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Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОДЕ ЛА ПРИ ЗНА ЊА И НАГРА ДА МИТРО ВАЧ КИМ ЂАЦИ МА ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ

Они су понос Срем ске Митро ви це
Ви сте понос ваших роди те ља, ваших шко ла и нашег гра да, рекла је гра до на чел-

ни ца Све тла на Мило ва но вић

Нај бо љи ма, међу нај бо љи ма, ђаци-
ма гене ра ци је основ них и сред њих 
шко ла доде ље на су при зна ња и вред не 
награ де у четвр так 23. јуна у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци. За 18 ђака 
гене ра ци је обез бе ђе не су дипло ме, 
ком пле ти књи га и нов ча не сти му ла ци је 
у виси ни од 20.000 дина ра. При ли ком 
уру че ња награ да гра до на чел ни ца Све-
тла на Мило ва но вић је овим успе шним 
мла дим људи ма поже ле ла све нај бо ље 
у даљем шко ло ва њу.

– Пра вил ник пре ма коме се одре ђу је 
ко ће бити ђак гене ра ци је састо ји се из 
два дела. Први део чине успе си са так-
ми че ња, Вуко ва дипло ма, као и успех 
у шко ли. Међу тим, онај дру ги део, не 
мање важан, одно си се на зала га ње 
уче ни ка у одно си ма са сво јим школ-
ским дру го ви ма и настав ни ци ма. Ви сте 
понос ваших роди те ља, ваших шко ла и 

нашег гра да, рекла је гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић. 

Срем ска Митро ви ца ове годи не има 
11 ђака гене ра ци је основ них и седам 
ђака гене ра ци ја сред њих шко ла, а 
награ де су за све исте.

– На овај начин жели мо да пока же мо 
деци да бри не мо о њима, зато што су 
њихо ва постиг ну ћа завид на и да жели-
мо да се вра те у свој град, када завр ше 
шко ло ва ње, рекла је Сне жа на Коње вић 
заме ни ца начел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње.

Међу ђаци ма гене ра ци је и овај пут се 
нашла Анђе ла Томић, која је била ђак 
гене ра ци је и пре чети ри годи не, када је 
завр ши ла основ ну шко лу. То је доказ да 
се под стрек и те како испла ти.

– Дра го ми је што сам поно во овде. 
Сећам се да ми је и у основ ној шко ли 
био изу зет но леп осе ћај доћи овде и 

при ми ти награ ду и при зна ње. Надам се 
да ћемо се ми, свр ше ни сред њо школ-
ци, овде опет вра ти ти, да при ми мо сти-
пен ди је и да ће се и даље наш рад и 
труд вред но ва ти. Пла ни рам да упи шем 
Музич ку ака де ми ју у Бео гра ду, изја ви ла 
је Анђе ла Томић, ђак гене ра ци је Сред-
ње музич ке шко ле „Петар Кран че вић“. 

У име свих награ ђе них при сут ни ма 
се обра тио ђак гене ра ци је Митро вач ке 
гим на зи је Дани ло Митро вић.

– С обзи ром на то коли ко је Митро-
вач ка гим на зи ја јака обра зов на инсти-
ту ци ја, част је бити ђак гене ра ци је 
у таквој шко ли. Ово је под стрек за 
даље напре до ва ње и раз вој. Изу зет-
ну захвал ност дугу је мо Гра ду Срем ска 
Митро ви ца, рекао је Дани ло Митро-
вић, буду ћи сту дент Елек тро тех нич ког 
факул те та.

У при год ном кул тур но умет нич ком 
про гра му пово дом све ча но сти уче ство-
ва ле су фла у тист ки ње Леа Неди мо-
вић и Ире на Панић, као и хар мо ни каш 
Бошко Пет ко вић, а сво тро је су тако ђе 
ово го ди шњи ђаци гене ра ци је. 

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Основ не шко ле
„Бран ко Ради че вић“ Кузмин – Бошко 
Пет ко вић;
„Јован Јова но вић Змај“ Мар тин ци – 
Дејан Вујић;
„Три ва Вита со вић Лебар ник“ Лаћа рак – 
Мари ја Ана Кузми нац;
„Јован Попо вић“ Срем ска Митро ви ца – 
Леа Неди мо вић;
„Јован Јова но вић Змај“ Срем ска Митро-
ви ца – Нико ли на Мићић;
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Митро ви ца – Ива Села ко вић;
„Сло бо дан Бајић Паја“ Срем ска Митро-
ви ца – Јова на Вре кић;
„Све ти Сава“ Срем ска Митро ви ца – 
Лазар Ратић;
„Добро сав Радо са вље вић Народ“ 
Мачван ска Митро ви ца – Уна Стан ко вић;
„Митро вач ка гим на зи ја“, основ но обра-

зо ва ње – Мар ко Пепел че вић;
Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“, 
основ но обра зо ва ње – Ире на Панић

Сред ње шко ле
„Ради вој Попо вић“ Срем ска Митро ви ца 
– Јова Стан ко вић;
„Митро вач ка гим на зи ја“ Срем ска Митро-
ви ца – Дани ло Митро вић;
„Дра ги ња Ник шић“ Срем ска Митро ви ца 
– Јеле на Здје лар;
„Пре храм бе но – шумар ска и хемиј ска 
шко ла“ Срем ска Митро ви ца – Јова на 
Хинић;
СТШ „Нико ла Тесла“ Срем ска Митро ви-
ца – Сте фан Васи ље вић;
Еко ном ска шко ла „9. мај“ Срем ска 
Митро ви ца – Нико ли на Нена до вић;
Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“ 
Срем ска Митро ви ца – Анђе ла Томић

Митро вач ки ђаци гене ра ци је

Митро вач ки ђаци гене ра ци је 

Све тла на Мило ва но вић
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Како ми да забoравимо
ако нам они пам те

Председник Србије Александар
Вучићјепрегодинуданарекаода
ћеСрбији бити понуђено решење

косовског проблема које Србија неће
моћидаприхватиинећесметидаодби
је. Председник ни тада није нагађао
каквобиторешењемоглодасепонуди
Србији, али какво год да је очекивао
никаконијерачунаонатакоружнупону
дукаквујеуБеограддонеонемачкикан
целар Олаф Шолц. Канцеларов захтев
да Србија прихвати међусобно призна
ње са својом неправно отцепљеном
јужномпокрајином тачнопоказуједа се
Западнизакоракнијепомериоиз1999.
године. Сви изливи похвала српском
напреткуна„европскомпуту“,маштато
значило,билисамопукелисичаријекоје
су имале за циљ да гавран формално
признадамесокојејевећиспустионије
требалонидаприпадањемунеголиси
ци.
Нећемомоћидаприхватимо,аодбити

не смемо. Ако председник препоручи
одбијањепонуђеног,јер„неможедапри
хвати“, већинска Србија разумеће то и
опростиће му чак и по цену да њен
„европски пут“ још дуго остане само
обичнакалдрма.Акопаксампрепоручи
грађанима понуђено, јер „не сме да
одбије“, суочиће се са неразумевањем
свог изнуђеног избора, после кога ће
Срби желети мање у ЕУ него што ЕУ
желињих.
Србинемогуданађуниједноздраво

разумско објашњење за безрезервну
верност администрације ЕУ неправној
административнојлинијикојубиисами
Албанци, ако их мало гурну лактом у
ребра, кориговали за наградно месту у
Уједињеним нацијама. Разуме се да
здраворазумско није математичка кате
горија,јерсењеговаоптикаприлагођава
нацијиикултури,имисеовдеогранича
вамо на српско здраворазумско, које
видидачакиАмериканциманесметани
једнорешењеокомеседоговореСрбии
Албанци,сметасамоЕУ.
Чиме је данашња Србија заслужила

кодЕУ такав однос и чиме су Албанци
задужилиЕУзањенуверностнеправној

границикојубионисамипроменилиза
признањеодстранеСрбије?
Срби не могу да у данашњици нађу

рационалан одговор на то питање. У
будућности такође не могу јер не знају
како је у ЕУ виде они који се највише
питају, па по одговор, изгледа, морају
ићиупрошлост.
ОтомеданашњаСрбијамораотворе

нодапроговори,идовољногласнодаи
немачкиграђаниточују.Страхдаћесе

увредити немачке фирме које у Србији
„запошљавају више од 70 хиљада рад
ника”неманикаквогоснова,јернемачки
капиталнијенидошаоуСрбијуизљуба
випремаСрбимавећзбогјефтиноггаса.
ГласПетераХандкеанеможедазамени
глассамеСрбије,којаобилазиокоовог
питања као киша око Крагујевца. Гле,
Крагујевца.
НемцисунајгласнијикадасеодСрба

тражи да забораве прошлост, а управо

онинемогудазабораведаСрбиуњихо
вимисторијскимгрешкаманисубилина
њиховојстрани.Ибранеунутрашњугра
ницуСрбијекаодајесветигралиакосу
и сами стали на здраве ноге укидањем
унутрашње, међунемачке, границе, јед
нако тековине из Другог светског рата
као што је и административна линија
измеђуБеоградаиПриштине.
Да за Србе нешто није у реду са

немачким односом према косовском
проблемууказујеиканцеларовоћутање
о приштинском неиспуњавању Брисел
ског споразума.Приштина се охрабрује
надијалогалијојсенамигуједанежури
саиспуњавањемуговоренихобавеза.С
тогајетешкоодолетиутискудасеевроп
скаадминистрација,подкључнимутица
јем Немачке, мршти на могући договор
којибииАлбанцимаиСрбимаомогућио
да им корекцијом граница прошлост
остане у прошлости, па нека је памте
они којима је довољно и дописују они
којима јемало,акоњиховим гласачима
годи.

РанијесмонаслућивалидасеЕУне
радује брзом решењу косовског
проблема,јербисерешењемиспу

стило из руку средство притиска на
Србију. Ако је тога и било у условима
пристојних немачко  руских односа,
избијањератауУкрајинимотивисало је
Немце да скрате сопствено пренемага
њеизатражеодСрбиједаодмахпризна
Косово и истовремено наљути Русију
увођењем санкција. Разљућена Русија,
рачунају,нећеветомбранитиРезолуцију
1244,истварћебитирешенасвиђалосе
тоСрбијиилине.
Тада би и комесари ЕУ могли да се

одморе од свакодневног напорног обе
ћавањапријемаСрбијеуунију,моглиби
скрушенодаслегнураменимаипокажу
данавратимакрозкојаСрбијаморада
прођестојиХрватскаипоказујенанеу
ређену речну границу, на неиспуњене
„обавезе“Србијеуреституцијиимовине
бившезаједничкедржаве,наставСрби
је о Јасеновцу, на противљење СПЦ
канонизацијиСтепинца,насрпско„своја
тање“МаринаДржића.
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Нем ци су нај гла сни ји 
када се од Срба тра жи да 
забо ра ве про шлост, а 
упра во они не могу да 
забо ра ве да Срби у њихо
вим исто риј ским гре шка
ма нису били на њихо вој 
стра ни. И бра не уну тра
шњу гра ни цу Срби је као 
да је све ти грал иако су и 
сами ста ли на здра ве 
ноге уки да њем уну тра
шње, међу не мач ке, гра
ни це, јед на ко теко ви не 
из Дру гог свет ског рата 
као што је и адми ни стра
тив на лини ја изме ђу уже 
Срби је и Косо ва

Pi{e:
Дра го рад Дра ги че вић
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ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Биља на Јан ко вић пред сед ни ца 
Општи не Бео чин

Након неколико одлагања
због недостатка кворума, у
Беочину је у уторак 21. јуна
одржана седница Скупштине
општиненакојојјепрофесор
кагеографијеБиљанаЈанко
вић, са листе „Александар
Вучић: За нашу децу“ једно
гласно изабрана за председ
ницуОпштине.Од 23 одбор
ника,коликоихимаубеочин
ској Скупштини, седници је
присуствовалоњих22.
Одборници су једногласно

изабрали и заменика пред
седнице Општине, Стефана

Томића,салице„Социјалисти
Беочина“,каоишестчланова
Општинског већа. УОпштин
ско веће изабрани су Мило
ван Старчевић, Велимир
Вуковић,СашаМиловановић,
Саша Савић, испред СНС и
Јасна Јандрић и Милан
Зорић,напредлогСПС.Тиме
јепосталојаснодајеуСкуп
штини општинеБеочин ство
рена коалиција Српске
напреднестранкеиСоцијали
стичкепартијеСрбије.
Усвомобраћањуодборни

цимасаскупштинскеговорни

цеБиљана Јанковић је иста
кла да је потребно радити
брзо, одговорно и плански
како би Беочин наставио да
серазвија.
– Наш циљ су задовољни

грађани у свих десетмесних
заједница општине Беочин.
Заједноможемо све, поручи
ла је председница Општине
Беочин,БиљанаЈанковић.
Одборницимасеобратиои

СтефанТомић,новоизабрани
заменикпредседницеОпшти
не и у име СПС честитао
изборновепредседницечла

Биљана Јанковић је по
струципрофесоргеографи
је.РођенајеуНовомСаду,
аживиунасељуБразилија.
Завршила је гимназију
„Јован Јовановић Змај“ и
Природно математички
факултет у Новом Саду.
Радила је у основним и
средњимшколамакаопро
фесор, као координатор
геронто службе. Била је
запослена  у беочинској
„Топлани“, а тренутно ради
у Националној служби за
запошљавањеуБеочину.
Какосамакаже,веомаје

поноснанаудружењежена
„Бразилијански бисери“
које је основала, а које се
поред креативног бави и
хуманитарнимрадом.
– Бавимо се неговањем

сатарих заната, културе и
традиције.Учествовалисмо
на многим манифестација
ма и изложбама, у хумани
тарним акцијама. Поносна
самнаовоудружењеизбог
тогаштосмоБразилију,јед
но маломесто, али и целу
општину Беочин на тури
стичкој мапи учинили
видљивијом,реклајеБиља
наЈанковић.
Биљана Јанковић је уда

та,мајкатроједеце, једног
апсолвента, једног будућег
студента и једног средњо
школца.

Крат ка
био гра фи ја

Биља на Јан ко вић

Чла но ви Општин ског већа Одбор ни ци СО Бео чин



529. JUN 2022.  M NOVINE

новаОпштинскогвећа.
Одборницимасусеобрати

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

будуће сарадње две одбор
ничке групе, а Лука Апић је
својеизлагањезавршиоречи
мада јепотребназаједнички
радиушалидодао:„Хајдеда
Беочин заиста постане „гра
дић Пејтон“, као што то и
заслужује.

Све тла на Ћосић
Фото: Исмет Аде мов ски

Надневномредупрошло
недељне седнице нашло
преко двадесет тачака.
Одборници су усвојили
завршни рачун општинског
буџетаза2021.годинукаои
низодлукаизобластиурба
низма, јавног здравља и
пољопривреде. Дата је
сагласност на посебан про

грамкоришћењасубвенција
избуџетакомуналнимпред
узећима „Топлана“ и „Бео
чин“, усвојен је програм
пословања „Топлане“, изве
штајорадуЦентразакулту
ру,спортитуризам,Општин
ског штаба за ванредне
ситуације,каоидругеодлу
кеирешења.

Усво јен завр шни
рачун буџе та

Сте фан Томо вић

СРЕМСКА МИТРОВИЦА: ГА СИ ФИ КО ВАН 
СЕ ВЕР НИ ДЕО НА СЕ ЉА „МА ТИ ЈА ХУ ЂИ“

У току при ја ве 
за при кљу че ње 
на га со вод

Токомвикендазавршенису
радови на прикључном гасо
воду за Мерно регулациону
станицу Стамбеног насеља
„Матија Хуђи“. Завршено је
испитивање мреже што је
предусловзапуштањегасау
прикључни гасовод и Мерно
регулациону станицу. Тако је
и званично гасификован
северни део насеља и сви
заинтересованимогу да под
несуизахтевзаприкључење
нагаснумрежу.
–Свиграђаникојисузаин

тересовани за прикључење
на гасну мрежу треба да
искористе прилику да сада
поднесу захтев, јер постоји
могућностдапотпишууговор
по знатно повољнијој цени,
по цени групног прикључка.
Сви који се буду накнадно
јављалииподносилизахтеве
неће имати ову погодност.
Наиме, ми смо у обавези по
методологијидазакључујемо
уговорепоценитипскогпри
кључка, па је ово прилика и
даграђаниуштеде.Важно је
напоменути и да од броја
заинтересованих зависи и
динамика прикључења згра
да и изградња прикључака.
Зградеу којимасе јавивећи
број заинтересованих имаће
приоритет за извођење при
кључака, тј. већ у наредној
сезони моћи ће да користе
природни гас као енергент у
својим домовима, рекла је
ДаницаНедићв.д.директора
Јавног предузећа „Сремгас“

СремскаМитровица.
Прикључни гасовод је

дужине300метара,анајзах
тевнији део изградње се
односионараскопавањеугла
улицаКраљаПетраIиСевер
нибедем.Иако јенајављено
даћерадовитрајатицеопро
текливикенд,свејезавршено
и пре рока па је саобраћај
успостављен већ у суботу у
поподневнимчасовима.Укуп
навредностпројектајеоко30
милионадинара.Тавредност
се односи на изградњу при
кључног гасовода до Мерно
регулационе станице, стани
цу, разводни гасовод кроз
насељесаприкључним гасо
водимадозграда,регулацио
не станице, челични развод
кроз зграде и мерно регула
ционаопрема.Укупнадужина
гасоводазапоменутостамбе
нонасељебиће1400метара.

Т. П.

Да ни ца Не дић

Га си фи ка ци ја на се ља „Ма ти ја Ху ђи“
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ОТВО РЕ НО СЕН ЗОР НО ИГРА ЛИ ШТЕ У ШОСО „РАДИ ВОЈ ПОПО ВИЋ“

Рекви зи ти за раз ви ја ње 
мото рич ких спо соб но сти

Акци ја уре ђе ња деч јих игра ли шта се неће зау ста ви ти док сва игра ли шта не буду уре
ђе на, рекао је Вла ди мир Павло вић, пред сед ник Скуп шти не гра да Срем ска Митро ви ца
УдвориштуШколезаосновноисред

ње васпитање „Радивој Поповић“ отво
рено јесензорноигралиште,узфинан
сијску помоћ компаније „Eaton Electric“
СремскаМитровица,Предшколскеуста
нове„Стоногица“,локалнесамоуправеи
Ветеранакошаршакогклуба„Сремци“.У
уторак21.јунаучесницинаовомпројек
тусузаједнообишлипостављеноигра
лиште.
–ДиректоршколеНегованНиколићје

досадамногопутадоказаодајеспосо
бандаокупиљудеокодобрихпројеката,
акадасељудиокупе,онданастанеова
колепаствар.Овојесамоједноодигра
лиштаунизукојећелокалнасамоупра
вадауредидокрајаовегодине,анада
мосеиследеће.Акцијауређењадечјих
игралишта се неће зауставити док сва
игралишта не буду уређена, рекао је

Владимир Павловић, председник Скуп
штинеградаСремскаМитровица.
Пројекат сензорног игралишта реали

зован је захваљујући спроведеном кон
курсукомпаније„EatonElectric“,накојем
јешкола„РадивојПоповић“конкурисала,
атимесуобезбеђеназначајнафинансиј
ска средства.Помогли суидругинаве
дениучесниципројекта.
– Сензорно игралиште је едукативна

платформа која доприноси сензорном
развојудеце,којапролазеполигонспрет
ности,алинијетакмичарскогкарактера.
Реквизити су предвиђени за игру, као и
њихов распоред и пажљиво су осми
шљенитакодадецакрозигруразвијају
различите функције, рекла је Милица
Виторовић,дефектолог.
Са Предшколском установом „Стоно

гица“школа„РадивојПоповић“одраније

негује сарадњу, која се наставила кроз
овајпројекат.
–Осимпримарне делатности, а то је

образовање,негујемоисвестфилантро
пије, те смо због тога усмерили велики
бројакцијакашколи„РадивојПоповић“,
реклајеВеснаСтанимировићиз„Стоно
гице“.
ВладимирСекулићизВКК„Сремци“је

додаодаклубгодинамаорганизујехума
нитарнетурниреидаускладусамогућ
ностима, пуног срца се одазивају и на
позиведругихсуграђана.
Свечаном отварању игралишта су

поред ђака школе „Радивој Поповић“ и
предшколацаиз„Стоногице“,присуство
валаидецаизизОсновнешколе„Јован
ЈовановићЗмај“.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Поли гон спрет но сти

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.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Ауто – седи шта за мај ске бебе
Акција поделеауто седиштасвим

митровачкимбебамарођениму2022.
години,којуреализујеГрадСремска
Митровица у сарадњи са градским
Саветом за безбедност саобраћаја,
настављасеуручењемаутоседишта
бебамарођенимумесецумају.Ова
акција се спроводи у оквиру прона
талитетнеполитикеГрада,сациљем
повећања заштите и безбедности
најмлађихсуграђанакаонајрањиви
јихучесникаусаобраћају.
Присутнимродитељима,бакамаи

декама,обратиосеПетарСамарџић,
заменикградоначелнице,апотом је
приказан кратакфилм о правилном
коришћењуаутоседишта,узависно
сти од узраста детета. Поред оба
везног поседовања ауто седишта у
путничким аутомобилима једнако је
важнаињиховаправилнаупотреба.
Поклон ауто седишта, укупно 40

за мајске бебе, уручио је Витомир
Обренчевић, в. д. начелника Град
скеуправе засаобраћај, комуналне
иинспекцијскепослове.

Уру че ње ауто – седи шта
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„СЦЕ НА ФЕСТ“ ОД 30. ЈУНА ДО 4. ЈУЛА

За сва ко га поне што...
„Сценафест“уИнђији,22.

по реду, доноси велики број
изненађењаатосепресвега
односинабројконцератанај
познатијих музичких имена
данашњице.Од30.јунадо4.
јула на спортским теренима
код Културног центраљуби
тељи музике и позоришта
уживаћеудоброиспланира
номпрограмузачијисадржај
је задужен Културни центар
Инђија уз покровитељство
Општине Инђија. Програм
овогодишњег„Сценафест“а
званично је представљен на
конференцији за медије на
којој је говорила Ружица
Јовановић,директорицаКул
турногцентрауИнђији.Како
је истакла, 22. „Сценафест“
отвориће концерт оперске
диве Јадранке Јовановић
којипочињеу21часова.

– Већ 1. јула настављамо
са музичким програмом, од
21 часова наступиће тамбу
рашкиоркестар„Лабанда“из
НовогСадаанаконњиху22

сата легенда тамбурашке
музике Звонко Богдан, исти
чеРужицаЈовановић.
Усуботу,2.јулаод22сата

наступају „Бајага и инструк

тори“. У недељу, 3. јула са
почетком у 21 сат на спорт
скимтеренимакодКултурног
центра наступиће рок група
„ВанГог“,докћеистевечери
од 22 сата наступити Дејан
Петровић и „Биг бенд“.
Фестивал ће затворити зве
зда народне и поп музике,
Ацо Пејовић чији концерт је
заказанзапонедељак,4. јул
сапочеткому22часова.
– Ове, као и претходних

година, трудили смо се да
програмфестивалаконципи
рамо тако да задовољимо
најразличитијемузичкеукусе
нашихсуграђана, теверујем
да ће свако наћи нешто по
свомукусу,реклаједиректо
рицаКЦИнђија.
Улаз на све концерте је

бесплатан, поручују из Кул
турногцентраИнђија. М. Ђ.

„УПО ЗНАЈ МО ПРИ ЈЕ ДОР У ИНЂИ ЈИ“

Зајед нич ке актив но сти
брат ских гра до ва
ДелегацијаградаПриједора

боравилајепрошленедељеу
братскојопштиниИнђија.Наи
ме, једна од активности је и
састанаккојијеодржанузгра
диопштинеИнђијаанакојем
јебилоречиодаљојсарадњи
два братска града.Повеља о
братимљењу општине Инђи
ја и Приједора, потписана  је
у марту прошле године а од
тада до данас реализован
је низ активности, истакао је
Ђорђе Димић, председник
Скупштине општине Инђија.
УбрзојепотписанСпоразумо
сарадњидветуристичкеорга
низације а почетком текуће
године инђијски ђаци основ
нихшколаборавилисууПри
једору.
– Братимљење између

Инђије и Приједора реализо
вано је као резултат добрих
односа које смо имали и пре
званичногпотписивањаМемо
рандумаосарадњи,истакаоје
Димићидодаодасепотписи
вањемзваничногактажелело
дасепродубевећдобреодно
се.
Он је навео да су ефекти

братимљења су већ видљи
ви, јер су деца из Инђије
зимус боравила у Приједору,
докдецаизПриједораускоро
долазе да део летњег распу

стапроведууИнђији.
–Биломиједрагокадасам

на састанку са председни
комСОИнђија чуо да се ова
сремска локална самоупра
ва побратимила до сада са
неколико градова, а да су по
њиховоммишљењу саПрије
дором односи најинтензивни
ји. Драго нам јешто се наши
братскиодносиградепресве
га на сарадњи и спровођењу
активностикојеукључујумла

деизобаграда.Кадаповезу
јемодецу,тозначидарадимо
на будућности и на дугороч
номучвршћивањуодносадва
града и њихових становни
ка, рекао Мирсад Дуратовић,
председник Скупштине града
Приједор.
Током вишедневне посе

те делегације из Приједора,
становницима Инђије омогу
ћено је да упознају туристич
ку, културну и гастро понуду

босанскохерцеговачког града
уКелтскомселууоквирудога
ђајакојијесимболичноназван
„Упознајмо Приједор у Инђи
ји“. Гости из Приједора пред
ставилисусеИнђинчанимана
најбољи начин, како је рекао
Мирсад Дуратовић, председ
ник Скупштине града Прије
дор,итокрозизложбуслика,
презентацију домаћих произ
вода, позоришну представу и
музичкиконцерт. М. Ђ.

Деле га ци ја При је до ра на састан ку са пред став ни ци ма Инђи је
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ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК ШИКЛО ША У ИРИ ГУ

Узврат на посе та Ири жа ни ма

ПредставнициШиклошасубилиујед
нодневнојпосетиИригу,гдесуихприми
ли председникОпштине ТихомирСтоја
ковић и начелник Општинске управе
Оливер Огњеновић, који су крајем про
шлегодинепрвипутбилиупосетиовом
мађарскомградићу.
Овојебилаузвратнапосетаисастанак

представникадваградасличнапоброју
становника,алиипривреднојитуристич
којоријентацији,тејезанареднугодину
најављеноињиховобратимљење.
Тихомир Стојаковић је изразио задо

вољствоовомузвратномпосетом,гдесу,
семпредставникавласти,дошлиипред
ставницисрпскезаједницеуовомгради
ћу.
–Шиклошјекаоинашаопштинатури

стичкопољопривредникрај,имајувина
рије као и ми, купалишта и бање као и
ми. Имамо много заједничких тема на
којимаможемозаједнодарадимо.Тема
је и аплицирање за заједничке пројекте
прекограничнесарадње,истакао јеСто
јаковић.
Доконтактаједошло,какокаже,преко

заједничкихпријатеља.
–Желимодасеовасарадњанаставии

унаредномпериодунадобробитграђана
ИригаиШиклоша,додаојеТихомирСто
јаковић.
Шиколош, слично каоиИриг, имаоко

10.000становника,аРиглГабор, градо
начелникШиклошаистичедајеовајград
аплицирао за средства за пројекте у
облаституризма.

–Шиклошкатврђавасадворцемјенај
боље сачувана у Мађарској. Рачунамо
на озбиљну финансијску помоћ мађар
ске Владе у овој области, а све то се
повезује и са инвестирањем у наше
купалиште.Тућемотакођеиматипове
знетачкесанашимпријатељимаизИри
га,атакођеимамоидодирнетачкешто
сетичеактивногтуризма.Ириграспола
же са великом зеленом површином
националногпарка,тражићемосаветеи
искуства,јериградШиклоштакођерас
полажесавеликомзеленомповршином,
а део је и под заштитом, рекао је Ригл
Габор.
Достасеполажеинавинскитуризам

пајеумађарскојделегацијибиоичлан
који се бави производњом вина и вин
скимтуризмом.
–Искреносенадамодаћемокодсле

дећегконкурсаизовихобластимоћида
остваримо и заједнички пројекат преко
граничне сарадње, истиче градоначел
никРигл.
Онсматрадаоноштосвакакоолакша

ваовусарадњујеизузетнопријатељство
двеземљеСрбијеиМађарске.
–Досаданисмоималиградпобрати

мауСрбији,веомасмосерадовалида
смо се пре осам месеци најзад срели.
Припремамо се за догађај који зовемо
рођендан нашег града на пролеће сле
дећегодине,тадаћемодапозовемосве
нашепартнереитадаћемоипотписати
званичнобратимљењесаИригом, наја
виојеградоначелникРиглГабор.
Послезваничногпријемауопштинској

згради,гостисупосетилиФрушкетерме,
манастиреСтароиНовоХопово,Вина
рију„Деурић“ихотел„Норцев“.

С. Џаку ла

Посе та ири шкој општи ни

Тихо мир Сто ја ко вић и Ригл Габор
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Медијски пројекат: „ИРИШКА ТРИБИНА: Локална самоуправа у служби грађана“

ИРИГ

Радо ви на реви та ли за ци ји 
пута Ириг  Мара дик

Надржавномпуту IIБредаброј313,
Ириг – Марадик, у току су радови на
санацији коловоза на деоници у дужи
ни 4,7 километара, од Ирига до изво
раСветог Николе, односноНерадинске
чесме.Радовисупочели20. јуна,арок
за завршетак радова, које изводи рум
скопредузеће„Сремпут“а.д.је90дана.
На поменутој деоници се обавља ски
дањепостојећегслојаасфалта,вршиће
сеојачањеколовознеконструкциједро
бљенимкаменомиасфалтирањесадва
слојаасфалта:носећислојБНСдевет
центиметара и завршни, хабајући слој
АБпетцентиметара.
Према информацијама добијеним из

ЈП „Путеви Србије“, које је инвеститор
радова, банкине пута ће бити ојачане
каменимматеријалом,поредтрасепута
биће ископани канали, а у усецима ће
бити направљене асфалтне риголе. И

док трајурадовинаовојдеоницићесе
обављати саобраћај, са наизменичним
пропуштањемвозила, зависноодврсте
радова које се изводе.Потпуна обуста
ва саобраћаја је планирана само током
извођења асфалтних радова, али само
на појединим под –деоницама, током
дана, о чему ће учесници саобраћаја
битиблаговременообавештени.
Радовенаовојдеониципутаобишаоје

24.јунапредседникОпштинеИригТихо
мирСтојаковићкојијеистакаодајепут
биоуизузетнолошемстању,алиузтоуз
заистафреквентансаобраћај.
–Kоначномогусапоносомкажемдаје

ововеликиданзаопштину,ајошвећиза
мештане источног дела наше општине.
Ово јепрвафазарехабилитације ,тако
да се неће одмах радити пут у укупној
дужиниод12километарадоМарадика,
већ до такозване Нерадинске чесме у

дужинипрекочетирикилометра,одИри
га, гдерадовипочињу код зградеполи
цијске станице, односно од државног
путаМ21,истичепредседникСтојаковић.
Наовојтрасипутасеналазеитриизу

зетно значајна манастира: Гргетег, Кру
шедолиВеликаРемета,каоитри језе
ра:Добродол,ШатринцииШелевренац,
великогтуристичкогпотенцијала.
–Имамовеликибројекскурзијаитури

ста који обилазе манастире и језера,
а важно је да је ово и најкраћи пут до
Инђије, којим велик бројљуди са наше
територијеидеуИнђијунапосао.Овоје
инајбржипутдоизлазанааутопутка
Београду, на петљи Марадик.Људи ће
добитинавременујерћемоћидасекре
ћубржеибезбедније.Ималисмоширину
путаодшестметара,гдејеједнаполови
набиладобра,друганије,тешкојебило
мимоилажења,штоћеовомревитализа
цијомбитипревазиђено,кажепрвичовек
иришкеопштине,којидодаједазахвал
ностсвакакодугујуипредседникуВучи
ћуиРепублициСрбијизаовепутеве.
Тихомир Стојаковић каже да румски

„Сремпут“ већ неколико година ради
путевеуиришкојопштини,узпоштовање
роковаидобарквалитет.
Имајући у виду опредељење ове

локалнесамоуправекаразвоју туризма
заштаимаизузетнихпотенцијала, сва
какоједаједобрапутнаинфраструктура
изузетноважна. С. Џаку ла

Упротекледвегодинеуиришкојопшти
нијеревитализованопреко50километа
ра путева: комплетно је рехабилитован
Гребенски пут на деоници кроз иришку
општину,потомпутИриг Врдник, каои
ЈазакМалаРемета,асвакакодаИрижи

ни највише очекују од Фрушкогорског
коридора, којиби требалодасе заврши
до марта 2024. године. Овај коридор ће
решитињиховепроблемевезанезаизу
зетно фреквентан саобраћај и пролаз
тешкихкамионакрозсамцентарИрига.

Реви та ли зо ва но пре ко 
50 кило ме та ра путе ва

Тихо мир Сто ја ко вић оби шао радо ве
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ОПШТИ НА ЛЕТО ВА ЊЕМ НАГРА ДИ ЛА 55 УЧЕ НИ КА

Леп одмор у Хер цег Новом

ПредседникопштинеПећинциСиниша
Ђокићиспратио је20. јунанајуспешније
ученике основних и средње школе на
наградно летовање у Херцег Новом.
ОпштинаПећинцивећосамгодинабес
платним летовањем награђује ученике
којипостижунајбољерезултатеуучењу
иушколскомспорту,усарадњисаСпорт
ским савезом „Развој спортова“ који је
организаторлетовања.
Председник Ђокић каже да је мера

награђивања најуспешнијих ученика
награднимлетовањембила пун погодак
идаучениципоказујумноговећезалага
ње, како у школи, тако и на спортским
борилиштима.

–Тонам јеодпочеткаибиоциљ,да
деци покажемо да се рад и залагање
исплате. Летовање је организовано као
активанодмор,адецаће,поредкупања
иодмарања,иматиорганизованеспорт
ске активности и излете.Ове године на
летовањеиде55ученика, упратњитри
наставникафизичкогваспитањаиједног
лекара, такодаћеимати све услове за
лепибезбеданодмор,рекаојеЂокић.
Александар Исаков, ученик Средње

Техничкешколе„МиленкоВеркићНеша“
на смеру мехатроничар, летовање је
освојиоуспесиманашколскимспортским
такмичењима,акаконамјерекао,лето
вање му много значи и очекује добар

провод, јерпутујесадруговимаидруга
рицамаизсвојешколе.
Иродитељисузадовољништолокал

на самоуправа примећује и награђује
успехењиховедеце.
– Моја ћерка Невена је друга година

економскешколе,алетовањејеосвојила
као одличан ученик.Ово је први пут да
иденанаграднолетовањеиобрадовала
сештојеОпштинаприметилаиодлучила
да награди њен успех, тим пре што на
летовањеидесадругаримаизшколе.И
миродитељисмозадовољништознамо
даћеодециводитирачунаинаставници
илекар,памањебринемо,рекаонамје
СашаНиколићизСуботишта. Д. С.

Награ ђе ни уче ни ци

ЦРВЕ НИ КРСТ НАГРА ДИО ХУМА НЕ КОМ ПА НИ ЈЕ И ЊИХО ВЕ ЗАПО СЛЕ НЕ

Широ ко срце пећи нач ко
Црвени крст Србије доде

лио је недавно компанији
„Периоплате“плакету„Широ
ко срце“ у знак признања за
постигнутеизузетнерезултате
наомасовљењудобровољног
давалаштвакрвиу2022.годи
ни. Признање је директору
компаније Милету Бојанићу
уручила секретарка Црвеног
крстаПећинциГорданаКоње
вић.
– Компанија „Пери оплате“

је пример хуманости и дру
штвене одговорности. У
последњедвегодинеуњихо
вом погону смо имали пет
акција добровољног давања
крвиинаградакојуимједоде
лио Црвени крст Србије је
више него заслужена. Надам
седаћеиосталекомпанијеи
предузећа која послују на
територији пећиначке општи
не следити њихов пример и
да ћемо заједничким радом

на афирмацији добровољног
давалаштва крви у будућно
сти спасти бројне животе,
изјавилајеКоњевић.
„Периоплате“суумајуове

године,заорганизовањеакци

ја добровољног давања крви
усвојимпогонима,награђене
и Плакетом за хуманост
ОпштинеПећинци,акомпани
ја је на свом инстаграм про
филу објавила да је богатија

задвепочасненаграде.
–ЗахваљујемосеЦрвеном

крсту Србије и Општини
Пећинцинатомештосупре
познали активности наше
компаније, уз обећање да
ћемо наставити да пружамо
подршкулокалнојзаједниции
угодинамакоједолазе,наве
денојеуобјави.
Црвени крст је уручио и

захвалнице за добровољно
давање крви запосленима у
јошчетирипредузећасатери
торије пећиначке општине,
којасусеукључилауоргани
зовање акција добровољног
давањакрвиусвојимпогони
ма. У компанији „Техногама“
међу награђеним добровољ
нимдаваоцимабиојеидирек
торПредраг Јанев,апризна
њасуурученаизапосленима
у„AKUSRB“,„Kleemannliftovi“
и„Агросава“.

Д. С.

Миле Боја нић и Гор да на Коње вић

Медијски пројекат „У фокусу: Пећиначка локална самоуправа у служби грађана“.
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И ОВЕ ГОДИ НЕ ОПШТИ НА ПЕЋИН ЦИ ДЕО „МИХОЉ СКИХ СУСРЕ ТА СЕЛА“

Подр жан „Кур зо ви на фест“ у Ога ру
Међу87локалнихсамоуправа,сакоји

ма је22. јунаминистарзабригуоселу
Милан Кркобабић потписао уговоре о
доделисредстава зареализацијумани
фестације „Михољски сусрети села“,
билајеиопштинаПећинцикојојједоде
љено500.000динара.
Уговор јепотписаладиректоркаТури

стичке организације општине Пећинци
ЉубицаБошковић,асредствасунаме
њена реализацији „Курзовина феста“ у
Огару,којићеовегодине,какојенајави
лаБошковић,битиодржан1.октобрау
двориштуАксентијевогкућеркауОгару.
–„Курзовинафест“ћеовегодинебити

одржанпетипут,што јемали јубилеј, а
ово је друга година како се одржава у
оквируманифестацијеМихољскисусре
тиселаи како је једанодпокровитеља

Министарствозабригуоселу,узОпшти
нуПећинцикојајепокровитељманифе
стацијеодсамогпочеткадоданас,рекла
јеБошковић.
Министар Кркобабић је истакао да

ће ове године Михољски сусрети села
окупити близу 1300 села Србије из 87
локалнихсамоуправа,ауњимаћеузети
учешћеипратићеихоко150.000људи.
Манифестације ће се одржавати од 1.
јула до 1. децембра ове године. Мини
старјепотписаоуговореуукупномизно
су41,3милионадинара.
Активности које су ове године подно

сиоци пријава осмислили су шаролике.
Од културно  уметничкихилитерарних
садржаја,прекозанатскихипримењених
уметности, до спорта и гастрономских
специјалитета. Д. С.

Љуби ца Бошко вић

ДЕЧ ЈЕ КУЛ ТУР НО ЛЕТО

Маскен бал,
пред ста ве,
кон цер ти ...
КултурницентарПећинци подпокро

витељством пећиначке локалне самоу
праве и ове године организује Дечје
културнолето,којећебитиодржаноод
1.до31.јулаусвих15насеља.
Директор Културног центра Јован

Деврњаистакао једаћенајмлађиста
новници наше општине и ове године
иматиприликудатокомлетауживајуу
културнозабавнимпрограмима.
– За најмлађе смо припремили три

интерактивнепредставесакојимаћемо
обићи сванасеља у општини, док ће у
три највећа насеља бити организован
маскенбал, а за отварање саме мани
фестације у Пећинцима припремили
смоконцертдечјемузике.Наовајначин
омогућићемо сваком детету у нашој
општинидалетњеданепроведенакре
ативанизабаванначин,изјавиојеДевр
ња.
Представе ће се одржавати сваког

петка,суботеинедеље,наотвореном,у
центрима насеља или у двориштима
школа, са почетком у 19 часова. Дечје
културнолетосереализујеусарадњиса
Предшколскомустановом„ВладаОбра
довић Камени“ уПећинцима, основним
школамаимеснимзаједницама. Д. С.

ПРО ГРАМ СВЕ ЧА НОГ
ОТВА РА ЊА:

Петак, 1. јул, шета ли ште
у Пећин ци ма

19:00 часо ва – дефиле деце са
маскама, одабир најбоље маске и
доделанаграда
19:30 часо ва–Кловновскаолимпи
јада – интерактивна представа за
децу
20:00 часо ва – Авантуре летеће
гитаре–концертБранимираБанета
Росића

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР ДРА ГАН ФУН ДУК“

Сти гло ново вози ло

У Дом здравља „Др Драган Фундук“ у
Пећинцима24.јунајестиглоновокомби
возило за транспортпацијенатанадија
лизу,саосамплусједнимседиштем,које
ће, како нам је рекла директорка Дома
здрављаМирјанаПешић,обезбедитинај
бољемогуће услове за транспорт паци
јената.
– До сад смо пацијенте на дијализу

транспортовали старијим возилом које
није пружало тако добре услове. Ново
возило је знатно удобније, пространије,
сазатамњенимстаклимаиклиматизова
но,паћепацијентимабитинеупоредиво
удобније,изјавилајеПешићидодалада

јевознипаркустановеначијемјечелуу
последњихнеколикогодиназначајноуна
пређен.
–Уовомтренуткумиимамопетсани

тетскихвозилакојасупотпуноуфункци
ји.Поредтога,имамо једнотранспортно
возилозалежећепацијентеи,одданас,
два возила за транспорт пацијената на
дијализу,реклаједиректоркаДомаздра
вља.
Средства за куповину новог возила, у

износуод4,2милионадинара,добијена
сунаконкурсуПокрајинскогсекретарија
тазаздравство.

Д. С.

Нај бо љи усло ви за пре воз паци је на та на дија ли зу
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МАШИ НЕ „СРЕМ ПУ ТА“ СЕ У ЈУЛУ ВРА ЋА ЈУ НА ГРА ДИ ЛИ ШТЕ

Лошег пута у старо па зо вач кој 
општи ни неће бити
Општина Стара Пазова у

овојгодиниуспроводивелики
пројекат потпуне реконструк
ције локалне путне мреже.
Један број деоница је завр
шен а предстоји још велики
посао.Машине„Сремпута“се
у у јулу враћају на градили
шта.Уоквирувеликогпројек
та тоталне реконструкције
свих путева на територији
старопазовачкеопштиненеке
деоницесувећзавршенекао
штојепутизмеђуСтареПазо
веиВојке.Следисређивање
ћупријаиприлазатомпутуу
Војки, објаснио је Ђорђе
Радиновић, председник
општинеСтараПазова.
–Тостојиууговоруиради

ће.ИстокаоиуГолубинцима
иуСтаримБановцима,шири
неодтридопетметара,аони
грађани, који желе да им се
уради и цео тротоармогу да
доплате, а цене су јако при
ступачне, каже Ђорђе Ради
новић.
Рекорднихмилијардудина

ра сопствених средстава
локална самоуправа улаже у
путеве, што подразумева не
пресвлачење, већ потпуну
реконструкцију односно нове
путеве пре свега на правцу

СтариБановциНоваПазова
 Војка – Крњешевци, али и
бројнеспореднеправце.Про
јекат реконструкције локал
них путева је један од најве
ћихуопштиниСтараПазовау
последњих50година.
–Јаковажнојеистаћидаје

у овом пројекту цео пут од
СтарихБановацадоКрњеше
вацаудужиниоко20киломе
тараисвионипутниправци,
који су кратки, алисуостали
негде заборављени као на

примерСтараПазова–Нови
Карловци, или Крњешевци –
Угриновци,улазуНовуПазо
ву–пољскипут,илиодресто
ранаПутник до Војке, нагла
шаваРадиновић..
Ондодаједаћеприоритет

иматидеоницекојесуунајло
шијемстањукаоштосуВојка
– Крњешевци или од новог
кружног тока код фабрике
МТУдо„Пазовачкихбазена“.
Инвестицијом од готово

милијарду динара и рехаби

литацијом наведених деони
цаустаропазовачкојопштини
од30километараунапређује
сепостојећапутнамрежакоја
повезује аутопут, локалне и
регионалне центре и подиже
ниво опште безбедности
друмскогсаобраћаја.
Са већ реконструисанима

путевима Стара Пазова –
Голубинци и Стара Пазова –
Подунавље, лошег пута у
локалнојсредининећебити.

З. Кожик

УСВО ЈЕН РЕБА ЛАНС БУЏЕ ТА ОПШТИ НЕ СТА РА ПАЗО ВА

Ско ро чети ри мили јар де дина ра
у општин кој каси
У петак, 24. јуна одржана

21. седница Скупштине
Општине Стара Пазова.
Заседању скупштине прису
ствовало је 40 одборница и
одборника, председник
општине Стара ПазоваЂор
ђе Радиновић, помоћница
председника Наташа Милић
Милаш, као и начелници за
финансије, привреду и дру
штвене делатности при
локалнојсамоуправи.
Најунскомзаседањулокал

ног парламента пред одбор
ницима се нашло 25 тачака
дневног реда, међу којима и
ребаланс буџета општине,
којибисадатребалодаизно
си скоро четири милијарде
динара.У односу на постоје
ћи увећан је за више од 400
милиона динара. Већином
гласоваприсутниходборника

ова тачка дневног реда је и
усвојена.
На дневном реду биле с и

измене и допуне програма
пословањакомуналнихпред
узећа „Чистоћа“, „Водовод“,
„Топлана“. Разматрени су и
усвојениизвештајиорадуса
финансијскимизвештајемМЗ
Нови Бановци и Центра за

KултуруСтараПазова, као и
годишњег програма заштите,
уређењаикоришћењапољо
привредноиг земљишта у
општиниСтараПазова.
Одборници су изгласали и

одлуку о изради Локалног
планазауправљањеотпадом
у периоду од 2023. до 2033.
годинепокомелокалнасамо

управаимаобавезудаимену
јекомисијукојаћеунаредних
12 месеци саставити овај
стратешкиважандокументза
нареднихдесетгодина.
Једна од тачака дневног

реда, која јетакођеусвојена,
била јеиодлукаоприступа
њу изради Плана развоја
општинеСтараПазова.Скуп
штинаједаласагласностина
предлогееешењаоименова
њучлановешколскиходбора
готовосвихшколауопштини.
Некаододборничкихпита

њаодносиласусеназаврше
такрадовананадвожњакука
Голубинцима и ка Бусијама,
проблем јавне расвете у
НовојПазовиапостављеноје
ипитањекадаћебитиготова
нова тренажна хала у Новој
Пазови.

Д. Г.

Са засе да ња
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Медијски пројекат: „ПАЗОВАЧКА ХРОНИКА:
Локална смоуправа у служби грађана“

За ђаке Економско – трго
винскешколе„ВукКараџић“у
Старој Пазови и званично је
завршено средњошколско
образовање свечаном доде
ломдиплома.Овагенерација
изнедрила јечетиривуковца,
атосуМаркоЈовичић,Мирко
Арсенијевић, Анита Гаљен и
Тамара Генгељацки, док је
спортиста генерације Влади
славГубечка.Ђакгенерације
је ученик смера правно
пословни техничар, Марко
Јовичић из Старе Пазове.
Маркокажедамујежељада

упише Правни факултет у
Београду и да једног дана
будеуспешанадвокат.Дирек
торшколе ВладимирМарин
ков је истакаода је изузетно
поносаннаовугенерацијујер
су на разним такмичењима
остваривали врло високе
пласманеитакопредставили
школу у најбољем светлу.
Директор јенагласиоитода
углавном по генерацији буде
једандодваносилацаВукове
дипломе,међутимовегодине
их има чак четворо што је
такођеуспех.

ЕТШ „ВУК КАРА ЏИЋ“

Мар ко Јови чић
ђак гене ра ци је

Марко Јовичић

Купањенаспортскорекреа
тивномкомплексу„Пазовачки
базени“ званично јепочелоу
суботу,25.јуна.Отварање11.
купалишнесезонепривуклоје
бројнепосетиоце,којисемогу
купати сваког дана од 10 до
19 часова. И ове године пет
служби бринуће о „Пазовач
кимбазенима“,апроверуква
литета воде на недељном
нивоуивршићеЗаводзајав
но здравље Сремска Митро
вица.Цене улазница су исте
као и прошле године  за

одрасле, преко 18 година, је
300динара,после15часова
ценаје200динара.Заузраст
од седам до 18 година цена
улазницеизноси150динара,
а после 15 часова само 100
динара. За најмлађе купаче
до седам година улаз је пот
пуно бесплатан. Цена сезон
ске карте за одрасле износи
5.000 динара, а за омладину
2.000 динара. Комплекс
„Пазовачки базени“ биће
отворен сваког дана, до 1.
септембра.

ПАЗО ВАЧ КИ БАЗЕ НИ

Поче ла сезо на

ОДР ЖАН ПЕТИ ФЕСТИ ВАЛ
ФРУ ШКО ГОР СКИХ ВИНА У ИНЂИ ЈИ

Нај ква ли тет ни ја 
вина Фру шко гор ја
Удружење „Вина Инђије“ у

сарадњисаОпштиномИнђија
иТуристичкоморганизацијом,
наплатоукодКућеВојновића
унедељу,25.јунаорганизова
ло јепетиФестивалфрушко
горских вина. Нешто раније
стручна комисија на челу са
сомелијером Вуком Вуле
тићем, оценили су најбоља
бела, црвена, розе вина и
бермет од укупно пристиглих
150 узорака. На самој мани
фестацији коју је отворио
заменик председника Скуп
штинеопштинеИнђијаЖиван
Живановић најбољима су и
уручененаграде.

– Фестивал вина једна је
од неколико традиционалних
манифестација које се одр
жавајуунашојопштиниикоја
на прави начин промовише
вински туризма, винарство и
виноградарство нашег под
ручја,истакаојеЖивановићи
додаодалокалнасамоуправа
подржавапроизвођачевина.
У категорији белих вина

златнемедаљесузаслужила
вина Бели бургундац Вина
рије „Кепул“ из Иђоша, вино
Шмизла Винарије „Соколов
замак“ из Бешке, Грашац
Винарије„Танасковић“изКру
шедолскогПрњавора,Шардо
неБарикВинарије „Комазец“
Инђија, Тамјаника Винарије
„Апатовић“ из Сремских Кар
ловаца и Шардоне Винарије
„Војновић“изБегеча.
У категорији црвених вина

додељено је осам златних
медаља. Два злата  отишла
сунаадресуВинарије„Авен“
изИнђије,чијасувинаБaланс
из 2018. године и Caber
net Sauvignon добили оце

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

Cuvee Ćuk „Винарије Вери
тас“ из Сремских Карловаца
уједнојепроглашеноизанај
боље вино на 5. Фестивалу
фрушкогорскихвинауИнђији.
–Винољупцисуиовегоди

не имали прилику да дегу
стирајуикупенајквалитенија
фрушкогорска вина, рекао
је Саша Иваниш, председ
ник Удружења „Вина Инђије“
и додао да је и ове године
манифестацију пратиоприго
данмузичкипрограмуоквиру
којег су наступили бендСта
ре куке и Belgrade Dixielend
Orchestra.
– Више је него извесно да

Инђија крупним корацима
газиусамврхвинскихрегија
Србије,јеримамовеликиброј
регистрованих и више нере
гистрованих винарија, али и
озбиљних нерегистрованих
произвођача,нагласиојеИва
нишидодаозакрајдајеове
годинебиловеоматешкооце
нитивинајерсубилаизузет
ногквалитета.

М. Ђ.

Фести вал фру шко гор ских вина
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Уоквирузваничногпочеткавакцинаци
је деце узраста од 9 до 17 година ХПВ
вакцином,румскиДомздравља једобио
20дозаовевакцине.Вишеодполовинеје
аплицирано,преосталесурезервисане,а
траженоједодатних40вакцина,јерјеза
толикоисказанинтерес.ХПВвакцинасе
већдужвремедајеуевропскимземљама
узодличнерезултатегдејескороискоре
њен карцином грлића материце. Преци
зније,вакцинаседајеу111земаљасвета
задевојчице,амеђутимземљамау40и
задечаке.Препорукаједасевакцинишу
децастаријаоддевет година,даклепре
првихсексуалниходноса,анајбољевре
ме јеузрастдецеседмогразреда,дакле
13 година. Вакцина је девотовалентна и
штитиоддеветнајопаснијихсојевахума
ногпапиломавируса,штосуисојевикоји
су нађени код малигних обољења које
овајвирусизазива.Вакцинајевеомапоу
здана, ствара висок ниво антитела а
заштита траје најмање 10 година. Деца
узраста од 9 до 14 година примају две
дозеуразмакуодшестмесеци,астарија
утридозе,узконстатацијуданисузабе
леженеозбиљнијенежељенереакцијена
овувакцину.
–Опетсукренулиантиваксериизаову

вакцину.Могудакажемдајеовоједнаод
најмодернијих вакцина, да је добијена
рекомбинантномтехнологијом,несадржи
ниумртвљенвируснитиделовевирусне
РНК(маданитонијепроблем).Овавак
цина садржи једна протеин, тачније део
његовог протеинског омотача. Испитива
ња су показала да створена антитела
трају10година,анаучницисенадају,ито
ћесепратити,даћепосле10годинабити
актуелан и ћелијски имунитет, који ће
можда вакцинисане особе штити дожи
вотно.Мождаћеседаватиибустердоза
последесетгодина.Апелјеродитељима
давакцинишусвојудецу,јерјеовавакци
наупотпуностииспитана,вируснијенов
и боримо се против њега деценијама.
Циљјесаданаправититупримарнупре

венцију како би се секундарна свела на
минимум.Вакцинајеизузетнобезбеднаи
врло ефикасна и бесплатна, говори за
наше новине др Душан Михаиловић,
гинеколог акушер и начелникСлужба за
здравствену заштиту жена у Дому здра
вљаРума.
Истовремено, он упућује апел женама

дадолазенаредовнеконтроле.
Женастаријаод35година,безфактора

ризика, посладва узастопнадобрапапа
тестауразмакуодгодинудана,можеда
продужеинтервалдолазаканаконтролне
прегледе на две или три године. Треба
истаћидајеракгрлићаматерицеједанод
најсмртоноснијихуСрбији,аураномста
дијумуовајканцерјепотпуноизлечив.
Требаистаћи, вакцинацијаХПВвакци

номсеобављауДиспанзерузашколску
децу, уз претходни преглед лекара, а
деца млађа од 15 година морају имати
потписану сагласност родитеља или
законскогстаратеља.

С. Џаку ла

ПО МОЋ РОМ СКИМ
ПО РО ДИ ЦА МА

По др шка
за но ви по че так

У канцеларији за инклузију Рома
потписани су уговори за доделу гра
ђевинског материјала за 10 ромских
породицаурумскојопштини.Речјео
пројекту „Подрашка зановипочетак“
Екуменскехуманитарнеорганизације
изНовогСада,усарадњисаГИЗом.
АнаБиргеш,координаторкаовогпро
јектаизЕкуменскехуманитарнеорга
низацијеНовогСадаистичедасеон
другу годину за редом реализује у
Сремској Митровици, Пећинцима и
Руми.Породицаупросекудобијаоко
3.000 евра, наравно све зависи од
радова који се изводе, а пре тога,
комисија на терену тачно одреди
потребан грађевински материјал и
његову вредност. Иако су услови у
којимапородицеживеизузетнолоши,
ипак највећи проблем представља
власништво кућа, јер је то један од
главних услова за добијање помоћи,
поред чињенице да се гледа које су
породиценајугроженије.

ДВА ПАР КА СА НО ВИМ
ИМЕ НИ МА

По ста вље не
и спо мен пло че 
ДвапаркауРуми,којасеналазеу

близини школа, добила су имена по
личностима које су заслужиле да
негујемо сећање на њих. Парк код
ОШ„ВељкоДугошевић“уРумидобио
јеимеКапетанаМариносаРицудиса,
великог хуманисте и православца
који је у срамном бомбардовању
Србије1999.годинеодбиоданапад
ненашуземљу.Упаркујепоставље
на плоча посвећена човеку који се
супроставио светским силама и
поступиопосвојојсавести.Капетана
Рицудисајезбогпоступкагдејенаре
дио повлачење свог војног брода у
луку,ВојнисудуПирејуосудионадве
ипогодинезатвора.ПарккодГимна
зије „Стеван Пузић“ добио је име
чувене математичарке и физичарке
МилевеМарићАјнштајн.Милевајеу
Румипровеларанодетињство где је
похађалаСрпскуосновнушколу,аса
породицом је живела у Железничкој
улицибр38.

ДОМ ЗДРА ВЉА: ПОЧЕ ЛО ВАК ЦИ НИ СА ЊЕ ХПВ ВАК ЦИ НОМ

Пре вен ци ја рака
грли ћа мате ри це

Апел је роди те љи ма да вак ци ни шу сво ју децу, јер је 
ова вак ци на у пот пу но сти испи та на, вирус није нов и 
бори мо се про тив њега деце ни ја ма. Циљ је сада напра
ви ти ту при мар ну пре вен ци ју како би се секун дар на 
све ла на мини мум. Вак ци на је изу зет но без бед на и врло 
ефи ка сна и бес плат на, гово ри за наше нови не др Душан 
Миха и ло вић, гине ко лог аку шер и начел ник Слу жба за 
здрав стве ну зашти ту жена у Дому здра вља Рума

Превентивни гинеколошки прегледи
могудасерадевећод15године,обухват
циљанихпрегледагрлићаматерицескри
нингомјеод24.до65.године,уоквирутог
годиштамипозивамокаоизамамогра
фију. Наравно, све зависи од финансиј
скихсредстава,задњихгодинакадјебио

коронавирус,радилисмосамоопортуни
скринингСадасусепоновозатоствори
лиусловиимисмопоследњадвамесеца
почелидапозиваможенеуједномскром
нијем обиму, али се надам да ће бити и
оног правог, организованог скрининга са
позивањем,истакаоједрМихаиловић.

Вра ћа ње у пун обим скри нин га

др Душан Миха и ло вић
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ОМШ „ТЕ О ДОР ТО ША
АН ДРЕ ЈЕ ВИЋ“

Оп шти на
обез бе ди ла
но ви кла вир

Ученици Основне музичке школе
„Теодор Тоша Андрејевић“ вредно
радеиприпремајусезасвакотакми
чење, алидаби постиглиштобољи
успехпотребноједасеприпремајуи
вежбајуинаквалитетниминструмен
тима.
Општина Рума јеобезбедила1,7

милионадинаразанабавкуполукон
цертногклавира.УКултурномцентру
је 17. јуна одржана концерт ученика
којисуосвајалинаграденатакмиче
њиматокомшколскегодине.Попрви
путнаовомгодишњемконцертууру
чено је и признање ђаку генерације
Музичкешколе, а то јеМилана Јан
чић, ученица 6. разред ове школе,
управо на одсеку клавира. Она је и
отворилагодишњиконцертсвирајући
нановомклавиру,узсвепохвалена
набављеноминструменту.

ДО БРИН ЦИ

Деч је игра ли ште

У оквиру активности да се у свим
месним заједницама реализују одре
ђенипројектиирадови,уДобринци
ма су у краћем временском периоду
реализована три пројекта. Тако су
завршенирадовинауређењупросто
рауМеснојзаједници,каоифискул
турне сале у ОШ „Иво Лола Рибар“,
подручномодељењууДобринцима.У
овом селу је, кроз пројекат партици
пативног буџетирања, постављено и
ново дечије игралиште које садржи
мултифункционалникомплексчија је
вредностоко1,7милионадинара.

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

Национална служба за запошљава
ње,ФилијалаСремскаМитровицаорга
низовалајеСајамзапошљавањаурум
ском Спортском центру који је одржан
23.јуна.ОвојепрвиСајамзапошљава
ња у Руми са непосредним контактом
послодаваца и заинтересованих, после
две године паузе, због корона вируса.
Учествовало је25послодаваца,којису

понудили скоро 600 слободних радних
местаитараднаместасу,какозалица
са основном школом, средњом, тако и
залицакојаимајузавршенфакултет,а
тренутнонемајупосао.Оношто језна
чајно заРуму једа сенаевиденцији у
односу на исти период прошле године,
налази 27 процената мање незапосле
нихлица.

У Краљевцима је, у оквиру пројекта
партиципативногбуџетирања,изграђено
ново дечије игралиште.Реч је омулти
функционалном комплексу који садржи
тобоганкулусапењалицомиљуљашка
ма,клацкалицуиклупу.

Такође, у овом селу су окончани и
радовинапостављањучетиристубаса
по шест рефлектора на игралишту ФK
„Јединство“ , за шта је из општинског
буџетаиздвојенооко1,2милионадина
ра.

СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

600 сло бод них
рад них ме ста

КРА ЉЕВ ЦИ

Мо би ли јар за де цу

Сајам запо шља ва ња у Руми

Дечи је игра ли ште у Кра љев ци ма
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Грабово је најмање село
општине Беочин, са око сто
тинустановника.Претежносе
баве виноградарством и
помало ратарством. Највећи
број пунолетних мештана је
запосленоуВинаријиКоваче
вић, која је закупилаоко200
хектарадржавногземљишта,
а остатак мештана обрађује
сопственуземљу.Тусенала
зи око 40 домаћинстава, али
велики број младих је напу
стиосело.
– Имамо амбуланту која

ради једном недељно, одно
сносредом,аимамоимана
стирСветихархангела.Међу
тим, школа која је отворена
1728. године, затворена је
2018. године јер немамо
довољнођака.Тренутноима
мо два основца који иду у
Сусекушколуидвасредњо
школца која се образују у
НовомСаду.Интересантноје
тоштопроцентуалноуопшти
ниимамонајвећибројфакул
тетски образованих. Чак 25
људи има диплому неког
факултета, али нажалост
нисуосталидаживеуГрабо
ву. Имамо неке наговештаје
вишихнивоавластиоповрат
кумладих на село, али то је
прича за будућност, каже
Милан Јелић председник
меснезаједнице.
ПреДругогсветскогратаје

Грабовоималооко1500ста
новника и 45 ђака. Рат је
однео 208 живота и после

тога је почело расељавање.
1943.годинејеселоспаљено
дотемеља,аосталесусамо
црква и једна кућа. Црква је
посталаманастир,аподигну
та је 1749. године.Изградња
јетрајалаокоосамгодина.
– Манифестација у селу

готовоиданема,алиобаве
зно обележавамо Дан месне
заједнице седмог јула, када
сеодржаваипоменжртвама
Другог светског рата који су
дали животе за своје село,
додајеЈелић.
Грабовоимазадовољавају

ће комунално опремање, па

Малим кора ци ма
до вели ког напрет ка
Гра бо во има задо во ља ва ју ће кому нал но опре ма ње, па је чак спро ве

де на и гасо вод на мре жа. Село је мир но и иде ал но за спо ко јан живот. 
Како би при во ле ли тури сте и нове ком ши је, циљ локал ног ста нов ни
штва је да у доглед но вре ме, Гра бо во поч не да се раз ви ја у етно село

ГРА БО ВО: НАЈ МА ЊЕ СЕЛО ОПШТИ НЕ БЕО ЧИН

Милан Јелић
Вален ти на Тре шњак

Мана стир Све тих Архан ге ла
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јечакспроведенаигасоводна
мрежа.Село јемирноииде
ално за спокојан живот. Како
биприволелитуристеинове
комшије, циљ локалног ста
новништва је да у догледно
време,  Грабово почне да се
развија у етно село. Поред
свихатрибутаидивногпогле
данаФрушкугору,каоибли
зина Дунава, тренутно су
недовољни,јерсвестлокала
ца није још увек развијена
довољно,утомсмеру.
– Овде је потребна бици

клистичка стаза и стаза за
шетњу. Рецимо, доБаношто
раимамањеодчетирикило
метра, било би добро да се
уредиинфраструктураидасе
повежемо. Андревље нам је
врло близу. То су неки пред
лозикојебисмомиизнелиза
будућност, надлежнима. Али
прво ми сами морамо много
да порадимо на хигијени
села.Наиме,остало јемного
празних домаћинстава, вла
сници су у великим градови
ма,анежеледапродајукуће
ињиве.Притомихнеодржа
вају.Кућесузараслеутраву,
девастиране суи запуштене.
Торужинашеселоисмањује
нам могућност да напредује
мо. Морамо да променимо
свест становништва и тих
власника, пожалила се
мештанка Валентина Тре
шњак.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

РУМА

Одр жан Видов дан ски 
сабор срб ских вите зо ва

Видовданскисаборсрбских
витезова,овегодинеподеве
типут,уорганизацији„Акаде
мије видовданских витезова
србских“,одржанје25. јунау
Руми, а започео је, већ по
традицији, доласком учесни
каманифестацијенапријему
Градскукућу.Требарећидаје
овогодишњиСаборинајброј
нијидосада,будућида јена
позив организатора у Руму
дошлопреко300гостијувој
них званичника, хероја отаџ
бинскихратова,ветерана,као
и породица палих бораца,
којисузаједно,показалидаје
важноодржатисећањеиода
типоштуонима који су своје
животедализаотаџбину.
ПријемзањихсууГрадској

кући организовали председ
ница Општине Александра
ЋирићипредседникСОРума
СтеванКовачевић.
–Овегодинесмоодобрили

додатна средства за одржа
вањеовеманифестације, јер
овоудружењечувауспомену
насвеборцеивојникекојису

страдали у претходнимрато
вима бранећи своју земљу и
свој народ. Видовдан је зна
чајанпразникзачитавсрпски
народ тако да ова организа
ција, овај сабор, окупљајући
сеокоВидовдана,чувасећа
њесвакегодиненасвепоги
нуле борце, истакла је пред
седницаЂирић.
Онаједодаладаједужност

да негујемо и чувамо нашу
историјуитрадицију.
– Наша историја је богата,

имамочимедасепохвалимо.
Крозсвојуисторијусмомного
страдали, стога морамо,
зарадбудућихпокољења,да
чувамо и негујемо успомену
на сведогађаје где је српски
народнеправеднострадао,а
бориосамозасвојидентитет
иопстанак,реклајеАлексан
драЋирић.
Удухутогсећања,подсети

ла једа јеланеВеликипарк
добио име по херојима са
Кошара и Паштрика, а да је
ове једанпарку градудобио
име по грачком официру

МариносуРицудису.
Новица Тодосијевић, осни

вач Удружења грађана „Ака
демија видовданских витезо
ва србских“ захвалио је
локалнојсамоуправинаподр
шци у организовању ове, до
сада, најбројнијеманифеста
ције.
– Велика захвалност и

нашој браћи из Републике
Српске, који су први пут
дошлиуРуму.Тосусвебор
ци ветерани који су учество
вали у борбама за слободу
Републике Српске, многи од
њихсусе каснијеприкључи
либорбамаВојскеЈугослави
јенаКосмету,рекао јеТодо
сијевићинајавиодаћегрчки
официр Маринос Рицудис у
октобрупосетитиРуму.
Учесници Видовданског

сабора положили су потом
венце на спомен обележје
српским борцима у Парку
хероја са Кошара иПаштри
ка. Свештенство румских
православних цркви, заједно
са свештеником Милутином
ПопадићемизселаЛешак,са
КосоваиМетохије ,служило
је у Вазнесењској цркви
помен свим српским жртва
ма.
Посебно признање је уру

чено Ивану Маринковићу,
хуманитарном раднику из
Шида, познатом по бројним
акцијама прикупљања помо
ћи за децу оболелу од рака,
али и првом Србину који је
препешачиозалеђеноБајкал
ско језеро. У свечаној сали
парохијског дома при Вазне
сењскојцрквисупотомурече
ниордени,статуеиграмате.

С. Џаку ла

При јем у Град ској кући

Почаст палим јуна ци ма
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„ДАНИ ДУНА ВА“ У БАНО ШТО РУ

Чувајмо Дунав, требаће нам
Наш циљ је да оку пи мо децу и омла ди ну и кроз еду ка тив не 

ради о ни це да им ста ви мо до зна ња зашто је важно чува ти реку 
Дунав и шта река зна чи људи ма. Зато жели мо да мани фе ста ци
ја опста не што дуже, изја вио је пред сед ник Месне зајед ни це 
Бано штор Ради вој Ракић
„ДаниДунава“уБаноштору

одржанисуусуботу25. јуна.
Традиционалнаједанаестапо
реду манифестација окупила
је велики број мештана свих
генерација, а отворио је
Немања Вилић председник
Скупштине Општине Беочин,
којисеобратиоприсутнимаи
пожелеоимдобродошлицу.
– Драго ми је да видим

велики број деце на овој
манифестацији, а верујем да
ћеизмеђу1000и1500одра
слих посетити овај догађај.
Баношторјеместолепогдру
жењаидоброгвина,рекаоје
НемањаВилић.
Програм отварања Дана

Дунаваупотпуниојекултурно
–уметничкинаступетногрупе
„Царић“ коју чине девојчице
Јована Савковић, Наташа
Пиљагић, Милица Вељковић
и Николина Ђокић. Оне су
отпевалетринароднепесме.
Како је рекао председник
Месне заједнице Баноштор,
РадивојРакић,окотристоти
не деце учествовало је у
активностимаипрограмима.
– Наш циљ је да окупимо

децу и омладину и кроз еду
кативнерадионицеимстави
мо до знања зашто је важно
чуватирекуДунавиштарека
значи људима. Зато желимо
да манифестација опстане

штодуже,изјавиојеРакић.
Поредрадионица,ималису

прилику да се опробају и у
пецању ифудбалу, а за ста
рије је организовано кување
рибље чорбе. Као и ранијих
година уприличена је изло
жба рукотворина и кулинар
скихђаконија.
– Изложиле смо колаче,

ручне радове и старе слике
нашег села Сусека. Дошле
смоуБаноштору госте јер је
ово лепа манифестација.
Нашеженесумладе,добреи
вредне,аузњихсуионеста
ријеиискусније,каоподршка,
каже Славка Ковачевић из
Удружењажена„Великосрце“.

Учешћеуизложбеномделу
манифестације узели су и
локални становници који се
бавеуметношћу.
–Менисувеомаважниови

ДаниДунава.Многимештани
воле моје слике и овог пута

Отва ра ње мани фе ста ци је

Ради вој Ракић

Јован ка Маној ло вић Деч је актив но сти поред реке
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У току су последње при
преме за почетак Културног
лета у Беочину, а манифе
стације ће се одржавати на
више локација. Програм ће
бити објављен у наредном
периоду.
–ОнопочемујеБаноштор

препознатљиво место, јесу
ова манифестација и „Дани
грожђа“.Собзиромнатода
имамо пуно гостију из целе
Србије, наглашавамо да
БаношторнудилепотуДуна
ва и Фрушке горе, добра
вина, лепе винограде. Кул
турна понуда Општине Бео
чинзаснивасеинаоколним
местима, аоноштоприпре
мамо биће одржано и на
историјскимлокалитетима,у
Беочину и другим селима,

реклајеИванаБранковв.д.
директора Центра културу,
спортитуризам.

У при пре ми
Кул тур но лето

Ива на Бран ков

сам се потрудила да насли
кам нешто са мотивима
нашеглепогДунава,изјавила
је Јованка Манојловић, вла

сница локалне галерије сли
ка.

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Удру же ње жена „Вели ко срце“

ОпштинаИригОпштинскауправа,Службазаимовин
скоправнепословеи урбанизам, наоснову члана50.
Закона о планирању и изградњи (‘’Службени гласник
РепубликеСрбије’’,број72/09,81/09 исправка,64/10
ОдлукаУС,24/11,121/12,42/13 ОдлукаУС,50/13 
ОдлукаУС,98/13ОдлукаУС,132/14,145/14,83/2018,
31/2019, 37/2019  др. Закон 9/ 2020 и 52/2021), чл.
5568  Правилника о садржини, начину и поступку
израдедокуменатапросторногиурбанистичкогплани
рања(“СлужбенигласникРС”,бр.32/2019),

оглашава

ЈАВ НИ УВИД 
У НАЦРТ ИЗМЕ НА И ДОПУ НА ПЛА НА

ГЕНЕ РАЛ НЕ РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ НАСЕ ЉА ВРД НИК
ЈавниувидуНацртизменаидопунаПланагенералне
регулације насеља Врдник одржаће се од 29.6.2022.  
до 13.7.2022. годи не,утрајањуод15дана.
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације
насељаВрдник,сакомплетомграфичкихприлога,биће
изложен у згради Општине Ириг, Војводе Путника 1,
Иригуцентралномхолузграде,свакоградногданаод
1014часова.
НацртизменаидопунаПланагенералнерегулације
насељаВрдник,бићедоступаннаувидзаинтересова
нојјавностииудигиталномобликуназваничној
интернетадресиОпштинеИригwww.irig.rs.
ПримедбенаНацртизменаидопунаПланагенералне
регулације насеља Врдник , физичка и правна лица
могу доставити, искључиво у писаном облику, (путем
писарницеОпштинскеуправеИригилипрепорученом
пошиљком), Служби за имовинскоправне послове
ОпштинскеуправеИриг,ВојводеПутникабр.1,22406
Ириг,у току тра ја ња јав ног уви да, до 13.7.2022.годи
не.
Јавна презентација Нацрта измена и допуна Плана
генералнерегулацијенасељаВрдник,бићеодржанау 
поне де љак,4.7.2022. годи не у 12,00 часо ва,узгради
ОпштинеИриг (салазасастанкеупоткровљу)уИригу,
улицаВојводеПутникабр.1.
Јавна седница Комисије за планове Општине Ириг,
биће одржана по завршетку Јавног увида 14.7.2022. 
годи не са почет ком у 13. часо ва у зградиОпштине
Ириг(свечанасала)уИригу,улицаВојводеПутникабр.
1.
Ускладусаодредбамачлана50.Законаопланирању
и изградњи, о извршеном Јавном увиду надлежни
орган,односноКомисија,ћесачинитиИзвештајооба
вљеномЈавномувидуидоставитигаНосиоцуизраде
Плана–ОпштиниИриг.

НАЧЕЛНИКОПШТИНСКЕУПРАВЕ
срОливерОгњеновић
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МАР ТИН ЦИ

Хуманитарна 
приредба

Упетак24.јунаумартиначкомДому
културеодржанајеприредбазаучени
ке осмог разреда Основне школе
„ЈованЈовановићЗмај“.Томприликом
су награђени успешни матуранти, а
ученици нижих разреда су извели за
њихпредставу„Избирачнаиђенаоти
рач“,помотивимакњигеКостеТрифко
вића „Избирачица“.Овадечја приред
бајеималаихуманитарникарактер,па
је тако на улазу у Дом културе била
постављена кутија за прикупљање
средстава за помоћ лечењу Наташе
Недић из Сремске Митровца, која се
низгодинаборисакарциномом. А. П.

РИМЉА НИ НА САВИ

Деца учи ла
о Сир ми ју му

У недељу 26. јуна у поподневним
сатима на Градској плажи у Сремској
Митровици, најмлађи суграђани су
ималиприликуданаученештооСир
мијуму, да учествују у радионицама,
направесвојмач,алиидасесликају
са лицима која су била обучена као
Римљани. Уследиле су гладијаторске
игрице.Деца су уживала у овојмани
фестацијиуоквиру„ЛетанаСави“.

А. П.

60 ГОДИ НА РОК МУЗИ КЕ
У ВОЈ КИ 

Вој ка  село рока

Давне1962.годинеуВојкијеоснова

на прва рок група „Златни черпићи“ и
то су почеци рок музике у овом селу,
којасеовдесвиравећ60година.Вече
под називом „60 година рок музике у
Војки“ у недељу, 26. јуна почело је
изложбомстарихфотографијаимузич
кихинструмената.Првидеовечери је
свираобендизМачванскеМитровице,
а други је припао домаћим групама
„Војкаекспрес“иВКВ.Догађај испред
војачкогДомакултурејепратилаброј
напублика. З. К.

РУМА: ДРУ ГИ РЕБА ЛАНС ОПШТИН СКОГ БУЏЕ ТА

Буџет пове ћан за
710 мили о на дина ра
Другиребалансопштинскогбуџетаусво

јен је на 65. седници Општинског већа,
одржаној27.јуна,аочемућесвојуконачну
речдатиодборнициСОРуманаскупштин
скојседницикојаћесеодржатипочетком
јула.
Другимребалансомприходиипримања

сеусклађују сарасходимаииздацимана
вишемнивоуитоуизносуод710.229.132
динара.
Анализомостварењабуџетазапретход

нипериодутврђена јепотребазаповећа
њемилисмањењемнекихприходаипри
мањауоквирубуџета.
Утврђенина3,670.993.476динара.
Кадајеречоструктуриприхода,укупно

планираниприходиодпорезанадоходак,
добит и капиталне добитке износе 1,7
милијарди динара, од чега је приход од
порезаназарадепланирануизносунешто
већем од 1,4 милијарде динара.Порез на
имовину је планиран на нивоу од 482
милионадинара,доктрансферисадругих
нивоа власти се планирају у висини од
готово 350 милиона динара. Приходи од
имовине планирани су у износу од 104
милиона динара, од чега средства оства
рена давањем у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини износе 40
милиона,докједоприносзауређењегра
ђевинскогземљиштапланирануизносуод
50милионадинара.
Другимребалансомсупланираниукупни

расходи и издаци буџета у истој висини,
каоиприходиипримања.
– Ми усвајамо историјски ребаланс и

историјски буџет у последњих неколико
деценија.Саовимизузетновеликимбуџе
том ми морамо одговорно да поступамо.
Одговорност значи обухватање свих сег
менатаживотанашихсуграђана.Ребаланс
је припреман дуго, од продаје земљишта
кинеској компанији „Хаитиан“ на Румској
петљииодтадасмокренулиукреирање
ребалансаидошлидооверекорднецифре
од3,6милијардидинара,кажеАлександра
Ћирић,председницаОпштине.
Ребалансом су обухваћени сви сегмен

ти, почев од социјалне и здравствене
заштитеграђана.
Усоцијалнојсферилокалнасамоуправа

помажерадустановаЦентарзасоцијални
ради „Солидарност“ такоштофинансира
завршетак радова у оквиру пројекта
„Хорис“,бићенабављенакомбивозилаза
превозлицасасметњамауразвоју,аодлу
чено јеидасеДневниборавакзадецуи
младе са сметњама у развоју измести у
просторије објекта код базена Борковац.

Пре тога ће се овај простор комплетно
адаптиратииреновирати заове корисни
ке,дасеприлагодињиховимпотребамаи
изградилифт.Тућесепреселитии запо
слениизсамеустанове„Солидарност“
Повећана јеисумаза једнократненов

чанепомоћикојасадаизноси14милиона
динара,аповећанјеиизноснаосаммили
оназакуповинуогревазасоцијалноугро
женалица.
У оквиру здравствене заштите пружиће

се помоћДому здрављау набавцимеди
цинскеопремеиопремепотребнезарад
лекара. Дом здравља ће бити окречен,
променићесеседиштаусвимчекаоница
ма,набавитиопремаивозилапоприори
тетимакакосупотребнаДомуздравља,а
зато јеобезбеђенододатних15милиона
динара.
Планирасеиизградњакружногтокакод

Геронтолошкогцентра,арадисеипројект
нотехничкадокументацијазакомплетну
реконструкцијуулицаВладимираНазораи
Павловачке. У плану је и реконструкција
УлицеВукаКараџића,којасенастављана
ГлавнуулицудоТехничкешколе.
Издвојена су и значајна средства за

обнову и изградњу нових спортских тере
на,каоидечијихигралишта.
– Наводим читав низ мера које овим

ребалансомжелимодареализујемоизаи
ста су обухваћени сви сегменти живота
нашихграђана.Дакле,нанамајеодговор
ностданаправеданиисправанначинрас
поредимотаковеликиизносновцапредви
ђенребалансом,закључилајепредседни
цаопштинеАлександраЋирић.

С. Џаку ла

Овим ребалансом смо настојали да
обухватимо сва капитална улагања у
нашојопштини.Издвојенојеи40милио
надинаразареконструкцијусвихоснов
них школа у румској општини. Обишла
самсвешколеивиделаштајекојојшко
липотребно.Дакле,ове годинећебити
комплетнореновиранишколскиобјектии

фискултурнесале,аповећанесуинагра
де за најбоље ученике, као и за ђаке
генерације.Комплетноћесереновирати
Културницентар,Спортскицентар,Град
скитрг јерСпоменикреволуцијенацен
трунијереновиранодкакојепостављен
изатосеиздвајашестмилионадинара,
истаклајеАлександраЋирић.

Вели ка улагања у школ ске објек те

Алек сан дра Ћирић
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ЗАВР ШЕН 9. ФЕСТИ ВАЛ „МИСТЕР ВОРKИ“ У РУМИ

Гран при тур ском фил му
Рума је у периоду од 22.

до 26. јуна била домаћин 9.
Међународногфестивала јед
номинутног и кратког филма
„Мистер Воркy“. Највећи део
програма је реализовати у
Kултурномцентру„БранаЦрн
чевић“имањидеоуГрадској
библиотеци„АтанасијеСтојко
вић“уРуми.
Драган Цакић, директор

Фестивала је истакао да се
овајФестивал
позиционираоусветуједно

минутногфилма.
– Сматрамо да има своју

међународну репутацију због
којељудиишаљусвојефил
мовеуРуму.Овојесадзнача
јанфестивалуСрбији,јерове
године имамо десет филмо
ваизнашеземље,азаправо
нека идеја на почетку нашег
рада јеибиладаанимирамо
домаћеауторедаправеједно
минутнефилмове.Веомасмо
срећништојенајкраћафилм
скаформа заживела. Такође,
новинајеидајезначајанброј
аутора из иностранства заи
ста дошао у Руму, а не само
послао своје филмове, каже
Цакић.
Ове године румска публика

и стручни жири је видела 81
филмпоизбору
селектора и уметничког

директора Марка Kостића,
филмског редитеља и крити
чараизБеограда.
– Што се једноминутних

филмоватиче,највишеуово
годишњемпрограмучинедела
домаћих аутора. Пре девет
година, на првом издању
фестивала, домаћих остваре
њаготоводанијебило,асада
јенајвећибројнајкраћихфил
мова на свету (десет) стигао
управоизСрбије.Штосетиче
општег утиска о филмовима,
осећање глобалне кризе у

којем еколошке, здравствене,
економскеиполитичкенепри
ликекаодапратеједнадругу,
изгледадајеформиралосво
јеврсну дистанцу аутора пре
масветукојиихокружује.Сти
че се утисакдаовифилмови
нудемотивза јавнудискусију
итеоријскуанализучакивише
одпрактичногсмиславласти
тепроизводње,рекаојеселек
торМаркоКостић.
О наградама у овој катего

рији је одлучивао трочлани
жириучијемсаставусуИвана
Маринић Kрагић, редитељка
и продуценткиња из Загреба,
Петер Церовшек, филмски
аутор и директор фестивала
ФеKK из Љубљане и Петар
Митрић, филмски кустос и
продуцентизСуботице.
Према избору селектора

филмског продуцента и реди
теља Милана Милосављеви
ћа, у такмичарском програму
краткометражних филмова
којисереализујеподназивом

„9413“ приказано је 18филм
ских кратких дела, разновр
сних како по стилском тако
и по жанровском одређењу.
Одлуку о најбољим кратким
филмовима донео је Јуриј
Меден, кустос Аустријског
филмског музеја у Бечу, који
је и поздравио публику првог
дана и отворио овогодишњи
„МистерВорки“фестивал.
У нетакмичарском програ

му „Панорама домаћег крат
когфилма“приказанојеседам
домаћих документарних, ани
миранихиигранихостварења.
Темаовогодишњегфестивала
је„Воркапић:Филмитеорија“,
Фестивал организује „Вор

ки Тим“, у сарадњи са Кул
турним центром „Брана
Црнчевић“ и Градском библи
отеком „Атанасије Стојковић“,
а покровитељи фестивала су
били Министарство културе
и информисања Републике
СрбијеиОпштинаРума.

С. Џаку ла

Гранприза једноминутни
филм је припао филму
„Translation“ режисера
Oмера Фарука Барана из
Турске.Жири публике је за
најбољи једноминутни
филм прогласио литвански
филм„Полен“режисераВај
са Мајевског. Специјалне
награде стручног жирија су
добили филмови „ТКО“,
америчкогрежисераОливе
ра Смита, „Јust a Show“
алжирски анимирани филм
и „ASK the Super 8 Magic
Ball“ анимирани амерички
филм. За најбољи страни
филм жири је прогласио
филм „Tо Accept Myself“
режисерке Татјане Тјао из
Узбекистана,докјенајбољи
српски филм „Марамице“,
анимирани филм Лазара
Бачкоње.Када јеречонај
бољем краткометражном
филму,онаградамајеодлу
чивао Јуриј Меден, кустос
Аустријскогфилмскогмузеја
у Бечу. Награда „9413“ је
припала документарном
филму „Дајла: биоскоп и
заборав“ шпанског режисе
ра Arturo Dueñas Herrerа
којијеибиогостфестивала.
Специјалнунаградузакрат
ки филм добио је режисер
ИгорМТохољизСрбије,за
филм „Контрафаза“. Доде
лом награда и краћим кон
цертом гимназијског бенда
„Погрешно скретање“ завр
шен је 9. Међународни
фестивал једноминутног
филмауРуми.

Награ ђе ни

Мар ко Костић, Дра ган Цакић и Милан Мило са вље вић

Награ ђе ни Игор Тохољ и Арту ро Хере ра
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ИЗ СТА РИХ ЗАПИ СА О ПРО ШЛО СТИ СРЕ МА: ПРО ГЛА СНЕ КЊИ ГЕ

Како су се Митровчани учили 
град ском животу

При пре ма: Дејан Мостар лић

У Про гла сним књига ма обја вљи ва ни су про гла си који су садр жа ли све бит не одлу
ке веза не за сва ко днев ни живот гра ђа на Митро ви це и окол них насе ља. Опо ме не да 
кола са коњи ма не сме ју ста ја ти пред крч ма ма, забра не крч ма ри ма да на вра ти ма 
држе ока че не месо и кожу. Забра њи ван је живот у кон ку би на ту и пра вље ње раки је од 
шпи ри ту са, нала га но оба ве зно вак ци ни са ња деце про тив боги ња и заштит не здрав
стве не мере због поја ве дечи јег кашља
Градска управа у Митровици која ће

након 1881. године и  добијања статуса
ГрадафункционисатикаоГрадскопогла
варство издавала је прогласе који су
садржали све битне одлуке везане за
свакодневниживотграђанаМитровицеи
околнихнасеља.Овеодлукеобјављива
несууПрогласнимкњигама,причемусу
строгоодређенаместањиховогобнаро
довања (Насредпијацекодкрста,пред
кућама појединих митровачких грађана,
предКазнионом,наћошкукодКамените
ћуприје,наћошкукодЗлатнабунара...).
Прогласне књиге Градске управе у
Митровици сачуване су у Историјском
архиву„Срем“ипредстављајудрагоцено
извориштеподатакаоисторијиСремске
Митровице,Сремаинекадашњихдржа
ванаовимпросторима.
Упрогласуброј217.од12.маја1878.

годинеговорисеозабраниживотаукон
кубинату,односносаневенчанимпартне
ром,причемућесекаокривциказнитии
особекојеимпомажуутоме“.
„Особе које у овој вароши у приље

жничтву /конкубинату/ тј. невенчано
једно с другимживе, јестенајстрожије
забрањено, акоби се такови случајеви
овдје показали, бити ће не само они у
прилежничтву /невенчано/ живити
желећи,негоионеособе,којесутако
вомчинуприпомогли,даклекаосукрив
ципонајстрожијекажњени“.
Упрогласуброј 239од26.маја 1878.

године народу се дају инструкције како
дадочека генералаБарунаФилиповића
којипосећујеград.
„ Његова преузвишеност, господин

заповиједајући генерал Барун Филипо
вићдне.20.о.мициелинародсеумоља
ва да дојдетога дана у 8 сати увечер
пред обћ. кућни уред, свечано и чисто
обучени“
Упрогласуброј 241од26.маја 1878.

годинеупућујесепоследњаопоменада
кола са коњима не смеју стајати пред
крчмама, да крчмари смеју на вратима
држатиокаченемесои кожуидаће се
кажњавати газде које оставе кола на
сокаку.
„Овојесадпоследњаопомена,дакола

сакоњиманесмедупредкрчмамастаја
ти–ионајкрчмаркојипредсвојомкрч
момгостусвоменекаже,даколауавлу
јуодведу,битићекажњен.Друго,крчма
ри који на своји врати буду кожу или
месо обеси, Треће, кола која на сокаку

без газде се нађу бити ће долични
кажњени“
У прогласу број 247 од 7. јуна 1878.

године говори се о обавези довођења
деце на вакцинацију против богиња и
прегледвећвакцинисанедеце.
„Цијепање богиња, односно преглед

већцијепанихбогињаедалсусенадеци
попримиле,тедасеондапремиестуна
ону диецу којима још богиње цијепане
нису. Даклем се родитељи оне диеце
којимасубогињецијепане,какотииони
којикацијепањубогињајоштесвојудие
цудоводилинису–опомињу,даусуботу
дне. 1. јунниа у спитаљ код госп. Екла
лијечника отиду, тим пре, јер је то
последњиданциепањакакотипрегле
дањабогињах“
У прогласу број 261 од 7. јуна 1878.

годинезабрањујесепроизводњаипрода
јаракијеодшпиритусајерсетименаноси
штетизакупцимаопштинскихаренди.
„Услиједпојачившисетужбахдамиро

ђари и ситничари којима је ракија на
мало дозвољена, приготовљавају из
шпиритуса итимеоштећују закупнике
обћинскихарендиакојеимнијезабрање
но,дашпиритуснамалопродају,тоим
је ипак забрањено продавати ма како
пиће или ракију које је из шпиритуса
направљено. Прекршатељ ове наредбе
битићепопостојећемпрописукажњен“
У прогласу број 272 од 15. јуна 1878.

годиненедозвољавасеслободнопушта
њекоњабезвласника.
„Нитконесмијекоњакодкопањакуку

рузапуститинитинаусев,нитиубале,
нити на пустаре а нити у туђу њиву,
већиморазасвојаколавезати.Наводу

морајусекоњинавратинамаводити.
У прогласу број 306 од 7. јула 1878.

године прописују се превентивне и
заштитне здравствене мере због појаве
„храпавца“ ,односнодечијег кашљакод
деце.
„ Међу дјецом обналази котарска

област за угушењтте болести ондје
гдјепостојикаоизапрепречењеондје,
гдје се још показала није, слиједеће
здравственемере одредити које се по
свуда ... провести и односно радити
има.
1. Ондје гдје се тај кашаљ показао

нијеимадуродитељинатоипазитида
дјецанебиназебла.Осимтогаморанај
већачистоћавладатинесамоукућахи
учионах него треба и нато особито
пазити да дјеца имају чисто одјело и
чист кревет у ком слама и сламњачи
вишепутахпромијенитиима.
2. Ондје гдје та болест већ влада

,треба болесну дјецу од здраве, ако је
икако могуће разставити, како да у
додирнедолаже,дјецушколскукојатај
кашаљдобијутребаодмаходпохађања
школеослоботити.
 3.Школе гдје су болесна дјеца била

требаодмадесинфиковати,т.јпатоси
скамијепијескомиврућимлугомориба
ти,затимучионицу23даназатворити
итечајемтогвременасвакидансумпо
ром,којисенаугљенуусредсобезапа
ли, при затвореним прозорима изкади
ти
 4. Изметине из школе имаду се у

заходанеудвориштеилисокакебаца
ти,одакудкаоокруженапрашинаопет
ушколудовукусе“
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30 СЛИ КА РА УДРУ ЖЕ ЊА ЛИКОВ НИХ УМЕТ НИ КА „ЕСНАФ“ ГРА ДУ ПОКЛО НИ ЛИ 
ПЕДЕ СЕ ТАК МУРА ЛА

Цела Митро ви ца
осли ка на мура ли ма

У пла ну је осли ка ва ње пре ко 500 ква
дра та уну тра шњих зидо ва Визи тор ског 
цен тра Цар ске пала те са моти ви ма из 
исто ри је Сир ми ју ма, бор ба ма гла ди ја то
ра на Цар ском хипо дро му и пор тре ти ма 
шест рим ских импе ра то ра рође них у вре
ме када је Сир ми јум у пери о ду тетрар хи је 
кра јем тре ћег и почет ком четвр тог века 
био јед на од пре сто ни ца Рим ског цар ства
Митровачкисликаричлано

ви Удружења ликовних умет
ника„Еснаф“деценијамасвој
градукрашавајумуралимаса
историјским мотивима, што
Митровици са педесетак
мурала доноси епитет града
санајвишемураланаБалка
ну.Митровчанижељноишче
кују грандиозни пројекат
осликавања преко 500 ква
дратаЦарске палатеСирми
јума.
–У Визиторском центру

ЦарскепалатеСирмијумавећ
сеналаземуралисаликови
мазаштитникаградаипрвих
хришћанскихмученикаСвете
Анастасије,СветогДимитрија
и Светог Иринеја површине
преко 30 квадратних метара.
Конкурисаћемо поново за
доделу средстава у Мини
старствукултурезаосликава
ње преосталог простора на
изради грандиозних зидних
слика што ће бити додатна
атракција за туристе и посе
тиоце Визиторског центра,
кажеЉубишаШулаја,дирек
торЗаводазазаштитуспоме

никауСремскојМитровици.
У плану је да осликавање

преко 500 квадрата унутра
шњих зидова Визиторског
центра Царске палате са
мотивимаизисторијеСирми
јума,борбамагладијаторана
Царскомхиподромуипортре
тимашестримскихимперато
ра рођених у време када је
Сирмијумупериодутетрархи
је крајем трећег и почетком
четвртог века био једна од
престоница Римског царства
радиекипа„Еснафа“укојојје
30митровачкихсликара,који
су до сада граду поклонили
педесетакмурала.
Зачетак украшавања града

муралима досеже у почетак
90тих година ентузијазмом
уметникаокупљенихупројек
ту„ЈаволимМитровицу“,као
иУдружењаликовнихуметни
ка„Еснаф“предвођенимака
демским сликаром Драганом
Мартиновићем и Удружења
закултуруживљења„Око“.
Слике рађене на јавним

објектимауцентруградапре
зентују историјске и културо

лошке вредности Сремске
Митровице,визуелносеосла
њајући на старо барокно
језгро, као и на архитектуру
древногСирмијума.
–За израду мурала кори

стили смо најквалитетније
акрилне боје „течну пласти
ку“,штоузадекватнуподлогу
гарантујењиховудуговечност
однеколикодеценија,споно
сом прича сликар Драган
Мартиновић, духовни вођа

„Еснафа“иједанодреализа
торамитровачкихмурала.
Разноврсност мотива, од

божанстава из римске мито
логије,архитектонскихназна
ка римских храмова, преко
хришћанских мученика и
заштитника града, па све до
фантазмагорије града у
будућности чини Сремску
Митровицупосебноатрактив
номзатуристе.

Нар ци са Божић
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ВИДОВ ДАН МЕЂУ НАМА

Је ли било кне же ве вече ре?
У кома ду „Је ли било кне же ве вече ре?“ је дра ма Виде Огње но вић, срп ски вели

ка ни у Срп ској Ати ни желе да про сла ве годи шњи цу бит ке ожи вља ва њем кне же ве 
вече ре. Про блем наста је када нико неће да игра срп ског Јуду, Вука Бран ко ви ћа, а 
ства ри додат но погор ша ва архи ман дрит Ила ри он Рува вац

Умоментукадаовај текстнастаје,незнамојошдалићеВидовдандонети
неко чудо међу Србе. Судбина је

хтелаилисуактеритакобиралидасена
28. јундешавају већеилимањепромене
заовунашудржаву.Мисмонацијакојаје
остала ускраћена за ренесансу и барок,
ализатоимамонепроцењивуусменукњи
жевност, јединствени облик уметности у
Европи од средине 15. века до 19. века.
Пресвега, то указује напотребуСрба за
културомибогатствомречиимислинаро
да,раје,којијебиоуготоворопскомполо
жају.Међутим,уметностјеодразкреатив
ностиинеморадаимавезесаистином,
историјом и историјским чињеницама.
Тако је настао Косовски мит и идеја о
петвековномропствуподОсманлијама,о
царствунебескомиоцарствуДушановом.
„Јелибилокнежевевечере?“ једрама

ВидеОгњеновићиз1988.годиненаписа
нагодинуданауочипрославешестстоти
на годинаодбиткеивеликогмитингана
Газиместану,каоиуочираспадаЈугосла
вијеиопштеклимеиосећајаратакојиће
уследити. Драма описује догађања сто
година раније уочи петсто година од
Косовског боја и организовања велике
прославеуНовомСаду.Укомаду,српски
великаниуСрпскојАтинижеледапросла
ве годишњицу битке оживљавањем кне
жевевечере.Проблемнастаје каданико
нећедаиграсрпскогЈуду,ВукаБранкови
ћа,астваридодатнопогоршаваархиман
дрит Иларион Рувавац. Иларион, иначе
пореклом из Сремске Митровице, има
двојакуфункцију.Претпостављаседалик
уделузаговараставовестварногИларио
на,алиипредстављаинтелектуалниглас
ауторке о овом питању. Жанровски овај
комадјестекомедијанарависанаглаше
номиронијом,алинапрвоместоставља
питањеодносасрпскогнародапремасво
јој традицији и историји, који се мешају
стварајући нову слику догађаја који су
допринели паду средњовековне државе
Срба.
ОвоВидиноделоважнајеконтраумет

ничким представљањем обележавања

Косовскебитке,поготовоакосезапример
узмедрамаЉубомираСимовићапокојој
јеШотраснимиофилм.Моћфилмаимоћ
позориштанемогудасеупоређују.Филм
водисабаремједанпреманула.Збогтога
је могуће да је и овајфилм, чија линија
радње у потпуности прати лук из епских
песама, допринео да се у рањивом дру
штву при паду комунизма и поновном
отварању ка цркви и обичајима, оживи
лажнасликаомоћиисилисредњовеков
не Србије и да нестане граница између
митаиисторијскичињеница,акојетаква
границаикадаипостојала.
Прво, о средњовековној држави може

мо говорити кроз земље владара који је
поседује, што је била одликафеудалног
уређења.Националнедржавесе јављају
много касније. Државе су биле поседи
својихвладара,пајетакоСрпскоцарство,
примераради,билоземљакојајеприпа
да Душану, цару Срба и Ромеја. Друго,
Косовскабитканијебилаконачнапропаст
средњовековнеСрбије,алијестеутицала
на то да наши владари постану вазали
према султанима и да се боре уз њих.
ТакосуСрбидопринелипадуЦариградау
рукеТурака.Утовременашивладарису
посталидеспоти,азахваљујућињиховим
шпекулацијама држава је доживљавала
процват кроз рударство, књижевност је
доживљавалапроцват.Узмимозапример
чувенуРесавскушколу,данијебилопада
деспотовинеипотоњихратова,мождаби
данасМанасијабилаважнијиуниверзитет
одОксфорда.Српскеземљесупалепод
власт Османлија тек падом Смедерева

1459. и то после падаЦариграда, док је
Београд дефинитивно освојен тек 1521.
године. Мехмед II Освајач је успео да
освојиЦариград,алинеиБеоград,можда
зато што се у првом случају борио са
Србима,аудругомпротивСрба–етојош
једногмитаокомможемодаразмишља
мо.

Падом Смедерева је одзвонио крај
слободиСрба,алиидругихбалкан
ских народа у средњем веку. Што

није поседовала Турска, поседовале су
Аустрија иМађарска. Свешансе за кул
турниипривредниразвој,каоиконтинуи
тет државности је онемогућен. Међутим,
који28.јунјеважнијизанасданас?Онај
1389. или онај 1914? Истина, 1389. је
дефинисаласаставБалкана,јерТурскаи
данас има веома доминантну улогу. Са
друге стране, Видовдан 1914. је догађај
ококогасенијесвиомит,тојестедогађај
којијеизазваонајвећупатњуовогнарода
иовеземље,алиидотаданајвећиинајг
нуснијират.Иакоизговорзапочетакнеиз
бежног, метак Гаврила Принципа био је
повод. Испаљен за слободу, тај је метак
угасиомногеживоте,аониодкојихсмосе
ослобађалииданассууређенадруштваи
идеаликојимастремимо.
Косовкабитканијемоглабитипобеда,

јерсрпскеснагенисуималеидеалаукојег
се угледају. Епска народна уметност је
изнедрилакнезаЛазара,алиистинаједа
су то биле исцепкани поседи без једин
ственогвладара,доксуТурциималибаш
то, султана као представника царства
небескогзакојегсеборе.Видовдан1914.
јевећанашатрагедија,којасенаиданас
рефлектујенанас,одпопулациједоодно
сапреманамаистихонихдржавакојесу
изПрвогсветскогратаизашлекаогубит
нице.Видовдантребадаостанецрквени
празникидапрестанемоизњегадацрпи
мопогрешнепоруке.Миуместоверовања
да смо јели златним виљушкама док су
Енглези јелипрстима, требадамислимо
шта ћемо сутра набости на виљушку. А
сад,јелибилокнежевевечере,неможе
мознати,требапитатионекојисунањој
били.

Читан ка

Који 28. јун је важни ји за нас данас? Онај 1389. или 
онај 1914? Исти на, 1389. је дефи ни са ла састав Бал ка на, 
јер Тур ска и данас има вео ма доми нант ну уло гу. Са дру
ге стра не, Видов дан 1914. је дога ђај око кога се није 
свио мит, то јесте дога ђај који је иза звао нај ве ћу пат њу 
овог наро да и ове земље, али и до тада нај ве ћи и најг
ну сни ји рат

Прво, о сред њо ве ков ној држа ви може мо гово ри ти 
кроз земље вла да ра који је посе ду је, што је била одли ка 
феу дал ног уре ђе ња. Наци о нал не држа ве се јавља ју 
мно го касни је. Држа ве су биле посе ди сво јих вла да ра, 
па је тако Срп ско цар ство, при ме ра ради, било земља 
која је при па да Душа ну, цару Срба и Роме ја. Дру го, 
Косов ска бит ка није била конач на про паст сред њо ве
ков не Срби је, али јесте ути ца ла на то да наши вла да ри 
поста ну ваза ли пре ма сул та ни ма и да се боре уз њих
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Скоро сам ишла на
годишњу изложбу
Факултета ликовних

уметности и тотално ме
лупио дежа ви, јер су про
шле године на истој тој
изложби, истог тог дана и
датума, замислите коинци
денцију,тамобилоизложе
нихјошпетверзијамене.У
природнојвеличини.
Наиме, са ублажавањем

мера за сузбијање корона
вирусаимојимзавршетком
са хемиотерапијом, осећа
ласамседовољноснажно
дапронађемнекипослић,а
данемапунорадновреме.
Сасвим случајно налетела
сам на оглас како траже
моделазамладевајарена
ФЛУу,арадисесамочети
ри сата у токудана.Игром
случаја, испоставило се да
једну девојку чак и знам
одатлеидајеонадругари
цамојецимерке,идасамс
њом често излазила током
својихстудентскихдана.
Мислиласамдаћемето

мало опустити, међутим,

нештокаодамијебилојош
теже када сам почињала
баш због тогашто је знам.
Имам велики ожиљак дуж
свогстомакаиутомтренут
ку,косатекштојепочелада
расте.Обрвесумисевра
тиле на старо и била сам
довољно своја када се
погледам у огледало, али
самолице.Кадабихпогле
дала остатак свог тела,
видела бих бубуљице од
хемиотерапије, чудне под
ливе, ожиљке и деловало
мијекаодасумојуглавуи
мојудушусамоставилина
друготело.
А, сад је још требало да

сескинемудоњивешпред
другимљудима.
Ијесам.
Првих пар дана било ми

је екстремно непријатно, а
онисунервозноодармату
ре покушавали да искроје
мојетело.Професорисуих
подучавали како, са по
којимосвртомнамојуграђу,
позуилинију којомсемоје
тело‘креће’упростору.

Кадаједошланаредгли
на, много више пажње се
обраћалонамесонамојим
костимаинакожукојацело
ткиво држи на месту и
поглед на моје тело се
полакомењао.

Ушколисунасучилидаје некултурно и иза
зовно носити мајицу

дасевидераменаисукње
дасевиде колена.Рамена
су изазивале мушкарце, а
колена су била нешто што
сеоткривасамоономекото
заиста заслужи. Дојке сам,
као и све моје другарице,
прекриваладебелимсунђе
рима да се случајно не би
провидела брадавица која
биизазваланекогманијака
назлостављање,аодубо
комдеколтеу,посебноони
макојеимајувећегруди,не
можемо ни да причамо. А,
временомсмосеопуштале,
одрасталеиоблачиле како
желимо,асвојетеломноге
од нас су посматрале кроз
секс.
Oдједном колено није

било изазовно, него само
колено које ти студенти од
глине треба да направе.
Раменасубиласамораме
наиизузетнојебиловажно
добропоставититуармату
ру како скулптура мене не
би изгубила моју форму.
Задњица није била задњи
цаукојузевајусви,одкли
наца који иду из школе до
радниканаградилиштукоје
срећемупролазу,негосамо
грумен мишића који има
једну врло природну, пра
вилнулинијукојаплешеса
сноповима светлости и
мења свој облик како на
сатуоткуцавасвакисат.
И моје тело није било

секс, није било изазов
мушкарцуинијебилопред
мет пожудних погледа.
Посталојесамотелоукоме
станујемојадуша.

ЛА Луна

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

Била сам модел на
„вајар ском“ факул те ту и 
тако вра ти ла само по у зда ње

Моје тело није било секс, није било иза зов мушкар цу и није 
било пред мет пожуд них погле да. Поста ло је само тело у коме 
ста ну је моја душа

МИТРО ВАЧ КА ГАЛЕ РИ ЈА 

Изло жба лего коц ки ца
Градска управа за кул

туру и спорт и Галерија
„Лазар Возаревић“ у Срем
скојМитровици су у оквиру
„Лета на Сави“ организова
лиизложбукреацијаодлего
коцкица.Од 24. до 26. јуна
током читавог дана посе
тиоци су имали прилику да
виде изложбу клуба љуби
теља лего коцкица „Скоц
кани“,алиидасамостално
направе своје креације и
идеје претворе у реалност.
Међу првим посетиоцима
били су ученици Основне
школе „Јован Јовановић
Змај“.
–Свиђамисецелаизло

жбаидаламијеинспираци
ју да сам нешто направим,

а то је једна велика кућа
којућуспојитисарадовима
својих другара и тако ћемо
добити једну баш велику

креацију,рекаојеДимитрије
Гачић,учениктрећегразре
да.
С обзиром на то да су

школске обавезе иза њих,
малишанисуималиприлику
дасеопростепрераспуста
са својим другарима и учи
тељицомнанајбољимогући
начин–крозигру.
–Децасусеобрадовала,

веомаимјепријатноугале
рији.Довеласамдвадесети
једногђака,аједвасудоче
калида сеиграју.Пошто је
то последњи дан школске
године,он јеувекдругачији
од осталих дана у години,
казала је учитељица Ната
шаПетровић.
Изложба лего коцкица се

традиционално одржава
у Сремској Митровици од
2017.године.

А. П.
„Зма јев ци“ на отва ра њу изло жбе
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МЛА ДА СЛИ КАР КА КАТА РИ НА БРА УН ШТАЈН: ВОЛЕ ЛА БИХ ДА ДОТАК НЕМ МНО ГО 
ЉУД СКИХ ОЧИ ЈУ, УМО ВА И СРЦА

Изла зак из „ком фор не зоне“
Ката ри ни на дела и радо ве људи обја

шња ва ју као пси хо де лич не и апстракт не. 
Инспи ри шу је при ро да и обли ци. Нај ве ћи 
део зна ња доби ла је од мај ке, али њен 
несва ки да шњи стил како сама каже, гра
дио се сам
Када се говори о положају

младихуметниканезаобилазно
јеистаћидавећинањихдокне
изградиупотпуностисопствени
стил, упитно је колико имају
шансе да доспеју у јавност и
пред очи публике. Међутим, у
еридруштвенихмрежаиинтер
нета, доступност свакој врсти
уметности је далеко унапређе
нија,уодносунасамодвадесе
такгодина.
Један од начина да прикаже

своју креативност путем интер
нета,односнодруштвенихмре
жа,користилајеиМитровчанка
Катарина Браунштајн, илустра
торка и сликарка која тренутно
студирауНовомСадуграфичко
инжењерство и дизајн. Захва
љујући контактима са мрежа,
упознавању истомишљеника и
уметникасличнихњој,прекоро
на–вирусаимала једвеизло
жбе својих радова, 2018. годи
не, а онда и четири изложбе
линијске илустрације прошле
године и то у Земуну, Новом
Садуидвапутаусвомродном
градуСремскојМитровици.Тре
нутно припрема прву овогоди
шњуизложбу,овогпутасликар
ску, која ће обухватити приказ
већих формата, а очекује се
крајем идућег месеца у Новом
Саду.
–Дабихживела,јаморамда

се креативно изражавам, а
волимидапутујем,паторадим
често.Одувекмијебилонајлак
ше понети оловку и папир са

собом и на тим путовањима
бележитиштамијеинтересант
но.Свејепочелосаилустраци
јама, а онда са сликама. Моја
породица је креативна, сви
нештостварају.Отацјенастав
ник техничког, мајка сликарка,
тетка је у Мексику завршила
студије историје уметности, а
братаинтересујемузика.Веро
ватно је мајка Биљана имала
највећи утицај на мене, својим
искуством, али сам начин на
који се креативно изражавам
наследилаодоца,кажеКатари
на.
Катаринина дела и радове

људиобјашњавајукаопсиходе
личнеиапстрактне.Инспиришу
је природа и облици. Највећи
део знања добила је од мајке,
али њен несвакидашњи стил
какосамакаже,градиосесам.
– Уметничке воде су лакше

када ти неко објасни слојеве,
сенке,ато јесвевеомабитно,
као и врсте боја и да не може
свесасвачимдасемеша,што
самјачинилаупериодимаекс
периментисања. Рецимо,
насликам нешто бојама, па ми
сепокварислика.Једнојутроје
почелабојадамисеодлепљује
саплатна,аондаускочимајкаи
једноставно објасни где гре
шим,кажеКатарина.
Младауметницадржииради

онице од 2016. године. Управо
јетадасамалихформата,одлу
чиладапређенавелике.
–Дружећисесатимљудима

и радећи, пожелела сам њима
да помогнем да изразе своје
осећаје кроз радове. Међутим,
тадасамоткрилаисебеитако
званевеликеформате,накоји
мами је садафокус.Схватила
самдаформатнијесамослика
назидуувашојсоби,већможе
битиитродимензионални,паи
примењени. Касније сам илу
страцијепренелаизмалихори
гинала, на мајице рецимо, од
којихможедасезарадипрода
јом,истичеКатарина.
Нашасаговорницасматрада

хобиможелакопостати посао,
уколикоискориститесвепотен

цијале. Начин на који се изра
жавауметнички,саманаглаша
вада једалекоодреализма,а
тољуди желе да виде и то не
самонаплатну,већнагардеро
би, зиду, предметима на које
може да се пренесе нека илу
страцијаилиприказ.
–Тосунекиоблициилиније

које у слици имају свој ток.
Последица држања радионица
јеикодменепозитивна.Волела
бихдауспемдадотакнеммного
људских очију, умова и срца,
закључује Катарина Браун
штајн. А. Плав шић

Фото: При ват на архи ва

Упознајући нове правце,
људе и сараднике, Катарина
Браунштајнкажедајенаишла
навеоматалентовануомлади
ну, која нема довољно јаку
подршкудаизађеујавност.
– И мени је требало много

временадасеотворимкадру
гима,дабионимоглидавиде

шта ја радим. Мислим да су
младиуметницигенијалниида
имамногоквалитетнихрадова,
који су затворени у собама и
нисунашлиначинзапромоци
ју. А постоји много начина за
то.Онлајнпромоцијесузавла
далеиуовомсегментуживота,
објашњаваКатарина.

Мла ди умет ни ци
су гени јал ни

Ката ри на Бра ун штајн у нале ту инспи ра ци је

Вели ки фор ма ти – Ката ри нин фокус
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ЦРВЕ НИ КРСТ ИРИГ: Одр жа на избор на скуп шти на

Рад на виси ни задат ка

Изборна скупштина Црвеног крста
Ирига одржана је 10. јуна, а на њој су
верификованичетворогодишњимандати
новим члановима Скупштине, изабрани
су чланови Управног одбора, док је за
секретара Црвеног крста изабран Бора
Ћирић.Наовојскупштинијеусвојенплан
активности Црвеног крста за наредни
четворогодишњипериод,алииизвештај
оактивностимаод2018.до2022.године.
УовомпериодуЦрвеникрстјенајвише

пажње и активности усмерио на панде
мијукоронавируса,алиинаодговорена
обавезе које је Црвени крст имао. Као
саставидеоШтабазаванреднеситуаци
јеОпштинеИриг,Црвеникрст језаједно
за Центром за социјални рад оформио
кол центар за све угрожене грађане и
ангажовао своје волонтере који су на
терену помагали најугроженијим грађа
нима.Укупнојепримљено1.230позива,
ангажовано је45волонтера,реализова
но 186 радних налога и утрошено 290
сативолонтерскограда.
После укидања ванредног стања, у

сарадњисаДомомздравља, волонтери
Црвеног крста су помагали у попуњава
њу упитника за имунизацију грађана, а
тајпосаојеурађенза885лица,узанга

жовањечетириволонтераузутрошених
60сативолонтерскограда.
–Тимесмодопринелинашојлокалној

самоуправи и грађанима да лакше оба
вимо задатке пред нама. Поред тога,
спроводилисмоиосталеактивностипо
програмурада, а које сенисуодносиле
наванредностање.Црвеникрстјеимао
шестформиранихосновнихорганизација
по местима и два повереништва са 98
члановаусвојојевиденцији.Имамо103
добровољнадаваоца крви,а заједноса
Заводом за трансфузију крвиВојводине
прикупили смо у просеку годишње 120
јединица крви, каже секретар Бора
Ћирић.
Кроз сарадњу са основним школама,

преко200ученикаједиректноилиинди
ректно било укључено у рад Црвеног
крста.
Црвени крст Ирига је обележио и 14.

јун,Светскидандобровољнихдавалаца
крви.Тадасуурученапризнањазадава
оце крви, као и захвалнице награђеним
ученицимазаликовнеилитерарнерадо
венатему„Крвживотзначи“.
– Остварили смо добру сарадњу са

локалном самоуправом, Центром за
социјалнирад,Домомздравља,Комеса
ријатоми другим организацијама у ири
шкој општини. Надамо се да ћемо и у
наредном периоду бити организација
спремна да одговори на изазове пред
нама заједно са нашим волонтерима,
истиче секретар Црвеног крста Ириг
БораЋирић. С. Џаку ла

Великипосаојереализованиуобла
сти социјалних активности: Народна
кухињајеорганизованаза130корисни
ка, а годишње смо дистрибуирали
25.000 куваних оброка, делили смо и
хуманитарну помоћ у храни, хигијен
ским средствима и брашну  реч је о
20.000кгпомоћиза1.500најугрожени
јих грађана иришке општине, каже
Ћирић.

Народ на кухи ња

Избор на скуп шти на Црве ног крста Ириг

Бора Ћирић, секре тар ЦК Ириг

КРАЈ СРЕД ЊО ШКОЛ СКОГ 
ОБРА ЗО ВА ЊА

Све ча ност
за мату ран те
УсвечанојсалиБелезградеуСта

ројПазовиууторак21.јунајеоргани
зованасвечаностнакојојсуматуран
тима Техничке школе подељена све
дочанстваидипломе.ОвегодинеТех
ничкушколузавршилоје133ученика
аласкавутитулуђакагенерацијенео
бичноделедваученика.Старопазов
чанин Милош Маћешић похађао је
смер за саобраћајног техничара и у
томправцу наставља својешколова
ње,докјеМиланЈованчевићизНове
Пазовезавршиозамашинског техни
чараза компјутерскоконструисањеи
планира да упише машински факул
тет.Уовојгенерацијипохвалузаодли
чануспехпонелоје15ученика.Опра
штајући се од још једне генерације
матураната старопазовачке Техничке
школе,директорка,професориираз
редне старешине пожелели су овим
младимљудимадаизаберупутзнања
ипоштењаиунаставкусвогживота.

СВЕТ СКИ ДАН МУЗИ КЕ

Поклон кон церт
 
Концертом младих талената, пола

зникаМузичкешколеЉубинкаЛазића
изВојкеууторак,21.јунајенаплатоу
испредПозоришнесалеуСтаројПазо
ви обележен Светски дан музике.
Музика која је допирала са виолине,
гитаре, флауте, тамбуре и клавира
одушевилајеприсутнупубликуисвра
ћаласлучајнепролазнике.Попрвипут
уСтаројПазовизапевалајеиоперска
дива из Новог Сада Зорица Белић.
Познатасолисткињајеузпратњутам
бурашкогоркестрамрЉубинкаЛази
ћалирскимсопраномстаропазовачкој
публици поклонила јединствено вече.
Иовајмузичкидогађајреализованјеу
сарадњисаЦентромзакултуруСтара
Пазова.

КАРА ТЕ

Брон за за Тама ру
На карате Првенству Европе за

кадете, јуниореимлађесениорекоје
јеодржаноод17.до19.јунауПрагуи
накомејеузелоучешћепрекохиљаду
такмичара из 48 земаља, такмичари
репрезентације Србије освојили су
једнусребрнумедаљуитрибронзане.
Kарате репрезентативка из Нове
Пазове Тамара Грчић у категорији
млађих сениорки у борбама поједи
начно освојила је бронзану медаљу.
Прилику да у Чешкој на Европском
првенствутокомтриданатакмичења
покажесвојесудијскоумећеималаје
и европски карате судија Анђелка
ШавијаизНовеПазове,којајестекла
и вишу лиценцу Европске карате
федерације.



28 29. JUN 2022.  M NOVINE ФЕЉТОН

СРП СКЕ ВЛА ДАР КЕ (8) ЈЕ ЛЕ НА АН ЖУЈ СКА, СУ ПРУ ГА КРА ЉА СТЕ ФА НА УРО ША I

До пре сто ла кроз
до ли ну јо р го ва на

Пише: др Сне жа на Булат

Порекло Јелене Анжујске, супруге
УрошаI,доданаданашњегизазива
великенедоумице.Непостојиније

данисторијскиизворкојинамможепода
рити јасне податке. Архиепископ Данило
вели да је била „од племена фрушког
(француског),кћиславнихродитеља,који
су били у великом богатству и слави“.
Јиречек каже да краљицу Јелену Карл I
Анжујанц, краљ Сицилије и Напуља, у
својој повељи, назива рођаком. „Новије
комбинацијекојесупокушаваледадове
дукраљицуувезусафранцускимкраље
вима, или са кућом Куртне, латинских
царевауЦариграду,немајудокументарну
подлогу.Моглобисепомишљатинаразну
францускувладајућугосподууГрчкој,која
беше пореклом највише из Шампање и
Бургундије“.
На српском двору Дежева, крај Раса,

око1250.годинесклопљенјебракизмеђу
Јелене Анжујске и Уроша I. Краљица
ЈеленародилајеУрошуIдвасина,Драгу
тина и Милутина, а како каже Иларион
Руварац„поТроношцуивишекћери“.
Није тешко запазити да се краљица

Јеленапомногочемуиздвајаодосталих
српских владарки. Превасходно, она је
прважена,којојјеусрпскојкњижевности
посвећеножитије.
Њен биограф, архиепископ Данилo у

ЖитијукраљицеЈеленесапрегрштдив
них речи осликава краљичину изузетну
личностидело.Краљицаје,каконаводи
Данило,била„оштраречју,аблагапопри
роди, непорочна животом, у заповедању
кротка,даобратидоброразумнимречима,
датешинелицемерноибезболно,аколи
ка је свесрдачнањезина смелост к Богу,
просто казати била је украшена сваком

врлином. Опевану и всехвалну благодат
имађаше, коју је примила просвећењем
светогдуха,познавајућисвекњиге,била
јеготовадаодговорисвакомекојепита“.
Краљица Јелена, била је једна од нај

просвећенијих и најученијих особа свог
времена.Познато је Јеленинокњигохра
нилиште.Говорилајевишестранихјези
ка,дописиваласесдуховнимоцима,ана
њеном двору су се састављале књиге
божанствене. Поред тога, краљица је
непрестано помагала храмове. „Свешто
јенапотребусветимцрквамаиманасти
рима,нештедицеједавала,састављајући
божанственекњигеусвомедомуиодлич
нопишући,аистотакоисвештенесасуде,
златне и сребрне, украшене драгоценим
бисеромискупоценимкамењем“.
Као што истиче Светлана Томин, ова

образована католкиња, запамћена је као
велика,дарежљивадобротворкаиктитор
ка манастира и цркава. Прва је српска
владаркакојаје,поугледунамушкевла
даре, у своје име подизала манастире.
„Ето видим својим очима божанствене
цркве и свете манастире, што подигоше
христољубиви мужеви од основа ради
славослова Божјега, а себи на вечан
помен.Затотребаијадасебринем,даи
ја уз помоћ Божју подигнем храм у име
пресвете Богоматере, не би ли ми Она
биламолитвеназаступница“.
Њенанајзначајнијазадужбинајемана

стир Градац, подигнут око 1270. године,
наободушумовитихпадинаГолије.Архи
епископДанило кажеда је Градац осно
ван као велик и богат манастир, у име
пресветеБогородице,окомесекраљица
посебностарала.Изабралајемонахедау
њемупребивају,утврдилацрквениустави

поклониламанастируселаиимања.Гра
дац је основан као мушки манастир и
такавјеиостао,докнијезапустео.Отоме
сведоченадгробнеплочесанатписимаи
именимакалуђераизпериодаизмеђуXIII
иXIVвека.СуботићнаводидајеуБаруи
Котору1288.годинеподиглафрањевачки
манастирсацрквом,уСкадруистегодине
храмиманастирСветеМарије,ауУлци
њуфрањевачкиманастир.Премапреда
њу је подигла око тридесет манастира и
цркава.ПосебносепомињеСветиНикола
уБаруиманастирМалебраћеуКотору.
Краљици Јелени су, како православци,
такоикатолициисказиваливеликопошто
вање.Постоје,пак,историчарикојиодри
чу краљици добронамерност. Према
мишљењуисторичараЋоровића, Јелена
јебилаједнаодбезбројкатоличкихмиси
онара, који би требало да преобрати
шизматичке Србе у једину спасавајућу
католичкуверу.

Ипак,поузданосеможетврдитидаје
странкиња Јелeна, доласком у
Србију, донела сасвим другачију

културу и допринела да се у потпуности
промениодноспремаобразовању,погото
вуобразовањумладихжена.Наиме,кра
љицајепомагаласиромашнимаиудови
цама,анасвомдворууБрњцимаимала
јешколу за девојке.Окупљала је кћерке
сиромашних родитеља, учила их побо
жности, писмености и ручном раду, уз
мираз их је удавала, а потом нањихово
местопрималадругесиромашнедевојке.
„Заповедиуцелојсвојојобластисабирати
кћерисиротихродитеља,ињиххранећиу
своме дому, обучаваше сваком добром
редуиручномраду,којиприличизажен
скипол.Акадасуодрасле,удавашеихза

Ни је те шко за па зи ти 
да се кра љи ца Је ле на 
по мно го че му из два ја 

од оста лих срп ских 
вла дар ки. Пре вас ход

но, она је пр ва же на, 
ко јој је у срп ској књи

жев но сти по све ће но 
жи ти је

Је ле на Ан жуј ска
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Медиј ски про је кат „Оту ђи ти од забо ра ва: Срп ске књи жев ни це и вла
дар ке кроз исто ри ју“ суфи нан си ра Покра јин ски секре та ри јат за кул ту ру, 

инфор ми са ње и одно се с вер ски заје ди ца ма. Ставови изнети у 
подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који 

је доделио средства.

мужеве да иду у своје куће,
обдарујући их сваким богат
ством,анаместоњихузимала
једругедевојкекаоипрве“.
Утврђено je да je Јелена,

послезбацивањањеногамужа
УрошаIсапрестола,задржала
под својом влашћу Зету, Тре
бињекаоинекемањепоседе
у унутрашњости Србије –
Плав, извориште Ибра са
манастиром Градцом и двор
цем у Брњацима. Динић каже
дајеосновнидеоњенихпосе
да чинило Приморје. Зато је
њена сестра Марија, којој је
уступилаУлцињиназиваујед
ној исправи из 1281. године
excellentissima domina regina
Servie et totius maritime regio
nis. У једном пословном акту
(речјеопотврдипријеманека
квогновца)нијебилопотребно
толико истицати пуну владар
ску титулу, колико нагласити
поред опште титуле – regina
Servie–штајеЈеленадржала.
Области којима је краљица
управљала, народ је након
њене смрти назвао Земље
краљице матере. Динић
наглашава да је пред крај
живота,1309.годинеуступила
Милутиновом сину Приморје,
док jeонаборавилауунутра
шњости.
Замонашиласе1280.године

у црквиСветогНиколе уСка
дру. „ОвахристољубиваЈеле
нападеуљутуболестипоче
боловатинапрасномболешћу.
И била је у великом страху и
ужасу, и сетивши се у своме
уму, паде ничице на земљу и
лежашекаомртва,умрла јеу
дубокојстарости,1314.године

усвомдворцуБрњаци,нагор
њемИбру“.Јеленајесахрање
на у својој задужбини, мана
стируГрадацнаИбру.
„Послеовогакадајепрошло

три године после преставље
ња ове блажене, Бог јавља
својубрзублагодат,којујесам
завештао изабранима својим.
Некимпривиђењемусну, јави
сеједномеодизабранихмона
ха“. Према речима Јелениног
биографа, након свеноћног
бдења уз присуство рашког
епископа Павла, отворен је
њен гроб. „И тако отворивши
раку, где беше погребено
њезинотелоуземљи,инађо
ше га неповређено, где лежи
каоуроси“.

Тако је Јелена исте годи
не, 1317. уврштена у
календар Светих. Свету

краљицуЈелену,српскаправо
славна црква слави 30. окто
бра по црквеном календару,
односно 12. новембра по
новомкалендару.
Према народном предању,

краљ Урош I је у част своје
будућеженеЈелене,приредио
дивно изненађење. На дан
њиховог венчања, у жељи да
је дочека на што свечанији
начин,српскикраљјеудолини
реке Ибра засадио јорговане.
Својомхуманошћуипросвети
тељском мисијом Јелена
Анжујска је доиста задужила
српски народ. Мирисни јорго
ванииданасцветају,асећање
на Јелену Анжујску и даље
живи.

(У сле де ћем бро ју:
Кне ги ња Ми ли ца,

су пру га кне за Ла за ра)

За ду жби на Је ле не Ан жуј ске: Ма на стир Гра дац

БРУ ТАЛ НА ТУЧА ДВЕ ГРУ ПЕ НАВИ ЈА ЧА 
У СРЕМ СКОЈ МИТРО ВИ ЦИ

Мла дић пуштен 
кући на лече ње,
не жели да сара ђу је
Младић Дејан Т.(27) из

Сремске Митровице, који је
задобио телесне повреде,
када га је група мушкараца
тукла са песницама имотка
ма, 23. јуна у поподневним
сатима код суда у Сремској
Митровици,наконпрегледау
сремскомитровачкој Општој
болниципуштенјекући,рече
но је нашем листу у овом
здравственом центру. Све
актери ове туче, полиција је
брзо идентификовала а њих
петорица су исти тај дан и
ухапшени,док је за тројицом
полицијатрагала.
Снимак који се појавио на

друштвениммрежама, гдесе
видикаконеколикомушкара
цанасредулицепесницамаи
моткама брутално пребијају
једногмладића,потреслајеи
узнемирила јавност, a грађа
ниизоколнихзградасуодмах
позвалиполицију.
Преманезваничниминфор

мацијама до којих је дошао
нашлист,групамушкарацаса
двааутомобилавијалаједва
десетседмогодишњакајошод
Руме, да би га пресрели у
улициСтаришор,испредпро
давнице ауто  делова, изву
кли га из његових кола, а
затим моткама почели да га
ударају. Учесници овефилм
ске сцене као и повређени
младић одавно су познати
полицији по разним кривич
ним делима, а спекулише се
да је у питању и навијачки
обрачун.

–Мушкарци којисубилиу
два возила припадају групи
навијача Партизана, док је
пребијени младић навијач
Црвенезвезде.Мисмореаго
вали на позив грађана, а
повређеног младића прона
шли смо у породичној кући.
Он није желео да говори о
нападиманањега,такодане
знамо шта је узрок ове бру
талне туче, каже наш извор
изполициједодајућидага је
полиција спровела доОпште
болнице на преглед, након
чега је обавештен дежурни
ОЈТ.
– Након прегледа, где је

установљеноданемапрело
ма,повредаглаве,нитионих
повреда које захтевају меди
цинскунегуон је изболнице
отпуштенвећпосле17часо
ва, рекла је Гордана Павло
вић главна медицинска
сестра Опште болнице у
СремскојМитровици.
Самопарсатинаконинци

дента полиција је ухапсила
Србислава К. (32) из Ирига,
Матеју Т. (25) из Београда,
НиколуП. (33),НиколуВ.(25)
и Милоша Х. (29) из Руме,
збогпостојањаосновасумње
да су извршили кривична
деланасилничкопонашањеи
тешка телесна повреда.
Њимајебилоодређенозадр
жавање до 48 часова, након
чега су уз кривичну пријаву
били приведени Основном
јавном тужилаштву у Срем
скојМитровици. С. Костић

ТРИ БИ НА О БОЛЕ СТИ МА БУБРЕ ГА 

Живот са дија ли зом
Трибини посвећена бубре

жним болесницима одржана
је у Ловачком дому у Старој
Пазови у недељу, 26. јуна.
Поред чланова организатора
имедицинског особљаДома
здравља„ДрЈ.Ј.Змај“,при
суствовалисујојпредставни
ци удружења из Кикинде и
Новог Сада. Удружење
бубрежних инвалида Стара
Пазова, основано 14. јула
2019.године јемеђуприори
тете је поставило бригу о
бубрежним инвалидима, али
иподизањесвестијавностио
тежини и озбиљним пробле
мима особа које су на хемо

дијализи, рекао је између
осталог Душко Стублинац,
председник Удружења. На
томе су радили истрајно
претходнетригодине,узеду
кацијеиподршкусвојихчла
нованаштасу јакопоносни.
Предавање о вирусима и
њиховом утицају на бубре
жне болеснике одржао је
проф.дрСтеваПљеша,спе
цијалиста интерне медицине
нефролог,докјеодесетого
дишњем раду Центра за
хемодијализу у Старој Пазо
ви говорила др Светлана
Дудић,начелница.

З. К.
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ВОГАЊ ЦИ ОРГА НИ ЗО ВА ЛИ АКЦИ ЈУ ЧИШЋЕ ЊА
НЕКА ДА ШЊЕГ КУПА ЛИ ШТА

Место где су Вогањ ци
учи ли да пли ва ју

Кре ну ли смо у акци ју крче ња и чишће ња сме ћа, да овде поно
во може да се пеца и одма ра, да се деца уче рибо ло ву и зашти
ти живот не сре ди не, јер без при ро де та деца неће моћи. Нада
мо се да ћемо и наро ду поди ћи свест о томе, а не да као до 
сада овде има мо ругло, рекао је Жар ко Мићић, пред сед ник 
рибо ло вач ког удру же ња „Клен 022“ из Вог ња

МештаниВогњаурадилису
првикоракнауређењуједног
делаатараукомејепревише
одполавекапостојалобетон
скокупатило.Билојетоместо
заодморнаконтешкихпољо
привреднихрадова,местона
комесупроводилисвојесло
бодновреме,акојејениконе
зна зашто последњих година
постало велика депонија.
Акцијууређењапокренулису
чланови тамошњег риболо
вачкогдруштва „Клен022“, а
подршкусудобилиодСавета
месне заједнице и Општине
Рума.
Идејадасеовајдеоатара

врати у првобитно стање
почела је да се остварује.
Великадепонијајеуклоњена,
асадајеутокууређењејезе
ракојећезанеколикогодина
поновобитиместоокупљања
Вогањаца. Вогањски рибо
ловци су први кренули у ову
акцију,желећида седосада
шња слика велике депоније
штопрепромени.
– Зато смо кренули и у

акцију крчења и чишћења
смећа. Ми планирамо да
овом месту вратимо стари
сјај, да након уређења самог
језер у будућности, најверо
ватнијетекнареднегодинеод
овогместанаправимоимало
излетиштесаклупама,столо
вима, дечијим игралиштем.
Да овде поново може да се
пецаиодмара,даседецауче
риболову и заштити животне
средине, јер без природе та

деца неће моћи. Надамо се
да ћемо и народу подићи
свесто томе,анеда каодо
садаовдеимаморугло,рекао
је Жарко Мићић, председник
риболовачког удружења
„Клен022“Вогањ.
ГодинамасуВогањцижеле

ли да среде овај део атара,
међутим нису наилазили на
разумевање надлежних који
нисуразумелињиховуиници
јативу да добију своје место
заодмор.Једанодразлогаза
уређење тог дела вогањског
атара је и очување животне
средине.
– Инсистирало се на томе

неколико година, али сада је
месна заједница дала на
коришћење Риболовачком
друштвуовајдеоатара, и то
ћебитијошједануређендео

нашег села. Ово старо купа
тило јеместогдесмосвими
Вогањци некада учили да
пливамо, имали смо чак и
скакаоницу. То је било наше
море. Иначе, ово језерце се
напајачистомводомсаизво
ра,такодакадсеуредибиће
једно од најчистијих купали
шта,аизарибућечиставода
битидобра.Најавилисмода
ћемо прочистити и ћуприје о
чемусмообавестилиОпшти
нуРума,надамосеипомоћи
сатестране,алинајвећидео
посла одрадиће се захваљу
јући нашем Риболовачком
друштвуимештанимакојису
помогли акцију, каже Јова
Матић председник савета
МеснезаједницеВогањ
Вогањци кажу да рок за

завршетак радова није утвр
ђен.Задовољнисуштојесве
почело и надају се да ће за
неколикогодинатобитиоми
љеноместомногихСремаца,
али и путника намерника.
Риболовци који суовуакцију
уређења и покренули имају
материјалну помоћ бројних
мештана, привредних колек
тива, али и локалне самоу
праве која подржава све
акцијекојезациљпрвенстве
но имају заштиту животне
средине. З. М.

Жар ко Мићић

Пролећејебилосушно,
а годинама уназад
гљиве трпе промену

климатских услова. Све
ређе у природи проналази
мо гљиве, каже Јелена
Милошевић, за разлику од
јужног дела Србије где је
пало довољно кише ове
године,паимаилисичарки
и вргања, комерцијалних
врста гљива, што код нас
тренутнонијеслучај.
–Двегодинеуназаднема

лисичарке на овом терену.
Гљиве из шуме се не могу
узгајатисамостално,погото
во лисичарка, вргањ или
смрчак. Има неких покуша
ја,алитосушумскегљивеи
само се тамо могу брати.
Наши терени су раније
давали доста гљива, с тим
штосамаФрушкагоранема
толико комерцијалног врга
ња рецимо, него жути
вргањ,којијеиначеизашти
ћенаврста,тесвакакосене
може брати, објашњава
ЈеленаМилошевић.
Наша саговорница се

професионално бави гљи
вамадвегодине,аизхобија
већ20година.Производила
је за сопствене потребе, а
ондајеодлучиладасетоме
посветитемељно.
– Највише волим гљиве

изприроде.Познајемпреко
300 врста, а пробала сам
око 150. Та љубав према
гљивама је прерасла у
посао пре појаве корона –
вируса. Одлучила сам да
производимбуковаче јерсу
лековите и моја промоција
се засниванаподацимада
је та гљива добар имуно –
стимулатор.Показалесусе
као добре у регулисању
шећераукрвикоддијабети
чара. Гаји се без било
каквих фунгицида или
инсектицида. Додаје јој се

За буковаче гурмани
кажудасу„каомесо“.Вео
масуукусне,анаинтерне
ту семоже наћи на десе
тинеразличитихрецепата.
Веома су богате витами
нима Б групе, Ц, Д, К и
минералима. Врло су
виђенгостнатрпезамаза
време поста. Цена по
килограму се креће око
350динара,анајчешћесе
конзумира сушена или
термичкиобрађена.Пред
стављаделикатесујапан
скојикинескојкухињи.

Буко ва че
у исхра ни



3129. JUN 2022.  M NOVINE

ДВЕ ГОДИ НЕ УНА ЗАД НЕМА ГЉИ ВЕ 
ЛИСИ ЧАР КЕ 

Кли ма
не пого ду је
гљи ва ма

Одлу чи ла сам да про из во дим буко ва
че јер су леко ви те и моја про мо ци ја се 
засни ва на пода ци ма да је та гљи ва 
добар иму но – сти му ла тор, каже Јеле на 
Мило ше вић

искључиво вода, каже Јеле
на.
Уџаковимазапроизводњу

се налази пелет. До сада је
то био буков пелет, чија је
ценанаглопорасла,тега је
Јелена заменила сојиним
пелетом.
–Унутра је пелет од соје,

вода и мицелија гљиве.
Џакови се избуше пре него
штосенапуниврећаитосве
прораста21дан, затимкре
ће да плоди. Цветови изра
стајунаместугдејерупа.У
самој просторији треба да
буде доста влаге. Исти џак
се користи два месеца. Од
џака који тежи око 10 кило
грама може се добити до 5
килограма буковаче. Тржи
штеметерадасачекамтри

рода,алитрећи кадсеубе
ре, већ спорије рађа, па
заменимновимџаком.Када
некосамусвојојкућиузгаја
буковаче, за сопствене
потребе,требалобидаобез
беди довољно влаге и све
тлостии отприлике, око три
месеца имаће леп недељни
ручак за своју породицу,
саветујеЈеленаМилошевић.
С обзиром на то да је

Јелена и председник Удру
жења гљивара „Лисичарка“,
труди се да своје интересо
вање и рад удружења при
ближиидругима.Овегодине
јеуприпремипетаманифе
стацијапосвећена гљивама,
која ће се традиционално
одржатинаЛетенци.

А. Плав шић

Јеле на Мило ше вић

РУМА

Одр жа на
Штра па ри ја да

Више од педе сет пари коња, хлад но крв
ња ка уче ство ва ло је про те клог викен да 
на Штра па ри ја ди у Руми. На 13. Штра па
ри ја ди било је так ми ча ра из Бања лу ке, 
Дер вен те, Лозни це, Круп ња, са Зла ти бо
ра, из Ужи ца и других места
Једнаоднајбољеорганизо

ванихинајуређнијихштрапа
ријадауземљи,румска,одр
жанајепротеклогвикендана
вашаришту. Такмичаре је
послужило и време, тако да
се све одвијало без икаквих
проблема.Појединиучесници
су на Штрапаријади по први
пут, а већина је оних који
редовно обилазе оваква так
мичења у којима се хладно
крвњаци такмиче у вучењу
трупаца и то према веома
строгим правилима, у три
дисциплине. И ове године
владало је велико интересо
вање за румску Штрапарија
ду.То говориподатакда је у
такмичењуучествоваловише
од50парихладникрвњакаиз

нашеземљеиокружења.
Најуспешнији хладнокрв

њаци који су усвојили прва
местаулакојисредњојкате
горији су грла у власништву
СимеСимићаизселаПопуч
кекодВаљева,докјеутешкој
прво место припало пару
хладнокрвњака власника
Драгана Димитријевића из
Власотинаца.Овомедодајмо
иподатакдасутешкашисве
вишенацени.Примераради,
пре пет година за пар ових
коњатребалојеиздвојитиоко
2000 еура, док је то сада
вишеодчетирихиљаде,што
је кажу власници ових коња
популаризација штарпарија
дакакоуземљитакоиуокру
жењу. З. М.
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ВЕ СТИ ИЗ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ

Ди ње из пла сте ни ка
и ку ку руз ше ће рац
Дабибилисигурнијиусвојупроизвод

њумноги сремски пољопривредници се
одлучујунагајењедињеупластеницима.
ЈеданодњихјеиМаркоВојновићизБу
ђановацакојикажедајетаквапроизвод
ња сигурнија, диње брже стижу него на
отвореномпа је иценавиша.Првирод
дињеочекујепочетком јуна,анадасеи
добромприносу.
ЗаМаркаВојновићаизБуђановацани

јебилодилемедалииовегодинедау
својим пластеницима посади диње. На
површини од 36 ари расађено је 3.500
струка диње која сада веома добро из
гледаиобећавадобаррод.Маркокаже
даочекујеидоосамкилограмапоструку.
–Бербадињејевећпочелаимогуда

кажем да сам задовољан и приносом и
квалитетом.Очекујемдапоједномструку
будеидоосамкилограмашто јеиспла
тиво.Тренутнаценаје100динаразаки
лограмштоједоброузподсећањедаје
прошлегодинепочетнаценабилавиша
за100динара,кажеМаркоВојновићпо
љопривредникизБуђановаца.Предусев
пластеничкимдињамабилајесалата,ко
јаћепоновобитирасађенанакондиње.
Важно јекаженашсаговорникдасето
комчитавегодинесмењујубиљневрсте.
Сасремскихпољаовихданабересеи

кукурузшећерац.Многипољопривредни
цинасвојимњивамаимајуовубиљнувр
сту,којастижераноиможеданапочетку
сезонедонеседобрузараду.

МаркоВојновићкажедајешећерацна
његовимњивама у веомадоброј конди
цијиидаобећавадобаррод.
–Почелисмоибербукукурузашећер

ца. Задовољан сам посебно имајући у
видучињеницукаквисувременскиусло
вибилиупретходномпериоду.Тренутна
ценанавеликојеод25до30динарапо
комаду,штојезадовољавајућетврдиВој
новић.
Иначенасремскимњивамајеизгоди

неугодинуповећавајусеповршинепод
кукурузом шећерцом. Сиже рано, већ у
првој половини јуна, каже који се овом

врстомпроизводњебавискородеценију.
Кукурузшећерацможедадонеседобру
зараду,алитражидостаулагања,посеб
но ако се прво гаји расад па се касније
износинаотворенопоља.Такођепотреб
нојеидостараднеснаге,посебноувре
мерасађивања,алиибербе.Оноштоје
важноједасеизаовубиљнуврступре
производње мора обезбедити тржиште,
а искусни произвођачи већ имају своје
муштерије на пијацама, или склопљене
уговоресапојединиммаркетима,штоим
овуврступроизводњечинисигурнијоми
профитабилнијом. З. М.

Мар ко Вој но вић у пла сте ни ку

ЗЕЛЕ НА РЕЗИД БА У ВИНО ГРА ДУ ПОЉО ПРИ ВРЕД НЕ ШКО ЛЕ У РУМИ

Важан посао за добар род
УвиноградуСредњеструч

не школе „Стеван Петровић
Бриле“ у Руми, једине такве
врсте у Срему где се школу
ју пољопривредни и ветери
нарски техничари, у току је
зелена резидба. Виноград је
у веома доброј кондицији и
обећавадобаррод,асадасе
велика пажња поклања зеле
нојрезидби,алиизаштитиод
гљивичних обољења имајући
у виду чињеницу да времен
ске прилике претходних дана
погодујуњиховојпојави.То је
исвојеврснупраксузаучени
ке, који су током годинепрво
стизали теоријска знања о
томпослу.
БошкоМиловановићученик

трећег разреда, смер пољо
привредни техничар у овој
школикажедазеленарезид
ба није тежак посао, али је
веома важан за добар и ква
литетанпринос.
– Прво смо завлачили

ластаре, па смо их одсецали

15 до 20 центиметара изнад
горње жице тако да би сву
хранљиву материју усмери
лиуплод.Овајпосаосеради
неколикопутатокомвегетаци
је,кажеБошкоМиловановић.
Виноградјетренутноуфази

порастабобицаи већ је при
метнодаћегроздбитивелик
ирастресит.Стањејезасада
веома добро каже профе
сор Александар Мишковић и

додаје да ће бити доста ква
литетногрода.
– Очекујемо добар и ква

литетан род. Остављали смо
један ластар, један грозд,
кажеМишковић.
А да би се до квалитетног

родадошломорасесачувати
здравствено стање виногра
да.Овихданапомносепрати
појава гљивичних обољења
која могу да нанесу велику

штетувиновојлози.
– Тренутне временске при

лике,падавинаивисокеднев
не температуре идеалне су
запојавунајтежихгљивичних
обољења као што су пла
мењача и пепелница, па је
заштита обавезна. Ову агро
техничкумера треба урадити
квалитетноинавреме,додаје
Мишковић.
Подсетимо, зеленомрезид

бомкојајеурумскојпољопри
вредној школи у току, битно
се може утицати на квалитет
грозђа. Рецимо и то да је,
лачење или плевљење, нај
важнијамеразеленерезидбе,
која представља уклањање
младих ластара са чокота,
којинисупотребниниу теку
ћој вегетацији, нити ће бити
потребнипринареднојрезид
би. Помоћу лачења се може
обавити највећа корекција
основнерезидбеибитноути
цатинависинуприносаиква
литетгрожђа. З. М.

Про фе со ри и ђаци у школ ском вино гра ду
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ПСИ ХИ ЈА ТАР ДР СТА НИ МИР ЧЕКЕ РИ НАЦ ПОВО ДОМ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА
НАЦИ О НАЛ НОГ МЕСЕ ЦА МЕН ТАЛ НОГ ЗДРА ВЉА

„Док то ре, да ли сам ја луд“
У дана шњем све ту не посто ји човек који нема про бле ме. Вре ме на нису без бри жна 

и нико није релак си ран, било где на пла не ти, каже др Ста ни мир Чеке ри нац
Министарство здравља је

јун прогласило Националним
месецомменталногздравља.
У среду 22. јуна, у Неуроло
шкој и психијатријској амбу
лантиОпштеболницеуСрем
скојМитровици,дрСтанимир
Чекеринац, психијатар, гово
риојеоважностипревенције
и унапређења менталног
здравља. Том приликом је
истакао да ментално здра
вље нису тешке душевне
болести, већ се подразумева
да је реч и о поремећајима,
невидљивим за обичног
посматрача.
– Ту спадају и сви анксио

зни поремећаји. Као што је
важно одржавати физичку
кондицију, важно је одржава

ти и ментално здравље. У
последњетригодинеживимо
једанпотпунодругачијиживот
него пре. Сви смо били у
страхуистрепњизбогепиде
мије корона – вируса. Људи
који субилиболесни субри
нули за своје здравље, а
породица чији су чланови
били у болницама су били у
страху.Страхјеуједномтре
нуткупревазишаореалнегра
нице.Саданемакоронеутој
мери,алијереткостдаћевас
неко загрлити и пољубити.
Људисуизгубилипотребуза
другим људима. Предуг је
период који је подразумевао
дасенечеститаслава,дасе
не рукујемо, а што је било
нормалнодопре три године.

Сада се збунимо када треба
дапружиморукунекоме.Сви
смозапочелидругачијиживот
ипостављасепитање,дали
јеовонашановареалности
да ли ћемо се икад вратити
наонопре,рекаоједрЧеке
ринац.
Узсаветедасељудимора

ју постепено враћати себи и
обнављатисоцијалнеконтак
те,дрЧекеринац јенагласио
да страх и даље постоји, те
дасељудинајвишеплашеза
својуегзистенцију.
– Дан менталног здравља

насподсећадапроверимода
ли имамо потребу да одемо

код неког да поразговарамо,
да проверимо да ли добро
функционишемоилинеикоје
сунашетегобе.Важнојесеби
поставитипитање,далинас
тоштоосећамоометаупослу
и животу, каже др Станимир
Чекеринац.
У претходним годинама је

забележен већи број прегле
дакодпсихијатра,алиидру
гачијиприступ.Струкасматра
да је пацијентима више не
представља велики проблем
дасеобратезапомоћинатај
начин покушају да унапреде
квалитетсвогживота.

А. Плав шић 

Симптоми код анксиозно
стимогубитиифизички.То
сунедостатакваздуха,лупа
ње срца, осећај вртоглави
це,убрзанпулс,осећајтре
перењаутелу,акоддепре
сије то су губитак воље,
нерасположење,осећајкри
вице, проблеми са спава
њем, губитак апетита. Због
тихсимптомајепотребнода
особадођенапреглед.
–Дешавалоседаанксио

зниљуди,збогтаквихсимп
тома,одукодлекараопште
праксе или интернисте, па

кадасеиспоставида јесве
у реду, буду упућени код
психијатра. Нема човека
којем није ништа. Свако о
нечему брине. Може да се
деси да поразговарају са
мном, поразмислео томеи
схвате да могу сами наћи
решење и превазићи про
блем.Уданашњемсветуне
постојичовеккојинемапро
блеме. Времена нису без
брижнаиниконијерелакси
ран, било где на планети,
закључује др Станимир
Чекеринац.

Не посто ји човек
који нема про бле ме др Ста ни мир Чеке ри нац

ФОЛ КЛОР НИ АНСАМ БЛ
„БРАН КО РАДИ ЧЕ ВИЋ“ 

Годишњи
концерт
Фолклорниансамбл„БранкоРадичевић”одржаоје

дваконцертазасвојеМитровчане.Првевечери23.
јунанаЖитномтргусунаступиличлановипоставе
дечјегансамблаињиховигостиизКУД„Босут“.Дру
ге вечери на истом месту је одржан концерт првог
ансамбла,ансамблаветерана,женскапевачкагрупа
и„Народниоркестар“подназивом„Селе,жетва је“.
ГостјебиласолистаАлександраПадров.Организа
тор програма је био Центар за културу „Сирмију
март”. И овога пута Житни трг је био попуњен до
последњегместа,штосведочиотомеколикоМитров
чаниценеипоштујусвојутрадицију. А. П.



34 29. JUN 2022.  M NOVINE ДРУШТВО

СЕЋА ЊЕ ДУГО ПОЛА ВЕКА: 

Од колев ке па до гро ба,
Живимоједнипореддругих

утескобнојнишиживота,вре
ме и догађаји нас спајају и
раздвајајууодређеномтрену.
С годинама када носталгија
нараста у нама  сетимо се
тихмоменатакојисунамзна
чили,детињства,школе,учи
теља, другова и свега онога
што је обележило прохујало
време. Жеља да се оживе
сећања,дасепоновосретне
другскојимседелилашкол
ска клупа, тајне, страховало
од јединица,ишлонаекскур

зије,нагнанапоновнисусрет
ђакакојису1972.годинеупи
салисеупрвиразредОснов
не школе „Трива Витасовић
Лебарник“уЛаћарку,уI1.
И тако у суботу 25. јуна

2022.годинеобележилосе50
година од првог разреда, и
некима није било далеко да
дођу из Беча, Цириха, Кру
шевцадабисепоновосрели
иевоциралиуспомененаучи
теља Милана Кузминца 
Милаћка,закогасмотада,аи
сада сви устврдили: Био је

НАШ УЧИ ТЕЉ ЈЕ БИО ПРА ВИ ГОСПО ДИН: Пре 50 годи на са учи те љом Мила ном Кузмин цем – Милаћ ком 
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први господин. Ту су биле и
разредне старешине, настав
ницесрпско–хрватског,Гор
данаРистићиЕвицаСоколо
вић,иуседмомиосмомраз
редуПераЂуришић,настав
никмузичког.Била је топри
лика да поделимо сећање и
наосталенаставникеиучите
љенашегенерације,апосеб
но на другове којих више
немамеђунама.
Разредна Гордана Ристић

намјепослалавеомаемотив
нописмокојенас јеподсети
ло на то колико смо бурно
реаговали када је отишла из

нашешколе.Иакојошмалии
на прагу живота имали смо
свој став и настојали да се
изборимо за њега. Време
проведеноуразговорууззву
ке музике сремских тамбура
шабрзојепротеклоивечеје
завршено са договором за
сусрет 1. септембра када је
првишколскидан.
И отишли смо сви у наше

животеисвакодневицусрећ
ништо смо се срели са кон
статацијомдасмосвидобро
и да нам толико мало треба
дабисмоималисвега.
Мир ја на (Радишић) Мар ко вић 

1972. ГОДИ НЕ УПИ САНИ СМО У ПРВИ РАЗ РЕД

нај леп ше је ђач ко доба
Те1972.годинеушколусу

кренули (а неки су нам се
касније придружили): Горда
наБатаковић,ДраганБабић,
Зоран (Б) Владисављевић,
ГорданаВрсајковић,Љубица
Вуколић, Биљана Говорчић,
Жељко Дивљак, Mирослав
Ковачевић,МилованКокино
вић,Ђорђе Лађиновић, Гор
дана Марић, Славка Нико
лић,ОливераПејовић,Нико
лаПижук,МирјанаРадишић,

Јасна Русин, Сања Сарић,
Горан Станић, Марина
Топић, Ружица Фујта, Горан
Цикуша, Светлана Цуцанић,
МаркоШкиљевић.
Санаманисувише:Душко

Ветмић, Зоран (Л) Владиса
вљевић,НенадДрагојловић,
Милан Илић, Ђорђе Кузма
новић,БранеМаричић,Дра
гана Павловић, Мирјана
Ратић, Славко Раца, Мио
драгШурлан.

У истој клу пи
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ОВАН:Нековамдаје
корисне сугестије
које лако можете да
примените приликом

решавања озбиљних питања.
Потрудитеседаправилнодози
ратесвојстваралачкиимпулсса
заједничким интересима, како
бистенанајбољиначинусклади
лиразликекојепостојеумишље
њу. Тренутно преиспитује свој
односсаблискомособомужељи
дасештобољеразумете.

БИК:Улажетевелики
напор да остварите
позитивне резултате
усвомпрофесионал

ном изражавању, али постоје
изненаднеситуацијекојеремете
ваше планове и пословну кон
цепцију.Потребноједасерасте
ретите од додатних обевеза.
Склони сте честим променама
емотивног расположења. При
жељкујетевишенежности.

БЛИ ЗАН ЦИ: Послов
ни проблеми са који
масетренутносуоча
ватезахтевајудодат

ни напор или добру концентра
цију. Најбоље је да препустите
особамаодповерењадаодлучу
јуонекимзаједничкиминтереси
ма. Добра љубавна стратегија
подразумева и спремност да се
непрекидно превазилазе разли
чита ограничења кроз која про
лазите.

РАК: Делујете амби
циозно пред својом
околином и свима
јасно дајете до зна

ња,данежелитедавамсенеко
супротстављапобилокојојосно
ви. Пажљиво процените ситуа
цијекојезахтевајунекивидризи
ка.Неопходнавам јепородична
хармонија и нечије присуство
какобистеостварилибољупси
холошкуравнотежу.

ЛАВ: Неко вам даје
корисне информаци
је и на такав начин
вам помаже да пра

вилније процењујете различите
пословнемогућностикојеимате
нарасполагању.Јасновамједа
заједнички договори предста
вљају позитиван помак у реша
вању важних пословних и при
ватних или приватних интереса.
Слободно изразите нека своја
потиснутаосећањаилинамере.

ДЕ ВИ ЦА: Неко од
сарадника нема
довољно интересо
вања да испоштује

заједнички пословни договор,
штонеминовноусловљаваодре
ђенигубитак.Делујетезабринуто
због нових информација и про
мена које наговештавају ваши
сарадници.Упорнопокушаватеу
најкраћем року да решите неке
велике проблеме. Склони сте
честим променама расположе
ња,каоидруштвакојепривлачи
вашуемотивнупажњу.

ВА ГА:Делујетевеома
опрезно и не желите
превише да ризикује
теупословнофинан

сијскимпреговорима.Затражите
на време добар савет од једне
старијеособе.Накрајусвећесе
решити на добар начин или у
вашукорист.Прижељкујетевише
разумевањаинежностиуљубав
ном односу. Партнер понекад
иманекенеобичнеидеје.

ШКОР ПИ ЈА:Активно
учествујете у разли
читим преговорима,
тепокрећетеиниција

тивукадгодзатопостоједобри
условизанекуврстууспехаили
добитка.Необазирете семного
на нечије коментаре, посебно
кад они нису у склад са вашим
основним опредељењем.
Љубавни партнер на вас делује
врлоинспиративноинаводивас
наслободнијеизражавање.

СТРЕ ЛАЦ: Потребно
је да осмислите
добарпланидаоста
нете доследни у сва

кој фази спровођења, посебно
кадасеналазитепредсарадни
цимакадавасоспоравају.Након
дужег пословног убеђивања
ситуација ће се променити у
вашу корист. Преплављени сте
различитим емоцијама тако да
пажљивоодмераватедобрупри
лику у којој можете да изразите
својеразноврснежеље.

ЈА РАЦ: Савесно
испуњавате свој део
обавеза и делујете
врло ажурно прили

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

ВО ДО ЛИ ЈА:Уметеда
процените повољну
ситуацију на послов
ној сцени и да осми

слите добар наступ или редо
след потеза пред сарадницима.
Важно једаприхватитепослове
закојеиматедовољнознањаили
искуства.Уљубавномживотуне
можетедаостанетеравнодушни
на нечији утицај. Лагано губите
емотивнуконтролу.

РИ БЕ: Пролазите
кроз различите фазе
стваралачког распо
ложења и стало вам

једасебиобезбедитеоптималне
услове. Обратите пажњу на
реакцију ближе околине, јер
понекаднежелитедаприхвати
те коментаре које доживљавате
као оштру критику. У односу са
љубавнимпартнеромчестопре
узиматеактивнуулогуиспремни
стедапроменитенекезаједнич
кенавикекојевасспутавају.

VREMEPLOV
29. јун

1855. У Лондону изашао први
бројлиста“Дејлителеграф”.
1869. Проглашен Намеснички
уставкојијекнежевинуСрбију
увео у доба уставности. Први
путуисторијиСрбијескупшти
на је постала законодавни
орган, мада са ограниченим
правима.
1882.УБеоградупуштенурад
првисавремениводовод.

30. јун
1859. Чарлс Блондин пред
25.000 гледалаца преко раза
петог конопца прешао изнад
Нијагаринихводопада,изСАД
уКанаду.
1908. У источни Сибир пао
метеор од чије експлозије се
осетило подрхтавање тла и у
централнојЕвропи.

1. јул
1921. Први пут је примењена
вакцина за заштиту деце од
туберкулозе(БЦГ).
2000. Пуштен је у саобраћај
најдужи мост на свету који је
повезаоШведскуиДанску.

2. јул
1900. Гроф Фердинанд фон
Цепелин извршио први лет
ваздушнимбродомнадБоден
скимјезеромујужнојНемачкој.
1964.ПредседникСАДЛиндон
ЏонсонпотписаоАктограђан
ским правима, којим је забра
њенараснадискриминација.

3. јул
321. Римски цар Константин
ИИ, хришћанин, прогласио
недељу за дан одмора и вер
скогобреда.
1583. Руски цар Иван Грозни
убио је,унаступугнева,сина.
Овајаутократаспровеојезна
чајнереформеуРусији,азбог
окрутног односа према боља
рима добио је назив Грозни.
Каотрагичниликбиојеинспи
рација сликарима, музичари
ма, књижевницима,филмским
редитељима.

4. јул
1776.НаКонтиненталномкон
гресу уФиладелфијипотписа
наДекларацијаонезависности
САД,данаспразник,Даннеза
висности.
1807.Рођениталијанскирево
луционар Ђузепе Гарибалди,
вођапокретазанезависности
уједињењеИталије.
1927. Рођена италијанска
филмска глумицаЂина Лоло
бриђида.

5. јул
1879.Рођенамеричкитенисер
и политичар Двајт Дејвис,
министаррата.1900.основао
тениско такмичење које је
добилоимепоњему.
1891. Рођен хрватски песник
АвгустинТинУјевић.
1975.АмеричкитенисерАртур
Ешпостаопрвицрнац који је
победио на турниру у
Вимблдону.

HOROSKOP

Сре да, 29. (16) јун  
Свети Тихон Чудотворац, Епи
скопаматунски

Че твр так, 30. (17) јун  
СветимученициМануил,Савел
иИсмаил

Пе так, 1. јул (18. јун)  
СветимученициЛеонтије,Ипа
тијеиТеодул

Су бо та, 2. јул (19. јун)  
СветиапостолЈуда;Преподоб
ни Пајсије Велики; Свети Јван
Шангајски

Не де ља, 3. јул (20. јун)  
Свети свештеномученик Мето
дије;ПреподобниНаумОхрид
ски

По не де љак, 4. јул (21. јун)  
Свети мученик Јулијан Тарсиј
ски; Преподобна Анастасија
Српска

Уто рак, 5. јул (22. јун)  
Свети свештеномученик Јевсе
вије

Crkveni
kalendar

Па при ке
пу ње не си ром

Са стој ци:8паприка,500600г
сира, мало соли, 4 јајета, по
потреби уље, 1 кашика киселе
павлаке

При пре ма: Паприке издубити
иочиститиодсеменки.Сиризмр
вити,додатијаја,ималосолиако
сирниједовољнослан.Такођеи
киселу павлаку. Све помешати
заједно. Паприке напунити наде
вомислагатиуплехпосутуљем.
Сложенепаприкепрелититакође
уљемиставитиурернузагрејану
на 220 степени, када се паприке
запекуодгоре,окренутиихисма
њити температуру на 200 степе
ни. Пећи док се не запеку и са
другестране.

• Пе пе љу га је до каз да 
ци пе ле мо гу про ме ни ти 
жи вот. 
• Ис ку ство је нај бо љи 
учи тељ у жи во ту. Да је 
скуп – је сте! Али кад 
об ја сни – раз у меш!
• Жи вот ни је про блем 
ко ји тре ба ре шити, већ 
ствар ност ко ју тре ба 
до жи ве ти.
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МИЛАН ЖИВ КО ВИЋ ЕЛЕК ТРИ ЧАР ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ О НАЧИ НИ МА ЗА 
УШТЕ ДУ СТРУ ЈЕ

Одвр та ње сија ли ца
није једини начин
Увремепоскупљењадови

јатост људи за штедњу се
јавља све чешће. Многи су
чулинајавеопоскупљењима
струје, па су већ почели да
правеплановезауштеду.Да
лијезаистамогућеуштедети
струјуикојесуметодезато,
проверилисмосаелектрича
ремМиланомЖивковићемиз
СремскеМитровице.
–Свивећувеликоукућама

имамо неке уређаје новијег
типа, који су сами по себи
штедни,каоштосуледсија
лице,инверторскишпоретии
климе, лед телевизори, веш
машине...Преласкомнаова
кавтипуређаја,којисусами
посебимањипотрошачи,за
разликуодкласичнихшпоре
тасаринглама,обичнихсија
лицасаволфрамом,класич
них клима уређаја, ми већ
штедимо, објашњаваЖивко
вић.
Лето је период када се

интензивно користе уређаји
зарасхлађивањепросторија,
којисудопренеколикогоди
на важили за велике потро
шаче струје. То више није
тако.

–Климауређајебитреба
ло наштеловати да раде
самонеколикостепениниже
од собног ваздуха. На при
мер,акојенапољу30степе
ниЦелзијуса,климуподеси
ти да ради на минимум 24
степена.Многијенамештају
на16или17степени,аона
тада мора да ради нон –
стоп, јернеможедапостиг
нетоликонискутемпературу
упросторијиуконтинуитету.
С друге стране, то није ни
здравозаљудскиорганизам.

Нарочитокадаморатенапу
стити расхлађену простори
ју,паизаћинапољенависо
кутемпературу.Инверторске
климе троше мање елек
тричне енергије од старих,
класичних модела, саветује
МиланЖивковић.
Иаковеликибројдомаћин

става већ користи сијалице
„штедише“,важно језнатии
учемујењиховапредност.
– Када је у питању осве

тљењеукући,увексеможе
одврнутивишаксијалицаса

лустера. Рецимо уколико је
предвиђено шест сијалица,
можете оставити само три
да раде, сасвим ће бити
довољно.Класичнесијалице
се већ полако избацују из
употребеивећинанаскори
сти лед сијалице. За исту
количину светла коју произ
ведуобичнаиледсијалица,
обична потроши више стру
је. Обична сијалица када
ради троши само 10 одсто
на светло, а 90 одсто на
топлоту. Такође, бојлери не
морају бити укључени на
тројкудокгрејуводу,довољ
но јеинадвојцидаостави
те, добићете задовољавају
ћирезултат,закључујеелек
тричар.

А. П.

Милан Жив ко вић

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА НА ТЕРЕ НУ „РАД НИЧ КОГ“

Прихрана
из ваздуха
НатеренуФудбалскогклуба„Раднички“

уСремскојМитровицидемонстрирана је
применадроновазатретманеуодржава
њуфудбалскихтерена,ууторак21.јуна.
Наконпоказневежбепрскањаусевадро
ном на недавно одржаном „Дану поља“
овојебилаприликадасеприкажевише
струкамогућностприменедронова.
–Натерениманакојимјетлорастреси

то,уколикосетретманвршитрактороми
прскалицом,можедоћидооштећења.Ми
такођеинасвимпољопривреднимкулту
рама употребљавамо дрон – прскалице,
штоћесепозитивноодразитинапринос,
а резултате ћемо предочити пољопри
вредницим током зимских предавања,
изјавио је Стеван Савчић, директор
ПољопривреднестручнеслужбеСремска
Митровица.
Одржавањефудбалскогтерена јевео

маважнозакомплетнообезбеђивњеиде
алних услова за спортисте, а челници

„Радничког“ су нагласили да им је задо
вољство бити део савремене примене
технологија.
– До сада смо сва одржавања терена

радилимеханички.Овапрезентацијакоју
смовиделијенештосасвимново,сигур
ноза95одстонесамоСрбијевећиреги
она. Много је лакше и практичније и
сигурноћебитиприступачнијекадтоуђе
уфазу да се може користити наширем
нивоу,рекаојеДраганДеспотовић,спорт

скидиректорФК„Раднички“.
МомирАлвировићиз компаније „Агро

дрон“јеобјасниоприсутнимадатретман
издронаомогућавафудбалскимтерени
мададобијуприхранутачноондакадаје
то потребно, а не онда када временски
услови то дозвољавају. Сам лет дрона
траје релативно кратко, а посао буде
готовнаефикаснији, односноравномер
нијиначин.

А. П.

При ме на дро на у одржавaњу фуд бал ских тере на
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ФУД БА ЛЕ РИ ИНЂИЈ СКОГ „ЖЕЛЕ ЗНИ ЧА РА“ ПОРА ЖЕ НИ У КОВИ ЉУ

„Жеља“ без пла сма на у виши ранг
ФК „Шај каш 1908.“ Ковиљ  ФК „Желе зни чар“ Инђи ја 2:0 (0:0)

ФК „Шај каш 1908.“: Ман
дић,Гојков,Павков,Алимпић,
Заов, Маљурић, Котуљач,
Карас,Веселиновић(К),Нико
лаш,Играчев.Тренер:Душан
Шведић.

ФК „Желе зни чар“: Благо
јевић,Грковић,Бранковић(К),
Нинић, Вучковић (Каурин 7′),
Трбовић, Суџум, Димитрије
вић (Боснић 46′), Дубајић,
Караћ, Лукач (Јерковић 75′).
Тренер:ДеанКатарић.
Фудбалери инђијског

„Железничара“ нису успели
да се пласирају у виши ранг
такмичења,Војвођанскулигу
Југ,јерсупоражениодковиљ
ског „Шајкаша1908.“ удругој
утакмицибаража,2:0.Иначе,
у првој одиграној утакмици у
Инђији екипа „Железничара“
победила је поменуту екипу
резултатом3:1,(2:1).Реванш

утакмица баража за попуну
ВојвођанскелигеЈугодигра
на јеусреду,22. јунанаста
дионууКовиљупредоко700
гледалаца.Утокупрвогполу

временавиђенаје,углавном,
равноправна игра. Пред сам
крај првог дела игре, у 42.
минуту меча, прилику да
затресемрежуимаојеНинић,

играч „Железничара“, али
није успео да искористи
повољнупозицијуаниприли
ку за гол. Лукач је могао да
постигне гол за госте већ у
првимминутимадругогполу
времена. Домаћи голман је
неспретно реаговао након
шута поменутог инђијског
фудбалера али се лопта
одбила од стативу. И у 76.
минуту утакмице виђена је
шансаза„плавобеле“.Сло
боданударацизвео јеЈерко
вићали јелоптаотишлакрај
гола. Први од два гола на
овоммечу виђен је тек у 86.
минуту. Гол је постигао капи
тен „Шајкаша“ Веселиновић,
којијетајчинпоновиоиу88.
минуту меча за коначних 2:0
за Ковиљчане и њихов пла
сманувиширангтакмичења.

М. Ђ.

ФК „ИНЂИ ЈА“

Поче ле при пре ме
са новим струч ним шта бом

Сачу ва ли смо костур еки пе јер је већи на игра ча оста ла. То је добар путо каз за 
наред ну сезо ну у којој се нада мо да ћемо испра ви ти гре шке из прет ход не, а уз то и 
да ћемо дове сти аде кват на поја ча ња која ће нам помо ћи да се пла си ра мо у нај е лит
ни ји сте пен так ми че ња Супер лигу Срби је, рекао је капи тен Вла дан Мило са вљев
Фудбалери„Инђије“супоче

ли са припремама за нову
сезону у Првој лиги Србије.
На Градском стадиону „Тојо
тајерс“ извршена је прозивка
анаконњеипрвитренингса
углавномистимсаставомеки
пе али са новим стручним
штабом.Играчи су сепоново
окупили након месец дана
паузе а о очекивањима пред
новутакмичарскусезонугово
риојезамедијекапитенВла
данМилосављев.
–Сачувалисмокостуреки

пе јер је већина играча оста
ла. То је добар путоказ за
наредну сезону у којој се
надамо да ћемо исправити
грешкеизпретходне,аузтои
да ћемо довести адекватна
појачања која ће нампомоћи
дасепласирамоунајелитнији
степентакмичењаСуперлигу
Србије,рекаојеМилосављев.
Играче у „зелено  белом“

дресуочекујенеколикоприја
тељских сусрета у току при
премазановусезонуочемује
говорио помоћни тренер

Јован Голић. Играче очекује
шестнедељаприпремаитре
нинга,неколикопријатељских
утакмица,аод7.јулаекипаће
бити на десетодневним,
базичнимприпремаманаЗла
тибору.
– За противнике ћемо,

углавном, имати екипе из
наше лиге, али и екипу „Кру
пе“ из Босне и Херцеговине.
Послеприпремасевраћамоу

Инђију где ћемо генералну
пробу против „Радничког“ из
Новог Београда одиграти 23.
јулананашемтерену,рекаоје
Голић и додао да ће екипа
датисвојмаксимумкакобисе
пласиралиувиширанг,штоје
ипримарнициљ.
–Накрајуминулесезонеу

Супер лигу су отишли „Мла
дост ГАТ“ и „Јавор“. Уместо
њих сад су новосадски „Про

летер“и„Металац“изГорњег
Милановца. У Првој лиги
Србије биће приближан ква
литетекипакаоиупретходној
сезони,  рекао је Голић и
додаонакрајудајеутомран
гу такмичења око пет, шест
екипарачунајућииФК„Инђи
ја“, који ће себорити за пла
сман у елитни ранг такмиче
ња.

М. Ђ.

Игра чи ФК „Инђи ја“ на оку пу
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У МИ ТРО ВИ ЦИ ОДР ЖА НА ЗА ВР ШНА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА 
,,МОЈ ПР ВИ СМЕЧ”

Мла ди од бој ка ши
по ка за ли сво је зна ње

Мушки одбојкашки клуб „Срем Итон“
из Сремске Митровице уз подршку Од
бојкашког савеза Србије организовао је
прошле недеље школу одбојке која је у
протеклој сезониприхватилавеликиброј
дечакасатериторијеГрадаиоколине.По
редцентралнешколеодбојкеумитровач
којосновнојшколи„СлободанБајићПаја“
коју су водили Зоран и Јован Ковачић,
тренинзима и такмичењима прикључила
су седецаизшколеодбојкеБратислава
Достанића(„Б.П.Пинки“),основнешколе
изНоћаја(тренерПетарШарић)иЕрдеви
ка(тренерСлавкоДрагановић).
Назавршномтакмичењукоје јеодржа

ноуСпортскојхали„Митровачкегимнази
је“првоместоосвојила јешколаодбојке

из„Бајићеве“школе,другајешколаодбој
кеизНоћајаатрећисуЕрдевичани.
Медаље је најбољим екипама уручио

Александар Андоновић, тренутно најбо
љимитровачкиодбојкашкоји јеспортску
каријеру отпочео у градским клубовима
„Срем022“и„СремИтон“апотомнизго
динаиграозаједаноднајуспешнијихсрп
скихклубова,београдску„ЦрвенуЗвезду“.
ЗахваљујућипрограмуОдбојкашкогса

везаСрбије,,Мојпрвисмеч“СремскаМи
тровица поново добија одличну базу за
развојмушкеодбојкеаиунареднојсезо
ниносилацовихактивностићебитипро
фесорЗоранКовачићусарадњисаодбој
кашкимклубом„СремИтон“.

Д. М.

За јед нич ка фо то гра фи ја са за вр шног тур ни ра

ЧЕТИ РИ МЕДА ЉЕ ЗА АТЛЕ ТИ ЧА РЕ „СРЕ МА“

Ведран Самац
поно во шам пи он
АтлетскоПрвенствоСрбијезасенио

ре одржано је токомвикенда, 25 и 26.
јуна2022.годинеуКрушевцу.Такмича
риАтлетског клуба „Срем“ изСремске
Митровице  освојили су четири меда
ље.Временскеприлике,нарочитопрвог
дана, нису погодовале атлетичарима,
поготовоонимау техничкимдисципли
нама.
ВедранСамац је нови  стари првак

Србије у дисциплини бацање копља.
Победио јесахицемизпрвесеријеод
69,03 метара . Због повреде врата у
саобраћају током ове недеље бацао
јеколикосеморадабиосвојиотитулу
првака.
Велико изненађење приредила је

МилаМиљковићкада јепосталавице
шампионкаСрбијеудисциплинибаца
њекладива (4кг).Иако јошувекмлађа
јуниоркаона је хицемод38.82метара

обезбедила  сребрну медаљу испред,
такође митровчанке Ање Шкорић, до
прошле године чланице АК „Срем“ а
садачланицебеоградског„ТопЈумпа“.
Славко Стевић је наступао у дисци

плинескокувисумоментукадјеневре
мебилонајјачеипрескочио2,08метара
штојебилодовољнозасребро.
Јована Шубатлија је у дисциплини

3000 метара са препрекама за сени
орке била другопласирана, Трчала је
12:18,46штојебилодовољнозасигур
нузавршницуиместонапостољу.Дан
раније је трчала 5000 метара  и у тој
трци била четврта са новим личним
рекордом19:30,00.
АлександраКостадиновићјеосвојила

бронзанумедаљуутрцина5000мета
расавременом18:46,65иодржалакон
тинуитет освајања медаља на држав
нимпрвенствима.

СРЕМ СКА МИТРО ВИ ЦА
Јав ни час бале та
и модер ног пле са

У организацији Спортског плесног
клуба  „Сирмиум денс“ и Спортског
савеза Града Сремска Митровица у
недељу 26. јуна одржан је јавни час
балетаимодерногплеса.Напросто
руреконструисаногтеренаСоколског
друштва, популарног „Партизана“,
окупиосевеликибројгледалацаужи
вајућиубајцикојусуприредилиуче
ници Олене Римац. Њен дугогоди
шњирадиупорностуразвојуспорт
скогплесаунашојсрединизасијаоје
кроз прелепе кореографије сјајних
дечакаидевојчица,чланова„Сирми
умденса“.

АТЛЕТ СКО ПИО НИР СКО
ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

Тара Жарић и Лазар 
Ђако вић злат ни
УСремскојМитровици, наАтлетском

стадиону у суботу 25. јуна одржано је
атлетскоПрвенствоВојводинезастари
јепионире.
Такмичари Атлетског клуба „Срем“

освојили су укупно осаммедаља–две
златне, три сребрне и три бронзане.
ТараЖарићјепобедилаутрцина1500
метара резултатом 5:31,0 у соло трци
док јеЛазарЂаковићпостаопрвакВој
водинеубацањукопља (600г)резулта
томод41,51метар.
Двесребрнемедаљеосвојила јеИва

Бежановић,најпреускокуувиссапре
скочених1,54метара,апотомиубаца
њу копља (400г) новим личним рекор
дом 36,16 метара. Другопласирани је
био и Михајло Вук Комленић у својој
првој трци на 2000 метара резултатом
7:14:3.Двебронзанемедаљеосвојиоје
ДавидПерковић у дисциплинама баца
њекладива(4кг)са24,12метараибаца
ње диска (1кг) 32,50 метара. Бронзану
медаљуосвојила јеиКатаринаШкорић
у дисциплини бацање копља (400г) са
новимличнимрекордом35,24метрадок
јеускокуудаљбилапетауВојводини.

Д. М.
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Атле ти ча ри АК „Сир ми ум“
и тре нер Горан Павло вић

Два сре бра
за митро вач ки
сто ни тенис 

Протеклогвикендаусуботу25.јуна,
на 11. међународном Видовданском
стонотенискомтурнирууБоснииХер
цеговини–„Модричаопен2022“такми
чаритренерСТК„Сремспин“Живан
Јовановић освојио је две сребрне
медаљеудветакмичарскекатегорије
(4959,60+).Наовомквалитетномсто
нотенискомтакмичењуучествовалоје
осамдесетакиграчаизБоснеиХерце
говине,Хрватске,ЦрнеГореиСрбије.

Трој ка из бло ка

НакошаркашкомтеренунаГрадској
плажи у Сремској Митровициу неде
љу 26. јуна одржан је традиционални
хуманитарнитурнирушутирањутројки
„Тројкаизблока“.Организатортурни
ра јеХуманитарнаорганизација „Срби
заСрбе“којајеод2012.годинеоргани
зовала преко 1000 турнира и помогла
огромном броју угрожених породица
са територије целог Балкана и бивше
Југославије. Турниру су се одазвали
Митровчаниииграчиизмногихнасеља
априсутнапубликауживалајеуњихо
вимпокушајимаикошаркашкомумећу.

Протеклог викенда Крушевац је био
домаћин сениорског Првенства Срби
је у атлетици. Учествовали су најбољи
атлетичаринашеземље,па јетакмиче
њебилоникадквалитетније.Уизузетној
конкуренцији, атлетичари „Сирмиума“
освојилисучетиримедаље.Новаста
рашампионкаСрбијеубацањудискаје
Драгана Томашевић. У истој дисципли
ниМирјанаДасовићосвојила јебронзу.
Мирјанаједругогданатакмичењаосво
јиласреброудисциплинибацањекугле.

Јуниор Илић Петар освојио је бронзу
у бацању диска. Првог дана такмиче
ња временски услови били су изузетно
лоши,јерјезасвевреметрајањатакми
чењападала јакакиша,што јеуогром
ној мери утицало на квалитет самих
резултататакмичења.ТренериАтлетског
клуба „Сирмиум“ задовољни су осваја
њемчетиримедаље,собзиромдајена
првенствунаступалосамоседамтакми
чараовогклуба.
 Д. М.

СЕНИ ОР СКО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У АТЛЕ ТИ ЦИ

Чети ри меда ље
за „Сир ми ум“

Мар ко Лазић ново име 
митровачке атлетике
Атлетскиклуб„Сирмиум“иГрадСрем

ска Митровица протеклог викенда били
судомаћинипојединачногПрвенстваВој
водинезапиониреипионирке.
Домаћиатлетичарипоновосудомини

рали и остварили запажене резултате.
Новоиме„Сирмиума“јеМаркоЛазићкоји
јеосвојиосреброускокуувисузлични
рекордод1,64метра.СтрахињаЧикићје
освојиосреброна300метараибронзуу
трци на 100метара са препонама.Сте
фанЂонићјебиодругина100метараса
препонамадокјеЛукаКрњевићбиоброн
зани у бацању копља, уз лични рекорд.
Правихитбила јештафета4x100мета
ракојајеосвојилазлатоусаставу:Лука
Крњевић,МаркоЛазић,СтефанЂонићи
СтрахињаЧикић. Тренери ГоранПавло
вићиСлободанМацановићистичудасу
поносни су на ову генерацију, те да им
јециљстварањеекипезанаступуКупу
европскихшампионазанеколикогодина.
Подсетимо,атлетичари„Сирмиума“били
су трећи уЕвропи 2010. године када су
билиодличнинатакмичењууПољскоју
најјачојатлетскојконкуренцији. Д. М.

Петар Илић (први с десна) на побед нич ком посто љу
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ДРА ГА НА ТОМА ШЕ ВИЋ, ПЕТО СТРУ КА ОЛИМ ПИЈ КА ИЗ СРЕМ СКЕ МИТРО ВИ ЦЕ У 
ОДЛИЧ НОЈ ТАК МИ ЧАР СКОЈ ФОР МИ НАСТА ВЉА СЕРИ ЈУ ДОБРИХ РЕЗУЛ ТА ТА

Побед нич ко посто ље за митро вач ку 
амба са дор ку срп ске атле ти ке

Недав но осво је на 
злат на меда ља 

Дра га не Тома ше вић на 
Бал ка ни ја ди и 

потвр да
 више го ди шње
 доми на ци је на 

про шло не дељ ном 
држав ном првен ству 

Срби је 
под се ћа ју на

 нај бо ље так ми чар ске 
дане митро вач ке 

атле ти чар ке која је за 
два де се так 

годи на врхун ског
 бавље ња овим 

спор том осво ји ла 
више од 50 одлич ја и 

уче ство ва ла на свих пет 
олим пиј ских 

над ме та ња, укљу чу ју
ћи сва европ ска и 

свет ска првен ства.
 Таквим так ми чар ским 

кон ти ну и те том
 тре нут но не може

 да се похва ли нико 
од срп ских атле ти ча
ра. Пред Дра га ном је 

овог лета нови иза зов 
 Европ ско атлет ско 

првен ство у Мих не ну

Љубитеље спорта и нарочито атлет
ских дисциплина обрадовала је недав
на вест да је репрезентативка Србије
и чланица Атлетског клуба „Сирмиум“
Драгана Томашевић на Балканском
сениорском атлетском првенству одр
жаномурумунскомградуКрајовиосво
јила златну медаљу. Бацачица диска
која се својим резултатима одавно
уписала на листу најбољих српских
атлетичарки свих времена остварила
јехитацод58,16метара,што јеу јакој
конкуренцији преко двадесетак атлет
скихфедерацијабиоодличанрезултат.
Апсолутну доминацију у Србији Драга

најепотврдиланадржавномпрвенству
које јепротеклогвикендаорганизовано
уКрушевцугде јебиланајбољаоства
рившидаљинуод55,40метара,увеома
лошимвременскимусловима.
Податакда јепослезлатанаЕвроп

скомзимскомбацачкомкупу2019.годи
не и сребрне медаље на прошлогоди
шњој Балканијади Драгана Томашевић
поновонапобедничкомпостољуобра
довао јеињенесуграђане,становнике
СремскеМитровице –Драганиног род
ног града за који је изузетно везана и
укомејепровелачитавукаријеру,упр
кос многим примамљивим понудама

са стране. Посебан куриозитет пред
ставља податак да је такмичарка која
се у својој петнаестој години први пут
опробалаубацачкимдисциплинама,за
22 године битисања под скутима „кра
љице спортова“ учествовала на свих
петолимпијскихнадметања,укључујући
сваевропскаисветскапрвенства.Тоје
чињеницавреднапоштовањаакознамо
дајеприступнајвећиматлетскиммани
фестацијама условљен одговарајућим
резултатима, односно траженим нор
мама. Таквим такмичарским континуи
тетомтренутнонеможедасепохвали
нико од српских атлетичара. По више

Дра га на Тома ше вић и тре нер Дани ло Крти нић
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струком учешћу на олимпијским смо
трамаузДрагануТомашевић,актуелног
носиоца државног рекорда у бацању
диска,самосуДрагутинТопић,Оливера
ЈефтићиИванаВулета(Шпановић).Са
различитихиностранихидомаћихнад
метањадонела јепрекопедесетмеда
ља,међукојимасусветримедаљеса
Медитеранских игара, три медаље са
Универзијада, пет медаља са европ
скихкуповаишестмедаљасаекипних
првенстава Европе. Подсетимо да је
митровачкаатлетичаркабиладвоструки
финалистасветскихпрвенставаипето
струки финалиста европских шампио
ната.Удванаврата, заједно са својим
тренером,проглашаванајенајуспешни
јоматлетичаркомудржавиадвапутаје
билаикапитенрепрезентацијеСрбије.
За потребе националног тима понекад
учествујеудисциплинибацањакуглеса
којом је још као девојчица имала прве
бацачкетренинге.Вишепутајепрогла
шавана је за најуспешнијег спортисту
Војводине, Срема и Сремске Митро
вице. Интересантан податак који смо
сазналиуразговорусањенимстручним
штабомкажедајеДраганаТомашевић
носилацапсолутнихрекорданадваде
сетак атлетских стадиона широм бив
ше Југославије. Проносећи име своје
државеиградасвудајерадодочекана
а на појединим атлетским митинзима,
каоштојеједномприликомбиослучају
Загребу, предпунимстадионом спикер
јепосебнопоздравиоинагласиопрису
ство вишеструке олимпијке и најбоље
бацачицедискаизсуседнеСрбије.
Остварени резултати на Балканија

ди и државном првенствуСрбије, пре
ма речима тренера Данила Кртинића,
потврда су Драганине одличне такми
чарске форме и обећавајући су пред
борбузаавгустовскиевропскиатлетски
изазовуМинхену.
–Драгана јенапротеклојБалканија

ди доказала врхунску форму победив
шидвеизузетнетакмичаркеизГрчкеи
Украјине које су на ранг листи тренут
но боље одње за два или три метра.
Ово је изузетан резултат у околности
ма када Балканско првенство не чини
самоосамдодесетфедерацијакаошто
јебилонекад,већ јеонопроширенои
отвореног јетипапаукључујеАустрију,
Украјину, Израел, Хрватску, Словенију,

Молдавију, Азербејџан и друге удаље
ниједржаве.Тостваразнатнојачукон
куренцијуичинидапрвенствоБалкана,
каоиМедитеранскеигре,представљају
такмичењакојесеникаконесмејупот
ценити.Освајачимедитеранскихмеда
љауглавномпостануиносиоциевроп
скихмедаља, рекао је тренер Кртинић
који је творац Драганиних успеха,њен

„саборац“ на атлетским борилиштима
одпрвих
такмичарскихданаалиипредседник

Тренерске организацијеСрпског атлет
ског савеза и први човек удружења
олимпијаца.
Наша најбоља бацачица диска са

Увек кан ди дат за финал не бор бе и меда ље
Први у низу међународних атлет

ских успеха Драгане Томашевић било
јеЈуниорскоевропскопрвенство2001.
године, да би коју годину касније на
светском шампионату у Хелсинкију
2005. године „заблистала“ каозванич
нонајвећеатлетскоизненађењегоди
не. Тада је виђена као потенцијал за
највишестепеникеевропских,светских
и олимпијских постоља. Богату кари
јеру није успела да крунише олимпиј
ском медаљом. У врхунском спорту
то није неуобичајена појава, јер се у
датом тренутку коцкице на „поклопе“
на начин како би такмичар и његови
навијачи желели. Према речима тре
нераКртинићасакојимаћесенесум

њиво сложити свако ко иоле познаје
ДрагануТомашевић,она јефина,кул
турна, образована и васпитана особа
којојјепонекадфалилоспортског„без
образлука“,дрскости,чакинекеврсте
„саможивости“ како кажењен тренер,
јер то су одлике већинешампиона. У
Драганиној каријери дешавало се да
врхунскирезултатииостваренедаљи
не са тренинга нису „преписиване“ у
завршници појединих великих такми
чења. Превелика одговорност, опте
рећење резултатом, временски усло
ви, сатница иместо такмичења, само
сунекиодузрокакојимогупокварити
дугоочекиванитренутаккаријересва
ког спортисте. И поред тога што су

се у дисциплини бацања диска поја
вљивале нове снаге, атлетска јавност
и публика уСрбији уДрагани су увек
видели кандидата за финалне борбе
имедаље. После ере чувенеНемице
ФранкеДичуследило јевременепри
косновене Хрватице Сандре Перко
вић, двоструке олимпијске победни
це и петоструке европске првакиње.
Мало је познат податак да суСандра
и српска репрезентативка изСремске
Митровице заједно атлетски одраста
лерадећиподзаједничкимтренерским
надзором читаве припремне периоде.
Многе године провеле су заједно, па
међуњимапостојенераскидиваприја
тељскавезаипоштовање.

Са злат ном меда љом на побед нич ком посто љу сени ор ске Бал ка ни ја де 

У овом тре нут ку бит но ми је да будем здра ва и да могу 
што боље да тре ни рам и при пре мам се за пред сто је ћа 
так ми че ња. Воле ла бих да кари је ру кру ни шем још неким 
добрим резул та ти ма, јер ово би за мене било сед мо 
европ ско првен ство. Мислим да је то само по себи 
вели ки успех. Нарав но да ми недо ста је нека од меда ља 
са нај ве ћих европ ских, свет ских и олим пиј ских так ми
че ња, али у атле ти ци је неза хвал но било шта прог но зи
ра ти, каже Дра га на Тома ше вић
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Лето је
Лето је, гори звезда. А од спорта –

ништа.Уствари,увекиманешто,али
некаковишевуче ’ладнопивонапла

жи,негодаџеџишкодкућеигледаштомало
бедеодспорташтосеодигравапоовојвру
ћини.
Истина,почеојеВимблдон,паетоприлике

замало ложења наНолета када догура до
завршнице. Ако не испадне још у време
писања овог текста. Ал’ није ваљда толико
луд.
Дајенекесрећеибожијеправде,садаби

гледалиСветскопрвенствоуфудбалуииспи
јалихектолитрепива.Алине,неком јепала
напаметсјајнаидејадасеСветскоиграна
зиму.КажунекаоморинамучиуКатарууово
добагодине,пазато.СамонекаАрапитурају
своје петродоларе у џепове фудбалских
моћника,играћесеинаМарсуакотреба.
КадсмовећкодАрапаињиховихноваца,

ово је време када можемо да уживамо у
сапуницамавезанимзатрансфереигласине
које их прате. Наравно, погодићете, у глав
нимулогамасуклубовиувласништвумили
јардеракојитрошекаодасутранепостоји.
Милионилетенасвестране,аонинајпамет
нији већ сад завршавају послове и доводе
играче. Јер треба их уклопити у састав и
припремитизанареднусезону.

Пословично, највећа зеза је на Острву.
Логично, јер пливају у парама. Сити је већ
одрадиопосаодеценије,реклобисе.Дове
ли су вундеркинда из Борусије, Ерлинга
Халанда.Дечкојеубицадечијеглица,иживо
меинтересујекакоћесеснаћиуновојсреди
ни. Енглеска му дефинитивно паше, али је
питање како ће се уклопити у Гвардиолин
концептигребезкласичногшпица.Наравно,
Шпанацћегледатидаприлагодиигруновој
аквизицији, али то је процес који траје.Ако
будемртватркасаЛиверпуломкаопрошле
сезоне,временанећебитимного.
Ливерпул,садругестране,гледаданаста

випаметнопословањесаминималнимраси
пањемновца.УдомилисуМанеаипослали
гаунемачкиБајерн.Салахјетакођенаизла
зним вратима, а из Бенфике су довели
суперталентованогДарвинаНуњезау тран
сферу који са бонусима може достићи 100
милионаевра.
Арсеналсетакођепаметнопонаша,већсу

се појачали на неколико позиција, а главни
циљ им је довођење Габријела Жезуса из
Ситија,којисенашаоунемилоститренераи
најебаозбогконцепталажнедеветке.
Манчестернастављадасебрукаупрела

зномроку.Оваагонијатрајевећгодинама,а
изгледадајеиРоналдудопиздело.Португа

лац је апеловао на клуб да се активније
укључи на тржишту, или ће да пали. Како
стваристоје,одошесви,остаосамоон.Пог
бусупустилизаџабедасевратиуЈувентус,
аплатилисугаистомклубу100милионапре
шестгодина.КристијанЕриксенсеспомиње
као могуће појачање, али питање је да ли
Данац жели да уканали своју каријеру у
моментукадасебуквалновратиоизмртвих.
УШпанијису,очекивано,најактивнијиРеал

и Барса. Мадриђани, актуелни европски
прваци,одлучилисудасебепочастеједним
појачањем тешким100милиона.Довели су
извесног Орелиена Чуаменија, француског
репрезентативца који игра на позицији зад
његвезног.Бићету јоштрошења.Аштаће
каддођезима?ШтобирекаоВучић,купаће
селадномводом.
Барса је нагналададоведеЛевандовског

изБајерна.Какостваристоје,посаојезавр
шен,аБаварцисадатврдепазаригледајуда
штовишеошишајуКаталонце.
Ипак,менијенекаконајдражавестдабиу

наредној сезони могли да гледамо Рајо
Ваљекано који у свом саставу имадве кла
сичне кукерде. Реч је о Едисону Каванију и
РадамелуФалкау.Акостезаборавили,тосу
онадва јужноамеричкашпица која су своје
временомалтретиралипротивничкеодбране

широмЕвропе.Јестедасуупознимгодина
ма,алисвакакобињиховангажмануслаба
шном Ваљекану био довољан разлог да се
пратењиховимечеви.Иевентуалнозатегне
„триплус“накладионици.

Треба споменути и одлазак две живе
легендеизклубоваукојимасудобрано
пустили корење. Дани Алвеш напушта

Барселону,аМарселињоРеалМадрид.Обо
јицасупровеливећинукаријереусвојимклу
бовима,акаоследећадестинацијаспомиње
сеВаљадолид,којијеувласништвуРоналда.
Оногправог.
Штосетичеосталихлига,засадајемирно.

Реално,неочекујесевећаактивностнегоу
Шпанији и Енглеској, које финансијски ипак
шијуостатакЕвропе.Италијајеземљаукојој
би могло бити акције, а за сада је највећа
вест повратак сина развратнога Лукакуа из
ЧелзијауИнтер.Додуше,самонапозајмицу.
УНемачкој,Бајернкројиекипузаследећу

сезону, онако како само они знају. Уваљују
играчепопапренимценама,адоводезасит
нулову.КажудаБорусијарадидобарпосао
идаселепопојачаладосад.
Незнамсадзаштосамсвеовонаписао,јер

реално,ништаодовоганеморадаседеси.
Али, не може да шкоди. Ионако нам треба
разбибригадокцедимопивонаплус30.

Да је неке сре ће и божи је прав де, сада би гле да ли Свет ско 
првен ство у фуд ба лу и испи ја ли хек то ли тре пива. Али не, 
неком је пала на памет сјај на иде ја да се Свет ско игра на зиму. 
Кажу нека омо ри на мучи у Ката ру у ово доба годи не, па зато. 
Само нека Ара пи тура ју сво је петродола ре у џепо ве фуд бал
ских моћ ни ка, игра ће се и на Мар су ако тре ба

својим тренером интензивно
радинаприпремизаЕвроп
скишампионаткојисеод15.
августа одржава уНемачкој.
Припреме подразумевају
свакодневне преподневне и
поподневнетренинге.Тренер
Кртинић уверен је даДрага
на може остварити пласман
у финале највеће европске
манифестације, а познато је
да у атлетици сам улазак у
финале представља одли
чан успех, чак и у случаје
вима кад изостане медаља.
Затофиналистимаатлетских
такмичења припада посебан
финансијски и сваки други
третман.
Митровчанка блиставе

спортске каријере којабипо
спортском карактеру, упор
ностииначинурадаморала
бити узор будућим генера
цијама спортиста, осећа се
одлично и потврђује да је у
добројтакмичарскојформи.
– У овом тренутку битно

ми је да будем здрава и да
могуштобољедатренирам
и припремам се за предсто
јећа такмичења. Волела бих
да каријеру крунишем још
неким добрим резултати
ма, јеровоби заменебило
седмо европско првенство.
Мислимдајетосамопосеби
великиуспех.Наравнодами
недостајенекаодмедаљаса
највећихевропских,светских
и олимпијских такмичења,
али у атлетици је незахвал
но било шта прогнозирати.
Ово је техничка дисципли
на и многи фактори у дели
ћу секундемогуда утичуна
резултат.Свакакобимизна
чилодауђемуконкуренцију
најбољих европских такми
чаркикакобихсеборилаза
највиши пласман, каже Дра
ганаТомашевићкојаговорио
незаборавним искуствима и
сусретимакојеједоживелау
досадашњојкаријери.
–Немамзачимдажалим

јер сам током каријере про
путовала цео свет, упознала
дивне људе и видела раз
личите културе. У светској
атлетици много је квали
тетних људи јер нема зави
сти и љубоморе. Ми смо
сви пријатељи, поштујемо
и подржавамо једни друге
без обзира на националну
припадност,каженашасаго
ворница која потврђује речи
Данила Кртинића да сва
ка Олимпијада представља
јединствено искуство у коме
иакосве„врви“оденергијеи
такмичарског набоја, постоје
међусобни коректнииприја
тељскиодносикојисусвима,
паиДраганиињеномтрене
ру „помогли да постану још
бољиљуди“. Д. Мостар лић
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Сао бра ћај ни шпиц
у Бео гра ду, ’вата ње кри ви не
и пасто ра ла на срп ски начин

Градоначелник Београда Алек
сандар Шапић рекао је да ће
приоритет током његовог ман

датабитидаБеоградбуде„шампи
онусвимобластима“,штојесасвим
у реду. Шапић, и сам шампион и
истакнутирепрезентативацуватер
полу, не пристаје на мање.  И не
треба.Шампионскићесеухватитиу
коштац са загађењем ваздуха у
нашој престоници, а као једну од
мера предлаже да се у саобраћај
номшпицузабранидасеувозилу
налази само једна особа. Не знам
далииматепредставукакоизгледа
Београд у саобраћајном шпицу,
вероватновамсебар једномдого
дилодасенађетеутоппаклу.Ине
дајбожедасенекосанекимчврк
не, ето колапса и ето вишесатног
застоја. То су чари велеграда кроз
који је лепо с времена на време
проћи,аликоликојелепоживети...
Мада,кадпомислимколикосесил
ногсветадоселилоуБеоград,чисто
сумњам да је све баш тако лоше.
Откудсенисупреварилипаотишли
у Српску Црњу или Белу Паланку,
например?НегосесјатилиуБео
град,утајекспреслонацгденивра
баца више нема и где само они
најжилавији могу да преживе. Да,
није него! Ено је Бела Паланка,
пуста и чиста, да дишеш до миле
воље.Али,Србиманиједодисања,
очигледно.Имастварикојесевише
цене од чистог ваздуха. То око
чистог ваздуха ми мало претерује
мо.НијеБеограднинајвећининај
загађенијиграднапланети.Имаих
коликотидушаиште,аопетљуди
воле да живе у граду. Баш, баш.
Такоданисмоништапосебнокадје
тастварупитању.Свудајемање–
вишеслично.
То што је шампион Шапић сми

слио,незнамкакоћедаможе.Фор
малноправно, нијепроблем, једна
градска одлука и то је све. Али у
пракси и животу можда будемало
повуци – потегни. Шапић је рекао
да „уколико желимо чист ваздух

морамосвибитиспремнинажртву“.
Е,утомгрмулежизека.Азеказна
да буде непредвидив. Колико смо
мизаистаспремнинадобровољну
жртву, генерално гледано? Колики
нам је степен емпатије и чега смо
спремнидасеодрекнемозаопште
добро. Лично мислим, за опште
добро, ничег. Спремни смо да се
одричемо за своју децу, за своју
кућу и породицу, али за друге?
Нисамсигурна.Али,добро,хајдеи

дапретпоставимодаћедобардео
људибитиспреманнажртву,коли
којетопроценат,стварнонезнам.
Икренућедасепридржавајунових
правилаигресведокневидедасе
ту ’вата кривина на сваком ћошку.
Јеровдеје ’ватањекривиненешто
као национални спорт и доказ
виспреностиидруштвеногутицаја,
каовидикакомисеможејерсамја
неко,могудасепаркирамгдехоћу,
могудатутњимкомшијиизнадгла

ве докле хоћу, могу и волим. Баш
волим да будем неко. А обичан
свет, који није неко, сасвим добро
разуме ту игру, па те који су неко
заобилази у широком луку. И оби
чан свет добро зна  да ми међу
собомипредорганима гоњењани
случајно нисмо једнаки. Међутим,
обичног света је много више од
онихкојисунеко,патајсветидена
квантитет.Ови који сунеко, ’ватају
наснагу,амиосталинамасовност.
Итакоодесвеутрилепе.Ибашда
видимкакоћеовимаштосунекои
возеовенабуџенеџиповедазабра
недасесолошврћкајуусаобраћа
номшпицу?Њихнехватајуникад
причајунамобилнителефон,дочим
сунашегтехничкогуредникадобро
ребнули.Алионневозиџипа,него
дрндавог пасат каравана, а и не
изгледа тако да би неко помислио
даможедабуденеко.Дечкојепри
стојан.

Дакле,штасмоимали?Племе
нитуидејушампионаградона
челника Београда која може

да буде одлична, али не мора да
значи. Јамужелим све најбољеи
дамууспезамисао.Али,дасевра
тимнаБеоградкаоекспреслонац.
Односнољудскужељуи хтењеда
живибашутомекспреслонцу.Тоје
нештоштони једанМемедовићна
овомсветунеможедапромени.А
Мемедовић се баш труди, шета
перушку у српским вукојебинама и
ваби нас да се вратимо у тај чист
ваздух,крушкеоскорушенасваком
кораку, први комшија на пушкомет.
Можеш да сечеш шуму, ловиш и
криволовиш, здрава храна, нема
холестерола,имасвегалепога,ал’
џабе. Јок море, нема повратка, ко
једном збрише оданде где медвед
носипошту,тајсемајцитамовише
не враћа. Па макар му забранили
дабудесаму колимаусаобраћај
ном шпицу. Повешће дете, ташту,
свастику. Снаћи ће се већ некако.
Све јебољеодидилеипасторала
насрпскиначин.

Овде је ’вата ње кри ви
не нешто као наци о
нал ни спорт и доказ 
виспре но сти и дру

штве ног  ути ца ја, као 
види како ми се може, 
јер сам ја неко, могу 
да се пар ки рам где 

хоћу, могу да тут њим 
ком ши ји изнад гла ве 

докле хоћу, могу и 
волим. Баш волим да 
будем неко. А оби чан 
свет, који није неко, 

сасвим добро раз у ме 
ту игру, па те који су 

неко зао би ла зи у 
широ ком луку



Ре дак ци ја М но ви на рас пи су је

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОДЕ ЛА ПРИ ЗНА ЊА И НАГРА ДА МИТРО ВАЧ КИМ ЂАЦИ МА ГЕНЕ РА ЦИ ЈЕ

Они су понос Срем ске Митро ви це
Ви сте понос ваших роди те ља, ваших шко ла и нашег гра да, рекла је гра до на чел-

ни ца Све тла на Мило ва но вић

Нај бо љи ма, међу нај бо љи ма, ђаци-
ма гене ра ци је основ них и сред њих 
шко ла доде ље на су при зна ња и вред не 
награ де у четвр так 23. јуна у Град ској 
кући у Срем ској Митро ви ци. За 18 ђака 
гене ра ци је обез бе ђе не су дипло ме, 
ком пле ти књи га и нов ча не сти му ла ци је 
у виси ни од 20.000 дина ра. При ли ком 
уру че ња награ да гра до на чел ни ца Све-
тла на Мило ва но вић је овим успе шним 
мла дим људи ма поже ле ла све нај бо ље 
у даљем шко ло ва њу.

– Пра вил ник пре ма коме се одре ђу је 
ко ће бити ђак гене ра ци је састо ји се из 
два дела. Први део чине успе си са так-
ми че ња, Вуко ва дипло ма, као и успех 
у шко ли. Међу тим, онај дру ги део, не 
мање важан, одно си се на зала га ње 
уче ни ка у одно си ма са сво јим школ-
ским дру го ви ма и настав ни ци ма. Ви сте 
понос ваших роди те ља, ваших шко ла и 

нашег гра да, рекла је гра до на чел ни ца 
Све тла на Мило ва но вић. 

Срем ска Митро ви ца ове годи не има 
11 ђака гене ра ци је основ них и седам 
ђака гене ра ци ја сред њих шко ла, а 
награ де су за све исте.

– На овај начин жели мо да пока же мо 
деци да бри не мо о њима, зато што су 
њихо ва постиг ну ћа завид на и да жели-
мо да се вра те у свој град, када завр ше 
шко ло ва ње, рекла је Сне жа на Коње вић 
заме ни ца начел ни ка Град ске упра ве за 
обра зо ва ње.

Међу ђаци ма гене ра ци је и овај пут се 
нашла Анђе ла Томић, која је била ђак 
гене ра ци је и пре чети ри годи не, када је 
завр ши ла основ ну шко лу. То је доказ да 
се под стрек и те како испла ти.

– Дра го ми је што сам поно во овде. 
Сећам се да ми је и у основ ној шко ли 
био изу зет но леп осе ћај доћи овде и 

при ми ти награ ду и при зна ње. Надам се 
да ћемо се ми, свр ше ни сред њо школ-
ци, овде опет вра ти ти, да при ми мо сти-
пен ди је и да ће се и даље наш рад и 
труд вред но ва ти. Пла ни рам да упи шем 
Музич ку ака де ми ју у Бео гра ду, изја ви ла 
је Анђе ла Томић, ђак гене ра ци је Сред-
ње музич ке шко ле „Петар Кран че вић“. 

У име свих награ ђе них при сут ни ма 
се обра тио ђак гене ра ци је Митро вач ке 
гим на зи је Дани ло Митро вић.

– С обзи ром на то коли ко је Митро-
вач ка гим на зи ја јака обра зов на инсти-
ту ци ја, част је бити ђак гене ра ци је 
у таквој шко ли. Ово је под стрек за 
даље напре до ва ње и раз вој. Изу зет-
ну захвал ност дугу је мо Гра ду Срем ска 
Митро ви ца, рекао је Дани ло Митро-
вић, буду ћи сту дент Елек тро тех нич ког 
факул те та.

У при год ном кул тур но умет нич ком 
про гра му пово дом све ча но сти уче ство-
ва ле су фла у тист ки ње Леа Неди мо-
вић и Ире на Панић, као и хар мо ни каш 
Бошко Пет ко вић, а сво тро је су тако ђе 
ово го ди шњи ђаци гене ра ци је. 

А. Плав шић
Фото: Б. Туца ко вић

Основ не шко ле
„Бран ко Ради че вић“ Кузмин – Бошко 
Пет ко вић;
„Јован Јова но вић Змај“ Мар тин ци – 
Дејан Вујић;
„Три ва Вита со вић Лебар ник“ Лаћа рак – 
Мари ја Ана Кузми нац;
„Јован Попо вић“ Срем ска Митро ви ца – 
Леа Неди мо вић;
„Јован Јова но вић Змај“ Срем ска Митро-
ви ца – Нико ли на Мићић;
„Бошко Пал ко вље вић Пин ки“ Срем ска 
Митро ви ца – Ива Села ко вић;
„Сло бо дан Бајић Паја“ Срем ска Митро-
ви ца – Јова на Вре кић;
„Све ти Сава“ Срем ска Митро ви ца – 
Лазар Ратић;
„Добро сав Радо са вље вић Народ“ 
Мачван ска Митро ви ца – Уна Стан ко вић;
„Митро вач ка гим на зи ја“, основ но обра-

зо ва ње – Мар ко Пепел че вић;
Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“, 
основ но обра зо ва ње – Ире на Панић

Сред ње шко ле
„Ради вој Попо вић“ Срем ска Митро ви ца 
– Јова Стан ко вић;
„Митро вач ка гим на зи ја“ Срем ска Митро-
ви ца – Дани ло Митро вић;
„Дра ги ња Ник шић“ Срем ска Митро ви ца 
– Јеле на Здје лар;
„Пре храм бе но – шумар ска и хемиј ска 
шко ла“ Срем ска Митро ви ца – Јова на 
Хинић;
СТШ „Нико ла Тесла“ Срем ска Митро ви-
ца – Сте фан Васи ље вић;
Еко ном ска шко ла „9. мај“ Срем ска 
Митро ви ца – Нико ли на Нена до вић;
Музич ка шко ла „Петар Кран че вић“ 
Срем ска Митро ви ца – Анђе ла Томић

Митро вач ки ђаци гене ра ци је

Митро вач ки ђаци гене ра ци је 

Све тла на Мило ва но вић


