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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Ко колико зарађује?

Директори и општинари плаћенији од председника
К ада би мерило моћи била само 

дебљина новчаника, онда би 
многи председници општина, 

директори предузећа и агенција, па 
чак и секретарице које раде у овим 
институцијама, били много јаче фи-
гуре од председника, премијера и 
свих министара у Влади. Јер, по зара-
дама објављеним на сајту Агенције 
за борбу против корупције, поједини 
руководиоци у државној управи, 
убедљиво „шију” најважније поли-

тичке личности у земљи. Иако су из 
Владе стизале најаве да ће се ускла-
дити лични дохоци у државном апа-
рату и јавном сектору, нови закон, 
који би требало да утврди нову скалу 
зарада функционера – још није ни 
почео да се пише.

– О таквој иницијативи још се није 
разговарало на седницама кабинета 
Ивице Дачића. За сада је једино на 
снази Закон о максималним зарадама 
у јавном сектору, усвојен прошле је-
сени – каже нам заменик генералног 
секретара Владе Тамара Стојчевић.

Међутим, тај закон није успео да 
исправи велику несразмеру у плата-
ма. Тако, на пример, шеф државе То-
мислав Николић месечно прима 
150.000 динара (1 евро вреди 114 ди-
нара, прим. ур), док већина директо-
ра јавних предузећа зарађује десет 
хиљада више, а први човек „Србијага-
са” Душан Бајатовић има дебљу ко-
верту за чак 26.000 динара.

Премијер месечно добија 172.000 
динара, колико отприлике следује и 
Ивици Ежденцију, директору Аген-
ције за регионални развој (164.000), 
док Владислав Цветковић из Аген-
ције за приватизацију прима 
184.000.

Интересантно је да, рецимо, пре-
мијер зарађује тек 8.000 динара више 
од свог државног секретара Влади-
мира Божовића (166.000), коме је 
шеф у Министарству полиције.

Још већа разлика је у пла-
тама министра пољопривре-
де Горана Кнежевића 
(108.000) и његовог помоћни-
ка Ненада Катанића 
(136.000).

Ту се, међутим, нелогич-
ности у зарадама не заврша-
вају. Чланови Дачићевог ка-
бинета у просеку зарађују 
од 101.000 до 115.000 динара, 
што је мање него што при-
мају председници општина у 
Србији, и то оних најнераз-
вијенијих.

– Био сам више него изне-
нађен када сам, приликом 
посете Трговишту, схватио 

да председник зарађује више од ме-
не, који сам потпредседник Владе – 
рекао је Јован Кркобабић.

Он месечно инкасира 101.000 дина-
ра, а челник Трговишта које је најне-
развијенија оптшина Србије, Ненад 
Крстић – 107.000 динара. 

Још нема закона који би требало да усклади велике 
разлике у примањима функционера. Руководиоци 

агенција по зарадама „шију” најважније
политичке личности

ЈОРГОВАНКА 
СТАЊИЛА КОВЕРТУ
Министар Кркобабић предлаже 

да се уместо смањивања и замр-
завања плата и пензија, детаљно 
„претресу”, па и смање плате 
функционера и успоставе крите-
ријуми по којима би висина зарада 
пратила ниво одговорности и ус-
пешности у раду. До сада је само 
Јоргованка Табаковић, и то по до-
ласку на чело НБС, смањила плату, 
јер је „била безобразно висока” и 
сада прима 551.000 динара.

У Приштини још увек постоје нејас-
ноће око тога који ће све закони 
морати да се мењају у складу са 

Планом имплементације Бриселског 
споразума, а посебно осетљиво је и 
питање доношења закона о 
амнестији. За Марка Ђурића 
једног од руководилаца бео-
градског тима за имплемен-
тацију то је услов без којег се 
не може даље у примени 
Бриселског споразума. Коли-
ко је важно да косовски пар-
ламент усвоји што пре закон 
о амнестији податак је који 
износи Крстимир Пантић, за-
меник директора канцела-
рије за КиМ.

Дритон Љајци, саветник и 
портпарол Хајредина Кучија 
каже:

„И пре Бриселског спора-
зума Предлог закона о ам-
нестији био је у процедури, 
јер ми такав закон нисмо 
имали. Веома је битно да 
овај закон неће прејудицира-
ти ни територију ни нацио-
налност. Значи, тај закон ће 
важити за све грађане Косо-
ва и у духу је стандарда 
заштите људских права, 
међународних принципа и 
ЕУ. Наглашавам, овај закон ће бити у 
интересу свих без обзира на веру и 
националност”.

Постоји бојазан, бар како тврди Кр-
стимир Пантић да поново на светлост 
дана васкрсне „тајна листа” са имени-
ма 3.000 Срба за хапшење којом 
Приштина одавно маше.

„Закон о амнестији мора да обух-
вати сва лица која раде у систему ин-
ституција државе Србије, без обзира 

да ли су запослени у локалној само-
управи, правосуђу, полицији, затим, 
привреднике који су одбијали да пла-
те порез самопроглашеној косовској 
држави. Значи закон би требао да 
обухвати сва лица која се у систему 
Приштине третирају као запослени у 
паралелним структурама. У супрот-
ном  појавиће се тајне оптужнице и 
кренуће хапшења што би могло да 
подстакне нова исељавања са прос-

тора Косова и Метохије – каже Кр-
стимир Пантић.

С друге стране, објашњава Пан-
тић, законом о амнестији онако како 
га представљају званичници Пришти-
не, били би амнестирани сви Албанци 
који су починили злочине над Срби-
ма и у време а и после ратних суко-
ба.

Дритон Љајци каже да се посеб-
ном тачком Бриселског споразума 
третира север Косова и да зато МУП 
Србије и МУП Косова треба радним 
групама да доставе све податке о ли-
цима која су се огрешила о закон.

– Када је у питању север Косова 
договорено је да радне групе пред 
собом имају карактеристике оних 
људи који су се огрешили било о за-
кон Косова или о законе Србије. За-
кон о амнестији важиће за све, али 
када су у питању паралелне структу-
ре, тимови Београда и Приштине мо-
раће да имају биографије свих без 
обзира да ли су радили у МУП-у, у 
локалним структурама или у било 
којим институцијама државе Србије. 
Најбитније да они могу наставити да 
функционишу у институцијама др-
жаве Косово једино ако се нису огре-
шили о законе, односно ако имају 
„чисту биографију”. 

Крстимир Пантић: „Закон о амнестији мора да 
обухвати све особе” – Дритон Љајци: „Полиције 
Србије и Косова да дају податке о лицима из 

паралелних структура која су се огрешила о закон”

Стрепње на Косову

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЦЕ НЕМА АМНЕСТИЈЕ
На сајту Министарства правде Косова у предложеном закону о ам-

нестији пише да се овај пропис неће односити на следеће категорије зло-
чина: злочине против међународног права, ратне злочине, корупцију и 
организовани криминал, као и злочине против сексуалног интегритета. 
Непознаница је да ли ће законом о амнестији бити обухваћена и сва ли-
ца која се налазе у „паралелним структурама власти” северно и јужно 
од Ибра које функционишу у систему Републике Србије.

Челник „Србијагаса” Душан Бајатовић је је-
дан од најплаћенијих директора у нашој ма-
тици

На тајним листама за хапшење – три хиљаде Срба

Сукоб Срба и Кфора код Зубиног Потока 28. новембра 2011.
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На други 

ппооггллеедд
ИЛИЈА ГРОМОВНИК

КАО СУМЊИВО ЛИЦЕ (1)

Н ико поуздано не зна да ли су срп-
ски и мађарски председник знали 
шта Илија Громовник мисли о њи-

ховој намери да седам деценија после 
рата, на свој начин прогласе мир између 
два народа. Ако мене питате, не верујем 
да су помислили да претходно треба ис-
питати јавно мњење – ово доле или оно 
горе.

А, можда је ипак требало.
Закључујем то по једном необичном 

догађају који се збио када се прочуло да 
ће се председници огрнути светачким 
одорама, уверени како су баш за њих 
скројене. На себе су врло храбро преузе-
ли улоге опростилаца смртних грехова 
неких незнаних људи. Храбро, зато што ти 
греси нису занемарљиви и зато што толи-
ко деценија после, у неким случајевима 
није лако утврдити ко је био жртва, а ко 
џелат. Осим тога, исти људи су у ратови-
ма на једној страни неретко третирани 
као џелати, а на другој као ослободиоци 
или браниоци – у зависности од тога да 
ли о њима говори победник или побеђени. 
И данас, након толико поратних година, 
излози врве од књига о личностима које 
се у једној држави величају као хероји и 
родољуби, а у другој као најмрачније фи-
гуре људског рода.

Да није мала смелост председника да 
се поклоне сенима свих, без обзира јесу 
ли они остали упамћени као страдалници 
за само једну или за обе стране, било је 
јасно и нама смртницима, а камоли све-
цима. Грађани су, када је реч о гледању на 
ту ствар, били подељени у два табора: 
једни су мудро ћутали и сумњичаво врте-
ли главама, мрмљајући себи у браду неш-
то о томе како „гурање свих у исти кош” 
није добро.

Други, гласнији, громко су аплаудира-
ли и честитали председницима на ми-
ротворству, угледајући се на озарене ме-
дијске извештаче са лица места.

Ком су се табору приклонили свеци, не 
може се са сигурношћу рећи, али се мо-
же наслутити, јер су реакције на то што 
су им председници отели хлеб у облику 
кандила, биле жестоке. Већало се на не-
бесима надугачко и нашироко. Колегијум 
светих је са ужаснутошћу саслушао из-
лагање уводничара, који је потанко објас-
нио суштину проблема:

„Змислите браћо, нашла се нека 
двојица доле, па умислили да су ми! 
Пустимо ли их да остваре свој наум, 
бојим се да све ово неће изаћи на добро. 
Ја сам згрожен! Зграбили кандила, бо-
сиљак и маслинове гране, а ево, изгледа 
да се спремају да пусте и неке беле пти-
це. Говоре како је куцнуо час за опрост 
грехова, иако врло добро знају да им је 
брање тих воћки одувек било забрање-
но. Предлажем браћо, да хитро реагује-
мо тако што ћемо их кврцнути по тинта-
рама, па онда нека размисле зашто је 
цару намењено царево, а Богу Божје” – 
рече известилац и подели присутнима 
предлог одлуке.

(Наставиће се)
Драган Јаковљевић

Са јулског заседања Скупштине ССМ-а

Буџетске потребе Српске школе
значајно увећане

„Уколико од државе не добијемо довољно 
средстава за функционисање школе, предложићу 
да ССМ одустане од њеног преузимања у своје 

власништво”, рекла је др Јованка Ластић на седници 
на којој је прихваћено повећање буџета

Српске школе у Будимпешти

Н а почетку последње седнице 
пре летње паузе, делегати 
Скупштине Самоуправе Срба у 

Мађарској (ССМ) усвојили су моди-
фикацију буџета земаљске само-
управе и њених институција. Према 
речима др Милице Павлов, потпред-
седнице Самоуправе која је предсе-
давала седницом, модификацију је 
потребно усвојити јер су недавно 
прихваћени буџет за ову годину и би-
ланс пословања у 2012. Како се том 
приликом могло чути, све институ-
ције оствариле су извесне уштеде, 
што ће бити искоришћено за текуће 
функционисање, док у случају  ССМ-а 
има и додатних персоналних расхо-
да, јер се појавила потреба за кад-
ровским појачањем у економату, због 
повећаног обима посла после преузи-
мања у власништво Српске школе у 
Будимпешти.

Тема о којој се на седници највише 
разговарало односила се на буџетске 
потребе споменуте образовне уста-
нове. Њена директорка др Јованка 
Ластић рекла је да је много нереше-
них питања не само у мањинском, 
већ и у већинском школству, да се 
много тога сазнаје у последњем тре-
нутку и да се тражи доношење одлу-
ка пре упознавања са понуђеним 
опцијама. Према њеним речима, по-
следња примопредаја власништва 
над школама, у децембру, није 
одрађена како је требало, јер је 130 
школских институција пре-
дато истовремено, без де-
таљне провере докумената и 
пословања. Сада је на реду 
нова примопредаја од доса-
дашњег власника ССМ-у, с 
тим што се кухиња налази 
код трећег власника, а то 
процес примопредаје чини 
компликованијим.

– Руководство школе је 
направило процену за „иде-
ални буџет” који треба да 
буде полазна тачка у прего-
ворима са финансијерима. 
За 350 ђака и потребе које 
су скопчане са тим, био би 
потребан буџет од око 478 
милиона форинти. Сумњам 
да ћемо добити та средства, 
али ћемо покушати. Због повећаног 
броја деце и група које ће се форми-
рати, израчунали смо да нам је по-
требно 75 педагога, а сада их има 63. 
Неопходно је појачати и састав ван-
наставног особља – рекла је дирек-
торка школе.

Пошто се буџет саставља за кален-
дарску годину, а не за школску, то-
ком четири месеца рада у овој годи-
ни школа ће се финансирати у дого-
вору са надлежнима. С обзиром да 
свих десет школа у седмом кварту 
Будимпеште има заједнички буџет, 

треба израчунати колико део тог „ко-
лача” припада Српској школи.

У оквиру ове тачке дневног реда 
споменути су и неповољни просторни 
услови и предложена могућа ре-
шења. Истакнуто је да забавиште 
функционише у просторијама које не 

задовољавају неопходне услове за ту 
делатност, уз напомену да надлежне 
службе проверавају услове за рад, 
како би била издата употребна доз-
вола новом власнику.

Др Ластић је истакла да и мађар-

ско забавиште које се налази у делу 
школске зграде функционише про-
тивно прописима, јер нема свој улаз, 
сопствени излаз на двориште и још 
један мокри чвор. Ако би се овај 
простор доделио Српској школи за 
потребе забавишта, било би неопход-
но прилагодити га законским пропи-
сима. Према њеним речима, није из-
весно да ће дозвола за употребу 
школе бити добијена, мада обећање 
надлежних са виших инстанци 
постоји.

Као једно од могућих решења, 

споменула је зграду у Ротенбилер 
улици, у коју би се осим забавишта 
могао сместити и део ђачког дома.

– Тренутно има 47 малишана у за-
бавишту, док је 27 њих одбијено због 
недостатка капацитета. Према зако-
ну, забавиште не сме да буде на спра-
ту, а мора да постоји и излаз за случај 
опасности, тако да постојећи прос-
тор није одговарајући. Осим тога, реч 
је о пролазном простору, који кори-
сте и остали ученици. Могуће ре-
шење било би добијање зграде 
мађарског забавишта или објекта у 
Ротенбилер улици, док би пресељење 
на нову, издвојену локацију, за нас је-

дино било неприхватљиво – рекла је 
др Лстић.

Одговарајући на питање Борисла-
ва Руса у вези финансирања школе, 
она је нагласила да ће, уколико се не 
добије довољно средстава за функ-

ционисање школе, она лично 
предложити да ССМ одуста-
не од преузимања школе у 
своје власништво. Према ње-
ним речима, ово је идеална 
прилика и да се рашчисте 
власнички односи, јер су 
школски објекти до сада 
припадали различитим 
власницима. Извесно је да 
земаљска самоуправа неће 
бити власник школске згра-
де, већ ће имати право ње-
ног бесплатног коришћења.

После излагања директор-
ке и разговора на ове теме, 
делегати су изгласали пред-
ложени буџет Српске основ-
не школе и гимназије, а прих-
ваћено је и неколико молби 

Батањске двојезичне српске основне 
школе и забавишта. Оне се пре свега 
односе на планирано раздвајање за-
бавишта на две групе и, сходно томе, 
повећање броја запослених у тој ус-
танови.

На седници се није расправљало о 
свим тачкама дневног реда, јер је у 
једном тренутку констатовано да ви-
ше не постоји кворум за даљи рад 
Скупштине. Делегати ће се поново 
састати у септембру, после летњих 
годишњих одмора.

Д. Ј.
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Добротворна акција верника на југу Мађарске

Освештани нови прекривачи 
у сиришкој цркви

Н а други дан Духова, 24. јуна, у 
Сиригу у оквиру свете литур-
гије уприличено освећење но-

вих богослужбених предмета, купље-
них добровољним прилозима сириш-

ких српских православних верника. 
Њима су се у овој племенитој акцији 
прикључили и поједини верници из 
околних насеља.

Нови црквени прекривачи купљени 
су у Арад-Гају, Румунији, у 
кројачници која функциони-
ше у склопу манастирског 
комплекса Св. Симеона 
Столпника. Радионицом ру-
ководе монахиње које су 
изашле у сусрет жељама Си-
рижана, предвођених прото-
намесником Павлом Капла-
ном, парохом сегединским и 
администратором сиришке 
парохије. Прекрасни прекри-
вачи од квалитетног мате-
ријала који су произведени 
њиховим рукама, већ су 
нашли своје место у сириш-
кој цркви.

Добротворна акција си-
ришких верника, у којој се 
својим марљивим радом по-
себно истакла Славна Влади-
сављев, по свему судећи ће 
бити настављена. Постоји 
добра воља мештана да се 
настави улепшавање и опре-
мање светиње која је пос-
већена празнику Рођење 
Пресвете Богородице.

П. М.

П рипреме на ловранску сеоску 
фешту почеле су предајом 
конкурсних пријава како би се 

дошло до новца за финансирање, а 
затим су следили договори о програ-
му ове манифестације. Чим се недав-
ни претећи поплавни талас удаљио 
од њихових обала, Ловрани су уреди-
ли место за одржавање приредбе, а 
на сам дан прославе топло време и 
ведро небо обрадовали су и органи-
заторе и госте.

Први посетиоци стигли су у пре-
подневним часовима и поставили 
своје котлиће, у којима су се убрзо 
крчкали говеђи и овчији гулаш, рибља 
чорба, а било је и роштиља.

– Овај догађај би требало да виде 
сви. Срби у Мађарској, иако их је ма-

ло, знају добро да се забаве, негујући 
своју традицију – каже Мирко Нађ, 
који је на прославу дошао из Будим-
пеште.

Млади Мађари, осим што се до-
бро сналазе у српском колу, показа-
ли су и да одлично знају српске пе-
сме.

– Волим српску музику. Већину пе-
сама знам, јер сам одрастао са Срби-
ма. Код нас је најважнија добра заба-
ва, а за националност нико и не пита 
– каже Томаш Ковач.

Председник села Љубомир Алексов 
истиче да је кроз њихово мало село 
прошло много звезда из Србије.

– Лепо је видети како сви уживају 
у доброј музици и игри, посебно мла-
де, који неуморно преплићу ногама у 
колу. Мислим да се у нашем селу 
много боље игра српско коло него у 
многим местима у Србији – каже 
Алексов и додаје да овим прослава-
ма сваки пут присуствује више Мађа-
ра него Срба.

И наравно, поред музике, уживало 
се и у добром залогају. Конкуренција 
у кувању српског паприкаша или 
мађарског перкелта била је јака. За 
један од котлића били су задужени 
Ловрани, Србин Зоран Хранислав и 
његов другар Мађар Томаш Ковач.

– Не знам разлику између мађар-
ског и српског гулаша. За мене је то 
све исто. Учио сам да кувам од мајке, 
која је Мађарица, а отац ми је Србин 
и он ми је објаснио финесе. Мада сам 
понешто научио и од деде. Ма, нај-

мање је важно чији је гулаш, битно је 
да је укусан. Све је то наше, а светско 
– кроз осмех говори Зоран Хра-
нислав.

Док су се одрасли радознало 
окупљали око котлића, деца су се 
унапред радовала делу програма 
који је био намењен њиховом уз-
расту. Чекала су их различита такми-
чења, попут вожње бициклом преко 
препрека, био је постављен мини 
голф, а имали су прилике и да пока-
жу колико су вешти у јахању коња и 
маскирању. Старији су за то време иг-
рали неке сличне, али захтевније иг-
ре, као шти су пењање на гајбе за 

пивске флаше и народне вештине уз 
коришћење дрвених предмета.

Културни део манифестације по-
чео је поподне, када су на сцену сту-
пили чланови Културног удружења 
хармоникаша у Мађарској, који су се 
публици представили у несвакида-
шњој формацији. Био је то аматерски 
оркестар који је у свом получасов-
ном блоку извео богат програм, 
састављен од хитова из целог света. 
Габор Черна, вођа оркестра је пред 
крај њиховог дела програма нагласио 
да је за ову прилику увежбано Пре-
лаз коло, које су чланови КУД-а пре-
мијерно извели у Ловри. У фолклор-
ном делу програма представили су 
се чланови КУД-а „Опанци” из Помаза 
и Јужнословенског фолклорног 
друштва из Тукуље. Наступао је и гр-
чки фолклорни ансамбл, трбушне 
плесачице, а одржана је и кратка 
презентација модерног плеса.

У вечерњим сатима одржан је тра-
диционални концерт, на коме је госте 
забављао оркестар из Новог Сада, 
под управом познатог хармоникаша 
Миће Јанковића, шефа Великог на-
родног оркестра РТВ Војводине. У 
њиховој пратњи госте су забављали 
позната естрадна звезда Раде Јоро-
вић и његова колегиница Љиљана 
Петров.

За време концерта домаћини су 
Дан села увеличали раскошним ват-
рометом, који је својом атрактивно-
шћу одушевио посматраче. То је, по-
ред добре музике, учинило да ведро 
расположење на ловранској обали 
Дунава потраје читаве ноћи. Да се ве-
селом друштву програм допао, гово-
ри и податак да су се растали тек око 
три сата по поноћи.

П. А. – Н. Т.

Пре само неколико недеља Ловрани су са зебњом 
гледали Дунав, страхујући да се његов поплавни 

талас не усели у њихове сокаке, а чим је та 
опасност прошла, на речној обали су приредили још 

једну гламурозну прославу Дана села

Репортери СНН-а на прослави Дана села у Ловри

Песмом, игром и ватрометом дочекали лето
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Михаљ Ловас, музичар и педагог из Батање (2)

Кларинет у срцу, гитара у рукама
Какав је културни живот Срба 
у Батањи био пре неколико де-
ценија, у време које Ви памти-
те?
– Пошто сам ја био директор До-

ма културе, обавеза ми је била да 
утичем да се та установа бави нацио-
налним мањинама. У оно време Дом 
културе је финансирао Српски клуб. 
Набављали смо књиге, а наставник 
Марко Зорић је био тадашњи библио-
текар у Српском клубу. Срби су се 
окупљали на предавањима, књижев-
ним вечерима, дружењима и било је 
веомa живо.
Српски народносни камп у Ба-
тањи траје већ дуги низ година. 
Ви сте били један од зачетника 
овог кампа. Како је све почело?
– Све је почело када се Петар Роц-

ков пријавио у Будимпешти на курс 
за народне игре. Тамо се састао са 
својим пријатељима и родила се 
идеја да се организује Народносни 
камп у Батањи. Када се вратио, до-
шао је у Дом културе са том идејом. 
Прихватили смо и одлучили да орга-
низујемо. Преузео сам на себе орга-
низацију кампа, док је Петар имао за-
датак да окупи музичаре и кореогра-
фе те 1989. године. Прве године је би-
ла само игра. Учесници су били Срби, 
Румуни и Словаци, и играле су се на-
родне игре. Већ следеће године при-
кључили су се и музичари, а почела је 
и секција матерњег језика. Камп је из 
године у годину напредовао. Почели 

смо да издајемо новине, убачене су 
секције ручних радова и сл.
Како је дошло до тога да поста-
нете кореограф?
– Како смо се преселили у Ба-

тању сусрео сам са играчима. Шез-
десетих година је батањски Дом 
културе имао своју фолклорну гру-
пу. Играле су се румунске, мађарске 
и српске игре. Ја сам тамо почео да 
играм. Године 1993. постао сам вођа 
те фолклорне групе. Пријавио сам 
се на курс за кореографа. Пошто је 

Ђула била најближа, тамо је био ру-
мунски Савез, специјализовао сам 
се за румунске и мађарске игре. Ко-
раке за српске игре сам набављао 
од Антала Кричковића. Било је ту 
још неких играча који су долазили у 
Батању да показују српске игре. Ја 
сам нисам радио корографије за 
српске игре.
Како је изгледала Ваша даља 
каријера?
– Од 1983-1991. године био сам ди-

ректор Дома културе и дао сам свој 

Р ужа је данас веома популарна 
међу становницима Сирига, a 
захваљујући Фестивалу руже, 

из године у годину се шири добар 
глас о њој и то не само у Мађарској, 
него и широм Европе.

Петнаести по реду фестивал је ове 
године приређен крајем јуна. Органи-
затори су се побринули да тродневни 
програм буде прожет разним заним-
љивостима везаним за руже. На кул-
турно забавној манифестацији коју је 
посетило више хиљада људи, при-

ређен је дефиле кочијама, током којег 
је бачено безброј латица међу посети-
оце. Посебна атракција била је цветна 
композиција која је представљала 
Свету круну, састављену од пет и по 
хиљада ружа. Од овог цвета био је на-
прављен и мађарски грб, као и остали 
државни и национални симболи.

Где год да је прошла поворка, оста-
ли су видљиви трагови краљице цвећа. 
Руже су нуђене и младима и старима, 
који су дошли да са Сирижанима 
заједно прославе овај необичан праз-

ник. Празновање је протекло у знаку 
изложбе и сајма ружа, али и других 
занимљивости и културно забавних 
дешавања, од којих је за нас посебно 
значајан био наступ Културно умет-
ничког друштва „Банат” из Деске.

Уприличена су и гостовања бројних 
истакнутих уметника и забављача, по-
знатих широм Мађарске. Они су се 
потрудили да петнаесто по реду праз-
новање руже у Сиригу остане незабо-
равно свима који су му присуствова-
ли. Локалним Србима ће свакако у 
сећању остати отварање изложбе 
икона у сиришкој српској православ-
ној цркви која је посвећена Малој Гос-
појини. У древној светињи, где је то-
ком три празнична дана заинтересо-

ване уз звуке пригодне црквене музи-
ке дочекивао Милан Владисављев, 
члан Самоуправе Срба у Сегедину (и 
сам узгајивач ружа и другог цвећа, 
који живи у Сиригу), отворена је по-
ставка радова иконописаца и чланова 
Удружења „Свети Лука”, које предво-
ди Шандор Јосаи из Вашархеља.

Изложбу под насловом „Икона, 
прозор према вечности”, у присуству 
званица и заљубљеника у црквену 
уметност отворио је протонамесник 
Павле Каплан, парох сегедински и ад-
министратор сиришке парохије. По-
сетиоци фестивала имали су прилику 
да погледају радове сва три дана 
трајања празника руже.

П. М.

Сирижани су и ове године на забаван и креативан 
начин прославили празник украсне биљке која се на 

овим просторима вековима узгаја

максимум. Од 1991. године сам пре-
шао у Музичку школу и посатао сам 
наставник музике. Тај дух који је 
постојао у Дому културе покушао 
сам да пренесем и у Музичку школу. 
У њој сам покренуо Одсек за народну 
музику. Био је то одсек за српску му-
зику. Пријавило се доста деце из 
српске школе. Набавио сам тамбуру и 
почео сам да свирам. Заједно са њи-
ма научио сам шта је најбитније за 
овај инструмент.

У животу сам увек добијао нове 
задатке и онда се припремао за њих. 
Мени се увек тако дешавало. У Му-
зичкој школи сам почео да радим као 
наставник кларинета и гитаре. Онда 
су хтели тамбуру, па сам научио да 
свирам и тамбуру. Отишо сам у пен-
зију 2000. године, али сам радио још 
шест година као пензионер.
Који инструмент највише во-
лите да свирате?
– Кларинет највише волим. Сада 

већ и не свирам на њему, јер је код 
сина. Он је завршио кларинет и саксо-
фон. Сада ми је најдражи инстру-
мент гитара, јер је имам код себе.
Шта Вам сада, као пензионеру 
причињава задовољство?
– Када дођем у школу да радим 

са децом и видим да је дете вежбало, 
то ми даје енергију за даљи рад. Во-
лим да се дружим са децом, мени је 
то релаксација. Са задовољством до-
лазим и присуствујем пробама хора и 
оркестра одраслих и наставника у 
школи.

Разговор водила:
Станислава Ђенеш-Екбауер

Белешке са Фестивала руже

Сириг посут ружиним латицама

Некадашња фолклорна група у Батањи
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Извештај Владе САД-а

Балкан плодно тле за 
трговину људима

Земље Балкана су транзитни простор и одредиште 
за особе подвргнуте сексуалној експлоатацији, 

принудном раду и прошњи – каже се у извештају 
америчког Стејт департмента о

трговини људима у свету

Н а списку од четири категорије 
држава проблематичних по пи-
тању трговине људима, Србија 

је сврстана у „групу 2”, преноси лист 
Данас. У истој групи је и већина зе-
маља Балкана, као и десетине других 
земаља света, а како се наводи у из-
вештају, владе тих држава не ис-
пуњавају стандарде у потпуности, 
„али улажу знатне напоре да их дос-
тигну”.

Према проценама америчких вла-
сти, које у свом извештају рангирају 
188 земаља по томе како су деловале 
по питању борбе против трговине љу-
дима и других облика експлоатације, 
у свету је чак 27 милиона људи све-
дено на робове. Иначе, руске власти 
изразиле су незадовољство после 
објављивања америчког извештаја да 
Русија и Кина нису испуниле мини-
мум стандарда у борби против трго-
вине људима, због чега их је Вашинг-
тон сврстао у исту групу са Северном 
Корејом и Сиријом, и то уз могућност 
увођења санкција.

Руско Министарство спољних по-
слова саопштило је да само питање 
могућег увођења санкција Русији 

изазива незадовољство и да би санк-
ције биле контрапродуктивне за раз-
вој америчко-руских односа.

„Нажалост, уместо да воде пре-
цизну и објективну студију о трети-
рању људи, укључујући и на тлу 
САД-а, аутори извештаја користе не-
прихватљиве методе којима су владе 
сврстане према политичкој симпа-
тији или антипатији Стејт департмен-
та”, наводи се у руском саопштењу.

Русија и Кина, као и Узбекистан, 
пале су у најнижу категорију у из-
вештају. Председник САД-а Барак 
Обама има 90 дана да одлучи да ли 
ће увести санкције против те три, али 
и још 18 земаља. Обама може да бло-
кира разне облике помоћи тим држа-
вама, али како наводи агенција АП, 
мало је вероватно да ће то учинити у 
случају Кине, Русије и Узбекистана, 
пошто су те земље стратешки важне 
за Вашингтон. У извештају Стејт де-
партмента оцењене су и САД, које су 
међу 30 земаља „прве категорије” 
што значи да испуњавају минимум 
стандарда за борбу против трговине 
људима.

Извор: Данас

Д вогодишња Николина Ђокић пр-
ве кораке начинила је у собичку 
од десетак квадрата контејнер-

ског насеља у Грачаници. Ова соба, у 
којој су кревет, орман и шпорет на 
дрва, девојчици и њеним родитељи-
ма, Драгану (26) и Наташи (21) су је-
дини дом.

– У контејнер смо се усе-
лили пре око годину и по да-
на са бебом. Другог избора 
нисмо имали, јер приватни 
смештај у Грачаници нисмо 
више могли да плаћамо – 
прича Драган који је 1999. го-
дине избегао из Приштине. 
Каже да су му одлазак из 
стана и родног града, веома 
тешко пали, поготову што му 
је те године преминуо и 
отац. Од тада се Драган сам 
сналази.

– Иако сам завршио сред-
њу школу, копам канале, чис-
тим канализацију, цепам др-
ва… Надао сам се да ћу се 
временом са Наташом скући-
ти и наћи неки сигурнији по-
сао, али и даље једва пре-
жив љавамо. Једино што је 
сигурно то је 120 евра месеч-
но, колико износе социјална 
помоћ и дечји додатак.

И Ђокићи као и остали 
станари овог контејнерског 
насеља надомак Црвеног 
крста у Грачаници са забри-

нутошћу очекују још једно 
лето. Без основних услова за 
живот, али и наде да ће се 
нешто променити набоље.

– Не знам да ли нам је те-
же зими од хладноће или 
лети када се зажаре ове на-
ше „лимене кутије”. Тада по 
правилу следе рестрикције 
воде, а станари свих четрде-
сетак контејнера деле два 
заједничка купатила. Тада 
смо сви у страху од могућих 
зараза, поготову што немамо 
адекватну канализацију. Нај-
више стрепимо за Николини-
но здравље – прича за-
мишљено Драган који се на-
да каквом таквом запослењу, 
јер само би оно њему и ње-
говој породици променило 
живот.

За здравље својих забри-
нут је и Бојан Ничић (36), ко-
ме су прошле јесени невен-
чана супруга Наташа (35) и 
петоро малишана, Драгана 
(16), Лазар (14), Немања (11), 

Јелена (3) и тада осмомесечна беба 
оболели од жутице. Сви, осим њега и 
петогодишње Јоване.

– Иако због шесторо деце имамо 
на располагању два контејнера, усло-
ви су никакви – прича Наташа, коју 
затичемо у једној од соба са троје 
малишана. Просторија од два ква-
драта представља улаз у другу, мало 
већу собу у којој се једва могу на-
правити два-три корака. Јер, већи део 
простора заузимају четири кревета 
на спрат, сто, столице и шпорет на 
дрва. Пошто нема ормара, на једном 
од кревета сложене су дечје ствари. 
Више од немаштине и скучености, 
родитеље брине болест шеснаестого-
дишње Драгане. Оперисана је пет пу-
та од тумора на мозгу, слепа и везана 
за инвалидска колица.

– Имам утисак да никога не интере-
сујемо. Једноставно, као да не постоји-
мо, као да смо непожељни – више за 
себе говори Бојан. Из родне куће у се-

лу Златари код Приштине протеран је 
1999. године, и већ је, каже, заборавио 
шта значи имати свој праг, дом. Те коб-
не године киднапован му је и отац Јор-
дан (50), који је касније пронађен мр-
тав. Мајка му је, вели, преминула неш-
то раније и на њену срећу није дожи-
вела распад породице.

– Са супругом сам се сељакао од 
немила до недрага и буквално смо се 
са улице уселили у ове контејнере – 
прича. Нема средстава ни да среди 
документацију за децу како би им 
обезбедио дечији додатак. Иако је 
радио у Управи прихода у Приштини, 
није успео да оствари ни минималац, 
а од социјалне помоћи углавном ку-
пују лекове болесној девојчици.

Извор: Вечерње новости

Контејнерско насеље у Грачаници

Овде се угасила и нада
У Контејнерском насељу у Грачаници, у беди и 

безнађу живе породице избегле из својих домова на 
Космету. Бојан Ничић: Никога више не интересујемо. 
Немам пара ни документацију за помоћ да скупим

ТРЕБА ИМ СВЕ
Потребно нам је све. Храна, 

одећа за децу, а поготову сред-
ства за хигијену – прича Наташа 
на питање шта им је најпотреб-
није. И Драган Ђокић каже да би 
он и његова супруга били захвални 
на сваком виду помоћи. Поготову 
за њихову двогодишњу девојчицу 
којој је ускраћено детињство које 
имају њени вршњаци у нормалним 
животним условима.

УЗУРПИРАЛИ КУЋЕ
Четрдесет контејнера на платоу 

испред Црвеног крста нужни су 
смештај породицама расељеним 
из других крајева Космета после 
мартовског погрома 2004. године. 
У међувремену су средствима 
Владе Србије саграђене 74 куће 
намењене станарима овог насеља, 
али су их насилно заузели углав-
ном добростојећи Срби. Против 
узурпатора поднете су кривичне 
пријаве и донете судске пресуде, 
које нису реализоване. Српске ин-
ституције сада немају ни извршну 
власт на Космету.
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ХЛАДНО, ТОПЛО, ВРЕЛО

Т у и тамо би, можда једном недељ-
но (или ређе), грунуо неки нервозни 
рафал и тада би се изнурујућа уч-

малост привремено поцепала: сви би, тада, 
ускочили у инстинктивне гесте и покрете у 
којима смо, тражећи главама места, снаж-
но грлили већ кородирале пушчане цеви. 
Узроци пометње би се, међутим, разја-
шњавали хитро и након што би страна са 
које је ларма одаслана упутила извињење 
због испољене несмотрености, ствари би 
биле посложене у претходни поредак. Ка-
ко је време одмицало, све је бивало јас-
није да је тај део борбене линије – нева-
жан, какав је иначе и био – загубљен на 
адресама одлучивања.

Гледано на глобалну мапу рата, каши-
ке су нам биле дубоко у чинијама с ме-
дом али рационалне процене су у нашем 
микрокосмосу лако затрпаване депре-
сијом и ламентима.

Када смо, неколико дана раније, исцр-
пели и последње залихе хране, стање је 
постало несношљиво; информације одо-
нуда говориле су да ни са њима није 
ништа боље. Покушавали смо се, у магно-
вењу, заварати понеким шумским плодом 
или кореном напознате биљке али – уза-
ман: проклетства гладних желудаца и ко-
шмарних глава, здружено су порађали 
несанице и тлапњу.

Већ били смо – чинило се – на самрти 
кад је, у сумрак, из заборавне позадине 
стигла обимна пошиљка разнобојних кон-
зерви, буђавог хлеба, цигарета и алкохола 
и живот је изненадно постао занимљив. 
Али, пре него смо стигли да испољимо жи-
вотињску помаму, Лешинар је наредио мир 
и суздржаност и ми смо се – истренирани 
на послушност – укочили у кретњама.

– Којотеее, јесте ли гладнииии, дозвао 
је себи равног на другој страни.

– Глупо ти је питање птичурино, одго-
ворио је овај.

И ниси стигао рећи ни конзерва а Којо-
тови су нам се голоруки војници већ били 
придружили.

У почетку су се само гласала прљава, 
грамзива зубала, и тек понеко би кратко и 
неспутано подригнуо да би, потом, уз ки-
селу ракију и трећеразредни дуван, кре-
нули и разговори а патетична је искре-
ност у топлу ноћ исијавала раздрагану 
блискост истости. Једино су Којот и Ле-
шинар, издвојени у страну, задржали 
озбиљност достојну својих овлашћења.

Поднапити и задовољни, растали смо 
се иза поноћи, срдачно, враћајући се сва-
ко на своју страну бесмисла.

– Хвала ти птицо, рекао је Којот саго-
ворнику и у тим речима се није могло 
наслутити ништа дубље.

– Нечасно је убити гладнога, узвратио 
је, не без поноса, наш командир.

У зору смо јурнули једни према други-
ма, жедни топле крви. 

Човек је од главе до пете 
створен од својих жеља.

Индијска мудрост

Још једна награда за српског песника из Румуније

„Бранко Радичевић” Славомиру Гвозденовићу
Међународна награда Бранковог кола „Бранко 

Радичевић”, за укупан песнички и стваралачки опус, 
припала је истакнутом српском песнику из Румуније

О длуку о додељивању награде 
Славомиру Гвозденовићу јед-
ногласно je донео жири у 

саставу: Ненад Грујичић (председ-
ник), Владимир Јагличић и Марко Ко-
вачевић.

Славомир Гвозденовић (1953) рођен 
је у Белобрешки, у жупанији Караш-
Северин, живи у Темишвару. Објавио 
је тридесетак књига поезије. Родом 
из румунског дела Баната, Славомир 
Гвозденовић је успео до најсуптил-
нијих валера да сачува живу лепоту 
српскогa језика и изрази свест о ње-
му и песми, о времену и простору. 
Одмах примећен као талентован пес-
ник, од првих књига носио је звучну 
слику панонске завичајности израже-
не у топонимским белезима предач-

ког трајања. Славомир Гвозденовић је 
у непрестаној комуникацији са пес-
ницима и писцима који су својим де-
лом и животом били везани за те-
мишварски Банат (Доситеј, Текелија, 
Црњански).

Међу досадашњим добитницима 
награде „Бранко Радичевић” налазе 
се угледни светски песници: Вја-
чеслав Купријанов (Швајцарска), Фи-
лип Танселен (Француска), Насо Ваје-
на (Грчка), Никита Данилов (Руму-
нија), Валериј Латињин (Русија), Ке-
рол Ен Дафи (Велика Британија) и 
Баб кен Симоњан (Јерменија).

Награда „Бранко Радичевић” све-
чано ће бити уручена Славомиру 
Гвозденовићу на 42. Бранковом колу, 
које ће бити одржано од 6. до 16. сеп-

тембра у Сремским Карловцима, на 
Стражилову и у Новом Саду. Свеча-
ност ће бити у знаку 130. годишњице 
преноса земних остатака Бранка Ра-
дичевића из Беча на Стражилово и 
200. годишњице рођења Петра 
Петровића Његоша. 

Са концерта Оркестра „Вујичић” у Печују

Габор Ередич најавио
прославу великог јубилеја

На концерту у центру Барање доминирале су 
музичке нумере из богате ризнице јужнословенских 
народа, уз које су главни актери вечери придодали 

и лепоте мађарске народне музике. Оркестар 
„Вујичић” ускоро слави четири деценије рада

У организацији Хрватског каза-
лишта у Печују, у том граду је 
28. јуна наступао популарни Ор-

кестар „Вујичић”, који близу 40 годи-
на неуморно чува и промовише му-
зичке вредности Срба, Хрвата и оста-
лих јужнословенских народа

У оквиру Печујских летњих позо-
ришних игара који у бившој културној 
престоници Европе трају од 15. јуна 
до 11. августа, „Вујичићи” су приреди-

ли незабораван концерт који је био 
састављен од два дела. Доминирале 
су музичке нумере из богате ризнице 
јужнословенских народа, уз које су 
главни актери вечери за ову прилику 
придодали и лепоте мађарске наро-
дне музике.

Поред мајсторске интерпретације 
чланова „Вујичића”, ваља истаћи и 
шармантно водитељско умеће Габора 
Ередича, који се све до краја концер-

та шалио, евоцирао успомене и иста-
као да је овај оркестар веома везан 
за Печуј и Барању. Многе мелодије 
успели су да забележе управо на 
овом музиколошком терену. У Архи-
ву Мађарског радија открили су дра-
гоцене музичке снимке, а познато је и 
то да је овај регион музичкој сцени 
подарио бројне истакнуте музичаре.

Управо је због тога сваки долазак 
„Вујичића” у Печуј за њих празник, 
признао је Габор Ередич, који је прису-
тним заљубљеницима у јужнословен-
ски народни мелос скренуо пажњу да 
ће Оркестар „Вујичић” догодине сла-
вити 40 година рада. Одржавање ју-
биларног, рођенданског концерта овог 
ансамбла планира се управо у Печују.

П. М.
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12. јула 1984. – Умро српски писац и дипло-
мата Марко Ристић, истакнути теоретичар бе-
оградске надреалистичке групе и један од 
представника модерне и авангарде у српској и 
југословенској књижевности између два свет-
ска рата. Од 1945. до 1951. био југословенски 
амбасадор у Паризу.

12. јула 2000. – У Тополи умро Томислав 
Карађорђевић, син краља Александра и брат 
краља Петра Другог. 

13. јула 1878. – Завршен 
је Берлински конгрес, на 
којем је ревидиран Сансте-
фански мировни уговор. 
Одлукама Берлинског кон-
греса Србији су прикључе-
не ослобођене територије 
на југу, од којих су образо-
вани Нишки, Пиротски, 
Топлички и Врањски округ, 
такође призната јој је 
потпуна сувереност.

13. јула 1943. – Четници 
су у Другом светском рату 
током битке на Сутјесци, у 
обрачуну с партизанима 
код села Врбнице у фочан-
ском крају, заробили и уби-
ли писца Ивана Горана Ко-
вачића и професора Меди-
цинског факултета у Београду др Симу Мило-
шевића. Ковачић је аутор потресне поеме „Ја-
ма” о злочинима хрватских усташа над Срби-
ма, а Милошевић више радова из области па-
разитологије, микрологије и бактериологије.

14. јула 1902. – У Сарајеву основано српско 
културно-просветно друштво Просвјета.

15. јула 1099. – Крсташи су у Првом крс-
ташком рату освојили Јерусалим и разорили га. 
Град је после римског разарања 70. године об-

новио римски цар Хадријан и претворио га у 
римску војну колонију.

16. јула 1054. – Због сукоба око питања да 
ли римски папа има примат међу хришћан-
ским поглаварима, дошло је до раскола из-
међу римске и цариградске хришћанске цркве. 
Спор је касније довео до „велике шизме” и 
створене су две цркве – источноправославна и 
западна римокатоличка.

16. јула 1858. – Рођен је српски војвода Петар 
Бојовић, чувени војсковођа у ратовима 1912-18.

16. јула 1861. – Основано је Српско народно 
позориште у Новом Саду.

16. јула 2000. – У Бу-
димпешти је умро песник 
Ђерђ Петри, један од нај-
познатијих мађарских ди-
сидената за време кому-
нистичког режима Јаноша 
Кадара.

17. јула 1928. – Умро је 
српски геолог и палеонто-
лог Светолик Радовановић, 
члан Српске краљевске ака-
демије, први министар при-
вреде у Србији (1904-05). 
Реформисао је српско ру-
дарско и шумарско законо-
давство, а 1892. је, са геоло-
гом Јованом Жујовићем, 
основао Српско геолошко 
друштво.

17. јула 1946 – У Бео-
граду је погубљен Драгољуб Дража Миха-
иловић, генерал краљевске југословенске 
војске и вођа четничког покрета у Другом 
светском рату.

17. јула 2001. – На основу одлуке владе СРЈ, 
принц Александар Карађорђевић и чланови 
његове породице уселили су се у краљевску 
резиденцију у Београду која је југословенској 
краљевској породици одузета после Другог 
светског рата. 

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

Принц Томислав КарађорђевићПринц Томислав Карађорђевић

У својој студији Брковић је успео, 
како вели психолог Жарко 
Требјешанин, да наслика сву 

силну располућеност и трагику Сави-
ног карактера, који је не само одре-
дио његову животну судбину него и 
добар део уметничког стварања.

Виђење и доживљај сложене и 
противуречне личности уметника у 
нашој јавности је, захваљујући Брко-
вићевом психоаналитичком присту-
пу, постало битно другачије, истини-
тије, људскије, комплексније.

– Судбина Шумановићевих писа-
ма, којих је морало бити на стотине, 
подсећа у нечему на судбину самог 
уметника. Загонетно и онеспокоја-
вајуће делује запис др Башичевића, 
аутора прве студије (1961) о сликару, 
који се, као Шиђанин, сретао и о пис-
мима разговарао са Шумановићевом 
мајком Персидом. Он наводи да је 
сва кореспонденција и документа-
ција из париских година, према изјави 
уметникове мајке, уништена, „остала 
је једино путовница из 1930.” Није ре-
чено ко је, када и зашто уништио пис-
ма – речи су којима је Брковић запо-
чео свој „Епистоларни портрет” Саве 
Шумановића, књигу са поднасловом 
„Писма – документи – болест”, која 
садржи четрдесет седам писама и 
неколико других аутобиографских 
докумената до којих је аутор дошао.

„О прећуткивању истине и други 
разговори” поднаслов је Брковићеве 
књиге „Аве, Шумановићу, нисмо те 
волели”, још једне коју је аутор пос-
ветио расветљавању личности и дела 
уметника кроз анализу његовог тако 

специфичног и тако „уметничког”, 
„разумног лудила”, а у којој се наво-
ди:

„О великом уметнику Сави Шума-
новићу објављено је на десетине сту-
дија, монографија, урађени су фил-
мови, драме, али су, и поред свега, 

многе енигме његове личности оста-
ле нерасветљене – почев од година 
одрастања, непознати су нам битни 
емоционални пориви, љубав и лична 
преписка скривани, психичка болест 
заташкавана. Ни смрт уметникова, у 
сплету опскурних околности, није 

довољно истражена.” Тако је остало, 
ево, и седамдесет година након те 
опскурне и монструозне смрти.

Сава Шумановић потиче из углед-
не грађанске породице, а то што је та 
и таква породица живела у Шиду, ни-
како не значи да су њени припадници 
по богатству или учености заостајали 

за својим колегама из вели-
ких градова.

Савина мајка, Персида и 
њена сестра завршиле су 
женски Лицеј у Печују и 
Пешти, а Персидина два бра-
та су 1900. године била на 
школовању у Аустро-Угар-
ској, касније основали Српс-
ку банку у Загребу, а припа-
дао им је и добар део Илице. 
Савин стриц, рођени брат 
његовог оца, живео је у 
Загребу, једно време био на-
челник полиције и један од 
два Србина у Павелићевој 
влади. Савин отац је био шу-
марски инжењер, и у време 
рођења сина директор Шу-
марије Срема у Винковцима. 
Рано је пензионисан због то-
га што је оглувео и то је раз-

лог због којег се породица Шумано-
вић вратила у Шид. Отац Милутин се 
посветио вођењу великог имања, а 
мајка Персида (рођена Тубић) је от-
ворила прву уговорну пошту у Шиду. 
(…)

М. М.

Живко Брковић је годинама трагао за новим 
чињеницама из живота Саве Шумановића, а један 

од резултата изучавања односа уметности и 
душевне болести на примеру нашег великог 

модернисте је и књига
„Шумановић, уметник и лудило”

Сава Шумановић, великан из мале вароши (2)

Располућеност и трагика карактера

Родитељи Саве ШумановићаРодитељи Саве Шумановића
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Љ убитељи моде тешко могу да 
одоле трендовима и сигурно 
ће се сагласити с мишљењем 

да ти исти модни трендови понекад 
знају да буду и прилично болни, како 
за очи, тако и за тело. Поставља се пи-
тање да ли је могуће да је садржај 
ормара опаснији по здравље него по 
новчаник? Ево одговора.

 Хемикалије у тканинама
Овај проблем је више него очигле-

дан. Многе хемикалије које се кори-
сте приликом бојења и обраде ткани-
не могу да ометају хормоне у телу, а 
када се одлажу у природи могу чак 
изазвати и рак. Купујте одећу и модне 
додатке од локалних произ-
вођача, по тражите креаторе 
чија је производна пракса 
транспарентна или једнос-
тавно купујте мање.

 Ципеле са високом 
штиклом

Високе потпетице могу 
узроковати болне курје очи 
и деформације ножних пр-
стију. Замените високе 
потпетице равним ципелама, 
посебно у данима када знате 
да ћете много ходати.

 Taнге
Осим што може бити бо-

лан и неугодан за ношење, 
према речима стручњака, 

овај тип доњег веша може „усидрити” 
бактерије на врло непожељним мести-
ма. Ако су танге неизоставан део ваше 
гардеробе, барем за спавање обуците 
обичан памучни доњи веш како бисте 
смањили могућност инфекције.

 Претешке минђуше
Превелике или претешке минђу-

ше могу нанети штету ушној 
шкољци. Данас жене одлазе на ре-
конструктивне хируршке операције 
како би поправиле штету начињену 
превеликим или претешким минђу-
шама.

 Претрпане и јако тешке торбе
Велике и натрпане торбе могу 

изазвати бол у леђима и раменима. 
Много жена свакодневно носи пре-
више ствари у торби, а касније због 
тога пате. Бол који тешке торбе вре-
меном могу изазвати може захтева-
ти и посету лекару. Очистите и 
испразните своју торбу, а решење 
може бити и прерасподела ствари. 
Оно што вам је потребно за посао 
можете оставити на послу, а ствари 
које су вам потребне за кућу гле-
дајте да оставите код куће. Почните 
да носите мање торбе и врло брзо 
ћете уочити колико сте непотребних 
ствари пре носили.

 Јако уске фармерке
Уске фармерке саме по себи поне-

кад могу представљати изазов када 
је облачење у питању, међутим, науч-

ници тврде да оне могу бити 
и врло опасне. Уролог Карен 
Бојл тврди да поремећај наз-
ван мералгиа парестхетица
може проузроковати симп-
томе као што су укоченост и 
бол у горњем делу ногу, а ја-
вља се када је један од жи-
ваца на спољњем делу бути-
не под притиском.

 Претерано стегнут 
каиш

Неуролог Ирвин Фридман 
открио је како презатегнути 
каиш може проузроковати 
обамрлост у ногама и сте-
зање главног живца бутне 
кости. Решење је врло прос-
то – опустите каиш. 

Уске фармерке могу представљати изазов када је 
облачење у питању, али могу бити и врло опасне по 
здравље. Превелике, или претешке минђуше могу 
нанети штету ушној шкољци, а презатегнути каиш 

може проузроковати обамрлост у ногама

Како одећа утиче на наш организам

Здрављу штети све што је екстремно

Р уски монах Василиј Гри-
горович Барски у делу 
„Путешествије ка све-

тим местима” свој сусрет са 
Будимцима овако је описао: 
„Хтедох да преспавам на 
широкој улици, али пошто 
сам био жедан, запитах где 
продају пиво. И показавши 
ми, кренух одмах и затра-
жих да ми се донесе пиво. Чо-
век који је продавао пиво био 
је православни Србин; ја не 
знајући о томе, о много чему 
смо ћаскали; напослетку му 
рекох да како многе молих да 
ме приме да преноћим у 
кући, али нигде не добих одго-
вор. Он, упознавши ме током 
разговора да сам једне вере 
као и он, прими ме са захвал-
ношћу.
Ту приђе и мој сапутник 

Јустин и бијаше задовољан 
(Србин) обојицом због нашег 
православља; нареди да нам 
се донесе јело и припреми по-
стеља за спавање; једосмо у 
изобиљу, и заситисмо се, и 
заспасмо слатко, истински 
уморни од пута. Пребивали 
смо код њега 23. и 24. маја, 
уживајући пуни комфор. 
Овај човек се звао Христифор Вилко-
вић, заиста гостољубив. И смирен 
истински, не само да нам створи до-
вољно угошћења, него нас обавести о 

православним Србима, као што смо 
и сами православни. Такође нам по-
каза где живи архимандрит и упути 
нас да идемо к њему да му се јавимо 

да смо стигли; дођох код њега 
и поздрави нас љубазно, и 
упита нас јесмо ли истин-
ски Руси. Видевши да је 
збуњен због наших пелерина 
у које смо се обукли, ми смо 
му показали као доказ нашег 
истинског православља по-
тврде од манастира руских; 
видевши их и прочитавши, 
одмах је показао благонакло-
ност према нама и позва нас 
да будемо у својој цркви на 
служби.
Тад је био велики празник 

Постојање Светог Духа, 24. 
маја и бијасмо у српској 
цркви на ноћном бденију и на 
литургији; тада је служио 
архимандрит, обрати се 
окупљеном народу да нам се 
скупи милостиња и даде бла-
гослов по сили својој; и ску-
пил се велика милостиња. 
Ујутро, 25. маја, у поне-
дељак, то јест, на Тројичин 
дан, такође бијасмо у цркви; 
после смо у литији ишли по 
широки улицама између 
кућа. После завршетка 
црквеног појања, бијасмо 
позвани од архимандрита за 
трпезу; и приреди нам раз-

личита јела у изобиљу; затим ода-
тле се вратих код човека који нас је 
први угостио и тамо се мало одмо-
ривши, одавши му дужну захвал-

ност за љубав и доброчинство, от-
путовах из Буде истог дана, 25. маја 
поподне, враћајући се на пут који је 
водио у Беч”.

Овде, испод високих сводова нека-
дашњег раскошног будимског храма 
је 17. септембра 1877. крштен и Петар 
Стојановић, композитор, који је свој 
музички углед стицао у Пешти, Бечу, 
Прагу и Београду. Његов отац Евге-
није, блиски пријатељ Корнелија 
Станковића, водио је црквени хор бу-
димског храма и бавио се, не без ус-
пеха, компоновањем.

У кући, која је у катастарским 
тефтерима Табана забележена под 
бројем 643, често су се чули звуци ка-
мерног састава. Отац Евгеније поса-
дио би супругу Констанцију поред 
камина и најавио концерт квартета 
породице Стојановић. Деца беху обу-
чена свечано: Паја и Петар у морнар-
ском оделу, а Станка у свиленој 
хаљиници са ружичастом машном у 
коси. Петар је испод бакреног лусте-
ра одважно свирао у виолину док су 
га на клавиру пратили Станка и Паја. 
Бркови и брада оца подсећали су на 
портрет цара Франца Јозефа. Евге-
није се, вешто кријући смешак у 
десном углу усана, латио виолончела 
и дао знак за почетак. Мајка је 
пажљиво пратила њихово музици-
рање и неприметно, на трен, поми-
слила на деда Атанаса Стерија, цин-
царског избеглицу из Кучевишта у 
Македонији, и зачудила се лепоти 
живота и недокучивим путевима Гос-
пода.

Драгомир Дујмов

Шапат старог Будима (23)

Руски монах о српском гостопримству

Композитор Петар СтојановићКомпозитор Петар Стојановић
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туру треба тумачити као покушај да 
се нешто промени у тој излизаној ма-
трици на којој су базирани сви прет-
ходни наставци о овом супер јунаку. 
Подразумева се, и овде је случај као 
и са већином филмова који нам дола-
зе преко „велике баре”, специјални 
ефекти не мањкају. Нарочито се то 
односи на Зака Снајдера који се про-
славио режирајући визуелно ремек 
дело „300”.

Супермену, дакле, не мањка 
спољашња атрактивност. Међутим, 
није то једини разлог што се (без 
много дилеме) сврстава у категорију 
филмова као што су Трансформерс 
(Transformers), Дан независности
(Independence Day) и њима сличних. 
Разлог за то су пре свега недовољно 
развијени ликови, и како је то већ 
правило са оваквим филмовима, „та-

нак” сценарио.
Главна улога поверена је 

Хенрију Кевилу (Henry 
Cavill), релативно непозна-
том глумцу, што је већ пра-
вило када је у питању ова 
франшиза. Кларк Кент у ње-
говој интерпретацији није 
смушени новинар опхрван 
моралним дилемама, већ 
много одлучнија и прагма-
тичнија индивидуа, свакако 
допадљивија данашњим ти-
нејџерима. У филму се поја-
вљује и Расел Кроу (Russell 
Crowe) који тумачи лик Су-
перменовог оца Џор-Ела 
(Jor-El) и по првим прис-
тиглим критикама Расел то 
чини врло добро. Осим поме-
нутих, улоге су поверене и 
Ејми Адамс (Amy Adams), 

Лоренсу Фишбурну (Lawrence 
Fishburne), (Diane Lane) Дајани Лејн i 
Кевину Костнеру (Kevin Costner). Је-
дан од квалитета овог филма свакако 
јесте музика. Радио ју је Ханс Цимер 
(Hans Zimmer), чији је рад на Бетмен
трилогији Кристофера Нолана 
(Christopher Nolan) и те како био за-
пажен.

Светски рат З
(World war Z)

Филм рађен по роману Макса Бру-
кса (Max Brooks), за који су филмску 
адаптацију и сценарио урадили Ме-
тју Мајкл (Matthew Michael) и и Дру 
Годард (Drew Goddard), режирао је 
Марк Форстер (Marc Forster). Главну 
улогу у овом спектаклу поверена је 
Бреду Питу (Brad Pitt).

Земља порекла: Америка. Траја ње: 
116 минута.

Планету пустоши епидемија која 
прети да збрише људску врсту са ли-
ца земље. Гери Лејн (Бред Пит) као 
службеник Уједињених нација послат 
је у мисију заустављања ове пошасти 
којој не могу да се супротставе ни све 
светске владе ни њихове војске.

Поред Бред Пита улоге тумаче и 
Мариел Енос (Mireille Enos), Ебигел 
Хегроу (Abigail Hargrove), Џејс Беџ 
Дејл (James Badge Dale), Метју Фокс 
(Matthew Fox).

Светска премијера овог филма је 
од средине јуна од када се може пог-
ледати и код нас.

Пикантерија везана за поменути 
пројекат на коју желимо да подсети-
мо, ако сте којим случајем заборави-
ли, односи се на оно што су мађарске 
безбедносне службе крајем 2011. го-

дине издале као саопштење за јав-
ност. Наиме, у тој изјави стоји да су 
на будимпештанском аеродрому 
Франц Лист запленили 100 комада 
оружја. Локални медији који су се ог-
ласили тим поводом тврдили су да је 
оружје намењено за снимање управо 
филма Светски рат З. Како било да 
било Јанош Хајду из противтеро-
ристичког центра, рекао је да не мо-
же да потврди да је оружје међу 
којим је било митраљеза, пиштоља и 
пушака било намењено за потребе 
снимања овог филма. Није то до 
краја потврдио ни Адам Гудман 
(Adam Goodman), који је испред про-
дукцијске куће био задужен за тај 
део посла.

Катарина и Ренато

ФИЛМ

Човек од челика
(Man of steel)

Средином јуна у биоскопима ши-
ром Мађарске одржана је премијера 
филма „Човек од челика”. Једно је из-
весно, најновији наставак филмског 
серијала о Супермену нешто је сас-
вим другачије од свега што су холи-
вудске филмаџије урадиле у протек-
лих (по многима неславних), триде-
сет година на ову тему. Заправо, како 
је то претходно и најављено од ре-
жисера Зака Снајдера (Zack Snyder), 
најновију научно-фантастичну аван-

Обележен Дан педагога
Д ан педагога се у Мађарској обе-

лежава од 1952. године. Тако је 
поводом дана просветних радни-

ка у свечаној сали Српског забавишта, 
основне школе, ђачког дома и гимна-
зије „Никола Тесла” приређен краћи 
свечани програм у извођењу гимна-
зијалаца, који је осмислио и са учени-
цима увежбао професор Бојан Белић.

Прочитани су текстови о настанку 
Дана педагога и о Светском дану 
професора. Извођене су кратке, ху-
мористичне сцене под заједничким 
насловом „Какав је добар профе-
сор?” Програм је код присутних про-
фесора изазвао право задовољство и 
успео да их насмеје.

Између многих занимљивих текс-
това нашао се и овај: „Уједињене на-
ције и Међународна организација за 
едукацију изабрали су 5. октобар за 
Светски дан професора с циљем да 

истакну важност и значај ове профе-
сије. Празник посвећен професорима 
широм света обележава се од 1994. 
године и посебно се истичу тешки ус-
лови рада у сиромашним земљама. 
Иако се, нажалост, у многим земља-
ма запоставља, едукација треба да 
представља централно место у сва-
ком друштву. Професори формирају 
будуће грађане света. Образовање 
које негује слободно мишљење и раз-
вија таленте ученика – сматра се нај-
бољим моделом образовања. На тај 
начин постају зрели људи са способ-
ношћу критичког мишљења, опа-
жања и анализирања стварности. За 
поменуте идеје су се борили Ита-
лијанка Марија Монтесори и Брази-
лац Пауло Фреире, чији су начин раз-
мишљања и методе постали познати 
широм света”.

Д. Д. 

Н еобично врело време није било 
благонаклоно према матуран-
тима који су између 17. и 19. ју-

на полагали усмени део испита зрело-
сти у Српској гимназији „Никола Те-
сла” у Будимпешти. Без обзира на ову 
додатну потешкоћу, већина кандида-
та давала је тачне одговоре из срп-
ског и мађарског језика и књижевнос-
ти, историје, народописа, ликовне 
уметности, биологије, енглеског и не-
мачког језика, информатике, физич-

ког васпитања и мађарског као стра-
ног језика. Искрено речено, са жегом 
су се мучили и професори, а такође и 
председник матурске комисије др 
Никола Ластић, универзитетски про-
фесор.

Поред матураната нашли су се и ђа-
ци млађе генерације који су полагали 
превремене матурске испите. Пред-

седник матурске комисије је водио ра-
чуна и о најмањим ситницама, стрикт-
но се придржавајући свих законских 
прописа. Срећом, усмени део матуре 
прошао је без икаквих сметњи и сви 
матуранти су успешно положили ис-
пит зрелости.

У четвртак 20. јуна, у наставничкој 
зборници окупљенима се обратила 
директорка др Јованка Ластић, која 
је свима честитала на успешно поло-
женим испитима и предала реч пред-
седнику матурске комисије др Нико-
ли Ластићу.

Општу похвалу матурске комисије 
добио је Доријан Бакош Додек. Из 

српског језика и књижевности по-
хваљени су Нина Стојановић, Бојана 
Деспотовић и Страхиња Карановић. 
Из мађарског језика и књижевности 
најбољи су били Иван Ранђеловић и 
Милена Дујмов, из енглеског језика 
Страхиња Карановић, а из народописа 
похвалу је заслужио Немања Туцовић.

После поделе сведочанстава ди-
ректорка др Јованка Ластић је свима 
пожелела много здравља и среће. 
Захвалила се професорима на са-
радњи, а посебно заменици директо-
ра Ксенији Сушић-Марков и секрета-
рици Тимеи Берец.

Д. Д.

Једна брига мање за свршене гимназијалце

Успешно завршени матурски испити
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Александар Чотрић

ТАЈНА

Н е волим тајна друштва, не волим тајне по-
слове, не волим тајну полицију, не волим тај-
не љубави, не волим чак ни ону песму „Има 

нека тајна веза”. Никада нисам знао да чувам тајне, 
чак ни оне најбезазленије. Када би неко хтео да се 
нешто прочује, само би се мени „поверио” и рекао 
ми да о томе никоме ништа не смем да причам. За-
то не волим ни себе што сам се упустио у нешто 
скривено.

Знају ме сви као искреног и правдољубивог. Увек 
сам био отворен и све што сам радио било је јавно. 
Међутим, новац ми је био преко потребан и ја био 
принуђен да прибегнем неким „топ сикрет” актив-
ностима.

Другари ме цене и воле, тако да 
нисам, ни хтео, ни смео да их разо-
чарам. Ако би сазнали, био бих 
међу њима „црна овца” и „бела 
врана” у исто време. Они би ме пре-
зрели заувек.

Рекао сам себи једног дана: – 
Можеш ти то! Ризикуј, па шта бу-
де! Ако пукне брука, чуће се дале-
ко, звониће као са храма Светог 
Саве.

Тешила ме је помисао да су љу-
ди због новца радили и горе ства-
ри.

Радио сам то „строго поверљи-
во”, да ме нико не види. Моје време 
је наступало ноћу када сви спавају 
чврстим сном. Био сам будан као 
сова, тих и опрезан као мачка, али 
и преплашен као срна. У тајне рабо-
те упуштао сам се око један сат 
после поноћи, а завршавао сам их 
када би се ноћ повлачила пред сун-
чевим зрацима. То ме је страшно 
исцрпљивало, јер сам преко дана 
морао да будем будан. Зато сам 
носио тамне наочаре и пио енер-
гетска пића, да се случајно не успа-
вам.

О томе шта радим, нисам ни зуцнуо. Нико није 
смео чак ни да наслути. Чувао сам се да се случај-
но не одам. Само ја знам колико ми је било тешко. 
Пазио сам на сваку реч, телефонске разговоре, 
СМС поруке, мејлове, на гестове, на своје кре-
тање…

Понекад сам помишљао да родитељи сумњају. 
Моја девојка је приметила неке промене у мојем 
понашању, али ни она није знала за моју велику и 
добро чувану мистерију.

Сада, пошто су моје несанице прошле и откако 
сам се преселио и прекинуо везе са старим 
друштвом, могу да откријем своју четири године 
скривану тајну:

– Док сам био студент, ја сам ноћу, кришом од 
свих, учио и спремао испите.

ИСТРАЖИВАЧКО 
НОВИНАРСТВО

О купили смо се вечерас да колеги Дамјану 
Поповићу доделимо годишњу награду Удру-
жења журналиста за истраживачко нови-

нарство – започео је свој говор председник ме-
дијског еснафа на свечаности у Дому штампе.

У сали се тискао велики број званица, понајвише 
новинара из скоро свих редакција у престоници. У 

просторији је било топло и спарно, па су се нови-
нарке расхлађивале примерцима новина, а новина-
ри су спас тражили у гутљајима хладног пива и 
вискија с ледом.

– Наш врли колега Поповић се прекалио пи-
шући о крађама у железари. Истраживао је мал-
верзације у банкама и у запаженом серијалу бе-
лодано објаснио како су банке постале банде. 
Пратио је токове новца и обавештавао читаоце ка-
ко су појединци за жуту банку постајали власници 
целе банке. – председник новинарске организа-
ције је читао образложење одлуке о додели прес-
тижне награде

– Нико није био имун на његове написе о поха-
рама у фабрици лекова. Полицији и судовима је 
указивао којим путем да дођу до истине о мили-
онским проневерама у предузећу за путеве. Коле-
га Поповић се није устручавао да пише и о крими-
налу у фудбалској организацији и клубовима. Да 
се изразим фудбалским речником – ишао је гла-
вом тамо, где други не смеју ни ногом. Расип-
ништво у јавним предузећима, Дамјан је учинио 
јавним – ређао је први човек новинарског цеха 
квалитете награђеног, а готово после сваке рече-

нице присутни су аплаудирали.
– Жири је једногласно одлучио 

да награди Дамјана Поповића и за-
то, јер је аргументовано доказивао 
корупцију у високом образовању 
које је ниско пало. Износио је свој 
критички суд и о судству које је су-
дило и по бабу, и по стричевима, и по 
партијама и лидерима.

Говорник поменуо и да се лауреат 
није обазирао на претње.

– Овај сјајни познавалац језика, 
једино није знао шта је реч страх. 
Новинарско перо му је бивало још 
оштрије после физичких напада на 
њега оштрим предметима!

Завршавајући говор, председник 
новинарске асоцијације је казао и 
ово:

– Нажалост, Дамјан Поповић ве-
черас није са нама. Добро се по-
знајемо и знам да би дошао, само да 
је могао. Признање му додељујемо, 
али не можемо да га уручимо, јер 
већ месец дана не знамо где је Дам-
јан. Позивам надлежне, а и све коле-
ге да истражимо, где је нестао наш 
добитник награде за истраживачко 
новинарство! 

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ЈУЛ 2013.

12. 07. Св. Литургија у 10.00 ч. (Петровдан)
20. 07. Бденије у 18.00 ч.

21. 07. Св. Литургија у 10.00 ч.
28. 07. Св. Литургија у 10.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

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 преузе-
ти уџбенике намењене деци и младима школског узраста:

– Од првог до трећег разреда
– Од четвртог до шестог разреда
– Седмог и осмог разреда
Сви уџбеници стоје вам на располагању на сајту:

www.dijaspora.gov.rs

ПОТРЕБНА ВАСПИТАЧИЦА
Забавиште у Бати (a százhalombattai Pitypangos Óvoda 

Óvárosi Tagóvodája) расписало је конкурс за радно 
место васпитачице. У конкурсу је наведено да 

кандидати треба да знају српски и мађарски језик, да 
имају завршену вишу педагошку школу – смер за 

васпитаче, радно искуство од једне до три године у 
струци и да нису кривично осуђивани.

Детаљније информације o осталим условима конкурса 
заинтересовани могу добити на лицу места:

Pitypangos Óvoda (Központi Óvoda)
2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 6.

Sebestyén Mihályné, руководилац забавишта.

Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399

НАРОД ПОЛИТИЧАРИ

СВЕ ДЕЛИМО
на једнаке делове
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У овој бајци нема ни Црвенкапе ни 
вука. Она је особена по томе 
што у њој нема лоших ликова и 

злих намера. Та прича започела је 
1997. године у Београдском ЗОО врту. 
„Спортска бајка” је назив хуманитар-
не акцију коју је покренула позната 
српска каратисткиња Тања Петровић, 
у сарадњи са Карате клубом „Нипон” 
из Београда, са жељом да одрже јав-
ни час у Зоолошком врту. Циљ акције 
је промоција спорта, подстицање де-
це на здрав и активан живот и ши-
рење еколошке свести.

„Данас је далеко више потребно 
подстицати децу на спорт, пошто 
спорт није више област у коју свако 
може да уђе било када и да се бави 
њиме” – изјавила је Тања Петровић и 
додала: „Спорт је хуманост”.

Још један циљ ове акције је при-
купљање пакетића за децу без роди-
тељског старања, као и за децу са по-
себним потребама. После 15 година 
одржавања „Спортске бајке” у бео-
градском ЗОО врту, Тања је одлучила 
да је пренесе у ЗОО вртове широм 
Србије. Први је на реду био Зоолошки 
врт на Палићу.

Организацију „Спортске бајке” у 
том месту помогли су Скупштина 
града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зе-
ленило”. Улазница у Зоолошки врт 15. 
јуна је била поклон пакетић саста-
вљен од школског прибора, одеће, 
слаткиша, или играчака који су пре-
дати деци са аутизмом из Новог Сада 
и Суботице, ученицима школе „Школ-
ски центар за васпитање и образо-
вање лица са оштећеним слухом” и 
Дому за децу са посебним потребама 
„Колевка” из Суботице. Да се спор-
том могу бавити сви, доказала су де-
ца из „Школског центра за васпитање 

и образовање лица оштећеног слуха”, 
који се баве шахом и имају запажене 
резултате.

Акција је окупила 27 спортских 
клубова, који су присутнима приказа-
ли различите спортове. У Зоолошком 
врту су биле постављене и креативне, 
здравствене, уметничке и еколошке 
радионице. Еколошку радионицу „Ре-
цикленко” из Суботице водила је 
Љиљана Кнежевић. Она је у почетку 
била изненађена спојем спорта и еко-
логије, али је након програма изјави-

ла да је презадовољна исходом, по-
себно учешћем више од 600 деце.

Гости манифестације су били Ђула 
Мештер, одбојкаш и освајач златне 
медање на Олимпијади 2000. године 
и Зоран Калинић, светски првак у 
стоном тенису.

„Мислим да деца треба да пробају 
што више спортова, да постану уни-
верзални, а уколико одлуче да се 
професионално баве неким спортом, 
за то никад није касно”, изјавио је 
Мештер.

Судећи по броју посетилаца, 
броју учесника и броју пакетића, 16. 
по реду „Спортска бајка” је била ус-
пешна. Наша каратисткиња има још 
много планова за следећу „Спортску 
бајку”.

„Наш следећи сан је међународна 

спортска бајка и план је да повежемо 
Будимпешту, Београд и Палић, кас-
није и Берлин, пошто и тамо имамо 
пријатеље каратисте” – открила је за 
СНН Тања Петровић. Према речима 
Тањиних колега из Будимпеште, ак-
ција овог типа још није одржана у 
Мађарској. Неки од њих су са оду-
шевљењем прихватили да помогну 
како би можда већ догодине „Спорт-
ска бајка” стигла у Зоолошки врт у 
Будимпешти.

Д. Т.

„Наш сан је међународна спортска бајка, а план је 
да повежемо Будимпешту, Београд и Палић, касније 

и Берлин, пошто и тамо имамо пријатеље 
каратисте” – открива за СНН Тања Петровић, 

иницијатор велике хуманитарне акције

Хуманитарна акција спортиста

Спортска бајка из Србије ускоро и у Мађарској

С вети апостол Петар рођен је у 
Витсаиди. Био је рибар и звао се 
прво Симон. Господ му је дао 

име Киф или Петар (Јов. 1,42). Он је 
први од ученика јасно изразио веру у 
Господа Исуса рекавши: „Ти си Хрис-
тос, Син Бога живога” (Мат. 16, 16).

Његова вера се постепено утврђи-
вала, јер када је Господ изведен пред 
суд, Петар га се три пута одрекао, 
али се због тога покајао и постао по-
том силни и неустрашиви проповед-
ник Јеванђеља После једне његове 
беседе три хиљаде људи се обратило 
у веру. Проповедао је у Палестини, 
малој Азији, Илирику и Италији. По-
магао је и вером исцељивао људе. По 
заповести цара Нерона Петар је раза-
пет на крст, а он сам молио је џелате 
да га разапну главом окренутом на 
доле, сматрајући себе недостојним 
да умре као његов Господ.

Свети апостол Павле, рођен је у 
Тарсу у племену Венијаминову. Најпре 
се звао Савле, учио код Гамалила и 
био фарисеј и прогонитељ хришћана. 
Када се чудесно обратио у веру 
постао је апостол и ватрени поборник 
и проповедник Јеванђеља, од граница 
Арабије до Шпаније. Много је стра-
дао и стрпљиво подносио муке, чврст 
и стамен у својој вери у Господа дос-
тигавши такво савршенство да је мо-

гао рећи: „Не живим ја, него Христос 
у мени”. Посечен је у Риму у време 
цара Нерона као и апостол Петар.

У многим српским крајевима се па-
ле Лиле (бакље) за Петровдан. У веда-
ма наилазимо на исти обичај, а зове се 
раса-лила (Рас и лила). У истим „ин-
дијским” списима, налази се и божан-
ство Говинда, које се рађа када се Ха-
ри Кришна или Крсна (крсна слава, кр-
шњак код Срба), умива млеком!

И Пeтaр и Пaвлe прaзнyjy сe y исти 
дaн, 12. jyлa (29. jyнa). Oсим тoгa, 
Пeтрy сe држи пoмeн и 29. jaнyaрa 
(16. jaнyaрa), кojи сe дaн нaзивa 
Пeтрoвe Чaснe Вeригe, кaдa сe oдaje 
пoштoвaњe oним oкoвимa – лaнцимa, 
кoje je Пeтaр кao сyжaњ нoсиo y 
jeрyсaлимскoj тaмници. Нeки 
хришћaни сy сaчyвaли тe лaнцe и зa 
врeмe цaрa Koнстaнтинa прeнeли их 
y Цaригрaд.

Oд aпoстoлa Пeтрa oстaлe сy двe 
пoслaницe, „Сaбoрнe пoслaницe 
Пeтрoвe”, кoje сy придрyжeнe 
књигaмa Нoвoг зaвeтa. Римoкaтoлич-
кa црквa смaтрa свeтoг Пeтрa зa пр-
вoг римскoг пaпy, a свe oстaлe, кaс-
ниje пaпe, кao нaслeдникe свeтoг 
Пeтрa, a нaмeсникe Христoвe.

Пo нaрoднoм вeрoвaњy oд Вeри-
жицa (Чaсних Вeригa) нaстaje блaжe 
врeмe, jeр Бoг yсиjaним вeригaмa пo-
чињe дa зaгрejaвa зeмљy. У мнoгим 
мeстимa, Вeригe сe смaтрajy зa вeли-
ки прaзник.

Koсoвскo стaнoвништвo прaзнyje 
Вeрижњaкe збoг кyгe, y нeким сeли-
мa збoг грoмa, a стoчaри их прaзнyjy 
збoг стoкe. Ko нoси oдeлo кoje je ши-
вeнo нa Вeрижњaкe, вeрyje сe дa ћe 
пoгинyтo oд грoмa.

Пo лeгeндaмa, свeти Пeтaр je дo-
биo кљyчeвe oд рaja. Oн je пoстaвиo 
кoвaчa нa Meсeц; нeбeскa слaмa 
(Mлeчни Пyт) и нeбeски крст (сaз-
вeжђe Лaбyдa) сy њeгoви; oн чyвa 
стyб нa кoмe je зeмљa, дa гa привeзa-
ни црни пaс нe прeгризe; прeрyшeн 
пyтyje пo свeтy и кyшa љyдe; дoнoси 
тoплo врeмe дa зрy житa. Љyди сe 
зaклињy имeнoм свeтoг Пeтрa. 

Српска православна црква и верници 12. јула 
празнују Петровдан, којим се славе свети апостоли 
Петар и Павле, страдали по заповести цара Нерона. 

Они се у хришћанству сматрају првим 
проповедницима и учитељима новозаветне вере

Прелиставамо црквени календар

Свети апостоли Петар и Павле – Петровдан
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