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ИЗВОР 233/ 2.01.2020.
У ДАЉУ 20. ДЕЦЕМБРА ОДРЖАНА ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НОВОГ УДРУЖЕЊА КОЈЕ ЋЕ СЕ БАВИТИ КУЛТУРОМ

OСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ „ЂОРЂЕ ОЦИЋ“

З

адатак и циљ новооснованог културног
удружења биће неговање успомене на
дело српског књижевника Ђорђа Оцића
рођеног у овом месту 1934. године. Након што је
у октобру прошле године у оквиру манифестације
„Јесен у Ердабову“ постављена спомен-плоча
на Оцићевој родној кући, идеја о оснивању
удружења се већ тада јавила као извесна. Кућа
је значајно обновљена и уређена захваљујући
труду Оцићеве ћерке Дејане која је и иницијатор
оснивања овог удружења.
Оснивачка скупштина одржана је у
књижевниковој родној кући која је претворена
у својеврсан Оцићев завичајни музеј за који
је он још за живота почео да прикупља разне
експонате, фотографије, документе, а кућа
располаже и значајним књижним фондом.
– Главни циљ и мотив за оснивање овог
удружења је очување успомене на дело мога
оца Ђорђа Оцића, које подразумева не само
оно што је он урадио као књижевник, у својим
романима, приповеткама и драмама, него и
оно што је имао као визију за развој културе
и школства, као и у свом целокупном односу
према људима и народу ком је припадао. Он
је и ову кућу, у којој одржавамо оснивачку
скупштину, још за живота замишљао као место
на коме ће се окупљати људи посвећени развоју
и унапређењу културе у свом њеном богатству
и разноликости – истакла је Дејана Оцић у
уводном обраћању члановима иницијативног

одбора за оснивање Удружења.
Удружење ће имати широк дијапазон деловања
иако је култура у основи најважнији сегмент
рада. Подручје деловања је разноврсно, од
политичке културе, духовности, привреде, па
све до одрживог развоја, заштите здравља и
бриге о човековој околини и природи.
– Важно је истаћи да су овде окупљени
људи различитог пола и различите старости,

јер и мој отац је пре свега ценио личност. Он
је био средњошколски професор и ценио је
младе, у младе је имао велико поверење и
сматрао је да је њихова улога у народном развоју
веома значајна. Зато циљ овога удружења и
јесте да оно чиме ће се бавити, а то је пре
свега култура, буде добар залог за будућност
овог простора који је Оцић дефинисао у својој
кованици „Ердабово“ мислећи на простор који
обухвата Ердут, Даљ, Борово, Вуковар и околину
– закључила је Дејана Оцић, која је изабрана
и за председницу новооснованог удружења.
На скупштини је истакнуто да ово удружење
не би требало да буде пандан неком другом него
да заједно са осталим удружењима у синергији и
сарадњи допринесе развоју културе у заједници
у којој ће деловати. Својим радом настојаће да
обогати културну и туристичку понуду овог краја
Хрватске, а чланови ће моћи да постану сви који
деле уверења и циљеве који су прокламовани
и записани у његовом статуту.
За потпредседника Удружења изабран је
Јован Влаовић, а за секретара Зорана Петковић.
Чланови Управног одбора су Александар
Илинчић, Славко Бубало и Оља Кикановић.
Након Оснивачке скупштине следи регистрација
удружења и рад на изради плана активности.
Седиште удружења биће у Даљу.
С. Бубало

