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• Opština Kula neće odustati
od pronalaženja i kažnjavanja
zagađivača.

Nova zbirka poezije

• Po prvi put ove godine od 10. do 19. juna organizovan je „Junski festival“. Održane

Saplitanje
o simboliku
neba
• Pesnička zbirka „Saplitanje o

nebo“, Vrbašanina Aleksandra
Semakina izašla је u izdanju
Narodne biblioteke «Danio Kiš».

su likovne radionice za decu, nastupalе su vrbaske muzičke grupe „Marezi bend“ i
„Staša i bend“. Održana je likovna kolonija kojom su članovi Udruženja likovnih
umetnika Vrbasa obeležili pedeset godina postojanja. Organizovan je mini sajam
cveća – „Cvetni trg“- a tokom manifestacije održane su i tri predstavе. Na završnici
festivala, danas i sutra građani će imati priliku da prisustvuju „Danima tradicije i
vašaru hrane“, nastupaće i KUD-ovi i pevačka društva. Organizatori ovog festivala
su opština Vrbas i Turistička organizacija.

Nevreme početkom juna pogodilo
Srbobran

Šteta će biti
nadoknađena
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Posledice korone na mali privatni sektor u regionu

Pouzdani podaci
ne postoje

• Ako su najmanje posla imali ugostiteljski objekti za vreme vanrednog

stanja i korona epidemije, oni koji su takođe imali štete su frizerski, saloni lepote, ali su možda najviše posledice osetili butici garderobe, prodavnice obuće i slično.

Redakcijski komentar

Konzistentnost

Baš ova rogobatna reč koju
nije možda lako ni izgovoriti, mnogo nedostaje ovim
vremenima.
A ona su nesvakidašnja,
prevrtljiva, komplikovana, nejasna i teška. Teška su
bila uvek, ali tako prevrtljiva ne baš. Teško je u njemu,
u ovom vremenu, nešto konkretno ustanoviti, potkrepiti,
precizirati, verovati...
Živimo u vremenu gde medalja nema smo dve strane,
naprotiv više, multiplikuje
se istina, multiplikuje se laž
i tako sve u krug.
A onda uz sve to se našla ta
pošast od epidemije, pandemije, pa i ona, koja traje, i ne
traje, čas jenjava, čas se razbukatava... U svemu tome, takvom vremenu, baš nedostaje konzistentnost.
Da smo u svemu što živimo,
radimo, pa i bolujemo više cenili baš ovu reč, možda bi bilo
drugačije, barem lakše.
Barem bi bilo jasnije, vidljivije, precizinje, tačnije, istinitije...
Jer u svemu što živimo i radimo važna je postojanost,

doslednost i istrajnost. Isto
toliko je važna čvrstina i stabilnost. Sve ono što znači ova
rogobatna reč. Ona nikako
ne podrazumeva savitljivost,
stalno menjanje mišljenja,
promenu strane, promenu
stava, zastupanje nečega što
nikada niste, nismo, kleli se
da nećemo, hoćemo...
Baš sve je to prisutno u
ovim otužnim vremenima. Čudno, iako nije teško
biti nekonzistentan, lakše je
nego obrnuto, kažemo da je
danas teško? Pitanje u čemu
je onda problem sa „lošošću“
vremena?
Možda u tome što nije konzistentno ni sećanje. Ni vreme u kojem živimo neće biti
toliko prevrtljivo ako imamo
konzistentnost sećanja.
Šta je onda lakše, jednostavnije bez te nazovimo je
kulture sećanja, bez čvrstine,
istrajnosti, upornosti, principijelnosti...
Samo je stvar ličnog opredeljenja, subjektivne preokupacije. Dakle ili konzistentnost ili „ćurak naopako“, pitanje je sad.
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U regionu Bačke, može se
slobodnom procenom reći
da je grad Vrbas, upravo taj
koji ima najviše butika-prodavnica garderobe i obuće,
tu za njim odmah sledi Kula,
dok je ta vrsta privatnog posla manje prisutna u susednom Srbobranu ili pak u Malom Iđošu.
Prodavnice ove vrste u vreme vanrednog stanja i epidemije, za razliku od supermarketa - prodavnica hrane
i apoteka, uopšte nisu radile.
Sa otvaranjem su krenule tek
ukidanjem vanrednog stanja
i popuštanjem strogih mera
koje su važile u tom periodu.
Taj deo privatnog sektora i
biznisa nije zanemarljiv po
broju radnji kao ni po broju uposlenih. Naravno, svako od njih je bio u mogućnosti da se prijavi za tromesečne subvencije države u iznosu od trideset hiljada po zaposlenom.
Ipak, pitanje je koliko to
može pomoći ovom sektoru
male privatne modne industrije. A evo i zašto. Vlasnici
butika, koji nisu radi da govore za medije, prvo kažu da
i nakon otvaranja svojih poslovnih objekata ne vlada veliko interesovanje od strane
kupaca za kupovinom ove vrste artikala, čak je u početku
vladao i strah zainteresovanih posetilaca, koji su se plašili da uopšte uđu u radnju -

butik, iako se i ovde pridržavaju mera zaštite. Jedan od
njih kaže, kao da ljude sada
najmanje interesuje garderoba i potrošnja novca u ove
svrhe i pored toga što pojedini butici daju razne pogodnosti za kupovinu na rate, kupovinu preko sindikalnih organizacija. Isto stvari stoje sa trgovinama obuće,a osim epidemije na ruku im ne idu ni
vremenske prilike, koje još
uvek nisu letnje.
Slična je situacija je i sa buticima koji beleže slabu posetu, još slabiju prodaju i u susednoj Kuli.
Teško je prognozirati kako
će se odvijati ova poslovna
godina,iako su butici u fulu
snabdeveni i prepuni garderobe za sezonu proleće - leto.
Međutim, već sada je činjenica da će to biti, kažu jedna
od najtežih godina.
Nadaju se u predstojeće đačke mature, koje bi trebalo da

se održavaju tokom druge
polovine juna i to može ne
neki način upotpuniti poslovne budžete ovog malog
privatnog sektora. “Ne znam
da li ste čuli da jedna kompanija kao što je Zara širom
sveta zatvara izvestan broj
svojih prodavnica zbog slabe kupovine i potrošnje kupaca, što podrazumeva i otpuštanje radne snage, pa vidite gde smo mi tu ovako mali,
koje nas je jednako pogodila korona kao i one velike“,
kaže jedan od vlasnika kulskog butika.
Pouzdani podaci o tome koliko je korona uticala negativno na malu modnu industriju regiona ne postoje i naravno time se niko neće ni baviti.
To će se moći videti samo
krajem naredne i početkom
sledeće godine jedino tako,
ako neki od butika prestanu
sa radom i zatvore se.
A do tada ostaje nada da
kupci posebno ženska populacija ne zaborave, da je
ipak važno kupiti novu haljinu, nove cipele i krenuti u
šoping, zaboraviti kuhinju, i
ako ništa drugo za radi boljeg raspoloženja, jer moda
je uvek označavala lepšu stranu života.
Ostaje još jedna nada da će
ova pošast od korone nestati da bi se bavili tom lepšom
stranom života. To će opet
značiti opstanak ovog malog
privatnog modnog biznisa u
regonu.
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Predsednik opštine Kula uručio zahvalnice

Prijem za najbolje policajce
• Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić, upriličio je svečani prijem

za najbolje policajce opštine Kula u protekloj godini.

Prijem je upriličen za policajce Dančuk Nikolu i Pejanović Janka, kojima je predsednik Miljanić uručio i zahvalnicu za ogroman doprinos i nesebičan rad u pružanju pomoći građanima i građankama opštine Kula tokom epidemije korona virusa i uspešnog funkcionisanja
opštine u vreme vanrednog
stanja, kao i prigodan poklon.
Prijemu su prisustvovali još
i Željko Vojinović, načelnik
policijske stanice Kula i Jovan Reljić, komandir policijske stanice Kula. Miljanić je

istakao da je njegov lični utisak, a u razgovoru sa građanima se potvrdilo kao opšti
utisak, da je Policija iznela veliki teret.
Policija je bila dostupna 24
časa i reagovali su istog trenutka po prijavi, kad god je
neko kršio propisane mere.
Predsednik je ovom prilikom
obavestio prisutne da će priustvovati centralnoj manifestaciji za Dan opštine, kada će
se svim zaslužnim građanima i preduzećima biti uručena Povelja opštine Kula. Željko Vojinović, načelnik poli-

cijske stanice u Kuli, zahvalio se u ime Policijske uprave
u Somboru i Policijske stanice u Kuli, lokalnoj samoupravi na pomoći tokom vanrednog stanja, kao i na redovnoj
dezinfekciji objekta Policijske stanice i istakao da će oni
nastaviti da pomažu građanstvu i rade u službi građana.
Na kraju, presednik Miljanić
je rekao da su sada stvoreni
uslovi za aktivaciju planova
na radovima zgrade MUP-a,
koji su stali zbog korona virusa.
M.V.

SO Srbobran - 40. sednica

biće kandidati koji se nalaze
na listama za lokalne izbore
i koji će na izborima 21.juna
dobiti najviše glasova građana. Sednicom je predsedavala Milena Alargić, predsednica SO Srbobran.
Na sednici je, između ostalog usvojeno: Odluka o izmenama Odluke o realizaciji budžeta opštine Srbobran u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2020. godinu, Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački PePoslednja četrdeseta sedni- kalnim izborima 2016. godi- trovac, Beočin, Žabalj, Srboca SO Srbobran u mandatu ne održana je 10. juna. Sledeći bran, Temerin i Vrbas za pekoji su odbornici dobili na lo- put u odborničkim klupama riod 2019-2028.

U izbornoj trci u
Vrbasu 6 lista

Opštinska izborna komisija kalna stranka, pod rednim
potvrdila je šest izbornih lista brojem četiri je izborna lista
koje će učestvovati na pred- GG “Oslobodimo Vrbas”, peta
stojećim lokalnim izborima je lista Ratni veteran za Srbiju
u Vrbasu. Pod rednim brojem - “Vojnovi veterani Pre Srbsko”,
jedan je izborna lista Alek- i šesta po redu je izborna lista
sandar Vučić – za našu decu, Pokret obnove Kraljevine Srpod rednim brojem dva Ivi- bije – Ana Stokuća. Predstojeca Dačić- Socijalistička par- ći republički, pokrajinski i lotija Srbije (SPS), treća je Dr kalni izbori održaće se u neVojislav Šešelj – Srpska radi- delju 21.juna.

Srbobrancima izbor
od 6 lista

Građani opštine Srbobran
na predstojećim lokalnim izborima imaće mogućnost da
glasaju za jednu od šest izbornih lista. Prvu izbornu listu
koju je potvrdila Opštinska
izborna komisija je lista kandidata za odbornike SO Srbobran Aleksandar Vučić-za
našu decu, druga Grupa građana „Zoran Dudvarski“, tre-

ća je Ivica Dačić-„Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija-Dragan Marković
Palma“, četvrta izborna lista
Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor, peta je Grupa građana „Savez za Srbobran,Turiju i Nadalj“, i šesta
izborna lista je Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka.

Građani Iđoša imaju
izbor od 5 lista

U Malom Iđošu Opštinska
izborna komisija potvrdila
je pet izbornih lista za predstojeće lokalne izbore. Prva
je lista Aleksandar Vučić-za
našu decu, druga Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan
Pastor, treća izborna lista
Dr Vojislav Šešelj-Srpska radikalna stranka, četvrta po

redu proglašena izborna lista
je Ivica Dačić-„Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija-Dragan Marković
Palma“, i peta izborna lista je
Vojvođanski front – ujedinjeni za demokratski Mali Iđoš
(Liga socijaldemokrata Vojvodine, Vojvođanska partija,
Crnogorska partija.
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NBS usvojila propis koji olakšava pristup građana kreditima
za kupovinu prvog stana

Lakše do krova nad glavom

• Narodna banka Srbije (NBS) objavila je da je 12.juna usvojila propis kojim

se olakšava pristup građana kreditima za kupovinu prvog stana, odnosno
koji omogućava da obavezno učešće može biti manje.
Kako je u saopštenju precizirano, na sednici Izvršnog
odbora NBS usvojena je Odluku o dopunama Odluke o
merama za očuvanje i jačanje
stabilnosti finansijskog sistema, čime su stvorene regulatorne pretpostavke za izdvajanje manjeg učešća potrebnog za odobravanje stambenih kredita kupcima prvog
stana.Kako je navedeno, za
kupovinu prve stambene nepokretnosti banka može fizičkom licu odobriti stambeni kredit koji je obezbeđen
hipotekom na nepokretnosti,
pod uslovom da je obezbedila

da iznos tog kredita nije veći
od 90 odsto vrednosti te nepokretnosti (izuzetak u odnosu na opšte pravilo kada
je ovaj limit 80 odsto).Imajući u vidu da navedeni limiti propisani za banku iz ugla
korisnika kredita najčešće
predstavljaju i osnov za učešće koje mora da se obezbedi
kod stambenog kredita, konkretna izmena zapravo znači
da obavezno učešće može biti
smanjeno na 10 odsto od zahtevanog iznosa kredita.Bez
obzira na to što banke i dalje
u skladu sa sopstvenim procenama mogu prilikom odo-

bravanja stambenog kredita
zahtevati i veće učešće, očekivanje od novog propisa je
stimulisanje konkurencije
na tržištu stambenih kredita i olakšan pristup građana
kreditima za kupovinu prvog
stana.„Relaksacijom propisanog limita NBS nastoji da sa
stanovišta svojih nadležnosti olakša poziciju građanima koji rešavaju svoje stambeno pitanje kupovinom prve
stambene nepokretnosti na
kredit“, rekla je guvernerka
NBS Jorgovanka Tabaković.

Saveti PSS Vrbas

Stanje useva posle čestih kiša
• Obilne padavine poslednjih dana nadoknadile su veliki nedostatak zalihe
vlage u zemljištu. Količina padavina na teritoriji Vrbasa je u martu 42,2 l/
m2, aprilu samo 8,6 l/m2, maju 32 l/m2 i u prvih deset dana juna palo je 15
l/m2. U poslednjih 5 dana palo je oko 30-40 l /m2.

Padavine su od izuzetne koristi za sve useve. Suša je ostavila nenadoknadive štete u
strnim žitima. Ovakve vremenske prilike su pogodovale nalivanju zrna kod strnih
žita. Na svim parcelama gde
se formirao klas vremenski
uslovi su pogodovali za nalivanje zrna i izvlačenje koliko toliko dobrog prinosa. Nažalost na pojedinim delovima
terena koje pokriva PSS Vrbas, gornji teren Telečke, delovi atara Bečeja i Srbobrana na kojima su najviše stradali usevi ječma i pšenice od
suše tokom marta, aprila i
maja ove padavine su malo,

ili nimalo uticale na poboljšanje prinosa. Prolećni usevi
kako ratarski tako i povrtarski izuzetno su dobro reagovali na ove obilne i učestale
padavine. Usevi su se ujednačili u porastu, na kasnim setvama pojedinih useva nicanje je bilo dobro i ujednačeno, i kompletan razvoj useva
je više nego dobar.
Kod povrtarskih useva nedostajalo je sunca pa ti usevi
slabije napreduju, tek rasađene paprika i paradajz, ali će
se to nadoknaditi sa prvim
sunčanim danima. Usled svakodnevnih padavina na povrtarskim usevima došlo je ili

može doći do pojave bolesti,
pepelnice, plamenjače, lisnih
pegavosti pa je zaštita tih useva obavezna, čim se bude moglo ući u njive.
Kod voćarskih zasada , naročito onih u suvom uzgoju suša je uticala na razvoj
plodova, na nekim zasadima došlo je do masovnijeg
opadanja plodova. U ostalim voćnjacima kiša je smanjila troškove zalivanja. Pojava bolesti i štetočina, lisne
i ostale vaši, potrebno je tretirati da ne bi došlo do šteta
i prenosa virusa i fitoplazmi.
Veliki broj voćnjaka je zakorovljen pa se mora uraditi košenje ili suzbijanje kao obavezna mera.
Ne smemo zaboraviti da se
gotovo sve bolesti i štetočine
zadržavaju ili razvijaju u i na
korovskim biljkama. Ovako
obilne padavine nisu pogodovale proizvođačima jagoda, višanja i trešanja. Prevelika količina vode u plodovima dovela je do lakše pojave truleži, pucanja plodova i narušavanja kvaliteta i
trajnosti istih.
Katarina Radonić,dipl.ing.
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Pokreće se program
„Moja prva plata“
Ministar finansija Predrag
Mali, na sednici Vlade održanoj 12. juna naveo je u setu
novih mera i prvu meru koja
se odnosi na program „Moja
prva plata“.„Želimo da pomognemo onima koji su završili srednju školu ili fakultet da
pronađu svoj prvi posao.
Najteže je obično pronaći
taj prvi posao, tako da će za
10.000 mladih ljudi država
pokrivati jedan deo troškova njihove plate.
Za one koji su završili srednju školu, država će davati
20.000 dinara, a za one koji
su završili fakultet 24.000 dinara, za period od devet meseci, dakle za prvi probni period, prvu godinu njihovog
zaposlenja“, rekao je Mali, a
prenosi pres služba ministarstva finasija.
Ministar je objasnio da država na taj način želi da motiviše mlade da što pre nađu
posao, a da se sa druge strane
olakša odluka poslodavaca da

ih zaposle i ocenio da je reč o
revolucionarnom programu,
koji je direktno usmeren na
pomoć mladima. Iz budžeta će za projekat „Moja prva
plata“ biti izdvojeno dve milijarde dinara, rekao je Mali i
dodao da je u ovom trenutku
planirano da 10.000 mladih
dobiju šansu za zaposlenje.
On je naveo da će se nastaviti i sa programima obuke, odnosno dokvalifikacije za one
koji žele da pronađu novi posao.„Imamo stopu nezaposlenosti od 9.7 odsto, ali i dalje
postoji potreba za kadrovima.
Zato želimo da omogućimo
onima koji nemaju posao da
se dodatno obuče, da stvore nove veštine, nova znanja,
kako bi se zaposlili. Mi ćemo
za tu svrhu izdvojiti milijardu i 200 miliona dinara, za
10.000 ljudi, u formi vaučera. Ovaj program će krenuti
na jesen“, rekao je Mali.

Nevreme početkom juna pogodilo Srbobran

Šteta će biti svima nadoknađena

U Srbobranu je 8.juna za sat
vremena palo između 40 i 80
litara kiše po m2. Najteža situacija bila je u Tuku, (Jožef
Atile, Dubrovačka, Skopljanska, Vinogradarska...) gde je
nekoliko stabala polomljeno, pojedina domaćinstva
su ostala bez struje, pošto je
prilikom pada stabla kod Sekserove ćuprije, došlo do povlačenja strujnih žica, tako
i do prekida električne energije. Odmah je na teren izašao predsednik opštine sa saradnicima i nadležnim službama. Vatrogasci su izvalčili vodu na mestima gde je to
bilo neophodno, a uklonjena
su i pojednina stabla koja su
se od siline vetra slomila. Za
kratko vreme naneta je velika
materijalna šteta na oranica-

ma i voćnjacima, čak su zabeleženi i slučajevi čupanja stabala drveća iz korena.Opština Srbobran iznaći će mogućnosti da pomogne svim građanima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena. Ovom
prilikom predsednik opštine Radivoj Paroški je pozvao
sve građane koji su pretrpeli štetu da je prijave lokalnoj
samoupravi i mesnim zajednicama Srbobran, Turija i Nadalj. Inače, odmah su bili angažovani na saniranju posledica i ekipe Javnog komunalnog preduzeća ‘Graditelj’, zatim Vatrogasne jedinice, lokalna samouprava i mesne zajednice, zapravo njeni predstavnici koji su odmah izašli na teren da otklanjaju nastalu štetu.
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Vrbas dobija novu železničku stanicu
Završetak radova na brzoj
pruzi Beograd - Budimpešta,
u Srbiji i Mađarskoj planiran
je za mart 2025. godine, i do
tada bi u našoj zemlji trebalo
da budu završene tri deonice
- od Beograda do Stare Pazove, od Pazove do Novog Sada,
i od Novog Sada do Subotice.
Uz trasu brze pruge biće rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu i Subotici,
dok će u Vrbasu biti izgrađena potpuno nova stanica, pre-

neo je portal nova.rs. Prema
najavama, deonica od Beograda do Novog Sada trebalo bi da proradi do septembra sledeće godine. Završetak
deonice od Novog Sada do
Subotice planiran je za kraj
2024. godine, dokle bi trebalo da se okončaju radovi i u
Mađarskoj. Ukoliko sve bude
išlo po planu, brza pruga Beograd – Budimpešta trebalo
bi da proradi celom dužinom
na proleće 2025. godine.

Nepoznati zagađivač Begejca

• Opština Kula neće odustati od pronalaženja i kažnjavanja zagađivača

koji je 6.juna ispustio otpadne vode u Begejac i tako ugrozio ponovo životnu sredinu.
Još uvek se ne zna tačno o
kakvom otpadu je reč i ko
je zagađivač ali ćemo to saznati vrlo brzo budući da su
opštinske i pokrajinske inspekcije izašle na teren. Odmah nakon što je primećen
otpad, uzeti su uzorci vode i
pregledan je kompletan vodotok od Crvenke do Kule, jer
su otpadne vode do Kule stigle iz pravca Crvenke, izjavio

Rekonstrukcija ulica u Srbobranu

Predsednik opštine Srbobran Radivoj Paroški, sa saradnicima obišao je neke od
lokacija u Srbobranu na kojima su projekti putne infrastrukture realizovani u prethodnom periodu.
„Saobraćajna infrastruktura
u opštini Srbobran je dosta
stara i devastirana. Lokalna
samouprava je različitim načinima finansiranja, delom iz
budžeta a delom s viših nivoa

vlasti, pokrajine i republike,
rekonstruisala neke od ulica,
i to one koje su bila u zaista
lošem stanju.
Deo ulice Doža Đerđa, više
je bio izgradnja nego rekonstrukcija. Imamo u planu
da do kraja 2021. godine rekonstruišemo još dosta ulica, kroz projekat javno privatnog partnerstva, jer je to
čini mi se jedini način da se
putni pravci i ulice u opšti-

ni Srbobran rekonstruišu. To
nije mali finansijski poduhvat
i zato će njegovo finansiranje trajati narednih 10 godina, dok će sam posao biti završen najkasnije za dve godine. Na taj način će Srbobran imati za kratko vreme
rekonstruisane sve ulice, a na
nama ostaje samo da ih malo
održavamo“, rekao je Paroški.

je predsednik opštine Kula
Damjan Miljanić zahvaljujući se istovremeno građanima i ekološkim organizacijama koje su odmah alarmirale javnost i upozorile na zagađenje.
Predsednik Miljanić je nakon obilaska Begejca takođe rekao da je tragično da se
ovako nešto ponovo dešava
i pozvao sve građane i eko-

loge da zajedničkom akcijom sa lokalnom samoupravom, koja je u proteklom periodu uložila ogroman novac
za odvođenje otpadnih voda
do prečistača u Vrbasu, stanu na put nesavesnim preduzećima ili pojedincima koji
uništavajući životnu sredinu ugtrožavaju zdravlje svih
građana.
M.V.

Električni bicikli za
geronto domaćice u Iđošu

Putem konkursa Autonomne pokrajine Vojvodine
obezbeđenja su sredstva za
kupovinu tri električna bicikla za geronto domaćice u
opštini Mali Iđoš.
Predstavnici lokalne samouprave na čelu sa predsednikom optšine Markom Lazi-

ćem, uručili su električna bicikla geronto službe uz nadu
da će ova donacija omogućiti nesmetan rad, održivost
i unapređenje usluge geronto domaćice u okviru služba
kućne nege i pomoći starima i bolesnima u sva tri naselja opštine.
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Nova zbirka poezije Aleksandra Semakina

Saplitаnje o simboliku neba
• U izdanju Narodne biblioteke „Danilo Кiš“ iz Vrbasa, iz štampe je izašla
nova pesnička zbirka „Saplitanje o nebo“ Vrbašanina Aleksandra Semakina.

Treća Semakinova zbirka,
posle pauze od devet godina, donosi šezdeset novih
pesama u četiri ciklusa koje
objedinjuje tematika položaja čoveka u savremenom svetu kroz aspekte filozofije, vere,
ljubavi i života u društvu.
„Naslovna sintagma ‘saplitanje o nebo’ srećno je izabran
nosilac ideje zbirke, jer kada
se spotaknemo o simboliku
neba, Večnost, Pravdu i Dobro, onda vidimo kako svet
oko nas izgleda, kako je pao

u ambis mraka koji pojedinci samo spotičući se, naterani da se osvrnu i pogledaju,
mogu da osveste“, zapisala je
kritičarka Milica Milenković.
Zbirka „Saplitanje o nebo“,
nalazi se u ediciji „Savremene
poezije“ izdavačke delatnosti
Narodne biblioteke „Danilo
Кiš“ i biće promovisana u Vrbasu do kraja godine.
„Rukopis Saplitanje o nebo
Aleksandra Semakina samosvojan je i originalan doprinos srpskoj savremenoj

poeziji. On stoji između srpske književne tradicije melanholičnih pesnika koji su
početkom 20. veka pevali o
mrtvilu, tamnici i prolaznosti (Dis, Vinaver, Rakić) i savremenih pesnika.
Svojom hermetičnošću i jasnim konceptom zadovoljavajući sve estetske, etičke i saznajne kriterijume, nalazeći svoje mesto u istorijskim
tokovima srpske književnosti i podupirući njihovo kretanje novim pravcima, te antologičnošću samih pesama i
celog rukopisa, zbirka Saplitanje o nebo sama se nameće čitaocima“, zapisala je u recenziji ove knjige književna
kritičarka Milica Milenković.
Aleksandar Semakin je rođen u Vrbasu gde je završio
osnovnu školu i gimnaziju.
Diplomirao je međunarodne
poslove na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Radi kao novinar. Objavio
je zbirke poezije „Кalemar“
(2007, nagrade Risto Ratković i Aladin Lukač) i „Poezija Sibira“ (2011, nagrada Spasoje Pajo Blagojević).
Dobitnik je i nagrade Vukovog pedagoškog sabora za poemu o učitelju, finalista festivala poezije u Vrbasu, Zaječaru, Bijelom Polju. Poeziju i
eseje objavljivao je u književnim listovima. Zastupljen je
u antologijama pesnika mlađe generacije.

KULTURA
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Samograd ranohrišćanska bazilika

Na ulazu utvrđenja Samograd u Prijelozima kod Bijelog Polja, arheološkim iskopavanjima otkrivena je ranohrišćanska bazilika iz perioda oko 390 godine. Ovo
otkriće je plod četrdesetodnevnog istraživanja JU „Polimski muzej - Berane“, koje
predstavlja nastavak istraživanja iz 1988. godine, prema
kojima se znalo da na tom području postoje ostaci ranohrišćanskog svetilišta. Prema riječima arheologa Predraga Lutovca, Samograd je

ovim otkrićem postao najznačajniji arheološki lokalitet
na sjeveru Crne Gore, koji
je po značaju sličan Duklji,
Martinića gradini, bazilikama na Zlatici i Caričinom
gradu u Nišu. Radi se o ranohrišćanskoj bazilici sa dva
broda. Postoji centralni dio
crkve tj. glavni brod, dimenzija 17 sa osam metara, koji
na istočnoj strani ima apsidu
sa sintronosom, to jest sjedištem episkopa ili arhiepiskopa. Južni brod je širine četiri
metra i bio je podijeljen na tri

prostorije. U srednjoj je otkrivena memorijalna grobnica
ktitora crkve ili obnovitelja“,
kazao je Lutovac „Vijestima“.
On ističe da je bazilika podignuta negdje oko 390 godine
i da je u tom obliku egzistirala do kraja 5. vijeka. Tada
su Samograd i crkvu uništili Goti, a dokaz je bronzana
kopča pojasa nađena sa spoljašnje strane apside bazilike.
Lutovac kaže da je u vrijeme
Justinijanove obnove gradova i utvrđenja unutar istočnog rimskog carstva obnovljen i Samograd. Tada je, najvjerovatnije, dozidana grobnica u centralnoj prostoriji južnog broda. U oštećenoj grobnici otkriveni su osteološki
ostaci tri skeleta, a na srednjem je nađen zlatni krst sa rubinom, takozvani relikvijar, s
obzirom na to da ispod rubina nalazi čestica časnog krsta ili moštiju nekog svetitelja.

Мултимедиялне стретнуце
з Ирину Гарди Ковачевич

У Руским културним центре, 8. юния, орґанизоване мултимедиялне стретнуце, а шлїдом дакедишнїх стретнуцох у новосадскей дакедишнєй Матки з
назву „Под смужку”. Госцинска вечара була Ирина
Гарди Ковачевич, наша позната писателька, а модератор вечара бул Славко Винаї. Нащивителє дознали
же Ирина Гарди Ковачевич
нє надумала писац и описовац свой швет, алє же ше то
так случело. Ище док була
дзецко нє барз єй ишли бависка зоз лабду, алє кед требало стищки складац у тим
була схопна.
Писателька ше здогадла
як однєсла перши написани стихи до „Заградки”,

вец бешедовала о литературних вечарох и стретнуцох на хторих єй було интересантне, бо ше стретала з людзми з хторима мала
о чим бешедовац. Тиж ше
здогадла роботи у „Руским
слове” и колеґох хтори ю
вше потримовали у писаню. На концу ґосцинска потолковала свойо швети у
писаню о двох локалитетох хтори найчастейши у
єй творох, а то Руски Керестур и Нови Сад, а вец
Ирина Гарди Ковачевич
пречитала два писнї, хтори
нєдавно зазначела на паперу. Мултимедиялне стретнуце мало нєформални характер, и було попреплєтане зоз музичнима точками
Ивана Лїкара. Рутенпрес

Körbevitték az oltáriszentséget és
imádkoztak
Гідно відзначити ювілей

A pünkösd kettős ünnepe
utáni tizedik napra (csütörtökre) a katolikus naptárban
Úrnapja esik. Ezen a napon
„Krisztus titokzatos testét”
(Corpus Christi Mysticum)
az oltáriszentséget ünnepli
az egyház.
Kötelező – piros betűs – ünneppé 1264-ben IV. Orbán
pápa tette földije, Lüttichi
Szent Júlianna (†1258) hatására, aki egy látomásában a
teliholdat látta, melyből egy
darabka hiányzott.
Júlianna a látomását úgy értelmezte, hogy a Hold az egyházi évet (!) jelképezi, amelyből valami hiányzik, mégpedig az oltáriszentség ünnepe. Az ünneppé nyilvánítás
közvetlen előzménye a híres,
Raffaello által is megfestett

bolsenai csoda volt. A pápa
épp Orvietóban időzött, amikor hírül vitték néki, hogy
a közeli Bolsenában az ostya a pap kezében úrfelmutatáskor vérezni kezdett. (L.
Nagy Szent Gergely hasonló
nagycsütörtöki csodáját.) A
pápának maga felé hajlott a
keze: Úrnapja időpontjának
megválasztásával saját nevét, – névünnepét is fényesebbé tette.
Az ünnep fő eseménye a
körmenet, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget.
A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel
az ott tartandó rövid szertartás céljára.
Az oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovahaladó oltáriszentség elé ró-

zsaszirmot szórnak. A virágszőnyeg (másutt széna- és illatos füvek terítik be a körmenet útvonalát) és a díszítésre
szolgáló zöldágak varázserejű szentelményeknek számítottak; hasonló hatást tulajdonítottak nekik, mint más
ünnepek „megszentelődött”
növényeinek (főleg betegség
és villámcsapás ellen varázsoltak velük).
Az oltáriszentséget a talpas
szentségtartóban, más néven
úrmutatóban hordozzák körül, s abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is.
Az idei ünnep fő eseménye Szenttamáson a délutáni rossz időjárás ellenére sem
maradt el.
Az esti ünnepi szentmisét
követően a Szent Kereszt Felmagasztalása templom körüli menetben imádkoztak a hívők, és körülvitték az oltáriszentséget.
A négy sátort ezúttal is a
Szenttamási Kézimunkakedvelők Egyesülete, a szenttamási Paska család, továbbá a
Hagyományápolók Klubjának asszonycsoportja és tagjai készítették és öltöztették
ünnepi díszbe.
L.P.

• Три десятиліття КМТ „Карпати“ є

стержнем національного життя української
та русинської громад. Святкування
відбудеться наприкінці року. Цілий рік
присвячений ювілею.

Як у нашому народі кажуть – Що написано пером, не виволочиш ні волом! Це гарне українське
прислів’я відображає бажання активистів Товариства написати й треттю
книжку про діяльність і таким чином закріпити й недати стати забутим. Перша книжка була підготовлена на перше десятиліття, друга, звісно, на двадцять, а, ось, і треття стане
вінцем. У ці складні цьогорічні часи внаслідок все
ще пануючої епідемії Коронарного віруса, активисти
редакції, очолювані Ярославом Комбілем, зустрілись і домовились про перші рамки книжки. „Труднішим стає коли знаєш, що
не забезпечено ані кошти
на друкування книжки, але
велике бажання створити
ще один писаний документ
рпо дійсно казати жертовність членів зберігати та
розвивати свою культуру,

мову, пісню дає поштовху,
щоб висвітлити і ці останні до тепер роки „Карпат“, а,
звісно, нагадати і усі попередні“, каже Ярослав Комбіль, редактор майбутнього видання. На робочій зустрічі Редакції книжки та
у неформальній зустрічі
після неї, згадано про кадрові, фінансові, організаційні труднощі, з котрими
стікаються аматори у цьому самодіяльному колективі, а також тут і факт не
того вже ентузіазму, який
панував коли це Товариство оформлялося, практично без нічого, тільки із
голим бажанням щось зробити для того щоб культура
Українців і Русинів та інших людей доброї волі не
була занедбаною. Збудовано і гарний „куточок“ для
гуртування, будинок, великий зал, і, що кажуть, зараз
тільки б людей, молоді і нових ідей.
Василь Дацишин

18. jun 2020.
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Desetogodišnji pomen

ŠUVAKOV

Arsenijević Milutin
1970 - 2010

Živiš u našim pogledima i zagrljajima...
Živiš u našim pričama i našim ćutanjima...
Zauvijek u duši i srcu.

Danica i Biljana

Izdaje se lokal u centru Vrbasa

BIVŠI
STILOS

Javiti se na recepciju
Hotela „Bačka“ u Vrbasu

Prodajem vrlo povoljno

LOKAL

od 50 metara kvadratnih na Autobuskoj
stanici u Vrbasu

Telefon: 063/11 22 382

IZDAJE SE LOKAL U CENTRU VRBASA

BIVŠI KAIRO

ZA OSTALE INFORMACIJE DOĆI LIČNO, U HOTEL

Nikola

Sofija

1926 - 1999

1930 - 2019

Našim dragim roditeljima navršava se dvadeset i jedna
i godina od smrti.
Njihovu dobrotu i ljubav pamtićemo uvek.

Ćerke Milena i Nada, unuci i praunučad

DOĐITE DA SE DRUŽIMO!!!
U OKVIRU PROJEKTA “ZDRAVA ŽENA-JAKA ŽENA“ MINISTARSTVA ZDRAVLJA
I DOMA ZDRAVLJA “VELJKO VLAHOVIĆ“ VRBAS OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ŽENE O SLEDEĆIM ZDRAVSTVENO- VASPITNIM AKTIVNOSTIMA U JULU 2020.g.:
1. 02. 07.; 16. 07. 30. 07. 2020. od 16-18h će raditi telefonsko savetovalište za žene putem broja: 064-846-8105 gde ćete moći dobiti odgovore na Vaša postavljena pitanja u
vezi Vašeg zdravlja.
2. 03. 07. 2020. u 13 h u Dispanzeru za žene D.Z. Vrbas biće održana radionica na temu
“Mentalno zdravlje u postporođajnom periodu”
3. 17. 07. 2020. u 13 h u Dispanzeru za žene D.Z. Vrbas biće održana radionica na temu
“Babinje”.
4. 24. 07. 2020. u 13h u u društvenoj sali Doma zdravlja biće održano predavanje na
temu „Nasilje nad ženama“.

Hajde da srušimo barijere koje su nam prepreka do boljeg zdravstvenog
stanja ženske populacije Vrbasa!!!
“Podrška za ostvarenje ovog projekta obezbeđena je kroz grantove za unapređenje kvaliteta u okviru “Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije” i “Dodatnog finansiranja za
Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije”, preko Vlade Republike Srbije, iz sredstava zajma
Svetske banke. Mišljenja koja su ovde izneta odražavaju stavove autora i ne predstavljaju obavezno i stavove “Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije” i “Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije”, Vlade Republike Srbije ili Svetske banke.”
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Rukovodstvo Sportskog saveza Srbije u Vrbasu

Sve bolji rezultati klubova i pojedinaca

Predsednik Sportskog saveza Srbije, proslavljeni olimpijski pobednik u rvanju, Davor
Štefanek, i generalni sekretar
organizacije Goran Marinković, posetili su Vrbas. Oni su
se u susretu sa rukovodstvom
lokalne samouprave i čelnicima Saveza sportova opštine
Vrbas, upoznali sa uslovima
u kojima treniraju i takmiče
se lokalni sportisti, te u kakvom stanju se nalazi sportska infrastruktura. “Svedoci
smo veoma dobre sportske
infrastrukture i sve boljih rezultata klubova i pojedinaca,
što je dokaz da lokalna samouprava vodi računa o sportu.
Obišli smo fudbalski stadion
i OFК Vrbas, kao i Ženski rukometni klub Vrbas i razgovarali sa rukovodstvom opštine i sportistima na koji način bi se i Sportski savez Srbije mogao uključiti u realizaciju projekata koji bi trebali doneti dalji razvoj sporta u
Vrbasu”, rekao je generalni
sekretar SSS Goran Marin-

ković. Milan Glušac, predsednik Privremenog organa
opštine Vrbas, ocenio je da
je podrška Sportskog saveza
Srbije važna za lokalni sport,
posebno što stiže kao sastavni deo šire akcije pomoći ovoj
oblasti, u koju su se uključili Pokrajinski sekretarijat za
sport, granski sportski savezi Srbije i Vojvodine i druge
organizacije.”Važno nam je
da napredujemo kada govorimo o sportskoj infrastrukturi,
jer dobri uslovi donose masovnije uključivanje u sistem
sporta a zatim i dobre rezul-

FК „Njegoš“ prvak
područne lige

Fudbalski klub „Njegoš“ iz
Lovćenca prvak je Područne fudbalske lige Subotica
čime je obezbedio ulazak u
viši rang, te će se u sezoni
2020/21. takmičiti u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi „Sever“.
Početkom maja u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, održana je sednica Odbora za hitna pitanja na kojoj
je doneta odluka da su lige
tate. Na nivou Srbije nalaziamaterskog
ranga, srpske i
mo se na trećem mestu kada
lige
nižeg
takmičarskog
rangovorimo o ulaganju u sport i
ga,
završene
zaključno
sa
15.
to je rezultiralo da je šest namartom
2020.
godine
i
neće
ših klubova uspelo da stigne
do višeg ranga takmičenja u
prethodnoj sezoni”, rekao je
Glušac. Susret sa sportistima u Centru za fizičku kulturu “Drago Jovović” bio je
prilika i za razmenu poklona; ŽRК Vrbas je od Sportskog saveza Srbije na poklon
dobio lopte, dok je Davoru
Štefaneku, predsedniku SSS,
za uspomenu uručena majica
Bokserskog kluba “Čarnok”.

se nastaviti. Napredovanje u
viši i ispadanje u niži rang,
biće primenjeno shodno propozicijama kako je ranije bilo
predviđeno. FК „Njegoš“ je
završio sezonu na prvom mestu sa 40 bodova (13 pobeda, 1
nerešana i 3 poraza), sa 9 bodova više od drugoplasirane
ekipe; sa najviše datih (57) i
najmanje primljenih golova
(20) uz najbolju gol razliku
(+37). Na tabeli fer pleja takođe prvo mesto, sa najmanje
dobijenih žutih kartona (24),
bez crvenih kartona i bez incidenata.

Srbobranci osvojili turnir u Novom Sadu

• Sportska ekipa u basketu 3×3, oformljena od četvorice seniorskih igrača
Povod za održavanje turnira u basketu 3×3 bio je novoizgrađeni teren u Pariskih komuna u Novom Sadu, teritorija Mesne zajednice „Omladinski pokret“ koja je i organizator takmičenja. Turnir
je činilo 8 ekipa među kojima su se našli i Srbobranci,
drugo učešće za redom i već
osvojen pehar. Momci koji su
nastupili za srbobranski tim
bili su: Subić Slobodan, Trninić Nemanja, Babić Nikola i
novo veliko pojačanje „Zelenih“ iz Srbobrana, Kanić
Uroš, centar visok 205 centimetara, 2000. godište, koji
treba da osnaži ekipu pod košem u narednoj sezoni.
Srbobrandanas.rs

CFK Drago Jovović

Panonska 2, 21460 Vrbas

www.cfkvrbas.com

Omladinskog košarkaškog kluba „Srbobran“, osvojila turnir u Novom Sadu.

Centar za fizicku kulturu

