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МАЛО ИЗОШТРЕНО

Pi{e:

Драгорад Драгичевић

Л

Страх од лингвистичких
граница српског језика

ингвистичке границе српског
језика подударају се са грани
цама његових варијаната.
Ово је у основи Декларације о гра
ницама српског језик а, усвојене у
Тршићу 18-19. јуна 2022, на Трећој
интеркатедарској србистичкој конфе
ренцији. У њој се србисти са катедри
на свим филолошким, филозофским,
учитељским и педагошким факултети
ма у Србији, Републици Српској и
Црној Гори, као и представници Инсти
тута за српски језик САНУ, Института
за књижевност и уметност у Београду,
Одбора за стандардизацију српског
језика, Друштва за српски језик и књи
жевност Србије и Завода за унапређе
ње образовања и васпитања у Бео
граду изјашњавају о лингвистичким
границама српског језика, никако о
територијалним. А лингвистичке гра
нице су подударне са границама вари
јаната српског језика.
На известан начин, србисти су
подржали југоносталгичарску Декла
рацију о заједничком језику, потписа
ну крајем марта 2017. године у зајед
ничкој организацији подгоричког Цен
тра за грађанско образовање (ЦГО),
загребачке Удруге Курс, београдског
Удружења Крокодил и сарајевског
ПЕН Центра, после серије регионал
них „експертских” конференција, која
заступа став да су босански, хрват
ски, црногорски и српски у основи
заједнички полицентрични стандард
ни језик, а да коришћење четири
назива за стандардне варијанте не
значи да су то четири различита јези
ка. Тршићска декларација као да
каже: слажемо се, то је лингвистички
један језик који се различито назива у
садашње четири дражве које су, као
републике СФРЈ, користиле српско
хрватски језик. Није нам проблем ни
што се исти језик различито назива и
што се у нужној мери различито стан
дардизује.

Србисти су, међутим, изнели став
да је само српски језик лингвистички
језик, а остала три су политички јези
ци настали политичким „отцепљењем”
од српског језика, називаном у једном
периоду српскохрватским језиком.
Овим ставом србисти су се у сушти
ни успротивили југоносталгичарској
декларацији у њеној тежњи да се пре
стане са „ригидним дефинирањем
стандардних варијанти”, које крутим

Јунс ка
србис тичк а
декларација очекивано је
нападнута у Хрватској
као „настојање да се
удахне нов живот потпу
но промашеној идеји о
српском језику као надје
зику”. Истовремено је, не
мање очекивано, оспоре
на и у београдским тзв.
латиничарским кругови
ма, који сматрају да срп
ски језик и ћирилица
нису угрожени ни од кога,
поготову не од језика
насталих од српскохр
ватског језика
држањем за историју или преправља
њем историје не дпушта заједничком
језику да помири Бошњаке, Црногор
це, Хрвате и Србе.
Ове „ригидности” јунске деклараци
је из Тршића према југоносталгичар
ској декларацији из 2017. године и
„поука” од стране србиста о лингви
стичким и политичким језицима
можда не би ни било да се на декла
рацију југоносталгичара нису сручили

хистерични напади из Загреба, напа
ди чија је жестина изненадила и бео
градско удружење „Крокодил”, коор
динатора пројекта „Језици и нацина
лизми” који је изнедрио Декларацију о
заједничком језику. Кроатисти су у
југон ос талг ич арс кој
деклар ац ији
видели ништа мање него „продужену
руку српског језичког национализма и
шовинистичке умишљености о срп
ском језику као надјезику и родитељу
осталих језика насталих на рушеви
нама српскохрватског”.
Јунска србистичка декларација оче
кивано је нападнута у Хрватској као
„квазиинституционално настојање да
се удахне нов живот потпуно прома
шеној идеји о српском језику као над
језику, односно идеји о томе да осим
српског, словенског, бугарског и маке
донског не постоји ниједан други
јужнославенски језик”.
стовремено је, не мање очеки
вано, оспорена и у Београду, у
тзв. латиничарским круговима,
који сматрају да српски језик и ћири
лица нису угрожени ни од кога, пого
тову не од језика насталих од српско
хрватског језика. Напротив, за тзв.
латиничарске кругове декларација из
Тршића о границама српског језика
само је још један исказ језичког пури
зма којим се застрашују нама блиски
народи и којим се стављају запреке
помирењу.
Немогуће је напојити магарца који
није жедан, каже један од ликова из
„Савремене историје” Анатола Фран
са. Тако се чини немогућим да се
угроженост српског језика и писма
докаже онима којима је много и ово
лико српског језика и писма колико је
преостало. Немогуће их је дозвати и
стишати њихов гнев због објаве срп
ских лингвистичких граница, које се,
што се види из примера енглеског
језика, по поклапају са територијал
ним границама.
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РАДИОНИЦА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Најважније је укључити грађане

Ово је прилика да разјаснимо нејасно
ће, можда да чујемо и њихове идеје и
сугестије којима бисмо унапредили
систем управљања отпадом, изјавила је
Тамара Милковић
У четвртак 14. јула у Град
ској кући у Сремској Митрови
ци одржана је радионица о
моделима и перспективи
управљања отпадом. Реч је о
активности у оквиру пројекта
Одрживи развој за све – плат
форма за локални дијалог.
Град Сремска Митровица
реализује пројекат у сарадњи
са невладином организацијом
Регионална иницијатива Сре
ма.
– Наш основни циљ је
локални дијалог, односно да
разговарамо са нашим сугра

ђанима који нису стручни у
области управљања отпадом,
како би чули где се тренутно
на том путу налази наш град
и у ком правцу идемо. Ово је
прилика да разјаснимо неја
сноће, можда да чујемо и
њихове идеје и сугестије који
ма бисмо унапредили систем
управљања отпадом, али
сматрам да су грађани већ
упознати са тим да је Срем
ска Митровица једна од воде
ћих локалних самоуправа у
тој области, изјавила је Тама
ра Милковић, портпарол Јав

Тамара Милковић

Милан Вигњевић

но комуналног предузећа
„Комуналије“, која је водила
радионицу.

Активно учешће становништва
у управљању отпадом
Приликом одржавања радионице речено је
да ће старији и млађи Митровчани имати у
наредном периоду прилику да присуствују
процесу сепарације отпада. Наиме, пројектом
примарне сепарације отпада грађани су се
сусрели за првим корацима који ће довести

до чистије и здравије животне средине, када
су добили и плаве канте за одвајање рецикла
билног отпада од оног органског који чини око
60 одсто укупне количине отпада са депоније.
Следећи корак биће брига о компостирању и
поставка кавеза за одвајање отпада у селима.

Радионица је привук ла
велику пажњу Митровчана,
која је била интерактивног
карактера.
– На радионици смо добили
корисне савете како ћемо у
будућности да рециклирамо и
сарађујемо међусобно, да
бисмо постигли што боље
резултате у управљању отпа
дом, рекао је Милан Вигње
вић, председник градске
месне заједнице „Никола
Тесла“, који је учествовао у
радионици.
А. П.
Фото: Б. Т.

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“: НАСТАВАК УЛАГАЊА У МРЕЖУ ЗА ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ

Реконструкција топловода
У току је реконструкција топловода у
улици Јеврема Видића у самом центру
Сремској Митровици. Претходно су на
тој локацији за објекте на броју 6 и 10
адаптиране нове топлотне подстанице.
У уторак 12. јула радове су обишли тех

Милан Живанић и Славко Сладојевић

нички директор Милан Живанић и в. д.
директора ЈКП„Топлификација“ Славко
Сладојевић.
– Ранијих година ти објекти су се снаб
девали топлотном енергијом из топлотне
подстанице која се налазила у модној

кући, али је након приватизације модне
куће, тој станици био отежан приступ.
Због тога је „Топлификација“ започела
поменуте радове, изјавио је Славко Сла
дојевић.
У те две зграде има око педесет стано
ва који су прикључени на градски топло
вод. Око 6,5 милиона динара кошта
реконструкција топловода, а око 5,3
милиона динара је издвојено за две под
станице. Све финансира „Топлификаци
ја“ из сопствених средстава.
Извођач машинских и грађевинских
радова је група понуђча „Петромонт“ из
Новог Сада, и „Финиш дил“ из Београда.
Извођач машинских и електрорадова у
топлотним подстаницама је „НС концепт“
из Новог Сада.
Радови на замени топловодне мреже у
насељу „Орао“ су завршени, а започети
су радови у насељу „Марко Перичин
Камењар, у дужини од 200 метара. План
је да сви радови буду завршени до поло
вине августа, како би све било спремно
за наступајућу грејну сезону.
А. П.
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МАРТИНЦИ И КУЗМИН СЛОЖНИ: СТОП НЕПРОПИСНОМ ОДЛАГАЊУ АНИМАЛНОГ ОТПАДА

За здравију животну
средину мештана

Са циљем решавања проблема непро
писног одлагања анималног отпада,
месне заједнице Мартинци и Кузмин су у
сарадњи са локалном самоуправом
опремиле локацију за прихват анимал
ног отпада. По узору на исти принцип
рада у Лаћарку, у атару Мартинаца се
сада налази четири контејнера за одла
гање такве врсте отпада.
– Циљ свега што чинимо је заштита
здравља и животне средине наших гра
ђана. Ово спремиште урађено је слично
као у Лаћарку где је проблем решен.
Избетонирано је 200 квадратних метара
на овом месту, где су постављени контеј
нери, простор је ограђен заштитном
жицом, која спречава изношење угину
лих животиња, од стране других животи
ња, рекао је Дражен Риђошић в. д.
начелника Градске управе за социјалну
и  здравствену заштиту и заштиту живот
не средине.
Локација се налази у атару и до ње се
долази сокаком који се налази уз сеоски
млин.
– Пронашли смо локацију која нам
одговара, зато што је удаљена два кило
метра од села. Захваљујемо се локалној
самоуправи на разумевању за наш вели
ки проблем. Ми имамо предност што
имамо и заједничког сеоског хигијенича
ра, чије су услуге за мештане бесплатне.
Он је задужен и за ову парцелу о којој ће

Решавање проблема анималног отпада

водити рачуна, изјавио је потпредседник
савета Месне заједнице Мартинци, Дар
ко Гавриловић
Пут који води до локације за прихват
анималног отпада ће бити уређен, према
најавама месних заједница.
– Анимални отпад се прикупља сваког
другог дана од куће до куће у наша два
села, зато апелујем на мештане да сара

ђују са сеоским хигијеничаром, рекао је
члан савета Месне заједнице Кузмин,
Стеван Савчић.
Претходно се на овом месту годинама
налазила велика дивља депонија, која је
уклоњена захваљујући великом залага
њу мештана и месне заједнице.
А. Плавшић
Фото: Б. Туцаковић

ПРИЗНАЊЕ МИТРОВИЦИ ЗА ИНОВАТИВНОСТ У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

Апликација за обавештавање
о угинућу стоке

Минис тарс тво
заштите
животне средине и Програм
Уједињених нација за развој
(UNDP) доделили су призна
ња најуспешнијим иновато
рима, који су у пракси спро
вели решења за смањење
емисија гасова са ефектом
стаклене баште, чинећи гра
дове и општине у Србији
отпорнијим на климатске
промене.  
Град Сремска Митровица је
израдио регистар загађивача
анималним отпадом чији нај
важнији део чини модерна
апликација за паметне теле
фоне, где власници стоке
аутом атс ки
обавеш тавају
надлежне органе о угинућима
и на тај начин могу да докажу
да су безбедно збринули свој
анимални отпад. Апликација

је у развојној фази и примену
ће наћи најпре у местима где
су уређене и где се уређују
депоније анималног отпада –
Лаћарак, Кузмин, Мартинци,
са перспективом примене у
свим митровачким селима.
Митровица на овај начин
постаје један од лидера у
збрињавању отпада, јер уз
прво у Србији рециклажно
двориште, уз поделу плавих
канти за сепарацију рецикла
билног комуналног отпада и
уз вишегодишње збрињава
ње пестицидног отпада, сада
настоји да на адекватан начин
управља и анималним отпа
дом.
Ово иновативно решење је
награђено као једно од осам
најиновативнијих средстава
за прик упљање податак а.

Детаљ са доделе признања

Награда „Лидер у иновација
ма“ уручена је представници
ма митровачке Градске упра
ве за социјалну заштиту и
заштиту животне средине и
пројектном тиму који предво
ди Душан Филимоновић.
Сремска Mитровица је међу
шест награђених локалних
самоуправа, а све награђене

иновације реализоване су у
оквиру пројекта „Локални раз
вој отпоран на климатске про
мене“, који је у протеклих пет
година, у партнерству са
Минис тарс твом
заштит е
животне средине, спровео
UNDP, уз финансијску подр
шку Глобалног фонда за
животну средину (GEF).

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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СРЕМСКА МИТРОВИЦА: УПИС ЂАКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА

Најпопуларнија
медицинска школа

Наш задатак за наредне године је да фаворизујемо трећи степен и да више наше
деце остане у нашем граду, каже је Снежана Коњевић
Завршен је упис у средње
школе. Ђаци су распоређени
на основу успеха у основним
школама и резулатата завр
шних испита у средње школе.
Наиме, они су према листама
жеља и критеријумима за упис
у школу готово у потпуности
распоређени, тако да другог
уписног круга неће бити. Рас
поређено је 697 ученика у пет
средњих школа у Сремској
Митровици, а као најпопулар
нија се издвојила Медицинска
школа „Драгиња Никшић“, са
уписаних чак 179 првака. Иза
ње је Средња техничка школа
„Никола Тесла“ са уписаних
173 првака, потом Митровачка
гимназија са 153 нова учени
ка, Економска школа „9. мај“
са 138 и Прехрамбено шумар
ска и хемијска школа са 54
новоуписана ђака у први раз
ред.
Чак 152 ученика је дошло из
других општина и градова,
који су такође били заинтере
совани највише за медицин
ску струку, односно смер
физиотерапеут. Прехрамбено
шумарска и хемијска је забе
лежила мали број нових ђака,
а од 54 уписана, чак 23 тинеј
џера су ученици из других
општина.
Од укупног броја уписаних

Снежана Коњевић: Мали број деце се опредељује за занате

ученика у прве разреде сред
њих школа, 545 ђака је са
територије Сремске Митрови
це и припадајућих села, али
има и оних који школовање не
настављају у свом граду.
– На нашој територији 43
ученика нису уопште поднела
листу жеља. Звали смо школе
да то проверимо, јер је то оба
веза окружне комисије и
сазнали смо да су поједини
ученици уписали Богословију,
а неки су у приватним сред
њим школама. Нажал ост,

ДИВОШ

један број ученика не наста
вља школовање, а ми претпо
стављамо да је реч о ученици
ма из маргинализованих група
становништва. Према листа
ма жеља 51 наш ученик је упи
сан у другим општинама и гра
довима, као што су Београд
или Нови Сад, али је зани
мљиво да су се уписивали и у
Шапцу и Руми. Сем у одеље
ње ветеринарски техничар,
деца су се уписивала и у оде
љење фризера у Руми. То зна
чи да би било добро да се у

Митровици врати тај смер,
који смо некада имали, рекла
је заменица начелника Град
ске управе за образовање
Снежана Коњевић.
И ове године је међу малим
матурантима евидентно сма
њено интересовање за зана
те. Само 99 ученика је одабра
ло неки од понуђених трогоди
шњих смерова, а једно дете је
остало нераспоређено, те ће
то бити у наредном периоду.
– Ми имамо заиста одличне
смерове у школама, а то пока
зује велики број уписане деце
из других места. То показује и
да су директори и наставничко
веће одабрали добре смеро
ве. Забрињавајуће је што се
мали број деце опредељује за
занате, који су више него
потребни, као и за Прехрамбе
но шумарску и хемијску школу,
која има одличне смерове као
што су пољопривредни техни
чар, цвећар, вртлар, прехрам
бени и шумарски техничар...
Док смо, рецимо, месаре упи
сали у првом кругу. Та школа
нажалост нема довољан број
деце, а нуди много тога. Наш
задатак за наредне године је
да фаворизујемо трећи степен
и да више наше деце остане у
граду, објаснила је Коњевић.
А. Плавшић

Представљен мурал Новака Ђоковића
У суботу 16. јула је свечано предста
вљен мурал Новак а Ђоковића током
Дивошке котлићијаде. На тај начин су
мештани одали поштовање вишеструком
освајачу Вимблдона, који је осликан на
чак 60 квадратних метара, на зиду Дома
културе. Мурал су око две седмице осли
кавали сликари Милан Кардаш и Војислав
Крстић, на иницијативу мештана и месне
заједнице, а речено је да ово неће бити
једини мурал у том селу. Након вишегоди
шње паузе у организовању котлићијаде,
овога пута је кулинарске снаге одмерило
20 екипа из Дивоша, Љубе, Сремске
Митровице, Визића, Лаћарка, Ердевика...
Манифестацији је присуствовао велики
број мештана, представник а локалне
самоуправе, а пригодан културно умет
нички програм је припремио Центар за
културу „Сирмијумарт“.
А. П.
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БЕШКА

Одржан први „Ноћни базар“

Први „Ноћни базар“ у Бешки

После низа места Новосадски „Ноћни
базар“ одржан је у суботу, 16. јула у Парку
Данице Јовановић у Бешки где су се посе
тиоцима представили мали произвођачи
из свих делова Војводине. Како је истакла
организаторка Новосадског „Ноћног база
ра“ Марија Радојчић, одлучили су се да
децентрализују манифестацију како би
помогли излагачима да лакше дођу до
купаца.
– Такође, да и купци лакше дођу до
жељених производа који им нису лако
доступни, рекла је Радојчић.
Организацију базара у Бешки помогли
су Месна заједница Бешка и Туристичка

организација општине Инђија. Према
речима Новице Темуновића, председника
МЗ Бешка, на првом базару организовани
су и додатни садржаји попут анимације и
чувања најмлађих чији родитељи су желе
ли да прошетају базаром и да уживају у
домаћим производима.
– Посетиоцима смо омогућили и вожњу
фијакером, а у вечерњим сатима одржан
је концерт новосадског бенда Moon kvar
tet. Љубитељи вина могли су да учествују
и у „Малој школи вина“ коју је водила
сомелијерк а Марија Бојовић, рекао је
Темуновић.
На првом „Ноћном базару“ у Бешки

било је присутно око 60 излагача малих
произвођача хране, пића, рукотворина,
домаћих делиција, врхунског вина, занат
ског пива, накита и природне козметике.
Како је истакао директор Туристичке орга
низације општине Инђија Милан Богоје
вић посебно им је драго што су учешће
узели и излагачи из Бешке.
– Десетак излагача из Бешке предста
вило је купцима своје производе. Задо
вољни смо организацијом а како смо чули
од представника месне заједнице, ускоро
ће бити организован и други „Ноћни базар“
у овом делу, почетком септембра у склопу
„Бешка феста“, рекао је Богојевић. М. Ђ.

САВЛАДАВАЊЕ ИНФОРМАТИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

Деца уче информатичке алате

Информатичка обука

У току је обука „Основни информатички ала
ти“ коју у Високој школи струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре „Сирми
јум“ реализује Канцеларија за младе у Срем
ској Митровици. Обуке се одржавају у оквиру
пројекта „Информатичка писменост младих“, а
уз подршку Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину. Ова обука обухвата позна

вање рачунара и коришћење рачунарских про
грама. Реч је о основним вештинама, које су
предуслов за информациону писменост. Пола
зници су савладали до сада пакет „Microsoft
Office“, а на крају ће добити сертификате о
завршеној обуци. Полазницима предају про
фесори са митровачке високе школе.  А. П.
Фото: Б. Т.

ЈП „Ингас“

Поскупљење
гаса за
домаћинства
Услед велик ог скок а
цена енергената на свет
ском тржишту дошло је до
повећања цене гаса и за
инђијс ка
домаћ инс тва.
Нова цена овог енергента
од 1. августа износиће
36,51 динара по кубном
метру без ПДВ-а, што је за
2,83 динара више. Како су
истакли представници Јав
ног предузећа „Ингас“,
сагласност за поскупљење
дала је Агенција за енерге
тику Републике Србије а
на основу обавештења
Јавног предузећа „Србија
гас“ о повећању улазне
цене гаса.
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ЛЕТО ПОРЕД ДУНАВА

Уређене плаже
у Чортановцима и Бешки

Плажа у Чортановцима

Туристичка
организација
општине Инђија, у сарадњи
са месним заједницама Чор
тановци и Бешка, у претход
ном периоду у потпуности је
уредила плаже на Дунаву. У
четвртак, 14. јула представ
ници ТОО Инђија и председ
ник општине Владимир Гак
обишли су обе локације и том
приликом истакли да је један
од планова најављених за ову
годину реализован и да се
односи на уређење свих пла
жа дуж тока Дунава на терито
рији општине Инђија. На пла
жи у Чортановцима уклоњено
је шибље, покошена је трава и
нанет нови слој песка. Такође,
постављен је нови мобилијар
за плажу, нови сунцобрани и
клупе. Туристичка организа
ција општине Инђија изради
ла је посебне паное који су
постављени на више места а
на којима се налазе занимљи
вости о култном филму „Вар
љиво лето ’68“ чије су сцене
снимане на плажи у Чорта
новцима. Како је рекао дирек
тор ТОО Инђија планирана је
пројекција филма на помену
тој локацији.
– Идеја нам је да уско
ро организујемо пројекцију
на плажи и потрудићемо се
да, уколико будемо могли,
доведемо неке од глумаца,
истакао је Милан Богојевић,
директор Туристичке орга
низације општине Инђија и
додао:
– Сматрамо да шира јав
ност али и становници општи

Плажа у Бешки

не Инђија треба да знају да су
на овом месту снимане сцене
култног филма у којем су глу
мили великани Мија Алексић,
Бата Стојковић и други.
Осим плаже у Чортановци
ма, нешто раније уређена је
и плажа на Дунаву код Бешке.
Очишћено је дивље растиње,
скинут слој земље, нивелиса
но је земљиште, насут је песак
и постављена је јавна расвета.
Постављене су кабине за пре
свлачење, сунцобрани, терен
за спортове на песку и још
неколико „ситнијих“ мобилија
ра. Представници Туристичке
организације општине Инђи
ја осврнули су се и на остале

пројекте чија је реализација
планирана у овој години. Како
је рекао директор Богојевић
од укупно шест инфраструк
турних пројеката чак четири се
односе на наутички туризам.
– Желимо у потпуности да
искористимо то што кроз нашу
општину пролази 27 кило
метара тока Дунава. Осим
уређења плажа, ове године
почеће изградња шеталишта
изнад Дунава и добићемо на
управљање лесне профиле у
Старом Сланкамену, изјавио
је Богојевић.
Председник општине Инђи
ја Владимир Гак истакао је да
је привреда била увек у фоку

Владимир Гак и Милан Богојевић обишли уређене плаже

су али да се у последње две
године интензивно развија и
туризам.
– Пројектима који се реа
лизују последње две године
показујемо да се озбиљно
бавимо туристичком понудом.
Туристичка
организација
општине Инђија до пре пар
година није ни постојала на
мапи, а сада се сврстава међу
топ три у Србији. Сваке годи
не ћемо се трудити да садр
жаји на плажама крај Дунава
буду што богатији, пре свега,
они који се односе на најмла
ђе. Надам се да ће сви они
који буду долазили заиста
уживати. истакао је Гак.
Он је потврдио и да ће
ускоро почети реконструкци
ја дела пута у Чортановачкој
шуми који води до плаже.
– Тај део пута нисмо могли
да реконструишемо раније
због радова који су се изво
дили на изградњи брзе пру
ге Београд -  Будимпешта.
Сада ћемо урадити нову пут
ну инфраструктуру до Пла
нинарског дома „Козарица“.
Ту ћемо, такође, направити
додатне садржаје јер кроз
тај део наше општине прола
зи бициклистичка рута „Еуро
вело 6“, најавио је Владимир
Гак.
Иначе, током обиласка уре
ђених плажа у Чортановци
ма и Бешки, истакнуто је да
су недавно почели радови и
на уређењу плаже у Старом
Сланкамену и Крчедину.
М. Ђ.
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ЛЕТЊИ КАМП У ИНЂИЈИ ЗА ШТИЋЕНИКЕ ДЕЧИЈЕГ СЕЛА ИЗ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ

Шест дана јула у Инђији

Летњи камп у Инђији за штићенике Дечијег села

Туристичкa организацијa општине
Инђија, Општинa Инђија и компанијa
„Грундфос Србија“ организовали су
вишедневни боравак деци, штићеници
ма установе Дечије село „Др Милорад
Павловић“ из Сремске Каменице. Деци и
васпитачима је омогућен шестодневни
боравак током којег су имали прилику да
упознају општину Инђија, бораве у Келт
ском селу, учествују у спортским актив
ностима у Спортско - рекреативном цен
тру Леје где је за њих, четвртог дана
боравка, организован спортски дан.
Милан Богојевић, директор Туристичке
организације општине Инђија захвалио
се свим угоститељима који су изашли у
сусрет компанији „Грундфос Србија“ која
је сносила све трошкове боравка деце и
њихових васпитача.
– Ми смо се потрудили да направимо
квалитетан програм за свих шест дана
боравка деце у нашој општини што и
није било лако, с обзиром да се ради о
више различитих генерација, од пред
школског узраста до младих од 18 годи
на старости. У Инђију је у петак, 8. јула
стигла група од 80-оро деце и одмах смо
их упознали са нашим градом, обишли

су све знаменитости. Организовали смо
другог дана школицу спорта као и данас,
боравили су у Келтском селу, на базену,
обишли фрушкогорске манастире, сала
ше, возили се фијакерима кроз Бешку.
Мислим да је програм добро осмишљен
и да ће деца понети лепе утиске и успо
мене из нашег града, рекао је Богојевић.
Да је тако, потврдио је један од штиће
ника, учесника летњег кампа у Инђији
Леонардо Викировски истакавши да му
је част и задовољство што је имао при
лику да борави у тој сремској општини и
да стекне нова искуства и пријатељства.
– Сваки дан нам је био испуњен и
занимљив и што је најважније, у Дечије
село се враћамо са осмехом на лицу и
богатији за нека нова искуства, рекао је
Викировски.
Компанија „Грундфос Србија“ прихва
тила је позив да финансијски учествује у
организацији летњег кампа за децу из
Дечијег села и како је истакао Вељко
Тодоровић, директор „Грундфос Србија“
идеја је потекла од њиховог колеге Миро
слава Петровића, који живи и ради у
Данској.
– Он је на тај начин хтео да да и свој

допринос развоју локалној заједници.
Нисмо могли да кажемо не, јер смо чули
да се ради о организацији летњег кампа
за децу без родитељског старања и тај
пројекат је подржала фондација власни
ка компаније „Грундфос“, објаснио је
Тодоровић.
Представници Дечијег села захвалили
су се организаторима летњег кампа у
Инђији и уручили захвалнице Туристич
кој организацији и компанији „Грундфос
Србија“.
– Као државна установа ми се увек
трудимо деци да уз помоћ добрих људи,
као што су „Грундфос Србија“ и Тури
стичк а организација општине Инђија,
употпунимо лето и то слободно време,
на шта смо им неизмерно захвални.
Захваљујемо им се на томе што су пре
познали да је деци без родитељског ста
рања неопх одан летњи камп. Добили су
прилику да упознају Инђију и компанију
„Грундфос“ јер на тај начин ширимо
видике нашој деци и правимо од њих
добре и вредне људе, истакао је Мирко
Јанкелић, директор Дечијег села „Др
Милорад Павловић“ из Сремске Камени
це.
М. Ђ.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ДУНАВ“ У ИНЂИЈИ

Формирање омладинског центра
Центар за социјални рад „Дунав“
у сарадњи са Омладинским савезом
удружења ОПЕНС из Новог Сада орга
низовао је у петак, 15. јула у Инђији
промоцију ОПЕНС модела омладин
ског центра и подршке менталном
здрављу и партиципацији младих.
План је, како је истакла Жељка Годић
Аврамовић, директорка Центра за
социјални рад, да се и у Инђији отвори
омладински центар у којем ће се ради
ти са младима из те сремске општине,
а све у циљу њихове боље информиса

ности, развоја знања, вештина и вред
ности, подршци личном и социјалном
развоју и унапређењу садржаја за ква
литетно провођење слободног време
на.
Стварање одрживе инфраструктуре
за реализацију омладинске политике
такозвани „Простор младима“ такође је
један од циљева који ће бити реализо
вани у будућности. Инђијски Центар за
социјални рад у сарадњи са Пословно - 
образовним центром оспособиће упра
во један такав простор.

– Мислим да се сви заједно, као јед
на одговорна заједница, морамо посве
тити раду са младима и пронаћи начин
да искористимо неискоришћени про
стор који имамо у Пословно - образов
ном центру, на другом спрату Трејдју
ника, каже Годић Аврамовић и додаје
да им је циљ да заједничким снагама и
акцијама, уз подршку свих одговорних
институција и организација у општини
Инђија тај простор, оплемене и претво
ре у омладински центар.
М. Ђ.
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ОПШТИНА РУМА ФИНАНСИРА
ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Мера популацион
е
политике
Одборници СО Рума су на својој
последњој седници одржаној 5. јула
донели одлуку о условима и начини
ма остваривања права на накнаду тро
шкова за вантелесну оплодњу који се
финансирају из општинског буџета.
– Циљ доношења ове одлуке је под
стицај рађања деце на територији
Општине Рума, те је ова одлука битан
инструмент популационе политик е,
каже председница Општине Алексан
дра Ћирић.
У складу са прописима којима се уре
ђује поступак вантелесне оплодње на
терет РФЗО прописано је под којим
условима се може остварити право на
лечење неплодности помоћу вантеле
сне оплодње о трошку Републичког
фонда за здравствено осигурање. За
прво дете, по том Упутству, предвиђен је
неограничен број покушаја БМПО и нео
граничен број криоембриотрансфера,
све док жена не наврши 43 године ста
рости.
Жена која већ има једно дете може
остварити право на два стимулисана
поступка БМПО и три криоембриотран
сфера, такође док не наврши 43 године
старости. Доношењем новог правилни
ка Министарства, ова старосна граница
ће бити подигнута до навршених 45
година старости.
Са друге старне, ова општинска одлу
ка ће омогућити да се, у оправданим
случајевима када постоји вероватноћа
за успех, о трошку локалне самоуправе,
изврши још један покушај вантелесне
оплодње.
Општинском одлуком је ова граница
старости жене померена па је услов да
жена у моменту подношења захтева
није навршила 49 године живота, уколи
ко нема деце, односно да није наврши
ла 47 година живота, уколико већ има
деце.
Право на накнаду трошкова за ванте
лесну оплодњу, која се исплаћује из
општинског буџета, може се остварити
само за један покушај вантелесне
оплодње у току календарске године.
Захтеви за вантелесну оплодњу се под
носе Одељењу за друштвене делатно
сти, а о њима одлучује Комисија која
има три члана -  два члана су лекари,
специјалиста гинекологије и трећи је
представник локалне самоуправе. Зада
так Комисије је да, након разматрања
приспелих захтева, утврди редослед
првенства права и да листу приоритета
достави Одељењу за друштвене делат
ности.
Одељење за друштвене делатности,
на основу листе приоритета коју је утвр
дила Комисија, доноси решење о оства
ривању права на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу.
Средства за накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу из буџета румске
општине се утврђују највише до износа
од 220.000 динара.
С. Џакула
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НОВА ОДЛУКА О ФАСАДАМА

За уређење
фасада ове године
12 милиона динара

Биће формирана комисија од стручних, компетентних
људи који ће се бавити овим питањима. Очекује нас
један дуг и тежак посао, али када се то реализује, биће
мо сви поносни на то што смо уложили толико труда и
што ће Рума добити леп изглед, истакла је председница
Општине Александра Ћирић и додала да је издвојено и
шест милиона динара само за конзервацију Споменика
револуције на Градском тргу

Александра Ћирић

Чланови Општинског већа су усвојили
предлог одлуке о бесповратном суфинан
сирању активности на инвестиционом
одржавању и унапређењу својстава згра
да на територији румске општине, о којој
ће коначну реч дати одборници СО Рума.
Наиме, и раније је у румској општини
постојала одлука о помоћи стамбеним
заједницима за уређење фасада, али

Нада Харш

средства одређена у буџету за ове наме
не никада нису коришћена.
Зато је и урађена нова одлука, а по
речима Наде Харш, шефице Одељења за
урбанизам и грађење, основни разлог за
то је био недостатак финансијских сред
става власника зграде. Зато је, пре при
преме нацрта одлуке, урађена анкета са
представницима и председницима стам

РУМА

Радови у Главној улици

У Руми су завршени радови на
асфалтирању Главне улице од броја
234 до Јеленачке улице.
–Тако настављамо даљу рехабилита
цију и изградњу саобраћајне инфра
структуре у нашој општини. Овде се
ради коловоз у дужини од 590 метара,
док је његова ширина шест метара.
Овај део улице није дуго обнављан, већ
је био зрео за рехабилитацију. Радове
изводи „Сремпут“ АД и веома смо задо
вољни како они теку. Ради се целокупна
саобраћајница и аутобуска стајалишта

у овом делу улице, а после следи хори
зонтална саобраћајна сигнализација,
рекла је приликом обиласка радова 15.
јула председница Александра Ћирић.
Поред у граду, рехабилитација путева
се врши и у селима румске општине.
Такође се ради крчење уз путеве у
правцу према селима и у самом граду.
У току је крчење појаса пута у делу пре
ма Жарковцу, Путинцима , Буђановци
ма, а потом и према Павловцима и
Стејановцима.
–Током ове сезоне ће се константно
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бених заједница и професионалним
управницима, како би се сагледали прио
ритети по објекатима, али и средства са
којима располажу.
– Углавном су то мала средства, па се
Општина одлучила да учествује са до 95
одсто потребних средстава, у складу са
расположивим средствима власника, јер
је то тренутно једини начин да кренемо у
неко уређење града, посебно ужег цен
тра, истакла је Нада Харш.
Одлуком је предвиђено да постоје одго
варајуће урбанистичке зоне, али ће се
посебним актом Општинског већа, на
предлог Одељења за урбанизам и грађе
ње, одредити локације у оквиру урбани
стичке зоне на којој ће се појединачни

пројекти реализовати, односно одредити
приоритети.
Овом одлуком је проширен и број обје
ката на које се односи - ранија одлука се
тицала само зграда колективног станова
ња. Сада је проширена сем на зграде
колективног становања, и на појединачне
стамбене зграде, стамбено -  пословне
зграде, пословне зграде, зграде јавне
намене ,зграде које су проглашене за кул
турно добро, зграде у заштићеним култур
но историјским целинама које припадају
Централној зони Општини Рума, а у скла
ду са Планом генералне регулације Рума.
За ова средства ће се конкурисати на
основу отвореног јавног позива, а предви
ђено је образовање комисије која ће одлу

Очување културне баштине
Председница Општине Александра
Ћирић је, такође, указала да је прет
ходна одлука била неефикасна и по
основу висине потребних средстава,
али и ограничена у погледу стамбених
објеката на које се односила.
– Ово радимо у циљу уређења и
заштите наше култ урне баштине,
односно централног градског језгра
које, када се уреди, може да буде једна
уређена, културн и историјска целина.
Већ сада су ови објекти, који се налазе
у Главној улици, ту пре свега мислим
радити на рехабилитацији, а
потом ће се ући у озбиљније
радове и веће пројекте као што
је изградња кружног тока код
Геронтолошког центра. Већ
радимо и пројектно техничку
документацију за реконструкцију
целок упне улице Владимира
Назора. Радиће се и реконструк
ција улице Вука Караџића, тако
да ћемо до краја године реали
зовати велики број радова на
путној инфраструктури,  рекла је
председница Ћирић.
С. Џакула

на грађанске куће са краја 19. века,
стављене на листу заштите споменика
културе. Оне су прилично девастиране
и није улагано у њих претходних неко
лико деценија, па смо ми одлучили да
из општинског буџета издвојимо сред
ства како би их заштитили, обновили и
реконструисали. Тако ћемо имати јед
ну уређену централну градску зону,
привлачну туристима, а наша је
дужност да уређујемо и чувамо своју
културу и традицију - каже председни
ца Ћирић.
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чивати о поднетим захтевима. Један од
услова је поседовање средства на рачуну,
потребни су предрачуни радови и када се
овај поступак успешно заврши, потписује
се тројни уговор између локалне самоу
праве, стамбене заједнице и извођача.
– У процесу израде одлуке смо били у
контакту са другим општинама и утврдили
да се, углавном, тај износ за суфинанси
рање креће од 85 до 95 процената. То је
једини начин да се нешто реализује, јер се
са средствима до 50 одсто, као што је
раније било, показало да је одлука нее
фикасна, јер те зграде не поседују толика
средства, истакла је Нада Харш.
Одлука је сачињена на основу чл 61,
став 5, Закона о становању и одржавању
зграда, као и Статута општине Рума.
На овој позицији за уређење фасаде
издвојено је ове године 12 милиона дина
ра.
– Желели смо и циљ нам је да кренемо
од уређења централне градске зоне, а
када то урадимо прелазимо и на ободна
подручја наше општине. Биће формирана
комисија од стручних, компетентних људи
који ће се бавити овим питањима. Очекује
нас један дуг и тежак посао, али када се
то реализује, бићемо сви поносни на то
што смо уложили толико труда и што ће
Рума добити леп изглед, истакла је пред
седница Општине Александра Ћирић и
додала да је издвојено и шест милиона
динара само за конзервацију Споменика
револуције на Градском тргу.
С. Џ.

Радови у Главној улици на Брегу

Медијски пројекат: „РУМСКЕ СТРАНЕ: Локална самоуправа у служби грађана“
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Концерт КЦ бенда

У ТОКУ РУМСКО КУЛТУРНО ЛЕТО

Концерти, представе,
промоције...

„Годови
блискости“
је
назив збирке поезује песни
киње Наташе Бундало Микић
која је промовисана у оквиру
Културног лета у Градској
библиотеци „Атаансије Стој
ковић“ у Руми.
Гост промоције је био књи
жевник Мирослав Алексић,
који је истакао да је у својој
збирци поезије „Гиневрин
шапат“ ауторка била више
окренута свету митологије,
који срећом напушта, те се
окреће свакодневном живо
ту. – Њене песме су њени

дневници, њена поезија је
самосвојствена, препозан
тљива, мада не инсистира
на oригиналности по сваку
цену. Њене књиге су пуне
љубавних мотива, али њене
песме нису патетичне, рекао
је Мирослав Алексић и додао
да је ово можда њена, до
сада најбоља књига.
Ауторка Наташа Бундало
Микић је румској публици
прочитала и неколико својих
песама и истакла да је ово
прва промоција њене нове
књиге и да је одржана упра

Пастирско вече на Градском тргу

во у Руми, у оквиру Култур
ног лета. Наташа је чланица
Међународног
фестивала
поезије и кратке приче „Сце
на свих креативних”, као и
Друштва књижевника Војво
дине и Друштва новосадских
књижевника. До сада је обја
вила пет књига, од тога три
збирке поезије. Добитница
је награде „Стражилово”, за
збирку поезије „Трећи круг
снова“ коју је објавила 2019.
године. У музичком програ
му су учествовали млади
музичари Анђела Катић и

Марко Малешевић.
У оквиру Културног лета
одиграна је 13. јула и каба
ретска представа „Тражим
мужа“ у великој дворани Кул
турног центра. Представу
је, по тексту познатог Душка
Радовића, режирала и у њој
играла глумица Јелица Бре
стовац. Јелица је успела да
успостави изузетно важну
конекцију са бројним гледа
оцима, тако да је и неколи
ко њих имало мање наступе
што на сцени, што ван ње.
Духовити и лагани садржај
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У ЧАСТ ИКОНЕ БОГОРОДИЦЕ
МЛЕКОПИТАТЕЉИЦЕ

Литија кроз Руму

Кабаретска представа „Тражим мужа“

који је насмејао и опустио
публику, што је она и награ
дила дугим аплаузом.
Културно лето је наста
вљено промоцијом књиге
песама др Слађане Милен
ковић „Кроз трепавице сипам
тугу“ која је одржана у Кул
турном центру. О збирци је,
поред ауторке, говорио и
књижевник Тодор Бјелкић. У
музичком делу програма је
учествовала Тодора Стојино
вић, гитара и вокал.
Истог дана, 15. јула али
у 21 сат, одржан је и Летњи
концерт КЦ бенда на Град
ском тргу. За овај наступ чла
нови КЦ бенда су одабрали
композиције које су се нала
зиле на врховима светских
топ листа, у извођењу тален
тованих Румљанки Нађе
Боровић, Ање Тубић, Сне
жане Милошевић и Марије
Ратанчић. Чланови КЦ Бен
да су Владимир Дамјановић
гитара, Ненад Вукелић бас

гитара, Алекса Страјин кла
вијатуре и Стефан Делић
бубњеви.
„Пастирско вече“ је хума
нитарни концерт традицио
налне музике који је одржан
у организацији СПЦО Рума
– Храма Пресвете Богороди
це, а под покровитељством
Општине Рума и Kултурног
центра „Брана Црнчевић“,
16. јула на Градском тргу.
На концерту су учествова
ле етно група “Храм”, Бран
ко Јефтић (кавал), Витомир
Вулин (гусле), Филип Мар
лог (тамбура), АНИП „Бранко
Радичевић”, Милош Нико
лић (кавал, гајде), Пјевачка
изворна група „Ерцеговина“
Сечањ, Женска певачка гру
па БА „Бранко Радичевић“.
Сва прикупљена средства ће
бити уплаћена у Фонд СПЦО
Рума „Млекопитатељница“
који је основан у циљу подр
шке и помоћи деци без једног
или оба родитеља.
С. Џ.

Наташа Бундало Микић и Мирослав Алексић

У Руму је, са благословом
Епископа сремског Василија,
донета копија чудотворне
иконе Пресвете Богородице
Млекопитатељнице, а нови
храм који се гради у Борковцу
посвећен је управо овој ико
ни. Тим поводом је 15. јула у
Руми организована велик а
литија, Ход у част Пресвете
Богородице. Литија је кренула
из цркве Силаска Светог Духа
на апостоле у центру града ка
Борковцу, где је Епископ
сремски Василије осветио
звона и крст у Борковцу, на
месту где се гради нови храм.
У литији су, поред свештен
ства и грађана, представника
бројних удружења, присуство
вали и челници румске општи
не, председница Александра
Ћирић, заменица председни
ка Биљана Поповић Јовано
вић и Стеван Ковачевић,
председник СО Рума.
– Указана нам је велика
част да присуствујемо и уче
ствујемо у овој литији која се
приређује у част изградње
новог, петог храма у нашој

Руми који је посвећен пресве
тој Богородици Млекопитате
љици. Икона је стигла из
Хиландара и у литији ћемо
учествовати заједно са нашом
Црквеном општином која је и
организовала ову литију, као
и доношење иконе са Хилан
дара и која организује подиза
ње овог велелепног храма.
Велика нам је част да, као
општина учествујемо у овој
литији, што ћемо допринети и
на свој начин изградњи ове
православне цркве и што
ћемо се молити Богу и надати
се да ће нам пресвета Бого
родица подарити милост и
здравље, рекла је Алексан
дра Ћирић.
Икона Пресвете Богороди
це Млек опитатељнице, по
усменом предању, налазила
се у Лаври Светог Саве Осве
ћеног, недалеко од Јерусали
ма. Светитељ је пред своју
смрт, пророчки говорио да ће,
после много времена, Лавру
походити један монах по име
ну Сава, коме они треба да,
као благослов, дају икону
Млекопитатељницу
и игумански штап.
И заиста, после
седам векова Св.
Сава, први Архие
пис коп
српс ки,
походио је ово све
то место и по заве
штању Св. Саве
Освећеног, на дар
је добио икону
Млек оп ит ат ељн и
цу. Он ју је поста
вио на иконостас
поснице -  типикар
нице у Кареји, на
Светој Гори.
С. Џакула
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ЖЕТВА У ИРИШКОЈ ОПШТИНИ

Приноси у складу са
вишегодишњим просеком

Федор Пушић

Жетва у иришкој општини

Око 5.000 хектара је прошле  јесени у
иришкој општини засејано пшеницом,
јечмом и тритикалом, а жетва се са ових
површина приводи крају.
Приноси пшенице су складу са више
годишњим просеком. Они пољопривред
ници који су применили све мере агро
технике имају приносе од седам до осам  
тона по хектару.
-  Имамо и површине где нису приме
њене агротехничке мере, па је ту  принос
био од четири до пет   тона по хектару.
Такође, у оним деловима где је било
више падавина забележен је  и већи при
нос - каже Федор Пушић, члан Кабинета
председника Општине задужен за пољо
привреду.

Током жетве је било доста сунчаних
дана. Самим тим је хектолитар висок,  а
и фрушкогорска жита су омиљена за
млинаре због свог квалитета. Власници
комбајна су спремно дочекали жетву, као
и откупљивачи, тако да није било вели
ких застоја и гужви.
 - Оно што је најбитније, цена пшенице
се,за сада, креће око 35 динара по кило
граму,  у стандардном квалитету. Према
још непотврђеним информацијама,
држава ће откупити 130.000 тона пшени
це од пољопривредника по цени од 40
динара. Наравно, то је мала количина за
количину коју читава Србија произведе и
питање је да ли ће наши ратари из Ирига
продати по тој цени - истиче Пушић.

Битно је истаћи да су сви инпути за
производњу пшенице поскупели и то
првенствено дизел гориво и вештачко
ђубриво,   тако да ће на јесен   сигурно
бити   доста размишљања око нове
сетвене производње.
- Пред ратарима је велики знак питања
како засновати нову производњу. Прет
поставка  је да ће се ићи на редуковану
производњу и смањење прихране мине
ралним ђубривима, али и тражење
алтернативних решења. Ја сваки пут
понављам   да се пољопривредници
морају организовати у удружења и задру
ге ради боље економичности - истакао је
за наше новине Федор Пушић.
С. Џакула

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Донација рачунарске опреме
ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Иригу добила
је нову рачунарску опрему од Министар
ства просвете, науке и технолошког развоја
- Школске управе Нови Сад.
Ради се о шест лаптопова „Tesla Notebo
ok“, пет пројектора и пет постоља за лаптоп
и пројекторе.
- Наша школа је ово добила за опремање
дигиталних учионица. Овом донацијом
ћемо имати 12 учионица потпуно опремље
них дигиталном опремом, једна учионица је
мултимедијална а имамо и информатички
кабинет са интерактивном таблом. Ученици
наше школе имају могућност употребе Е
учионице која доприноси савременијем
учењу и лакшем усвајању наставних садр
жаја -  истиче за наше новине Гордана
Фодог, директорка школе.
С. Џакула

Донирана рачунарска опрема

Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“
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ИРИГ: „ВИНСКЕ ПРИЧЕ“

Пројекат најавила тура „Змајице“
Као најава пројекта „Вин
ске приче, нови ниво“, који ће
се одржати 12. 13. и 14. авгу
ста, у оквиру програмског
лука Дунавско море (Нови
Сад – Европска престоница
културе), Удружење „Еуста
хија“ из Ирига је 13. јула
било домаћин новинарима
из новосадских редакција.
Гости су уживали у цело
дневној тури под називом
„Змајице“, која је замишљена
као комбинација  културног и
винског туризма.
– Ради се о причи о четири
„жене-змаја“ које су оставиле
дубок траг у историји ири
шког краја, али и много шире.
Тако смо у Врднику причали
о Милици Стојадиновић Срп
кињи, у Новом Хопову о игу
манији Екатерини, у Иригу о
Еустахији Арсић и у Круше
долу о преподобној Ангелини
Бранковић. У међувремену
смо се одморили у Ривици,
где смо у Винарији „Одровач
ки“ уживали у фрушкогор
ским винима и домаћим спе
цијалитетима, каже Авакум
Квас, председник Удружења
и аутор пројекта.
У августу, у оквиру пројек
та „Винске приче, нови ниво“
биће организоване три раз
личите маршруте. „Приче са
западне стране“ откриће
занимљиве личности из

У винарији „Одровачки“

историје Врдник а, Јаска и
Мале Ремете, као и винске
подруме и ресторане на
западу иришке општине.
Тура под називом „Само пра
во“ кренуће од Новог Сада
преко Сремских Карловаца,
Велике Ремете, до Неради
на, док ће се последњег
дана, 14. августа,   поновити
тура  „Змајице“.
Пројек ат „Винске приче,
нови ниво” гостима фрушко

горске винограде и видиков
це, сортна вина са војвођан
ске планине и приче локал
них винара. Поред природ
ног и чулног наслеђа посети
оци ће уживати у културном
наслеђу овог краја, видети
средњовековне манастире и
чути невероватне приче о
историјским личностима и
догађајима. Пројекат органи
зује „Еустахија“, удружење
грађана из Ирига, у сарадњи

РУМА

Крв дало 44 Румљана

Трансфузиомобил на Градском тргу у Руми

Завод за трансфузију крви Војво
дине и Црвени крст Рума организова
ли су акцију добровољног давања
крви на Градском тргу, где је 15. јула
био паркиран трансфузиомобил.
Залихе крви су на минимуму и нису
недовољне, јер су све клинике иза
шле из црвене зоне у којима су биле
због пандемије, па је у складу са тим
порасла потрошња крви.
Са поруком „Дајте крв јер не посто

ји магични начин који би могао да
замени крв“ Црвени крст Рума је апе
ловао на суграђане да се одазову
овој акцији. Акција се реализовала
од 8 до 16 часова, а пријавило се 60
хуманих грађана који су желели да
дају крв. Њих 44 је, после лекарских
прегледа, и дало крв, а међу њима је
било и осморо који су први пут уче
ствовали у акцији давања крви.
С. Џ.

са Српском читаоницом у
Иригу и под покровитељ
ством Фондације Нови Сад
– Европска престоница кул
туре. Има за циљ  развој кул
турног туризма и туристичке
понуде и   подржала га је и
иришка општина. Грађани ће
о условима туристичке пону
де бити обавештени преко
друштвених мрежа, као што
је ФБ страница Српске чита
онице.
С. Џакула

ССШ „БОРИСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ“ ИРИГ

Пријављено само
три ученика за смер
винар виноградар
У првом уписном кругу у   ССШ „Борислав
Михајловић Михиз“ у Иригу  пријављено је свега
три ученика на смер виноградар винар, а пла
ном је била предвиђена могућност уписа једног
одељења од  30 ученика.
За ово занимање је било предвиђено да се 11
ученика упише по дуалном систему школова
ња.
За  смер кулинатрски техничар планом је био
одобрен упис 30 ученика, а уписано је 27 учени
ка.
Како сазнајемо од директорке школе Исидоре
Бирињи, сачекаће се и трећи уписни рок у авгу
сту, а тада ће се видети колико је укупно уписа
них на овом смеру и да ли ће се формирати
одељење.
Занимљиво је да у иришкој општини постоје
бројне винарије и виногради, као и исказана
потреба за младим стручњацима овог профила,
али заинтересованих ученика нема.
У Суботици, где постоји овај смер није уписан
ниједан ученик, а у Александровцу, познатом
винарском крају, овај смер је угашен.
С. Џ.
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ОДРЖАНА 22.СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

Усвојен завршни рачун буџета
за 2021. годину

У уторак, 12. јула је одржана
22. по реду Седница СО Стара
Пазова. По усвајању записни
ка са претходне седнице усво
јен је дневни ред данашње
седнице са седам тачак а
дневног реда, о којима се изја
шњавало 40 присутних одбор
ника и одборница.
Изгласана је одлука о завр
шном рачуну буџета општине
Стара Пазова за 2021.годину,
као и одлук а о доношењу
измена и допуна Плана гене
ралне регулације насеља
Крњешевци.
Одборници су усвојили
извештај о раду и финансијски
извештај Црвеног крста Стара
Пазова за 2021. годину и
месних заједница Нова Пазо
ва и Стари Бановци за прет
ходну годину. Већином гласо
ва усвојено је и решење о
недавању сагласности на упо
требу имена Стара Пазова у

УРЕЂЕЊЕ ПАРКА
У ВОЈКИ

У војачком
паркићу
нове справе
за децу
У парку испред амбуланте
у Војки недавно су поста
вљене нове справе за дечју
игру, које и представљају
наставак уређења започетог
прошле године. У простору
окруженом природном хла
довином, сада се налазе
нове и реконструисане дрве
не справе за прескакање и
пењање, такође дрвени
коњић, летњиковац, простор
са песком и чесма са водом.
Свак о може да пронађе
место и занимацију за себе и
управо због тога, Војчани
сада чешће долазе овамо са
децом и кажу да су жељно
ишчекивали да добију нешто
слично овоме. Како је рекла
Јелена Инђић, председница
Савета МЗ Војка, ради се уз
подршку општине Стара
Пазова а у наредном перио
ду планирани су још неки
детаљи, који ће улепшати
парк а на јесен ће се цео
земљани терен додатно рав
нати.
З. К.

Са заседања Скупштине

називу Локалне фондације из
Старе Пазове.
Одборничка питања изнета
на Седници Скупштине општи
не односила су се на изградњу
парка и дечјих игралишта у

Новој Пазови, али и осталим
насељ им а стар оп азовачк е
општине, проблем расвете на
фреквентним саобраћајница
ма око Пазовачких базена и у
новопазовачким улицама, као

и завршетак прилазних ћупри
ја и путева у главној улици у
Војки. Скупштина Општине
Стара Пазова наредно засе
дање одржаће крајем августа
после летње паузе. 
Д. Г.

ПЕТРОВДАН

Голубинци прославили
сеоску славу

Обележена слава у Голубинцима

У сусрет Петровдану у
Голубинцима су и ове године
организовали неколико спорт
ских садржаја. Међународни
турнир у куглању је окупио
куглашки крем региона, где су
поред домаћина Куглашког
клуба „Јадран“, учешће узели
и најбољи клуб у држави КК
„Београд“ али и гости из КК
„Рудар“ из Приједора и КК
„Металац“ и Горњег Миланов
ца. Сврха турнира је дружење
и афирмација куглања као
спорта у селу које поседује
велику традицију куглања и
једну од најбољих куглашких
дворана у Србији.

Поред овог, од 8. до 11. јула
је организован и кошаркашки
турнир, који се одржава већ
20 година. Чланови Кошар
кашког клуба „Јадран“ као
домаћини кажу да су четири
дана имали много обавеза,
али су задовољни а посебно
завршницом, јер се кошарка
играла до касних ноћних
сати.
– Било је осам екипа, преко
280 деце, из Кисача, Пећина
ца, Шимановаца, Руме, Пазо
ве, Инђије, деца од мини
баскета, затим млађи пиони
ри и пионири, девојчице и
дечаци, и то је био ревијални

турнир на којем сваки учесник
добија по медаљу, а четврти
дан је био турнир сениора и
ветерана нашег клуба, рекао
је Живко Смуђа, председник
КК „Јадран“, Голубинци.
Сам дан славе, када се
окупља породица и прија
тељи, који долазе и из других
места донео је много забаве.
На простору око дворца Шлос
био је постављен луна парк,
свако је могао да нађе забаву
за себе, да ужива у културно
– уметничком програму, купи
неки сувенир или једноставно
прошета.
З. К.
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АКЦИЈА ГРАЂАНА У СТАРИМ БАНОВЦИМА

Сређен Титов парк

Удруженим снагама група младих Старобановчана је
одлучила да допринесе уређењу свог места а овом
приликом су се одлучили за Титов парк недалеко саме
обале Дунава и плаже Венеција. Сматрају да би овај
простор требало више да се користи, јер се налази на
добром месту и садржи три спортска терена: за тенис,
кошарку и одбојку и љуљашке за најмлађе.
Акција је почела кошењем траве и прскањем против
корова а затим сакупљање смећа и исцртавањем лини
ја, а како је објаснио Никола Косановић, иницијатор
уређивања, на његов позив кроз друштвене мреже
многи су се одазвали. Нови кошеви за кошарку су
постављени захваљујући донаторима, док су за опрему
за тениски терен на коме су исцртали линије, купили од
својих средстава а идеја је да се додају још клупе и
канте за отпатке, како би ово било пристојно и чисто
место, које ће Старобановчани више користити управо
за тренинге, игру и боравак на отвореном.
З. К.

У СУСРЕТ ПАРТИЗАНСКОЈ
СЛАВИ У ВОЈКИ

Завршен турнир
у малом фудбалу
Овогодишњи традиционални турни у
малом фудбалу „Војка 2022“ завршен је у
понедељак, 11. јула великим спектаклом и
финалном утакмицом у којој је победу
однела екипа „Сен Сеј Нат“ из Београда,
друго и треће је припало домаћинима –
„Корто“ и „Стара гарда“ из Војке а победни
ке су дочекале вредне награде. Уз пехар
победници су добили и новчану награду од
140.000 динара, другопласирани 40.000 а
трећепласирани 20.000. Најбољем стрел
цу, играчу и голману турнира су уз пехаре
припали и ваучери за вечеру. Ова спортска
манифестација је од 26. јуна до 11. јула,
окупила 20 екипа и много гледалаца на три
бинама у дворишту ОШ „Милан Хаџић“.
Организатори су изузетно задовољни тиме
што турнир траје већ дуги низ година, и што
је Војка у претходне две недеље живела
спортским духом и за следећу годину, у
сусрет Партизанској слави организатори
најављују нова изненађења. Подршку су
пружили бројни спонзори, МЗ Војк а и
Општина Стара Пазова. 
З. К.

КУЛТУРА

Књиге на Пазовачким
базенима
Старопазовачк а библиотек а „Доситеј
Обрадовић“ већ четврту годину заредом
излаже најзанимљивије наслове за децу и
одрасле, потпуно бесплатно за све посети
оце Пазовачких базена. Директорка библи
отеке Драгана Милаш каже да је идеја да
буду доступни и видљиви суграђанима и
посетиоц
 има базена и током летњег перио
да и распуста, како би употпунили свој
боравак на Пазовачким базенима. На поли
ци се могу пронаћи наслови за свачији укус
и узраст, једини је услов да се књига врати
назад на крају радног времена.
Д. Г.

Чишћење Титовог парка

АКТУЕЛНА КОРОНА СИТУАЦ
 ИЈА

Јулски скок
броја оболелих

После неколико месеци мировања у који
ма је пандемија корона вируса пала у други
план, у Србији од почетка јула расте број
заражених, благи пораст новоинфицираних
бележи се и у старопазовачкој средини.
Крајем јануара у Србији је дневно било и
до 17.000 заражених, да би се тај број у јуну
кретао око 200. Почетком јула, дневне број
ке заражених порасле су а ових дана се
крећу и преко 2000 а лекари кажу да ће још
расти. Пре две недеље у старопазовачку
ковид амбуланту јављало се до 40 пације
ната дневно. Ове недеље та бројка је у
благом порасту а инфицирани су углавном
суграђани доби до 65 година.
– У једном дану тестирана су 63 пације
ната, од којих је 12 било позитивно, рекао
је за др Петар Јовановић из Дома здравља
„Др Јован Јовановић Змај“.
Локална ковид амбуланта као и вакци
нални пункт нису прекидали са радом
током актуелне пандемије. До сада је у ста
ропазовачкој средини подељено више од
58 хиљада доза вакцина. Четврта доза вак
цине је строго саветована високоризичној
популацији и старијим особама као и здрав
ственим радницима. И сада се суграђани
вакцинишу, иако интересовање није вели
ко. Ковид амбуланта пацијенте са тегобама
короне прима од 7 часова , а све потребне
информације можете добити и на број тел
310-284.
Д. Г.

СУША ПРЕТИ СМАЊЕЊЕМ
ПРИНОСА

Најуг роженија је соја
Иако је претходног викенда било кише у
најави, Стара Пазова није добила ни капи.
Велика је суша кажу пољопривредни про
извођачи и земља вапи за кишом. Падави
не у претходном периоду су биле локалног
карактера, у неким деловима атара јако
слабе тако да је и влага брзо испарила, и
ситуација забрињавајућа. Недостатак

падавина је очигледан а најугроженија је
соја која се сад налази у фази формирања
махуна и ускоро ће почети наливање зрна.
Кукурузу је такође потребна влага, јер сад
се налази у фази оплодње, шећерна репа
због свог корена још издржава, док сунцо
крет за сада добро подноси ове временске
услове.
– Сунцокрет који полако већ прецветава,
улази у фазу наливања зрна и није толико
осетљив, тако да за сада још добро подно
си ове временске услове, оцењују агроно
ми који су стално на терену. Ако потрају
високе температуре почетак жетве сунцо
крета се може очекивати већ половином
августа, каже Златко Пјетловић, агроном у
Земљорадничкој задрузи „Агропром“.
З. К.

НОВИ БАНОВЦИ

Култура за најмлађе
Јубиларно 20. дечје Културно лето у
организацији Центра за културу Стара
Пазова почело је 14. јула извођењем пред
ставе „Астерикс и Обеликс“ за малишане у
Новим Бановцима. Плато испред Дома кул
туре био је препун деце и родитеља који су
били одушевљени креативно осмишљеном
и врло поучном представом. Било је деце
разних узраста, од вртићког до основно
школског и сви су активно учествовали у
дијалогу са глумцима. Кривац за дечје
осмехе је београдско позориште „Сањали
ште“ које има традицију дугу 30 година.
Глумац Никола Марковић нам је открио да
је највећа чар управо та интеракција са
децом по чему су они и специфични, док
кроз забавне примере покушавају деци да
укажу шта је добро а шта није. Истиче да се
општина Стара Пазова као и ЦЗК сваке
године труде да деца у свим местима
општине имају прилику да погледају кул
турне садржаје и да је то за сваку похвалу.
Исте вечери представа је играна и у Новој
Пазови, а у петак, 15. јула у Војки и Новој
Пазови. Наредна представа за малишане
„Бајка о зецу“ изводиће се 28. јула у Старим
Бановцима и Новој Пазови и 29. јула у
Белегишу и Старој Пазови.
Д. Г.
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ПЕТРОВДАН У ДОЊЕМ ТОВАРНИКУ

Товарничани одали пошту
херојским прецима
Као и сваке године, пово
дом сеоске славе Петров
дана, у Доњем Товарнику
се окупи мноштво мештана
у центру насеља, не само
да присуствује програму
обележавања славе, него и
да сви заједно одају пошту
својим херојским прецима.
Том приликом, на спомен
обележје палим борцима
и жртвама фашизма венце
су 11. јула положили заме
ник председника општине
Пећинци Зоран Војкић, пред
седник Савета месне зајед
нице Милан Алексић, док је
испред борачког удружења
био мештанин Жарко Митро
вић.
Заменик Војкић је Товар
ничанима честитао славу и
истакао да је полагање вен
ца палим борцима и жртва
ма ослободилачких ратова
за њега увек велика част.

Ломљење славског колача у храму Светих апостола Петра и Павла

– Драго ми је када видим
како Товарничани воде рачу
на о овом споменику, јер они
тиме на посебан начин, свих
365 дана у години, чувају

сећање на херојске борбе
својих предака. Данашњи
дан је само један дан у годи
ни, када сви заједно одаје
мо почаст онима који су се

борили против далеко над
моћнијег непријатеља, за
нашу слободу, и слободу све
наше деце, рекао је Војкић.
Помен
товарничким

ДЕЧЈЕ КУЛТУРНО ЛЕТО У ДЕЧУ, АШАЊИ И ОБРЕЖУ

Велики одзив деце
Најм лађ и
стан овн иц и
Деча, Ашање и Обрежа
имали су прилику да, 8, 9. и
10. јула, погледају интерак
тивне представе за децу у
оквиру Дечјег култ урног
лета. Најпре је у петак на
летњој бини у центру Деча
изведена представа „Клов
новска олимпијада“, у субо
ту су најмлађи Ашањци
имали прилику да у двори

шту школе погледају пред
ставу „Четири годишња
доба“, а у дворишту школе у
Обрежу у недељу је изведе
на представа „Пинокио у
позоришту“.
Мајка троје деце, Милана
Мркаљ Гајица из Деча, оце
нила је као добру идеју да
се у летњем периоду орга
низује посебан програм за
најмлађе.

Дечје културно лето прати велики број малишана

„Овакви програми су
потребни деци, посебно док
летњи распуст проводе у
својим местима што је пока
зао и одзив у Дечу. И про
шле године смо пратили
Дечје културно лето, а оби
ћи ћемо и суседна села у
којима ће се играти пред
ставе. Деца су пуна утисака
и изузетно им је занимљиво
било то што су учествовала

са глумцима у игри“ – каже
Милана.
С обзиром да се Дечје
културно лето реализује у
сарадњи са основним шко
лама, извођењу представе
у Обрежу присуствовао је и
директор ОШ „Душан Вука
совић Диоген“ Здравк о
Обренић, који је и сам био
део представе.
– Ово је већ друга година
како у сарадњи са пећинач
ким Култ урном центром
реализујемо ову манифе
стацију и посебно ми је дра
го што је присуствовао
велики број деце и њихових
родитеља. Ми смо ту да
подржимо децу и младе, и
да им омогућимо да уживају
у културно-образовним про
грамима као што је овај,
истакао је Обренић.
Директор пећиначког Кул
турног центра Јован Девр
ња подсетио да су предста
ве за децу до сада изведе
не у шест насеља пећинач
ке општине.
– И ове године, као и
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жртвама служио је јереј
Саша Милијашевић, а већ
по традицији представници
Савета МЗ, на челу са пред
седником Миланом Алекси
ћем, положили су венац и на
месном гробљу.
Свечаност је настављена
концертом домаћег Фолклор
ног друштва „Извор Доњи
Товарник“, док су након кон
церта, деца и мештани има
ли прилику да се провозају
улицама Товарника у фија
керима Миливоја Петковића
Вауша из Пећинаца и Бошка
Мијалчића из Огара.
Дан касније, поводом хра
мовне славе, Петровдана,
у храму Светих апостола
Петра и Павла одржана је
литургија, којој је присуство
вао и председник општине
Пећинци Синиша Ђокић.
У присуству бројних верни
ка, литургију су служили про
тојереј ставрофор Миодраг
Лујић, јереј Милан Томаше
вић и јереј Божидар Васић.
По традицији је већ осве
штан и поломљен славски
колач, а како нам је рекао
месни парох Саша Милија
шевић, изабрани су и кумови
храма за наредну годину.
С. Ђ.
претходне, показало се да
су овакви програми током
лета потребни најмлађима
у нашој средини, а деца су
и овог пута својим одзивом
потврдила да су наша нај
вернија публика. Потрудили
смо се да свако дете у
публици наградимо пригод
ним поклоном у виду бало
на, а оваквим програмима
их подстичемо да развијају
своју креативност и љубав
према позоришту, казао је
Деврња.
Дечје културно лето траје
од 1. до 31. јула и у том
периоду ће у свих 15 насе
ља наше општине, у цен
трима насеља или у двори
штима школа, сваког петка,
суботе и недеље од 19
часова бити извед ен е
интерактивне представе за
децу рађене у продукцији
пећиначког Културног цен
тра. Манифестација се реа
лизује у сарадњи са Пред
школском установом „Вла
да Обрадовић Камени“ у
Пећинцима, основним шко
лама и месним заједница
ма, а покровитељ је Општи
на Пећинци.
С. Ђ.
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ВЕЛИКА ДОНАЦИЈА КНЕЗ ПЕТРОЛА ПОРОДИЦАМА СА ВИШЕ
ДЕЦЕ НА ОТВАРАЊУ ПРВЕ ПУМПЕ У ОПШТИНИ ПЕЋИНЦИ

Богати поклони
за почетак рада

Поклони за малишане

Прва бензинска станица
компаније Кнез петрол на
терит ор ији
пећин ачк е
општине свечано је отворе
на 14. јула у Шимановцима.
Врпцу су пресекли власник
Кнез петрола Срђан Кнеже
вић и председник општине
Пећинци Синиша Ђокић,
који је тим поводом изјавио
да му је велико задовољ
ство да пожели добродо
шлицу компанији која је
један од лидера на пољу
снабд евања нафтом и
нафтним дериватима.
– У време када је борба
за привредни развој највећи
патриотизам, свако нови
инвеститор који долази у
нашу општину је драгоцен,
јер својим пословањем
поспешује наш даљи раз
вој, а самим својим прису
ством представља потврду
повољног привредног окру
жења у општини Пећинци,
које смо годинама ствара
ли. Посебно бих се захва
лио компанији Кнез петрол
на друштвено одговорном
приступу локалној заједни
ци и на значајној донацији
коју данас уручује породи
цама са више деце из наше
општине, изјавио је Ђокић и

изразио уверење да ће се
сарадња пећиначке локал
не самоуправе и компаније
Кнез петрол наставити, како
је рекао, управо онако како
је започела – међусобном
подршком у обостраном
интересу.
На отварању новог објек
та Кнез петрол је угостио 20
породица слабијег матери
јалног стања са више деце
са територије пећиначке
општине, којима је донирао
кућне апарате у вредности
три милиона динара.
Срђан Кнежевић је иста
као да је бензинска станица
у Шимановцима 105. мало
прод ајн и
објек ат
Кнез
петрола у Србији и захва
лио се председнику Ђокићу
на ефикасности општинске
администрације приликом
обезбеђ ивањ а потребн е
документације за отварање
објекта.
– Ово нам је друга пумпа
у Србији која има ЦНГ,
нафтни природни гас, прва
нам је у Крушевцу, а отвара
мо и трећу бензинску стани
цу која има ЦНГ у Новом
Саду. Настављамо ширење
наше малопродајне мреже.
До краја године отварамо

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

још три нова малопродајна
објекта, рекао нам је Кнеже
вић.
Зоран Ђорђевић, дирек
тор ЈП Пошта Србије и
Златко Аничић, директор
Кнез петрола, потписали су
Уговор о пословној сарад
њи којим Кнез Петрол
постаје заступник ЈП Поште
Србије у вршењу платно–
поштанских услуга, а на
бензинској станици у Шима
новцима постављен је први
пакетомат Поште Србије,
на којем ће грађани моћи да
преузму своје пакете, а како
је речено, у будућности и да
их предају.
– Кнез петрол је домаћа
компанија која и у оваквим
временима отвара нове
објекте, што значи да наша
земља иде напред, а наша
жеља као државне компа
није је да пратимо тај тем
по, да им будемо сарадни
ци и да заједно са Кнез
петрол ом будемо ближи
нашим грађанима, казао је
Ђорђевић.
Компанија Кнез Петрол на
тржишту Србије успешно
послује већ двадесет годи
на.
С. Ђ.
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СРПСКЕ ВЛАДАРКЕ (11) АНА ДАНДОЛО, ДРУГА ЖЕНА КРАЉА СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ

Прва српска краљица
Пише: др Снежана Булат

Унука Енрика Дандола, Ана, поста
ће прва српска краљица, а породи
ци Немањић подариће два сина,
Уроша I и Предислава. Први Анин
син постаће српски краљ, а други,
Предислав, познатији као архиепи
скоп Сава II

У

колико се спомене пад
Цариграда и Четврти
крсташки рат, не може
мо да не помислимо на нај
славнијег и најсилнијег мле
тачког дужда, под именом
Енрико Дандоло. Дванаест
година након избора за дужда
(на власт је дошао са скоро
осамдесет година), у априлу
1204. године, Дандоло је са
крсташима ушао у Цариград,
срушио византијску империју
и на њеним развалинама
основао Латинско царство.
Верујемо да није постајао
велики страх млетачке сињо
рије да ће царска круна на
Дандоловој глави пореметити
основе аристократско -  репу
бликанског уређења млетач
ке државе, можда би Дандоло
био изабран за првог латин
ског цара. Након непуних
годину дана, у Цариграду,
Дандоло је привео крају свој
драматичан и препун изазова
живот и би сахрањен у цркви
Свете Софије. Дандолове
кости остале су нетакнуте чак
и у моментима турских осва
јања Цариграда и претвара
ња цркве Свете Софије у
џамију.
Славу овог великог дужда,
који може да стане раме уз
раме са освајачима који су
оставили трајан печат у исто
рији човечанства, помињемо
из простог разл ога. Како

наводи Станојевић, „док се
одигравао последњи чин
велике Дандолове трагедије,
расла је у његовој кући у Мле
цима и слушала приче о
великој слави и делима њего
вим, Ана, кћерк а његовог
сина, која се десетак година
после смрти њеног деде, уда
ла за Стефана Првовенчаног,
сина Немањиног“.
Дакле, унука Енрика Дан
дола, Ана, постаће прва срп
ска краљица, а породици
Немањић подариће два сина,
Уроша I и Предислава. Први
Анин син постаће српски
краљ, а други, Предислав,
познатији као архиепископ
Сава II, угледајући се на свог
стрица Саву, прима монашки
чин и одлази у Хиландар.
Када је млетачка принцеза
стигла у Србију, Стефан
Првовенчани је већ имао два
сина из првог брака, Радо
слава и Владислава, као и
кћер Комнину. Тај брак, био је
чувени брак са Евдокијом,
који је, како каже Радојчић
успешно „успоставио нове
односе између Византије и
Рашке“. Већ смо говорили о
сиротој Евдокији, коју је Сте
фан протерао, голу и босу са
двора. Прилике које су дове
ле до склапања тог брака,
убрзо ће се изменити. Сте
фан ће се оријентисати „пре
ма Западу у жељи да реши

Ана Дандоло

нове проблеме пред којима
се нашла Рашка“. Дакле, под
утицајем нове политике, оси
гуравањем добрих односа са
Западом, српски владар Сте
фан ће затражити руку прин
цезе Ане.
енчање Ане и Стефана,
церемонија са свим
почастима који доликују
венчању принцезе из тако
угледне породице, одржано је
у Венецији. Према подацима
млетачког хроничара из знат
но познијег времена, „Стефан
Немањић се оженио Аном,
тек 1216-1217, када је по
савету нове супруге одлучио
да се одрекне источне догме
и приђе католичкој вери“.

В

Ктитор краљ Урош I, наменио је Сопоћанима, као пре
стоничком манастиру у Расу, свакако свестранију уло
гу. Наумио је да црква буде његов маузолеј, али и веч
но пребивалиште његових најближих и најдражих.
Пре свега, његове мајке, Ане Дандоло, која је умрла
док је храм грађен

Међутим, брак са Аном Дан
доло није био једини, нови
знак прозападне оријентације
Стефана Немањића. И раније
су постајали планови српског
великог жупана, смишљени  
још пре крсташког освајања
Цариграда. Стефан Немањић
је тражио краљевски венац
од папе Иноћентија III, али је
тај подухват био у старту осу
ђен на пропаст, искључиво
због противљења суседне
Угарске.
Сада, под сасвим другачи
јим околностима, од папе
Хонорија III ће наново затра
жити круну. Овог пута, папа
Хонорије III излази у сусрет
жељи српског владара, те
годину дана након женидбе
са Аном, напокон добија кра
љевски венац и постаје први
српски краљ, а Ана прва срп
ска краљица.
Чин крунисања је обављен
1217. године, у храму Светог
апостола Петра и Павла. У
марту месецу 1220. у писму
папи Хонорију III, Стефан
Првовенчани себе назива  
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„rex coronatus“, крунисаним
краљем.
Међутим, нова политик а
Стефана Првовенчаног иза
зваће опозицију у самој срп
ској држави, велике немире,
па чак и противљење Саве
Немањића, који ће потрешен
и изразито незадовољан
напустити земљу и отићи на
Свету гору.
а велику жалост, мало
је података који могу да
нам открију детаље из
живота прве српске краљице.
Ипак, задужбина њеног сина
Уроша I, указује на велико
поштовање које је краљица
уживала.
Како стоји у Историји срп
ског народа, „средином сед
ме деценије осликан је про
грамски најсложенији, иконо
графски најразноврснији и
уметнички највећи споменик у
Србији XIII века – Сопоћани“.
Ман ас тир
Соп оћ ан е,
дом Свете Тројице, подигао је
краљ Стефан Урош I, недале
ко од извора реке Рашке.
Приближно датирање оснива
ња манастира води у шезде
сете године XIII века, на осно
ву историјске композиције
Смрт краљице Ане Дандоло.
Ктитор краљ Урош I, наме
нио је Сопоћанима, као пре
стоничком манастиру у Расу,
свак ако свестранију улогу.
Наумио је да црква буде
његов маузолеј, али и вечно
пребивалиште његових нај
ближих и најдражих. Пре све
га, његове мајке, Ане Дандо
ло, која је умрла док је храм
грађен. Недуго затим, краљ
ће тело свог оца Стефана
Првовенчаног пренети и сме
стити крај његове супруге.
Вечити конак у њему је про
нашао и сам краљ Урош I,
архиепископ Јоаникије, а
касније и други достојанстве
ници.
Како истиче Ђурић, неколи
ко година по завршетку рада
на најстаријем сопоћанском
слик арству, „предузета је
извесна рестаурација, одно
сно, један уметник, вероватно
по ктиторовом захтеву, поно
во је живописао доњу зону у
југозападном делу наоса.
Каква је била потреба да се
одмах нак он живописања
читаве цркве на тај слој стави
нов, данас није познато. Тек,
чињеница је да су на новом
слоју малтера наслик ани,
вероватно између 1270. и
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ЗА ИСТИ НОВАЦ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ
МОГЛО СЕ КУПИТИ ТРИ КУБИКА,
А ОВЕ ГОДИНЕ ДВА КУБИКА ДРВА

Цена огрева не
престаје да скаче

Н

Стефан Првовенчани

1275. године Христос на пре
столу, Богородица, Симеон
Немања, Симон (Стефан
Првовенчани), ктитор Урош I,
његови синови Драгутин и
Милутин и још тројица светих
ратника“.
на Дандол о остаће
упамћена као жена
првог српског краља,
жена захваљујући којој је
Србија добила први краљев
ски венац. Када смо код кру
не, не можемо да не спомене
мо жену владарку, која је кру
ну изгубила. У сенци Ане Дан
доло остала је још једна Ана,
али Ана Басараб, ни по чему
прва и увелико заборављена.
Ана Басараб је била жена
последњег српског цара, Сте
фана Уроша V, сина и наслед
ника цара Душана Силног, у
народу упамћеног као Нејаки
Урош. Њен муж цар Урош је
био последњи владар из лозе
Немањића. Од њега су се
одметнули српски моћни феу
далци, а неки су се осамоста
лили. Како каже Јиречек, „цар
Урош је узео за жену Ану,
кћер влашког кнеза Алексан
дра Басарабе, 1360. године“.
Вероватно је посредник овог
венчања била мати Урошева,
у жељи да појача везе нема
њићке династије са својим
сродницима. Стефан Урош и
Ана Басараб нису имали
деце. Живећи повучено, Ана
је била сведок распада срп
ског царства, а свој живот је
окончала мирно, далеко од
царског сјаја, као монахиња
Јелена.

А

У следећем броју:
Краљица Теодора, прва
жена Стефана Дечанског

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.

Зоран Кричковић: Робе ће бити, али цена је неизвесна

Имамо једну петину суграђана који кори
сте гас, али због тренутног стања у свету,
плаше се да гаса неће бити, па за алтер
нативу у грејању купују дрва, каже Зоран
Кричковић
Од прошле седмице на
митровачким стовариштима
поново је порасла цена огре
ва. Они који ће зиму да прове
ду уз шпорете и пећи на чвр
сто гориво, платиће за палету
дрва димензија 1x1x1,8 мета
ра, исечених и са превозом,
чак 25.000 динара. Та иста
количина прошле године у
октобру коштала је око 16.000
динара. Палета пиланских
окорак а димензије 1x1x1
метар кошта око 8.000 дина
ра. Брикет и пелет ће се кре
тати убудуће по цени од
45.000 динара и 50.000 дина
ра по једној тони.
– Цене скачу редовно. Ми
на време обезбеђујемо огрев,
колико то можемо, за наше
купце, с обзиром да је на сна
зи забрана увоза огрева из
Босне и Херцеговине, одакле
ми набављамо брикет, пелет
и дрва. Имамо потешкоћа у
снабдевању јер не добијамо
ништа од „Србијашума“ за
сада, већ од добављача који
купују у приватном сектору,
где је цена тржишна таква
каква је. Често се деси да
робу коју продајемо не може
мо више да купимо за тај

новац. Робе ће бити, али која
ће цена бити зависи... Имамо
једну петину суграђана који
користе гас, али због тренут
ног стања у свету, плаше се
да гаса неће бити, па за
алтернативу у грејању купују
дрва. Вероватно и због вели
ке потражње ће скакати цена,
каже Зоран Кричковић, вла
сник стоваришта у Сремској
Митровици.
Највећи проблем продавци
ма на легалним стоваришти
ма прави нелојална конкурен
ција, односно продаја „на
дивље“ поред пута, на пијаца
ма и кванташу. Често се деси
да је реч и о краденим дрви
ма. Они дрва продају по нижој
цени, а ризик при куповини
код таквих „продаваца“ је
велик, јер су биле честе пре
варе и ранијих година, када су
купци добијали мању количи
ну огрева од плаћене.
– Наши дугогодишњи купци
размишљају на време, па
огрев и набављају док је он
јефтинији. Они који дођу у
октобру и траже суво дрво, не
могу добро да прођу, додао је
Кричковић.
А. П.
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БОРИСЛАВ КОВАЧЕВИЋ СЕ ИЗ АУСТРАЛИЈЕ ДОСЕЛИО У СТАРЕ БАНОВЦЕ,
А ЗАСАД ЛЕШНИКА ПОДИГАО ЈЕ У ИРИГУ

Лешник може бити
исплатива воћна врста

Борислав Ковачевић

Улагања су велика и мора се професионално радити уколико се жели добар резул
тат, односно зарада. У шестој години засада лешника може да да род од кога једна
породица може веома добро да живи. Било би добро да произвођача лешника има
што више, не да би један другом били конкуренција, већ да би се удружили и тако
били конкурентнији на тржишту, и свакако лакше постигли бољу откупну цену, закљу
чује своју причу Борислав Ковачевић
Поред стандардних воћних врста које
су се годинама узгајале у региону Срема,
у последње време све више је и засада
лешника. Ова производња може да буде
веома исплатива, каже Борислав Кова
чевић који се из Аустралије доселио у
Старе Бановце, а засад лешника има
подигнут у Иригу.
Борислав је родом из Далмације, а да
се након повратка из Аустралије настани
баш у Срему разлог је каже близина Фру
шке горе, и Ириг који је богом дан за узгој
свих воћних врста, па и лешника. Некада
се, каже, у Далмацији бавио пољопри
вредом, па основа за овај посао има, и
што је најважније није му тешко, мада му
је, признаје, у Аустралији било боље,
али због породице и првенствено деце
дошао је у Србију. Бановци су на одлич
ном месту, између два велика града, све
је доступно, скоро као у Аустралији,
само нема мора.
Борислав има 18 хектара под лешни
ком. По хектару је засађено 550 садница,
а засад је у петој и шестој години.
– Све сам сам радио. Купио сам
земљиште које нико није хтео, малтене
најјефтинија земља коју сам могао да
пронађем, брдовит крај и тежак за обра
ду, али ако има визију човек може нешто
да направи. Сви су ми на почетку говори

ли да сам будала, да перем паре, да не
знам шта радим, али сада кад виде шта
сам остварио, они се диве и чуде, прича
Борислав Ковачевић и додаје да је то
сада породични бизнис од ког живи цела
породица, укључујући и четворо деце.
– У овом моменту лешник налива
зрно, а бере се крајем августа. За сада је
у одличном стању. Берба је механизова
на, купио сам комбајн за сакупљање
лешника. Крајем августа лешник почиње
да отпада и пада скоро месец дана, тако
је ишла и оплодња. Већ крајем јануара
са првим лепшим данима почињу опра
шивање. Поленизација траје месец дана
и дуже, па тако и сазревају током месец
дана. Тако се у два до три наврата про
лази машином која скупља отпале пло
дове по земљи. Није потребно ни да се
тресе ни да се бере. Плодови отпадају и
зато траву треба држати под контролом.
Имам ваљак који уравна и утаба земљу
да би њива била чиста. Првих пар годи
на док машина не улази у скупљање,
међуредна обрада се обавља култива
цијом. После тога се узима ваљак, а ја
никако не препоручујем сејање траве.
Лешник опада месец дана, за месец
дана не може да се уђе унутра да се
коси трава, у том случају она прерасте и
преузме лешник, што свакако отежава

сакупљање опалих плодова, објашњава
наш саговорник.
И лешник је врста коју нападају штето
чине па је његова заштита неопх одна.
Према речима Борислава Ковачевића
највећи проблем је стеница која се поја
вила тек пре пар година, а други највећи
непријатељ је буђ која се решава фунги
цидом. Фрушка гора је генерално добра
јер има лепо проветравање, где се нала
зи и моја њива. Оријентација која је
пожељна за садњу је север југ.
Као и код осталих воћних врста тржи
ште је веома важно да би производња
лешника била исплатива. За нашег саго
ворника важно је у производњу лешника
ући озбиљно и то на површини не мањој
од 10 хектара.
– Улагања су велика и мора се профе
сионално радити уколико се жели добар
резултат, односно зарада. У шестој годи
ни засада лешника може да да род од
кога једна породица може веома добро
да живи. Било би добро да произвођача
лешника има што више, не да би један
другом били конкуренција, већ да би се
удружили и тако били конкурентнији на
тржишту, и свакако лакше постигли бољу
откупну цену, закључује своју причу
Борислав Ковачевић.
З. Марковиновић
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КОЗАРСТВО ЈЕ У УСПОНУ

Прода се све
што се произведе
Последњих десетак година козарство
је постало све популарније у нашој
земљи. У Војводини тренутно има 15-так
веома успешних козарских фарми са
квалитетним грлима и још бољим произ
водима. Четири газдинства из покрајине
су оформила и прву Козарску задругу са
близу 250 коза. Један од оснивача
задруге, Радивоје Поповић из Ветерника
каже да сада много боље пролазе на
тржишту и из године у годину имају све
више купаца.
Да је козарство веома озбиљна грана
пољопривреде потврђује и неколико вој
вођанских козара који су се удружили и
основали прву Козарску задругу у нашој
земљи. Четири газдинства имају 250
коза и сада им је много лакше код пла
смана производа.
– Четири газдинства из Ветерника,
Сусека, Гајдобре и Футога решила су да
оформе прву Козарску задругу првен
ствено јер се мали произвођач, фармер
нигде не види. Удружени свакако може
мо боље да иступамо на тржишту, да
будемо конкурентнији. Наша производ
ња се заснива на традиционалном начи
ну, баш онако како су наши очеви и
дедови радили. То је традиционална
рецептура која се показала као веома
успешна. Имамо млеко сир и сурутку.
Највише прођемо наш херцеговачки сир
у маслиновом уљу, а за њим следи и
димљени козији сир, трапист, каже Ради
воје Поповић Фарма коза Дунавски
салаши Ветерник
Козарство је у успону последњих
десетак година каже наш саговорник и
додаје да постоје три врсте козара.
Мали са 10 до 15 коза, затим они којима
је козарство допунска делатност са
30-так грла и професионални козари са
100 и више коза.
– Чини ми се да најбоље пролази они
који имају до 30-так коза. Сасвим довољ
но да могу добро да зараде, јер им
козарство није приоритетан посао. У
последње време због корона вируса
потражња козијег млека и производа,
попут сурутке и јогурта изузетно су
постали тражени. И раније смо сви зна
ли да су козије млеко и сви производни
од њега изузетно здрави, али током пан

Радивоје Поповић

демије када су и лекари саветовали
њихову конзумацију, потражња је изузет
но порасла, прича Радивоје Поповић са
Фарме коза Дунавски салаши Ветерник.
Исто тврди и Драгиња Бенежан из
Павловаца која се козарством бави
последњих неколико година. Из Новог
Сада је дошла у то сремско село и сада
се бави производњом козијег млека,
сира, јогурта, и кобасица од козијег
меса. Своје производе продаје на кућ
ном прагу, а редовно је и три пута
недељно на пијаци у Руми. Има сталне
муштерије, а редовно посећује и Ноћне
базаре и разне манифестације те тако
има купце из читаве Војводине. – Немам
проблем са продајом свега онога што
произведемо. Посла има пуно, а чиње
ница да је у последње време потражња
за козијим млеком и млечним произво
дима велика, даје нам жељу да нам про
изводи буду још квалитетнији, јер тржи
ште је пробирљиво. Да би опстали
морамо константно имати квалитетне
производе, али и нудити нешто ново,
тако да сви ми имамо у понуду тврде
сиреве са различитим укусима, тако да
имамо за свакога по нешто, каже Драги
ња.
Своје производе и чланови Козарске
задруге пласирају и на пијацама и база
рима где је приметна
велика потражња млека
и млечних производа, а
најб ољ е
прол аз е
димљени козији сир, као
и сурутк а. Очекивања
су, каже Поповић да ће
козарство тек бити у
експанзији, јер се све
већи број младих брач
них парова враћа на
село са циљем да осну
ју фарме козе, који тре
нутно у Војводини има
15-так.
З. Марковиновић
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УПИС У РУМСКЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Мање осмака него
претходних година
У румским средњим школама, према
коначном плану уписа ученика било је као
и претходне године, слободно 540 места.
Ове године основне школе је завршило
свега 407 ученика, а у првом кругу је упи
сано 385 нових средњошколаца. Средње
школе су имале понуду смерова као и
прошле године, једина је разлика била у
СТШ „Миленко Брза Уча“ којој је, уместо
занимања машински техничар моторних
возила, одобрен нови смер који је школа
и тражила, а то је техничар друмског сао
браћаја. Подсећамо и на новину из про
шле године, а то је смер стоматолошка
сестра у ССШ „Стеван Петровић Бриле“
за који је лане, али и ове године, владало
велико интересовање.
Гимназија „Стеван Пузић“ је и ове годи
не уписивала 120 ученика и то по 60 на
друштвено - језичком и на општем смеру.
Уписано је укупно 87 нових ученика: 42 на
друштвено језичком и 45 на општем сме
ру.
Марина Малетић, директорка Гимназије
каже да су изузетно задовољни, будући
да ће моћи да оформе четири одељења,
колико су и планирали. Интересантно је и
да је ове године уписано више ученика на
општи смер, док је претходних увек било
више заинтересованих за друштвено - 
језички смер.
ССШ „Бранко Радичевић“ је, по плану
могла уписати 150 ученика, а у првом упи
сном року је уписнао 115 ученика. На сме
ру економски техничар и правно пословни
техничар по 30, колико је било и планом
предвиђено. На смеру фризер од 30 су
уписана 24 ученика, а на смеру моделар
одеће свега осам од могућих 30 ученика.
Уписано је и 15 кувара, како је планирано
и осам конобара од могућих 15. Дакле,
под знаком питања је одељење моделар
одеће.
Мирко Зрнић, директор школе каже да
се нада да ће, можда, уписати још неког
ученика у преостала два круга, али не
засигурно, јер је мали број осмака ове
године како у румској општини, тако и
целој Србији.
ССШ „Стеван Петровић Бриле“ има по
плану уписа 120 слободних места, а упи
сано је 75 – за смер стоматолошка сестра
–техничар уписана су 30 ученика, три
месара и четири пекара, док је на смеру
пољопривредни техничар се уписано 16
ученика, а за ветеринарског техничара су
се уписала 22 ученика.
СТШ „Миленко Брзак Уча“ је ове године
у првом кругу уписала 108 ученика. Од 15
електричара уписано 10, 30 електротех
ничара рачунара колико је и планирано,
од 15 сервисера термичких и расхладних
уређаја уписано је 5, од 15 бравара - зава
ривача такође је уписано пет, а од 30
машинских техничара за компјутерско
конструисање уписано 27.
Измена је, како смо на почетку текста
истакли, што је уместо машинског техни
чара моторних возила добијен смер који
је и тражен, а то је техничар друмског сао
браћаја на којем се може уписати 30 уче
ника и толико је и уписано. У ову школи се
може уписати и 15 механичара моторних
возила - а уписано је 11.
С. Џ.
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КАКО СУ СЕ МИТРОВЧАНИ УЧИЛИ ГРАДСКОМ ЖИВОТУ? (4)

„Није слободно
пуцати по вароши“

Припрема: Дејан Мостарлић

Градска управа у Митровици која ће након 1881. године и добијања статуса Града функ
ционисати као Градско поглаварство издавала је прогласе који су садржали све битне
одлуке везане за свакодневни живот грађана Митровице и околних насеља. Ове одлуке
објављиване су у Прогласним књигама, при чему су строго одређена места њиховог обна
родовања (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 предста
вљају драгоцено извориште података о историји Сремске Митровице, Срема и некада
шњих држава на овим просторима
У прогласу број 590 од 20. децем
бра1878. године стоји забрана да се на
рад примају шегрти који немају потврду
да су најмање шест година похађали
пучку школу и положили бар са добрим
успехом.
„Нитко не смије шегрта примит у
своји рад, који нема сведочбу, да је нај
мање шест година са добрим узпјехом
положио пучку учиону.“
Прогласом број 507 од 31. децембра
1878. године који је издат у зимском
периоду моли се сваки власник куће да
у случају поледице очисти тротоар
испред своје куће, посипањем пепела
или песка, како би пролазници безбедно
ходали.
„Сваку кућевласник се умољава, да
пред својим плацом тротоар очисти
ти даде, у случају поледице, нека свако
свој тротоар са пепелом или песком
посути даде, да се пролазеће особе не
оштете“
У прогласу  број 615 од 31. децембра
1878. године стоји да су Кочијашевић
Лази нестале две крмаче, па се уз дета
љан опис изгледа крмача налаже онима
који их пронађу да то пријаве општин
ском уреду.
„Кочијашевић Лазе нестадоше пре
кјуче испред пастира две крмаче, од
којих је једна црна супрасна, пола годи
не матора, десна стражња нога бела а
друга крмача желена пола године
матора без роваша. Који би исте про

нашао имаде одмах овом уреду прија
вити“
У прогласу општинског уреда број 605
од 31. децембра 1878. године забрањује
се пуцање на Божић (с обзиром на
датум прогласа, очигледно православ
ни). У новом прогласу који је издат непо
средно пре Божића почетком 1879.
године после честитке суграђанима од
стране општинске власти, још једном се
забрањује пуцање по вароши уз претњу
казном.
„Сваки се опозорује од стране овога
уреда , да не пуцају као што су ди који
то обећавали чинити на Божић, не
само да то пуцање ничему не ....., него

је већ отаково проузроковало велике
несреће и незгоде – још једанпут
даклем – није слободно пуцати по
вароши“
26. јануара 1879. године под бројем
243 објављен је проглас да су грађани
који на реци Сави примете лешеве
коња у обавези да митровачком општин
ском уреду пријаве такву ситуацију. Дру
гим прогласом од истог дана упозорава
ју се власници оболелих коња под прет
њом казне дато пријаве општинском
уреду.
„ Сваки који опази да у Сави „плови“
коњска лешина, нека то одмах код
овог уреда јави“.

ССШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ РУМА

Фризери на стручној пракси у Италији

Група ученика фризерског смера и
наставника ССШ „Бранко Радичевић“
боравили су две недеље, крајем јуна и
почетком јула, на стручној пракси у фри
зерским салонима у Reggio di Calabria, у
Италији. Пројекат је финансирала ЕУ у
оквиру програма Eразмус + , а кроз први
акредитовани пројекат школе под нази
вом „Праксом се издвајамо, знањем се
поносимо“.
Ученици су праксу обавили у најмо

дернијим италијанским фризерским
салонима, учили су о техникама шиша
ња, фарбања, неге косе, али и одржава
ња радног простора и комуникацију са
клијентима.
Наставници су, такође, посматрали
како раде њихове колеге у струци.
Учесници ове праксе су стекли Euro
pass сертификате који би требало да им
помогну код запошљавања по завршет
ку школовања.

Поред тога, за већину ученика из Руме
ово је био и први боравак у иностран
ству, прилика за коришћење страног
језика кроз рад, али и да буду мало
самостални у односу на породицу.
Подсетимо, ово је трећи пут да учени
ци „Бранкове“ школе путују у неку земљу
ЕУ на стручну праксу кроз Еразмус+
програме и да је то све бесплатно за
њих.
С. Џакула
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EXIT – ГДЕ СМО ИЗАШЛИ И У ШТА СМО УШЛИ?

Али ко нам је то дошао и како
нас је тако фине покварио?
Тада је са бине изговорена реченица „Србијо, да ли сте спремни за будућност“ и
тако се фестивал лансирао међу Србе, међу Европљане и наредних година листом
освајао награде за најбољи светски и европски догађај. Схватили су да имају нешто
велико, а за неколико година су то схватиле и власти Новог Сада, малко касније, јер
тамо време другачије тече

Д

а ли нас је EXIT поново лансирао
међу свет? Шта је EXIT? Фестивал
бунта и младости, фестивал урба
не културе, обележје Новог Сада или
чист профитабилни пословни подухват
– бизнис? Да ли нас је овај фестивал
први пут после деценије изолазиције,
санкција, ратова и на крају рушења свих
новосадских мостова, вратио међу
живе? Можда је само романтично прича
ти приче о настанку фестивала у ново
садском универзитетском парку пре два
десет две године. Увек је романтично
причати о нечему што је већ помало
заборављено и што је изгубило свој
првобитни концепт и смисао, али захва
љујући вољи и жељи за зарадом на
првом месту (што уопште није лоше,
фестивали треба да буду самоодрживи
и профитабилни) опстаје у неким новим
облицима и са неким новим концептима.
За почетак, прича о настанку овог
фестивала је права прича о томе како
не треба подржати младе људе и луде
идеје да би оне успеле. Први фестивал
настао је као бунт и протест против вла
давине Слободана Милошевића 2000.
године и трајао је сто дана. Портал
„Vice“ наводи да је оснивач фестивала
Душан Ковачевић, тада тек нешто преко
двадесет година стар, од универзитет
ских власти тражио дозволу како би
фестивал био колико-толико легално
одржан. Био је под великим притиском
да све координира, како између учесни
ка, тако и да одржи мир између њих и
репресивног режима. Даље се наводи
да када је коначно добио тај папир,
пошао је да избаци смеће из куће. У јед
ној руци је носио смеће у другој папир.
Прошао је поред контејнера, избацио
шта је требало и после стотина и стоти
на схватио да му је у рукама остала кеса
смећа, а да папира нема. Брзо се вра
тио, копао по контејнеру и на крају
нашао папир. У шали се каже да су наи
шли ђубретари, EXIT никада не би
постојао. Прво издање фестивала је
обележено као нулто и сам назив је тре
бало да асоцира на „излаз из децениј
ског безумља“.
Следећи фестивал је добио свој сада
шњи концепт. Преселили су се на Петро
варадинску трвђаву, а организатори су
успели да доведу енглеског ди-џеја
Ронија Сајза. Организатори наводе да
су ноћ пред почетак фестивала схвати
ли да су у минусу двеста хиљада мара
ка, а да би отказивањем свих бина осим
две главне уштедели нешто тек око пет

наест хиљада марака. Одлучили су да
ризикују и сав минус су покрили прода
јом улазница на вратима, па кажу да је
то најбоља нула која им се десила у
животу од нултог издања фестивала.
Тада је са бине изговорена реченица
„Србијо, да ли сте спремни за будућ
ност“ и тако се фестивал лансирао међу
Србе, међу Европљане и наредних годи
на листом освајао награде за најбољи
светски и европски догађај. Схватили су
да имају нешто велико, а за неколико
година су то схватиле и власти Новог
Сада, малко касније, јер тамо време
другачије тече. Свакако, може се разго
варати о тези да је Нови Сад од успава
ног равничарског града или попут уни
верзитетског града од преко сто и више
хиљада становника попут Ниша и Крагу
јевца, постао скоро па друга српска
метропола, град који је постао пандан
Београду, град за који се везује Србија,
Дунав и месец јул. Значај туризма се
пробудио, значај мешања са странцима,
значај да нам неко дође, значај популар
не културе, које је мањкало у „деценији
безумља“.
Али ко нам је то дошао и како нас је
тако фине покварио? Ми уопште нисмо
склони забави на бази порочних сред
става, не, не дај Боже. Свакако, Енглези
који дођу на јефтину забаву и ваљају се
у блату, како их глас на EXIT-у бије, јесу.
Како се то уз овај фестивал, међу топ
десет у свету, ушуњало растурање и кон
зумирање психо-активних супстанци.
Првог дана овогодишњег фестивала
дрога је пронађена код педесет пет осо
ба, сутрадан код педесет три и тако
дађе, то је што су пронашли, а ми Срби
се увек запитамо, а где је оно што нису

нашли. Из деценије безумља сам иза
шли, али у шта смо ушли, не само са
овим фестивалом, већ са целокупним
нашим стањем као друштвена заједни
ца.
ре свега треба подсетити да су
организатори овог фестивал који
јесте променио слику о Србији
после грозних деседесетих, у години
када је почела пандемија корона вируса
и када углавном није било великих дога
ђаја и скупова, претили држави Србији и
Граду Новом Саду својим одласком у
Црну Гору или хрватски Умаг, где већ
имају своје фестивале. Као разлоге су
наводили финансијску неодрживост у
години када нема фестивала, а да држа
ва неће да помогне евент индустрију,
читај -  њих. Некако су остали у Новом
Саду, али зато овогодишњи слоган гласи
„Заувек. Заједно“, па то је љепо, бога ти.
Хајде да видимо који ће то бити будући
домет овог фестивала. Он је важан. Иди
те у Нови Сад тек након завршетка, град
је и даље пун странаца, али идите на
Тврђаву и погледајте у каквом је стању,
колико има смећа или колико је трава
изгажена. Да, организатори EXIT-a су
својевремено дали део прихода за обно
ву Тврђаве (не, није тачно да Петровара
динска тврђава није на листи УНЕСКО
због фестивала и зидови не попуштају
због буке, тврђава је грађена као топов
ско утврђење). Такође, стипендирали су
студенте и спроводили су кампању за
увођење безвизног режима за државе
Балкана. Пошто ћемо како слоган каже
бити заувек заједно, хајде да видимо
шта ће нам наредне едиције фестивала
осим скупих издавања станова, туриста
и добре музике донети.
Читанка

П
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ВАСИЛИЈЕ ЈОВЕШКОВИЋ ПРОИЗВОДИ СЛАТКО ОД ЉУТЕ ПАПРИКЕ

Гргуревачка вијагра и друге ствари
Пољопривредно
газдинство Васили
ја Јовешковића из
Гргуреваца већ
шест година на
тржиште пласира
ракију, воћне лике
ре, џемове и слат
ко од разних врста
воћа. У њиховом
асортиману има
преко педесет про
извода, а најновије
је слатко од љуте
паприке
Широк асортиман: Васа Јовешковић

Многи повртари и воћари у региону
Срема одлучили су се да прераде све
оно што произведу, и тако на тржиште
пласирају готове производе. Пољопри
вредно газдинство Василија Јовешкови
ћа из Гргуреваца већ шест година на
тржиште пласира ракију, воћне ликере,
џемове и слатко од разних врста воћа. У
њиховом асортиману има 51 производ.
Све је направљено по старинским
рецептурама које се преносе са генера
ције на генерацију, а новина у асортима
ну, која привлачи велику пажњу је и слат
ко од љуте паприке за које Василије
Јовешковић не крије рецепт.
– Овај наш специјалитет зовемо још и
„гргуревачка вијагра“. Сви у Србији праве
љутеницу, а ми смо се ево одлучили да
направимо слатко од љуте паприке, И то
према неком тајландском рецепту. Оно
што је потребно је црвена љута паприка,
кобасичарка, мало шећера, мало меда и

лимун као стабилизатор укуса. Наше
слатко од љуте паприке је изванредан
додатак свим врстама предјела, рибе,
таландаре, роштиља. Нема јела уз које
се не служи, каже Василије Јовешковић
носилац ПГ Јовешковић Гргуревци.
Срем је подручје са аутохтоним врста
ма воћа и поврћа и многи Сремци те
предности знају да искористе на најбољи
начин.
– Човек треба само да буде вредан И
да има неку идеју. У Срему свега има,
потребна је само воља да се нешто ура
ди. Ми смо кренули са тек неколико про
извода, а онда смо се суочили са тим да
када нас питају имате ли на пример
слатко од белих трешања морамо да
кажемо да немамо, а белих трешања
имамо у воћњаку. Тако се родила И идеја
да проширујемо наш асортиман из годи
не у годину, тако да сада имамо слатко
од скоро свих врста воћа којих има у

Срему, додаје Јовешковић.
Јовешковићи имају засаде неколико
воћних врста што им омогућава да на
тржиште пласирају различите производе,
за које тврде да су изузетно квалитетни,
управо због квалитетне основе.
– Имамо хектар крушке, пола хектара
шљиве, затим вишње, кајсије, купине,
малине. Све је то сировина за наше про
изводе, а што немамо ми, имају наше
комшије воћари. Купимо или се трампи
мо, углавном све је домаће што је данас
веома тражено на тржишту, објашњава
Јовешковић.
Тренутно Јовешковићи имају 51 произ
вод које нуде купцима. А има их са свих
страна. Василије каже да су их добили
квалитетом, али и шареноликошћу асор
тимана, јер пажљиво ослушкују жеље
купаца и настоје да задовоље све њихо
ве гастрономске укусе.
З. Марковиновић

МАРТИНАЧКЕ ЛУБЕНИЦЕ ИЗ БАШТЕ ПОРОДИЦЕ РАДИШИЋ

Омиљена летња посластица

На улазу у Мартинце уз
коловоз већ годинама Ради
шићи производе, али на лицу
места и продају своје лубе
нице. Ове године нема лубе
нице испод шест килограма.
Све су једре, зреле и тешке.
Иако је ове године подбаци
ла у односу на прошлогоди
шњи род, произвођач је вео
ма задовољан како иде
посао.
– Лубеница иначе има

такозвана три кола, а ове
године само једно. Вероват
но је то због временских при
лика, али има довољно за
наше потребе, односно про
дају. Лубеница да би била
лепа треба јој и кише и сун
ца, подједнако. Само једном
смо је прихранили кад је
била у фази терања врежа.
Дали смо јој мало подстицаја
и после смо јој дали довољ
но воде, зато је овако лепо

нарасла, каже Душан Ради
шић.
Већ око две седмице се
продају домаће лубенице, а
цена је по килограму тренут
но 30 динара. Наш саговор
ник каже да се конкуренције
не плаши, јер сваки продавац
у његовој околини, као и он
сам, има своје редовне купце
или оне случајне пролазнике.
Редовни купци купују по нави
ци, код продаваца за које

сматрају да су проверени.
– Иде продаја добро, не
жалимо се. Не продајемо на
велико, већином све прода
мо на комад. Наше лубенице
су слатке и крупне, а постоје
неки трикови који су већ сви
ма одавно познати. Туп и
дубок звук при куцању у
лубеницу значи да је зрела.
Мада, ми радо дозволимо да
се мало засече и дегустира
овде, да би купац био сигу
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Посећивати само проверене
Без обзира да ли посећујете масере или
киропрактичаре који су постали јако попу
ларни, морате да пазите. Један од мојих
клијената ми је препричао искуство код
киропрактичара, за којег немам информа
цију да ли је сертификован и да ли има
диплому, које је било прилично траума
тично, каже Биљана Дивнић
Јавност је прошле недеље
узнемирила информација да
је једна особа преминула у
болници, након посете киро
практичару у једној приватној
београдској клиници. Према
првим тврдњама у медијима,
несрећна особа је била на
третману вратног пршљена,
након чега се није могао кре
тати, а лекари су потом утвр
дил и
фракт уру
вратн ог
пршљена. Неко време је лице
било хоспитализовани и
након тога је преминуло, а
остало је питање у јавности –
има ли захват киропрактича
ра везе са овом смрћу? То ће
утврдити надлежни органи.
Ипак, након бројних случа
јева који су се завршили са
неком последицом, у вези са
негом лица и тела, исцељива
њем и опоравком, како се
осећати сигурно у нечијим

рукама? У Сремској Митрови
ци већ пуних десет година у
регистрованом салону за руч
ну масажу ради такозвана
„жена магнет“ Биљана Див
нић о којој се говорило у више
наврата. Она са својом биое
нергијом коју поседује, како
сама каже, помаже људима
на путу ка побољшању њихо
вог стања.
– Без обзира да ли посећу
јете масере или киропракти
чаре који су постали јако
популарни, морате да пазите.
Један од мојих клијената ми
је препричао искуство код
киропрактичара, за којег
немам информацију да ли је
сертификован и да ли има
диплому. Особи која је дошла
речено је да легне на под, па
јој једна особа вуче ноге, а
друга руке, развлаче му тело,
па притискају пршљенове и

Најважнија је циркулација
Радим пуних 10 година,
резултати су велики, људи
долазе са разним тегобама,
које им ја решавам биое
нергијом. Најважнија је цир
кулација. Од напетости и
стреса и млади и стари има
ју тегобе. Мишићи нам се
грче, а кроз мишиће нам иду
нерви. Чим имамо згрче

ран. И увек купе баш ту коју
смо и отворили, додао је
Радишић.
Берба се врши у раним
јутарњим сатима, а за прода
ју задужена је и Душанова
супруга Ема. Неретко ћете ту
срести и деветомесечну кће
рку Јану, која ће вам широ
ким осмехом и са тек неколи
ко зуба сугерисати која је
лубеница боља. Радишићи
имају две баште у којима
узгајају лубенице, налазе се
једна преко пута друге, а за
сада им је та количина
довољна за успешан рад.
А. Плавшић

ност, ту је и спазам мишића,
а многи то не знају. Па се
јављају мигрене, вртоглави
це или главобоље. Из цен
тра нашег мозга иду многе
болести. Тако да масер, који
је професионалан, све то
мора да зна, а мора бити и
здрав, истиче Биљана Див
нић.

Душан Радишић

Биљана Дивнић

кажу да је то – то. Постоје
специјалисти у болницама
којима се треба обратити, ако
имате болове и не би требало
на своју руку да посећујете
таква места, саветује Биљана
Дивнић.
Наша саговорница има сер
тификат и диплому, како би
могла да обавља свој посао,
а саветује да би пре сваког
третмана требало проверити
оног ко тај третман пружа, да
ли има потребна документа.
–Ја идем на санитарни пре
глед сваких шест месеци. За

десет година нико ми се није
пожалио или имао контрае
фекте. Ублажавам масажом
мигрене, проблеме са опсти
пацијом, бронхитисом... Чак и
ишијас, који се иначе лечи
годинама. Појединци ми кажу
да их боли кичма, а испостави
се да је реч о згрченим миши
ћима, који се истегну кад
човек ради, па их боли и врат.
Кичма ако боли, то су далеко
јачи болови, а људи то не зна
ју. Ништа се не сме радити на
своју руку, закључује Биљана
Дивнић.  
А. Плавшић
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VREMEPLOV
20. јул
1917. Потписана је Крфска
декларација о стварању зајед
ничке државе Срба, Хрвата и
Словенаца. Декларацију су пот
писали српски премијер Никола
Пашић и председник Југосло
венског одбора Анте Трумбић.
21. јул
1542. Папа Павле ИИИ форми
рао је инквизицију - конгрегаци
ју кардинала са овлашћењима
да прогоне јеретике, како би
појачао борбу против проте
стантизма.
1820. Дански физичар Ханс
Кристијан Ерстед представио је
своје откриће – ектромагнети
зам.
22. јул
356 п.н.е. Рођен македонски
краљ Александар Велики.
1456. Хришћанска војска под
командом угарског војсковође
Јаноша Хуњадија   победила
турске снаге које су опколиле
Београд. У српским народним
песмама Хуњади, који је у току
борби умро у Земуну, спомиње
се као Сибињанин Јанко.
23. јул
1914. Аустро-Угарска је упутила
ултиматум Србији да спроведе
истрагу поводом атентата на
престол онаследник а Франца
Фердинанда 28. јуна у Сарајеву,
захтевајући да у истрази уче
ствују и аустроугарски полицај
ци. Србија је одбила захтев,
сматрајући да је то задирање у
суверенитет државе. АустроУгарска је 28. јула објавила рат
Србији.
24. јул
1567. Шкотска краљица Марија
Стјуарт приморана је да абди
цира због антипротестантске
политик е. Наредне године
побегла је у Енглеску где је
затворена, а након 18 година
тамновања оптужена је за уче
ствовање у издаји и погубље
на.
1883. Метју Веб, први човек
који је 1875. препливао канал
Ламанш, утопио се приликом
покушаја да преплива реку
изнад Нијагариних водопада.
25. јул
1917. Холанђанк а Маргарета
Гертруда Целе, позната као
Мата Хари, осуђена на смрт
под отужбом да је шпијунирала
за Немце током Првог светског
рата.
1992. Италијанска влада посла
ла 7.000 војника на Сицилију, у
настојању да разбије мафију.
26. јул
1847. Либерија, држава ослобо
ђених америчких робова који су
се доселили у Африку, постала
прва независна републик а у
Африци.
1963. У земљотресу у Скопљу,
главном граду Мак едоније,
погинуло више од 1.000 људи,
град разрушен.
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HOROSKOP
ОВАН: Размислите о
промени одређених
критеријума и услова
у договору са сарад
ницима како бисте побољшали
своју пословну позицију. Слобод
но можете да инсистирате на
својим идејама, јер имате врло
поуздане показатеље о успеху. У
свом емотивном заносу спремни
сте да учините нешто посебно
како бисте импресионирали свог
партнера.

ВАГА: Улажете вели
ки напор да остварите
позитивне резултате у
свом професионал
ном изражавању, али постоје
изненадне ситуације које ремете
ваше планове и пословну кон
цепцију. Склони сте честим про
менама емотивног расположења,
нарочито у ситуацијама када
партнер делује одсутно или неза
интересовано за ваше идеје.
Прижељкујете више нежности.

БИК: Важно је да
будете довољно про
мишљени приликом
пословних сусрета,
јер у жељи да пронађете неко
идеално решење непотребно се
оптерећујете са различитим
детаљима. Време је да уживате,
јер поред вас се налази особа
која искрено брине о вашим емо
тивним жељама.

ШКОРПИЈА: Улажете
велики напор да
остварите позитивне
резултате у свом
пословном изражавању, али
постоји след догађаја који реме
ти ваше планове. Важно је да се
правилно организујете и да испо
штујете све задате рокове. Скло
ни сте честим променама свог
емотивног расположења, нема
разлога да губите наду или да се
удаљавате од партнера.

БЛИЗАНЦИ: Ситуа
ција око вас делује
врло променљиво и
тешко је прецизно
предвидети нечију реакцију или
одговор. Одложите неке напорне
обавезе док не добијете боље
услове или за наредни период.
Обрадоваће вас поступак неких
блиских пријатеља. Налазите се
у фази емотивног узлета, тако да
однос са партнером доживљава
те као остварење својих „слатких
снова“.
РАК: Савесно испу
њавате свој део оба
веза и делујете врло
ажур н о
прил ик ом
испуњавања разних договора
које имате са сарадницима.
Реално заснивате све своје
одлуке и нема разлога да неко
утиче на вашу професионалну
несигурност. У односу са партне
ром, нема потребе да упорно
понављате ситуације које не
доносе жељени ефекат.
ЛАВ: Истовремено
сте ангажовани на
више поља и савесно
испуњавате свој део
обавеза или неке званичне дого
воре које имате са сарадницима.
Партнер у вама подстиче сумњи
чавост и бројна питања на која
не добијате задовољавајуће
одговоре. Важно је да више под
стичете позитивно расположе
ње.
ДЕВИЦА: Донесите
низ важних одлука и
делујете одлучно у
својим
намер ам а
пред сарадницима. Преостаје
вам да спроведете у дело све
оно што сте уговарали у проте
клом периоду. Нема потребе да
се расправљате са неистоми
шљеницима и да губите време
на неке споредне ситуације.
Имате добар осећај, а љубавни
догађаји које наслућујете наја
вљују срећан расплет у односу
са вољеном особом.

СТРЕЛАЦ: Постоје
одређене комплик а
ције пословне приро
де које решавате у
ходу и уз додатну упорност оче
кује вас добар епилог у сваком
погледу. У односу са партнером
имате отворен и искрен наступ
тако да не прихватате на неке
полуодговоре, као изговоре. Оно
што вам смета у приватном
животу можете да решите лакше
него што мислите.
ЈАРАЦ: Потрудите се
да успешно спрове
дете све своје идеје и
план ове
у
дело.
Важно је да поред себе имате
особу од поверења и тим прове
рених сарадник а за које вас
везују заједнички интереси. У
љубавном односу, немојте уза
лудно покушавати да промените
партнерово понашање или да
мењате ток ствари које не зависе
од ваше воље.
ВОДОЛИЈА: Можда
све информације са
којима располажете
не представљају увек
и поуздане критеријуме, али без
великих изазова нема ни веће
пословне афирмације. Пролази
те кроз фазу осцилација, склони
сте честим променама у понаша
њу или расположењу. Повреме
но вам је тешко да правилно
ускладите свој љубавни ритам и
афинитете у односу са блиском
особом.
РИБЕ: На врло ефи
касан начин умете да
спроведете различи
та правила успешног
пословања, која остављају озби
љан и позитиван утисак на вашу
околину. Пролазите кроз разли
чите фазе емотивног расположе
ња. У моментима осећате велики
емотивни занос, али вам се чини
да вам недостају добре прилике
да изразите своје намере.

Crkveni
kalendar
Среда, 20. (7.) јул
Преподобни Тома Малеин
Четвртак, 21. (8.) јул
Свети великомученик Прокопије
Петак, 22. (9.) јул
Свети свештеномученик Пан
кратије
Субота, 23. (10.) јул
Светих 45 мученика из Никопо
ља
Недеља, 24. (11.) јул
Света великомученица Ефими
ја; Блажена Олга
Понедељак, 25. (12.) јул
Свети мученик Прокло и Илари
је
Уторак, 26. (13.) јул
Сабор светог архангела Гаврила

Патлиџан
из рерне
Састојци: 2 патлиџана, со,
бибер, 1 мала кашика белог лука
у праху, 10 кашика брашна, 2
шоље презле, 3 јајета, 10 кашика
уља.

Припрема:  Патлиџане огули
ти, изрезати на колутове око цен
тиматар дебљине, посолити и
оставити да одстоје око пола
сата. Након пола сата патлиџане
добро опрати и оцедити. Две
тепсије обилато премазати
уљем. Сваки колут патлиџана
прво уваљати у брашно помша
но са белим луком, соли и бибе
ром, па у умућена јаја и на крају
у презле. Ређати патлиџане у
подмазану тепсију. Када буду
готови преко сваког патлиџана
прелити мало уља. Пећи на 210
степени 15 минута ,затим их
окренути и пећи још 10 минута
са друге стране.

• Кад се политичари изу
ју и папуче одахну.
• Склопељни дланови
или те моле или даве.
• И сув лист на ветру
оживи.
• Ја не осећам поску
пљење бензина. Стално
сипам за 500 динара.
• Човек на раскрсници
свима је на путу.
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ИЗ ИСТОРИЈЕ РУМЕ: ИЗГРАДЊА СОКОЛСКОГ ДОМА У РУМИ (2)

Прва свечана академија
у Соколском дому

Пише:
Александра Ћирић

Повеља о изградњи Соколског дома у Руми која се, као експонат чува у Одељењу
историјских збирки Завичајног музеја Рума, дала је почетну идеју за овај текст који
објављујемо у М новинама. У њему се налазе подаци о оснивачима и настанку Сокол
ског покрета, као и оснивању и раду Соколских друштава у Руми. Главни део рада
обухвата детаљне припреме, изградњу и освећење Соколског дома. Ауторка овог
текста, који ће наше читаоце упознати како са настанком зграде, тако и Соколским
покретом у нашем граду је кустоскиња историчарка Александра Ћирић

Сала „Партизана“- бивши Соколски дом

С

вечаним чином освећења 26.
новембра 1939. године, у 11
часова је почео са радом Сокол
ски дом у Руми. Чин освећења је оба
вио изасланик Њ. Св. патријарха
Гаврила, викарни епископ Викентије
Проданов уз асистенцију неколико све
штеника. У скаду са соколском идеоло
гијом југословенства, освећење је тре
бало да се обави по обреду и право
славне и римокатоличке цркве. Међу
тим, Ђаковичка бискупија је одбила да
учествује у освећењу, уз образложење
да римокатоличка црква не може да
учествује у чину освећења заједно са
православном црквом.
Освећење дома је обављено уз при
суство највиших представника војне и
цивилне власти. Њ. В. Краља Петра II
Карађорђевића је заступао пуковник
Милија Ристановић, присуствовао је
министар војске и морнарице потпу
ковник Ђуро Лубарда, министар за

физичко васпитање Александар Сте
фановић, бан Дунавске бановине Мла
ден Марчетић, сенатор Димитрије
Магарашевић.
У име Савеза Сокола Краљевине
Југославије били су присутни први
заменик старешине Владимир Белај
чић и генерал у пензији и почасни гра
ђанин Руме Љубомир Максимовић.
Такође су присуствовала соколска дру
штва из Београда, Земуна, Панчева,
Сремских Карловаца, Инђије, Сремске
Митровице, Шида, Ирига и Шапца.
Соколски ветерани Енгелберт Гангл,
Лаза Поповић и Војислав Рашић упути
ли су писма у којима честитају румским
соколима успешан рад.
После чина освећења, старешина
друштва др Петар Јовић је, као дома
ћин, свечаности први одржао говор.
Говор је започео изразивши захвал
ност што високи државни званичници
присуствују великом соколском пра

знику, као и свима који су подржали
Соколе у својој замисли. Са поносом је
говорио о успеху Соколског друштва,
јер је за кратко време изградило Дом и
испунило свој завет. Истакао је значај
соколске идеологије, саветовао је
Соколе да упркос свим препрекама,
истрају у свом раду. Говор је завршио
речима: „Кроз соколство југословен
ству, кроз југословенство словенству, а
кроз словенство бољем, праведнијем,
културнијем и цивилизованијем дру
штву“. Потом је хор Државне реалне
гимназије у Руми, под вођством Нико
ле Мантулина, наставник а музике,
отпевао државну химну. У име Сокол
ске жупе Београд говор је одржао Све
та Вучковић истакавши успех Сокол
ског друштва у Руми. Рекао је да је
Соколски Дом гаранција да југословен
ство живи и јача, јер се у Дому ради за
добро народа и отаџбине. Након њего
вог говора мешовити хор Српског
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Повеља о изградњи Соколског дома
Текст Повеље гласи:
„ЗА ВЛАДЕ Њ. В. КРАЉА ПЕТРА II А
ПОД НАМЕСНИШТВОМ Њ. В. КНЕЗА
ПАВЛА И Г. Г. ДР-А РАДЕНКА СТАНКО
ВИЋА И ДР-А ИВЕ ПЕРОВИЋА СОКОЛ
СКО ДРУШТВО РУМА ИЗВРШАВАЈУЋИ
СВЕЧАНО ПОЛОЖЕНИ ЗАВЕТ У
СОКОЛСКОЈ ПЕТРОВОЈ ПЕТОГОДИ
ШЊИЦИ, У СЛАВУ И ВЕЧАН СПОМЕН
ВИТЕШКОМ КРАЉУ УЈЕДИНИТЕЉУ
АЛЕКСАНДРУ ЗА СРЕЋУ И ДУГ ЖИВОТ
НАШЕГ СОКОЛСКОГ СТАРЕШИНЕ Њ.
В. КРАЉА ПЕТРА II, И ЧИТАВОГ КРА
ЉЕВСКОГ ДОМА КАРАЂОРЂЕВИЋА,
ЗА ДОБРО НАШЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ДРЖАВЕ И НАРОДА И ЗА ФИЗИЧКИ,
КУЛТУРНИ, НАЦИОНАЛНИ, ХУМАНИ И
ДРУШТВЕНИ НАПРЕДАК НАШЕ ОМЛА
ДИНЕ И НАШЕГ ГРАДА У ДУХУ СОКОЛ
СКЕ И СЛОВЕНСКЕ МИСЛИ, ДИЖЕ
ОВАЈ СОКОЛСКИ ДОМ И ЊЕГОВЕ
ТЕМЕЉЕ ПОСВЕТИ“.
  У РУМИ ДАНА 21. МАЈА
1939. ГОДИНЕ

певачког друштва, под управом Бошка
Тртице, је отпевао молитву Југослове
на.
Најдубљи утисак је оставио говор др
Владимира Белајчића, првог заменика
старешине Савеза Сокола Краљевине
Југославије. Свечаност је завршена
обраћањем краљевског изасланик а
који је честитао Соколима на овом
изванредном успеху, што је у препуној
сали новог Дома поздрављено громо
гласним аплаузом уз овације краљу,
Југославији, Словенству. ..
Док је публика напуштала простори
је Дома, домаћини и гости су се уписа
ли у спомен књигу, а у Српском дому је
за госте приређен ручак.
рва свечана академија у Сокол
ском дому је одржана истог дана
у 16 часова уз учешће хора Гим
назије и Српског певачког друштва. На
академији су учествовале све врсте
вежбача Соколског друштва Рума,
жупске олимпијске врсте и Соколског
друштва Земун. Први заменик старе
шине друштва професор Иван Баре
тић је одржао уводну реч. Антон Ште
фан, заменик старешине београдске
жупе је одржао предавање о „Сокол
ству у садашњици“. Предавање је
било посвећено значају соколства у
очувању националних интереса. Неду
го после отварања Дома, рад Сокол
ског друштва је ослабљен услед јача
ња националистичких тенденција, а
избијањем Другог светског рата је пре
кинут.
У периоду након Другог светског рата
у измењеним друштвено политичким
околностима, Соколи су као организа
ција били укинути у новоформираној
Југославији. Иако су званично преста
ли да постоје, соколске спортске актив
ности су настављене у оквиру Друштва
за телесно васпитање „Партизан“.
У послератном периоду Соколски

П

Повеља о изградњи Соколског дома

дом у Руми остао је у функцији спорта,
као сала у којој је вежбало друштво
„Партизан“ и ученици основних и сред
њих школа. Средином седамдесетих
година 20. века Соколски дом је сру
шен и на том плацу је 1974. године
започета изградња новог стамбеног
блока који и данас, уз Градски трг са
спомеником, чини централну градску
зону. Приликом рушења из темеља
Дома је извађена Повеља, која је
постављена маја 1939. године, на све
чаности организованој поводом осве
ћења темеља. Данас се повеља о
изградњи Соколског дома налази у
Завичајном музеју Рума. Представља
један од вреднијих експоната, а чува
се у Одељењу историјских збирки под
инвентарним бројем 96.
Повељу су потписали: тајник: Милош
Д. Воркапић, благајник Дома Радован
Стрика, старешина др Петар Јовић,
начелник Борислав Д. Стојчић,начел
ница Олга Н. Милеуснић, пројектант:
инж. Милош Коварж, благајник Дру
штва Никола Ђ. Шупут,просветар
Милош Ж. Михајловић, бан Дунавске
бановине др Јован Будисављевић,
Ђенерал и почасни грађанин Руме
Љубомир С. Максимовић, као и др.
Гуидо Соретић, министар за физичку
културу, делегат соколске жупе Бео
град и делегат Савеза СКЈ.
Документ је израдио Д. М. Дабовић.
На полеђини се налазе потписана
имена чланова Управе: Иво Баретић,
проф. и први заменик старешине, Сава
Стојковић крзнар, Љубомир Б. Вукелић
трговац,Фишер Б. Херман прив. чинов
ник, Светислав Весковић трговац,
Војислав Д. Вучковић пешад. капетан,
Властимир Весковић и Ратимир Стој
ковић , као и чланова Одбора за град
њу дома: Станимир Ј. Крстић трговац,
Дезидер Шлезингер трговац и Мита
Јарић трговац.

П

отреба за изградњом Соколских
домова јавила се већ у првим
годинама рада Соколских дру
штава. За Соколска друштва било je
веома важнo да изградњом Дома доби
ју адекватан и функционалан простор
за свој рад. Највећи број Соколских
домова на територији Краљевине Југо
славије, подигнут је у периоду између
два светска рата. Представљали су
мултифункционалне објекте у којима
се одвијао културни, просветни и
спортски живот једне средине. Већина
Домова убраја се у архитектонско
наслеђе од великог значаја. Нажалост,
не и румски Соколски дом којем је суд
бина одредила необично кратак век,
наиме потрајао је само три и по деце
није. Посматрајући са историјског ста
новишта, Соколски покрет и Соколски
дом у Руми важан су сегмент историје
града, и мада нису довољно проучава
ни, оставили су незанемарљив траг.
Соколско друштво имало је велики
значај у развоју спортског, друштвеног
и културног живота Руме током прве
половине 20. века. Као носиоци спорт
ских активности допринели су развоју
бројних спортских удружења, док су
својом културно образовном делатно
шћу битно допринели усмерењу и
социјализацији младих нараштаја.
Битно су утицали и на културну климу
града организујући свечане академије
и прославе. Иза себе су оставили бога
то наслеђе - од писаних радова на тему
филозофије Соколства, песама, заста
ва, значки, униформи до спортског и
такмичарског духа. Свеобухватно
посматрајући, утиснули су дубок печат
оновременом друштву определивши
друштвене токове у правцу спортског,
културног и националног уздизања,
нарочито младих генерација.
Фотографије:
Завичајни музеј Рума
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ПОСЛЕ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА ЗАПОЧЕЛИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ МАНАСТИРА
МАЛА РАВАНИЦА У ВРДНИКУ

Санирају се последице
бомбардовања
У манастиру Врдник, познатом као
Мала Раваница, започели су велики
радови после више деценија, које већи
ном финансира епархија сремска. На
православном храму који је претрпео
оштећења током бомбардовања 1999.
године, санирају се последице и решава
дугогодишњи проблем влаге. Како каже
јеромонах и старешина овог верског
објекта Лазар Цветинчанин, сваки динар
од аренде који добију од закупа земљи
шта одмах улажу у ову светињу, за коју је
тешко рећи када је подигнута.
У једном од најзначајнијих манастира
на Фрушког гори, манастиру Раваници у
којем су на Видовдан 1811. године када је
завршена нова манастирска црква, пре
нете мошти светог кнеза Лазара, пре две
године започели су радови на санацији
влаге која је уништавала зидове цркве.
– Урадили смо хидроиз олацију, па смо
после тих радова морали да обијемо
зидове како би могли да се осуше. Већ
када смо у том послу, дошли смо на иде
ју да би било добро заменити и стару
изолацију, због које су нам често избијали
осигурачи. Након тих радова, зидове на
цркви смо омалтерисали и сада следи
њихово осликавање, прича старешина
манастира Лазар.
У манастирској цркви која је посвећена
Вазнесењу Господњем, повађене су и
подне камене плоче, јер је рађена изола
ција, оне су постављене када је црква
почела да се гради давне 1801. године и
биће враћене након рестаурације.
– Остало нам је да се санира звоник,
који је претпрео велика оштећења током
бомбардовања 1999. године. У непосред
ној близини манастира налази се неколи
ко војних касарни које су гађане. Пукоти
не на њему су толико широке да може
рука да уђе у њих, каже старешина мана
стира који је у овој светињи од 2015.
године.

Три деценије
Монаштво манастира Мале Равани
це броји пет монахиња и старешину
манастира јеромонаха Лазара.
– Од почетка оснивања па све до
1989. године, ова светиња је била
мушки манастир, последње 33 године
он је женски манастир, каже старешина
Мале Раванице.

Раваница је дуго била међу најбогати
јим манастирима на Фрушкој гори, тако
да је 1905. године поседовала 1 696 јута
ра земље, а 1941. године укупно 1 420
јутара.
– Пре шест година кроз реституцију
манастиру је враћена земља, не сва, већ
нешто. Од те аренде које добијемо од
закупа, трудимо се да сваки динар коли
ко можемо уложимо у свети храм који
има све већи број посетилаца и верника,
наглашава наш саговорник. С. Костић

САОПШТЕЊА ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ

Заплењени наркотици
Припадници Министарства унутра
шњих послова, Управе граничне поли
ције, запленили су око 274 грама
марихуане, мању количину кокаина и
40 таблета са листе психоактивних
супстанци и ухапсили турског држа
вљанина Е. Г. (1977), због постојања
основа сумње да је извршио кривично
дело неовлашћено држање опојних
дрога.
Наркотици су пронађени приликом
контроле аутомобила у којем је осум
њичени био сувозач, на Граничном
прелазу Батровци, на улазу у Републи
ку Србију, у фабричкој шупљини ауто
мобила, као и у торби осумњиченог.

Е. Г. је одређено задржавање до 48
часова, у ком року ће, уз кривичну при
јаву бити приведен Основном јавном
тужилаштву у Сремској Митровици.

Откривени прекршаји,
кажњени возачи
У акцији припадник а саобраћајне
полиције Полицијске управе у Срем
ској Митровици у ноћи између 16. и 17.
јула, усмереној на контролу млађих
возача и возача са пробном возачком
дозволом, откривена су укупно 63 сао
браћајна прекршаја.
Откривено је 20 прекршаја вожње
под утицајем алкохола и један прекр

шај вожње под дејством психоактив
них супстанци. За шесторицу возача
одређено је задржавање до 12 часова.
Патрола је у Инђији открила триде
сетшестогодишњег мушкарца који је
управљао аутомобилом марке „опел“
са 2,64 промила алкохола у организму.
У Руми је заустављен двадесетдеве
тогодишњи мотоциклиста који је, како
је утврђено, био позитиван на опојне
дроге канабис, кокаин и амфетамин.
Оба возача су приведена   надле
жним прекршајним судијама.
Апелујемо на све учеснике у саобра
ћају, а посебно на возаче да доследно
поштују све саобраћајне прописе како
не би угрозили ни своју, ни безбедност
осталих учесника у саобраћају.
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ПРВЕНСТВО БАЛКАНА ЗА ЈУНИОРЕ И ЈУНИОРКЕ (У20) У ТУРСКОМ ГРАДУ ДЕНИЗЛИЈУ

Велики успех Миле Маринковић
Протеклог викенда одржано је
Првенство Балкана за јуниоре и јуни
орке (У20) у турском граду Денизлију.
Репрезентацију Србије од 25 чланова
чинили су и атлетичари „Сирмиума“,
Петар Илић у бацању кугле и диска
и Мила Маринковић у дисциплинама
400 метара и штафетама 4 x 100 мета
ра, односно 4 x 400 метара.
Ова девојка, која се након паузе ове
године вратила краљици спортова,
направила је фантастичне резулта
те. Иако се први пут нашла на међу
народном такмичењу, Мила се враћа
кући са две медаље.
Најпре је однела победе у дисципли
ни 400 метара на републичком школ
ском првенству, а затим и на финалу
Купа за јуниоре и јуниорке, ондносно
Првенству Србије. Без изгубљене
трке током целе сезоне, уследио је
репрезентативни позив за Првенство
Балкана.
Њен таленат се никада није дово
дио у питање. Ово је велики успех за
АК „Сирмиум“ и рад Сремску Митро
вицу.
– Није мала ствар освојити меда
ље у најјачој конкуренцији на Балка
ну. Ово достигнуће представља круну
заиста успешне сезоне, али истовре
мено ствара обавезе, одговорност и
још веће амбиције у будућности. Ако
нас здравље послужи, уз адекватно
спроведен план рада, наредне године
би резултати могли бити још значајни
ји, можда и у некој другој, новој дисци
плини, мистериозно најављује тренер
Слободан Мацановић, који је поносан
на резултате које је у протеклих пар
месеци његова ученица Мила Марин
ковић постигла.
Д. М.

Мила Маринковић са вредним медаљама са Балканског јуниорског првенства

AK „СИРМИУМ“

Медаље за најмлађе атлетичаре
Најмлађи атлетичари „Сирмиума“ били
су успешни на недавном атлетском так
мичењу у Смедереву. Реља Милетић и
Нађа Вуковић освојили су по једну златну
и сребрну медаљу. Неда Јанковић, Лара
Џевер, Уна Џевер, Александар Радовано
вић такође су освојили медаље. Михајло
Тејић је на свом првом такмичењу у кари
јери освојио две медаље. Лука Мимић је
заузео четврто место и био на корак до
медаље на свом првом такмичењу. Огњен
Тубић био је сребрни у бацању вортекса
. Тренер Горан Павловић поноси се овом
младом екипом и истиче да су на овом
такмичењу били некомплетни због годи
шњих одмора. Тренер „Сирмиума“ опти
мистично најављује нове медаље својих
младих атлетичара у августу и септембру.
Д. М.

Најмлађи атлетичари са тренером „Сирмиума“ Гораном Павловићем
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НИКОЛА БУДИШИЋ, БИВШИ ФУДБАЛЕР ПАРТИЗАНА, НАЈБОЉИ СТРАНАЦ
У ИСТОРИЈИ ХОЛАНДСКОГ КЛУБА ИЗ БРЕДЕ И ТРЕНЕР КОЈИ ПОСЛЕДЊИХ
ДВАДЕСЕТАК ГОДИНА ЖИВИ У ЛАЋАРКУ

„Бобекова беба“ из нашег
комшилука, освајач
фудбалских срца Холанђана
Никола Будишић је био
део генерације
чувених Бобекових
„беба“. Моца Вукотић,
Влада Петровић, Милош
Видовић, касније и
Прекази радили су под
тренерском
палицом једног
од најбољих југословен
ских играча свих времена
- Стјепана Бобека.
Непредвидиви и луцид
ни Моца свакако је био
перјаница ове генерације.
У првом тиму Партизана
усталио се јер је
игром случаја ушао у
састав који је имао
одлично издање против
сарајевског „Жеље“.
Пошто је „опасног“
Ивицу Осима „ставио у
џеп“, Бобек и
стручни штаб
дивили су се
његовом издању и
Буда од 1968. године
постаје
незамењиви
Партизанов
„специјалиста“ за
центарфоре.
Није им дао да „дишу“
у простору испред
свог голмана
Са Николом Будишићем, нека
дашњим фудбалером Партизана и
интернационалцем иза кога стоји
велика каријера остварена у Холан
дији током седамдесетих година
разгледали смо подебели албум са
фотографијама и новинским тексто
вима о његовим наступима у нека
дашњој југословенској и врхунским
европским фудбалским лигама. У
мирне воде професионалног и живот

Никола Будишић под вињагом свог дворишта у лаћарачком „црквеном шору“

ног пута Никола се усидрио 2003.
године када је са породицом дошао у
Лаћарак, на имање својих предака по
мајчиној линији. Многи Лаћарци хва
ле се својим познатим комшијом, али
он поносно истиче и своје кузминско
порекло, сећајући се како јекао бео
градско дете у питомом сремском
селу код очеве фамилије Будишића
проводио сваки летњи распуст.
Данас, када је после фудбал

ске окончао и тренерску каријеру, у
башти своје куће, негде на средини
„црквеног“ шора у Лаћарку, на педе
сетак ари земље Никола Будишић
свим срцем посвећен је узгоју воћа
и винове лозе. „И врхунске „шљиве“
– додали би љубитељи добре раки
јице. Иако га овај воћарски хоби у
потпуности испуњава а понекад оди
гра и неку партију шаха на рачунару,
фудбал је био и остао љубав и позив
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Популарни Буди (фотографисан у скоку са још два играча)
био је тема многих чланака холандске спортске штампе,
De Stem Breda, Foto Dick de Boer (Приватна архива)

његовог живота. Тема из које увек
заискри понека спортска романса и
успомена из времена које се не може
вратити а остало је у сећању многих
фудбалских поклоника. Задовољство
је о најважнијој споредној ствари на
свету причати са некадашњим левим
халфом који у ногама има више од
500 професионалних утакмица у дре
су Партизана и холандског НАК-а из
Бреде и тренером који је нарочиту
инспирацију и задовољство налазио
раду са фудбалским клинцима. Годи
нама је водио властиту школу фуд
бала „Ајакс“ а пре него што ће дефи

нитивно напустити фудбалску причу,
са омладинцима из Лаћарка био је
најбољи у Срему. У његовој трпеза
рији урамљено је специјално призна
ње холандског спортског недељника
из 2007. године којим је после јавног
гласања проглашен за најуспешнијег
странца у историји Фудбалског клуба
НАК из Бреде, данашњег друголига
ша а некадашњег члана реномиране
Ере дивизије. Уврштен је у ред нај
успешнијих странаца у овој фудбал
ски земљи богате фудбалске тради
ције. „Кројф је био паметан и увек
се повлачио назад, да би послао
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Поуздани халф у дресу Партизана
(Приватна архива)

Нескенса напред, али сам није хтео
да уђе у дуел са Будишићем“, стоји у
образложењу овог признања уз кон
статацију да је Буда „освајао свачије
срце“.
Сплетом животних околности, у
послератним годинама Никола Буди
шић се као једногодишњи дечак са
породицом настанио у Београду.
Интересантно да је Бродогради
лиште у Мачванској Митровици, у
коме је радио његов отац било место
Николиног рођења. Фудбалска прича

Школа фудбала „Ајакс“ и рад са децом
Повратак у Србију 2003. годи
не популарног Буду није одвојио од
фудбала. Своје тренерско знање већ
наредне године подредио је лаћа
рачком ЛСК-у а 2006. године одла
зи у „Слогу“ из Ердевика, потом у
вољени Кузмин. После три године
поновног рада у Лаћарку, 2012. годи
не завршава сениорску тренерску
каријеру у „Хајдуку“ из Вишњићева.
Најбитнији моменти Николине тре
нерске каријере на које је посебно
поносан десили су се у раду шко
ле фудбала „Ајакс“ коју је са синов
цем Јовицом основао 2008. године
на стадиону „Трговачког“ у Сремској
Митровици. Одзив клинаца рође
них од 1995 до 2004. године био је

одличан а екипа је освојила многе
фудбалске турнире. Млади „Ајаксов
ци“ који су од Николе научили прве
фудбалске и техничке финесе убрзо
су закуцали на врата омладинских и
сениорских тимова. Многи од њих и
данас играју заједно. Међу њима су
тадашњи митровачки клинци Никола
Драгановић, Огњен Цицварић, Нико
ла Мартиновић, Лазар Ћирић, браћа
Воларевић, голман Никола Васиље
вић, Бојан Давогић, Дејан Ђурђевић
Александар Трубић, Огњен Турудић
и посебно талентовани Славко Вуко
тић.
– Рад са децом подразумева
посебна правила јер они у најрани
јем узрасту, док још нису „затегли“

мишићну масу, када су довољно
„лагани“ и покретљиви могу да науче
основне технике фудбала. То је осе
тљив моменат у развоју играча и ја
нисам био присталица форсирања
физичке снаге, већ најпре основних
техничких елемената. Сваки мој тре
нинг, чак и онај кондициони, био је са
лоптом. Сматрам да сам био ства
ралац играча, учитељ а не каријери
ста.Дошли су и добри резултати што
потврђују пехари у мојој витрини. То
је био најпријатнији део моје тренер
ске каријере, тврди тренер Будишић.
Из здравствених и неких других раз
лога, после 2013. године релаксирао
је радни ритам, постепено напушта
јући рад са клинцима.
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„Е мој Будо, да су она времена сада,
ми бисмо били милионери!“
Природа и начин фудбалске игре,
новац и уопште атмосфера из седам
десетих година прошлог века по мно
го чему су неупоредиви са данашњим
условима.
– Много тога се променило. Многи
ће се сложити са мном да се некад
играо лепши и квалитетнији фуд
бал. Не зато што сам ја тада играо,
већ кад погледамо садашње утакми
це, видимо да је заиста тако. Играло
се некад на резултат али и на лепо
ту фудбалске игре. Стварали су се
квалитетни и атрактивни играчи. Ја
сам гледао да као штопер одмах гур
нем лопту напред, да се тамо изву

че везни или предњи играч, прихвати
лопту и ето шансе за гол. Данас еки
пе често враћају лопту уназад, беже
од лопте. Ту нема лепоте. Ево живог
примера -  мени везни халф Бора
Ђорђевић каже „ Будо, само ти мени
гурни лопту“. Варам противника тако
што гледам у једну а шаљем лопту
на другу страну. Бора нападне два
играча, једном од њих гурне лопту
кроз ноге и пребацине пред Бјекови
ћу а овај је већ у гол шанси. Са само
три добра потеза. О плаћању играча
да не причам, јер су тадашње цифре
биле смешне у односу на данашње
милијарде у фудбалу. Примера ради,

мој уговор у Холандији за две годи
не вредео је 120.000 марака а данас
играч толико заради за свега неко
лико месеци. Неко чак и месечно. У
Партизану сам имао годишњи уго
вор на милион некадашњих динара,
што би било можда око 1000 евра.
За пет година зарадиш 5000 сада
шњих евра. Када сам се 2009. годи
не у Холандији видео са чувеним Ван
Ханегемом и Јаном Петерсом, нека
дашњим холандским репрезентатив
цима, они су ми рекли „Е мој Будо, да
су она времена сада, ми би смо били
милионери!“, сећа се Никола Буди
шић.

стаменог одбрамбеног играча почи
ње давних шездесетих година на
београдском Дорћолу где је покрај
Калемегдана на Дунаву егзистирао
тада чувени београдски Раднички у
чијим редовима су стасавали многи
значајни играчи југословенског фуд
бала. Пошто је са једним од друга
ра отишао на оближње игралиште
позван је у пионирски састав Раднич
ког, где је 1961. године постао први
пионир овог клуба. Већ наредне годи
не постаје члан пионирске селекције
репрезентације Србије у којој су тада
играли голман Мутибарић, Холцер,
Трифке Михајловић, Караси и многи
касније славни играчи. Након једног
турнира републичких репрезентаци
ја у Никшићу августа 1962. године,
где је после једне утакмице остао
без опреме и „добро“ покисао, Нико
ла Будишић озбиљно се разболео,
добивши грозницу и високу темпера

У Холандији сам много
научио и надоградио сам
своју игру. Тамо се сваки
играч много креће, нема
стајања у месту и држања
само свог дела терена.
Играли смо велике утак
мице са најбољим
холандским екипама а ја
сам у многима био најбо
љи појединац у екипи.
Сећам се гола Фејнорду у
последњем минуту утак
мице. И поред понуде
славног Ајакса из 1977.
године одлучио сам да
останем у Бреди

туру. Приликом изненадног снимања
плућа касније му је откривен почетак
туберкулозе. Фудбал му је био строго
забрањен и четири месеца провео је
у болници.
– Према фудбалу сам имао неиз
мерну и безграничну љубав и узне
миравала ме је и сама помисао да
морам престати да играм. Чим сам
завршио лечење окренуо сам се
фудбалу, најпре у школи на одмори
ма после којих сам пресвлачио мокре
мајице. Мајка и отац су се томе про
тивили. Говорили су „Немој Никола,
немој молим те... да ти се нешто
врати“. Мој одговор је био„ Мама и
тата, ја вас обожавам, али ја умирем
за фудбалом“. Наставио сам игру у
школи све док 1965. године нисам
отишао да гледам тренинг Партиза
на. Кад тамо, сачека ме тренер из
пионирске репрезентације Миомир
Нинковић -чика Шмити пита ме „Па

У домаћим спортским листовима представљан је као опасност за противничке центарфоре (Приватна архива)
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Никола где си ти, где се кријеш?“ Ја
му објасним ситуацију а он ме ухвати
за руку, одведе у клупске канцелари
је и ја са непуних двадесетак година
потпишем уговор за омладинце Пар
тизана, каже популарни Буда који се
упркос тешкој болести домогао дре
са вољеног клуба, у коме ће оставити
значајан играчки траг. Неуморни дво
годишњи, како Никола каже „лудач
ки“ рад, довео га је до првог тима
београдских црно – белих. Играо је
на позицији левог халфа у пару са
Благојем Пауновићем, репрезента
тивцем Југославије и везњацима
Бором Ђорђевићем и Владом Петро
вићем. На омладинском Првенству
Европе у Измиру где је Југославији
за мало у финалу против Енглеза
измакла титула, Будишић је прогла
шен за најбољег младог центархал
фа на континенту. Његово име „лан
сирано“ је у фудбалском свету и
уследиле су понуде сплитског Хајду
ка и мостарског Вележа. Ипак, прво
лигашки деби забележен је у црно
-белом дресу 1967. године против
скопског Вардара. Никола Будишић
је био део генерације чувених Бобе
кових „беба“. Моца Вукотић, Влада
Петровић, Милош Видовић, касније
и Прекази радили су под тренерском
палицом једног од најбољих југосло
венских играча свих времена -  Стје
пана Бобека. Непредвидиви и луцид
ни Моца свакако је био перјаница ове
генерације. У првом тиму Партизана
усталио се јер је игром случаја ушао
у састав који је имао одлично издање
против сарајевског „Жеље“. Пошто
је „опасног“ Ивицу Осима „ставио у
џеп“, Бобек и стручни штаб дивили су
се његовом издању и Буда од 1968.
године постаје незамењиви Парти
занов „специјалиста“ за центарфо
ре. Није им дао да „дишу“ у простору
испред свог голмана.
– Мирослав Бошковић Галеб, играч
који је из Хајдука прешао у Парти
зан једном приликом је рекао „Ради
је волим да ме чува Пауновић него
Будишић. Будишић је досадан, ска
че, снажан је а уједно је шмекер – не
реагује а држи ме близу. Нити могу
да се окренем, нити да му побегнем,
не могу ништа“, присећа се наш саго
ворник.
Каријера Николе Будишића у вре
ме тренера Гојка Зеца и Кирила
Симоновског била је у паду, баш као
и резултати Партизана. Као игра
ча сезоне Гојко Зец послао га је на
клупу а односи међу њима били су
далеко од добрих. Дешавало се да
не игра по неколико месеци. Тек
када је нестварном игром уштопао
чувеног „сплитског Пелеа“ Петра
Надовезу нови тренер Симоновски
увидео је Николине квалитете. Нико
ла сматра да је поред 348 утакмица
одиграних за Партизан, захваљујућу
неразумевању тренера изгубио бар
још 150 мечева у црно - белом дресу.
Успешне игре наставио је код Вели

Уврштен је у ред најуспе
шнијих странаца у овој
фудбалски земљи богате
фудбалске традиције.
„Кројф је био паметан и
увек се повлачио назад,
да би послао Нескенса
напред, али сам није хтео
да уђе у дуел са Будиши
ћем“, стоји у образложе
њу овог признања уз кон
статацију да је Буда
„освајао свачије срце“

Пошто је са једним од
другара отишао на обли
жње игралиште позван је
у пионирски састав Рад
ничког, где је 1961. године
постао први пионир овог
клуба. Већ наредне годи
не постаје члан пионир
ске селекције репрезента
ције Србије у којој су тада
играли голман Мутиба
рић, Холцер, Трифке
Михајловић, Караси и
многи касније славни
играчи
Млади „Ајаксовци“ који су
од Николе научили прве
фудбалске и техничке
финесе убрзо су закуцали
на врата омладинских и
сениорских тимова. Многи
од њих и данас играју
заједно. Међу њима су
тадашњи митровачки
клинци Никола Драгано
вић, Огњен Цицварић,
Никола Мартиновић,
Лазар Ћирић, браћа Вола
ревић, голман Никола
Васиљевић, Бојан Даво
гић, Дејан Ђурђевић Алек
сандар Трубић, Огњен
Турудић и посебно тален
товани Славко Вукотић.
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бора Васовића и Мирка Дамјановића
да би 1974. године кренуо пут Атине
и постао члан Панатинаикоса, клуба
који је преузео Стјепан Бобек. После
одличног старта уследила је тешка
повреда колена која је неадекватно
лечена, тако да је Николина карије
ра поново доведена у питање. Вра
тио се у Београд и наставио тренин
ге са Партизаном. Одбио је озбиљне
понуде Динама из Загреба тадашњег
моћног прволигаша из Бора. У новом
окушају среће у иностранству усле
диће одлазак у фудбалски клуб НАК
из Бреде, 1975. године. Зна се шта
у европском фудбалу представља
холандски фудбал и клубови као
што су Ајакс, ПСВ, Фејнорд и други.
Комбинација дисциплине, упорно
сти и савршене технике оплеменила
је знање југословенског штопера. У
спортским листовима и извешта
јима са утакмица популарни Буди,
како су га звали Холанђани, био је
честа тема и добијао је одличне оце
не. Југословенски спортски нови
нари такође су писали о успешној
каријери искусног центархалфа. Тих
седамдесетих година клуб у жуто - 
црним дресовима бележио је добре
резултате.
– Одлазак у Холандију у почетку
ништа није обећавао. Чак шта више,
дочекан сам са извесном скепсом
која је постојала према новим, њима
недовољно
познатим
играчима.
Морао сам да се доказујем и већ на
првом тренингу показао сам чврсти
ну, завидно знање и технику. Кад је
најјаче првенство Холандије поче
ло, постао сам стандардан играч и у
наредне четири године бићу један од
најбољих центархалфова у холанд
ском фудбалу. У НАК-у из Бреде
био сам најбољи странац. Тако сам
оцењиван током 1975 и 1976. годи
не. Овде се десио „цвет“ моје кари
јере и био сам у прилици да потпи
шем два уговора. Много сам научио
и надоградио сам своју игру. Тамо се
сваки играч много креће, нема стаја
ња у месту и држања само свог дела
терена. Играли смо велике утакмице
са најбољим холандским екипама а
ја сам у многима био најбољи поје
динац у екипи. Сећам се гола Феј
норду у последњем минуту утакми
це. И поред понуде славног Ајакса
из 1977. године одлучио сам да оста
нем у Бреди. Касније, 1979. године
прешао сам у белгијски Беринген
да би после једне незгодне повреде
мишића две године касније завршио
активно бављење фудбалом, каже
Никола Будишић, који ће десетак
година од својих играчких дана стећи
диплому дипломираног фудбалског
тренера.
У Холандији је радио као асистент
а водио је друголигашки ФК „Дор
дрехт“. У сезони 1990-1991. године
радио је са јуниорима Фејнорда са
којима је постао регионални првак.
Дејан Мостарлић
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ма једна земља на брдовитом
Балкану у којој су чуда могућа.
Србија, или Србистан, или
Апсурдистан, како је ко већ зове, тај
мали рај на кугли земаљској, дом је
једне од најчуднијих фудбалских лига.
Овде се испуњавају жеље и руше
се снови. Мађионичари у фенси оде
лима једним потезом гумице у стању
су да бришу, па поново пишу правила
фудбалске игре и такмичења, док
читав свет посматра трикове у неве
рици.
Овде је резултат у другом плану.
Није битно како ћеш завршити сезону,
већ где ћеш почети следећу. И нема
везе да ли играш у трећој или четвр
тој лиги, боговске силе које пролазе
кроз руке тих илузиониста, могу да те
пошаљу у прву лигу док си пуцнуо
прстима. Та магија зове се илузија.
Или фузија. Јебем ли га.
Још једна створења која поседују
моћ, носе жуто – црне дресове, често
се дају приметити како трчк арају
пољем са пиштаљком у устима. Ове
симпатичне чикице имају другу врсту
магије. Могу да начине да играч
нестане. Да га нема на терену. Често
за тај трик користе некакве картоне

20. JUL 2022.

жуте и црвене боје. Могу и да изми
сле нешто што се зове пенал. Или
пак, да нас увере да та ствар не
постоји.
Много су занимљиве те шарене
појаве које се често у нижим лигама
могу приметити и на местима која
нису њихово природно станиште – у
кукурузу. Они игноранти који не разу
меју лепоту њиховог стваралаштва
понекад умеју да их закључају у свла
чионице, мислећи ваљда да ће на тај
начин променити божију вољу. Леген
да каже да су неки и успели.
Највећи противник ових анђела
чувара је озлоглашени ВАР. Кажу да
је тај зликовац заузео читав свет и да
му је остало још да покори овај мали
кутак, наше парче раја. Заправо, он је
већ ту, али се илузионисти и анђели
чувари труде из петних жила да се
његово присуство не примети и да не
узнемирава васколику рају док ужива
у лепоти фудбала. А фудбал је, исти
на, у Србији прелеп.
Треба одати признање тим борцима
за слободу, јер су успели да у ова
туробна времена створе једну од нај
чуднијих лига на свету у којој је све
могуће. Кажите ви мени, где то још

СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Треће место
за инђијског
риболовца

Након два отпецана кола на језеру Ћелије код
Крушевца и два кола на каналу у Црвенки, Коста
Антонић из екипе Удружења спортских риболоваца
„Барица“ из Инђије освојио је треће место и стекао
статус репрезентативца. Како су истакли пред
ставници тог удружења, после завршеног држав
ног првенства екипа почињу са припремама за
одлазак на Светско првенство у Словенију где ће
Коста бранити боје Србије испред Удружења
спортских риболоваца „Барица“. 
М. Ђ.

има да две екипе доминирају већ
деценијама и да нико други не може
да им присмрди? Где има да тим који
освоји титулу има само један пораз у
току целе сезоне? Или, где то има да
другопласирана екипа такође има
само један пораз? На крају, где то има
да трећи на табели има 40 бодова
мање од прве две екипе? Кажем ја –
нигде. Осим у Србији. Треба чувати
ове тековине и оставити их млађим
поколењима.
лем, у овом чудесном свету
десио се један немили догађај.
Партизан, једна од те две леген
дарне екипе које пишу историју срп
ског и светског фудбала, кикснуо је
већ у другом колу и одиграо нереше
но у Нишу. Да се ово десило било где
другде у свету, рекли би, шта има
везе, сезона је дуга, лопта је округла
итд. Међутим, овде су се упалиле
неке лампице. Црвена звезда, она
друга поменута екипа и љути ривал
Партизана, у овоме види велику шан
су да освоји титулу. У мртвој трци
између вечитих, сваки бод је важан.
Тако би питање првака могло бити
одлучено већ у јулу. Јер, све је могуће
у бајци у којој живимо.

Е

ФК „ИНЂИЈА“

Реми у другој
припремној утакмици
ФК „Златибор“ Чајетина – ФК „Инђија“
1: 1 (0: 1)
ФК „Инђија“: до 60′: Рнић, Ђур
ковић, Рађен, Јовановић, Србија
нац, Ђокић, Ризнић, М. Стојано
вић, Недељковић, Алексић, Ракић.
Од 60′: Чупић, Ђуричковић, Бојо
вић, Ђоковић, Вуковић, Јањић,
Десанчић, Гајиловић, Радосавље
вић, Ђурић и Вукчевић. Тренер:
Јован Голић.
Фудбалери „Инђије“ одиграли су
другу припремну утакмицу на Зла
тибору, где се припремају за пред
стојећу сезону у Првој лиги Срби
је. „Зелено - бели“ су у првој при
премној утакмици савладали ФК
„Рудар“ из Пљевља, а у другој
утакмици која је одиграна у среду,
13. јула, нерешено против екипе
„Затибор“ из Чајетине. „Зелено - 
бели“ су повели голом Недељко
вића у 26. минуту меча, а на исте
ку 50. минута изједначио је Чумић
за коначних 1:1.
Тренер „Инђије“ Јован Голић
истакао је да је утакмица била

изузетно тешка поготово јер је
одиграна по веома топлом време
ну.
– Трдули смо се да одиграмо у
високом ритму, како је то било пре
два дана на утакмици са „Руда
ром“, али је на крају било нереше
но иако смо имали много шанси
током целе утакмице, рекао је
Голић и додао:
– „Златибор“ је изједначио из
полушансе, али морамо бити
задовољни јер после шест дана
боравка на Златибору већ се осе
ћа умор код играча. Ипак смо ми,
на крају, били ти који смо се пита
ли на терену и током целе утакми
це диктирали начин игре.
Тренер „зелено - белих“ напоми
ње да је након ове утакмице оста
ло још два дана до повратка у
Инђију те да ће до тада одиграти
још две припремне утакмице, са
„Графичарем“ и „Радом“.
М. Ђ.

42

M NOVINE

20. JUL 2022.

^ETKE
&
METLE
Pi{e: Svetlana
]osi}

В

олим Умберта Ека. Ту његову
ерудицију и „профес орску“
књижевност. А „Име руже“ је
прво што сам, двано, давно, прочи
тала. И не знам шта ме је тачно под
сетило на тај предивни роман. Где је
та копча која се активирала и зашто
баш сада? Нећу ни покушавати да
овај вишеслојни роман преприча
вам. Само један детаљ: смех! Наи
ме, „Име руже“ је писан у форми
детективског рома, о серији убиста
ва у бенедиктанском манастиру у
Италији. И један монах, као неки
средњевековни Шерлок Холмс, се
нашао у вртлогу, наизглед непове
заних злочина. А тај монах, Вилијам
од Баскервила (да ли је то случај
ност?), необично образован и нео
бично моралан, осуђен је да открије
убицу. И што је можда још важније,
мотив.
И тако, иде радња, гину опати као
муве од руке непознатог починиоца,
долази инквизиција, чуда и покоре,
а овај Вилијам, полако, полако,
долази до решења. Решење је, када
се сведе на просто, настојање
управника манастира и других ути
цајних монаха да се по сваку цену
онемогући обичним члановима
монашког братства да дођу до дру
гог дела Аристотелеове „Поетике“,
(за коју иначе не постоје докази да
је постојала, али то је Екова фикци
ја на коју има право) у којој се афир
мативно говори о смеху, односно
хумору. Тада су се књиге ручно пре
писивале, а писмени су били једино
свештеници и монаси, краљеви ту и
тамо. И било је важно да књига о
смеху не падне у погрешне руке.
И зато гомила убистава. Јер, ако
би се људи смејали, како и којим
страхом би их могао држати у покор
ности? А ако нема страха, пуца цео
систем. А ако пукне систем, пуцају и
манастири, а посебно свештенство
које на страху од бога и божјег гнева
држи верни народ у покорности. А
ако верни народ не буде покоран,
онда ни краљевима не може бити
добро. Дакле, много незгодна ситуа
ција. Тако да, смех треба забранити,
учинити га ђавољом работом, про
терати га. Нарочито онај прави, онај
који потиче из радости живота. Јер,
није исто кад те засмејавају „Мија и

Име руже

Чкаља“ или већ неко ко би био
данашњи пандам некадашњим
комичарима, или кад се смејеш од
срца. Свог срца. Зато што је диван
дан, што ти је дете добро и здраво,
што те жена воли, зато што имаш
праве пријетеље, или инспиративне
непријатеље, зато што си у Бечу на
концерту Ролингстонса или зато што
ти се једноставно тако хоће. Што си
жив.

Имамо ли ми право на ту
радост, радост што смо
живи? Колико смо у стању
да прихватимо да живот
пролази били ми намрго
ђени или насмејани? Били
забринути или безбрижни?
Колико пута вам се десило
да у тренуцима неке вели
ке радости помислите:
„Ово неће бити добро,
много се радујем, мора да
ће се нешто лоше десити“?
Ми просто, чини ми се,
имамо страх од радости.
Као да је радост осећање
које нам не припада. А
смех нам се своди на реак
цију на глупе, или мање
глупе, свеједно, вицеве. А
и њих је све мање. О пра
вом, катарзичном хумору
да и не говорим

Имамо ли ми право на ту радост,
радост што смо живи? Колико смо у
стању да прихватимо да живот про
лази били ми намргођени или
насмејани? Били забринути или
безбрижни? Колико пута вам се
десило да у тренуцима неке велике
радости помислите: „Ово неће бити
добро, много се радујем, не знам

шта ми је, после овога мора да ће се
нешто лоше десити“? Ми просто,
чини ми се, имамо страх од радо
сти. Као да је радост осећање које
нам не припада. Смех нам се своди
на реакцију на глупе, или мање глу
пе, свеједно, вицеве. А и њих је све
мање. О правом, катарзичном хумо
ру да и не говорим. Он је протеран
одавно. Сви смо мртви озбиљни,
забринути, намргођени. У ишчеки
вању следеће катаклизме. Шта ће
бити следеће? Опет корона, један
добар пожар (сад су поплаве мало
вероватне), државни удар или неко
мало бомбардовање? О глади нећу,
она нам не гине. И смрзавање,
полако, на рате. Само да дође
децембар. Беспарица? Та у њој смо
стално. Дакле, имамо безброј раз
лога да будемо забринути, безброј
разлога за страх. Само један да се
смејемо. Живи смо. А тај разлог
надилази све остале. И наше мале
животе ћемо решити, сигурно, а о
туђим великим животима стварно не
бисмо требали да бринемо. У туђим
великим животима има више радо
сти него што се сме показати. Није
лепо бити велики и бити насмејан.
То некеко не иде једно с другим. Ти
велики су увек намргођени, камене
фаце, брину ... Па онда и ми, по
угледу на њих, постајемо исто тако
залеђени. Као роботи. Али, није
довољно што смо роботи, треба да
будемо уплашени роботи. Онда смо
прави. Баш како треба, ем безидеј
ни, ем уплашени. И гледамо у једну
тачку. Горе. Тамо је решење за наше
јадне судбине.
да мало узмемо судбину у
своје руке? Да покушамо?
Мало да олакшамо себи вре
ме које проводимо у овој „долини
суза“? Да се радујемо, смејемо?
Чему? За почетак, можда томе што
нас је баш брига. Што је лето, школ
ски распуст, што не морамо да
мислимо о рачунима за струју, гас...
Да, метар дрва јесте сто евра. Да,
неће бити гаса. Да, можда неће
бити ни струје. Али, данас то није
тема. Данас, у овом једином јулу
2022. године који ћемо икада живе
ти, ми смемо да будемо мало радо
сни. Допустите себи радост. И смех.
Живот је леп.   

А
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КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ НОВИНАРСКЕ НАГРАДЕ

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

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

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.

