је сахрање
на у својој задужбини, мана
стиру Градац на Ибру.
„После овога када је прошло
три године после преставље
ња ове блажене, Бог јавља
своју брзу благодат, коју је сам
завештао изабранима својим.
Неким привиђењем у сну, јави
се једноме од изабраних мона
ха“. Према речима Јелениног
биографа, након свеноћног
бдења уз присуство рашког
епископа Павла, отворен је
њен гроб. „И тако отворивши
рак у, где беше погребено
њезино тело у земљи, и нађо
ше га неповређено, где лежи
као у роси“.
ако је Јелена исте годи
не, 1317. уврштена у
календар Светих. Свету
краљицу Јелену, српска право
славна црква слави 30. окто
бра по црквеном календару,
односно 12. новембра по
новом календару.
Према народном предању,
краљ Урош I је у част своје
будуће жене Јелене, приредио
дивно изненађење. На дан
њиховог венчања, у жељи да
је дочек а на што свечанији
начин, српски краљ је у долини
реке Ибра засадио јорговане.
Својом хуманошћу и просвети
тељском мисијом Јелена
Анжујска је доиста задужила
српски народ. Мирисни јорго
вани и данас цветају, а сећање
на Јелену Анжујску и даље
живи.
(У следећем броју:
Кнегиња Милица,
супруга кнеза Лазара)

Т

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

Младић Дејан Т.(27) из
Сремске Митровице, који је
задобио телесне повреде,
када га је група мушкараца
тукла са песницама и мотка
ма, 23. јуна у поподневним
сатима код суда у Сремској
Митровици, након прегледа у
сремскомитровачкој Општој
болници пуштен је кући, рече
но је нашем листу у овом
здравственом центру. Све
актери ове туче, полиција је
брзо идентификовала а њих
петорица су исти тај дан и
ухапшени, док је за тројицом
полиција трагала.
Снимак који се појавио на
друштвеним мрежама, где се
види како неколико мушкара
ца насред улице песницама и
моткама брутално пребијају
једног младића, потресла је и
узнемирила јавност, a грађа
ни из околних зграда су одмах
позвали полицију.
Према незваничним инфор
мацијама до којих је дошао
наш лист, група мушкараца са
два аутомобила вијала је два
десетседмогодишњака још од
Руме, да би га пресрели у
улици Стари шор, испред про
давнице ауто -  делова, изву
кли га из његових кола, а
затим моткама почели да га
ударају. Учесници ове филм
ске сцене као и повређени
младић одавно су познати
полицији по разним кривич
ним делима, а спекулише се
да је у питању и навијачки
обрачун.

– Мушкарци који су били у
два возила припадају групи
навијача Партизана, док је
пребијени младић навијач
Црвене звезде. Ми смо реаго
вали на позив грађана, а
повређеног младића прона
шли смо у породичној кући.
Он није желео да говори о
нападима на њега, тако да не
знамо шта је узрок ове бру
талне туче, каже наш извор
из полиције додајући да га је
полиција спровела до Опште
болнице на преглед, након
чега је обавештен дежурни
ОЈТ.
– Након прегледа, где је
установљено да нема прело
ма, повреда главе, нити оних
повреда које захтевају меди
цинску негу он је из болнице
отпуштен већ после 17 часо
ва, рекла је Гордана Павло
вић
главн а
медиц инс ка
сестра Опште болнице у
Сремској Митровици.
Само пар сати након инци
дента полиција је ухапсила
Србислава К. (32) из Ирига,
Матеју Т. (25) из Београда,
Николу П. (33), Николу В.(25)
и Милоша Х. (29) из Руме,
због постојања основа сумње
да су извршили кривична
дела насилничко понашање и
тешка телесна повреда.
Њима је било одређено задр
жавање до 48 часова, након
чега су уз кривичну пријаву
били приведени Основном
јавном тужилаштву у Срем
ској Митровици.  С. Костић

ТРИБИНА О БОЛЕСТИМА БУБРЕГА

Живот са дијализом

Трибини посвећена бубре
жним болесницима одржана
је у Ловачком дому у Старој
Пазови у недељу, 26. јуна.
Поред чланова организатора
и медицинског особља Дома
здравља „Др Ј. Ј. Змај“, при
суствовали су јој представни
ци удружења из Кикинде и
Новог
Сада.
Удруж ењ е
бубрежних инвалида Стара
Пазова, основано 14. јула
2019. године је међу приори
тете је поставило бригу о
бубрежним инвалидима, али
и подизање свести јавности о
тежини и озбиљним пробле
мима особа које су на хемо

дијализи, рекао је између
осталог Душко Стублинац,
председник Удружења. На
томе су радили истрајно
претходне три године, уз еду
кације и подршку својих чла
нова на шта су јако поносни.
Предавање о вирусима и
њиховом утицају на бубре
жне болеснике одржао је
проф. др Стева Пљеша, спе
цијалиста интерне медицине
- нефролог, док је о десетого
дишњем раду Центра за
хемодијализу у Старој Пазо
ви говорила др Светлана
Дудић, начелница.
З. К.
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ВОГАЊЦИ ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЈУ ЧИШЋЕЊА
НЕКАДАШЊЕГ КУПАЛИШТА

Место где су Вогањци
учили да пливају
Кренули смо у акцију крчења и чишћења смећа, да овде поно
во може да се пеца и одмара, да се деца уче риболову и зашти
ти животне средине, јер без природе та деца неће моћи. Нада
мо се да ћемо и народу подићи свест о томе, а не да као до
сада овде имамо ругло, рекао је Жарко Мићић, председник
риболовачког удружења „Клен 022“ из Вогња
Мештани Вогња урадили су
први корак на уређењу једног
дела атара у коме је пре више
од пола века постојало бетон
ско купатило. Било је то место
за одмор након тешких пољо
привредних радова, место на
коме су проводили своје сло
бодно време, а које је нико не
зна зашто последњих година
постал о велик а депонија.
Акцију уређења покренули су
чланови тамошњег риболо
вачког друштва „Клен 022“, а
подршку су добили од Савета
месне заједнице и Општине
Рума.
Идеја да се овај део атара
врати у првобитно стање
почела је да се остварује.
Велика депонија је уклоњена,
а сада је у току уређење језе
ра које ће за неколико година
поново бити место окупљања
Вогањаца. Вогањски рибо
ловци су први кренули у ову
акцију, желећи да се досада
шња слика велике депоније
што пре промени.
– Зато смо кренули и у
акцију крчења и чишћења
смећа. Ми планирамо да
овом месту вратимо стари
сјај, да након уређења самог
језер у будућности, најверо
ватније тек наредне године од
овог места направимо и мало
излетиште са клупама, столо
вима, дечијим игралиштем.
Да овде поново може да се
пеца и одмара, да се деца уче
риболову и заштити животне
средине, јер без природе та

Жарко Мићић

деца неће моћи. Надамо се
да ћемо и народу подићи
свест о томе, а не да као до
сада овде имамо ругло, рекао
је Жарко Мићић, председник
рибол ов ачк ог
удруж ењ а
„Клен 022“ Вогањ.
Годинама су Вогањци желе
ли да среде овај део атара,
међутим нису наилазили на
разумевање надлежних који
нису разумели њихову иници
јативу да добију своје место
за одмор. Један од разлога за
уређење тог дела вогањског
атара је и очување животне
средине.
– Инсистирало се на томе
неколико година, али сада је
месна заједница дала на
коришћење Рибол овачк ом
друштву овај део атара, и то
ће бити још један уређен део

нашег села. Ово старо купа
тило је место где смо сви ми
Вогањци некада учили да
пливамо, имали смо чак и
скакаоницу. То је било наше
море. Иначе, ово језерце се
напаја чистом водом са изво
ра, тако да кад се уреди биће
једно од најчистијих купали
шта, а и за рибу ће чиста вода
бити добра. Најавили смо да
ћемо прочистити и ћуприје о
чему смо обавестили Општи
ну Рума, надамо се и помоћи
са те стране, али највећи део
посла одрадиће се захваљу
јући нашем Риболовачком
друштву и мештанима који су
помогли акцију, каже Јова
Матић председник савета
Месне заједнице Вогањ
Вогањци кажу да рок за
завршетак радова није утвр
ђен. Задовољни су што је све
почело и надају се да ће за
неколико година то бити оми
љено место многих Сремаца,
али и путник а намерник а.
Риболовци који су ову акцију
уређења и покренули имају
материјалну помоћ бројних
мештана, привредних колек
тива, али и локалне самоу
праве која подржава све
акције које за циљ првенстве
но имају заштиту животне
средине.
З. М.
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ролеће је било сушно,
а годинама уназад
гљиве трпе промену
климатских услова. Све
ређе у природи проналази
мо гљиве, каже Јелена
Милошевић, за разлику од
јужног дела Србије где је
пало довољно кише ове
године, па има и лисичарки
и вргања, комерцијалних
врста гљива, што код нас
тренутно није случај.
– Две године уназад нема
лисичарке на овом терену.
Гљиве из шуме се не могу
узгајати самостално, погото
во лисичарк а, вргањ или
смрчак. Има неких покуша
ја, али то су шумске гљиве и
само се тамо могу брати.
Наши терени су раније
давали доста гљива, с тим
што сама Фрушка гора нема
толико комерцијалног врга
ња рецимо, него жути
вргањ, који је иначе и зашти
ћена врста, те свакако се не
може брати, објашњава
Јелена Милошевић.
Наша саговорница се
професионално бави гљи
вама две године, а из хобија
већ 20 година. Производила
је за сопствене потребе, а
онда је одлучила да се томе
посвети темељно.
– Највише волим гљиве
из природе. Познајем преко
300 врста, а пробала сам
око 150. Та љубав према
гљивама је прерасла у
посао пре појаве корона –
вируса. Одлучила сам да
производим буковаче јер су
лековите и моја промоција
се заснива на подацима да
је та гљива добар имуно –
стимулатор. Показале су се
као добре у регулисању
шећера у крви код дијабети
чара. Гаји се без било
каквих фунг иц ид а или
инсектицида. Додаје јој се

Буковаче
у исхрани
За буковаче гурмани
кажу да су „као месо“. Вео
ма су укусне, а на интерне
ту се може наћи на десе
тине различитих рецепата.
Веома су богате витами
нима Б групе, Ц, Д, К и
минералима. Врло су
виђен гост на трпезама за
време поста. Цена по
килограму се креће око
350 динара, а најчешће се
конзумира сушена или
термички обрађена. Пред
ставља деликатес у јапан
ској и кинеској кухињи.

M NOVINE

29. JUN 2022.

ДВЕ ГОДИНЕ УНАЗАД НЕМА ГЉИВЕ
ЛИСИЧАРКЕ

Клима
не погодује
гљивама
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Одржана
Штрапаријада

Одлучила сам да производим букова
че јер су лековите и моја промоција се
заснива на подацима да је та гљива
добар имуно – стимулатор, каже Јелена
Милошевић

Више од педесет пари коња, хладнокрв
њака учествовало је протеклог викенда
на Штрапаријади у Руми. На 13. Штрапа
ријади било је такмичара из Бањалуке,
Дервенте, Лознице, Крупња, са Златибо
ра, из Ужица и других места

Јелена Милошевић

искључиво вода, каже Јеле
на.
У џаковима за производњу
се налази пелет. До сада је
то био буков пелет, чија је
цена нагло порасла, те га је
Јелена заменила сојиним
пелетом.
– Унутра је пелет од соје,
вода и мицелија гљиве.
Џакови се избуше пре него
што се напуни врећа и то све
прораста 21 дан, затим кре
ће да плоди. Цветови изра
стају на месту где је рупа. У
самој просторији треба да
буде доста влаге. Исти џак
се користи два месеца. Од
џака који тежи око 10 кило
грама може се добити до 5
килограма буковаче. Тржи
ште ме тера да сачекам три

рода, али трећи кад се убе
ре, већ спорије рађа, па
заменим новим џаком. Када
неко сам у својој кући узгаја
буковаче, за сопствене
потребе, требало би да обез
беди довољно влаге и све
тлости и отприлике, око три
месеца имаће леп недељни
ручак за своју породицу,
саветује Јелена Милошевић.
С обзиром на то да је
Јелена и председник Удру
жења гљивара „Лисичарка“,
труди се да своје интересо
вање и рад удружења при
ближи и другима. Ове године
је у припреми пета манифе
стација посвећена гљивама,
која ће се традиционално
одржати на Летенци.
А. Плавшић

Једна од најбоље организо
ваних и најуређнијих штрапа
ријада у земљи, румска, одр
жана је протеклог викенда на
вашаришту. Такмичаре је
послужило и време, тако да
се све одвијало без икаквих
проблема. Поједини учесници
су на Штрапаријади по први
пут, а већина је оних који
редовно обилазе оваква так
мичења у којима се хладно
крвњаци такмиче у вучењу
трупаца и то према веома
строгим правилима, у три
дисциплине. И ове године
владало је велико интересо
вање за румску Штрапарија
ду. То говори податак да је у
такмичењу учествовало више
од 50 пари хладникрвњака из

наше земље и окружења.
Најуспешнији хладнокрв
њаци који су усвојили прва
места  у лакој и средњој кате
горији су грла у власништву
Симе Симића из села Попуч
ке код Ваљева, док је у тешкој
прво место припало пару
хладн ок рвњ ак а
влас ник а
Драгана Димитријевића из
Власотинаца. Овоме додајмо
и податак да су тешкаши све
више на цени. Примера ради,
пре пет година за пар ових
коња требало је издвојити око
2000 еура, док је то сада
више од четири хиљаде, што
је кажу власници ових коња
популаризација штарпарија
да како у земљи тако и у окру
жењу.
З. М.
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Диње из пластеника
и кукуруз шећерац

Да би били сигурнији у своју производ
њу многи сремски пољопривредници се
одлучују на гајење диње у пластеницима.
Један од њих је и Марко Војновић из Бу
ђановаца који каже да је таква производ
ња сигурнија, диње брже стижу него на
отвореном па је и цена виша. Први род
диње очекује почетком јуна, а нада се и
добром приносу.
За Марка Војновића из Буђановаца ни
је било дилеме да ли и ове године да у
својим пластеницима посади диње. На
површини од 36 ари расађено је 3.500
струка диње која сада веома добро из
гледа и обећава добар род. Марко каже
да очекује и до осам килограма по струку.
– Берба диње је већ почела и могу да
кажем да сам задовољан и приносом и
квалитетом. Очекујем да по једном струку
буде и до осам килограма што је испла
тиво. Тренутна цена је 100 динара за ки
лограм што је добро уз подсећање да је
прошле године почетна цена била виша
за 100 динара, каже Марко Војновић по
љопривредник из Буђановаца. Предусев
пластеничким дињама била је салата, ко
ја ће поново бити расађена након диње.
Важно је каже наш саговорник да се то
ком читаве године смењују биљне врсте.
Са сремских поља ових дана бере се и
кукуруз шећерац. Многи пољопривредни
ци на својим њивама имају ову биљну вр
сту, која стиже рано и може да на почетку
сезоне донесе добру зараду.

Марко Војновић у пластенику

Марко Војновић каже да је шећерац на
његовим њивама у веома доброј конди
цији и да обећава добар род.
– Почели смо и бербу кукуруза шећер
ца. Задовољан сам посебно имајући у
виду чињеницу какви су временски усло
ви били у претходном периоду. Тренутна
цена на велико је од 25 до 30 динара по
комаду, што је задовољавајуће тврди Вој
новић.
Иначе на сремским њивама је из годи
не у годину повећавају се површине под
кукурузом шећерцом. Сиже рано, већ у
првој половини јуна, каже који се овом

врстом производње бави скоро деценију.
Кукуруз шећерац може да донесе добру
зараду, али тражи доста улагања, посеб
но ако се прво гаји расад па се касније
износи на отворено поља. Такође потреб
но је и доста радне снаге, посебно у вре
ме расађивања, али и бербе. Оно што је
важно је да се и за ову биљну врсту пре
производње мора обезбедити тржиште,
а искусни произвођачи већ имају своје
муштерије на пијацама, или склопљене
уговоре са појединим маркетима, што им
ову врсту производње чини сигурнијом и
профитабилнијом.
З. М.

ЗЕЛЕНА РЕЗИДБА У ВИНОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ У РУМИ

Важан посао за добар род
У винограду Средње струч
не школе „Стеван Петровић
Бриле“ у Руми, једине такве
врсте у Срему где се школу
ју пољопривредни и ветери
нарски техничари, у току је
зелена резидба. Виноград је
у веома доброј кондицији и
обећава добар род, а сада се
велика пажња поклања зеле
ној резидби, али и заштити од
гљивичних обољења имајући
у виду чињеницу да времен
ске прилике претходних дана
погодују њиховој појави. То је
и својеврсну праксу за учени
ке, који су током године прво
стизали теоријска знања о
том послу.
Бошко Миловановић ученик
трећег разреда, смер пољо
привредни техничар у овој
школи каже да зелена резид
ба није тежак посао, али је
веома важан за добар и ква
литетан принос.
– Прво смо завлачили
ластаре, па смо их одсецали

15 до 20 центиметара изнад
горње жице тако да би сву
хранљиву материју усмери
ли у плод. Овај посао се ради
неколико пута током вегетаци
је, каже Бошко Миловановић.
Виноград је тренутно у фази
пораста бобица и већ је при
метно да ће грозд бити велик
и растресит. Стање је за сада
веома добро каже профе
сор Александар Мишковић и

додаје да ће бити доста ква
литетног рода.
– Очекујемо добар и ква
литетан род. Остављали смо
један ластар, један грозд,
каже Мишковић.
А да би се до квалитетног
рода дошло мора се сачувати
здравствено стање виногра
да. Ових дана помно се прати
појава гљивичних обољења
која могу да нанесу велику

Професори и ђаци у школском винограду

штету виновој лози.
– Тренутне временске при
лике, падавина и високе днев
не температуре идеалне су
за појаву најтежих гљивичних
обољења као што су пла
мењача и пепелница, па је
заштита обавезна. Ову агро
техничку мера треба урадити
квалитетно и на време, додаје
Мишковић.
Подсетимо, зеленом резид
бом која је у румској пољопри
вредној школи у току, битно
се може утицати на квалитет
грозђа. Рецимо и то да је,
лачење или плевљење, нај
важнија мера зелене резидбе,
која представља уклањање
младих ластара са чокота,
који нису потребни ни у теку
ћој вегетацији, нити ће бити
потребни при наредној резид
би. Помоћу лачења се може
обавити највећа корекција
основне резидбе и битно ути
цати на висину приноса и ква
литет грожђа.
З. М.
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ПСИХИЈАТАР ДР СТАНИМИР ЧЕКЕРИНАЦ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
НАЦИОН
 АЛНОГ МЕСЕЦА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

„Докторе, да ли сам ја луд“
У данашњем свету не постоји човек који нема проблеме. Времена нису безбрижна
и нико није релаксиран, било где на планети, каже др Станимир Чекеринац
Министарство здравља је
јун прогласило Националним
месецом менталног здравља.
У среду 22. јуна, у Неуроло
шкој и психијатријској амбу
ланти Опште болнице у Срем
ској Митровици, др Станимир
Чекеринац, психијатар, гово
рио је о важности превенције
и унапређења менталног
здравља. Том приликом је
истакао да ментално здра
вље нису тешке душевне
болести, већ се подразумева
да је реч и о поремећајима,
невидљивим за обичног
посматрача.
– Ту спадају и сви анксио
зни поремећаји. Као што је
важно одржавати физичку
кондицију, важно је одржава

ти и ментално здравље. У
последње три године живимо
један потпуно другачији живот
него пре. Сви смо били у
страху и стрепњи због епиде
мије корона – вируса. Људи
који су били болесни су бри
нули за своје здравље, а
породица чији су чланови
били у болницама су били у
страху. Страх је у једном тре
нутку превазишао реалне гра
нице. Сада нема короне у тој
мери, али је реткост да ће вас
неко загрлити и пољубити.
Људи су изгубили потребу за
другим људима. Предуг је
период који је подразумевао
да се не честита слава, да се
не рукујемо, а што је било
нормално до пре три године.

Не постоји човек
који нема проблеме
Симптоми код анксиозно
сти могу бити и физички. То
су недостатак ваздуха, лупа
ње срца, осећај вртоглави
це, убрзан пулс, осећај тре
перења у телу , а код депре
сије то су губитак воље,
нерасположење, осећај кри
вице, проблеми са спава
њем, губитак апетита. Због
тих симптома је потребно да
особа дође на преглед.
– Дешавало се да анксио
зни људи, због таквих симп
тома, оду код лекара опште
праксе или интернисте, па

када се испостави да је све
у реду, буду упућени код
психијатра. Нема човек а
којем није ништа. Свако о
нечему брине. Може да се
деси да поразговарају са
мном, поразмисле о томе и
схвате да могу сами наћи
решење и превазићи про
блем. У данашњем свету не
постоји човек који нема про
блеме. Времена нису без
брижна и нико није релакси
ран, било где на планети,
закључује др Станимир
Чекеринац.

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Годишњи
концерт

Фолклорни ансамбл „Бранко Радичевић” одржао је
два концерта за своје Митровчане. Прве вечери 23.
јуна на Житном тргу су наступили чланови поставе
дечјег ансамбла и њихови гости из КУД „Босут“. Дру
ге вечери на истом месту је одржан концерт првог
ансамбла, ансамбла ветерана, женска певачка група
и „Народни оркестар“ под називом „Селе, жетва је“.
Гост је била солиста Александра Падров. Организа
тор програма је био Центар за културу „Сирмију
март”. И овога пута Житни трг је био попуњен до
последњег места, што сведочи о томе колико Митров
чани цене и поштују своју традицију. 
А. П.

др Станимир Чекеринац

Сада се збунимо када треба
да пружимо руку некоме. Сви
смо започели другачији живот
и поставља се питање, да ли
је ово наша нова реалност и
да ли ћемо се икад вратити
на оно пре, рекао је др Чеке
ринац.
Уз савете да се људи мора
ју постепено враћати себи и
обнављати социјалне контак
те, др Чекеринац је нагласио
да страх и даље постоји, те
да се људи највише плаше за
своју егзистенцију.
– Дан менталног здравља
нас подсећа да проверимо да
ли имамо потребу да одемо

код неког да поразговарамо,
да проверимо да ли добро
функционишемо или не и које
су наше тегобе. Важно је себи
поставити питање, да ли нас
то што осећамо омета у послу
и животу, каже др Станимир
Чекеринац.
У претходним годинама је
забележен већи број прегле
да код психијатра, али и дру
гачији приступ. Струка сматра
да је пацијентима више не
представља велики проблем
да се обрате за помоћ и на тај
начин покушају да унапреде
квалитет свог живота.
А. Плавшић
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НАШ УЧИТЕЉ ЈЕ БИО ПРАВИ ГОСПОДИН: Пре 50 година са учитељом Миланом Кузминцем – Милаћком

СЕЋАЊЕ ДУГО ПОЛА ВЕКА:

Од колевке па до гроба,

Живимо једни поред других
у тескобној ниши живота, вре
ме и догађаји нас спајају и
раздвајају у одређеном трену.
С годинама када носталгија
нараста у нама   сетимо се  
тих момената који су нам зна
чили, детињства, школе, учи
теља, другова и свега онога
што је обележило прохујало
време. Жеља да се оживе
сећања, да се поново сретне
друг с којим се делила школ
ска клупа, тајне, страховало
од јединица, ишло на екскур

зије, нагна на поновни сусрет
ђака који су 1972. године упи
сали се у први разред Основ
не школе „Трива Витасовић
Лебарник“ у Лаћарку, у I-1.
И тако у суботу 25. јуна
2022. године обележило се 50
година од првог разреда, и
некима није било далеко да
дођу из Беча, Цириха, Кру
шевца да би се поново срели
и евоцирали успомене на учи
теља Милана Кузминца - 
Милаћка, за кога смо тада, а и
сада сви устврдили: Био је
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1972. ГОДИНЕ УПИСАНИ СМО У ПРВИ РАЗРЕД

најлепше је ђачко доба
први господин. Ту су биле и
разредне старешине, настав
нице српско – хрватског, Гор
дана Ристић и Евица Соколо
вић, и у седмом и осмом раз
реду  Пера Ђуришић, настав
ник музичког. Била је то при
лика да поделимо сећање и
на остале наставнике и учите
ље наше генерације, а посеб
но на другове којих више
нема међу нама.
Разредна Гордана Ристић
нам је послала веома емотив
но писмо које нас је подсети
ло на то колико смо бурно
реаговали када је отишла из

наше школе. Иако још мали и
на прагу живота имали смо
свој став и настојали да се
изборимо за њега. Време
проведено у разговору уз зву
ке музике сремских тамбура
ша брзо је протекло и вече је
завршено са договором за
сусрет 1. септембра када је
први школски дан.
И отишли смо сви у наше
животе и свакодневицу  срећ
ни што смо се срели са кон
статацијом да смо сви добро
и да нам толико мало треба
да бисмо имали свега.

Мирјана (Радишић) Марковић

У истој клупи
Те 1972. године у школу су
кренули (а неки су нам се
касније придружили): Горда
на Батаковић, Драган Бабић,
Зоран (Б) Владисављевић,
Гордана Врсајковић, Љубица
Вуколић, Биљана Говорчић,
Жељко Дивљак, Mирослав
Ковачевић, Милован Кокино
вић, Ђорђе Лађиновић, Гор
дана Марић, Славка Нико
лић, Оливера Пејовић, Нико
ла Пижук, Мирјана Радишић,

Јасна Русин, Сања Сарић,
Горан
Стан ић,
Марин а
Топић, Ружица Фујта, Горан
Цикуша, Светлана Цуцанић,
Марко Шкиљевић.
Са нама нису више: Душко
Ветмић, Зоран (Л) Владиса
вљевић, Ненад  Драгојловић,
Милан Илић, Ђорђе Кузма
новић, Бране Маричић, Дра
гана Павловић, Мирјана
Ратић, Славко Раца, Мио
драг Шурлан.
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VREMEPLOV
29. јун
1855. У Лондону изашао први
број листа “Дејли телеграф”.
1869. Проглашен Намеснички
устав који је кнежевину Србију
увео у доба уставности. Први
пут у историји Србије скупшти
на је постала законодавни
орган, мада са ограниченим
правима.
1882. У Београду пуштен у рад
први савремени водовод.
30. јун
1859. Чарлс Блондин пред
25.000 гледалаца преко раза
петог конопца прешао изнад
Нијагариних водопада, из САД
у Канаду.
1908. У источни Сибир пао
метеор од чије експлозије се
осетило подрхтавање тла и у
централној Европи.
1. јул
1921. Први пут је примењена
вакцина за заштиту деце од
туберкулозе (БЦГ).
2000. Пуштен је у саобраћај
најдужи мост на свету који је
повезао Шведску и Данску.
2. јул
1900. Гроф Фердинанд фон
Цепелин извршио први лет
ваздушним бродом над Боден
ским језером у јужној Немачкој.
1964. Председник САД Линдон
Џонсон потписао Акт о грађан
ским правима, којим је забра
њена расна дискриминација.
3. јул
321. Римски цар Константин
ИИ, хришћанин, прогласио
недељу за дан одмора и вер
ског обреда.
1583. Руски цар Иван Грозни
убио је, у наступу гнева, сина.
Овај аутократа спровео је зна
чајне реформе у Русији, а због
окрутног односа према боља
рима добио је назив Грозни.
Као трагични лик био је инспи
рација сликарима, музичари
ма, књижевницима, филмским
редитељима.
4. јул
1776. На Континенталном кон
гресу у Филаделфији потписа
на Декларација о независности
САД, данас празник, Дан неза
висности.
1807. Рођен италијански рево
луционар Ђузепе Гарибалди,
вођа покрета за независност и
уједињење Италије.
1927. Рођена италијанска
филмска глумица Ђина Лоло
бриђида.
5. јул
1879. Рођен амерички тенисер
и политичар Двајт Дејвис,
министар рата. 1900. основао
тениско такмичење које је
добило име по њему.
1891. Рођен хрватски песник
Августин Тин Ујевић.
1975. Амерички тенисер Артур
Еш постао први црнац који је
побед ио
на
турн иру
у
Вимблдону.
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HOROSKOP
ОВАН: Неко вам даје
кор ис не
сугес тије
које лако можете да
примените приликом
решавања озбиљних питања.
Потрудите се да правилно дози
рате свој стваралачки импулс са
заједничким интересима, како
бисте на најбољи начин усклади
ли разлике које постоје у мишље
њу. Тренутно преиспитује свој
однос са блиском особом у жељи
да се што боље разумете.  
БИК: Улажете велики
напор да остварите
позитивне резултате
у свом професионал
ном изражавању, али постоје
изненадне ситуације које ремете
ваше планове и пословну кон
цепцију. Потребно је да се расте
ретите од додатних обевеза.
Склони сте честим променама
емотивног расположења. При
жељкујете више нежности.
БЛИЗАНЦИ: Послов
ни проблеми са који
ма се тренутно суоча
вате захтевају додат
ни напор или добру концентра
цију. Најбоље је да препустите
особама од поверења да одлучу
ју о неким заједничким интереси
ма. Добра љубавна стратегија
подразумева и спремност да се
непрекидно превазилазе разли
чита ограничења кроз која про
лазите.
РАК: Делујете амби
циозно пред својом
околином и свима
јасно дајете до зна
ња, да не желите да вам се неко
супротставља по било којој осно
ви. Пажљиво процените ситуа
ције које захтевају неки вид ризи
ка. Неопх одна вам је породична
хармонија и нечије присуство
како бисте остварили бољу пси
холошку равнотежу.
ЛАВ: Неко вам даје
корисне информаци
је и на такав начин
вам помаже да пра
вилније процењујете различите
пословне могућности  које имате
на располагању. Јасно вам је да
заједнички договори предста
вљају позитиван помак у реша
вању важних пословних и при
ватних или приватних интереса.
Слободно изразите нека своја
потиснута осећања или намере.
ДЕВИЦА: Неко од
сар адн ик а
нем а
довољно интересо
вања да испоштује
заједнички пословни договор,
што неминовно условљава одре
ђени губитак. Делујете забринуто
због нових информација и про
мена које наговештавају ваши
сарадници. Упорно покушавате у
најкраћем року да решите неке
велике проблеме. Склони сте
честим променама расположе
ња, као и друштва које привлачи
вашу емотивну пажњу.

ВАГА: Делујете веома
опрезно и не желите
превише да ризикује
те у пословно-финан
сијским преговорима. Затражите
на време добар савет од једне
старије особе. На крају све ће се
решити на добар начин или у
вашу корист. Прижељкујете више
разумевања и нежности у љубав
ном односу. Партнер понек ад
има неке необичне идеје.
ШКОРПИЈА: Активно
учествујете у разли
читим преговорима,
те покрећете иниција
тиву кад год за то постоје добри
услови за неку врсту успеха или
добитка. Не обазирете се много
на нечије коментаре, посебно
кад они нису у склад са вашим
основн им
опред ељ ењ ем.
Љубавни партнер на вас делује
врло инспиративно и наводи вас
на слободније изражавање.
СТРЕЛАЦ: Потребно
је
да
осмис лите
добар план и да оста
нете доследни у сва
кој фази спровођења, посебно
када се налазите пред сарадни
цима када вас оспоравају. Након
дужег пословног убеђивања
ситуација ће се променити у
вашу корист. Преплављени сте
различитим емоцијама тако да
пажљиво одмеравате добру при
лику у којој можете да изразите
своје разноврсне жеље.
ЈАРАЦ:
Сав ес но
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили
ком испуњавања разних догово
ра које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром, нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат  
ВОДОЛИЈА: Умете да
процените повољну
ситуацију на послов
ној сцени и да осми
слите добар наступ или редо
след потеза пред сарадницима.
Важно је да прихватите послове
за које имате довољно знања или
искуства. У љубавном животу не
можете да останете равнодушни
на нечији утицај. Лагано губите
емотивну контролу.
РИБ Е:
Прол аз ите
кроз различите фазе
стваралачког распо
ложења и стало вам
је да себи обезбедите оптималне
услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер
понекад не желите да прихвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавним партнером често пре
узимате активну улогу и спремни
сте да промените неке заједнич
ке навике које вас спутавају.

Crkveni
kalendar
Среда, 29. (16) јун
Свети Тихон Чудотворац, Епи
скоп аматунски
Четвртак, 30. (17) јун
Свети мученици Мануил, Савел
и Исмаил
Петак, 1. јул (18. јун)
Свети мученици Леонтије, Ипа
тије и Теодул
Субота, 2. јул (19. јун)
Свети апостол Јуда; Преподоб
ни Пајсије Велики; Свети Јван
Шангајски
Недеља, 3. јул (20. јун)
Свети свештеномученик Мето
дије; Преподобни Наум Охрид
ски
Понедељак, 4. јул (21. јун)
Свети мученик Јулијан Тарсиј
ски; Преподобна Анастасија
Српска
Уторак, 5. јул (22. јун)
Свети свештеномученик Јевсе
вије

Паприке
пуњене сиром
Састојци: 8 паприка, 500-600 г
сира, мало соли, 4 јајета, по
потреби уље, 1 кашика киселе
павлаке

Припрема: Паприке издубити
и очистити од семенки. Сир измр
вити, додати јаја, и мало соли ако
сир није довољно слан. Такође и
киселу павлаку. Све помешати
заједно. Паприке напунити наде
вом и слагати у плех посут уљем.
Сложене паприке прелити такође
уљем и ставити у рерну загрејану
на 220 степени, када се паприке
запеку од горе, окренути их и сма
њити температуру на 200 степе
ни. Пећи док се не запеку и са
друге стране.

• Пепељуга је доказ да
ципеле могу променити
живот.
• Искуство је најбољи
учитељ у животу. Да је
скуп – јесте! Али кад
објасни – разумеш!
• Живот није проблем
који треба решити, већ
стварност коју треба
доживети.
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МИЛАН ЖИВКОВИЋ ЕЛЕКТРИЧАР ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ О НАЧИНИМА ЗА
УШТЕДУ СТРУЈЕ

Одвртање сијалица
није једини начин

У време поскупљења дови
јатост људи за штедњу се
јавља све чешће. Многи су
чули најаве о поскупљењима
струје, па су већ почели да
праве планове за уштеду. Да
ли је заиста могуће уштедети
струју и које су методе за то,
проверили смо са електрича
рем Миланом Живковићем из
Сремске Митровице.
– Сви већ увелико у кућама
имамо неке уређаје новијег
типа, који су сами по себи
штедни, као што су лед сија
лице, инверторски шпорети и
климе, лед телевизори, веш
машине... Преласком на ова
кав тип уређаја, који су сами
по себи мањи потрошачи, за
разлику од класичних шпоре
та са ринглама, обичних сија
лица са волфрамом, класич
них клима уређаја, ми већ
штедимо, објашњава Живко
вић.
Лето је период када се
интензивно користе уређаји
за расхлађивање просторија,
који су до пре неколико годи
на важили за велике потро
шаче струје. То више није
тако.

Милан Живковић

– Клима уређаје би треба
ло наштеловати да раде
само неколико степени ниже
од собног ваздуха. На при
мер, ако је напољу 30 степе
ни Целзијуса, климу подеси
ти да ради на минимум 24
степена. Многи је намештају
на 16 или 17 степени, а она
тада мора да ради нон –
стоп, јер не може да постиг
не толико ниску температуру
у просторији у континуитету.
С друге стране, то није ни
здраво за људски организам.

Нарочито када морате напу
стити расхлађену простори
ју, па изаћи напоље на висо
ку температуру. Инверторске
климе троше мање елек
тричне енергије од старих,
класичних модела, саветује
Милан Живковић.
Иако велики број домаћин
става већ користи сијалице
„штедише“, важно је знати и
у чему је њихова предност.
– Када је у питању осве
тљење у кући, увек се може
одврнути вишак сијалица са

лустера. Рецимо уколико је
предвиђено шест сијалица,
можете оставити само три
да раде, сасвим ће бити
довољно. Класичне сијалице
се већ полако избацују из
употребе и већина нас кори
сти лед сијалице. За исту
количину светла коју произ
веду обична и лед сијалица,
обична потроши више стру
је. Обична сијалица када
ради троши само 10 одсто
на светло, а 90 одсто на
топлоту. Такође, бојлери не
морају бити укључени на
тројку док греју воду, довољ
но је и на двојци да остави
те, добићете задовољавају
ћи резултат, закључује елек
тричар.
А. П.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ТЕРЕНУ „РАДНИЧКОГ“

Прихрана
из ваздуха

На терену Фудбалског клуба „Раднички“
у Сремској Митровици демонстрирана је
примена дронова за третмане у одржава
њу фудбалских терена, у уторак 21. јуна.
Након показне вежбе прскања усева дро
ном на недавно одржаном „Дану поља“
ово је била прилика да се прикаже више
струка могућност примене дронова.
– На теренима на којим је тло растреси
то, уколико се третман врши трактором и
прскалицом, може доћи до оштећења. Ми
такође и на свим пољопривредним култу
рама употребљавамо дрон – прскалице,
што ће се позитивно одразити на принос,
а резултате ћемо предочити пољопри
вредницим током зимских предавања,
изјавио је Стеван Савчић, директор
Пољопривредне стручне службе Сремска
Митровица.
Одржавање фудбалског терена је вео
ма важно за комплетно обезбеђивње иде
алних услова за спортисте, а челници

Примена дрона у одржавaњу фудбалских терена

„Радничког“ су нагласили да им је задо
вољство бити део савремене примене
технологија.
– До сада смо сва одржавања терена
радили механички. Ова презентација коју
смо видели је нешто сасвим ново, сигур
но за 95 одсто не само Србије већ и реги
она. Много је лакше и практичније и
сигурно ће бити приступачније кад то уђе
у фазу да се може користити на ширем
нивоу, рекао је Драган Деспотовић, спорт

ски директор ФК „Раднички“.
Момир Алвировић из компаније „Агродрон“ је објаснио присутнима да третман
из дрона омогућава фудбалским терени
ма да добију прихрану тачно онда када је
то потребно, а не онда када временски
услови то дозвољавају. Сам лет дрона
траје релативно кратко, а посао буде
готов на ефикаснији, односно равномер
нији начин.
А. П.
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ФК „ИНЂИЈА“

Почеле припреме
са новим стручним штабом

Сачували смо костур екипе јер је већина играча остала. То је добар путоказ за
наредну сезону у којој се надамо да ћемо исправити грешке из претходне, а уз то и
да ћемо довести адекватна појачања која ће нам помоћи да се пласирамо у најелит
нији степен такмичења Супер лигу Србије, рекао је капитен Владан Милосављев
Фудбалери „Инђије“ су поче
ли са припремама за нову
сезону у Првој лиги Србије.
На Градском стадиону „Тојо
тајерс“ извршена је прозивка
а након ње и први тренинг са
углавном истим саставом еки
пе али са новим стручним
штабом. Играчи су се поново
окупили након месец дана
паузе а о очекивањима пред
нову такмичарску сезону гово
рио је за медије капитен Вла
дан Милосављев.
– Сачували смо костур еки
пе јер је већина играча оста
ла. То је добар путоказ за
наредну сезону у којој се
надамо да ћемо исправити
грешке из претходне, а уз то и
да ћемо довести адекватна
појачања која ће нам помоћи
да се пласирамо у најелитнији
степен такмичења Супер лигу
Србије, рекао је Милосављев.
Играче у „зелено -  белом“
дресу очекује неколико прија
тељских сусрета у току при
према за нову сезону о чему је
говорио помоћни тренер

Играчи ФК „Инђија“ на окупу

Јован Голић. Играче очекује
шест недеља припрема и тре
нинга, неколико пријатељских
утакмица, а од 7. јула екипа ће
бити на десетод невн им,
базичним припремама на Зла
тибору.
– За противник е ћемо,
углавном, имати екипе из
наше лиге, али и екипу „Кру
пе“ из Босне и Херцеговине.
После припрема се враћамо у

Инђију где ћемо генералну
пробу против „Радничког“ из
Новог Београда одиграти 23.
јула на нашем терену, рекао је
Голић и додао да ће екипа
дати свој максимум како би се
пласирали у виши ранг, што је
и примарни циљ.
– На крају минуле сезоне у
Супер лигу су отишли „Мла
дост ГАТ“ и „Јавор“. Уместо
њих сад су новосадски „Про

летер“ и „Металац“ из Горњег
Милановца. У Првој лиги
Србије биће приближан ква
литет екипа као и у претходној
сезони,   рекао је Голић и
додао на крају да је у том ран
гу такмичења око пет, шест
екипа рачунајући и ФК „Инђи
ја“, који ће се борити за пла
сман у елитни ранг такмиче
ња.
М. Ђ.

ФУДБАЛЕРИ ИНЂИЈСКОГ „ЖЕЛЕЗНИЧАРА“ ПОРАЖЕНИ У КОВИЉУ

„Жеља“ без пласмана у виши ранг
ФК „Шајкаш 1908.“ Ковиљ - ФК „Железничар“ Инђија 2:0 (0:0)

ФК „Шајкаш 1908.“: Ман
дић, Гојков, Павков, Алимпић,
Заов, Маљурић, Котуљач,
Карас, Веселиновић (К), Нико
лаш, Играчев. Тренер: Душан
Шведић.
ФК „Железничар“: Благо
јевић, Грковић, Бранковић (К),
Нинић, Вучковић (Каурин 7′),
Трбовић, Суџум, Димитрије
вић (Боснић 46′), Дубајић,
Караћ, Лукач (Јерковић 75′).
Тренер: Деан Катарић.
Фудб ал ер и
инђијс ког
„Железничара“ нису успели
да се пласирају у виши ранг
такмичења, Војвођанску лигу- 
Југ, јер су поражени од ковиљ
ског „Шајкаша 1908.“ у другој
утакмици баража, 2:0. Иначе,
у првој одиграној утакмици у
Инђији екипа „Железничара“
победила је поменуту екипу
резултатом 3: 1, (2: 1). Реванш

утакмица баража за попуну
Војвођанске лиге - Југ одигра
на је у среду, 22. јуна на ста
диону у Ковиљу пред око 700
гледалаца. У току првог полу

времена виђена је , углавном,
равноправна игра. Пред сам
крај првог дела игре, у 42.
минут у меча, прилику да
затресе мрежу имао је Нинић,

играч „Железничара“, али
није успео да искористи
повољну позицију а ни прили
ку за гол. Лукач је могао да
постигне гол за госте већ у
првим минутима другог полу
времена. Домаћи голман је
неспретно реаговао након
шута поменутог инђијског
фудбалера али се лопта
одбила од стативу. И у 76.
минуту утакмице виђена је
шанса за „плаво - беле“. Сло
бодан ударац извео је Јерко
вић али је лопта отишла крај
гола. Први од два гола на
овом мечу виђен је тек у 86.
минуту. Гол је постигао капи
тен „Шајкаша“ Веселиновић,
који је тај чин поновио и у 88.
минуту меча за коначних 2:0
за Ковиљчане и њихов пла
сман у виши ранг такмичења.
М. Ђ.
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Јавни час балета
и модерног плеса

У организацији Спортског плесног
клуба   „Сирмиум денс“ и Спортског
савеза Града Сремска Митровица у
недељу 26. јуна одржан је јавни час
балета и модерног плеса. На просто
ру реконструисаног терена Соколског
друштва, популарног „Партизана“,
окупио се велики број гледалаца ужи
вајући у бајци коју су приредили уче
ници Олене Римац. Њен дугогоди
шњи рад и упорност у развоју спорт
ског плеса у нашој средини засијао је
кроз прелепе кореографије сјајних
дечака и девојчица, чланова „Сирми
ум денса“.

АТЛЕТСКО ПИОНИРСКО
ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

Тара Жарић и Лазар
Ђаковић златни
У Сремској Митровици, на Атлетском
стадиону у суботу 25. јуна одржано је
атлетско Првенство Војводине за стари
је пионире.
Такмичари Атлетског клуба „Срем“
освојили су укупно осам медаља – две
златне, три сребрне и три бронзане.
Тара Жарић је победила у трци на 1500
метара резултатом 5:31,0 у соло трци
док је Лазар Ђаковић постао првак Вој
водине у бацању копља (600г) резулта
том од 41,51метар.
Две сребрне медаље освојила је Ива
Бежановић, најпре у скоку у вис са пре
скочених 1,54 метара, а потом и у баца
њу копља (400г) новим личним рекор
дом 36,16 метара. Другопласирани је
био и Михајло Вук Комленић у својој
првој трци на 2000 метара резултатом
7:14:3. Две бронзане медаље освојио је
Давид Перковић у дисциплинама баца
ње кладива (4кг) са 24,12 метара и баца
ње диска (1кг) 32,50 метара. Бронзану
медаљу освојила је и Катарина Шкорић
у дисциплини бацање копља (400г) са
новим личним рекордом 35,24 метра док
је у скоку у даљ била пета  у Војводини.
Д. М.
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У МИТРОВИЦИ ОДРЖАНА ЗАВРШНА МАНИФЕСТАЦИЈА
,,МОЈ ПРВИ СМЕЧ”

Млади одбојкаши
показали своје знање

Заједничка фотографија са завршног турнира

Мушки одбојкашки клуб „Срем Итон“
из Сремске Митровице уз подршку Од
бојкашког савеза Србије организовао је
прошле недеље школу одбојке која је у
протеклој сезони прихватила велики број
дечака са територије Града и околине. По
ред централне школе одбојке у митровач
кој основној школи „Слободан Бајић Паја“
коју су водили Зоран и Јован Ковачић,
тренинзима и такмичењима прикључила
су се деца из школе одбојке Братислава
Достанића („Б. П. Пинки“), основне школе
из Ноћаја (тренер Петар Шарић) и Ердеви
ка (тренер Славко Драгановић).
На завршном такмичењу које је одржа
но у Спортској хали „Митровачке гимнази
је“ прво место освојила је школа одбојке

из „Бајићеве“ школе, друга је школа одбој
ке из Ноћаја а трећи су Ердевичани.
Медаље је најбољим екипама уручио
Александар Андоновић, тренутно најбо
љи митровачки одбојкаш који је спортску
каријеру отпочео у градским клубовима
„Срем 022“ и „Срем Итон“ а потом низ го
дина играо за један од најуспешнијих срп
ских клубова, београдску „Црвену Звезду“.
Захваљујући програму Одбојкашког са
веза Србије ,,Мој први смеч“ Сремска Ми
тровица поново добија одличну базу за
развој мушке одбојке а и у наредној сезо
ни носилац ових активности ће бити про
фесор Зоран Ковачић у сарадњи са одбој
кашким клубом „Срем Итон“.
Д. М.

ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ ЗА АТЛЕТИЧАРЕ „СРЕМА“

Ведран Самац
поново шампион

Атлетско Првенство Србије за сенио
ре одржано је током викенда, 25 и 26.
јуна 2022. године у Крушевцу. Такмича
ри Атлетског клуба „Срем“ из Сремске
Митровице   освојили су четири меда
ље. Временске прилике, нарочито првог
дана, нису погодовале атлетичарима,
поготово онима у техничким дисципли
нама.
Ведран Самац је нови -  стари првак
Србије у дисциплини бацање копља.
Победио је са хицем из прве серије од
69,03 метара . Због повреде врата у
саобраћају током ове недеље бацао
је колико се мора да би освојио титулу
првака.
Велико изненађење приредила је
Мила Миљковић када је постала вице
шампионка Србије у дисциплини баца
ње кладива (4кг). Иако још увек млађа
јуниорка она је хицем од 38.82 метара  

обезбедила   сребрну медаљу испред,
такође митровчанке Ање Шкорић, до
прошле године чланице АК „Срем“ а
сада чланице београдског „Топ Јумпа“.
Славко Стевић је наступао у дисци
плине скок у вис у моменту кад је невре
ме било најјаче и прескочио 2,08 метара  
што је било довољно за сребро.
Јована Шубатлија је у дисциплини
3000 метара са препрекама за сени
орке била другопласирана, Трчала је
12:18,46 што је било довољно за сигур
ну завршницу и место на постољу. Дан
раније је трчала 5000 метара   и у тој
трци била четврта са новим личним
рекордом 19:30,00.
Александра Костадиновић је освојила
бронзану медаљу у трци на 5000 мета
ра са временом 18:46,65 и одржала кон
тинуитет освајања медаља на држав
ним првенствима.
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СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У АТЛЕТИЦИ

Четири медаље
за „Сирмиум“

Петар Илић (први с десна) на победничком постољу

Протеклог викенда Крушевац је био
домаћин сениорског Првенства Срби
је у атлетици. Учествовали су најбољи
атлетичари наше земље, па је такмиче
ње било никад квалитетније. У изузетној
конкуренцији, атлетичари „Сирмиума“
освојили су четири медаље. Нова - ста
ра шампионка Србије у бацању диска је
Драгана Томашевић. У истој дисципли
ни Мирјана Дасовић освојила је бронзу.
Мирјана је другог дана такмичења осво
јила сребро у дисциплини бацање кугле.

Јуниор Илић Петар освојио је бронзу
у бацању диска. Првог дана такмиче
ња временски услови били су изузетно
лоши, јер је за све време трајања такми
чења падала јака киша, што је у огром
ној мери утицало на квалитет самих
резултата такмичења. Тренери Атлетског
клуба „Сирмиум“ задовољни су осваја
њем четири медаље, с обзиром да је на
првенству наступало само седам такми
чара овог клуба.

Д. М.
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Два сребра
за митровачки
стони тенис

Протеклог викенда у суботу 25. јуна,
на 11. међународном Видовданском
стонотениском турниру у Босни и Хер
цеговини – „Модрича опен 2022“ такми
чар и тренер  СТК „Срем - спин“ Живан
Јовановић освојио је две сребрне
медаље  у две такмичарске категорије
(49-59, 60 + ). На овом квалитетном сто
нотениском такмичењу  учествовало је
осамдесетак играча  из Босне и Херце
говине, Хрватске, Црне Горе и Србије.  

Тројка из блока

Марко Лазић ново име
митровачке атлетике
Атлетски клуб „Сирмиум“ и Град Срем
ска Митровица протеклог викенда били
су домаћини појединачног Првенства Вој
водине за пионире и пионирке.
Домаћи атлетичари поново су домини
рали и остварили запажене резултате.
Ново име „Сирмиума“ је Марко Лазић који
је освојио сребро у скоку у вис уз лични
рекорд од 1,64 метра. Страхиња Чикић је
освојио сребро на 300 метара и бронзу у
трци на 100 метара са препонама. Сте
фан Ђонић је био други на 100 метара са
препонама док је Лука Крњевић био брон
зани у бацању копља, уз лични рекорд.
Прави хит била је штафета 4x100 мета
ра која је освојила злато у саставу: Лука
Крњевић, Марко Лазић, Стефан Ђонић и
Страхиња Чикић. Тренери Горан Павло
вић и Слободан Мацановић истичу да су
поносни су на ову генерацију, те да им
је циљ стварање екипе за наступ у Купу
европских шампиона за неколико година.
Подсетимо, атлетичари „Сирмиума“ били
су трећи у Европи 2010. године када су
били одлични на такмичењу у Пољској у
најјачој атлетској конкуренцији.
Д. М.

Атлетичари АК „Сирмиум“
и тренер Горан Павловић

На кошаркашком терену на Градској
плажи у Сремској Митровициу неде
љу 26. јуна одржан је традиционални
хуманитарни турнир у шутирању тројки
-  „Тројка из блока“. Организатор турни
ра је Хуманитарна организација „Срби
за Србе“ која је од 2012. године органи
зовала преко 1000 турнира и помогла
огромном броју угрожених породица
са територије целог Балкана и бивше
Југославије. Турниру су се одазвали
Митровчани и играчи из многих насеља
а присутна публика уживала је у њихо
вим покушајима и кошаркашком умећу.
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ДРАГАНА ТОМАШЕВИЋ, ПЕТОСТРУКА ОЛИМПИЈКА ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ У
ОДЛИЧНОЈ ТАКМИЧАРСКОЈ ФОРМИ НАСТАВЉА СЕРИЈУ ДОБРИХ РЕЗУЛТАТА

Победничко постоље за митровачку
амбасадорку српске атлетике
Недавно освојена
златна медаља
Драгане Томашевић на
Балканијади и
потврда
вишегодишње
доминације на
прошлонедељном
државном првенству
Србије
подсећају на
најбоље такмичарске
дане митровачке
атлетичарке која је за
двадесетак
година врхунског
бављења овим
спортом освојила
више од 50 одличја и
учествовала на свих пет
олимпијских
надметања, укључују
ћи сва европска и
светска првенства.
Таквим такмичарским
континуит етом
тренутно не може
да се похвали нико
од српских атлетича
ра. Пред Драганом је
овог лета нови изазов
- Европско атлетско
првенство у Михнену
Љубитеље спорта и нарочито атлет
ских дисциплина обрадовала је недав
на вест да је репрезентативка Србије
и чланица Атлетског клуба „Сирмиум“
Драгана Томашевић на Балканском
сениорском атлетском првенству одр
жаном у румунском граду Крајови осво
јила златну медаљу. Бацачица диска
која се својим резултатима одавно
уписала на листу најбољих српских
атлетичарки свих времена остварила
је хитац од 58,16 метара, што је у јакој
конкуренцији преко двадесетак атлет
ских федерација био одличан резултат.
Апсолутну доминацију у Србији Драга

Драгана Томашевић и тренер Данило Кртинић

на је потврдила на државном првенству
које је протеклог викенда организовано
у Крушевцу где је била најбоља оства
ривши даљину од 55,40 метара, у веома
лошим временским условима.
Податак да је после злата на Европ
ском зимском бацачком купу 2019. годи
не и сребрне медаље на прошлогоди
шњој Балканијади Драгана Томашевић
поново на победничком постољу обра
довао је и њене суграђане, становнике
Сремске Митровице – Драганиног род
ног града за који је изузетно везана и
у коме је провела читаву каријеру, упр
кос многим примамљивим понудама

са стране. Посебан куриозитет пред
ставља податак да је такмичарка која
се у својој петнаестој години први пут
опробала у бацачким дисциплинама, за
22 године битисања под скутима „кра
љице спортова“ учествовала на свих
пет олимпијских надметања, укључујући
сва европска и светска првенства. То је
чињеница вредна поштовања ако знамо
да је приступ највећим атлетским мани
фестацијама условљен одговарајућим
резултатима, односно траженим нор
мама. Таквим такмичарским континуи
тетом тренутно не може да се похвали
нико од српских атлетичара. По више
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струком учешћу на олимпијским смо
трама уз Драгану Томашевић, актуелног
носиоца државног рекорда у бацању
диска, само су Драгутин Топић, Оливера
Јефтић и Ивана Вулета (Шпановић). Са
различитих иностраних и домаћих над
метања донела је преко педесет меда
ља, међу којима су све три медаље са
Медитеранских игара, три медаље са
Универзијада, пет медаља са европ
ских купова и шест медаља са екипних
првенстава Европе. Подсетимо да је
митровачка атлетичарка била двоструки
финалиста светских првенстава и пето
струки финалиста европских шампио
ната. У два наврата, заједно са својим
тренером, проглашавана је најуспешни
јом атлетичарком у држави а два пута је
била и капитен репрезентације Србије.
За потребе националног тима понекад
учествује у дисциплини бацања кугле са
којом је још као девојчица имала прве
бацачке тренинге. Више пута је прогла
шавана је за најуспешнијег спортисту
Војводине, Срема и Сремске Митро
вице. Интересантан податак који смо
сазнали у разговору са њеним стручним
штабом каже да је Драгана Томашевић
носилац апсолутних рекорда на дваде
сетак атлетских стадиона широм бив
ше Југославије. Проносећи име своје
државе и града свуда је радо дочекана
а на појединим атлетским митинзима,
као што је једном приликом био случај у
Загребу, пред пуним стадионом спикер
је посебно поздравио и нагласио прису
ство вишеструке олимпијке и најбоље
бацачице диска из суседне Србије.
Остварени резултати на Балканија
ди и државном првенству Србије, пре
ма речима тренера Данила Кртинића,
потврда су Драганине одличне такми
чарске форме и обећавајући су пред
борбу за августовски европски атлетски
изазов у Минхену.
– Драгана је на протеклој Балканија
ди доказала врхунску форму победив
ши две изузетне такмичарке из Грчке и
Украјине које су на ранг листи тренут
но боље од ње за два или три метра.
Ово је изузетан резултат у околности
ма када Балканско првенство не чини
само осам до десет федерација као што
је било некад, већ је оно проширено и
отвореног је типа па укључује Аустрију,
Украјину, Израел, Хрватску, Словенију,
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Са златном медаљом на победничком постољу сениорске Балканијаде

У овом тренутку битно ми је да будем здрава и да могу
што боље да тренирам и припремам се за предстојећа
такмичења. Волела бих да каријеру крунишем још неким
добрим резултатима, јер ово би за мене било седмо
европско првенство. Мислим да је то само по себи
велики успех. Наравно да ми недостаје нека од медаља
са највећих европских, светских и олимпијских такми
чења, али у атлетици је незахвално било шта прогнози
рати, каже Драгана Томашевић
Молдавију, Азербејџан и друге удаље
није државе. То ствара знатно јачу кон
куренцију и чини да првенство Балкана,
као и Медитеранске игре, представљају
такмичења које се никако не смеју пот
ценити. Освајачи медитеранских меда
ља углавном постану и носиоци европ
ских медаља, рекао је тренер Кртинић
који је творац Драганиних успеха, њен

„саборац“ на атлетским борилиштима
од првих
такмичарских дана али и председник
Тренерске организације Српског атлет
ског савеза и први човек удружења
олимпијаца.
Наша најбоља бацачица диска са

Увек кандидат за финалне борбе и медаље
Први у низу међународних атлет
ских успеха Драгане Томашевић било
је Јуниорско европско првенство 2001.
године, да би коју годину касније на
светском шампионату у Хелсинкију
2005. године „заблистала“ као званич
но највеће атлетско изненађење годи
не. Тада је виђена као потенцијал за
највише степенике европских, светских
и олимпијских постоља. Богату кари
јеру није успела да крунише олимпиј
ском медаљом. У врхунском спорту
то није неуобичајена појава, јер се у
датом тренутку коцкице на „поклопе“
на начин како би такмичар и његови
навијачи желели. Према речима тре
нера Кртинића са којима ће се несум

њиво сложити свако ко иоле познаје
Драгану Томашевић, она је фина, кул
турна, образована и васпитана особа
којој је понекад фалило спортског „без
образлука“, дрскости, чак и неке врсте
„саможивости“ како каже њен тренер,
јер то су одлике већине шампиона. У
Драганиној каријери дешавало се да
врхунски резултати и остварене даљи
не са тренинга нису „преписиване“ у
завршници појединих великих такми
чења. Превелика одговорност, опте
рећење резултатом, временски усло
ви, сатница и место такмичења, само
су неки од узрока који могу покварити
дуго очекивани тренутак каријере сва
ког спортисте. И поред тога што су

се у дисциплини бацања диска поја
вљивале нове снаге, атлетска јавност
и публика у Србији у Драгани су увек
видели кандидата за финалне борбе
и медаље. После ере чувене Немице
Франке Дич уследило је време непри
косновене Хрватице Сандре Перко
вић, двоструке олимпијске победни
це и петоструке европске првакиње.
Мало је познат податак да су Сандра
и српска репрезентативка из Сремске
Митровице заједно атлетски одраста
ле радећи под заједничким тренерским
надзором читаве припремне периоде.
Многе године провеле су заједно, па
међу њима постоје нераскидива прија
тељска веза и поштовање.
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својим тренером интензивно
ради на припреми за Европ
ски шампионат који се од 15.
августа одржава у Немачкој.
Припреме
подразумевају
свакодневне преподневне и
поподневне тренинге. Тренер
Кртинић уверен је да Драга
на може остварити пласман
у финале највеће европске
манифестације, а познато је
да у атлетици сам улазак у
финале представља одли
чан успех, чак и у случаје
вима кад изостане медаља.
Зато финалистима атлетских
такмичења припада посебан
финансијски и сваки други
третман.
Митровчанка
блиставе
спортске каријере која би по
спортском карактеру, упор
ности и начину рада морала
бити узор будућим генера
цијама спортиста, осећа се
одлично и потврђује да је у
доброј такмичарској форми.
– У овом тренутку битно
ми је да будем здрава и да
могу што боље да тренирам
и припремам се за предсто
јећа такмичења. Волела бих
да каријеру крунишем још
неким добрим резултати
ма, јер ово би за мене било
седмо европско првенство.
Мислим да је то само по себи
велики успех. Наравно да ми
недостаје нека од медаља са
највећих европских, светских
и олимпијских такмичења,
али у атлетици је незахвал
но било шта прогнозирати.
Ово је техничка дисципли
на и многи фактори у дели
ћу секунде могу да утичу на
резултат. Свакако би ми зна
чило да уђем у конкуренцију
најбољих европских такми
чарки како бих се борила за
највиши пласман, каже Дра
гана Томашевић која говори о
незаборавним искуствима и
сусретима које је доживела у
досадашњој каријери.
– Немам за чим да жалим
јер сам током каријере про
путовала цео свет, упознала
дивне људе и видела раз
личите културе. У светској
атлетици много је квали
тетних људи јер нема зави
сти и љубоморе. Ми смо
сви пријатељи, поштујемо
и подржавамо једни друге
без обзира на националну
припадност, каже наша саго
ворница која потврђује речи
Данила Кртинића да сва
ка Олимпијада представља
јединствено искуство у коме
иако све „врви“ од енергије и
такмичарског набоја, постоје
међусобни коректни и прија
тељски односи који су свима,
па и Драгани и њеном трене
ру „помогли да постану још
бољи људи“. Д. Мостарлић
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ето је, гори звезда. А од спорта –
ништа. У ствари, увек има нешто, али
некако више вуче ’ладно пиво на пла
жи, него да џеџиш код куће и гледаш то мало
беде од спорта што се одиграва по овој вру
ћини.
Истина, почео је Вимблдон, па ето прилике
за мало ложења на Нолета када догура до
завршнице. Ако не испадне још у време
писања овог текста. Ал’ није ваљда толико
луд.
Да је неке среће и божије правде, сада би
гледали Светско првенство у фудбалу и испи
јали хектолитре пива. Али не, неком је пала
на памет сјајна идеја да се Светско игра на
зиму. Кажу нека оморина мучи у Катару у ово
доба године, па зато. Само нека Арапи турају
своје петро-доларе у џепове фудбалских
моћника, играће се и на Марсу ако треба.
Кад смо већ код Арапа и њихових новаца,
ово је време када можемо да уживамо у
сапуницама везаним за трансфере и гласине
које их прате. Наравно, погодићете, у глав
ним улогама су клубови у власништву мили
јардера који троше као да сутра не постоји.
Милиони лете на све стране, а они најпамет
нији већ сад завршавају послове и доводе
играче. Јер треба их уклопити у састав и
припремити за наредну сезону.

лац је апеловао на клуб да се активније
укључи на тржишту, или ће да пали. Како
ствари стоје, одоше сви, остао само он. Пог
бу су пустили за џабе да се врати у Јувентус,
а платили су га истом клубу 100 милиона пре
шест година. Кристијан Ериксен се спомиње
као могуће појачање, али питање је да ли
Данац жели да уканали своју каријеру у
моменту када се буквално вратио из мртвих.
У Шпанији су, очекивано, најактивнији Реал
и Барса. Мадриђани, актуелни европски
прваци, одлучили су да себе почасте једним
појачањем тешким 100 милиона. Довели су
извесног Орелиена Чуаменија, француског
репрезентативца који игра на позицији зад
њег везног. Биће ту још трошења. А шта ће
кад дође зима? Што би рекао Вучић, купаће
се ладном водом.
Барса је нагнала да доведе Левандовског
из Бајерна. Како ствари стоје, посао је завр
шен, а Баварци сада тврде пазар и гледају да
што више ошишају Каталонце.
Ипак, мени је некако најдража вест да би у
наредној сезони могли да гледамо Рајо
Ваљекано који у свом саставу има две кла
сичне кукерде. Реч је о Едисону Каванију и
Радамелу Фалкау. Ако сте заборавили, то су
она два јужноамеричка шпица која су своје
времено малтретирали противничке одбране

Да је неке среће и божије правде, сада би гледали Светско
првенство у фудбалу и испијали хектолитре пива. Али не,
неком је пала на памет сјајна идеја да се Светско игра на зиму.
Кажу нека оморина мучи у Катару у ово доба године, па зато.
Само нека Арапи турају своје петро-доларе у џепове фудбал
ских моћника, играће се и на Марсу ако треба
Пословично, највећа зеза је на Острву.
Логично, јер пливају у парама. Сити је већ
одрадио посао деценије, рекло би се. Дове
ли су вундеркинда из Борусије, Ерлинга
Халанда. Дечко је убица дечијег лица, и живо
ме интересује како ће се снаћи у новој среди
ни. Енглеска му дефинитивно паше, али је
питање како ће се уклопити у Гвардиолин
концепт игре без класичног шпица. Наравно,
Шпанац ће гледати да прилагоди игру новој
аквизицији, али то је процес који траје. Ако
буде мртва трка са Ливерпулом као прошле
сезоне, времена неће бити много.
Ливерпул, са друге стране, гледа да наста
ви паметно пословање са минималним раси
пањем новца. Удомили су Манеа и послали
га у немачки Бајерн. Салах је такође на изла
зним вратима, а из Бенфике су довели
суперталентованог Дарвина Нуњеза у тран
сферу који са бонусима може достићи 100
милиона евра.
Арсенал се такође паметно понаша, већ су
се појачали на неколико позиција, а главни
циљ им је довођење Габријела Жезуса из
Ситија, који се нашао у немилости тренера и
најебао због концепта лажне деветке.
Манчестер наставља да се брука у прела
зном року. Ова агонија траје већ годинама, а
изгледа да је и Роналду допиздело. Португа

широм Европе. Јесте да су у позним година
ма, али свакако би њихов ангажман у слаба
шном Ваљекану био довољан разлог да се
прате њихови мечеви. И евентуално затегне
„три плус“ на кладионици.
реба споменути и одлазак две живе
легенде из клубова у којима су добрано
пустили корење. Дани Алвеш напушта
Барселону, а Марселињо Реал Мадрид. Обо
јица су провели већину каријере у својим клу
бовима, а као следећа дестинација спомиње
се Ваљадолид, који је у власништву Роналда.
Оног правог.
Што се тиче осталих лига, за сада је мирно.
Реално, не очекује се већа активност него у
Шпанији и Енглеској, које финансијски ипак
шију остатак Европе. Италија је земља у којој
би могло бити акције, а за сада је највећа
вест повратак сина развратнога Лукакуа из
Челзија у Интер. Додуше, само на позајмицу.
У Немачкој, Бајерн кроји екипу за следећу
сезону, онако како само они знају. Уваљују
играче по папреним ценама, а доводе за сит
ну лову. Кажу да Борусија ради добар посао
и да се лепо појачала до сад.
Не знам сад зашто сам све ово написао, јер
реално, ништа од овога не мора да се деси.
Али, не може да шкоди. Ионако нам треба
разбибрига док цедимо пиво на плус 30.
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Саобраћајни шпиц
у Београду, ’ватање кривине
и пасторала на српски начин

радоначелник Београда Алек
сандар Шапић рекао је да ће
приоритет током његовог ман
дата бити да Београд буде „шампи
он у свим областима“, што је сасвим
у реду. Шапић, и сам шампион и
истакнути репрезентативац у ватер
полу, не пристаје на мање.   И не
треба. Шампионски ће се ухватити у
коштац са загађењем ваздуха у
нашој престоници, а као једну од
мера предлаже да се у саобраћај
ном шпицу забрани да се у возилу
налази само једна особа. Не знам
да ли имате представу како изгледа
Београд у саобраћајном шпицу,
вероватно вам се бар једном дого
дило да се нађете у топ паклу. И не
дај боже да се неко са неким чврк
не, ето колапса и ето вишесатног
застоја. То су чари велеграда кроз
који је лепо с времена на време
проћи, али колико је лепо живети ...
Мада, кад помислим колико се сил
ног света доселило у Београд, чисто
сумњам да је све баш тако лоше.
Откуд се нису преварили па отишли
у Српску Црњу или Белу Паланку,
на пример? Него се сјатили у Бео
град, у тај експрес лонац где ни вра
баца више нема и где само они
најжилавији могу да преживе. Да,
није него! Ено је Бела Паланка,
пуста и чиста, да дишеш до миле
воље. Али, Србима није до дисања,
очигледно. Има ствари које се више
цене од чистог ваздуха. То око
чистог ваздуха ми мало претерује
мо. Није Београд ни највећи ни нај
загађенији град на планети. Има их
колико ти душа иште, а опет људи
воле да живе у граду. Баш, баш.
Тако да нисмо ништа посебно кад је
та ствар у питању. Свуда је мање –
више слично.
То што је шампион Шапић сми
слио, не знам како ће да може. Фор
мално правно, није проблем, једна
градска одлука и то је све. Али у
пракси и животу можда буде мало
повуци – потегни. Шапић је рекао
да „уколико желимо чист ваздух

морамо сви бити спремни на жртву“.
Е, у том грму лежи зека. А зека зна
да буде непредвидив. Колико смо
ми заиста спремни на добровољну
жртву, генерално гледано? Колики
нам је степен емпатије и чега смо
спремни да се одрекнемо за опште
добро. Лично мислим, за опште
добро, ничег. Спремни смо да се
одричемо за своју децу, за своју
кућу и породицу, али за друге?
Нисам сигурна. Али, добро, хајде и

Овде је ’ватање криви
не нешто као нацио
нални спорт и доказ
виспрености и дру
штвеног утицаја, као
види како ми се може,
јер сам ја неко, могу
да се паркирам где
хоћу, могу да тутњим
комшији изнад главе
докле хоћу, могу и
волим. Баш волим да
будем неко. А обичан
свет, који није неко,
сасвим добро разуме
ту игру, па те који су
неко заобилази у
широком луку

да претпоставимо да ће добар део
људи бити спреман на жртву, коли
ко је то проценат, стварно не знам.
И кренуће да се придржавају нових
правила игре све док не виде да се
ту ’вата кривина на сваком ћошку.
Јер овде је ’ватање кривине нешто
као национ
 ални спорт и доказ
виспрености и друштвеног  утицаја,
као види како ми се може јер сам ја
неко, могу да се паркирам где хоћу,
могу да тутњим комшији изнад гла

ве докле хоћу, могу и волим. Баш
волим да будем неко. А обичан
свет, који није неко, сасвим добро
разуме ту игру, па те који су неко
заобилази у широком луку. И оби
чан свет добро зна   да ми међу
собом и пред органима гоњења ни
случајно нисмо једнаки. Међутим,
обичног света је много више од
оних који су неко, па тај свет иде на
квантитет. Ови који су неко, ’ватају
на снагу, а ми остали на масовност.
И тако оде све у три лепе. И баш да
видим како ће овима што су неко и
возе ове набуџене џипове да забра
не да се соло шврћкају у саобраћа
ном шпицу? Њих не хватају ни кад
причају на мобилни телефон, дочим
су нашег техничког уредника добро
ребнули. Али он не вози џипа, него
дрндавог пасат каравана, а и не
изгледа тако да би неко помислио
да може да буде неко. Дечко је при
стојан.
акле, шта смо имали? Племе
ниту идеју шампиона градона
челника Београда која може
да буде одлична, али не мора да
значи. Ја му желим све најбоље и
да му успе замисао. Али, да се вра
тим на Београд као експрес лонац.
Односно људску жељу и хтење да
живи баш у том експрес лонцу. То је
нешто што ни један Мемедовић на
овом свету не може да промени. А
Мемедовић се баш труди, шета
перушку у српским вукојебинама и
ваби нас да се вратимо у тај чист
ваздух, крушке оскоруше на сваком
кораку, први комшија на пушкомет.
Можеш да сечеш шуму, ловиш и
криволовиш, здрава храна, нема
холестерола, има свега лепога, ал’
џабе. Јок море, нема повратка, ко
једном збрише оданде где медвед
носи пошту, тај се мајци тамо више
не враћа. Па макар му забранили
да буде сам у колима у саобраћај
ном шпицу. Повешће дете, ташту,
свастику. Снаћи ће се већ некако.
Све је боље од идиле и пасторала
на српски начин.   

Д

ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА И НАГРА ДА МИТРОВАЧКИМ ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Они су понос Сремске Митровице

Ви сте понос ваших родитеља, ваших школа и нашег града, рекла је градоначелница Светлана Миловановић

Редакција М новина расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

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

Митровачки ђаци генерације

Најбољима, међу најбољима, ђацима генерације основних и средњих
школа додељена су признања и вредне
награде у четвртак 23. јуна у Градској
кући у Сремској Митровици. За 18 ђака
генерације обезбеђене су дипломе,
комплети књига и новчане стимулације
у висини од 20.000 динара. Приликом
уручења награда градоначелница Светлана Миловановић је овим успешним
младим људима пожелела све најбоље
у даљем школовању.
– Правилник према коме се одређује
ко ће бити ђак генерације састоји се из
два дела. Први део чине успеси са такмичења, Вукова диплома, као и успех
у школи. Међутим, онај други део, не
мање важан, односи се на залагање
ученика у односима са својим школским друговима и наставницима. Ви сте
понос ваших родитеља, ваших школа и

нашег града, рекла је градоначелница
Светлана Миловановић.
Сремска Митровица ове године има
11 ђака генерације основних и седам
ђака генерација средњих школа, а
награде су за све исте.
– На овај начин желимо да покажемо
деци да бринемо о њима, зато што су
њихова постигнућа завидна и да желимо да се врате у свој град, када заврше
школовање, рекла је Снежана Коњевић
заменица начелника Градске управе за
образовање.
Међу ђацима генерације и овај пут се
нашла Анђела Томић, која је била ђак
генерације и пре четири године, када је
завршила основну школу. То је доказ да
се подстрек и те како исплати.
– Драго ми је што сам поново овде.
Сећам се да ми је и у основној школи
био изузетно леп осећај доћи овде и

Митровачки ђаци генерације
Основне школе
„Бранко Радичевић“ Кузмин – Бошко
Петковић;
„Јован Јовановић Змај“ Мартинци –
Дејан Вујић;
„Трива Витасовић Лебарник“ Лаћарак –
Марија Ана Кузминац;
„Јован Поповић“ Сремска Митровица –
Леа Недимовић;
„Јован Јовановић Змај“ Сремска Митровица – Николина Мићић;
„Бошко Палковљевић Пинки“ Сремска
Митровица – Ива Селаковић;
„Слободан Бајић Паја“ Сремска Митровица – Јована Врекић;
„Свети Сава“ Сремска Митровица –
Лазар Ратић;
„Добросав
Радосављевић
Народ“
Мачванска Митровица – Уна Станковић;
„Митровачка гимназија“, основно обра-

зовање – Марко Пепелчевић;
Музичка школа „Петар Кранчевић“,
основно образовање – Ирена Панић
Средње школе
„Радивој Поповић“ Сремска Митровица
– Јова Станковић;
„Митровачка гимназија“ Сремска Митровица – Данило Митровић;
„Драгиња Никшић“ Сремска Митровица
– Јелена Здјелар;
„Прехрамбено – шумарска и хемијска
школа“ Сремска Митровица – Јована
Хинић;
СТШ „Никола Тесла“ Сремска Митровица – Стефан Васиљевић;
Економска школа „9. мај“ Сремска
Митровица – Николина Ненадовић;
Музичка школа „Петар Кранчевић“
Сремска Митровица – Анђела Томић

Светлана Миловановић

примити награду и признање. Надам се
да ћемо се ми, свршени средњошколци, овде опет вратити, да примимо стипендије и да ће се и даље наш рад и
труд вредновати. Планирам да упишем
Музичку академију у Београду, изјавила
је Анђела Томић, ђак генерације Средње музичке школе „Петар Кранчевић“.
У име свих награђених присутнима
се обратио ђак генерације Митровачке
гимназије Данило Митровић.
– С обзиром на то колико је Митровачка гимназија јака образовна институција, част је бити ђак генерације
у таквој школи. Ово је подстрек за
даље напредовање и развој. Изузетну захвалност дугујемо Граду Сремска
Митровица, рекао је Данило Митровић, будући студент Електротехничког
факултета.
У пригодном културно уметничком
програму поводом свечаности учествовале су флаутисткиње Леа Недимовић и Ирена Панић, као и хармоникаш
Бошко Петковић, а сво троје су такође
овогодишњи ђаци генерације.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

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

