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СЛОВО ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

Кичинер, 28. јул 2022.

У НИЈАГАРА ФОЛСУ 10. ЈУЛА СВЕЧАНО ПРОСЛАВЉЕН ДАН НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Пише:
 Гордана ЛАКОВИЋ
Фото: 
Српска школа Никола Тесла

ВЕЛИЧАНСТВЕНО, онако 
како то Никола Тесла и за-
служује, 10. јула 2022. године, 

обележена је 166. годишњица њего-
вог рођења, а отворен је и први Трг 
Николе Тесле у Северној Америци, 
на једном од најлепших места на 
свету, на Нијагариним водопадима. 

У недељу 10. јула, на 166. го-
дишњицу Теслиног рођења, у пе-
риоду од 13-17 часова у хидроцен-
трали (Niagara Parks Power Station) 
организован је обилазак најновије 
атракције под називом ”Тунел” уз 
бесплатну радионицу малих прона-
лазача на тему Николе Тесле.

На само неколико минута од хи-
дроцентрале, на Тргу Николе Тесле 

од 17 часова, одржала се централна 
манифестација овогодишњег Дана 
Николе Тесле са великим бројем 
гостију и културно уметничким 
програмом, односно свечаном цере-
монијом отварања првог Теслиног 
Трга у Северној Америци. 

Након свечане церемоније на 
Тргу Николе Тесле, у хидро-
централи (Niagara Parks Power 
Station), одржан је вечерњи шоу 
са светлосним и аудио ефектима у 
част Николе Тесле. 

Нијагара паркови су овим поводом 

Овогодишња манифестација Дан Николе Тесле завр-
шила се 10. јула у 22 часа спектакуларним ватрометом 
и осветљењем Нијагариних водопада у бојама српске 
заставе у част великог генија Николе Тесле

ДОБРОЧИНСТВО 
ЗА ЦЕЛО

ЧОВЕЧАНСТВО



15

СЛОВО

Кичинер, 28. јул 2022.

ПРИЧА СА НАСЛОВНЕ СТРАНЕ

свима који су желели да посете ре-
новирану хидроцентралу (Niagara 
Parks Power Station) у периоду од 
10 – 17. јула ове године, омогућили 
карте по јефтинијим ценама. 

Овогодишња манифестација Дан 

Николе Тесле завршила се 10. јула 
у 22 часа спектакуларним ватро-
метом и осветљењем Нијагариних 
водопада у бојама српске заставе у 
част великог генија, српског поре-
кла, Николе Тесле.

наставак на страни 16

ПОДСТИЦАЈ МЛАДИМА
ДА МЕЊАЈУ СВЕТ НА БОЉЕ

У предивној атмосфери, на једном од 
најлепших места на свету - Нијагари-
ним водопадима, обележен је тради-
ционални 13. Дан Николе Тесле, рекао 
је у поздравном говору његова ексе-
ленција Дејан Ралевић, амбасадор 
Републике Србије у Канади. Од про-
шле године, овај дан се не обележава 
само у граду, већ је и званично Дан 
Николе Тесле у читавој провинцији. 
Задовољство и понос је било бити 
међу великим бројем припадника 
српске заједнице, који су ове године 
дошли из разних крајева - Виндзора, 
Кичинера, Торонта, Хамилтона… Див-
ни млади људи су нас подсетили на 
улогу и легат који је Никола Тесла ос-
тавио у светској науци, а онда играло 
коло и певале српске песме на Никола 
Тесла плази. Мени је била част да, на 
позив Српске школе “Никола Тесла” и 
Борислава Живковића, по други пут 
присуствујем овом величанственом 
догађају у Канади. У вечерњим сати-
ма истог дана, уживали смо гледајући 
ватромет изнад водопада и њихово 
получасовно осветљавање у бојама 
српске тробојке. Као и увек, догађај 
је изазвао налет емоција, овог пута 
посебно, јер нас је истог дана још је-
дан српски великан, Новак Ђоковић, 
обрадовао својом великим победом 
на Вимблдону.
Парламент Онтарија је 3. јуна 2021. 
године прогласио 10. јул даном Ни-
коле Тесле у целој провинцији. Ово је 
уједно и подстицај младим људима 
да мењају свет на боље.
Са овим важним проглашењем на 
нама остаје да будемо и храбри и кре-
ативни у својим идејама и пројектима 
да ширимо идеје Николе Тесле, једног 
од највећих и најутицајнијих светских 
умова који су икада постојали. Нека 
његов живот и дело буду инспирација 
за будуће генерације.

ГОСТИ 
Гости на централној церемонији на Тргу Николе Тесле били су:
April Jeffs, Chair - Niagara Parks Commission, David Adames, Chief Executive Offi cer 
at Niagara Parks Commission, Jim Diodati – Mayor of Niagara Falls, Canada, Dejan 
Ralević – Ambassador of the Republic of Serbia,Vasilije Petković – Consulate General 
of the Republic of Serbia, Toronto, Tony Baldinelly - MP House of Commons of Canada,
Wayne Gates – MPP for Niagara Falls, Fort Erie & Niagara-on-the-Lake, Tom 
Rakocevic - MPP for Humber River – Black Creek,
Denise Mateyk - President St. George Serbian Orthodox Church
Такође, ансамбл народних игара и песама “Вез“ (Hamilton/Stoney Creek), фолклор-
на група „Студеница“ (Niagara Falls), представници и чланови других организација и 
група, како провинције Онтарио, тако и шире. Било је и стотинак гостију из Виндзо-
ра уз њихову фолкорну групу Опанак.
Текст о Николи Тесли читала је Ана Ћебић, ученица Српске школе ,, Никола Тесла,,. 
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-Још једном смо сви заједно ода-
ли почаст нашем Николи Тесли и 
показали целом свету колико смо 
поносни на њега – рекао је 

Борислав Живковић, председник 
Српске школе „Никола Тесла“ из 
Нијагара Фолс. На манифестацији 
„Дан Николе Тесле“, која се од ове 
године на Нијагариним водопади-
ма обележава као централна ма-
нифестација на нивоу провинције 
Онтарио, сакупио се велики број 
поштовалаца лика и дела Николе 
Тесле из градова широм Онтарија. 
Уз присуство великог броја гос-
тију, и уз богат културно-уметнич-
ки програм, овогодишња манифе-
стација „Дан Николе Тесле“ била 
је изузетно свечана.

На једној од најлепших позорни-
ца света, са погледом на прелепе 
Нијагарине водопаде, наша Српска 
школа „Никола Тесла“ са драгим 
гостима, фолклорним групама Сту-
деница из Нијагаре Фолс, Слога 

из Виндзора, Вез из Хамилтона и 
осталим учесницима, приредила је 
програм достојан значаја овог дана. 
Бројне похвале за организацију које 

смо добили на самој манифеста-
цији, а које нам и даље пристижу, 
доказ су да се наш труд исплатио, 
односно да смо се на достојанствен и 
леп начин бар мало одужили генију 
какав је био Никола Тесла.

Овом приликом захваљујемо 
СВИМА који су својим учешћем 
у програму, волонтерским радом, 
присуством и аплаузима, или на 
било који други начин допринели 
да ова манифестација добије мно-
гобројна признања. Искрено се 
надамо да ће манифестација „Дан 
Николе Тесле“ из године у годину 
својом разноврсношћу и лепотом 
померати одређене границе и да 
ћемо се следеће године окупити у 
још већем броју. Никола Тесла то 
свакако заслужује, нагласио је Бо-
рислав Живковић.

Да читаоце СЛОВА потсетимо 
да је на иницијативу Тома Рако-
чевића, члана провинцијског Пар-

ТЕСЛА ЈЕ ПРИСУТАН У НАШЕМ ЖИВОТУ 24 САТА
-Тесла је био истински проналазач и визионар, истакла је у свом говору др Мајда 
Ђорђевић. Многи његови проналасци су били испред тадашњег времена. Данас је 
80 одсто технологије која користи електрицитет и електронику непосредан резул-
тат Теслиних проналазака. Он је аутор најважнијих патената који се односе на про-
изводњу и дистрибуцију наизменичне струје, индукционог мотора, радара, ласера, 
роботике, рентгенских зрака, радио телескопа и још много других.
Тесла је присутан у нашем зивоту 24 сата дневно. Електричну струју користимо да 
осветлимо затворене и отворене просторе у којима боравимо, да загрејемо или 
расхладимо просторије у којима живимо и радимо, да покрећемо електрична вози-
ла и машине у индустрији и домаћинству. Бежични пренос сигнала се користи када 
слушамо радио, гледамо ТВ, служимо се интернетом, телефоном, дроном и другим 
уређајима са даљинским управљањем. Тај пренос се такође користи у свемирским 
и војним програмима, у пољопривреди, транспорту и многим другим пројектима. 
Неколико Теслиних проналазака су саставни део компјутера. Већ у своје време је 
Тесла био велики заговорник енергије која се обнавља и наше одговорности према 
животној средини. 
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ЗАСТАВА ДАНА 
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Испред скуптине града Нијагаре Фолс 
7. јула свечано је подигнута застава 
Дана Николе Тесле. Овој најави 13-
ог по реду Дана Николе Тесле који се 
одржао 10. јула 2022. Нијагаре Фолс, 
присустовали су градоначелник гос-
подин Џим Диодати, представник 
Градског већа господин Вејн Томпсон, 
свештеник Милорад Делић и пред-
ставник Српске школе «Никола Тес-
ла», Борислав Живковић.

ПУШТЕНО ПЕТ ГОЛУБИЦА
Борислав Живковић уручио је посебне поклоне, пре церемоније отварања Трга Ни-
коле Тесле, Ниијагара Парковима, Српској православној цркви Светог Ђорђа, Граду 
Нијагари, Републици Србији...(односно њиховим представницима) као и Тому Ра-
кочевићу због проглашења Теслиног Дана на нивоу Онтарија и такође Горану Тодо-
ровићу,председнику ЦШО Грачаница из Виндзора, што је организовао толики број 
људи да нам дође у госте. Код саме церемоније отварања Трга Николе Тесле у ту 
част пуштено је пет белих голубица.

ламента из редова Нове демократ-
ске партије (NDP) , на седници од 
3. јуна 2021. одржаној у Торонту, 
10. јул, дан рођења великог свет-
ског научника, проглашен Даном 
Николе Тесле у Онтарију. Закон, 
који је ступио на снагу ОДМАХ, 
потписала је Elizabet Doudsvel, 
заменик гувернера за највећу и 
најмногољуднију провинцију у 
Канади.

-Закон о проглашењу Дана Ни-
коле Тесле у Онтарију добио је 
Краљевску сагласност, тако да ће се 
сваког 10. јула славити достигнућа 
овог великог српско-америчког ви-
зионарског научника и инжењера, 
рекао је специјално за СЛОВО Том 
Ракочевић након проглашења. 
Све је ишло муњевитом брзином 
кроз највише законодавно тело 
провинције Онтарио, друго и треће 
читање предлога закона као и 
Краљевска сагласност, све се дого-

дило практично за два дана, што је 
реткост за било који закон. Закон о 
Дану Николе Тесле добио је снаж-
ну и једногласну подршку, пошто 
су народни посланици страствено 
говорили о утицају Николе Тесле 
овде у Онтарију и широм света, а 
делили су и многе позитивне изја-

ве и признање српске заједнице у 
Онтарију. Са овим важним прогла-
шењем на нама је да будемо и од-
лучни и креативни у својим идеја-
ма и пројектима да ширимо идеје 
Николе Тесле, једног од највећих и 
најутицајнијих светских умова који 
су икада постојали. Нека његов 
живот и дело буду инспирација за 
будуће генерације.

-Проглашење Закона о Дану Ни-
коле Тесле у провинцији Онтарио, 
у овом тренутку, представља вр-
хунац када је у питању одавање 
поште у Канади овом чувеном 
научнику српског порекла, рекао 
је за СЛОВО Василије Петковић, 
генерални конзул Републике Ср-
бије у Торонту. Захваљујући Нико-
ли Тесли, Канада је прва земља у 
свету која је имала ту привилегију 
да користи наизменичну струју 
која је могла да се дистрибуира на 
велике даљине. Веома важно за 
српску заједницу у Онтарију и Ка-
нади, али и за све Србе у свету је 
чињеница да је у образложењу За-
кона о Дану Николе Тесле, напи-
сано да је Никола Тесла научник 
срског порекла, што суштински 
мења слику о Србима, пре свега у 
Канади. 

СЛОВО

СРПСКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
Српска школа „Никола Тесла“ уз подршку Канадског Тесла техничког музеја, 10. 
јула 2022. године, организовала је 13. по реду Дан Николе Тесле у Нијагари Фолс, 
каже Борислав Живковић. У обележавању и организовању Дана Николе Тесле 
прикључила се и институција Нијагара паркови (Niagara Parks Commission) са 
својим многобројним атракцијама. Посебно се издваја недавно реновирана хидро-
централа (Niagara Parks Power Station), која је саграђена давне 1905. године, а која 
сада представља јединствени музеј у свету где се трагови Теслине генијалности 
могу видети на сваком кораку. 
Уз дугогодишњу подршку града Нијагаре Фолс, односно градоначелника Џима 
Диодатија, Српске православне цркве Светог Ђорђа из Нијагаре, фолклорне групе 
Студеница, Oрганизације Српског етничког наслеђа у Нијагари (SELO), наше ам-
басаде у Отави, српског конзулата у Торонту и бројних других институција, орга-
низација и појединаца, ова манифестација из године у годину постаје све већа и 
значајнија. 
Такође, након прокламације коју смо добили 22. новембра 2019. године, због огра-
ничавања окупљања нисмо били у могућности да на адекватан начин обележимо и 
прославимо отварање првог Трга Николе Тесле у Северној Америци, и то на једном од 
најлепших места на свету, поред Нијагариних водопада. Ове године 10. јула, на 166. 
годишњицу рођења једног од највећих умова човечанства - Николе Тесле, сви који 
су се придружили били су сведоци овог историјског догађаја. Због свега наведеног, 
овогодишња манифестација Дан Николе Тесле има посебно свечани карактер.
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