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У СРПСКОМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У ВУКОВАРУ ОБЕЛЕЖЕН ДРЖАВНИ ПРАЗНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, 
СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

ПРАЗНИК КОЈИМ СЕ СЛАВИ ЈЕДИНСТВО, 
СЛОГА И ЗАСТАВА КАО СИМБОЛ ДРЖАВНОСТИ

Српски културни центар из Вуковара 
обележио је 15. септембра Дан српског 
јединства, слободе и националне 

заставе који се празнује у Републици Србији 
и Републици Српској. Гостима се у сали 
СКЦ-а најпре обратио Генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар 
Накић који је објаснио у чему је значај овог 
празника који се прославља 15. септембра 
на дан када је 1918. године пробијен 
Солунски фронт који је означио коначно 
ослобођење Србије од аустроугарске 
окупације.

– Овај се празник слави од прошле 
године, када је Влада Републике Србије 
донела закон да се Дан заставе, српског 
јединства и слободе слави на датум пробоја 
Солунског фронта. Важно је напоменути 
да је Србија у Великом рату дала милион 
жртава, што је изузетно велика жртва. 
Наша земља изгубила је трећину свог 
становништва, у том рату изгинуло је 
пола мушке популације Србије. Празник 
пледира на српско јединство и слогу чега, 
ја лично, мислим да има довољно, али 
наравно да увек може и више и боље 
на начин како је то говорио и наш свети 
владика Николај, „треба се умножити, 

обожити и сложити” и када се код нас 
Срба то деси онда смо у стању да сваки 
наш проблем решимо на најбољи начин 
– рекао је Генерални конзул Александар 
Накић у изјави за медије након свечаности.

О значају самог празника и историјском 
контексту настанка српске заставе као 

симбола српске државности говорио је 
историчар и председник Одбора за културу 
и спорт ЗВО-а Вељко Максић.

– Први помен српске заставе догодио 
се у 11. веку када је Михајло Воисављевић 
од римског папе затражио краљевско 
признање, а тада је морао добити и заставу. 
Када је реч о другим важним моментима 
везаним за заставу ту дефинитивно спада 
Први српски устанак који је изнедрио 
неколико застава, јер је готово сваки 
српски војвода имао своју заставу. То, 
наравно, не значи да Срби и раније нису 
имали заставу, имали су је и за династије 
Немањића али, нажалост, оне до данас 
нису сачуване. У Хиландару се чувају 
неке које могу да се повежу са царом 
Душаном и неким другим владарима. Оно 
што знамо да је каталонски картограф 
средином 14. века забележио заставу 
цара Душана која је била жуте боје са 
црвеним двоглавим орлом који се као 
мотив појављује све до данас у обележјима 
српске државе, односно у њеном грбу – 
истакао је Максић.

Као можда најзначајнији тренутак у 
стварању српске заставе Максић је истакао 
1835. годину када је Србија добила први 

Генерални конзул РС у Вуковару Александар Накић
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модерни Устав у ком се налазио и део 
који се односио на српски грб и заставу.

– Било је јасно дефинисано да је црвена 
боја била прва, друго поље било је беле 
боје док је треће било челично загасите 
боје. Међутим, она, као ни сам Устав, није 
заживела, али већ 1838. године кнез 
Милош Обреновић тражио је и добио од 
султана заставу у бојама које су и данас 
присутне, односно црвено-плаво-белу 
тробојку, и од тада српска застава све 
до 1918. године има управо те нијансе. 
Ступањем у заједнички државу Срба, Хрвата 
и Словенаца службена застава мења и 
поредак боја у плаву, белу и црвену и 
постаје југословенска. Данашњи изглед, 
застава Србије добила је 2006. године 
када је усвојен нови Устав и 2009. године 
када је то законски коначно регулисано 
– испричао је Максић.

СВОЈЕ РАТНЕ ЗАСТАВЕ СРБИ НИКАДА 
НИСУ ИЗГУБИЛИ

Занимљива је чињеница коју је Вељко 
Максић изнео у свом предавању да током 
Првог светског рата ни један пук Српске 
војске, а било их је 51, није изгубио своју 
ратну заставу.

– У Војном музеју налази се 46 застава, 
једна је у Паризу, док судбина четири 
преостале није позната због свега што 
се догађало касније, односно у Другом 
светском рату. Једно од питања које се 
намеће је застава „Другог коњичког пука 
цар Душан”, која се налази у Војном музеју 
у Београду, али иста је изложена и у музеју 

у Бечу. Додуше, ова друга је у веома 
очуваном стању и чини се као да никада 
и није била на фронту па је вероватно 
реч или о реплици или о фалсификату 
– закључио је Максић.

Разлог због кога је Српски културни 
центар организовао обележавање овог 
празника је његова историјска конотација.

– Након што смо два пута са Генералним 
конзулатом Републике Србије у Вуковару 
организовали свечаност поводом Дана 
државности Републике Србије, а с обзиром 
да је ово новоустановљени празник 
одлучили смо да и њега прославимо. 
Овај празник има и значајну симболику 
коју носи у свом називу, а то су српско 

јединство, слобода и национална застава 
као сегменти националног идентитета и 
идеали који на одређени начин повезују 
све Србе па су тако важни и за нас који 
смо остали ван наше отаџбине и матице. 
Ако већ говоримо о српском јединству 
као вечитом идеалу и, можда, вечитом 
проблему, низ је примера кроз целу 
историју, а најбоље је то окарактерисано 
у стиху химне Боже правде у којем се 
каже: „Слога биће пораз врагу”. О слободи 
као још једном значајном идеалу нашег 
народа пример налазимо и у личним 
именима. мушком Слободан или женском 
Слобода, а ако говоримо о националној 
застави као делу нашег идентитета, како 
државног тако и националног, тежину има 
поготово међу нама Србима у Хрватској. 
Прошетајте било којим местом у Хрватској, 
са било којом другом заставом, неће вас 
нико ни приметити, али прошетате ли се 
са заставом Србије имаћете проблем с 
полицијом, односно са законом и свим 
осталим – истакао је директор СКЦ-а 
Срђан Секулић.

Секулић је још додао да СКЦ 
Вуковар нема свој дан нити славу па се 
временом овај датум можда претвори и 
у обележавање Дана Српског културног 
центра.

Свечаности у СКЦ-у присуствовали 
су гости из друштвено-политичког 
живота српског народа са истока 
Републике Хрватске као и свештенство 
Српске православне цркве на челу са 
осечкобарањским епископом Херувимом.

 Славко БУБАЛО

Директор СКЦ Вуковар Срђан Секулић

Генерални конзул Накић и Осечко-барањски владика Херувим
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ПАРАСТОСОМ НА МЕСНОМ ГРОБЉУ И ПОЛАГАЊЕМ ВЕНАЦА ОДАНА ПОЧАСТ СВИМ ПОГИНУЛИМ И НЕСТАЛИМ БОРОВЧАНИМА 
У ПЕРИОДУ ОД 1991. ДО 1996. ГОДИНЕ

СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ РАТА У БОРОВУ

Организатор комеморације је Веће 
српске националне мањине општине 
Борово које се већ традиционално, 

сваког 15. септембра молитвом и полагањем 
венаца присети својих погинулих и несталих 
сумештана у рату од 1991. до 1996. године. 

– Данас се сећамо наших погинулих и 
несталих мештана. Однеле су их 90-е године, 
однеле су њихове животе, жеље и снове. 
Они нису дочекали мир, а мир је највећа 
благодат човечанства, њега 
славе све религије света, 
налази се у свим песмама 
и поздравима. Са овог 
места желим поручити да 
мир влада свуда где живи 
српски народ и сви остали 
народи који желе да негују 
слогу и братство – рекао 
је председник Већа српске 
националне мањине општине 
Борово Душан Латас. 

Парастос је служен на 
боровском гробљу испред 
споменика на којем су 
уклесана имена 54 погинула 
Боровчанина. 

– Ово није коначан број, 
жртава има још. Српска заје-
дница у тим ратним годинама 
није имала евиденцију која је 

прављена у континуитету и особе чија се 
имена налазе на споменику су они којих 
смо могли да се сетимо и чија је родбина 
пристала да овде буду уписани. Ту су 54 
имена, а ако буде било потребе и жеље 
ми ћемо уклесати и друга имена, али се 
свих њих сећамо у молитвама и својим 
трудом и радом покушавамо да сачувамо 
од заборава губитак који је за породице и 
нашу заједницу немерљив – додаје Латас. 

Међу бројним мештанима 
Борова који су дошли да одају 
почаст својим сумештанима 
била је и Милка Савић која 
је дошла да се присети свога 
супруга.

– Данас сам дошла да 
се присетим свога супруга 
који је погинуо 1991. године. 
Прошла је 31 година од тада, 
али он као да је јуче погинуо 
и сећања су још увек чврста. 
Само да не буде рата, ово 
све друго је добро – каже 
боровчанка Милка. 

Парастос су служили бо-
ровски свештеници Чедо 
Лукић, Драган Сердар и ђакон 
Здравко Бошковић, док су 
венце положиле делегације 
Већа српске националне 
мањине општине Борово и 

породице несталих, Општине Борово, 
Заједничког већа општина Вуковар, 
Самосталне демократске српске странке, 
Већа српске националне мањине Вуко-
варско-сремске жупаније, Генералног 
конзулата Републике Србије у Вуковару 
као и бројна друга удружења која делују 
на подручју ове општине. 

Маја МИЛАНОВИЋ 
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ПОМЕН СРБИМА СТРАДАЛИМ У РАТУ ДЕВЕДЕСЕТИХ
Српске организације на 

челу са Већем српске 
националне мањине 

Града Вуковара традиционално 
су се друге суботе у септембру 
окупиле на вуковарској Алеји.

Том приликом одржан је 
парастос и положени су венци 
више српских организација у 
помен на све пострадале Србе 
током ратних деведесетих 
година у Вуковару. 

- Веће српске националне 
мањине Града Вуковара сваке 
године организује парастос 
жртвама рата, припадницима 
српске заједнице, нашим 
људима који су настрадали у 
периоду од 1991-1995. године. 
На Алеји се окупљамо сваке 
друге суботе у септембру, а 
поред тога и пре полагања венаца одржава 
се литургија и парастос у храму Светог 
Николаја у Вуковару. За нас је изузетно 
важно да имамо место где можемо да одамо 
почаст и да се сетимо наших најмилијих, али 
исто тако веома је важно да се заједно и у 
молитвеном сабрању сетимо управо свих 
оних који су настрадали, а за чију судбину 
се још увек не зна. Године су учиниле своје 
и временом се све мањи број људи овде 
окупља, али пред нама је да тај осећај усадимо 
код млађих генерација које и не знају да 

се ми овде окупљамо сваке друге суботе 
у септембру. То је потребно јер онај ко не 
памти своје претке он нема ни прошлост, 
а нема ни своју будућност – истакао је у 
свом обраћању председник ВСНМ Града 
Вуковара и Заједничког већа општина Дејан 
Дракулић.

Неговање културе сећања веома је 
важно, како због самих жртава и њихових 
породица, тако и због потребе да се не дође 
до једностраног приказивања догађаја, 
у овом случају ратних збивања из прве 

половине деведесетих година прошлог века.
- Ми бисмо требали сваки дан да се 

присећамо оних који су настрадали јер то 
је изузетно важно да се присећамо наших 
жртава јер се свима нама могла десити таква 
судбина и сви смо ми у неком моменту имали 
мету на леђима. У тој ситуацији обележавамо и 
страдање цивилних жртава које су у Вуковару 
настрадале и пре почетка ратних дејстава. 
Управо са сећањем на ту жртву можемо 
да извучемо и поуку за будућност како се 
такве ствари не би више никада поновиле 

– нагласио је Дракулић.
Венце на централни 

крст који се налази на Алеји 
положили су представници 
Већа Српске националне 
мањине Града Вуковара, 
Заједничког већа општина, 
Генералног конзулата Репу-
блике Србије у Вуковару, 
Већа српске националне 
мањине Вуковарско-сремске 
жупаније, општине Борово, 
вуковарске Просвјете и 
Самосталне демократске 
српске странке. Пре самог 
полагања венаца у храму 
Светог Николаја одржана је 
литургија и парастос који је 
служило више свештеника 
Епархије осечкопољске и 
барањске. 

Срђан СЕКУЛИЋ

ОДРЖАН ПАРАСТОС НА ВУКОВАРСКОЈ АЛЕЈИ
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ЖРТВЕ НЕ СМЕЈУ ДА БУДУ ЗАБОРАВЉЕНЕ
У МОРАВИЦАМА ОДРЖАН ПАРАСТОС ЗА СРБЕ ИЗ ТОГ СЕЛА УБИЈЕНЕ У ЈАДОВНОМ ОД СТРАНЕ УСТАШКИХ ВЛАСТИ

У  Моравицама је у недељу 4. септембра, 
у тамошњој цркви Св. Великомученика 
Георгија, одржан парастос за 25 

мештана овог насеља који су 1941. 
одведени у Јадовно где су их усташе побиле. 
Сем двадесетак мештана, парастосу су, 
присуствовали конзул Генералног конзулата 
Србије у Ријеци Ненад Маричић, заменик 
градоначелника Врбовског Ђорђе Бусић,  
председник тамошњег ВСНМ-а Милан 
Вукелић и председник пододбора Просвјете 
у Моравицама и водитељ црквеног хора 
Новица Вучинић. Парастос је служио 
моравички парох, протојереј-ставрофор 
Јеленко Стојановић.

- Трудимо се да одржавамо културу 
сећања, па се неколико пута током године 
присећамо наших предака одведених од 
усташких власти у јуну 1941. године без 
икаквога разлога. Никада се нису вратили 
кући већ су убијени у Јадовном и другим 
стратиштима усташког режима у време 
Другог светског рата. Изузетно драго да 
је данас са нама био конзул Маричић и 
заједно са окупљеним мештанима одао 
почаст жртвама - рекао је председник ВСНМ 
Моравица Милан Вукелић. 

Том приликом конзул Ненад Маричић 
разгледао је новоосликани храм, посетио 
парохијски дом и упознао се на који начин 
функционише живот у парохији.

- Сарадња са Генералним конзулатом 
у Ријеци нам је веома важна. Ту сарадњу 
бих оценио као изврсну и продуктивну 
јер осим редовних посета активностима и 
манифестацијама које организујемо током 
године, конзулат помаже и практично па 
је неколико наших организација успешно 
извршило пријаве на разне конкурсе у 
Републици Србији. Наши грађани имају 
заиста квалитетну и професионалну подршку 
особља конзулата - нагласио је Вукелић.

Доградоначелник Бусић такођер истиче 
нужност одржавања сјећања на све жртве које 
су Моравичани и становници других мјеста 
поднијели у Другом свјетском рату, било 
да су пале као жртве окупатора и усташе, 
да су одведене у логоре или ликвидиране 
у мјестима становања.

- Постоји спомен-плоча на којој су имена 
217 одведених људи. Зато српска заједница 
његује успомене за жртве комеморацијама 
и одржавањем спомен обиљежја – рекао 
је Бусић.

МАСОВНА ХАПШЕЊА ЗАПОЧЕЛА 13. 
ЈУНА 1941.

Усташе су са масовним хапшењима у 
Српским Моравицама започели 13. јуна 
када су одвели трговца Милоша Томића 
из његове радње коју су том приликом 

Прота Јеленко Стојановић, Генерални конзул РС у Ријеци Ненад Маричић и председник ВСНМ Моравица Милан Вукелић

потпуно опљачкали. Пет дана након 
хапшења радњу су запечатили и рекли 
да је она сада њихова. Истог дана ухапшен 
је и железничар Владо Докмановић којег 
су усташе као и Томића одвели у Огулин. 
Заједно с њима у Огулин су одведена још 
23 становника Српских Моравица, од којих 
су већина били железничари, трговци и 
гостионичари, а последњи на попису 
био је свештеник Владимир Дуић. Међу 
ухапшенима се нашао и отац чувеног глумца 
Пере Квргића, Милан, успешан пословни 
човек који је на железничкој станици имао 
закупљен ресторан. По доласку на станицу 
у Српске Моравице ухапшени су одведени 
у жандармеријску станицу где су везани, а 
затим потрпани у вагон на којем је писало 
„покварено воће” и одвежени у Огулин, а 
одатле у логор Даницу, па у Госпић. Већина 
је погубљена у Јадовном или на Пагу. 

О страдању својих очева и браће мештани 
Српских Моравица сазнали су тек у јулу 1941. 
године. Усташке власти су 25. августа име 
Српских Моравица променили у Хрватске 
Моравице. Декретом из 1993. године из 
имена места нестаје придјев „Српске” па 
Српске Моравице остају само Моравице. 
Према последњем попису из 2021. године 
Моравице имају 502 становника док их је 
2011. године било 664.

Славко БУБАЛО
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„НЕГУЈЕМО СЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ ФАШИЗМА И НАЦИЗМА”
НА СЈЕЊАКУ КОД ПОЖЕГЕ КОМЕМОРАЦИЈА ЗА 438 ЖРТАВА УБИЈЕНИХ У ВРЕМЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Веће српске националне мањине Пожешко-
славонске жупаније, Удружење антифа-
шистичких бораца и антифашиста 

Пожеге, Градско веће српске националне 
мањине Пожега, СДСС Пожешко-славонске 
жупаније, Историјско друштво Пожега и 
низ других удружења грађана Пожеге 
организовали су комеморацију за 438 жртава 
убијених у усташком сабирном логору Пожега 
током Другог светског рата. Том приликом 
заменик пожешко-славонског жупана Никола 
Ивановић прочитао је окупљеним грађанима 
изјаву сећања.

- Ми, на овај начин, негујемо сећање на 
жртве фашизма и нацизма. Срби, Хрвати и 
други народи ових крајева 1945. године, 
заједничким су снагама, победили фашизам 
и нацизам, укључујући и њихове домаће 
варијанте. Заједно смо победили највећа зла 
у историји. У ово наше време развијаћемо 
демократију и бранити достојанство свих 
грађанки и грађана Републике Хрватске – 
рекао је том приликом Ивановић.

Полагањем венаца на Сјењаку код 
Пожеге и молитвом у цркви Светог Георгија 
у Пожеги одана је почаст жртвама сабирног 
усташког логора у Пожеги. Тај логор деловао 
је током лета и јесени 1941. године. У логору 
је истовремено могло бити смештено 10 
хиљада заточеника, а кроз њега је, за неколико 
месеци његова постојања, прошло више од 
20 хиљада људи, већином Срба и Словенаца. 

Међу заточеницима је било Хрвата, 
Рома и Јевреја. Срби су довођени из 
Славоније, Подравине, Босне. Кроз логор 
је у 19 регистрованих транспорта прошло 
9028 Словенаца. Многи заточеници тога 
логора депортовани су у нацистичке логоре, 
а део je протеран у Србију. Логор је био 
смештен на Сјењаку, уз пут који води из 
Пожеге према Каптолу. Заточеници су ту 

боравили у изузетно тешким условима. 
Логор у Пожеги затворен је захваљујући 
снажном притиску на представнике усташке 
власти дела пожешких грађана хрватске 
народности. 

- Надлежна власт у Пожеги је 1941. 
године упутила Врховном оружничком 
заповедништву и Министарству Хрватског 
домобранства, односно Главном стожеру 
допис у којем пише да су усташе 26. августа 
убили свих 400 заточеника логора у Пожеги. 
Као разлог тога злочина наведено је да су 
се заточеници побунили, напали стражу и 
ранили једнога усташкога стражара. Према 
истраживањима Миодрага Бјелића, утврђен 
је идентитет 438 убијених заточеника српске 
националности. Убијени су 26. августа 1941. 
године у том логору. То су били заточеници 
из Босне, углавном са подручја Дервенте. О 
том логору писали су Миодраг Бјелић, Мишо 
Деверић, Иван Фумић, Срећко Љубљановић, 
Дане Павлица, Винко Тадић, Антун Боривој 
Зарић и други познати хрватски аутори – 
рекао је Ивановић.

Жртвама тог логора чланови пожешкога 
СУБНОР-а су 1960. године подигли споменик 
који је почетком деведесетих година прошлог 
века потпуно уништен. Тај локалитет годинама 
су чистили и одржавали чланови Удружења 
антифашистичких бораца и антифашиста у 
Пожеги који су споменик делимично и обновили. 

Славко БУБАЛО
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РАДИО БАНСКА КОСА - ЈЕДИНИ МЕДИЈ 
У БАРАЊИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

МАЛОБРОЈНА АЛИ ДОБРО ОРГАНИЗОВАНА ЕКИПА БРИНЕ О ПРОГРАМУ РАДИЈА БАНСКА КОСА И ВЕЋ ДЕЦЕНИЈАМА КРЕИРА МЕДИЈСКИ 
САДРЖАЈ ЗА СВЕ СТАНОВНИКЕ БАРАЊЕ

Важан сегмент у очувању националног и 
културног идентитета неког народа чине и 
медији на матерњем језику, а када говоримо 

о Барањи једини тамошњи информативни медиј 
на српском језику је Радио Банска Коса. Ова 
информативно-медијска кућа основана је 
1992. године, а њен основни циљ, осим да 
информише, био је усмерен управо ка очувању 
језика и културе Срба на подручју Барање као 
основних елемената њиховог националног 
идентитета. Банска Коса свој програм емитује 
12 часова дневно у времену од 8 у јутро до 
20 часова увече.

- Под овим именом са радом смо почели 
1992. године, мада сам радио у граду Белом 
Манастиру постоји још од 1962. или 1963. године. 
Регистровани смо од 1998. године од времена 
Мирне реинтеграције ових простора у уставно-
правни поредак Републике Хрватске. Имали смо 
тада доста проблема, дуговања су била велика 
и радили смо у веома тешким околностима. Тако 
је било све до 2007. године када је већинско 
власништво над Радијом преузело Заједничко 
веће општина из Вуковара. Ова наша институција 
тада је преузела бригу и о решавању огромних 
финансијских дуговања, а запослени су и нови 
радници, уз напомену да су задржани и сви 
стари радници, и сада можемо да кажемо да 

је наш радио на стабилним ногама и да веома 
добро функционише - истиче директор Радија 
Банска Коса Ненад Јаснић. 

Јаснић је на овом месту пре годину дана 
наследио свог претходника Срђана Колара, а 
до тада је на радију радио као техничар. По 

звању је инжењер електротехнике, а поред 
дужности директора и даље на радију обавља 
и посао техничара.

- Посао техничара и директора не само 
што су дијаметрално супротни него су и 
веома захтевни, али пошто мој колега Бране 
Бошњак и ја радимо у сменама пре подне сам 
директор, а после подне радим онај мени много 
занимљивији посао техничара. Тренутно имамо 
пет стално запослених, двоје новинара Стану 
Немет и Зорана Поповића, нас два техничара, 
а забавне и контакт програме води Александра 
Прокић - објашњава Јаснић који истиче и да 
је техничка оспособљеност радија сада веома 
добра и да је студио потпуно дигитализован. 

- Прошле године студио смо опремили новом 
миксетом, новим линком, а када говоримо о 
запосленима план је да запослимо још једну или 
две особе како би побољшали квалитет нашег 
програма новим емисијама, а верујем да би на 
тај начин побољшали и прилив финансијских 
средстава. Имамо само два новинара и за њих  
је доста напорно да испрате све догађаје и 
дешавања јер наш радио покрива целу Барању 
- прича Јаснић.

Радио се финансира средствима из 
маркетинга, односно од малих огласа, жеља, 
честитки и поздрава, али већи део средстава 

Ненад Јаснић, Зоран Поповић и Бране Бошњак
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остварује пријавама на разне конкурсе које 
расписује матична држава Република Србија 
као и на конкурсе у самој Републици Хрватској.

- Већи део средстава добијамо од Фонда 
за плурализам медија где аплицирамо са 
одређеним емисијама, а од ове године имамо 
могућност да кроз разне пројекте и од општина 
добијамо одређени део средстава. Када је 
реч о матичној држави тамо се јављамо на 
конкурсе које расписује Министарство културе 
Србије и Фонд за избегла и расељена лица АП 
Војводине - објашњава Јаснић.

НОВИНАР СВОЈ ПОСАО РАДИ 24 САТА 
ДНЕВНО

Најстарији и најискуснији радник на Радију 
Банска Коса свакако је Зоран Поповић који је у 
новинарским водама још од 1988. године када 
је као водитељ и спикер радио на тадашњем 
Радију Бели Манастир. То су била времена када 
се још увек радило на магнетофонским тракама 
што са данашњим временима и модерном 
медијском и комуникационом технологијом 
уопште не може да се пореди.

- Била су то времена праве партизанштине, да 
се тако изразим, сналазили смо се како смо знали 
и умели. Опрема на којој смо радили захтевала 
је много више ангажмана и ентузијазма чега 
нам тада није недостајало јер смо на готово 
свакој позицији имали људе који као да су били 
рођени за та радна места. Много тога се од 
тада променило и ја сам овде негде од 2004. 
године након једног периода када нисам радио. 
Кад су ме позвали да се поново ангажујем 
то сам учинио са великим задовољством јер 

овај посао много волим, али 
била су то заиста тешка времена 
радили смо готово без икаквих 
финансијских средстава. Ипак, 
истрајавали смо јер, као што 
рекох, тај посао волимо надајући 
се да ће једног дана стање бити 
боље. И дочекали смо их јер 
нас је преузело Заједничко веће 
општина и од тада можемо да 
кажемо да овај наш Радио Банска 
Коса јесте онакав какав и треба 
да буде - прича Зоран Поповић.

Када је реч о емисијама 
оне су већином забавног са-
држаја уз мноштво краћих 
или дужих информативних, 
контакт и ауторских емисија 
са којима редовно конкуришу 
и на основу којих долазе до сред-
става за финансирање. Поред 
информативних и забавних 
емисија међу најслушанијима 
су „Источни токови”, „Разговор 

с поводом”, „Корак ка једнакости”, „Школска 
клупа”, „Култура петком у два” и „Православље 
вера света”. 

- Када говоримо о слушаности ми смо пуно 
више слушани него што кроз наше контакт 
емисије имамо потврду о томе, а када говоримо 
о генерацијама које нас слушају углавном су 
то средња и она мало старија генерација јер 
данашње млађе генерације заправо функционишу 
на посве другачији начин. Кроз нове, савремене 
медије они сами себи бирају музику, а на исти 
начин се и информишу тако да 
мислим да им локалне радио 
станице заправо и не значе много 
- каже Поповић који поред тога 
што ради на радију пише и за 
српске мањинске листове Извор 
и Новости.

- Новинарски посао је такав 
да га без обзира на смене и не-
какве распореде заправо радите 
цео дан и када сам у тај посао 
улазио тога сам био дубоко 
свестан и то сам прихватио 
као неминовност. Овај посао 
волим и радићу га по свој 
прилици још доста дуго. Када 
је реч о текстовима за новине 
које су другачији медиј од радија, 
који је бржи и захтева краће 
информације, наравно да један 
текст за новине треба да буде 
и опширнији и са много више 
информација. Када пишем за 
ова два наша листа трудим се да 
текстови углавном буду везани 

за живот српске заједнице на подручју Осјечко-
барањске жупаније јер су и недељник Новости, 
а посебно лист Извор конципирани тако да и 
обрађују управо такве теме - закључује Поповић 
који истиче да му је посао у студију ипак дражи 
од оног на терену због контакта са слушаоцима 
што је за њега, како је рекао, и већи изазов.

ЧУЈУ СЕ И У МАЂАРСКОЈ

Радио Банска Коса сарађује и са неколико 
радио станица у суседној српској Аутономној 
покрајини Војводини са којима једном недељно 
размењују прилоге који су занимљиви за једну 
и другу страну.

У смени коју смо посетили осим директора 
Ненада Јаснића и нашег колеге Зорана Поповића 
затекли смо још само техничара Бранета Бошњака 
који нас је упознао са опремом којом располажу 
у студију. Остала нам је тако обавеза да у неком 
наредном периоду разговарамо и са остале 
две колегинице Станом Немет и Александром 
Прокић.

Радио Банска Коса програм емитује на 
фреквенцији 96,9 мегахерца, а покривеност 
је и поред релативно слабог одашиљача који 
ради на 250 вати доста добра јер се налази на 
бељском брду. Захваљујући добром положају 
сигналом Банске Косе покривени су Осијек, 
Валпово, Белишће па све до Доњег Михољца и 
Нашица, а на другу страну до Трпиње и Вуковара. 
Слушани су чак и у Мађарској до Мохача и на 
другу страну до Печуја где такође има Срба 
који им се оданде редовно јављају.

Славко БУБАЛО

Александра Прокић

Стана Немет
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И ОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ОБЕЗБЕЂЕНИ СУ ВРЕДНИ ПОК ЛОНИ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ КОЈИ НАСТАВУ ПОХАЂАЈУ ПО МОДЕЛУ А, 
ОДНОСНО НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧНОМ ПИСМУ НА ПОДРУ ЧЈУ ВУКОВАРСКО-СРЕМСКЕ И ОСЈЕЧКО-БАРАЊСКЕ 
ЖУПАНИЈЕ

ШКОЛСКЕ ТОРБЕ, ПРИБОР И РАДНЕ СВЕСКЕ 
УЧЕНИЦИМА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Председник Заједничког већа општина 
Вуковар Дејан Дракулић 7. септембра 
је са директором Фонда за избегла и 

расељена лица и сарадњу са Србима у региону 
Владе Аутономне покрајине Војводине Душком 
Ћутилом и Генералним конзулом Генералног 
конзулата Републике Србије у Вуковару 
Александром Накићем посетио три основне 
школе са подручја Вукварско-сремске и Осјечко-
барањске жупаније у којима се настава проводи 
по моделу А, односно на српском језику и 
ћириличном писму и поделио школски прибор, 
а ђацима првацима и школске торбе.

– Организовали смо поделу школских 
торби свим ђацима који похађају наставу по 
моделу А у Вуковарско-сремској и Осјечко-
барањској жупанији. То је подела око 1.500 
пакета школског прибора и свески које смо 
посебно направили са ликовима значајним за 
српску заједницу, ове године су то Никола Тесла 
и Марко Тајчевић. Радне свеске су изузетно 
значајне за наше ученике, које од првог до 
петог разреда финансира Фонд. Мирковци и 
Тења добијају од првог до осмог разреда од 
нас, док општине које су у саставу Заједничког 
већа општина где имамо начелнике из редова 
српске националне мањине финансирају радне 
свеске за ученике од петог до осмог разреда. 
Ове године смо набавили радне свеске за 
све наставнике што ће им додатно олакшати 

рад – изјавио је председник Заједничког већа 
општина Дејан Дракулић.

Фонд за избегла и расељена лица и сарадњу 
са Србима у региону Владе АП Војводине за 
ову је намену од 2017. закључно са данашњим 
донацијом издвојио 17 милиона динара, а само 
ове године 5 милиона динара од којих су 4,5 
милиона за радне свеске и 500.000 динара 
за школске торбе.

– Уз подршку покрајинске Владе обезбедили 
смо и за ову школску годину средства за набавку 
школских торби и радних свески за ученике који 
похађају наставу на српском језику и ћириличном 
писму. Купили смо 183 школске торбе и за преко 
900 ученика од првог до петог разреда и радне 
свеске. Данас смо обишли неколико школа где 
смо деци пожелели срећан 
почетак школске године. Овом 
акцијом шаљемо поруку да 
ћемо и у наредном периоду 
као институција из Републике 
Србије бити подршка 
институцијама на простору 
ове две жупаније и пружити 
помоћ најмлађима, али и 
удружењима, оргнизацијама и 
институцијама на наведеном 
подручју – рекао је директор 
Фонда за избегла и расељена 
лица и сарадњу са Србима у 

региону Владе АП Војводине Душко Ћутило.
Посети школама присуствовао је и Генерални 

конзул Генералног конзулата Републике Србије 
у Вуковару Александар Накић који је такође 
истакао важност ове акције.

– Ова сарадња је веома битна због наше 
деце како из ове две жупаније, тако и из свих 
делова где имамо српско дете. Овај вид пажње 
значи и родитељима и деци много јер на тај 
начин не губе свој идентитет и знају да увек 
неко мисли на њих – поручио је Накић.

У Тењи поново први разред на српском језику
Наведена делегација посетила је и поклоне 

уручила ученицима Основне школе Тења где 
је после дуго времена уписан први разред по 
моделу А. Дружење је настављено са ученицима 
Основних школа Бршадин и Маркушица где су 
их дочекали новоизабрани директори Зоран 
Роквић и Данијел Панић.

– Ове године смо уписали 112 ученика, 
од тога је шест првака у матичној школи и 
четири у подручним школама. Нажалост, то 
је пад броја ученика у односу на претходне 
године јер прошлогодишњи осми разред који 
смо испратили је бројио 20 ученика, а ми смо 
ове године уписали само десет. Школске торбе, 
материјали и прибор који ученици добију је 
изузетно квалитетан тако да је то велика помоћ 
родитељима и деци. Наша школа је и пре била 
позната по добром раду, тако да ме приликом 
преузимања функције директора све дочекало 
у најбојем реду. Трудићемо се да тако и остане 
и да увек тежимо према још бољем – каже 
директор Основне школе Маркушица Данијел 
Панић.

Маја МИЛАНОВИЋ
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ПРЕДСТАВНЦИ МИНИСТАРСТВА НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ И АГЕНЦИЈЕ ЗА ОДГОЈ И ОБРАЗОВАЊЕ 
ПОСЕТИЛИ СУ ЗВО И РАЗГОВАРАЛИ О АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА У МАЊИНСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

ОДРЖАН САСТАНАК НА ТЕМУ МАЊИНСКОГ ОБРАЗОВАЊА
У Вуковару је 16. септембра у просторијама 

Заједничког већа општина одржан састанак 
начелника сектора за мањинско образовање 

Министарства науке и образовања Републике 
Хрватске Милана Вукелића и директорке Агенције 
за одгој и образовање Дубравке Брезак Стамаћ 
са председником Заједничког већа општина 
Дејаном Дракулићем и председницом Одбора 
за образовање ЗВО-а Милицом Стојановић. 
Састанак је одржан у циљу решавања актуелних 
проблема и побољшања наставе на српском 
језику и ћириличном писму. 

- Разговарали смо о будућим облицима 
сарадње, заједничком деловању и начину којим 
би се наставницима обезбедили бољи услови 
за рад, а ђацима квалитетније образовање 
и могућности да њихово школовање буде 
употпуњено са новим садржајима – каже 
председник ЗВО-а Дејан Дракулић. 

Након састанка у Заједничком већу општина, 
поменута делегација обишла је новообновљену 
Основну школу Никола Андрић у Вуковару, 
Основну школу Борово и Гимназију Вуковар где 
су се састали са директорима и водитељима 
наставе на српском језику и ћириличном писму. 
Ове школе су истакнуте као позитиван пример 
рада и образовања на подручју деловања 
Заједничког већа општина. У Основној школи 
Никола Андрић и Гимназији Вуковар ђаци који 
наставу похађају по моделу А иду у исту смену 
са осталим ученицима, док је Основна школа 
Борово школа са највећим бројем ученика на 
подручју деловања ЗВО-а. 

- Министарство науке и образовања, Влада 
Републике Хрватске и Агенција за одгој и 

образовање која прати све законе настоји 
и настојаће да се све евентуалне недоумице 
сигурно поправе. Мислим да је ово добар пут, 
Основна школа Никола Андрић и Гимназија 
Вуковар су леп пример где школу похађају 
деца и хрватске и српске заједнице при чему и 
једни и други имају право образовања на своме 
језику и писму. Оно на чему би требало радити 
биће тај тренутак о којем смо разговарали 
да једнога дана на почетку школске године 
имамо и заједничку приредбу поводом првог 
дана школе. Сигурно је да ће, корак по корак, 
сазревати и ситуација. Вуковар је увек био 
мултикултурални град и сигурно да ћемо на 
томе и даље радити – изјавила је директорка 

Агенције за одгој и образовање Дубравка Брезак 
Стамаћ. 

ВАЖНОСТ МАЊИНСКОГ ОБРАЗОВАЊА

На састанку су директори школа и водитељи 
наставе на српском језику изнели проблеме 
и конкретне ситуације са којима се сусрећу у 
свакодневном раду и представљена је ситуација 
у образовању на подручју две најисточније 
жупаније.

- Образовање по моделу А изузетно је када 
говоримо о српској националној мањини важно 
становницима Вуковара, Вуковарско-сремске и 
Осјечко-барањске жупаније. Не смемо заборавити 
да имамо и остале три националне мањине 
као што су Мађарска, Чешка и Италијанска 
национална мањина која у другим деловима 
Републике Хрватске такође негују своју традицију 
и образовање на властитом језику и писму. Зато 
ми је веома драго да смо данас овде у Вуковару 
са представницима ЗВО-а, као нашој важној 
организацији и партнеру у проналажењу решења 
за све оне изазове који стоје пред нама. Оно што 
је најважније је да настава редовно и нормално 
функционише и да су се створили предуслови 
да ученици постигну најквалитетније могуће 
резултате и да заједно са својим родитељима 
и учитељима дају живот школама, а то је оно 
што нас све заједно увесељава – закључио је 
начелник сектора за мањинско образовање 
Министарства науке и образовања Републике 
Хрватске Милан Вукелић. 

Маја МИЛАНОВИЋ
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У РОДНОМ МЕСТУ ПОКОЈНОГ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА ОБЕЛЕЖЕН ЈЕДАН ОД, ЗА ТО МЕСТО, ВЕОМА ВАЖНИХ ВЕРСКИХ ПРАЗНИКА

ЛИТУРГИЈА НА УСЕКОВАЊЕ У КУЋАНЦИМА

МНОГО СКРОМНИЈЕ НЕГО ПРИЈАШЊИХ ГОДИНА ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРАДА ОСИЈЕКА ПРОСЛАВИЛО ЈЕ 
СВОЈУ КРСНУ СЛАВУ ВЕЛИКА ГОСПОЈИНА

ОСЈЕЧКИ СРБИ ПРОСЛАВИЛИ ВЕЛИКУ ГОСПОЈИНУ

Поводом празника Усековање главе Св. Јована 
Крститеља у храму Св. Петра и Павла у 
Кућанцима11. септембра служена је света 

архијерејска литургија. У народу је овај празник 
познатији као јесењи Свети Јован или Јован 
Главосек. Српска православна црква празник 
слави као успомену на дан смрти светитеља 

који се као савременик Исуса Христоса и његов 
крститељ сматра последњим пророком Старог 
и првим пророком Новог завета.

Свету архијерејску литургију предводио 
је епископ пакрачко-славонски Јован уз 
саслуживање осталих епархијских свештеника. 
Поред црквених великодостојника литургији су 

присуствовали и почасни гости, генерални конзул 
Републике Србије у Вуковару Александар Накић 
те министри правде и финанција у Влади Црне 
Горе Марко Ковач и Александар Дамјановић. 
Посебну част својим присуством указали су 
„Чувари христовог гроба“, родом из врличког 
краја, а сада из Батајнице код Београда.

У Кућанцима, родном месту упокојеног 
патријарха Павла, празник Усековања главе 
Светог Јована Крститеља спада у један од 
најзначајнијих православних празника, а осим 
њега једнако тако значајни празници су 13. јул, 
односно Павловдан, када је храмовна слава, 
затим 11. септембар, дан када је рођен патријарх 
Павле, и 15. новембар, дан његовог упокојења. 

Епархија пакрачко-славонска за православне 
Србе је својеврсна света регија у којој Кућанци 
заузимају посебно важно место. О значају 
Кућанаца говори и податак да је у том месту 
приликом посвећења храма обележен јубилеј 
800. година аутокефалности Српске православне 
цркве.

Зоран ПОПОВИЋ

Иако се  један од највећих хришћанских 
празника слави 28. августа Веће српске 
националне мањине Града Осијека је 

славу прославило нешто касније, односно 6. 
септембра. У Црквеном дому у Осијеку како 
то и доликује духу доброг домаћина присутне 
је поздравила и пожелела им добродошлицу 
председница Већа Данијела Јовчић. 

Присутне су поздравили и обратили 
им се и заменик жупана Осјечко-барањске 
жупаније Радомир Чварковић те председник 
Заједничког већа општина из Вуковара Дејан 
Дракулић који су председници и члановима 
Већа пожелели још много успешних година 
у раду на очувању српског идентитета у 
граду на Драви. Осим поменутих слави 
Већа присуствовали су и председник Већа 
српске националне мањине Вуковарско-
сремске жупаније Светислав Микеревић и 
председник Већа српске националне мањине 
Осјечко-барањске жупаније Дејан Јеличић. 

Освећење славског колача и кољива служио 
је архијерејски намесник и осјечки парох 
прота Александар Ђурановић. 

Иако је данашњи број Срба у Осијеку на 

историјском минимуму они који су преостали 
показују жељу да се ситуација промени када је 
у питању очување културе и традиције српске 
заједнице. Корак напред у тој жељи свакако 

је свечано освећење темеља дуго очекиваног 
Српског културног центра у Осијеку које је 
предвиђено за 22. септембар. 

Зоран ПОПОВИЋ



ИЗВОР 302/ 21. 9. 2022. 13ДРУШТВО

ЛИДЕРИ ТУРИЗМА ОСЈЕЧКО-БАРАЊСКЕ ЖУПАНИЈЕ

ЗЛАТНА ПОВЕЉА КУЛТУРНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРУ 
МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ ИЗ ДАЉА

У седишту Осјечко-барањске жупаније 
(ОБЖ) у Осијеку 15. септембра заменик 
жупана Јосип Милетић примио је 

добитнике награде „Сунцокрет руралног 
туризма Хрватске - Санфловер Авард” за 2021. 
годину с подручја Осјечко-барањске жупаније. 
Пријему су присуствовале и Дијана Катица, 
председница Хрватског удружења за туризам 
и рурални развој "Клуб чланова Село" које 
организује ово реномирано такмичење те 
прочелница Управног одељења за туризам, 
културу и спорт ОБЖ Татјана Рот. 

Награде „Сунцокрет руралног туризма 
Хрватске - Санфловер Авард” за 2021. 
годину додијељене су на 5. Међународном 
конгресу о руралном туризму одржаном у 
Цавтату, а добитници с подручја Осјечко-
барањске жупаније су: шампионска титула 
„Велики златни сунцокрет” Ресторан Црна 
свиња - Тера негра кантри клуб, Чепин, 
златна повеља у категорији „Традицијска 
(рурална) гастрономија” Миагро д.о.о. - 
Ресторан Рибњак, Рибњак код Нашица, 
Златна повеља у категорији „Рурално 
туристички пројекти” Културни и научни 
центар Милутин Миланковић, Даљ, сребрна 
повеља у категорији „Вински туризам” 
Винарија Сибер - ОПГ Сибер, Ердут, брончана 
повеља у категорији „традицијска (рурална) 
гастрономија” Крчма Стари млин - Ресторан 
Стари млин, Даљ, брончана повеља у 
категорији „Вински туризам” „ОПГ Александар 

Хорват - Винарија Хорват”, Кнежеви Виногради 
и посебно признање за изузетан допринос, 
очувању традиције и промоцији руралног 
туризма Сеоски туризам Лацковић, Биље. 

Заменик жупана Јосип Милетић честитао 
је свим награђенима те подсетио како 
Осјечко-барањска жупанија, између осталих 
потпора, одобрава и директне потпоре 
за развој туристичке инфраструктуре, 
нарочито смештајних капацитета, као и за 
друге квалитетне пројекте. На тај начин 
подстиче развој и остваривање добрих 
туристичких резултата а, како је рекао, 
туристички показатељи у 2022. години већ 
сада су на историјским нивоима, точније 
изнад оних из 2019. године која је била 
изузетно добра. 

Председница Хрватског удружења за 
туризам и рурални развој „Клуб чланова 
Село” Дијана Катица истакла је како ускоро 
почиње нови конкурс за најбоље актере 
руралног туризма Хрватске те захвалила 
Осјечко-барањској жупанији на дугогодишњем 
партнерству у различитим пројектима. 

- Данас видимо да туризам на овом 
подручју није само Барања. Цела Осјечко-
барањска жупанија напредује у квалитету 
туризма и живота, па и по питању демографије, 
а туризам је „шлаг на торти” који може да 
допринесе укупном развоју - рекла је Катица. 

Говорећи о наградама овом приликом 
издвајамо оне које су отишле у Даљ и Кнежеве 

Винограде. Захваљујући Културно-научном 
центру Милутин Миланковић Даљ је постао 
средиште тог дела Хрватске за астрологе, 
климатологе и друге научнике из подручја 
физике и математике. 

Културно-научни центар налази се у 
родној кући Милутина Миланковића, светски 
признатог научника који се између осталог 
бавио физиком, климом, како на Земљи тако 
и на другим небеским телима, астрономијом 
и циклусима ледених доба. У том се центру 
налазе бројни материјали о раду тог рођеног 
Даљца у чију су част дали име једном кратеру 
на Марсу и једном планетоиду. 

Вино је пак есенцијални део породице 
Хорват кроз генерације. Активном 
производњом у већим количинама као и 
виноградарством окрунили су изградњом 
властитог подрума и погона. Винарија носи 
име по Александру, старијем сину, власнику 
и енологу винарије чија младост, искуство и 
жеља за знањем обећава светлу будућност ове 
породичне винарије. У постојећем капацитету 
већином је заступљена грашевина, а следе 
га рајнски ризлинг, кабернет сувињон, 
кабернет франк и розе. Инсистирање на 
квалитету од самих почетака винарске приче 
обликовало је њихову визију будућности, 
а то је систематско ширење производног 
капацитета и понуде без компромиса на 
рачун квалитете вина.

Зоран ПОПОВИЋ

Ђорђе Нешић, управник Културно-научног центра Милутин Миланковић (други с лева) и Александар Хорват, власник винарије Александар (задњи с десна)
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У СК ЛОПУ ПРОЈЕКТА ЖЕНЕ СА ИСТОКА 2, ЧИЈИ ЈЕ НОСИЛАЦ УДУЖЕЊЕ ЖЕНА „НЕГОСЛАВЧАНКЕ”, У СРПСКОМ ДОМУ У ВУКОВАРУ 
ЈЕ 10. СЕПТЕМБРА ОДРЖАНО КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ СА МИРЈАНОМ БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ

MИРЈАНА БОБИЋ МОЈСИЛОВИЋ У ВУКОВАРУ
Ауторка Мирјана Бобић Мојсиловић публици 

је позната по томе што нема длаке на 
језику. Јавно, на ТВ екранима, кроз своје 

романе и колумне отворено говори о друштву 
и животу. Оно што ову некадашњу новинарку 
чини посебном јесте њена топлина, величина, 
сусретљивост и поштовање према публици. 
Кроз разговор са новинарком Јадранком 
Јаћимовић-Иван књижевница је пред више од 
150 посетилаца, углавном женске популације, 
у Српском дому у Вуковару представила своју 
збирку кратких прича „Баба, немој ништа да 
ме питаш”. То је њена прва књига којом је 
започела књижевну каријеру и која је након 25 
година доживела своје ново издање допуњено 
са девет нових прича.

- Инспирацију за теме црпим из себе и 
око себе. Оно што гарантујем то је сигурно 
јако добар провод уз ове приче за оне који 
немају довољно стрпљења и концентрације 
да дуго буду у једној теми, приче су увек 
фантастичан избор. Ово су приче о љубави 
на један хумористичан начин како сам ја 
то видела пре 20 година, наравно, ту има и 
озбиљних тема. Збирка је допуњена са девет 
нових прича и заправо је то слика наших 
живота, таквих какви јесу – каже Мирјана 
Бобић Мојсиловић. 

Осим промоције наведеног дела којим 
је започела своју књижевну каријеру, ова 
списатељка публици је представила и своје 
виђење света, напретка као и пута којим треба 
корачати како би били срећнији, задовољнији 
и успешнији.

- Победити предрасуде значи не одустајати, 
а предрасуда данас има много. На животу мора 
да се ради, а кључ је у томе да не дозволимо 
никоме да нам убије страст за животом, у 
игри, стварању и природној потреби да нам 
буде лепо и да будемо срећни. Уопште није 
неопходно да неко има пуно пара или да има 
25 година, брзи ауто или најмишићавијег 
мушкарца поред себе, срећа има пуно других 
облика. Трагање за срећом је већ срећа – 
прича ова свестрана модерна уметница која 
за домаћине и публику у Вуковару има само 
речи похвале. 

- Одушевљена сам домаћинима, осећам 
се као светска звезда. Одржала сам сигурно 
неколико хиљада оваквих вечери и имам 
већ огромно искуство. Када изађем на сцену 
одмах видим очи публике и по њима видим 
да ли ћу изаћи срећна или не. Вечерас сам 
веома срећна и много вам хвала на томе, ако 

сам ја вас усрећила и ви сте мене сто пута 
више – додаје Бобић Мојсиловић. 

ДРУГА ФАЗА ПРОЈЕКТА

Пројекат Жене са истока је покренут 
почетком 2022. године са основним циљем 
да повеже и оснажи жене из српске заједнице 
које живе на подручју Вуковарско-сремске 
жупаније, а које се као припаднице ове мањинске 
групе сматрају рањивом групом становништва. 

- Ми смо у склопу пројекта омогућили 
женама да тако јако име доведемо на исток 
Хрватске и како ствари стоје мислим да ћемо и 
у неком наредном периоду врло брзо осигурати 
сарадњу са госпођом Бобић Мојсиловић јер 
она ради и позоришне комаде тако да већ 
можда можемо да најавимо и неку представу 
тј. монодраму чији је она аутор. У другој фази 
пројекта која се тренутно проводи започели 
смо са креативним радионицама, вечерас смо 
на књижевној вечери која је протекла сјајно, те 
настављамо са радионицама о српској хероини 
Милунки Савић. Након тога нам по први пут следе 
мотивационе радионице које ће водити Мара 
Мајсторовић, такође ћемо имати радионицу о 
чувеној српској математичарки Милеви Марић 
Ајнштајн и за саму завршницу пројекта ћемо 
имати монодраму глумице Весне Станковић 
и то ће уједно бити завршна конференција 
пројекта Жене са истока 2 – објашњава 
председница Удружења „Негославчанке” и 
водитељка пројекта Биљана Пејић. 

Чланице удружења које учествују у провођењу 

пројекта, али и многа друга публика која цени 
и прати дело и лик Мирјане Бобић Мојсиловић 
уживала је у проведеној вечери која ће се 
сигурно памтити. 

- Вечерас је било прекрасно, заиста сам 
одушевљена и сада када сам чула да су књиге 
распродане, драго ми је јер сам понела своје 
од куће да ми се књижевница потпише. Избор 
тема које налазимо у делима је свакако нешто 
што се налази у нашим свакодневним животима 
тако да ми се заиста допало и одушевљена сам 
причама, све је једноставно и јасно речено а 
истовремено тако дубоко – изјавила је Маја 
Савић. 

Међу публиком је била и Зорана Петковић 
која је на поменутом пројекту водила радионицу 
декупаж технике. 

– Било је ово предивно вече. Мирјана Бобић 
Мојсиловић има посебну енергију која ми се 
свиђа. Било је много посетилаца што довољно 
говори о њеном имену и делу. Нисам до сада 
читала њена дела, пратим је на друштвеним 
мрежама и знам њене радове. Помало сам 
била скептична да ли новинари могу заиста да 
пишу добре романе или су само навикани, али 
купила сам вечерас три књиге и једва чекам 
да их прочитам – каже Зорана. 

Пројекат Жене са истока 2 финансира Српско 
народно веће из Загреба, носилац је Удужење 
жена „Негославчанке” а проводи се кроз рад 
координације удружења жена са подручја 
Вуковарско-сремске жупаније.

Маја МИЛАНОВИЋ
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ПРЕДАВАЊЕ О СРБИМА У БАРАЊИ

У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА О ПРОШЛОСТИ СВОГ НАРОДА

Просвјетин пододбор који делује у Белом 
Манастиру организовао је предавања 
о Србима у Барањи на којем је гост 

предавач био професор Перо Матић. 
На ову тему Матић је у свом једночасовном 

излагању изнео неколико важних чињеница 
које су незаобилазне у истраживању 
прошлости српског народа у Барањи и 
истакао шта све треба нагласити када су 
у питању Срби у овом региону.

- Треба нагласити континуитет присутности 
Срба у Барањи. Дакле, Срби су ако узмемо 
историјске чињенице, од првог таласа Велике 
сеобе народа, од 6. века па надаље, присутни 
на овом простору. Они су се померали, према, 
истоку, југу, али су се опет враћали у датим 
тренуцима. Увек су Срби одавде одлазили, 
али су се и враћали јер Барања је леп простор, 
питом простор, и није случајно да су Срби 
дошли овде јер они су домаћини, људи који 
су знали где треба доћи. На крају крајева 
ту је био и деспот Стефан Штиљановић – 
рекао је Перо Матић.

Ако се говори о прошлости Срба у овом 
региону немогуће је заобићи проту Стевана 
Михалџића који је као свештеник све до 
своје смрти службовао у Брањини, бавио се 
истраживачким радом, али и дао несебичан 
допринос да овај део Барање уђе у састав 
тадашње Краљевине СХС.

- Прота Стеван Михалџић је основа за то 
јер била је срећна околност да је он имао 
рођеног брата у аустроугарској војсци, у 
време избијања Првог светског рата, и да је 
прота са групом Барањаца био интерниран 
у Будимпешту. Тада је имао могућност да 

истражи архиве и темељем тога он је написао, 
у први мах, шест свезака за његову књигу 
Барања од најстаријих времена до његовог 
доба и то касније искористио на мировним 
споразумима када је доказао да и етнички 
и историјски Барања припада Србима и да 
се може одредити граница Барање, када 
се и нашао неки компромис и сада имамо 
ово што имамо, односно данас имају Хрвати 
и зато би прота Михалџић требао бити 
посебно поштован и са њихове стране. 
Свакако да је и у историографији прота 
Михалџић незаобилазан кад су у питању 
Срби у Барањи – нагласио је Матић.

Предавање о Србима у Барањи била је 
прилика да се проговори и неколико речи 
о научном скупу и зборнику о Барањи у 

којима је свој допринос дао и предавач.
- Ми смо већ имали два научна скупа 

на тему Срба у Угарској и Хрватској, један 
је одржан 2018. године, а годину касније 
изашао је и зборник радова, док је други 
одржан 2020. године. Управо први скуп 
из 2018. године, који је одржан у Сомбору 
и Апатину, у потпуности је био посвећен 
комплетно Барањи, од најстаријих времена 
до нашег доба, односно има материјала 
везаних и за период распада Југославије 
– закључио је Матић у свом излагању.

У последњем периоду просвјетин 
пододбор у Белом Манастиру све више има 
активности које су усмерене на предавања 
и различите промоције којих недостаје у 
овом граду. 

- У духу наше прославе 25 година рада 
пододбора Просвјете у Белом Манастиру 
одлучили смо да организујемо и једно овакво 
предавање. Још крајем прошле и почетком 
ове године одржали смо неколико историјских 
предавања, а ова тема Срби у Барањи 
наметнула се сама по себи јер радимо у овом 
граду, један смо од најстаријих пододбора 
Просвјете и уједно први смо њен пододбор 
у Барањи, а управо је профеоср Матић био 
један од оснивача овог пододбора и његов 
први председник 1997. године – истакао 
је председник Просвјетиног пододбора у 
Белом Манастиру Дејан Јеличић.

До краја године организатори планирају 
да одрже свечану седницу, а уједно да наставе 
и серију предавања која махом одржавају 
у Етнолошком центру барањске баштине. 

Срђан СЕКУЛИЋ

Проф. Перо Матић
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ЗОРАНА МИШКОВИЋА О ГОВОРУ ЧЕПИНСКИХ СРБА

НОВ ПРИЛОГ ОЧУВАЊУ СРПСКОГ ИДЕНТИТЕТА

У издању Српске културне заједнице из 
Борова још прошле године из штампе 
је изашла књига Зорана Мишковића 

Обичаји и говор Срба у Чепину. 
Годину дана касније, условљено познатим 

околностима и мерама о окупљањима, ова 
књига је први пут промовисана у просторијама 
Српске православне црквене општине у Осијеку. 
Поред аутора о књизи су говорили у име 
издавача Сретенка Чаовић и осјечки парох 
протојереј Александар Ђурановић.

- Свакако да књига 
посвећена Чепину, односно 
Србима православне веро-
исповести из Чепина, допри-
носи очувању њиховог 
нaционалног и верског 
идентитета, поготово сада 
у нашим настојањима да 
оно што смо наследили од 
наших предака покушамо 
да сачувамо за оне који ће 
доћи после нас. Последњих 
година је покренута и обнова 
храма у Чепину, а за многе 
је то већ била завршена 
прича и тема која је била у 
домену научне фантастике, 
али која се на један чудесан 
начин почела остваривати. 
Оптимиста сам и верујем да 
ћемо кроз овакве пројекте и 
овакве књиге очувати све оно 

што смо наследили, оно богатство са којим 
смо поносни – истакао је прота Ђурановић.

Значај истраживачког рада и вредан 
допринос истраживању српске традиције и 
културе осјечког краја довели су до сарадње 
аутора и Српске културне заједнице.

- Пуно тога ме је мотивисало да будем 
издавач ове књиге јер знала сам за неке 
делимичне радове што се тиче баш Чепина 
па сам размишљала да ли да то објавимо као 
прилог у новинама. Обичаји о којима пише 

Зоран нису везани само за 
Чепин јер њих имате и у другим 
нашим српским селима, али и 
оних где има мање Срба. Ти 
обичаји су слични, са малим 
разликама, а он је то допунио 
са сликама и тако је дошло 
до одлуке да се то штампа 
као одређена публикација 
која може да послужи и у 
школама, али и одраслима. 
Још раније ја сам са Зорановим 
оцем Милорадом сарађивала 
око неких текстова, он је пуно 
тога истраживао, а базирао се 
углавном на Осијек. Његовим 
путем наставио је да иде и 
његов син који је кренуо са 
истраживањима и пуно тога 
новог је истражио – нагласила 
је Сретенка Чаовић. 

ДВЕ ГОДИНЕ ПРИКУПЉАЊА ГРАЂЕ

Књига Обичаји и говор Срба у Чепину 
подељена је у два дела, у првом аутор се бави 
обичајима и народним рухом, а други део 
је посвећен говору и језику Срба у Чепину.

- Ова књига је настала као инспирација 
на књигу господина Миленка Васиљевића 
Говор воћинског краја. Ја сам дете које је 
одрасло у селу Чепину, моја бака живи тамо и 
у суштини ја сам одрастао са тим обичајима. 

Прота Александар Ђурановић, Сретенка Чаовић и аутор Зоран Мишковић

Фото: Радио Борово
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У ОСЈЕЧКОМ ПОДОДБОРУ СК Д ПРОСВЈЕТА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ИСИДОРИ СЕКУЛИЋ

УПОЗНАВАЊЕ СА ПРВОМ СРПКИЊОМ ЧЛАНИЦОМ 
СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ

У склопу циклуса предавања „Великани 
српске књижевности“ у простору осјечког 
пододбора СКД Просвјета 9. септембра 

одржано је предавање под 
називом „Исидора Секулић – 
Моја последња главобоља“. 
Занимљиво, надахнуто и 
поучно предавање о великој 
српској књижевници одржала 
је проф. Јадранка Радошевић. 

- Исидора Секулић 
била је прва велика жена 
српске књижевности, први 
председник Удружења књи-
жевника Србије и прва жена 
члан Српске академије наука 
и уметности. Још за живота 
сматрана је најобразованијом 
и најумнијом Српкињом 
свог времена. Говорила је 
више језика, и познавала 
више култура, а поред 
књижевности њено поље 
интересовања били су и 
музика и сликарство, о 
којима је писала као врхунски 
познавалац - рекла је између 

осталог проф. Јадранка Радошевић. 
Исидора Секулић биља је писац, пре-

водилац и тумач књижевних дела своје 

ставове најбоље је изражавала у есејима. 
Од 12 томова њених “Сабраних дела”, девет 
чини есејистичка проза. Писала је о Бранку 
Радичевићу, Ђури Јакшићу, Лази Костићу, Петру 
Кочићу, Милану Ракићу, Вељку Петровићу, 
Иви Андрићу, Момчилу Настасијевићу и др. 
Српска академија наука и уметности Исидору 
Секулић је 1993. године уврстила на попис 
сто најзначајнијих Срба. Умрла је 5. априла 
1958. године у Београду. На Топчидеру, 
где је живела, 2015. године подигнут јој 
је споменик. 

Предавању о најумнијој Српкињи свог 
времена присуствовало је 30-так чланова 
и гостију. 

- Пододбор ће и у наредним месецима 
наставити са сличним активностима, а оно 
што нам је у овом тренутку приоритет је упис 
нових чланова у њихову тамбурашку секцију 
рекао је  председника осјечког  пододбора 
Просвјете Зденко Чикара. 

Позив за заинтересоване ученике 3. 
разреда основних школа и старије који желе 
да свирају и певају је отворен, а информације 
и пријаве могу се добити на броју телефона 
098/1780-060.

Зоран ПОПОВИЋ

Проф. Јадранка Радошевић

На жалост, ради се о заједници која је данас 
пред изумирањем, Срба има изразито мало 
и ти обичаји се заборављају тако да је ово 
један мој допринос да се тако нешто отргне 
од заборава. Нека деца су одрастала са 
причама о фудбалерима ја сам одрастао 
са причама о знаменитим Србима и српској 
историји. То је једна љубав која је од малена 
рођена и једна покретачка снага да се да 
један допринос и да се отргне од заборава – 
наводи Зоран Мишковић на кога су посебан 
утисак оставили одређени обичаји:

- Обичај краљица је на мене оставио 
посебан утисак иако је овај обичај престао да 
се практикује још педестих година прошлог 
века. Он је био специфичан почевши од 
чепинске ношње коју су девојке носиле до 
те круне на глави која показује богатство 
тог обичаја. Већ до мог периода, односно 
детињства, били су заступљени само они 
класични обичаји поводом Божића и Васкрса. 
Већ у то време рецимо литије на жита се 
нису одржавале.

Мишковић је на књизи радио 
две године прикупљајући материјал, 
поготово већи број фотографија које 
су и објављене у овој публикацији. 

- Ако говоримо о говору Срба 
у Чепину онда заправо говоримо 
о једном миксу српског, хрватског 
и масе архаизама. Виде се речи 
које су донели са бројним сеобама 
одакле су долазили те нараввно 
утицај околних мештана где имамо 
масу германизама и речи које су 
прихваћене и које се и данас користе 
– закључио је аутор. 

Зоран Мишковић се истражи-
вачким радом бави од 2012. године, а 
свој први истраживачки рад објавио 
је три године касније. Пре две године 
објавио је своју прву књигу под 
називом Српска културна, спортска 
и занатлијска друштва у Осијеку. 

Срђан СЕКУЛИЋ
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ПРВО АСТРОНОМСКО ВЕЧЕ ОРГАНИЗОВАНО У КНЦ „М. МИЛАНКОВИЋ” У ДАЉУ ОКУПИЛО ЈЕ ВЕЋИ БРОЈ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ 
ЗА ТАЈНЕ СВЕМИРА

ПОСМАТРАЊЕ МЕСЕЦА И ПЛАНЕТА 
ИЗНАД ДАЉА ОМЕЛИ ОБЛАЦИ
Културно-научни центар „Милутин 

Миланковић”  из Даља још од 2014. 
године има у свом поседу телескопе за 

посматрање и проучавање свемира, а повремено 
су одржавали и астрономске вечери. Такође, у 
Основној школи „Даљ” око две године деловала 
је астрономска секција која се окупљала сваких 
15 дана, али је епидемија коронавируса све 
то зауставила.

- У међувремену смо схватили да је 
много практичније имати мали астрономски 
опсераваторијум, а не монтажно-демонтажни 
телескоп јер је монтажа телескопа прилично спор 
процес. Зато смо набавили један аутоматизовани 
астрономски опсерваторијум са циљем да 
једном месечно одржавамо астрономске 
вечери и да уз предавања погледамо шта је 
те вечери занимљиво на небу изнад Даља. 
Поред месеца, очекивали смо да ћемо ове 
вечери видети планете Сатурн и Јупитер, али 
нажалост пред вече су се навукли облаци, 
тако да смо омогућили бар овим најмлађима 
да изблиза виде месец. Надам се да ћемо у 
будућности имати више среће и да ће небо 
бити ведрије како би могли да видимо оно 
што је на предавању најављено – објашњава 
директор КНЦ „М. Миланковић” Ђорђе Нешић.

Предавач на овим астрономским оку-
пљањима је Далибор Месарић из Астрономског 
друштва у Осијеку који је окупљене упознао 
са основним астрономским појмовима као и 
са планетама Сатурн и Јупитер.

– Већ дуго се директор овог центра Ђорђе 
Нешић и ја договарамо око овога али идеја је, 
сад када је комплетиран овај опсерваторијум, 

да се овде окупљамо најмање једном месечно. 
Вечерас нас време баш није послужило али ако 
ништа друго изабрали смо тему која занима 
шири круг људи које ћемо полако уводити у 
неке занимљивости у свемиру. Број људи који 
се вечерас окупио показује да их то занима и 
да желе тако нешто – каже Месарић.

Зашто људи гледају у небо и због чега 
покушавају да продру што дубље у свемир 
је вечито питање.

– Људе занима ко смо, шта смо, одакле смо 
и куда идемо и многе одговоре смо захваљујући 
науци до сада већ добили. Развијају се теорије 
о настанку свемира и стварању живота и уз 

помоћ тих теорија и 
открића у свемиру 
полако се коцкице 
тог мозаика слажу. 
Пре више година 
када сам деци држао 
једно предавање 
прво питање које су 
ми поставили било је 
шта су то црне рупе. 
Децу то занима јер 
они су још „табула 
раза” што се каже, и 
ако им наука на прави 
начин приближи те 
ствари можемо да их 

наведемо на неки другачији начин размишљања, 
због тога мислим да су оваква окупљања 
веома корисна – наглашава Месарић. 

Након предавања окупљена публика изашла 
је у двориште, али, као што је већ речено, због 
облачног неба није било прилике да људи 
виде оно о чему је на предавању било речи. 
Прилику да мало разгледају месец добили су 
само они млађи јер је наш природни сателит 
повремено ипак успевао да се појави између 
облака.

Када је реч о наредним активностима 
Културно-научног центра у припреми је научно-
књижевни скуп у оквиру осме по реду „Јесени 
у Ердабову”. 

– Биће речи о књижевнику Срети 
Батрановићу који је објавио седам књига 
кратких прича, а окупиће се петнаестак аутора 
који ће говорити о његовом књижевном 
делуНакон скупа биће припремљен и зборник 
радова који ћемо штампати идуће године. 
У плану је да до краја године у сарадњи са 
Народном библиотеком Даљ организујемо 
једно вече „читања под звездама”. То је наша 
традиционална манифестација коју је корона 
зауставила, а очекујемо да ће се интензивирати 
и посете нашем центру јер почела је нова 
школска година – закључује директор КНЦ 
„М. Миланковић” Ђорђе Нешић.

Славко БУБАЛО
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ВУКОВАРСКИ ПОДОДБОР СК Д ПРОСВЈЕТА ОРГАНИЗОВАО РЕТРОСПЕКТИВНУ ИЗЛОЖБУ „БОЈЕ ВУКОВАРА”

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА БАРАЊСКОМ СЛИКАРУ МИЛАНУ ШОЛИ
Вуковарски пододбор СКД Просвјета организовао 

је 9. септембра ретроспективну изложбу 
радова насталих на ликовним колинијама  

„Боје Вуковара” у периоду од 2000. до 2019. године.
Пре почетка изложбе одржан је и краћи 

културни програм на ком је чланица овог пододбора 
Невенка Лукић рецитовала песме Ђорђа Радишића 
посвећене Вуковару. У музичком делу програма 
наступила је Наташа Лапчевић која је одсвирала 
једну композицију на клавиру, а председник 
пододбора Миленко Живковић говорио је о 
периоду у ком су изложени радови настали 
и представио и каталог који је тим поводом 
пододбор издао.

- Изложбу смо посветили Милану Шоли, 
сликару из Барање, односно Батине који је 
остао доследан у свом апстрактном сликарству 
и који већ неколико година долази на наше 
колоније на којима ствара своја дела са том 

тематиком. Тако да смо ову изложбу посветили 
његовом опусу, а његова слика се налази и на 

каталогу као слика која отвара ову изложбу - 
рекао је Живковић.                                         С. Б.

Куд Бранко Радичевић из Пачетина гостовао 
је 10. септембра у Моравицама где је у 
тамошњем Дому културе за најмлађе 

Моравичане одржао драмску представу 
Лепотица и звер. Представу је одиграо дечји 
глумсачки ансамбл, а рађена је по једној од 
најпознатијих бајки. 

Одлично расположење деце у публици 
сведочило је о томе да су представу јако добро 
примили и да су је одгледали са великим 
одушевљењем. 

Живост из дворане пренела се и у просторије  
пододбора Просвјете у Докмановићима где су уз 
закуску и музику домаћини гостима захвалили 
на доласку и договорили, наставак дружења 
неком новом приликом.                             С. Б.

КУД БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
ГОСТОВАО У МОРАВИЦАМА

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПЕСАМА НАТАШЕ ЦВИЈАНЧЕВИЋ

„СВЕ САМ ПЕСМИ МОГЛА РЕЋИ”
У издању Просвјетиног пододбора из 

Осијека изашла је збирка песама Наташе 
Цвијанчевић под називом Све сам песми 

могла рећи. Ова збирка песама промовисана је 
у просторијама наведеног пододбора, а програм 
је водио песник Миленко Васиљевић Чико. 

Наташа Цвијанчевић песме пише још од 
средње школе, а ово је њена прва објављена 

збирка песама. Уједно, ауторка је од недавно 
и водитељ књижевне секције СКД Просвјета, 
пододбор Осијек. 

На промоцији у осјечкој Просвјети поред 
ауторке песме су читала и њена деца, Никола 
и Нађа, а уместо предговора своје утиске о 
књизи изнела је Сунчица Мандић.

С. С.

Са представе у Борову



20 21. 9. 2022. / ИЗВОР 302МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НА ВУКОВАРСКОЈ ДОБРОЈ ВОДИ 18. СЕПТЕМБРА ОТВОРЕНИ СУ БРАНКОВИ ДАНИ – КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА 
ПЕСНИКУ БРАНКУ РАДИЧЕВИЋУ

ШЕСНАЕСТА ГОДИНА БРАНКОВИХ ДАНА
Беседом о Бранку Радичевићу коју је 

одржала професорка српској језика Слађана 
Миљешић Ћићић и културно-уметничким 

програмом у којем су наступили рецитатори 
вуковарске Гимназије 18. септембра отворена 
је 16. по реду културно-духовна манифестација 
Бранкови дани у Вуковару. 

– Мени је ове године припала част, али и 
не само част него и одговорност да причам о 
Бранку Радичевићу. Велика одговорност зато 
што је ово врло значајна манифестација за 
нашу заједницу, али и зато што је рећи нешто 
о Бранку Радичевићу, а не поновити се исто 
тако велика одговорност. Заиста ћу покушати 
да ове године о њему кажем нешто можда 
мало другачије него што су о Бранку раније 
говорили. Акценат је на његовој храбрости 
да буде другачији у временима у којима је 
живео и да започне нешто ново у нашој поезији, 
да подржи реформу Вука Караџића и да се 
на тај начин одупре традиционалној струји 
нашег живота и књижевности – рекла је овом 
приликом Миљешић Ћићић.

У музичком делу програма наступили су 
тамбурашки састав Дунавске зоре из Борова и 
Вучедолски звуци. Манифестација се реализује 
кроз неколико програмских дана у којима ће 
учествовати ученици основних и средњих школа. 

Ове недеље 25. септембра на програму биће 
одржан садржај под називом „Кроз песму и игру”, 
22. и 29. септембра интегрисани дани ученика 
основних школа, док је „Час на отвореном” за 
ученике средњих школа планиран 24. септембра. 
Бранкови дани у Вуковару свечано ће бити 
затворени 2. октобра. 

– Надам се да ћемо и ове године, као што 
смо и ранијих година сабирали на овом прелепом 
месту под благословом Преподобне матере 
Параскеве, сабрати људе, сећајући се великог 
српског песника Бранка Радичевића, који је 
долазио у Вуковар рођени град своје мајке 

НА БОРОВСКОЈ ФИШИЈАДИ ПРЕКО 500 УЧЕСНИКА И ПОСЕТИЛАЦА

У БОРОВУ ОДРЖАН 25. ЗЛАТНИ КОТЛИЋ БОРОВА
Традиционална манифестација у припремању 

фиш-паприкаша „Златни котлић” Борова 
одржана је 9. септембра, а учествовало 

је укупно 69 екипа. На манифестацији је било 
око 650 људи што учесника што гостију. 

Организатор фишијаде у Борову био је 
тамошњи Фудбалски клуб „Слога”, а домаћини 
су за такмичаре обезбедили рибу и дрва за 
кување.

- Припремили смо укупно 350 кг свежег 
шарана, а за све госте одржали смо и богат 
забавни програм уз живу музику – рекао је 
председник ФК „Слога” из Борова Илија Зечевић. 

Најбољи фиш на боровској фишијади 
скувала је Екипа обрта Терац из Вуковара, 
друго место освојио је Синиша Недељковић 
такође из Вуковара, а треће Боро Недић из 
Борова.

С. Б.

Ружице у ову светињу, где је у младалачикм 
данима имао многе инспирације које су довеле 
до тога да је написао прелепе песме, не само 
у културном, песничко-књижевном животу 
нашег народа него богатећи и књижевни род 
целе Европе – рекао је протојереј-ставрофор 
Миљен Илић.

Бранко је често боравио у родном граду 
своје мајке Ружице и неке од својих песама 
је написао управо на Доброј води. Вуковар му 
се на овај начин одужује и негује сећање на 
овог прерано преминулог песника. 

Маја МИЛАНОВИЋ 
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ПРОГРАМИ У НАЈАВИ

БОГАТА КУЛТУРНА ЈЕСЕН У ВУКОВАРУ И ОКОЛИНИ

Ако желите квалитетно да испуните своје 
слободно време, крај септембра биће 
испуњен бројним културним садржајима 

који ће бити одржани у Вуковару и Даљу.

8. ЈЕСЕН У ЕРДАБОВУ

У Даљу ће 30. септембра бити одржана 8. 
Јесен у Ердабову, међународни научни скуп 
у организацији Удружења „Ђорђе Оцић” и 
Културно-научног центра „Милутин Миланковић”. 

У оквиру програма биће одржан приказ 
књиге Жарка Видовића Романи Ђорђа Оцића. 
Говориће Добривоје Станојевић, Милош Ковић 
и Срђан Орсић. Након Тога биће представљена 
књига Пословице и изреке коју је приредио 
Слободан Петровић, превела Нина Симић Панић, 
а богато илустровао Лука Дедић. 

У оквиру представљања књиге посетиоци ће 
имати прилику да виде и изложбу постављену 
у Галерији „Олајница” у кући Ђорђа Оцића, а 
госте ће након програма музиком забављати 
новинар и секретар удружења „Ђорђе Оцић”, 
Славко Бубало. Програм почиње у 19 часова.

У оквиру Другог дела Јесени у Ердабову 
биће одржан научни скуп о делу приповедача 
Срете Батрановића, програм ће бити одржан 15. 
октобра у КНЦ „Милутин Миланковић” у Даљу.

 „СКУП АУДИОФИЛА У ВЕЧЕРИ ВИНИЛА” 
УЗ ЛУЈА АРМСТРОНГА

„Скуп аудиофила у вечери винила”, у 
организацији вуковарског пододбора СКД 
„Просвјета”, биће одржан у петак, 30. септембра 

у просторијама друштва, у Парохијском дому 
Друге вуковарске парохије с почетком у 19 
часова.

Програм ће бити посвећен једном од 
најзначајнијих џез музичара Лују Армстронгу, 
америчком трубачу, корнетисти, певачу и вођи 
састава.

Сјајне музичке маште, достигао је савр-
шенство чистим звуком, снагом и смислом 
за парафразирање. Иако се прво прославио 
свирајући трубу, крајем каријере постао је 
најпознатији као певач и био је један од 
најутицајнијих џез певача.

Армстронг је, током каријере, постао и 
неоспорни челник популарне музике 20. века 
и једна од највећих фигура у историји музике.

Припреме за Осму Јесен у Ердабову у пуном су замаху у Галерији „Олајница”

Уредник и водитељ вечери биће Миленко 
Живковић. 

„НЕДЕЉА СРПСКЕ КЊИГЕ" У СРПСКОМ 
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Српски културни центар из Вуковара други 
пут организује програм под називом Недеља 
српске књиге који ће ове године бити одржан 
у периоду од понедељка 26. септембра до 
суботе 1. октобра. 

Управо у том периоду организатор је 
припремио низ различитих садржаја посвећених 
издаваштву, књижевности и српском језику. 
У понедељак 26. септембра од 11 часова је 
отварање програма уз акценат на Библиотеку 
„Захарија Орфелин“ и најновија издања која 
се налазе у њој. 

Дан касније, од 19 часова, биће посвећен 
издаваштву Српског културног центра и Заје-
дничког већа општина. Књижевно вече је 
резервисано за среду 28. септембар од 19 часова 
када ће се вуковарској публици представити 
једна од најпопуларнијих српских књижевница 
нашег времена Јелена Бачић-Алимпић. 

У четвртак 29. септембра од  19 часова 
представиће се књижевни опус Ђорђа Оцића 
под називом Књижевници нашег завичаја, док 
је петак резервисан за ученике основних школа 
који наставу похађају по моделу А. 

Завршни дан, односно субота, 1. октобар, 
од 19 часова у Српском дому биће одиграна 
монодрама „Има нека тајна веза” у извођењу 
глумца Милана Димића, а посвећена Душку 
Трифуновићу.

С. Б. и С.С.
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У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА ОДРЖАН ТРЕЋИ КУП У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

НИ ВЕТАР НИ БЛАТО НИСУ ОМЕЛИ ДОБРЕ СТРЕЛЦЕ

Треће по реду такмичење у гађању глинених 
голубова у организацији Заједничког 
већа општина одржано је у недељу 18. 

септембра у Вери. Домаћин је Трап клуб „Верац” 
а такмичари су били са подручја Вуковарско-
сремске и Осјечко-барањске жупаније.

- Наш Трап клуб је обновљен пре три године. 
Стрелиште нам је још у изградњи, али смо 
веома задовољни напретком досадашњих 
радова. Што се данашњег такмичења тиче, 
имали смо мало проблема метеоролошке 
природе, два дана су нам биле обилне кише, 
а прилаз стрелишту није асвалтиран. Осим 
прилаза стрелишту потребан нам 
је и санитарни чвор, тако да нас ту 
чека још доста посла. Трудићемо 
се да у будућности све планиране 
радове успешно завршимо – каже 
председник Трап клуба „Верац”  
Срђан Максић. 

Циљ овог спортског и ловачког 
окупљања јесте да се ловачка 
друштва са подручја деловања 
Заједничког већа општина окупе, 
повежу и развијају ову спортску 
дисциплину. Ове године поменута 
институција издвојила је значајна 
средства за финансирање ловачких 
друштава и трап клубова те се надају 
да ће на тај начин ојачати њихове 
капацитете и програме учинити 
бољим, квалитетнијим и чешћим.

- Дефинитивно да је ово 
такмичење, односно ова активност, 

за узак круг људи којима је примарна делатност 
лов па су повезани на тај начин са природом. 
Што се конкретно Вере тиче видим да и они 
људи који нису ловци воле да дођу и испрате 
сличне догађаје и да се друже са колегама из 
других места – рекао је председник Одбора 
за културу и спорт Заједничког већа општина 
Вељко Максић. 

Такмичење је окупило 16 екипа са 
подручја Вуковарско-сремске и Осјечко-
барањске жупаније. Најстарији такмичар на 
овом спортском окупљању има 73 године 
и велики део свог живота је посветио лову. 

- Пуцањем на глинене голубове 
се бавим од своје шесдесете године, 
иначе сам врло успешан у томе, 
четири пута сам био првак лиге 
Заједничког већа општина када је 
она тек покренута. Ловом се бавим од 
млађих дана, 47 година сам активан 
члан Ловачког друштва Борово, у 
последње време сам у Борову 
заслужни, а у Даљу сам активни 
члан. Љубав према пуцању на глинене 
голубове је произашла из љубави 
према лову. Редовно учествујем на 
оваквим такмичењима иако године 
чине своје – изјавио је Бранко Калаба. 

Такмичење је одржано у 
неколико категорија, односно 
екипно, појединачно и фер плеј. У 
екипном делу прво место освојила 
је екипа Ловачког друштва Острово, 
домаћини из Трап клуба Верац су 

били други, док је треће место припало Ловачком 
друштву Габош. 

Прво место у фер плеј конкуренцији припало је 
Мирославу Илићу, други је Предраг Папрић, док је 
треће место заузео Радован Бошњак. Као појединац 
доминирао је Слободан Станисављевић, друго 
место заузео је Бојан Жекић, а трећепласирани 
је био Предраг Папрић. 

Председник ЗВО-а Дејан Дракулић и 
председник Одбора за културу и спорт ЗВО-а 
Вељко Максић победницима су уручили пехаре 
и признања.

Маја МИЛАНОВИЋ 
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И        РЛИСТ ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА - ВУКОВАР

ЗВО
ИМПРЕСУМ ВЕЛИКАНИ СРПСКЕ ГЛУМЕ (11)

СЕВЕРИН БИЈЕЛИЋ (1921-1972)

Рођен у Београду од оца Јована, Крајишника 
рођеног у Колунићу крај Босанског 
Петровца, и мајке Софије, Пољакиње 

која је била учитељица, Северин Бијелић 
био је један од најмаркантнијих глумачких 
фигура шездесетих година прошлог века. У 
младости се бавио спортом, још као дечак 
био је врстан пливач, а као младић био је и 
државни репрезентативац. Био је најбољи 
пливач Београдског подсавеза 1938. године, 
а у августу 1940. пливао 400 метара прсно 13 
секунди боље од југословенског рекорда. Пре 
Другог светског рата био је голман прволигашког 
БАСК-а и Црвене Звезде након ослобођења. 
Након пливања бавио се и ватерполом, па је по 
завршетку Другог светског рата био члан прве 
генерације Црвене звезде, а потом је наступао 
и за ривалски, тада тек основани Партизан. 
Северин Бијелић био је добар и у скијању и 
клизању, добро је бацао куглу, играо тенис 
и возио мотоцикл. Његова сестра Дубравка 
такође је била успешна пливачица. Током рата 
била је секретар Рејонског комитета СКОЈ-а, а 
у једној рацији је ухапшена и одведена у логор 
Бањица где је у јесен 1944. године стрељана 
пред само ослобођење Београда. 

Његов отац Јован био је један од највећих 
југословенских сликара између два рата иако 
је био далтониста. Радио је као сценограф у 
Народном позоришту  па је и Северина водио 
на представе и пробе. Од њега је Северин 
наследио склоност ка уметности.

Први глумачки ангажман Северин Бијелић 
добио је у Панчевачком позоришту, а 1949. 
године прешао је у Београдско народно 
позориште. Ту је забележио незаборавне улоге 
у „Сабљи димискији”, „Дорћолским пословима” 
и „Команданту Сајлеру” за коју је 1967. године 
добио награду на новосадском „Позорју”.

Посебно су му лежале улоге тзв. „малих 
људи” јер господу није волео да игра. Кажу 
да је улоге учио на чудан начин, из свеске 
у коју је уписивао улогу и уз то додавао 
примедбе после сваке важније реченице. У 
глуми је био самоук, али је то радио природно 
и ненаметљиво па су ликови које је играо на 
филму упамћени као јунаци. Познати професор 
на Позоришној академији Јозо Лауренчић 

примајући 1965. године нову класу студената 
слао их је у Народно позориште да гледају 
како Северин глуми.

„Идите у Народно позориште да видите 
једног правог, рођеног глумца. Зове се Северин 
Бијелић, а никакву глумачку школу није завршио.” 
– говорио им је.

Најзначајније улоге остварио је у филмовима 
Еквиноциј, Црни бисери, Дивље сенке, Кумбари, 
Заседа, Буђење пацова, Двоструки обруч и 
многим другим. Снимио је укупно 43 играна 
филма, 21 ТВ филм, а глумио је и у 11 ТВ серија.

Са супругом Богосавом Никшић-Бијелић 
имао је сина Павла и ћерку Дубравку.

Поживео је 51. годину, умро је од срчаног 
удара 1972. године у Велој Луци на острву 
Корчула где је волео да летује. Велелучани 
су га сматрали својим мештанином јер су га 
много поштовали и волели. 

Сахрањен је у Алеји заслужних грашана 
на Новом гробљу у Београду. 

фото: Wikipedia
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Следећи 303. број Извора излази у среду 5. октобра 2022.
Нову Хронику Славоније, Барање и западног Срема гледајте у петак 30. септембра на РТРС плус у 16:30,

у суботу 1. октобра на РТС-сат у 12:30 и у понедељак 3. октобра на РТВ 1 у 15:30

БОРОВСКА СЛОГА И ДАЉЕ НА ВРХУ ТАБЕЛЕ
ОДИГРАНО 2. И 3. КОЛО ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ ВЕТЕРАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ВЕЋА ОПШТИНА

НОВИ УСПЕХ АТЛЕТИЧАРКЕ МЕЛАНИ БОСИЋ
Млада атлетичарка Атлетског клуба 

„Славонија Жито” из Осијека Мелани Босић 
из Борова остварила је још један велики 

спортски успех. На Појединачном првенству 
Хрватске за млађе сениоре и сениорке у атлетици 
одржаном у Загребу 3. и 4. септембра 

Мелани је у дисциплини 100 м освојила 2. 
место чиме је побољшала свој лични резултат 
на 12,10 секунди. Осим тога она је наступила и 
у штафети 4×100 м где је освојила друго место 
док је у дисциплини 200 м освојила бронзану 
медаљу.                                                        С. Б.

Друго коло Лиге ветерана одиграно је од 5. 
до 8. септембра. У Караџићеву је домаћа 
Младост савладала пачетинску Слогу-

Хајдук са 2: 1, док је у Даљу такође тријумфовала 
домаћа екипа Даља над вуковарском Вутекс-
Слогом резултатом 3:2. Слога из Борова је на 
свом терену савладала бјелобрдски БСК са 
3:2, а у Трпињи је истим резултатом Синђелић 
савладао Негославце. Утакмица у Острову 
између Обилића и Хајдук Мирка је одгођена. 

Прошле недеље, од 12. до 15.септембра, 
одиграно је и 3.коло. Слога Хајдук из Пачетина 
победила је у Негославцима домаћине са 1:0, 
Хајдук Мирко из Мирковаца је на свом терену 
савладао Синђелића из Трпиње са 3:0, у Бијелом 
Брду је домаћи БСК победио Обилића из Острова 
са 3:2, боровска Слога је у Вуковару савладала 
Вутекс-Слогу са 5:4, а у Караџићеву је домаћа 
Младост надиграла ветеране Даља са 7:2.

На врху табеле су ветерани Слоге из Борова 
са 9 бодова, друго и треће место са по 6 бодова 
заузели су Слога Хајдук из Пачетина и Младост 
из Караџићева, по четири бода имају БСК и 
Даљ, а Обилић, Вутекс-Слога, Негославци, 
Хајдук Мирко и Синђелић са по три бода држе 
позиције од 7. до 10. места.

Наредно, 4. коло, на програму је од 19. 
до 22. септембра, а све утакмице играју се 
у 17 часова.

У Пачетину се састају домаћа Слога Хајдук 
и Даљ, боровска Слога дочекује Младост, у 
Острову ће Обилић угостити Вутекс-Слогу, 
Синђелић на свом терену игра са ветеранима 
БСК-а, а Негославци су домаћини Хајдук Мирку.

                     ТАБЕЛА

  1. Слога Борово                     9
  2. Слога-Хајдук Пачетин       6
  3. Младост Караџићево        6
  4. БСК Бијело Брдо                4
  5. Даљ                                     4
  6. Обилић Острово                3
  7. Вутекс-Слога                      3
  8. Негославци                        3
  9. Хајдук Мирко Мирковци   3
10. Синђелић Трпиња             3

С. Б.


