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Један од основних моралних пос-
тулата је емпатија према људима у 

невољи и нарочито према особама са 
инвалидитетом. У том смислу многи 
родитељи, учитељи и наставници под-
стичу децу да учествују у хуманитар-
ним акцијама. Тако је у Основној школи 
„23. октобар“ у Голубинцима недавно 
окончана акција „Чеп за хендикеп”.

- Овај пројекат успео је да уједини 
како наставнике и све запослене, тако 
и ђаке наше основне школе. Сви смо 
желели да помогнемо особама са инва-
лидитетом. Веома је важно истаћи да је 

хуманитарна акција наишла на бројне 
позитивне реакције ђака голубиначке 
школе, који су за време онлајн наста-
ве налазили начине да сакупе чепове 
и редовно их доносили у школу, када 
год би прилика то дозвољавала – каже 
координаторка пројекта Драгана Ар-
сенијевић, професорка физике и хе-
мије у голубиначкој Основној школи 
„23. октобар“.

Овакве акције у Основној школи у 
Голубинцима организују се већ три го-
дине а циљ је да омогуће набавку по-
магала социјално угроженим особама 

са инвалидидетом.Ове године акција 
је усмерена на прикупљање средстава 
за лечење оболеле деце из општине 
Стара Пазова.

- Наш пројекат под називом „Где 
постоји љубав, ту постоји и живот”  нам 
заиста доказује да се слогом и љуба-
вљу у заједници превазилазе препре-
ке, које човек као појединац сам теже 
прелази. Наше мало јесте нечије много 
и смисао акције је да заједно вратимо 
осмех на лице сваком детету! – каже 
професорка Арсенијевић.

 Б. Родић

Кажу наши старији да је Митровица 
некада била град добре музике. 

Свирало се и певало, причају, у би-
вшем Дому омладине, било је музике 
у Хотелу “Сирмијум”, у ЗКС-у, али, нај-
боље свирке биле су испред хале, 
а најлепше вечери у некадашњим 
“Брионима”. 

И управо у тренутку када се чинило 
да су та времена потпуно заборавље-
на, на малим екранима се појавио 
човек који је годинама увесељавао 
Митровчане, многима пробудивши 
успавана сећања.

У емисији “Никад није касно”, негде 
у децембру, поново се зачуо препо-
знатљиви глас Зорана Ћирића Ћире, 
певача митровачког бенда “Абрака-
дабра”, који је жарио и палио по бинама 
не само у Срему, већ широм садашње и 
ондашње земље, оставивши без текста 
не само своје старе обожаваоце, већ и 
стручни жири.

Музиком се, каже за Сремске нови-
не, бави прилично дуго, а све је поче-
ло, рекло би се, из ината.

– Почео сам да певам 1990. годи-
не. Добри рок бендови су увек свира-
ли пред халом и тамо сам одлазио са 
девојком, а она им се дивила. Једном, 
рекао сам јој да можда могу боље да 
певам него сам певач. Попео 
сам се горе, питао да отпе-
вам једну песму, и, пошто 
сам био клинац, дозволили 
су ми после дугог убеђи-
вања. Сећам се, прва песма 
је била “Бобане” од Оливера 
Мандића. Када сам кренуо 
да сиђем са бине, задржали 
су ме и позвали да дођем 
наредног дана – каже Зо-
ран, а, од тог дана, музика је 
постала његов живот. 

Негде у том периоду, 
1991. године, из Београда у 
Сремску Митровицу враћа 
се музичар, гитариста Бобан 

Петровић, који, чувши Зоранов глас, 
окупља озбиљну екипу и тако настаје 
бенд “Абракадабра”.

Њигова каријера брзо је кренула 
узлазном путањом. Кренуле су свир-
ке ван локала. Певало се на чувеном 
Будванском фестивалу, а за Зорана су 
аранжмане правили Марина Туцако-
вић и Фута Радуловић.

– Примицали смо се самом врху. 
Чинило се да нам је небо граница. Ра-
дили смо са Марином и Футом, а када 
смо се враћали из студија, помислио 
сам да ћемо успети да снимимо албум. 

Међутим, три дана након потписивања 
уговора за  Lucky sound, пале су нам 
бомбе. Бомбе су те 1999. разориле не 
само земљу, него и наше каријере. Ус-
ледиле су промене 5. октобра, даље 
кризе, а криза је настала и у музици. 
Музичка сцена се просто распала и то 
ми је заиста тешко пало – прича Зоран 
Ћирић. 

Све до сада, услед неисплативости 
рада музичара на локалу, што је већ 
свима добро познато, радио је све што 
му је пало под руку, како би преживео. 
Комплекса није било, знао је, каже, да 

мора, а од музике се, некако, 
иако то никада није желео, 
удаљио.

Ипак, пријатељи су остали 
у контакту. Бобан Петровић и 
клавијатуриста Горан Симић 
и даље су били са њим, али 
фалило је нешто што би их 
покренуло.

Међутим, Зоранов таленат, 
поред пријатеља, најбоље је 
познавала његова супруга, 
Јована. И тако, њеном заслу-
гом, музика се поново врати-
ла у његов живот.

–  Нисам знао шта да ура-
дим да бих поново кренуо 

да певам, али у подсвести сам знао да 
је то то. Знао сам да послови које сам 
радио нису за мене и да је песма оно 
што ме покреће. Јована ми је доказа-
ла да је то истина и снимили смо две 
песме које смо послали организатори-
ма такмичења. Уследио је разговор са 
њима, а после два месеца и позив на 
прву емисију – каже Зоран Ћирић.

У свему овоме, била му је неопходна 
подршка старих пријатеља, а Бобан 
Петровић се одмах прихватио рада 
са њим. За такмичење се припремају 
заједно, а њихов рад, несумњиво, 
уродио је плодом.

У првој емисији, отпевавши песму 
Здравка Чолића “Ти си ми у крви”, на 
само себи својствен начин, доказали 
су да Зоран има капацитет истинског 
уметника и да се очигледно истиче из 
масе певача на телевизијским такми-
чењима. Жири је остао одушевљен, 
а, у другом кругу такмичења, имали 
смо прилику да га чујемо у недељу, 24. 
јануара.

Чувши да ће својим храпавим гла-
сом певати песму Бијелог дугмета, 
“На задњем сједишту мога аута”, пуб-
лика је, без сумње, мислила да ће 

отпевати Бебека “у оригиналу”, али, 
није баш било тако. Својим насту-
пом, поново је доказао да је посебан 
и песми је, као и прошлог пута, дао 
свој, јединствени печат. Жири је опет 
остао одушевљен, а, након такмичар-
ског дела, уследио је и ревијални, у 
ком су гледаоци имали прилику да, 
након много година, чују Зоранов 
дует са старим саборцем и, како каже, 
братом, Гораном Симићем. 

Овај наступ, сигурно је пробудио 
емоције Митровчана који памте њихо-
ве некадашње свирке у дугим ноћима 
поред Саве. Зато се многи од њих и 
радују наговештају да ће их бенд “Аб-
ракадабра” поново забављати, а према 
Зорановим речима, то је могуће оче-
кивати чим се пандемији корона ви-
руса назре крај. Зоран, Бобан и Горан 
поново раде заједно, најављују и ху-
манитарни рад, по ком су некада били 
препознатљиви. Њихова стара, али и 
нова публика, неће их гледати само на 
малим екранима, већ и у свом граду, а 
сигурно је да ће, са њима, Митровица 
поново постати град добре музике.

 Н. Милошевић
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«Абракадабра» некад у ПСЦ «Пинки»


