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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Будућност Европе, виђена очима грађана

Срби већи еврооптимисти него остали Европљани

И страживање на ову тему је 
урадила Канцеларија за европ-
ске интеграције почетком јула, 

и из њега се види да је за 42 одсто 
грађана чланство у ЕУ добро, за 25 
одсто је лоше, а за 32 одсто ни добро 
ни лоше. У истраживању Евробаро-
метра, статистичког органа Европске 
комисије, које је спроведено проле-
тос, а обухватило је две трећине по-
пулације ЕУ – Пољску, Италију, Фран-
цуску, Немачку, Велику Британију и 
Шпанију – све је мање поверења у ЕУ. 
Чак 72 одсто Шпанаца нема пове-
рење у ЕУ, у Британији скоро 69 од-
сто, у Немачкој 59 и у Француској 56 
одсто грађана има лошије мишљење 
о ЕУ него, на пример, 2007. године, ка-
да је само трећина испитаника била 
незадовољна европском заједницом.

Наташа Вучковић, председник Од-
бора за европске интеграције 
Скупштине Србије, каже да се као 
правилност показало да поверење 
расте када се прелази из једне фазе у 
другу, односно када смо добијали 
шенгенске визе или датум за прегово-
ре. „Свака позитивна оцена доводила 
би до раста поверења у ЕУ. Сада 
предстоји избор тима за преговоре и 
избор преговарача, с чим се касни 
због реконструкције Владе, што није 
добро.”

Да преговарач мора да се бави 
само тим послом, јер се захтева 
енормни рад, објаснио је Никола 
Селаковић, министар правде и др-
жавне управе. Он је рекао и да ње-
му тај посао није нуђен, иако је би-
ло спекулација у медијима. Због то-

Док две трећине грађана Европске уније не верује 
у њен опстанак, половина Срба гласала би за ЕУ, 24 
одсто било би против, 19 не би гласало и осам одсто 

не зна како би гласало

МОГУЋИ РАЗЛОЗИ
Објашњење за антиевропско 

расположење у најразвијенијем 
делу континента је економска 
криза, незапосленост, недостатак 
перспективе за младе и смањење 
социјалних давања. Иако све ове 
проблеме има и Србија, наши 
грађани у већем проценту желе у 
Унију него што верују у њу. Мож-
да би се грађани другачије изја-
шњавали да наш улазак у ЕУ није 
на дугом штапу. Као главне факто-
ре отежавања уласка у ЕУ, грађа-
ни Србије наводе стално условља-
вање (37 одсто), менталитет и нес-
премност на промене (12) и неспо-
собност домаћег руководства (11).

НАЈВЕЋА ПОДРШКА
ЗАБЕЛЕЖЕНА 2009.

– Највећа подршка уласку Србије у ЕУ, више од 70 одсто, забеле-
жена је 2009. године, када смо добили Шенген, и 2008. када је пот-
писан Споразум о стабилизацији и придруживању. Али и отварање 
фабрике „Фијат”, што се доживљава као поправљање односа са све-
том, и одржавање Евросонга у Београду, грађани доживљавају као 
да смо ту, да ту припадамо и више их се опредељује за ЕУ. Од маја 
до јула ове године подршка грађана износила је од 53 до 57 одсто. 
Подршка се учврстила на око 50 одсто, а око 25 одсто је против. Чак 
и када је подршка била најнижа, они који су били против били су то 
само у једном тренутку. Постоји чврсто језгро присталица ЕУ и њих 
је више од 40 одсто. Ако би био одржан референдум, велика већи-
на би била за ЕУ. То је тренутно расположење – каже Светлана Ло-
гар.

К ако каже Оливер Антић, пред-
ставник Србије у Мешовитом ко-
митету за питања сукцесије, ово 

тело ће на састанку у Сарајеву, осим 
поделе дипломатско-конзуларне имо-
вине некадашње Југославије, разма-
трати и проблем некретнина у приват-
ном и у власништву фирми из Србије.

– Највише нерашчишћених ствари, 
практично, имамо са Хрватском, која 
и даље споро враћа имовину српским 
држављанима и фирмама – напо-
миње Антић, и објашњава да пробле-
ме имају и неки српски градови, по-
пут Новог Сада, који потражују од-
маралишта на хрватском приморју.

На листи предузећа са највећом 
имовином у Хрватској су „Генекс” (37 
станова и неколико хотела и одмара-
лишта), „Железнице Србије”, НИС (ви-
ше од 30 бензинских пумпи, одмара-
лишта и удео у „Јадранском нафтово-
ду”), „Тигар”, „Путник”, „Центротек-
стил”, ЕИ Ниш, „Инекс”, „Утва”, „Сим-
по”…

И док Хрватски фонд за прива-
тизацију тврди да је пописано 319 
објеката на која фирме из Србије по-
лажу право, од чега је 158 продато, 

30 додељено на коришћење, за 40 
зграда се воде спорови, а 91 објекат 
је слободан, у Дирекцији за имовину 
Републике Србије, истичу да фирме 
из Србије имају више од 400 објеката 
у Хрватској. Томе треба додати и нај-
мање 65.000 кућа и станова чији су 
власници физичка лица.

Антић каже да би на састанку у 
Сарајеву требало да се разматра и 
судбина такозване Павелићеве виле, 
односно некадашње резиденције ју-
гословенских и српских дипломата у 
Риму. Љубљана још није одговорила 
на понуду Београда да уместо ове 
зграде, у процесу сукцесије узме не-
ку другу некретнину у српској или 
италијанској престоници.

Наиме, вилу у Риму, Бенито Мусо-
лини је поклонио НДХ и Анти Паве-
лићу, а зграда и земљиште су касније, 
на основу репарација за жртве у Дру-
гом светском рату, припали тадашњој 
Југославији.

Према споразуму о сукцесији, све 
државе дужне су да врате имовину 
коју су грађани и предузећа имала на 
дан 31. децембра 1990, а тамо где то 
није могуће, да обезбеде адекватну 
надокнаду. Антић каже да Хрватска, 
али и још неке бивше југословенске 
републике, не поштују тај принцип, 
упркос чињеници да је хрватски Са-
бор, у јуну 2004. године, ратифико-
вао Споразум о сукцесији. 

Процес поделе имовине бивше Југославије, после 
вишемесечног застоја, требало би да буде откочен 
у септембру. Представнике бивших република СФРЈ, 
на столу у Сарајеву чека много отворених питања

Подела имовине СФРЈ

Чије су виле, фирме, одмаралишта…

га што још нема шефа преговарач-
ког тима, „изгубили смо у смислу 
краће припреме онога ко ће се наћи 
на том месту”. „Активности с Ев-
ропском комисијом на том плану 
нису ни започете у оном смислу у 
коме се очекује да буду започете 
током септембра, октобра, а наро-
чито до краја године”, објаснио је 
министар.

Светлана Логар, из Ипсос Стратеш-
ког маркетинга, каже да су поруке 
политичара такве да људи подржа-
вају ЕУ. „Политичари шаљу позитивне 
поруке, сви осим ДСС-а. Створена је 
таква атмосфера и људи желе отва-
рање и комуникацију са светом.” Из-
бор тима и преговарача можда ће 
подићи рејтинг Уније, али он је и са-
да, у последњих неколико месеци из-
над 50 одсто. 
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На други 

ппооггллеедд
МЕДИЈИ КАО ПРОМОТЕРИ 

НАСИЉА (5)

А гресивни медијски садржаји знатно 
чешће и дубље утичу на млађи уз-
раст, јер деца најчешће нису у стању 

да прате ток радње у ТВ програмима и 
контекст у коме се сцене насиља одвијају. 
Визелно их привлаче брзе сцене, препуне 
догађаја, којима кадрови насиља иначе 
обилују.

Једна од метода којом насиље у медији-
ма може промовисати криминално пона-
шање јесте једноставна имитација. Устано-
вљено је да је 22 до 34 одсто младих де-
линквентних Американаца имитирало тех-
нике злочина које су гледали на телеви-
зијском програму. Имитација укључује и 
више од употребе технике коју је делин-
квент научио гледајући телевизију; из-
мишљена обрада злочина може инспири-
сати и оснажити потенцијалне криминалце. 
Џон Хикли се, у покушају да убије пред-
седника Регана, охрабрио након што је ви-
ше десетина пута гледао „Taxi Driver”, 
филм о атентатору који уходи председ-
ничког кандидата.

Пракса говори да сиромашнији слојеви 
становништва знатно више гледају телеви-
зију од имућних грађана, па је и утицај ме-
дијских садржаја на њих снажнији. Осим 
тога, ни васпитавање у породици није зане-
марљив фактор када је реч о начинима на 
које ће гледалац прихватати сцене насиља, 
односно реаговати на њих. У случајевима 
где су породични односи били складни и 
где се васпитавање детета заснивало на из-
грађивању и поштовању одређених морал-
них начела, пре свега на поштовању других 
људи и толеранцији према различитости-
ма, сцене насиља ће у знатно мањој мери 
бити прихватане као модел понашања који 
треба следити.

Међутим, сцене агресије код неких љу-
ди могу пробудити поједина осећања или 
склоности које до тада нису отворено ис-
пољавали, јер су постојали у притајеном 
облику. Пример за то су осећања страха, 
љутње, узбуђења и различите фрустрације.

Хоће ли се и колико гледаоци иденти-
фиковати са носиоцима насилног пона-
шања зависи и од тога колико су ти ликови 
привлачни, као и од чињенице да ли је на-
силник награђен или санкционисан за своје 
понашање. Када је физичка привлачност 
насилне особе већа, а награда за оно што 
чини примамљива, степен идентификације 
са њом је у гледалишту већи и обрнуто. 
Указивање на санкције које су примењене 
према актеру насилништва доводи до де-
мотивације потнцијалних преступника.

Пошто је студија Брендона Кентервола 
показала удвостручење стопе убистава на-
кон увођења телевизије, он је закључио да је 
изложеност деце телевизији, дугорочно гле-
дано, узрочни фактор који стоји иза готово 
једне половине убистава почињених у САД 
или, отприлике, 10.000 убистава годишње. 
Проценио је и да већина силовања и насил-
них напада може бити повезана с телеви-
зијом. Наравно, не постаје криминалцем сва-
ко ко на телевизији гледа насилан филм. Нај-
више штете се наноси деловима популације 
који су већ подложни насиљу. (…)

Драган Јаковљевић

Истраживања историјских збивања

Река скрива поприште Сенћанске битке
Подводни истраживачи Војводине и њихове колеге 
из Мађарске, наставили су подводна археолошка 
истраживања попришта Сенћанске битке, у којој је 

11. септембра 1697. године аустријска војска под 
вођством Еугена Савојског на Тиси победила турску 
војску, означивши тако почетак краха Отоманске 

империје на тлу Европе

У финансирању истраживања 
учествују општина Сента, 
Покрајински секретаријат за 

културу, Министарство културе Ср-
бије, а једним делом  средства обез-
беђују и подводни истраживачи.

– До сада смо на попришту ове 
значајне историјске битке пронашли 
разне металне ствари, топовску ђу-
лад, мамузе, пушчане метке, коњску 

опрему, сечива и друге предмете из 
оног времена -каже председник Под-
водних истраживача Војводине др 
Викор Ласло.

Он напомиње да су до тачног ло-
калитета битке, с обзиром на то да је 
ток Тисе касније регулисан насипима, 
дошли проучавајући историјска до-
кумента и описе из разних извора, па 
је на основу тога направљен план мо-

гућих налазишта. Тамо где се показа-
ла највећа могућност извршена су 
магнетна мерења, а овог лета ископа-
ва се узводно од сенћанског приста-
ништа на 121. километру речног тока 
Тисе. Испитивања се обављају у ав-
густу, када је водостај реке у грани-
цама нормале или испод, а про-
видљивост воде зависи од времен-
ских услова.

– Дубина воде на месту где сада 
истражујемо је око три метра. Како 
бисмо дошли до предмета из Се-
нћанске битке, потребно је уклонити 
још око два метра наслага песка и 
муља – објашњава др Викор Ласло. – 
Све нађене предмете предајемо ар-
хеолозима на даљу обраду, али на 
жалост, до сада пронађени предмети 
још нису дошли на ред да буду изло-
жени јавности. У овогодишњој истра-
живачкој мисији због недостатка 
средстава изостало је учешће пред-
ставника Босне и Херцеговине.

Рониоце и место где се изводе ис-
траживања, посетила су и деца Ци-
вилне организације „Искра” из Побе-
де код Бачке Тополе, која су учесни-
ци Кампа пријатељства. Поред 
упознавања са истраживачима и 
оним што су вадили из реке, према 
речима потпредседнице Хелене Ме-
сарош, 25 деце узраста од 12 до 17 го-
дина искористило је прилику да зао-
кружи причу о Сенћанској бици и по-
сетом Спомен-видиковцу у торњу 
Градске куће и Градском музеју, где 
се већ налазе поставке о значајном 
историјском догађају.

М. Т.

Посета привредне делегације Мађарске Пријепољу

Представљене понуде мађарских фирми
Мађарско удружење од педесетак домаћих и 

страних фирми представило је општини Пријепоље 
понуду својих чланица у различитим областима – 
од екологије до увођења савремених технологија

Д иректори и менаџери, односно 
представници предузећа из 
Мађарске, које је предводио Ду-

шко Карагић, економски саветник у 
амбасади Мађарске у Србији, бора-
вили су у званичној посети прије-
пољској општини како би општинско 

руководство и представнике привре-
де, установа и институција упознали 
са својом понудом. Реч је о веома 
развијеном кластеру који чини више 
од педесет предузећа из десет зе-
маља Европе.

Удружена предузећа баве се раз-

ним делатностима и областима, од 
екологије до увођења савремених 
технологија, па је и понуда за сарадњу 
веома разноврсна. Оно што је свакако 
занимљиво су уштеде код грејања и 
уличне расвете и оне се, како је пре-
зентовано, крећу и до 60 одсто. Та-
кође је представљен и био-грин сис-
тем у пољопривреди којим се гаран-
тује повећање приноса и до 30 одсто. 
Интересантна је и понуда система за 
уклањање воденог каменца на водо-
водним и грејним системима. Пред-
ставници привредних предузећа из 
Мађарске упознали су Пријепољце и 
са погодностима „куповине” пакета 
производа чиме би понуда појефтини-
ла и до 50 одсто. Како је нагласио Ду-
шко Карагић, овај кластер присутан је 
у Војводини већ годинама, али како 
желе да прошире сарадњу у Србији, 
пријепољска општина се нашла међу 
првима коју су представници преду-
зећа из Мађарске одабрали за посету.

Овога пута у питању је била само 
презентација али је констатовано да 
су велике могућности за успоста-
вљање сарадње захваљујући зани-
мљивој понуди, јер је асортиман при-
влачан за ову средину, посебно кад је 
реч о уштедама и примени нових тех-
нологија и система у виталним облас-
тима.

М. Т.



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

У присуству верника из Мађарске 
и наше матице, свету литургију 
у манастиру у Српском Ковину

служило је више свештеника Епархије 
будимске. Свечану славску беседу 
одржао је ловрански парох протона-
месник Радован Савић, који је гово-
рио о личности Богоматере и њеном 
успењу, и при том истакао важне де-
таље из њеног живота. У име еписко-
па будимског, господина Лукијана, 
присутним верницима се обратио 
протонамесник Зоран Остојић, прено-
сећи верницима владикине поздраве.

Освећење и благосиљање кољива и 
славског колача одржано је на самом 
крају свете литургије. Пошто је вре-
ме било нестабилно и кишовито, ове 
године колач је резан у цркви. Часну 
дужност кумства је од 2011. године 
преузео манастир на себе, па је тако 
било и овога пута. Након литургије је 
уследило послужење, што је била 
прилика да окупљени гости међусоб-
но проћаскају о претходним славама 
и заједничким познаницима. У овак-
вим приликама, неизбежно, разговор 
се увек поведе и о томе како се ра-
није припремало за славу и какав је 
био одазив народа у цркви. Сви су се 
сложили да се увек лепо појало, што 
„бучуру” чини лепшом и свечанијом.

Госпођа Ержебет Остовић о нека-
дашњој прослави у Ковину каже да 
се, у поређењу са ранијим периодом, 
много тога променило:

– У Ковин сам се удала 1950. годи-
не. Моја свекрва је 52 године била 
црквењак овде у манастиру, а пома-
гала сам јој и ја. Сада сам ја 
црквењак, већ више од 15 година. Та-
да, када сам ја дошла у Ковин, још је 
вршен опход око храма, изношене су 
литије, а сада тога нема у манастиру. 
Било је више верника и лепо се појало 
у цркви.

О заједничком весељу у порти црк-
ве госпођа Остовић каже:

– Моја свекрва је била Чипљанка и 
она ми је причала да су верници 
пристизали из свих крајева земље, 
често и лепо украшеним кочијам. Ве-
рници би у порти проводили читав 
дан. Мој покојни супруг Јован је об-
ично говорио Ловранима да су му 
„украли бучуру”, пошто се весеље та-
да већ одржавало у Ловри. Ержебет 
Остовић каже да воли да обавља 
дужност црквењака и додаје:

– Ја сам Мађарица, римокатоличке 
вере. Волим своје, али поштујем и 
туђе. Ово је јако леп задатак и ја га 

волим. Радим заједно са колегиницом 
у сменама, али радо изађемо у су-
срет свим заинтересованима који нас 
потраже. Посетиоци дођу кад им се 
најмање надате.

Празновање храмовне славе наста-
вљено је у Ловри, где је поподне слу-
жено празнично вечерње, а нешто 
касније зачула се и песма из Дома 
културе. За добро расположење прве 
вечери био је задужен оркестар 
„Голд” из Србије. Весеље присутних 
гостију потрајало је до раних ју-
тарњих сати.

Другог дана славе свету литургију 
служили су игуман Пантелејмон – 
настојатељ манастира у Грабовцу и 
протонамесник Радован Савић, парох 
ловрански. На прослави су, у оквиру 
литургије, освештана нова црквена 
врата, израђена у Србији. Обнову ула-
за у „женску цркву” и главног улаза у 
храм финансирала је црквена општи-
на.

Поподне је поново било резервиса-
но за забаву, а увече је први пут, по 
жељи младих мештана, организована 
„ЈУ журка”. Весеље је, уз различите 
музичке стилове, потрајало до ју-
тарњих сати.

Весна Пећовски, председница 
Српске самоуправе у Ловри, суми-
рајући утиске са овогодишње мани-
фестације, за наш лист је истакла да 
је задовољна како су протекла оба 
дана.

– Првог дана славе смо имали вео-
ма добар оркестар са изврсним пева-
чем и певачицом. Овога пута смо у 
госте позвали нову групу, да мало 
променимо репертоар. Мислим да 
смо успели. Сви са којима сам прича-
ла били су задовољни групом „Голд”.

Слава је била добро посећена, иа-
ко је обележена средином седмице. 
Ми смо први пут организовали ЈУ-
журку, са жељом да и други дан бу-
де веома посећен. Задовољна сам и 

организацијом и посетом, и надам се 
да ће нам следећа година бити још 
боља – рекла је Весна Пећовски за 
СНН.

Предраг Алексов


И Срби у Новом Сентивану су 
достојно прославили храмовну 
славу Успеније Пресвете Бого-

родице. Пошто је празновање патро-
на тамошње српске православне црк-
ве пало у среду, свечаност је овог 28. 
августа протекла у присуству скорм-
нијег присуства верника. Међутим, 
оне који су били присутни, та чиње-
ница није омела да заједно са члано-
вима Мушког хора „Јавор” из Сентан-
дреје запевају и учествују у молитви.

Свету литургију служили су про-
тојереј-ставрофор Илија Галић – па-
рох батањски и архијерејски намес-
ник сегедински, протонамесник Све-
томир Миличић – администратор но-
восентиванске парохије и протона-
месник Павле Каплан – парох сеге-
дински, који је одржао и свечану 
славску проповед.

У својој беседи отац Каплан је го-
ворио о Пресветој Богородици и ње-
ном уснућу, и подсетио да њен раста-
нак од овоземаљског живота пред-
ставља радостан догађај. Њена смрт 
не значи растанак, већ сједињење са 
Богом. Њено Васкресење и сје-
дињење са Богом представља радост 
и пример да ће се сви они који се ра-
стану од овоземаљског живота сје-
динити са Богом.

– У њеној смрти никако не видимо 
растанак; у њеној смрти видимо ра-
дост и победу, живот вечни – истакао 
је протонамесник Павле Каплан. На-
кон беседе уследила је литија и при-
сећање на некадашње духовне пасти-
ре српског православног храма у 
овом месту.

По завршетку преподневног бого-
служења, мештани Новог Сентивана 
су госте из Сирига, Сегедина и Деске 
позвали на ручак, а потом су сви 
заједно кренули на вечерње које је 
служено у 16 часова. Резање славског 
колача и благосиљање кољива је због 
кише обављено у светом храму. Кум 
овогодишње славе био је Миле Весе-
линов, који је већ неколико пута ку-
мовао на сентиванској слави, а жеља 
му је да једном кумује и на мана-
стирској слави у Грабовцу.

Дан заштитнице манастира у Српском Ковину, 
српске цркве у Новом Сентивану и капеле код 
мохачких винограда, обележен је у среду 28. 
августа јер се, према традицији, прослава овог 
празника не може прилагођавати слободним 

данима верника. Али и поред тога, као и чињенице 
да је те среде у Мађарској владало велико 

невреме, одзив верника био је задовољавајући

Празновање Велике Госпојине у Мађарској

Невреме омело, али није спречило прославе

Српски Ковин

Нови Сентиван
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Нови градитељски планови на Чепелској ади

Ускоро црквено-уметничка збирка у Српском Ковину?
Л овранима се пружила прилика 

да, уз благослов епископа бу-
димског Лукијана, учествују на 

конкурсу који је био намењен регио-
налној сарадњи, како би на тај начин 
дошли до средстава за обнову орону-
ле зграде некадашњег парохијског 
дома. Њихова замисао је да се на том 
простору оснује црквено-уметничка 
збирка.

Ову идеју подржало је Министар-
ство за пољопривреду и развој про-
винције, а такође и град Српски Ковин, 
што показује да у вези са иницијати-
вом Ловранског народносног удру-
жења за очување традиције постоји 
сагласност и апсолутно јединство. 
Подршку им је дала и струка. Ловран-
ски Срби су тим поводом већ разгова-
рали са представницима Завода за 
заштиту споменика културе и Канце-
ларије за заштиту културне баштине 
Пештанске жупаније. Будући да већ 
постоје конкретни грађевински и ар-
хитектонски планови, 24. августа до-
шло је до новог сусрета Љубомира 
Алексова, председника Ловранског 
народносног удружења за очување 
традиције и Кларе Сатмари, сарадни-
ка Канцеларије за заштиту културне 
баштине Пештанске жупаније. Циљ 
овог сусрета био је да се договоре 
следећи кораци у вези са адаптацијом 
зграде и разговара о допуни докумен-
тације везане за будући музеј.

Уколико све буде текло по плану, 
пријаву на конкурс треба поднети у 
септембру. Постоји реална шанса да 
резлтат конкурса буде позитиван, па 
би на тај начин зграда грађена у 18. 
веку добила нови изглед. Тада би и 
збирка била употпуњена експонати-
ма и музејском грађом из Српског 
Ковина и околине.

Туристичка понуда овог лепог гра-
дића на обали Дунава била би тиме 
богатија за још један садржај, који би 

омогућио увид у културну баштину 
српског народа. Докумнетација је 
комплетирана и постоје све неопхо-
дне дозволе. Клара Сатмари, сарад-
ница Канцеларије за заштиту култур-
не баштине Пештанске жупаније има 
само речи хвале, али и предлоге како 
материјал за конкурс употпунити и 
учинити још конкурентнијим.

Међу стручњацима из Будимпеште 
био је и њен супруг, који је у разгово-
ру са Љубомиром Алексовом пону-

дио помоћ у контактима са једном 
страном фондацијом, која се бави 
обновом православних храмова.

О томе шта је навело Ловранско 
народносно удружење за очување 
традиције да се позабави судбином 
манастирског комплекса, Љубомир 
Алексов каже:

– Подстакли су нас емотивни раз-
лози. Некада храм у Српском Ковину 
није имао свештеника и није био 
проглашен манастиром, па су ловран-

ски свештеници опслуживали и Ко-
вин. Ми смо ту одрасли, у олтару, и 
служили као кадионичари. Лично сам 
везан за ово место где сам завршио 
основну школу и гимназију. Мислим 
да су и друга наша насеља запоста-
вљена и наша је дужност да се потру-
димо да наше вредности сачувамо. 
Не можемо од других очекивати да 
чувају нашу баштину, већ о њој сами 
морамо бринути – истиче Алексов.

П. М.

– Кумство за мене пред-
ставља радост и поштовање 
Цркве. Ми имамо славске 
обичаје које други немају и 
треба да их сачувамо – ре-
као је за СНН Миле Весели-
нов.

Кумство је за следећу го-
дину преузео потписник 
ових редова. Куму славе и 
организаторима захвалио се 
протонамесник Светомир 
Миличић – парох дешчански 
и администратор новосенти-
ванске парохије, који је речи 
захвалности упутио и до-
бротворима, Јелени Марко-
вљев- Веселинов и Теодори 
Крунић-Дунаи, које су за Бо-
городичин и Владичин трон 
обезбедиле нове пресвлаке и 
завесе, а у олтар су поста-
вљени нови теписи. Он се 
уједно захвалио и новосен-
тиванској Српској право-
славној црквеној општини, на 
труду и прилозима, којима је 
обновљен торањ и офарбан 
крст на светињи.

Вечерње је приведено 
крају песмом и музиком. У 
порти храма се за пријатну 
атмосферу побринуо про-

ширени Оркестар „Банат”, 
предвођен Стојаном Брца-
ном из Деске. Њима су се 
придружила тројица тамбу-
раша из Суботице, који су 
потом свирали и у Дому ци-
вилних заједница, где су уп-
риличени славска вечера и 
бал. Народно весеље уз пе-
сму, игру и дружење потраја-
ло је до касно у ноћ.

Прославу заштитника све-
тог храма у овом насељу на-
домак Сегедина помогли су 
Културни и документациони 
центар Срба у Мађарској и 
Покрајински секретаријат за 
културу и информисање 
Војводине.



И Срби у Мохачу су се 
поклонили Успенију 
Пресвете Богородице. 

Велелепна капела, која се на-
лази на узвишеном месту 
мохачких винограда, пос-
већена је Великој Госпојини. 
Ту су некада долазили Срби 
и Шокци, који су веровали да 
на том месту извире чудо-
творна изворна вода. Српски 
православни верници су над 
извором почетком двадесе-

тог века подигли капелу са натписом: 
„У СЛАВУ УСПЕНИЈА ПРЕСВЕТЕ ПРЕ-
ЧИСТЕ БОГОРОДИЦЕ, СРПСКА ПРА-
ВОСЛАВНА ОПШТИНА 1902”.

Сложним радом, мохачки Срби 
предвођени Зорицом Степанов, успе-
ли су да „оживе” бунар из којег поно-
во извире вода, а 2007. године је по-
дигнут и крст надомак капеле.

Оживљавањем некадашањих оби-
чаја и „бунарчића” из којег извире во-
да, Срби сваке године долазе у капе-
лу и моле се Богородици и Господу 
Богу. Ове године, на сам дан црквеног 
празника, 28. августа, празновање Ус-
пенија Пресвете Богородице и молит-
ве су почеле већ током преподнева. 
Јереј Јован Бибић, парох сантовачки и 
администратор мохачке парохије, 
служио је свету литургију у српској 
православној цркви, а на Водици ве-
черње, у присуству петнаестак ве-
рника. Нажалост, празновање је у 
многоме омела киша, али је заштит-
ник велелепне капеле на Водици ипак 
достојно прослављен.

О прослави у Виљану, где је такође 
обележена Велика Госпојина, детаљ-
није у следећем броју СНН-а.

Предраг Мандић

Дугогодишњи сан чланова Ловранског народносног 
удружења за очување традиција, по свему судећи, 
постаје реалност: некадашњи парохијски дом, који 
је већ дуже време запуштен, биће адаптиран у 

изложбени простор, који би био део
Музеја Будимске епархије

Капела недалеко од Мохача
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Мрежа ваших задужења у Бу-
димпешти била је разграната. 
Која вам је од свих активности 
највише пријала, а шта је то 
што вам је, можда, предста-
вљало потешкоћу?
– Колектив Амбасаде у Будим-

пешти је мали, а посла има много, јер 
се ради о суседној земљи са којом 
постоји веома развијена билатерална 
сарадња, што је наравно добро, тако 
да је списак активности сваког од нас 
веома широк и разнолик. Поред кон-
зуларног посла, који је сам по себи 
веома сложен и разноврстан, веома 
битан сегмент посла којим сам се ба-
вио било је учешће у раду Дунавске 
комисије. Ради се о једној од најста-
ријих међународних организација, 
која је основана у Београду (кључни 
документ се и зове Београдска кон-
венција), а чији секретаријат се нала-
зи у Будимпешти.

Наравно, ту је и српска заједница и 
праћење њених активности, што је 

такође „у делокругу посла „ конзула, 
и што бих могао издвојити као лепши 
део посла. Када је реч о непријат-
нијем делу, он је углавном везан за 
различите ситуације из конзуларне 
проблематике – удеси, смртни слу-
чајеви, различити проблеми са којима 
се наши људи суочавају, крађе, пре-
варе, посете затворима…
У протекле четири године били 
сте сведок многих необичних 
животних прича и људских 
судбина. Постоји ли нека која 

ће вам остати у трајном 
сећању?
– Радећи као конзул у Мађарској, 

имао сам прилике да се сусретнем са 
различитим ситуацијама и животним 
причама. Људи се конзулату обраћају 
најчешће када имају неки проблем. 
За свакога је његов проблем највећи 
и ургентан, било да се ради о затво-
ренику, који наравно „никада није 
крив” и који тражи помоћ своје др-
жаве, јер му је угрожено неко право, 
било да се ради о неким другим слу-
чајевима где су у питању заиста 
озбиљне животне ситуације. Посао са 
људима није лак, јер ма колико ми-
слите да познајете људску психоло-
гију увек постоји могућност и да по-
грешите, што може имати врло 
озбиљне последице. Ја сам се увек 
трудио да имам позитиван став, увек 
смо се моји сарадници и ја трудили 
да помогнемо и на најбољи начин ре-
шимо проблем због ког нам се људи 
обраћају.

Ако би требало издвојити неки 
случај који ће ми остати у сећању, то 
би свакако био случај распада једне 
породице и маратонске борбе мајке 
за старатељство над децом. Мајка је 
после разлаза са невенчаним мужем 
са којим је живела у Мађарској и по-
вратка у Србију, добила спор за ста-
ратељство над децом пред судом у 
Србији (обоје су српски држављани), 
али отац који са децом и даље живи 
у Мађарској, одбија да изврши ту 
пресуду и тражи заштиту од мађар-
ског правосуђа. Прича је заиста дуга 
и доста компликована, била је и у 
српским медијима, у сваком случају 
мађарски суд одбија да призна пре-
суду српског суда и деца остају са 
оцем, а мајци остаје да се жали 
међународном суду. Случај и даље 
траје, а деца су та која у тој причи 
највише трпе.
Како бисте у најкраћем описа-
ли српску заједницу у Мађар-
ској после вишегодишњег борав-
ка у њеном окружењу?
– Када сам дошао у Будимпешту, 

веома брзо сам се уверио да актив-
ности српске заједнице у Мађарској 
далеко превазилазе бројчану за-
ступљеност Срба у овој земљи, и то 
на свим пољима. Имао сам прилике 
да присуствујем великом броју до-
гађаја, манифестација, прослава у 
организацији српске заједнице и да 
се уверим колико се пуно ради на 
очувању националног идентитета. 
Утисак је да је српска заједница до-
бро организована и да систем зашти-
те мањинских права доста добро 
функционише. Наравно, могло би би-
ти боље, пуно би значило када би се 
глас мањина чуо и у мађарском пар-
ламенту и то је нешто чему треба те-
жити, али се треба исто тако борити 
да се стечена права не изгубе.

Српска православна црква и Срп-
ска школа одиграле су кључну улогу 

у очувању српске заједнице у Мађар-
ској и од изузетног је значаја очу-
вање ових институција. Истовремено, 
потребно је активно деловање према 
млађим генерацијама, посебно према 
деци из мешовитих бракова, да не за-
бораве своје порекло и језик својих 
предака и да слободно испољавају 
припадност српској нацији.

Такође, сматрам да матица мора 
више да буде присутна и да се бори 
за своје сународнике, ништа мање не-
го што то ради мађарска држава у 
суседним земљама.
Живели сте у Будимпешти, али 
и често службено путовали по 
унутрашњости Мађарске. Чи-
ме сте највише били импреси-
онирани?
– Будимпешта је већ дуго дести-

нација за кратки одмор српским ту-
ристима. То је била и у време санк-
ција, када је Мађарска била једна од 
ретких земаља где се могло путовати 
без визе и остала је то до, скоро, са-
мог уласка у Европску унију, али и 
данас, када се без виза може путова-
ти широм Европе. Лепоте мађарског 
главног града су нешто што остаје у 
сећању свих који бораве у њему и 
желе да се поново врате. Ту је нарав-
но и незаобилазна Сентандреја, за нас 
Србе веома битна, али и низ других 
градова широм Мађарске, за које на-
ши људи мало знају. Речју, заиста сам 
импресиониран туристичким потен-
цијалима земље која нема ни море, 
ни планине, а оно што има максимал-
но користи. Од Мађара се може учи-
ти како треба користити потенцијале 
за развој туризма и како се од тури-
зма може направити озбиљна при-
вредна грана.

Оно што је мени посебно интере-
сантно, јесте начин на који је у Будим-
пешти искоришћен Дунав. Од обале је 
направљено најлепше шеталиште, во-
жња бродом је незабораван дожи-
вљај, посебно ноћу уз фантастично 
осветљење. То рецимо недостаје Бео-
граду, где није препознат тај потен-
цијал. На обалама Саве и Дунава су 
смештени магацини, привредни 
објекти, железничка станица, оронуле 
грађевине, а то је прво што хиљаде 
туриста који долазе туристичким бро-
довима виде и што им остаје у сећању.

(Наставак у следећем броју)
Д. Ј.

На крају службовања у Мађарској, у интервјуу за 
СНН донедавни српски конзул открива како је 
доживео овдашњу српску заједницу, шта му је у 

протекле четири године представљало 
задовољство, а шта потешкоћу и чиме је у овој 

земљи био највише импресиониран

Милан Вукосављевић, доскорашњи конзул Србије у Мађарској (1)

Треба се борити да се стечена права не изгубе

Милан Вукосављевић са супругом Оливером, новинарком РТС-а
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СРЦЕ
(Добрун 2013 – прва награда)

У невиђеној претпразничкој гужви 
покушавала је да дође до ваздуха 
штитећи преостале новине рукама 

и снажно држећи своју огуљену торбицу 
у којој је носила новац за станарину… 
Пребројавала се. Људи су се тискали ру-
ку претрпаних кесама. Спремало се, весе-
лило доласку Васкрса. Ако нема прољећа, 
бар ће Васкрс доћи. Васкрс, нада, спас, 
молитва, помирење и радост…

У гужви се сјети својих Васкрса. Када 
би помислила на кућу коју је напустила 
у потрази за неким бољим животом, 
испред очију би јој искрсло неко шаре-
нило. Мирис луковине, колачи са ци-
метом и шлагом, украшавање корпице, 
премазивање јаја. Мирис  уља на лукови-
ни, дјетелина, бијела рада која никад 
није могла да се ослика онако како би 
она хтјела.

Срце… без њега нема ништа. Ни ми-
риса луковине који прати гдје год да кре-
немо… Опет у грудима осјети немир који 
се све више појачавао. Осјећај је био на-
лик осјећају кривице.  Стискало је, гуши-
ло, хтјело да пукне, све више се пењући 
некуд горе, у главу… Невидљиви терет је 
био на срцу. Оном срцу од неколико сто-
тина долара…

Наједном опет чу неки прасак. Жена 
испред ње је осула погрдне ријечи по 
младићу који је нагазио њене италијанске 
чизме од не знам ти какве коже… Трже је 
из мисли.

Наташа поче да се гура. Срце је иско-
чило испред ње и гурало је кроз масу. Но-
шена невидљивом силом, уз негодовање 
путника, излетјела је из аутобуса и удах-
нувши дубоко, затворених очију, стајала 
на станици неколико тренутака. Када је 
отворила очи опет је видјела исто- мало, 
блиједо лице. Узела је прве новине с врха 
и фломастером преписала број рачуна 
преко цијеле насловне стране са сликама 
естрадне звијезде која се купа у мага-
рећем млијеку и купује гардеробу своме 
псу.

Неколико метара одатле била је по-
шта. Улетјела је опет ношена сопственим 
срцем које је вукло њено сломљено тије-
ло. Истресла је из пластичне кесице све 
што је имала и уплатила журно бојећи се 
да се срце не предомисли, па промијени 
правац ношено сумњом, схрвано пробле-
мима и беспарицом…

Вратила се кући око подне. Сунце на 
крову се смијешило и миловало старца 
који је наново зидао свој бедем. А Наташа 
је била као природа после пљуска. Она је 
један свој бедем тек срушила. И неким 
новим чулом прогледала…

Мени није потребан прија-
тељ који се у свему слаже и 
на све клима главом, јер то 
исто може моја сенка да 
уради, још и много боље.

Плутарх

Пера Богдан

Перица на квадрат – комшије 3
Данас у Помазу није свакомe важно да научи своје 
дете нашки, пошто мисле да то није толико битно. 
Има их који мисле да се може бити ић-вич и без 

знања језика. Ја мислим (знам) да се варају.

К ада су под Бечом турци били 
растурени, што је Европи во 
времја оно врло добро дошло, 

комшије су се одмах нашле на тањој 
грани. Комшијини (дедови) су бежећи 
од освете напустили своју колевку и 
под вођством духовног поглавара 
стигли чак до Угарске. Ко ту, ко тамо 
је заостао, али комшије су стигле и 
преко Будима. Ко ту, ко тамо остао, 
али одмах започео да ствара своју 
нову колевку. Да не заборави ко је 
ОН, најпре је направио духовно гнез-
до. Истовремено је, наравно, покуша-
вао и да се прилагоди новим услови-
ма.

Ко се како прилагођава условима, 
то је вечито питање. Услови су услови 
и за дедове и за потомке. Прилагоди-
ти се, сналазити се у новим прилика-
ма је прави изазов. Како „доћи до па-
соша”, како „наћи цуру од пре века”, 
то је изазов. Комшије, имењаци се 
сналазе. Како ко. Коме шта. Коме је 
стари (ћале-бабо) интелектуалац, ко-
ме је стари (ћ-б) физички радник. То 
као првобитни пример одмах постаје 
и „ориго”; куда ћу, како ћу. Да л’ да 
будем (будеш) „паметњаковић”, да л’ 
да радим (радиш) ко магарац, док ми 
(ти) руке не отпадају? Лепо питање. 
Било које решење је добро. Ако бу-
дем (будеш) сниматељ филма (инте-
лектуалац), ако будем (будеш) трчао 
за женском од пре века (17 г.), да бих 
(би) укапирао богу иза ногу, чему 
служим (служиш) у њеној глави. И то 
је добро. Научио си (сам) нешто врло 
важно. Стекао си (сам) искуство. Тако 
су и наши дедови стекли искуство, да 
треба побећи од освете. И онда ти (ја) 
си (сам) на острву помислио, е па ма-
ло сутра. Збогом дамо (из Лондона). 
Као код Фахрете из Брчког. (Bila bi ko 
ona dama iz Londona, neće prava dama 
takvog vragolana. Oдломак)

Комшија „паметњаковић” је стекао 
искуство на једном острву, на својој 
грбачи, куда својевремено није могао 
чак ни да оде. Тек онда, када „саза-
дош” није био више у прилици да ко-

мандује над бравама „фиока”. Био је 
наиван. Није ни помислио да „сазадо-
ши” уопште постоје, а још мање да ти 
(је..ни) „сазадоши” читају Перичина 
писма. Био је наиван. Наиван и један и 
други (и трећи). Поред комшије снима-
теља (интелектуалца) и комшија рад-
ник. Сниматељ гледа ствари инди-
ректно, преко оптике мало издалека. 
Тако понекад и скакуће по местима и 
временама. Овако радник не може, по-
што он гледа ствари директно, без 
оптике. Нема скакутања по времену и 
месту. Сниматељ и радник имају раз-
личите преференције. Сваком своје. 
Два вида живота. Сниматеља и радни-

ка. Али оба вида су врло битна. Не са-
ми по себи, него у општем смислу. Ако 
радник не ствара камеру, сниматељ 
може да се слика. Ако сниматељ не 
уради дело, нема шта да се гледа-чита. 
Значи комшије Перице, макар и на раз-
личит начин, сналазе се на свом иза-
браном терену. Интелектуалац кон-
кректно живи од мајсторисања језика 
својих предака, васпитава, учи радни-
ка (и своје дете), а радник мајсторише 
чекићем, воланом, алатом, багером, 
поправља камере, па само код куће, 
или у „Бики”, у „Најлону” (две установе 
истог карактера у Помазу) поред „ду-
гачког корака” дивани са својим ком-
шијама нашки. Али нашки! Перица сни-
матељ живи од свог језика, а комшија 
Перица радник „само користи” свој је-
зик. Али користи. Перица (један) ко-
ристи и од тога има користи, а Перица 
(два) само зна. Али од тога исто има 
само користи. Док користи, опстаје. 
Заиста опстаје?

То се решава у комшијским глава-
ма. Данас у Помазу није сваком ва-
жно да научи своје дете нашки, пош-
то мисле да то није толико битно. 
Има их који мисле да се може бити 
ић-вич и без знања језика. Ја мислим 
(знам) да се ОНИ варају. Док су веро-
исповедне школе радиле у насељима, 
то можда није било ни питање. Данас 
већ треба уложити много више труда 
за опстанак. Пошто нема у месту 

школе, мораш ТИ предати што си до-
био. Треба знати језик, неговати кул-
туру, тренирати душу. Све то треба.
Ич-вич воланџија има четвроро де-

це и сви говоре нашки, и у души су 
наши, али комшији багерашу то није 
важно. Он зна (можда и не) зашто. Не 
разуме да није довољно играти на 
фештама. Игранку може било ко да 
научи врло брзо, али од тога још неће 
бити комшија. Ја, Перица (два) ми-
слим да багераш није одрадио своје, 
није предао „ичвићизам” и да он гре-
ши. Велико. Воланџијина грана је оја-
чана и продужена, али багераш сам 
реже грану, па с тим право јури у 
нестанак. То је грешка. Непоправива. 
Али има код нас, нажалост, и „паме-
тњаковића”, који исто мисле и овако, 
и онако. На „ичвићску” несрећу по-
знају и тестеру, па је понекад и кори-
сте. Исто грешка. Непоправива. Ком-

шије Перице, хвала богу, не користе 
тестеру, него главу и душу, па су зато 
и свесни свог задатка за опстанак.

Такви су данас Перица и Перица. Пе-
рица на квадрат. Двојица (тројица) ком-
шија. Два (три) човека. Два (три) човека 
који говоре језиком својих дедова и по-
сле петнаест генерација, који улазећи у 
велике зграде са крстом на торњу, гле-
дајући ка истоку користе три прста, и у 
„новој колевви” су остали комшије. 
Обоје (сви) су ич-вићи. Право је чудо, 
да их (нас) још има, и нису (смо) се из-
губили после прве-друге генерације. 
Ако после 300(!!!) година (неки) снима-
тељ-радник уради-направи дело на је-
зику (у духу) свијих предака, и то на ни-
воу, е па то није мачији кашаљ, како се 
то каже код НАС у Помазу.

Одради своје, остани човек, да ти 
се не гади кад ујутро погледаш у ог-
ледало. Буди комшија, буди ич-вич. 
Онда кад једном неки савремени Ла-
уда на Ђурђевданском уранку у По-
мазу вози службену Мечку-Волгу, где 
је „bőgős чучао у отвореном пр-
тљажнику, наслоњен на contrabass 
као на весло у гепеку”, до твог гро-
ба, свирци не треба да засвирају, по-
што уместо „фруле” си ТИ ође. Ако 
си-смо ТИ-МИ успео-ли да одрадим-
о своје, онда твоји-наши синови ће да 
се прекрсте са три прста, па ће да за-
поје „Вјечнују памјат”, а неће по ње-
вом „nyugodj békében”. (Још НЕ!!) 
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6. септембра 1688. – Аустријска војска под 
командом баварског кнеза Максимилијана 
Емануела, уз помоћ српских добровољаца, са-
владала је отпор Турака и ушла у Београд. 
Турци су га поново заузели 1690.

6. септембра 1914. – На захтев савезника 
да после победе на Церу у Првом светском 
рату предузме офанзиву преко границе, срп-
ска војска је почела операције против 
Аустријанаца у Срему и 
источној Босни, познате 
као Битка на Дрини. Борбе 
су трајале до 11. новем-
бра, када је српска војска 
била присиљена да се по-
вуче.

7. септембра 1788. – 
Турци су заробили а потом 
убили вођу српских до-
бровољаца у аустријско-
турском рату Кочу Анђел-
ковића, познатог као Коча 
капетан. По њему је борба 
српских добровољаца у 
овом рату названа Кочина 
крајина.

7. септембра 1990. – 
Као одговор на ревизију 
Устава Србије 1989. којом 
је значајно смањена ауто-
номна власт у покрајинама Војводини и Косо-
ву, 144 албанска делегата Скупштине Косова 
прогласили су у Качанику Устав Републике Ко-
сово.

7. септембра 1991. – У Хагу је почела са ра-
дом Међународна мировна конференција о Ју-
гославији.

8. септембра 1331. – На државном сабору у 
Сврчину (Косово) архиепископ Данило Други 
крунисао је 23-годишњег Душана Стефана Не-

мањића за краља српских и поморских зе-
маља. За првог српског цара Душан Немањић 
крунисан је 1346. у тадашњој српској престо-
ници Скопљу.

8. септембра 1799. – Рођен је српски писац, 
преводилац и политичар Јован Хаџић, познат и 
као Милош Светић, један од аутора Грађан-
ског законика кнежевине Србије, први пред-
седник Матице српске. Познат је и као против-
ник језичких и правописних реформи Вука Ка-
раџића.

9. септембра 1772. – Рођен је српски књи-
жевник и позоришни пи-
сац Јоаким Вујић, који је 
1835. у Крагујевцу осно-
вао прво српско позори-
ште.

10. септембра 1526. – 
Турски султан Сулејман 
Други Величанствени је, 
после победе над Мађари-
ма на Мохачком пољу, зау-
зео Будим, који је постао 
седиште Будимског паша-
лука, провинције Отоман-
ског царства у наредних 
150 година.

10. септембра 1919. – У 
дворцу Сен Жермен код 
Париза представници 
Аустрије, победничких си-
ла у Првом светском рату 
и држава наследница Аус-

тро-Угарске потписали су мировни уговор 
којим је формално престала да постоји аус-
троугарска монархија. Признате су новонаста-
ле државе међу којима и Краљевина Срба, Хр-
вата и Словенаца.

10. септембра 1989. – Мађарска је отвори-
ла границу према Западу и допустила одлазак 
око 7.000 избеглица из Источне Немачке у За-
падну Немачку. Тај масовни егзодус довео је 
до пада Берлинског зида. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. + 36 70 521 49 38 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

Српска основна школа у Ловри
Тел. + 36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Јован ХаџићЈован Хаџић

И стовремено, од 1933. до 1936. 
настаје серија писама које Са-
ва упућује свом лекару са кли-

нике у Београду, др Војиславу Ар-
новљевићу. Брковић пише о томе ка-
ко баш ове епистоле, поред свако-
врсних излива суманутости, садрже и 
неколико предсказања – сликар из-
међу осталог прориче смрт Поенка-
реа, убиство краља Александра и, 
осам година раније, предсказује да 
ће његова сопствена смрт уследити 
баш 1942. године.

Истовремено, гомилају се у кући 
Шумановића платна – осим бројних 
зимских пејзажа, призора уснулих 
сремских села, путева, цркава, насли-
као је неколико десетина дечјих 
портрета и стотине актова, затим 
композиције са фигуром препозна-
тљивог плавог модела мултиплицира-
ног у безброј варијанти…

Сам је себи справљао боје јер није 
желео да боја уља на његовим плат-
нима временом потамни, како се то 

уобичајено дешава. Додавао 
је мању количину уља, тако 
да су његове слике и дан-да-
нас светле као да су јуче 
насликане, кажу у галерији 
која носи његово име, и до-
дају да је то разлог и што 
слике пуцају те захтевају 
посебну пажњу.

Код куће су му обезбеди-
ли идеалне услове за рад: 
највећа соба у кући претво-
рена је у атеље, имао је соп-
ственог кочијаша који га је 
возио кроз Шид, на Фрушку 
гору, где год да је Сава ми-
слио да би могао наћи ин-
спирацију. И нашао је, јер је 
за свега пет, шест година 
проведених у породичном 
дому насликао око шест 
стотина слика.

Године 1939. опет се поја-
вила мегаломанска идеја да 
у Београду изложи све радо-
ве несагледиве продукције 
од 417 слика, за које није 
постојао адекватан простор, па је 
проблем простора решен опет као за 
претходну изложбу – на Новом уни-
верзитету, претварањем у изложбене 

просторе свих спратова, сала, ходни-
ка, холова. Ништа, ни рат који је тог 3. 
септембра почео, није омело одржа-
вање изложбе са свим похвалама 

критичара, баш као и десет година 
раније, пише Брковић.

Сава је поводом изложбе написао 
и Предговор за каталог, који предста-
вља драгоцен материјал за појашња-
вање уметникових идеја и сликар-
ских настојања.

Успех изложбе представљао је 
Шумановићеву велику београдску 
победу, али после овог тријумфа није 
успео да се врати у Париз – Други 

светски рат заувек је затворио врата 
ка Европи, а година коју је уметник 
предвидео као моменат сопственог 
краја опасно се ближила. (…)

Сава Шумановић, великан из мале вароши (9)

Фаза интензивног стварања
Од 1933. године, Шид и околина постају, како вели 
Брковић, уметников рајски врт у ком је сабирао и 
гомилао мотиве које је покупио у околини и као 
лепе слике понудио на изложби која ће уследити

МОТИВИ У ПОЉУ
Последњих дванаест година 

свог боравка у Шиду, Сава Шума-
новић шетао је увек у оделу, про-
писно обучен по најновијој моди, 
свима се јављао на улици, и сама 
његова појава била је необична. 
Ишао је на њиву и уместо да се 
прихвати мотике, он би облачио 
свој бели мантил и почињао да 
слика…
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T им истраживача дошао је до 
закључка да су догађаји из про-
шлости „архивирани” у мозгу 

као мали филмови, а мозак има тен-
денцију да те филмове премотава у 
глави. Међутим, после пет година, 
мозак мења филмове, односно при-
лагођава их! Зато, чак и ако смо 
потпуно убеђени да се неког до-
гађаја добро сећамо, ако прође пет 
или више година, то сећање уопште 
не мора бити веродостојно.

На то како ћемо мењати сећање 
утиче садашњост, односно оно што 
се тренутно догодило, али и догађаји 
из прошлости који су се догодили у 
међувремену. Практично то би из-
гледлао овако – сећате се неког вен-
чања или окупљања од пре десет го-
дина на којем сте били са тада блис-
ком пријатељицом, са којом сте у 
међувремену престали да разгова-
рате. У садашњем тренутку ваше 
сећање прилично ће да се разликује 
од сећања које сте формирали непо-
средно после тог догађаја, јер се 
променио и однос са пријатељицом. 
Мозак је склон да сећања прила-
гођава садашњем тренутку и окол-
ностима. Врло често се и догађа да 
стапамо сећања, односно да два раз-
личита догађаја спајамо у један. То 
се догађа због тенденције мозга да 
„сабија” податке, односно да обезбе-
ди веће капацитете меморије. Са 
друге стране, мозак некада и „по-
пуњава” празнине у сећању, односно 

измишља догађаје који би комплети-
рао слику.

У перцепцији човека то ће изгледа-
ти потпуно стварно, односно биће 
убеђен да је сећање аутентично. За-

то, не верујте много вашим сећањи-
ма, јер су она мешавина ваше про-
шлости, садашњости, надања, жеља, 
па и тренутног психичког стања…

Од тридесете године живота, мо-

зак се полако успорава и креће си-
лазном путањом.

Међутим, опадање когнитивних 
функција није неизбежна нуспојава 
старења и може се избећи једностав-
ним режимом активности које ће оја-
чати ваше менталне моћи.

Вежбањем тела можете да спре-
чите или одложите деменцију, али и 
да преокренете старење мозга. Ае-
робне вежбе повећававају не само 
брзину и оштрину мисли, већ и обим 
можданог ткива. Свега 50 минута бр-
зог хода 3 пута недељно је довољно 
да постигнете тај ефекат.

Не конзумирајте више од једног 
алкохолног пића дневно. Што више 
алкохола конзумирате, то ће вам се 
више смањити обим мозга. Љубичас-
то воће пооштрава мисли. Антоција-
нин-тамно плави пигмент у боровни-
цама одговоран је за ове когнитивне 
промене, садржи хемикалије које 
могу прећи крвно-мождану баријеру 
и допрети до делова мозга који упра-
вљају учењем и памћењем. Једите 
боровнице за доручак, на пример по-
спите их преко житарица или јогурта 
или направите сок од њих у блендеру. 
Ван сезоне, купите их замрзнуте, 
подједнако су хранљиве као свеже.

Решавајте загонетке. Невероватно, 
али тако ћете когнитивно бити млађи 
десет година. Медитација такође ос-
лобађа од стреса, али и побољшава 
мождану сиву масу и доводи до рас-
та у кортексу, делу мозга који кон-
тролише памћење, језик и сензорне 
обраде. Медитација поспешује мен-
талне активности. 

Сан нам помаже да не заборављамо, он чува 
сећања. Док спавамо, прави се нека врста „бек-апа” 

онога што се догађало. Стручњаци тврде да 
памтимо ствари које су нам значајне, које су нас 
емотивно испуниле или потресле. Али, да ли сте 

знали да током живота мењамо сећања?

И оно што запамтимо подложно је променама

Мозак мења сећања после пет година

С кочивши на сто од дебеле 
храстовине, спахија Тоша Русић 
окине пиштољом у вис. Малтер 

и креч падали су меко на богато ук-
рашену одећу и крзно као да је по ва-
рошкој кући изненада почео провеја-
вати снег. „Господо! Древни обичаји 
налажу да их се чврсто држимо! Ста-
ри адет полагања свечане заклетве 
испоштоваћемо и данас као што смо 
то чинили и у давна времена. Нека то 
буде за сада и за стално и у вјеки вје-
ков…” – грмео је спахија, на шта су 
сенатори у глас одговарали: „Амин! 
Амин!”



Ј ована Пачића су из родне Баје 
протерали сиротиња и страх од 
зиме. Као дечак дуго је стајао 

испред дућана и посматрао црвене 
лизалице с обликом петла, лале и ху-
сара. Жудео је за недостижним слат-
кишима. Немајући новца ни за то да 
се у најхладнијим ноћима домогне 
запећка, где се најчешће затичу 
олињали кожуци и слепи мачићи, 
Месец га је најчешће налазио завије-
ног у мусаву, грубу поњаву укотвље-
не дереглије за превоз жита. Пачић је 
често сањао пахуљице како му слећу 
на колена и топећи се протичу њего-
вим венама. Ујутру би се будио об-
грљен тешком маглом, а он би још 
бунован наставио да снева камин 
каквог је једном приликом видео у 
палати Грашалковића на Тргу Свете 
Тројице.

Једног прохладног априлског јутра 
1779. године замишљено је стајао 
испред трговачке радње Исака Пол-
цера. Изненада га тешка рука удари 
по слабашном рамену. Беше то кос-
мата рукетина Тоше Русића, грдосије 
од човека, који је о храмовној слави 
бајске светониколајевске цркве оба-
везно носио царску колајну наслеђе-
ну од деде Теодора, силног јунака 
битака против Турака и Ракоцијевих 
куруца.

– Чији си? – упита дубоким гласом 
Тоша Русић.

– Пачићев – одговори затечено и 
помало љутито осмогодишњи Јован.

Русић се сети покојног Пачића са 
којим је као дете праћком ловио ко-
сове на Пандурској ади, помало му 
задрхта врх брка, па упита: „Јеси ли се 
зажелио слаткиша?”

Дете не одговори. Сумњичаво је 
покушавао да одгонетне намеру бр-
кајлије. Леђати Русић уђе у дућан и 
врати се са корално руменим лизали-
цама.

– Шта ти је милије, петао или ху-
сар? – изазивао је Русић.

– Хусар – рече мали Пачић.
– А петао? – настави Русић.
– Дражи ми је хусар – одговори 

дечак.
Тошу Русића, угледног бајског 

гражданина, изненади одговор дечака.
– А је ли? А за рад чега? – упита 

Русић.
– Ви се спрдате са мном, уважени 

господине. Та, сви знаду да је петао 
господар свога ђубришта. Он се 
попне на врв стрва, па умишља каки 
је славан – промућурно узврати Па-
чић.

– А хусар? – знатижељно упита 
Тоша Русић коме је очито годила до-
мишљатост дечака.

– Ха, хусар, е па то је већ штогод! 
Он коња јаше, сабљу паше, па про-
гања турске паше.

– Е, богара ти дечијег, па ти си 
рођени стихоклепац – снебивао се 
Русић.

Насмеши се и преда му обе лиза-
лице. Дете благодари слаткише и 
тутне их у недра.

– Та што ји не поједеш о’ма? – иш-
чуђавао се Тоша Русић.

– Морам мислит и на сутрашњи 
дан када вас не буде било овде, а ја 
ћу се можда опет зажелит шећерле-
ма.

– Паметан си ти Пачићу – рече 
Русић и извади новчић са профилом 
царице Марије Терезије – Ако бу-
деш мудар и истрајан, једног дана 
ћеш можда и ти постат славан чо-
век, на дику наше Баје и сербскога 
национа. (…)

Драгомир Дујмов

Јована Пачића су из родне Баје протерали сиротиња 
и страх од зиме. Као дечак дуго је стајао испред 

дућана и посматрао црвене лизалице
с обликом петла, лале и хусара

Бајске легенде (4)

Жудња за недостижним слаткишима
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глумишта и филмске режије, који и 
поред тога што је загазио у осму де-
ценију живота годишње „избаци” ба-
рем једно остварење. Ингениозан ка-
кав јесте, Вуди Алан и за то има свој 
карактеристичан одговор. „Снимање 
филмова на мене делује терапеут-
ски. Да не радим, да не снимам фил-
мове, вероватно би се, беспослен, су-
очио са разним морбидним мислима 
и страховима. Осим тога, у филму, за 
разлику од живота, суочим се са про-
блемима које могу да решим.”

Џезмин (Кејт Бланшет), њујоршка 
богаташица-домаћица про-
лази кроз животну кризу. 
Живот јој се распада, као и 
брак са богатим бизнисме-
ном Халом (Алек Болдвин). 
Држава им конфискује имо-
вину због мужевљевих мал-
верзација, муж је при томе 
напушта због друге, и она 
уточиште проналази код 
своје сестре, у Сан Фран-
циску. Приморана да се ус-
клади са сестриним ниско-
буџетним животом, не ус-
пева, међутим да се рато-
сиља својих аристократских 
манира и навика, што често 
доводи до хаоса и траги-ко-
мичних ситуација. Међутим, 
у њену антидепресивима за-
магљену стварност, улази чо-
век који јој улива наду. Њен 
живот поново добија смисао 
када упозна имућног Двајта 
Вестлејка (Питер Сарзгард), 
који жели да се кандидује за 
титулу конгресмена Кали-
форније. Ипак, све, па чак и 
понуда за брак, пада у воду 

ФИЛМ

Блу Џезмин
(Blue Jasmine)

Најновији филм Вуди Алена, Блу 
Џезмин (Blue Jasmine), стигао је и у 
мађарске биоскопе крајем августа. 
Приметићете свакако необично бога-
ту продукцију овог култног ветерана 

Школа
Свићу опет румена сванућа
школа ми је најмилија кућа!
Сазре лето, стиже јесен рана
школа ми је на почетку дана.
Била бела, плава или жута
школа ми је на почетку пута.
Лети пчела од цвета до цвета
школа ми је на почетку света.
Дува ветар, шуморе тополе
шта би човек да му није школе?
Мрак би био и ноћу и дању
живео би ко мајмун у грању.
Кукуриче петао са плота
школа, то је свитање живота!

Добрица Ерић

Први дан у школи
Ноћ пре првок школског дана
Провела сам дремно
Устала сам рано
И чекала спремно.
Час кад да кренем
Јако се одужио,
А када сам кренула
Друг ми се придружио.
На путу до школе
Као да сам летела,
Звоно је зазвонило,
У учионицу сам улетела.
У клупама около
Сва позната лица
Радују се као и ја,
А ево и учитељица.
Школа је почела,
Ја више нисам мала
У први разред идем
То више није шала.

Марија Буднар

Срећна нова школска година, децо!Срећна нова школска година, децо!

Школа, друга кућа
Школа је наша
Друга кућа, а
Наставници
Други родитељи.
Школа је кућа
Знања и другарства
А креда, табла
И сунђери су
Домаћини школе.
Школа дарује знање
Које претвара
Дете у образованог
Човека.

Сара Станојчић

Школа чаробних боја
Школо драга,
Школо лепа,
Окићена с̀  толико цвећа
Благо теби, драга моја
Са толико дугиних боја.
Све чаробне боје
Само нашој
Школи стоје!

Дуња Васиљевић

Песма о школи
Школо, завршићу те,
али и даље волећу те!
Кад будем имала времена
доћи ћу да те видим
и да ти се дивим!
Не брини, школице моја,
и даље ћу бити твоја!
Иако идем у средњу школу
памтићу име твоје!
Жао ми је што се растајем
од учитељице и школе,
али ту су друга деца
да је воле!
Марија Игњатић, Верица Радојчић

када он открива да је она лагала о то-
ме ко је уствари.

Филм је наишао на позитивне кри-
тике, чак се сматра најбољим Вудије-
вим остварењем у последњих неко-
лико година које је написао и снимио.

У главним улогама можемо видети 
Кејт Бланшет (Cate Blanchett), Алека 
Болдвина (Alec Baldwin), Сели Ховкинс 
(Sally Hawkins), Бобија Канвајла (Bobby 
Cannavale), Луиса Ц.К. (Louis C. K.) и 
Питера Сарзгарда (Peter Sarsgaard).

ФЕСТИВАЛ

Ноћ плесних 
школа

Септембар месец је већ по 
традицији месец фестивала. 
Будимпешта је одувек оби-
ловала дешавањима овог ти-
па. У милионском граду се 
свакодневно у неком њего-
вом делу, на трговима или у 
скрајнутим уличицама дешава понеки 
фестивал, било љубитеља хране, 
пића, разноразних уметничких удру-
жења, или занатлија, дизајнера и томе 
слично. Све у свему прилика за добро 
дружење и забаву, уз могућност 
упознавања занимљивих људи истог 
или сличног интеросовања и хобија.

Између неколицине фестивала, 
који ће бити организовани у овом пе-
риоду, предлажемо вам Ноћ плесних 
школа који се ове године организује 
четврти пут заредом. Ноћ плесних 
школа тежи ка томе да се устали и 
постане дешавање од значаја и ван 
оквира престонице. На њему, за сада, 
углавном учествују плесни студији из 
Будимпеште, али од ове године су се 
прикључили и неки плесни студији из 
већих градова Мађарске. Термин 
одржавања фестивала је 13. и 14. сеп-
тембра. Занимљивост везана за овај 

податак је и то да 13. септембар ове 
године пада на петак, упркос томе 
(или баш због тог срећног датума?) 
организатори очекују прилив још 
већег броја посетилаца.

Премда је реч о дешавању скора-
шњег датума, ово је, већ сада је јасно, 
сјајна прилика да се подсетимо и ужи-
вамо, како у класичним традиционал-
ним плесовима, тако и у модерним 
ритмовима и кореографијама. На по-
дугачкој листи су: валцери, (Бечки вал-
цер, Енглески валцер), буги или свинг 
плесови, танго, салса, ча-ча-ча, хип-
хоп, трбушни плес, буги-вуги, денс ае-
робик, фит денс и многи многи други.

Поред бесплатних часова плеса, ор-
ганизатори припремају и разноврсне 
плесне наступе, а за оне смелије који 
желе да опробају свој таленат спрема 
се и аматерско такмичење.

Катарина и Ренато
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АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Н а састанку шефова странака које чине вла-
дајућу коалицију, један од присутних је 
предложио како да се реши проблем рекон-

струкције владе:
– Знам да ће вам мој предлог изгледати необич-

но, али молим вас да ме 
саслушате пажљиво и 
до краја – направио је 
увод, унапред свестан 
да његове речи могу 
наићи на отпор код ос-
талих партнера.

Преговори о влади су 
трајали веома дуго, са 
све мање изгледа да се 
заврше договором. Нај-
више је запело око пре-
мијера, јер су за то нај-
моћније место у држа-
ви били заинтересоване 
све странке које су пре-
говарале о влади.

Лидера, који је наја-
вио необичан предлог, 
остали су погледали са 
нескривеним чуђењем.

– Дакле, имам пред-
лог кога да бирамо за 
премијера.

– Хајде да чујемо, можда човек умре, док нам 
ти саопштиш ко је он – пожуривао га и је и шеф 
најмање странке.

– Неће, не брините. То му се сигурно неће дого-
дити – самоуверено је то изрекао предлагач. – 
Елем, овај кога предлажем је већ био на свим 
најважнијим функцијама у земљи – и државним и 
партијским. Углавном се добро показао. Човек има 
преко потребни ауторитет. Дакле, ни искуство му 
не мањка. Сви га познају и има већи углед од свих 
нас. Њега подржавају људи у свим странкама. На-
рочито је добро познат у иностранству и цене га и 
на истоку и на западу. Њему обезбеђење, вила, во-
зила и плата неће требати

– Који би то жив човек радио за џаба?! – преки-
да га председник највеће партије.

– Стрпљење, молим! Њега нико не би могао да 
корумпира, јер му ништа не треба. Бољег од њега, 
време је показало, немамо. Има, додуше, само јед-
ну ману!

– А која је то мана? – сви су постали нестрпљи-
ви.

– Умро је пре тридесет година. Био је председ-
ник државе, а сви који су били после њега на најви-
шим функцијама имали су учинак, као да нису би-
ли живи. То што је мртав, није ништа у поређењу са 
свиме другим што му иде у прилог. Живи његов 
дух! Он једини може да нас дигне из мртвих, да 
живнемо, бре! 

Информације за страницу „Инфо”Информације за страницу „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.huшаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

Настављајући да остварујемо едукативну улогу коју 
наш лист има и коју сматрамо не мање значајном од 
информативне, позивамо литерарно надарене младе 
људе да учествују у новом едукативном циклусу

ШКОЛА КРЕАТИВНОГ
ПИСАЊА СНН-а

У Будимпешти, од 26. до 28. септембра 2013.
Први течај одржан је прошле јесени, када су полазници 

упознати са основним формама писаног новинарства, док 
ће овога пута пажња бити усмерена на књижевне правце.

Позив за учешће упућујемо пре свега нашим млађим 
читаоцима и сарадницима који су наклоњени писању, а 
нису сигурни како да обликују своју кратку причу, есеј, 
роман и друге књижевне форме.

Са полазницима ће радити познати књижевник и 
драматург

МИОМИР ПЕТРОВИЋ
Реч је о једном од начитанијих писаца издавачке куће 

„Лагуна”, који је до сада објавио десетак романа и исто 
толико драма.

Учешће у нашој Школи креативног писања је бесплат-
но, али је пријављивање неопходно због ограниченог 
броја места.

Ваше пријаве очекујемо до 22. септембра на имејл 
адресу уредништва: nedeljnenovine@gmail.com, а потом 
ћемо вас лично обавестити о термину и месту одржа-
вања течаја. Ваш СНН

Срдачно вас позивамо на свечано отварање манифестације

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Поводом 120 година од рођења Милоша Црњанског, 

у години у којој се обележава и 200 година од извођења 
прве световне и грађанске позоришне представе на срп-
ском језику, будимпештанска публика ће имати прилику 
да премијерно погледа позоришну представу „Сеобе”, у 
извођењу Књажевско-српског театра из Крагује-
вца, 13. септембра 2013. у 19.00 часова – Национали 
плесни театар (Nemzeti Táncszínház, 1014 Budapest I, 
Színház u. 1-3).

Продаја улазница у Српском културном центру 
(Nagymező u. 49) од 28. августа.

Додатне информације можете добити на телефон: 
06 70 931 1954. 

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА СЕПТЕМБАР 2013.

07. 09. Бденије – у 18.00 ч.
08. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.

10. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
11. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Усековање)

14. 09. Бденије – у 18.00 ч.
15. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.
22. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.

26. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
27. 09.Св. Литургија – у 10.00 ч. (Крстовдан)

28. 09. Бденије – у 18.00 ч.
29. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30!

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА
у будимпештанском Етнографском музеју

„НАРОДНОСТИ НЕКАД И ДАНАС”
7. септембра, у 14.00 часова

За време приредбе биће организовани програми
за децу и одрасле

УЏБЕНИЦИ
ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Канцеларија Владе Србије за сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону, поставила је на свој интернет сајт 

електронске верзије уџбеника за учење српског језика, 
прилагођене деци и младима изван Србије.

Са интернет странице ове Канцеларије можете 
преузети уџбенике намењене деци и младима 

школског узраста:
– Од првог до трећег разреда

– Од четвртог до шестог разреда
– Седмог и осмог разреда

Сви језички уџбеници стоје вам на располагању на сајту:
www.dijaspora.gov.rs
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У родном Врбасу, први тренер Ми-
лош Ђаконов пренео је Ивони 
љубав према раду и научио је 

техници пливања, а онда је Вукица 
Поповић пробудила веру у успех и 
страст према такмичарском пливању.

Ивона је са дванест година прешла 
у Пливачки клуб „Свим стар”. На тре-
нинге, у 40 километара удаљени Бе-
чеј, путовала је свакодневно. За непу-
не три сезоне, у новом клубу је под 
руководством Јована Јечанског ос-
војила више од 130 медаља и десет 
пехара. Прошле године је проглашена 
за најбољу кадеткињу у свим спорто-
вима у бечејској општини.

Њено име је Ивона Чолаковић и 
одлична је ученица 10-б разреда 
Српске гимназије „Никола Тесла” у 
Будимпешти.

– По завршетку осмог разреда 
стигла сам у мађарску метрополу, у 
жељи да се образујем и тренирам. 
Српска школа је моја природна сре-
дина, а један од најбољих престонич-
ких клубова „БВШЦ” лични избор. 
Прави изазов је тренирати са европ-

ском првакињом на 800 метара сло-
бодним стилом, Богларком Капаш, и 
њеним тренером Петером Нађом. Је-
зичке баријере превазилазили смо ко-
муникацијом на енглеском језику, 
али и „пантомимом” и осмехом. При-
хватили су ме и сада је све лакше – 
рекла је за СНН Ивона.

За нашу пливачицу је у почетку на-
чин тренирања мађарских пливача 
био велика непознаница. Тренинзи су 
потпуно другачији и тежи од оних 
које је у Србији имала. Први од два 
дневна тренинга ради  се рано ујутро, 
пре школе, а на други одлази после 
седмог часа. За учење и дружење ос-
таје само вече, а за сан непуних се-
дам часова. Годину дана Ивона је би-
ла у Српском ученичком дому, у Ули-

ци ружа, где је на починак одлазила у 
22 часа и будила се у цик зоре, пре 5 
сати. Снагом воље успела је да се 
прилагоди и усклади све обавезе.

Током свега осам месеци рада у 
новој средини, новом клубу донела је 
сребрне колајне са митинга у Будим-
пешти и Румунији, појединачно и у 
штафети. За своју матицу везана је и 
даље, па није пропустила Државно 
првенство Србије, одржано у марту 
ове године. Освојила је четири ме-
даље: два сребра (100 и 200 метара 
леђно) и две бронзе (100 метара ме-
шовито и 200 метара леђно у апсо-
лутној категорији). Успеси који за-
вређују све честитке, уз жеље Ивони 
да тако настави!

Властимир Вујић

Кад се неко у Дунаву окупа са само шест месеци, 
проплива без помагала и са седам година врло 
озбиљно започне са пливачким тренинзима, онда 

знајте да се ради о будућем шампиону. Тако је било 
и са Ивоном Чолаковић…

„Теслина” пливачица Ивона Чолаковић

Блистају колајне „Дунавске сирене”

Ж енска pепрезентација Мађар-
ске у рукомету на песку не-
давно је на Европском првен-

ству у Данској освојила прво место и 
златну медаљу. Затим је на Светским 
играма у Колумбији заузела друго 
место, освојивши вицешампионску 
титулу. Репрезентација је изгубила 
„на пенале” у веома тесној и неизвес-
ној утакмици против екипе Бразила, а 
сјајним партијама истакла се Божана 
Фекете.

Рукомет на песку је релативно но-
ва форма рукомета, а фило-
зофија игре се заснива на ат-
рактивности и динамици. За 
разлику од стандардног ру-
комета, овде нису присутни 
груби контакти играча и бит-
нија је забава и занимљива 
игра. Са Божаном, која је у 
Српској гимназији „Никола 
Тесла” матурирала пре две 
године, разговарали смо у 
Новом Сентивану, где је била 
у друштву родитеља, маме 
Анице и оца Палике, брата 
Павла, сестре Босиљке и де-
де Пере Крунића.

– Седам година се бавим 
рукометом, а четири године 
играм рукомет на песку. Ко-
шарку сам раније играла у 
нашој гимназији, јер ме је др 
Јованка Ластић замолила да 
помогнем екипи, али сам на 
крају остала у рукомету – 
каже Божана за наш лист.
Да ли је лако прећи са рукоме-
та на рукомет на песку?
– Зависи од тога колико је човек 

савитљив, покретљив и брз. Ко је мало 
бржи и савитљивији, он се лакше при-
лагоди рукомету на песку. Овде је 
физичко оптерећење много веће, не-
ма толико простора као у спортској 
хали. Полувреме краће траје, игра се 

два пута по 10 минута, али треба тр-
чати на песку.
Ви сте најпре у Данској освоји-
ли европску шампионску титу-
лу, а затим сте на Светским иг-
рама у Колумбији постале ви-
цешампионке света. Какав је 
то осећај?
– Велика је била радост у Данској. 

У први мах, након финала против Бра-

зилкиња у Колумбији, жалили смо 
због пропуштене прилике. Ипак се ра-
ди о једној изгубљеној утакмици када 
је након 1:1 у сетовима, репрезента-
ција Мађарске изгубила „на пенале”. 
Сада, када су прошле две или три не-
деље, радујемо се и сребрној медаљи 
и поносне смо. Мислим да имамо 
добру, уиграну екипу и да су се нове 
играчице одлично уклопиле.

Поред тога што си проглашена 
за најбоље десно крило, 
стручњаци су ти доделили још 
једно ласкаво признање: најко-
риснији играч Светских игара. 
Да ли те већ траже инострани 
тренери и клубови?
– Да, тражили су ме и понудили да 

играм рукомет у спортској дворани. 
Драго ми је због признања и то је по-
тврда да тренери и искусни стручња-
ци прате шта се збива у нашем спор-
ту. Упркос свему томе, ја за сада пла-
нирам да останем у Мађарској и ту 
градим своју каријеру.
Какви те још циљеви воде у ка-
ријери?
– И даље желим да играм за 

мађарску репрезентацију у руко-
мету на песку, а већ догодине нас 
чека Светско првенство. Желим да 
са својим клубом постигнем што 
бољи пласман у домаћем првен-
ству, а сан ми је да доспем у репре-
зентацију, која игра у спортској ха-
ли.
Верујеш ли да ћеш као репрезен-
тативка Мађарске 2016. доспе-
ти у Рио, на Олимпијске игре у 
Бразилу?
– То је моја жарка жеља, али же-

лим да заиграм на више олимпијских 
игара. Надам се да ћу играти у Брази-
лу и учинићу све што је у мојој моћи 
да ме селектор изабере. Максимал-
ним залагањем мислим да могу да 
пружим такве партије којима ћу бити 
помоћ и појачање репрезентацији у 
дворанском рукомету и рукомету на 
песку.

Разговарао: Предраг Мандић

Двадесетогодишња играчица Рукометног клуба 
БШЕ-МТК и некадашња ученица Српске школе у 

Будимпешти, проглашена је за најбоље десно крило 
и понела ласкаво признање најбоље и најкорисније 
играчице Светских игара у рукомету на песку

Божана Фекете, мађарска репрезентативка у рукомету на песку

Упркос позивима из иностранства,
каријеру настављам у Мађарској!
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