С Л О В О ИН И Ц И Ј АТИ В Е
ТОМ РАКОЧЕВИЋ, ЧЛАН ПАРЛАМЕНТА ОНТАРИЈА ИНИЦИЈАТОР ЈЕ ДА СЕ 10. ЈУЛ,

ДАН НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
У ОНТАРИЈУ
Фото: Приватна архива

Никола Тесла је све своје напоре и новац улагао у унапређење научног истраживања
да би на крају умро сам и осиромашен. Његове проналаске користимо свакодневно,
међутим често пропуштамо да признамо њихов огроман допринос савременом
друштву, каже за СЛОВО Том Ракочевић

Пише:
Гордана ЛАКОВИЋ

Т

ом Ракочевић, члан Провинцијског
Парламента
(MPP) за округ Humber
River-Black Creek у Торонту иницијатор је да канадска провинција
Онтарио прогласи 10. јул, када је
рођен велики научник, за Дан Николе Тесле. Том Ракочевић је већ
поднео предлог закона провинцијскоj Влади и ова иницијатива
би ускоро требало да буде и реализована.
-Свет у коме живимо је одраз
остварених идеја безбројних научника, инжењера и медицинских
стручњака, каже за СЛОВО Том
Ракочевић, на наше питање
шта га је подстакло да покрене ову значајну иницијативу.
Важно је да тај допринос признамо
јер је њихов визионарски рад значајно унапредио наш свакодневни
живот. Никола Тесла је све своје напоре и новац улагао у унапређење
научног истраживања, да би на
крају умро усамљен и сиромашан.
Његове проналаске користимо
свакодневно, међутим често пропуштамо да признамо њихов огроман допринос савременом друштву.
Одржавање Дана Николе Тесле,
10. јула, служиће као инспирација
будућим генерацијма и заслужено
ће одати признање великим достигнућима великог научника, који
је заувек изменио свет.

n Како тече тај процес у Влади Онтарија?
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Кичинер, 28. мај 2021.

И Н И Ц И Ј АТИ ВЕ С ЛОВ О

Фото: Приватна архива

РОЂЕНДАН ВЕЛИКОГ СРПСКОГ НАУЧНИКА, ТРАЈНО ОБЕЛЕЖИ

Дан Николе Тесле, инспирација будућим генерацијама-Том Ракочевић
- Влади Онтарија предао сам 17.
маја предлог закона под називом
“Докуменат Дан Николе Тесле”.
Предлог је прошао кроз прву фазу,
међутим има да се обави још доста
посла. Уколико дође до Краљев-

српско-амерички проналазач и
инжењер, изумео је 1888. године
систем за производњу и даљински
пренос полифазне наизменичне
струје, што је изменило свет.
Увођење наизменичне струје је

ПОНОСНИ НА ТЕСЛУ
Прича о Николи Тесли је добро позната Србима у целом свету, истиче Том Ракочевић. Они су поносни да је један од најпаментнијих људи који су икада живели и чији
рад је изменио свет, српског порекла.
У Онтарију су Nikola Tesla Educational Corporation (NTEC) као и многи појединци
радили на промовисању Теслиног имена кроз иницијативе као што је Теслин споменик на Нијагариним водопадима и давање имена Николе Тесле булевару у Хамилтону. Проглашење Дана Николе Тесле је надоградња овог значајног рада.

ског одобрења, 10, јул, рођендан
Николе Тесле, биће проглашен
значајним датумом у години, широм Онтарија.

n Како и колико су Теслини
проналасци утицали на развој
Онтарија?
- Никола Тесла, изузетно плодан

Кичинер, 28. мај 2021.

уско повезано са историјом Онтарија. Прва у свету хидроелектрана
на Нијагариним водопадима је изграђена на бази Теслиног система.
У року од 25 година, сваки већи
град и општина у Јужном Онтарију имали су приступ електричној струји.
Поред ових проналазака, које

свакодневно користимо, Никола Тесла је развио много других
важних патената који су технологију увели у двадесети век. То
су на пример индукциони електрични мотор, радио, даљинско
управљање, роботика, рентгенски
зраци, радар, ласер и многи други.
Прави визионар и човек са погледом у будућност, Тесла је изразио
забринутост у вези коришћења фосилних горива. Он је такође заступао коришћење извора енергије
који се обнављају, а замишљао је
и бесплатну енергију.

n Да ли је Тесла, као и многи
други проналазачи, занемарен, иако је њихов утицај на
друштво огроман?
- Када се осврнемо на сва технолошка достигнућа у савременом
друштву, понекад сматрамо да су
нам она поклоњена, мада готово
наставак на страни 19
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Фото: Приватна архива

С Л О В О ИН И Ц И Ј АТИ В Е

Гордана Лаковић, Верослав Вик Ђурђевић и Том Ракочевић
да не прође ни тренутак да не видимо Теслин утицај. Само један
пример који то илуструје је да су
многи за време пандемије могли
да раде од куће, захваљујући бежичном комуницирању и преносу
информација. Ништа од тога не би
било могуће без Теслиних проналазака.

n Да ли у овој значајној акцији имате помоћ јавности?
- За помоћ у овој акцији захваљујем се Верославу (Вику)

Ђурђевићу, председнику и члану Управног Одбора NTEC-а, професорки др Мајди Ђорђевић,
члану Управног Одбора Calgary
Tesla Society, члану NTEC-а и
Tesla Wave of Alberta, Dr. Collin-u
Campbell-u, члану Управног
Одбора NTEC-а, Зорану Цвијетићу, председнику Српске народне одбране за Канаду и члану
Управног Одбора КСС и NTEC-а,
као и Татјани Павловић, секретару КСС.

БИОГРАФИЈА ТОМА РАКОЧЕВИЋА
Том Ракочевић је канадски политичар, који је изабран у законодавну скупштину
Онтарија на покрајинским изборима 2018. Заступа територијалну изборну јединицу реке Хамбер - Блек Крик као члан Нове демократске странке Онтарио.
Претходно је био кандидат странке у York West-у на покрајинским изборима
2011. и 2014. Пре избора у законодавно тело, био је запослен као извршни помоћник градског већника Торонта Anthony Perruzza-е. Борио се против високих стопа
ауто осигурања и обећао да ће се залагати за улагање у здравство, образовање и
локалну заједницу.
Том Ракочевић је рођен, одрастао а сада је и члан MPP-а као представник NDP у
ерији Humber River—Black Creek.
Народни посланик парламента Онтарија, Том Ракочевић је трећа генерација српских имиграната из Црне Горе, рођена у Канади.
Као дугогодишњи активиста, Ракочевић се борио за боље и правичније образовање, безбедније четврти, права станара и потрошача и важне локалне инвестиције у суседству.
Током пандемије короинавируса, Ракочевић је помогао да се обезбеди заштитна
опрема и осигура тестирање и пружи финансијска помоћ насељима северозападног Торонта које су тешко погођене КОВИДОМ-19
Ракочевић се такође залагао у онтаријском законодавству за плаћено боловања,
сигурнији јавни превоз и пружање дуготрајне неге.
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n Како би читаоци СЛОВА
могли да помогну и подрже
процес?
- Апелујем на помоћ да закон о
Дану Николе Тесле буде спроведен. Предлог закона ће бити разматран у влади Онтариjа 2. јуна.
Можете позвати телефоном или
послати електронску пошту Вашем члану Провинцијског Парламента са захтевом да гласа за
предлог. Такође Вас молим да
поделите ову молбу са свима за
које мислите да би подржали ову
иницијативу. Ако шаљете електронску пошту, онда Вас молим да
мени пошаљете копију на адресу:
TRakocevic-CO@ndp.on.ca. На веб
страници www.elections.on.ca, можете да пронађете ко је Ваш MPP.
Треба да унесете Вас поштански
код у одељак “Voter Information
Service”, на главној страни. Уколико контактирате вашег MPP електронском поштом да подржи ову
иницијативу, онда Вас молим да
мени пошаљете копију на адресу
TRakocevic-CO@ndp.on.ca.
Петицију он-лине можете потписати
https://hrb.ontariondp.ca/
support-bill-293-nikola-tesla-dayact
Уз Вашу помоћ моћи ћемо да остваримо Дан Николе Тесла у Онтариjу. Заједно и са поносом ћемо
славити 10. јул сваке године, каже
за СЛОВО Том Ракочевић.
СЛОВО

Кичинер, 28. мај 2021.

