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Пријем поводом Дана ОРА
Поводом обележавања 1. априла, Дана омладинских радних акција,
краљевачке акцијаше и њихове госте из других градова, примили су председник
Скупштине града Краљева Ненад Марковић и помоћник градоначелника Сретен
Јовановић.
На пријему код председника краљевачке Скупштине нашли су се и стари и
млади акцијаши, бивши и садашњи омладинци. Марковић је истакао да му је драго
што је град Краљево наставио традицију омладинских радних акција и што је сада
познато по слогану „ОРА није фора“.
„Многи моји пријатељи, и старији и млађи, били су акцијаши. Моји најбољи
пријатељи су били акцијаши и ја сам са великим задовољством прихватио да их
све данас примим. Град ће наставити да подржава организовање радних акција.
Постоји могућност да се и споразум који смо потписали са градовима и општинама
слива Западне Мораве, у вези са заједничким деловањем у области управљања
ризицима и ванредним ситуацијама, можда прошири и у правцу активирања и
ангажовања волонтера, који ће неким својим деловањем спречавати последице
непогода, у овом случају поплава, евентуално и нечег другог“, рекао је председник
Скупштине Ненад Марковић приликом сусрета са акцијашима.
Према речима Јована Базића, редовног професора Универзитета у
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, празник акцијаша и
у Србији и у бившим југословенским земљама треба посматрати и обележавати у
контексту система вредности који је владао у време одржавања радних акција.
„Радне акције су створиле многобројне објекте широм наше земље, бројна
пријатељства, али и веома аутентичну поткултуру, која се изражавала не само
симболичким обележјима попут беџева, униформи, значки, застава, грбова, већ је
дала аутентично културно стваралаштво у песмама, у драмској игри. Данас треба
подстицати младе људе да што више учествују у волонтерским акцијама у
различитим видовима. Идеалистичких основа које нас везују за младост и
тадашње радне акције, треба се сећати, али не инсистирати по сваку цену да их
на некадашњи начин правимо, јер су данас сасвим друге друштвене околности,
другачији је менталитет данашњих младих“, поручио је професор Базић.
Он истиче разне промене, и у технолошком и у идеолошком смислу.
„Акције су некада организоване на масовним градилиштима, на огромним
просторима за пошумљавање, при чему је требало ангажовати много физичке
радне снаге. Данас постоје машине које могу да замене на стотине људи. У
идеолошком систему вредности, акције су означавале неки вид патриотизма,
жртвовања за идеју, будућност, у смислу доказивања. Данас је промењен систем
вредности. Данас је индивидуалистичко доба и такав облик колективизма не може
се накалемити на данашње генерације. И не треба томе ни тежити“, сматра Базић.
Председник Удружења „Омладинска радна акција“ Краљево Марко Матић је
нагласио да и даље има младих који желе да раде, дају свој допринос граду.
Матић је подсетио да су, кроз омладинску радну акцију, у протекле три године,
млади дали огроман допринос на заштити животне средине, чишћењу водотокова
другог реда, отклањању последица од поплава, садњи борића. Он је захвалио

председнику Скупштине на великој подршци током спровођења програмских
активности и саме Омладинске радне акције и искористи прилику да, у прилог
томе да млади ипак желе да учествују у оваквом облику делања, најави да су већ
почеле припреме за организовање „ОРА Краљево 2017“.
Обележавање Дана омладинских радних акција било је прилика за
представљање књиге „Записи са радних акција“, аутора Момира Марушића,
Краљевчанина, учесника омладинских радних акција.
Како каже, записивао је секвенце акцијашког живота, са акција на којима је
учествовао. Писао је о својим пријатељима, настојећи да избегне себе као главног
јунака. Као допринос свом граду, написао је књигу о пријатељству са радних
акција, које је, како наводи, најлепше које постоји.

