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ПОЛИТИКА

Држављани Мађарске у Војводини позвани на референдум

Деоба власти скрајнула разлике у виђењу мигрантске кризе
Ш еф Савеза Војвођанских Ма-

ђара (СВМ) Иштван Пастор, 
најавио је подршку своје пар-

тије политици мађарског премијера 
Виктора Орбана по питању квота за 
насељавање миграната, али сматра 
да то неће утицати на односе Вучи-
ћевог СНС-а и СВМ-а. У обе партије, 
које су коалициони партнери на по-
крајинском нивоу, а биће и на репу-
бличком, тврде да нема разлога да 
ова одлука утиче на њихову добру 
сарадњу. И аналитичари деле њихов 
став.

Мада је Пасторова изјава зазвуча-
ла прилично бомбастично, он прак-
тично није рекао ништа изненађујуће, 
будући да је прошле године, када су 
се стотине хиљада миграната крета-
ле балканском рутом, подржао Ор-
бана у намери да зидом заштити Ма-
ђарску. Најављујући да ће учествова-
ти на референдуму, Пастор је казао 
да су „мађарске странке у обавези да 
позивају гласаче да 2. октобра одба-
це бриселску политику насељавања”:

„Овде су битне две ствари: ми има-
мо велики број држављана Србије који 
имају и мађарско држављанство и они 
имају могућност да учествују не само 
на изборима у Мађарској већ и на ре-
ферендуму. У том смислу, овде се не 
ради ни о чему другом до о бодрењу 
људи да користе то своје право.”

Лидер СВМ-а је, говорећи о поли-
тичкој теми референдума, рекао да 
одлука било ког органа Европске 
Уније (ЕУ), укључујући и Европску ко-

мисију, у овом случају, о обавезној 
расподели мигрантских квота, не мо-
же да буде изнад државног сувере-
нитета.

„У овом моменту референдум у 
Мађарској нема директне последице 
на Србију, будући да Србија није чла-
ница ЕУ, али не искључујем могућ-
ност да неки орган ЕУ у неком момен-
ту каже да и они који су у фази при-
кључивања ЕУ изволе примити толико 
и толико миграната. Ми, напросто, ни-
смо за такву варијанту”, истиче пред-
седник Скупштине АП Војводине.

На подсећање да је Александар 
Вучић изјавио да је спреман да и Ср-
бија прихвати свој део, иако није чла-
ница ЕУ, под условом да ЕУ има је-
динствен став према проблему ми-
граната, Пастор истиче: „Маркантан 
број чланица ЕУ није за квоте. Према 
томе, свака држава треба да води ра-
чуна о себи, као што је Република Ср-
бија, хвала Богу, донела одлуку о то-
ме да још жешће брани своје грађа-
не.”

Пастор каже да не мисли да би 
могло бити проблема са коалицио-
ним партнерима из СНС-а и истиче: 
„На крају крајева, и политика Србије 
је да се пружи азил оним људима ко-
јима треба да се пружи, али и да се 
ми ту, практично, налазимо у ситуа-
цији потпуне беспомоћности, јер 
преко држава ЕУ у нашу земљу пот-
пуно неконтролисано улази знатан 
број људи с којима ми не знамо шта 
ћемо”. 

Хоће ли учешће двојних држављана из Војводине 
на референдуму о мигрантском питању у 

Мађарској, на позив СВМ-а, пореметити коалиционе 
везе те партије са Вучићевим напредњацима, који 
су по питању миграната ближи гледишту Ангеле 

Меркел него Виктора Орбана?

У току је реализација коалиционог споразума СНС-СВМ

Војвођански Мађари очекују оперативне позиције у влади
И змеђу Савеза Војвођанских 

Мађара (СВМ) и Српске на-
предне странке нема отворе-

них питања, а СВМ ће уложити напор 
да буде поуздан партнер на свим ни-
воима, поручио је јуче лидер СВМ-а 
Иштван Пастор.

„Учинићемо максимални напор да 
и на државном и на покра-
јинском и на локалним ниво-
има будемо конструктивни, 
ефикасни партнери у реша-
вању свих питања са којима 
се сусрећемо”, закључио је 
Пастор.

СВМ је потписивањем ко-
алиционог споразума постао 
део парламентарне већине, а 
у извршној власти је спреман 
да учествује на нивоу др-
жавних секретара, и то у ми-
нистарствима здравља, по-
љопривреде, инфраструкту-
ре и образовања. Пастор је 
рекао да ће СВМ влади по-
нудити предлоге за ове по-
ложаје у извршној власти.

„У коалиционом споразуму 
са СНС-ом прихватили смо у 
потпуности сва опредељења 
о којима је премијер говорио 
у свом експозеу. Споразум је 
на неки начин конкретизација 
генералног опредељења у 11 тачака, 
које чине и наш изборни програм”, об-
јашњава Пастор.

Он је додао да експозе премијера 
у интегралном смислу чини део спо-
разума који је иначе доступан и на 
српском и на мађарском језику на 

званичној интернет страници СВМ-а. 
Коалициони споразум потврдио је, 
како истиче председник СВМ-а, са-
гласност две партије у питањима 
европске интеграције и решавање по-
ложаја Војводине кроз договор да се 
донесе Закон о надлежностима, За-

кон о финансирању, те уреди будући 
уставни статус покрајине Војводине.

У коалиционом договору прецизи-
ране су и инвестиције у инфраструк-
туру и Пастор је навео да се очекује 
завршетак обилазнице око Суботице, 
тзв. ипсилон крака, у наредне три годи-

не и да република у наредне три годи-
не за завршетак радова на изградњи и 
реконструкцији Народног позоришта 
издвоји 1,25 милијарди динара, потом 
да помогне развојне пројекте важне за 
туризам на Палићу, изградњу нових и 
проширење постојећих граничних пре-
лаза према Мађарској, очување желе-

зничке инфраструктуре, об-
нову пруге Суботица–Сеге-
дин–Баја и да сваки четврти 
динар „Путева Србије” у пут-
ну инфраструктуру буде уло-
жен у војвођанске путеве.

У погледу права мањина 
коалициони споразум СНС и 
СВМ предвиђа усклађивање 
Закона о националним саве-
тима и његово усаглашавање 
са секторским законима. „На-
ше је опредељење да се, када 
се буде радило на промени 
устава, уведе категорија 
уставног закона. Волели би-
смо да, што се тиче положаја 
Војводине и мањинских пита-
ња, они буду третирани 
основним законом који би био 
пропис између устава и обич-
них закона”, рекао је Пастор.

Коалиција се бави и пита-
њем здравства, социјалне за-
штите, борбе против коруп-

ције, рехабилитације, реституције, 
сарадње са црквама и присуства 
представника мањина у јавним слу-
жбама. „На овај начин су дефинисани 
и додатно разрађени они елементи 
који су били део експозеа премијера”, 
каже Пастор. 

Савез Војвођанских Мађара и овога пута је понудио 
Влади Србије државне секретаре у министарствима 

здравља, пољопривреде, инфраструктуре и 
образовања, очекујући да ће на тај начин из 
Републике брже стизати новац за капиталне 

пројекте на северу Војводине

Чланови нове Владе Србије
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ДРУШТВО

Да ли би Срби могли без владе? КОМЕНТАР

У колико би грађани Србије одлу-
чили да им нови закони нису по-
требни и да су ови тренутни са-

свим добри, да је штета која би на-
стала од мењања устаљених навика 
већа од могућег добитка од промене 
стања, могли би бити и без владе. Ова 
идеја да влада можда и не треба до-
ста је стара, најмање 200 година, а 
позната је под именом анархизам. Тај 
појам се махом повезивао са хаосом 
и одсуством реда, али поента прак-
тично никада није била у томе, него 
једино у питању да ли би ред или 
идеално стање можда били могући и 
без владе.

Да ли владе, макар у једнакој мери 
у којој су чиниоци реда, стварају и не-
ред својим агресивним наметањем ау-
торитета који служи само уским инте-
ресима групе (или класе) на власти?

Можемо разликовати барем две вр-
сте анархизма. Један је десни анархи-

зам – он тражи да се држава што ма-
ње меша у тржишне односе и произве-
дене или природне хијерархије. Мало 
другачији је леви анархизам. По њему 
би друштво и могло без владе, али са-
мо зато што у њему постоји широки 
консензус око општих вредности.

Сваки народ, као што има и власт 
какву заслужује, тако би имао и анар-
хију коју заслужује и која му одгова-
ра. Али, и поред тога што би се про-
блеми које данас имамо са влашћу 
поновили и у анархизму, барем једну 
ствар бисмо добили када бисмо оста-

ли без владе – овај свеприсутни фо-
кус на људе просечних способности, 
некреативне, махом усмерене само 
на своје интересе – политичаре – 
потпуно би се изгубио, а друштво би 
могло да се окрене кориснијим и при-
јатнијим темама.

Последњу владу, која док ово чи-
тате није још напунила ни месец да-
на, скупштинска мањина није могла 
да поздрави ни присуством у клупа-
ма, док ју је преостала већина доче-
кала френетичним вишеминутним 
аплаузом. За опозицију, ова влада 

практично не постоји, макар као ле-
гитимна.

Постоји, у ствари, огромна разлика 
између нестанка државе зато што се 
у њој не види ништа корисно и леги-
тимно (десна варијанта анархизма) и 
нестанка државе зато што нам она 
више не треба, јер смо њен смисао 
остварили у друштву, односно, зато 
што се можемо понашати уређено и 
солидарно и без присиле.

Да није ове амбивалентности, кре-
тање ка друштву без државе могло би 
бити пожељан циљ. Другим речима, 
само је леви анархизам овде легити-
ман, десни нас враћа у неку врсту 
варварства и борбе свих против свих.

Да парафразирамо, за крај, позна-
ту изреку: не питајте шта влада може 
да учини за вас, питајте шта ви може-
те да учините, не баш за владу, али за 
себе и своју околину.

Владимир Милутиновић
Уредник сајта „Двоглед”

Иако је Србија недавно добила владу, претходних 
пет месеци је била без ње, односно, само са њеном 

техничком варијантом. Није радила ни Народна 
скупштина, није било нових закона, а живот се ипак 
одвијао по устаљеним правилима. То даје прилику 

за питање: да ли би се могло и без владе?

Високо признање за српског студента

Мађарска академија наука наградила Филипа Бошковића

Н аграда се додељује за најбо-
љи оригинални истраживачки 
пројекат студената основних 

и мастер студија из области при-
родних наука и медицине са про-
стора Централне и Источне Европе. 
Научни саветодавни одбор, који чи-
не три добитника Нобелове награде 
из физиологије и медицине, шест 
чланова Националне академије нау-
ка САД, међу којима професори и 
научници са Универзитета Харвард 
и Оксфорд, НАСА-е, Универзитета 

Њујорк и чланови Kраљевског дру-
штва Велике Британије, једногласно 
је оценио да је Филипов пројекат 
најбољи.

Рад овог талентованог двадесето-
годишњака за циљ је имао испитива-
ње интеракција јоноизмењених фор-
ми зеолита типа А са ДНK молекули-
ма, карактеризацију процеса и испи-
тивање термодинамичких парамета-
ра и кинетичких механизама, као и 
примену резултата у молекуларно-
биолошким методама.

„Почетна идеја била је да изолује-
мо ДНK за потребе медицине и био-
логије, а како бисмо то урадили вра-
тили смо се теоријским коренима. 
Током рада смо схватили да исти 
процес може да се искористи за 
стварање биосензора, што може да 
буде од велике користи за даљи ра-
звој науке. Пројекат сам реализовао 
делом на Факултету за физичку хе-
мију под руководством проф. др Бо-
ривоја Аднађевића, а делом у лабо-
раторији за молекуларну биологију 
биљака ИМГГИ уз помоћ др Бојане 
Бановић”, рекао је Филип за РТС и до-
дао да је ова награда за њега велика 
част и подстрек, а да ће новчани из-
нос уложити у даљи развој пројекта.

СНН

Студент треће године Биолошког факултета у 
Београду, добитник је награде „Stephen W. Kuffler 

Research Award”, коју додељује Mађарска aкадемија 
наука, уз финансијску подршку Европске комисије

Прилика за нова привредна повезивања

Печуј позива новосадске привреднике на пословни скуп
Центар Барање припрема се за међународни скуп у 

области машинске индустрије, производње 
специјализованих делова и компоненти, заштите 
животне средине, пољопривреде и прехрамбене 

индустрије, информационо-комуникационих 
технологија, истраживања и развоја

П ечуј, град побратим Новог Сада, 
биће домаћин пословног скупа 
за умрежавање „Отворени за 

бизнис”, као и пратеће конференције 
коју заједно организује са Печујско-
барањском привредном комором и 
Европском мрежом предузетништва 
од 19. до 21. септембра у том граду.

Учесници скупа су компаније и 
привредне асоцијације из Мађарске, 
Хрватске, Румуније, Словеније, Сло-
вачке, Чешке, Србије и других европ-
ских земаља.

– С обзиром на то да је реч о на-
шем граду побратиму и о догађају 
који може бити користан привредним 
субјектима који су заинтересовани за 

међународну сарадњу, желим овим 
путем да позовем новосадска преду-
зећа да се пријаве на овај пословни 
скуп, све у циљу унапређивања при-
вредне сарадње наша два града – ис-
такао је шеф Kанцеларије за локални 
економски развој Града Новог Сада 
мр Горан Сечујски.

Пословни скуп „Отворени за би-
знис” представља прилику за пред-
ставнике компанија и кластера из 
Европе да се упознају са актуелно-
стима, искуствима и најбољим при-
мерима из праксе, као и иновативним 
пројектима у области машинске ин-
дустрије, производње специјализова-
них делова и компоненти, заштите 

животне средине, пољопривреде и 
прехрамбене индустрије, информа-
ционо-комуникационих технологија, 

истраживања и развоја. Учешће на 
конференцији је бесплатно.

СНН
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ИСТРАЖИВАЊЕ Објављена анализа Напредног клуба

Положај Срба у Мађарској делимично побољшан
Н апредни клуб у свом извешта-

ју подсећа да мађарски „кон-
троверзни Устав” из 2012. го-

дине, донет од стране конзерватив-
ног Фидеса, не признаје националне 
мањине, већ народности, уколико 
мањине имају националну државу, 
тј. етничке групе, ако су без нацио-
налне државе. Мађарска је дефини-
сана као држава једне нације, али 

народности чине њен конститутивни 
део. Срби су шеста најбројнија на-
родност у Мађарској. Народностима 
је дозвољено организовање, уколико 
организација носи предзнак „цивил-
не”, међутим експлицитно политич-
ко деловање није дозвољено. Зако-
ном о националним мањинама уре-
ђено је мањинско организовање на 
три нивоа самоуправе – државном, 
жупанијском и општинском. Сходно 
Закону о правима националних и ет-
ничких мањина у Мађарској, омогу-
ћено је оснивање земаљских самоу-
права, чије је највише тело скупшти-
на, а након његових измена 2005. го-
дине, поред земаљских уведене су и 
жупанијске самоуправе. Представ-
ници у оба нивоа бирају се на избо-
рима. Кровна организација Срба у 
Мађарској је Самоуправа Срба у 
Мађарској (ССМ) у Будимпешти, 
основана пре више од 20 година, а 
њено највише тело је Скупштина, на 

чијем је челу од 2014. године г-ђа 
Вера Пејић-Сутор.

Напредни клуб наводи и да су 
устројене и локалне самоуправе, у 
местима насељеним Србима. Земаљ-
ска самоуправа, како се истиче, бри-
не о очувању националног идентите-
та Срба, пре свега очувањем култур-
них вредности, бригом о образовању 
(преузимањем управе над неким 
школама) и информисању на матер-
њем језику.

Српска култура и образовање у 
Мађарској имају дубоке корене, а 
једна од најзначајнијих институција 
која баштини образовање на српском 
језику је Српска гимназија „Никола 
Тесла” у Будимпешти, у оквиру које 
се налазе обданиште, основна школа, 
гимназија и ђачки дом. У овој школи у 
последњих неколико година се шко-
лује све више ђака из Србије. Активна 
је Српска основна школа и обдани-
ште у Батањи, а за забавишне групе, а 

понегде и ниже разреде основне шко-
ле, настава на српском језику се од-
вија и у Десци, Ловри, Сегедину, По-
мазу, Чипу и Бати. У Чанаду и Новом 
Сентивану могуће је пратити допун-
ску наставу српског језика.

У домену информисања на срп-
ском језику у Мађарској, ситуација је 
далеко од идеалне. Срби имају једно 
писано гласило – Српске недељне но-
вине, које има и своје интернет изда-
ње, а које издаје ССМ. Периодичне 
тематске додатке у овом недељнику 
финансијски подржава Влада Репу-
блике Србије, али је укупан буџет не-
довољан за иновације у графичком 
изгледу листа, техничко опремање 
редакције и кадровска освежења. На 
мађарској телевизији МТВ1 сваког 
уторка 30 минута емитује се емисија 
на српском језику „Српски екран”, 
међутим, емисија се приказује у 
шест ујутру, а репризира у подне, па 
јако мало људи може да је прати. На 

печујском радију емитују се 60-ми-
нутне емисије, међутим, услед реор-
ганизације мађарских медија по-
следњих неколико година, највећу 
штету је претрпело мањинско ин-
формисање. Мањинске емисије су 
пребачене у спољњу продукцију, па 
је тако српска редакција стекла зна-
чајно лошије услове за рад.

Културне институције које функ-
ционишу под окриљем ССМ-а су Кул-
турни и документациони центар, Пе-
дагошки и методолошки центар, Срп-
ски институт и Српско позориште.

Претходних година мањинске за-
једнице у Мађарској су имале озбиљ-
не проблеме са финансирањем свог 
рада и реализацијом активности, па 
су се нашле на ивици опстанка. За 
средства се пројектно конкурише, 
новца је из године у годину било све 
мање, средства су се примала тек по 
реализацији пројеката, а пројектне 
процедуре су исувише централизова-
не и компликоване. Међутим, од 2015. 
ситуација се мења, па се буџет ма-
њинског самоуправног система пове-

ћава за 50%. У 2016. години додатно 
је увећан фонд Министарства за 
људске ресурсе за финансирање про-
јеката мањина, па ће на тај начин би-
ти потпомогнута реализација шезде-
сетак пројеката српских организаци-
ја. Буџет фондације ЕМЕТ, при Мини-
старству, повећан је три пута у одно-
су на 2015, а средства су подељена 
сходно намени за културне пројекте, 
дечије и омладинске кампове, педа-
гошке и пројекте цивилних организа-
ција.

Српска православна црква је, пре-
ма Уставу из 2012. године, као хри-
шћанска црква, сврстана у ред исто-
ријских, и према томе ужива држав-
но субвенционисање, право на верску 
наставу у државним школама и на 
пореске олакшице, тако да Срби у 
Мађарској уживају слободу верои-
сповести. Међутим, ситуација није 
иста са другим мањинама, јер посто-
је и друге групе цркава: признате, али 
непомагане (баптисти, муслимани) и 
толерисане, али непризнате (делују 
сходно Закону о окупљању).

Мађарска и Србија су у последњих 
годину дана имале врло живахне ди-
пломатске односе, добрим делом 
подстакнуте актуелном мигрантском 
кризом. Граница код Хоргоша често 
је била тема не само медијских изве-
штаја, већ и разговора званичника. 
Мађарска је на граници према Србији 
подигла бодљикаву жицу да би спре-
чила продор миграната, а забележе-
на је не једна ситуација у којој су 
снаге њене полиције дејствовале над 
мигрантима који се налазе и на срп-
ској територији.

Званичници тврде да су односи 
две земље на врхунцу, а услед низа 
сусрета било је и оних који се ди-
ректно тичу српске заједнице у Ма-
ђарској. Наиме, у априлу је коначно, 

Према оцени Напредног клуба, Срби у Мађарској и 
Румунији тренутно имају нешто повољнији положај 

од осталих сународника у региону, који су 
генерално суочени са повећаним притисцима и 

сталним умањењем политичких права, па је 
неопходна промена званичне политике Србије и 

њена већа улагања у пројекте

У ОЧЕКИВАЊУ ПУНОПРАВНОГ 
ЗАСТУПНИШТВА

У објављеној анализи о положају Срба у Мађарској, Напредни клуб 
истиче да народности у Мађарској од 2014. године имају своје представ-
нике у парламенту, захваљујући законима из 2011. године. Међутим, упо-
зорава се да представник није у пуном значењу посланик, већ портпарол, 
који може да учествује у пленарном заседању и износи мишљење о на-
родносним темама. Срби нису једина национална мањина која нема по-
сланика, јер ниједна од 13 народности не може да достигне цензус од 
22.058 бирача по мањинској листи који је постављен, каже се у извешта-
ју и подсећа да је српски представник у Парламенту господин Љубомир 
Алексов. Констатује се, такође, да се, без обзира на формално скромно 
зацртане могућности и домете деловања парламентарног представника, 
актуелна ситуација може сматрати помаком у погледу политичких пра-
ва. Присуство представника у Парламенту је осетно, јер су у првој годи-
ни рада представници мањина успели да постигну већа државна давања 
за активности мањинских заједница. Иако скроман, то је евидентан по-
мак у погледу политичких права српског народа у Мађарској, а српски 
представник у парламенту оцењује да се положај српске мањене попра-
вља, о чему сведоче и повећана давања државе за финансирање актив-
ности мањинских заједница. Ипак, Срби теже већим политичким прави-
ма, пре свега пуноправном чланству у Парламенту, као и проширењу 
овлашћења мањинских самоуправа на политичка питања.

СНН

НЕКОЛИКО 
ПОЗИТИВНИХ 

ПОМАКА
У поређењу са претходним пе-

риодом, може се закључити да је 
положај Срба у Мађарској дели-
мично поправљен у последње две 
године, сматра Напредни клуб. 
Срби коначно имају представника 
у Парламенту, па иако нема ствар-
ну посланичку функцију и онемо-
гућен је да гласа, има прилику да 
изнесе проблеме заједнице и ути-
че на креирање политике према 
мањинама. Мађарска је, како се 
напомиње у извештају, повећала 
давања за мањине, што је за срп-
ску заједницу изузетно значајно, 
за реализацију културних, умет-
ничких и образовних програма пу-
тем којих се чува национални 
идентитет. Велики помак је и сед-
ница Међувладине мешовите ко-
мисије, јер представља прилику 
да се изнесу проблеми, и бар ус-
постави директан контакт са зва-
ничницима из Београда. Срби су 
претходних година скретали па-
жњу да изостанак заседања ове 
комисије представља корак уна-
зад.

Љубомир Алексов

Вера Пејић-Сутор
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ИСТРАЖИВАЊЕнакон пет година организована сед-
ница Међувладине мешовите коми-
сије за националне мањине Републи-
ке Србије и Мађарске. Састанку су 
присуствовали представници ресор-
них министарстава две земље и пред-
ставници српских, односно мађар-
ских организација. На састанку се 
разговарало о до сада постигнутом у 
погледу положаја две мањине, али су 
прављени и планови за будућност. Са-
станку комисије претходила је посе-
та представника министарства и ре-
сорног министра ССМ-у где су се су-

срели са представницима свих зна-
чајних српских институција и где су 
им предочени проблеми, али и очеки-
вања од отаџбине. ССМ је сачинила 
списак приоритетних питања, а најви-
ше пажње посвећено је политичком 
представљању, образовању, култури, 
медијима и науци. С обзиром на прет-
ходне године, организовање седнице 

Међувладине комисије је значајан 
помак, посебно с обзиром на приме-
тан недостатак Министарства за Ср-
бе у региону и дијаспори, које је било 
прва адреса за комуникацију Срба из 
региона са отаџбином.

Председник Напредног клуба и 
Клуба историчара Чедомир Антић, 
каже да у девет земаља региона жи-

ви 1,75 милиона Срба и да је 
њихов положај најлошији у 
Босни и Херцеговини и Хр-
ватској, а да се напредак у 
остваривању права види у 
Румунији и Мађарској. Он 
истиче да је у БиХ у току 
највећа и најорганизованија 
кампања, чији је циљ умање-
ње овлашћења Републике 
Српске, њено укидање и аси-
милација српског народа, те 
да напади католичке цркве и 
исламске заједнице, званич-
ника Бошњака и Хрвата 
 никада нису били тако изра-
жени од завршетка рата 
1990-их година.

Антић додаје да постоји 
образац из Вашингтона и 
Брисела којима се умањују 
права гарантована Србима 

Дејтонским споразумом, права у пра-
восуђу, те да се сада, после три годи-
не, објављују резултати пописа ста-
новништва, а да је циљ да дође до 
промене Устава.

У Хрватској су, наглашава Антић, 
права Срба на папиру велика, али да 
у пракси није тако, те да је хрватско 
друштво значајно радикализовано 
после победе ХДЗ-а на прошлом из-
борима.

„Удвостручен је број инцидената 
на националној основи у 2015. години 
у односу на годину дана раније”, на-
гласио је Антић и додао да је хрват-
ско друштво дубоко подељено, а да 
се званичници додворавају хрват-
ском национализму.

Права Срба у Црној Гори, како ка-
же, додатно су умањена током прет-
ходних година и они у тој земљи не-
мају права националне мањине. Kако 
се наводи у извештају, Србима у Ма-
кедонији колективна права стагнира-
ју, док су верски и даље оспорени од 
стране државе. На Kосову је српски 
народ и даље обесправљен, угроже-
на су му културна и просветна права, 
а чести су и напади на Србе.

У Албанији и Словенији српски на-
род нема статус националне мањине, 
док је напредак у остваривању права 
приметан само у Румунији и Мађар-
ској где су Срби „стара дијаспора”.

„Не видим да ће бити промене у 
правима Срба у региону уколико се 
не промени званична политика Срби-
је. Србија има уставну обавезу да 
штити Србе у региону и дијаспору 
уопште”, рекао је Антић и додао да 
се морају повећати издвајања за фи-
нансирање Срба у региону. Он је као 
пример великих улагања навео Хр-
ватску, која издваја велика средства 
за пројекте Хрвата у Босни, и Мађар-
ску за пројекте Мађара на северу Ср-
бије.

СНН

ПОМОЋ МАТИЦЕ 
СИМБОЛИЧНА

Десет хиљада Срба у Мађар-
ској добија од државе у којој жи-
ве око половине новца колико Ср-
бија званично издавја за српски 
народ у региону, каже се у изве-
штају Напредног клуба и подсећа 
да, без обзира што су средства по-
већана, административне и про-
јектне процедуре веома много оп-
терећују рад српских организаци-
ја. Са друге стране, Срби очекују и 
финансијску потпору својих про-
јеката из отаџбине, али симболич-
на средства спорадично долазе 
само путем конкурса, за које се, 
такође, морају писати пројекти, 
наводи Напредни клуб.

СЛЕДИТИ ПРИМЕР МАЂАРСКЕ
Према оцени Напредног клуба, централизована подршка Србије срп-

ској мањини у Мађарској изостаје, како финансијска тако и дипломат-
ска. Док Мађарска улаже у подручја у Србији насељена Мађарима, 
олакшава процедуре за добијање држављанства и на све расположиве 
начине јача везе Мађара са матицом, Србија остаје на „статусу кво”, од-
носно обећањима приликом састанака са представницима Срба из реги-
она да ће нешто учинити да се њихов положај поправи. Чини се да се по-
ложај Срба у Мађарској у последње две године поправио пре свега 
услед добре воље Мађарске да промени приступ према свим мањинама, 
а не захваљујући конкретним акцијама из Србије.

„ИСТОРИЈСКИ МАКСИМУМ” 
И БОДЉИКАВА ЖИЦА

Упркос бодљикавој жици на границама две државе, званичници Срби-
је и Мађарске тврде да су међудржавни односи на „историјском макси-
муму”, па се и представници Срба у Мађарској надају да ће таква клима 
погодовати побољшању њиховог положаја, истиче се у анализи Напред-
ног клуба. Посебно истичу значај присуства мађарске мањине у извршној 
власти Србије, у нади да ће се то позитивно одразити и на њихов живот 
у Мађарској. Према речима Љубомира Алексова, српског посланика у 
Мађарском парламенту, није неизводљиво да Срби уживају пуна поли-
тичка права, уз напоре и Србије и Мађарске. Проширење културне и про-
светне аутономије је једна од ствари на којој Срби из Мађарске инсисти-
рају, уздајући се и у финансијску помоћ матичне државе Србије.

Др Војислав Ластић 
и др Јованка Ластић
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П редставничко тело Срба је по-
четком августа, у градићу под 
обронцима планине Тенкеш, 

првог дана дводневне манифестаци-
је, у спортској хали Основне школе 
„Дороћа Канижаи”, организовало 
турнир у малом фудбалу. Другог да-
на нагласак је ставиљен на свечано 
присећање на Светог деспота Стефа-
на Штиљановића. Мошти некада-
шњег браниоца града Шиклоша, дуго 
су почивале на оближњем Ђунтиру, 
који се сматра ходочасним местом 
барањских Срба.

Иницијатива локалних Срба пока-
зала се успешном, не само због ма-
совне посећености, већ и због успе-
шног оживљавања спортске приред-
бе која се угасила пре десетак годи-
на. Последњи фудбалски турнир срп-
ских насеља, или Срба у Мађарској, у 
организацији Самоуправе Срба у Ма-
ђарској, Културног и документацио-
ног центра и Самоуправе Срба у Баји, 
одржан је 16. септембра 2006. године 
у Баји. Ова спортска приредба је по-
кренута 1993. године у Ловри и оку-
пљала је фудбалске екипе из насеља 
са српским живљем у Мађарској, али 
је касније та традиција прекинута.

Залагањем чланова Самоуправе 
Срба у Шиклошу, ова манифестација 
је почетком августа ове године поно-
во оживела. На позив Миленка Ради-
ћа, новинара емисија на српском је-
зику при МТВА, који је подржао на-
поре Шиклошана, одазвало се пет 
екипа, међу којима је било четири из 
Мађарске и једна екипа из Србије. Са 
жељом да се друже и забављају 
играјући фудбал, на турниру су се 
појавили: Ловрани, Дешчани, Шикло-
шани и чланови КУД-а „Рузмарин” из 
Калаза, којима су се прикључили и 
заљубљеници у мали фудбал из Пе-
троварадина у Србији.

Организатори су на самом почетку 
турнира најавили да ће се играти 
„свако против свакога”, што је значи-
ло 10 утакмица од по 20 минута то-
ком дана. У првој утакмици Ловрани 

су победили „Рузмарин” са 2:0, а у 
следећој „Деска” је против „Петрова-
радина” забележила минималну по-
беду од 1:0. И трећа утакмица окон-
чана је тесним резултатом: Ловрани 
су домаћине Шиклошане савладали 
са 1:0. У четвртом окршају екипа из 
Петроварадина била је боља од „Ру-
змарина” и победила са 3:0. Уследио 
је дуел Дешчана и Шиклошана, у ко-
јем је екипа из Поморишја славила 
победу резултатом од 2:0.

Једна од најнеизвеснијих утакмица 

била је шеста по реду, дуел између 
„Ловре” и „Петроварадина”. Ловрани 
су повели и све до краја чували своју 
предност, међутим, Петроварадинци 
се нису дали и у последњем минуту 
су изједначили.

Након нерешеног резултата Ловра-
на, Дешчанима се указала прилика да 
могућом победом над „Рузмарином” 
скоче на врх табеле, међутим, на оп-
ште изненађење и овде је постигнут 
нерешен резултат 1:1.

Осма утакмица турнира између 
„Петроварадина” и „Шиклоша” била 
је најбогатија головима, и домаћини 
су на крају славили резултатом 6:3.

Следећи дуел био је итекако ва-
жан, а у њему су се надметали тимо-
ви који су предводили табелу: „Ло-

вра” и „Деска”. Обе екипе имале су 
забележене по две победе и један не-
решен резултат, а и гол разлике био је 
идентичан. Победника је чекао по-
беднички пехар турнира. Обе екипе 
су дале све од себе. До краја је вође-
на неизвесна борба која је, међутим, 
окончана без голова 0:0.

У последњој утакмици „Шиклош” 
је савладао „Рузмарин” са 3:0, а 
овом победом домаћини су заузели 
треће место. О победнику су одлу-
чивали пенали. У редовима Дешчана 
налазила су се и два играча из Бара-
ње, пошто неки чланови „Баната” ни-
су могли да допутују у Шиклош. Са 
тим појачањима успешно су извели 
све пенале, док су Ловрани први 
имали „промашај”. Тачније, голман 
Дешчана, Милан Марић, одбранио је 
ударац противничке екипе. Играчи 
из поморишке регије победили су 
након извођења пенала, резултатом 
5:4, и тако освојили победнички пе-
хар.

Спортска манифестација протекла 
је у знаку фер плеја, а оно што је мо-
жда још важније јесте да се на тере-
ну није чула мађарска реч, већ је до-
минирао српски језик. Задовољство 
због поновног одржавања фудбал-
ског турнира који окупља житеље из 
српских насеља истакао је и Душан 
Кашанин, капитен Ловрана:

„Иако нисмо успели да освојимо 
титулу првака, нисмо уопште незадо-
вољни. Радујемо се пласману, али и 
чињеници да је поново оживео овај 
турнир. Захваљујемо се свима који су 
сматрали важним да се он поново 
организује, јер се током његовог одр-
жавања не окупљају само фудбалске 
екипе, него и народ из целе Мађар-
ске. Пошто нас мало има, спортска 
приредба пружа могућност за дру-
жење, весеље и разговор на српском 
језику. Кад смо заједно, увек је леп-
ше и боље!”

По окончању турнира у малом 
фудбалу, у једном од угоститељских 
објеката града уследило је дружење 
фудбалера и свих који су им се при-
дружили. На радост многобројних 
присутних, овде је најављено да ће 
се догодине турнир у малом фудба-
лу екипа из насеља настањених срп-
ским живљем у Мађарској одржати 
у Ловри. Локална самоуправа насеља 

Манифестација посвећена српском деспоту и 
јунаку, одржана у организацији Српске самоуправе 

у Шиклошу, била је прилика за још једно 
подсећање на светлу прошлост Срба из тих крајева, 
али и за поновно оживљавање српског фудбалског 

турнира, који је угашен пре десетак година

Дани Стефана Штиљановића

Духовни и спортски сусрети у Шиклошу

ТРИЈУМФ ЕКИПЕ ИЗ ДЕСКЕ
Крајњи редослед шиклошког турнира у малом фудбалу био је следе-

ћи: 1. Деска, 2. Ловра, 3. Шиклош, 4. Петроварадин, 5. КУД „Рузма-
рин” из Калаза. Уследило је проглашење победника. Првопласираној, 
другопласираној и трећепласираној екипи пехаре је уручила Вера Пејић-
Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској.

Приликом проглашења резултата уручене су и индивидуалне награде. 
Најбољи стрелац турнира био је Драган Мијић из екипе Шиклошана, ко-
ји је постигао пет погодака. Најмлађи играч на спортској приредби био је 
Хуба Месарош из екипе „Рузмарин”, а најстарији Љубан Драгичевић, ко-
ји је са својих 68 година био право појачање Дешчанима. Неуморни и 
сјајни Шиклошанин је поред голмана Милана Марића, био „други профе-
сионалац” у екипи из Деске.

Будући да су се и деца надметала у извођењу пенала, проглашени су 
следећи резултати: међу девојчицама победила је Ема Варга, а међу де-
чацима је најуспешнији био Деме Фречка.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ 
ЗА КАПИТЕНА

Иван Новков, капитен првопла-
сираних Дешчана, имао је велики 
разлог да буде задовољан.

„У почетку смо једва успели да 
се окупимо и мислио сам да ћемо 
освојити пето место, а ево освоји-
ли смо победнички пехар. Екипа је 
добро играла и имали смо среће, 
пошто смо успели да ангажујемо 
и два добра играча из Шиклоша. 
Током извођења пенала срећа нам 
се насмешила. Радујемо се до-
бром пласману и надамо се на-
ставку ове манифестације. Ја се 
сећам почетака, али и последњег 
фудбалског турнира, одржаног у 
Баји”, изјавио је Иван Новков за 
Српске недељне новине.

ПОВРАТАК СПОРТСКОЈ ТРАДИЦИЈИ
Захваљујући залагању и организацији Самоуправе Срба у Шиклошу, 

Срби у Мађарској су поново, уз фудбал, имали и прилику за дружење, за-
баву и шалу. Није случајно што је задовољан био и Синиша Ножица, члан 
представничког тела Срба у Шиклошу, један од главних организатора 
приредбе:

„Изузетно сам задовољан што је турнир успешно приведен крају. Глав-
ни циљ није само надметање, нити да играчи ’гину’ на терену, већ да се 
сви упознамо и дружимо. Ја се надам да ће ово поново постати традици-
ја.”
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на Чепелској ади, предвођена начел-
ником села Ђуром Богданом, прихва-
тила је организацију ове спортске 
манифестације, која је, сада већ сло-
бодно можемо рећи, поново оживела 
и имаће свој наставак.



У оквиру Дана Стефана Штиља-
новића у Шиклошу, месна Срп-
ска самоуправа је организовала 

свечано присећање на деспота, нека-
дашњег браниоца града, чије су мо-
шти дуго почивале на оближњем 
Ђунтиру, који се сматра ходочасним 
местом барањских Срба.

Приликом пригодног празновања 
шиклошким Србима су се прикључи-
ли и многобројни сународници из ма-
ђарског и хрватског дела Барање, као 
и бројни сународници из Ловре, Кала-
за, Помаза, Пантелије и других насе-
ља у Мађарској. Дан је почео светом 
литургијом у месној српској право-
славној цркви, старој 210 година. Све-
ту литургију су служили: протонаме-
сник Благоје Катић, парох петровара-
дински, јереј Милан Ерић, парох пе-
чујски, администратор шиклошке па-
рохије и ђакон Петар Којић, профе-
сор гимназије „Јован Јовановић Змај” 
у Новом Саду. У светињи су одјекива-
ле молитвене речи свештенства и 
верног народа, а дивним појањем ли-
тургију су увеличали чланови Мешо-
витог хора „Свети Роман Слаткопо-
јац” из Петроварадина, у Србији, ко-
јим је дириговала Евгенија Владими-
ровна Којић.

У оквиру свете литургије свечаном 
славском беседом присутнима се 
обратио протонамесник Благоје Ка-
тић, јереј петроварадински. Он је ис-
такао задовољство што може да по-
дели своју духовну радост са свима 
који су се појавили на богослужењу и 

свечаном присећању, и између оста-
лог рекао следеће: „Деспот Стефан 
Штиљановић нас је и данас окупио, 
као некада када је био штит и стојао 
као грудобран и браник хришћанске 
Европе!”

У наставку своје беседе о. Катић је 
говорио о пореклу и животу деспота 
Стефана Штиљановића, пореклом из 
Паштровића, који се са својим наро-
дом нашао у овим крајевима и борио 
против Турака због којих је био при-
моран да се исели из свог краја. 

„Осим чврсте вере њега је красила и 
богобојажљивост. Ту његову богобо-
јажљивост и светлост још за живота 
Господ је благословио и зато се и да-
нас Свети Стефан Штиљановић про-
славља као светитељ или светлитељ 
Божји.”

Протонамесник је говорио и о ва-
жности повезивања свештенства и 
верног народа, улози литургије, цр-
кве, нераскидивој вези између Ши-
клоша и родољуба, праведника Бож-

јег, као и поштовању које влада пре-
ма деспоту, чије мошти данас почи-
вају у порти Саборне цркве у Београ-
ду. Своју проповед привео је крају 
следећим речима:

„Суштина данашњег дана је сабра-
ње које је уприличено у његову част и 
у његово име, али и литургија која нас 
све сабира и која ће нас сутра пред-
ставити када одемо пред престо Све-
вишњега и показати какви смо били 
овде на земљи и да ли ће нас Господ 
по томе препознати када одемо пред 
Њега. Благослов Господњи нека буде 
на вама, молитве светог Стефана 
Штиљановића нека вас прате куда год 
пошли. Останите јаки као што сте и до 
сада били и немојте изгубити ову тра-
дицију. Узмолите светог Стефана 
Штиљановића да вам да још више љу-
бави, још већи штит и снагу какву је 
он имао док је некада физички, а са-
да духовно брани ове крајеве и све 
вас Србе православце.”

На крају свете литургије речи за-
хвалности свештеницима, браћи у 
Христу, хору „Свети Роман Слаткопо-
јац” из Петроварадина, и свим верни-
цима који су дошли да увеличају сла-
вље Шиклошана, упутио је јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски, админи-
стратор шиклошке парохије. Он је 
све присутне позвао на Ђунтир, где се 

налази некадашње гробно место де-
спота Стефана Штиљановића.

На том месту је у спомен на свети-
теља служен молебан, а том приликом 
је пререзан славски колач и благоси-
љано кољиво. Кумовала је госпођа Ка-
тица Ђурић из Болмана, у Хрватској, 
која нам је, видно узбуђена, рекла:

„Била ми је част што сам могла да 
кумујем и да припремим славски ко-
лач и кољиво. Овај дан се не може опи-
сати. Овде на Ђунтиру сви ми смо осе-

тили присуство Господа Исуса Христа, 
деспота Стефана Штиљановића, а на-
ше душе су биле испуњене правим ду-
ховним доживљајем и окрепљењем.”

По окончању молебана, присутни 
су пошли до ресторана у Шиклопу, а 
пред славски ручак изведен је приго-
дан културни програм. Најпре су на-
ступали чланови КУД-а „Рузмарин” из 
Калаза, а потом и Фолклорни ан-
самбл „Никола Тесла” из Белог Мана-
стира, у Хрватској.

Први по реду Дани Стефана Шти-
љановића у Шиклошу, које су својим 
присуством увеличали и Љубомир 
Алексов, представник српске зајед-

нице у Мађарском парламенту, Вера 
Пејић-Сутор, председница ССМ-а и 
Петар Крунић, потпредседник Само-
управе Срба у Мађарској, као и Пе-
тар Богдан, саветник земаљске срп-
ске самоуправе за северну регију, 
окончани су агапеом. Сви који су при-
суствовали прослави у Шиклошу, би-
ли су задовољни, јер је ходочасно 
место барањских Срба било центар 
окупљања српског живља.

Овај дан је био значајан духовни 
догађај, када је евоцирана успомена 
на великог родољуба и славну српску 
прошлост у овим крајевима. Истакну-
та је и важност продубљивања и очу-
вања светосавске српске православне 
вере, као и заштите споменичког на-
слеђа српског народа.

Предраг Мандић

ЂУНТИР 
НАША СВЕТА ГОРА
Присуство многобројних верни-

ка на Ђунтиру и славску атмосфе-
ру, јереј Милан Ерић искористио 
је за краће обраћање присутнима:

„Ђунтир је наша духовна Света 
Гора! Ова Света Гора и ово свето 
место нас подсећа на место рође-
ња Господа нашега Исуса Христа, и 
на Кану Галилејску, такође и на ме-
сто човека, капетана, војника Све-
тог Стефана Штиљановића. Он је 
обитавао на овим просторима не 
само својом вољом, него и вољом 
туђина, поробника, јер су га позва-
ли да нас чува и спашава, а пре 
свега да нам да љубав, смиреност, 
стрпљење и кроткост. Он је то сво-
јим животом и доказао. Његов дух 
увек овде обитава са нама.”
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СПОРТ

М ноги посетиоци Алеје велика-
на у зрењанинском Карађор-
ђевом парку остају затечени 

натписом на постаменту спомен-би-
сте др Ференца Кемења (1860–1944) 
да се ради о организатору савреме-
них Олимпијских игара (ОИ)! Да, овај 
Бечкеречанин, како се град на Бегеју 
називао у време његовог рођења и 
одрастања, не само да је остао упам-
ћен као један од оснивача Међуна-
родног олимпијског комитета (МОК), 
већ је славном Пјеру де Кубертену 
предложио обнову античких Олим-
пијских игара.

Ференц Кемењ родио се 17. јула 
1860. у Великом Бечкереку, у јевреј-
ској породици, чије је првобитно пре-
зиме према неким подацима било 
Кон. Према биографији са зрењанин-
ске интернет-енциклопедије „Зрики-
педија”, у родном граду похађао је 
Пијаристичку гимназију, а након ма-
туре 1879. наставио школовање у 

Штутгарту, на студијама германисти-
ке. Затим је у Будимпешти студирао 
математику и физику, а након што је 
1884. стекао право да предаје ова два 
предмета у гимназији, отиснуо се у 
Париз на студије романистике.

Предавања је слушао на Колеж де 
Франсу и Сорбони, а у тамошњим 
студентским круговима упознао се 
са Пјером де Кубертеном, чије су 
идеје о спорту као основи реформе 
образовања извршиле велики утицај 
на Кемења као педагога. У Паризу је 
боравио годину дана, до 1885. Исто-
ричари олимпијског покрета утврди-
ли су да је Кемењ предложио Кубер-
тену да обнови античке Олимпијске 
игре!

Након одласка из Париза, Кемењ је 
остао у контакту са Кубертеном, а 
предавао је у школама у неколико 
мађарских градова. Током свог учи-
тељевања стекао је диплому немач-
ког и француског језика. Објављивао 
је своје идеје о модернизацији и ре-
форми образовног система и био је-
дан од издавача мађарске Педаго-
шке енциклопедије. Свестрано се ан-
гажовао и у грађанском мировном 
покрету, уверен да баш спорт може 
да допринесе повезивању и сарадњи 
различитих народа и земаља.

Кемењ је почетком 1894. добио пи-
смо од Кубертена, који га је позвао на 
Међународни спортски конгрес. Одр-
жао се на Сорбони, а последњег дана 
конгреса 23. јуна, основан је МОК. 
Иако Кемењ није био присутан у Па-
ризу, Кубертен га је именовао за чла-
на МОК-а. Деран из Бечкерека постао 
је одушевљени заговорник олимпиј-
ског покрета! Године 1895. изабран је 
за секретара Националног олимпиј-
ског комитета Угарске. На првим 
Олимпијским играма у Атини 1896. 
предводио је мађарску делегацију, 
учествовао у такмичарском делу као 
судија и присуствовао многим засе-
дањима МОК-а.

Кемењ је био главни у мађарској 

делегацији и на Олимпијским играма 
у Паризу (1900) и Сент Луису (1904), 
али почео је озбиљно да смета ари-
стократским круговима. Првенствено 
због скромног грађанског порекла. У 
њему нису видели прикладног пред-
ставника Мађарске у МОК-у, па су све 
чинили да га истисну. То им је пошло 
за руком уочи ОИ у Лондону (1908), а 
сматрајући да га омаловажавају, Ке-

мењ је, и поред подршке Кубертена, 
поднео оставку на своје чланство у 
Националном и Међународном олим-
пијском комитету. Присуствовао је 
играма у Лондону, као приватно лице 
и посматрач, без контаката са Кубер-
теном и осталим члановима МОК-а.

Након ишчлањења из олимпијских 
организација, наставио је педагошки 
рад и активирао се у Мађарском ми-
ровном савезу. 

Др Ференц Кемењ, који данас почива у Алеји 
великана у зрењанинском Карађорђевом парку, 

најзаслужнији је што је крајем XIX века обновљена 
највећа спортска манифестација на свету. Страдао 
је у Будимпешти, као жртва фашистичких прогона

НАСТАВЉАЧИ ТРАДИЦИЈЕ
Традицију др Ференца Кемења данас баштине зрењанински спорти-

сти који су, с изузетком 1952, редовни учесници олимпијских игара. Фуд-
балери Бела Палфи и Милан Галић, рвач Бранислав Симић, боксер Звон-
ко Вујин, рукометаши Момир Рнић и Јовица Елезовић, веслач Милорад 
Станулов, кошаркаш Дејан Бодирога, одбојкаши Владимир и Никола Гр-
бић, ватерполиста Слободан Никић – освојили су укупно 18 медаља, од 
којих су шест златне. Прве медаље освојили су фудбалери Бела Палфи 
(сребро у Лондону 1948), Милан Галић у Риму 1960, при чему је био капи-
тен репрезентације Југославије и голгетер турнира. На овогодишњим ОИ 
у Бразилу град на Бегеју представљали су атлетичарка: Ивана Шпановић, 
рвачи Кристијан Фрис и Виктор Немеш, одбојкашице Маја Огњеновић и 
Јована Бракочевић, пливачица Катарина Симоновић и ватерполиста Сло-
бодан Никић.

ПРИЈАТЕЉСТВО СА 
ТАПАВИЦОМ

На првим Олимпијским играма 
у Атини 1896, у саставу делегације 
мађарских спортиста налазио се 
Србин Момчило Тапавица (1872–
1949). Овај свестрани спортиста и 
архитекта који је упамћен као 
пројектант зграде Матице српске 
у Новом Саду, био је велики прија-
тељ Кемења. У својим мемоарима, 
Кемењ описује необичну Тапави-
чину снагу и износи „да је он знао 
двојицу да носи испод пазуха и 
оптрчи два-три круга…”. Иако те-
шко повређен, у Атини се Тапави-
ца такмичио у рвању и дизању те-
гова, а у тенису је освојио треће 
место.

ТРАГИЧАН КРАЈ 
СУПРУЖНИКА 

КЕМЕЊ
Пред крај Другог светског рата, 

из страха да ће бити депортован 
због јеврејског порекла, 21. новем-
бра 1944. у подруму куће у Бу-
димпешти, Кемењ и његова супру-
га извршили су самоубиство. У 
Мађарској су му подигли неколи-
ко споменика. У Јегри хала спор-
това и једна школа носе његово 
име, а у родном Бечкереку су му 
подигли споменик у алеји велика-
на у Карађорђевом парку.

Подсећање на почетке модерне Олимпијаде

Зрењанинац Кемењ оживео Олимпијске игре у Атини
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Родитељи више верују својој деци него наставницима

П ример који је испричао Слобо-
дан Малушић, београдски пе-
дагог са искуством од четири 

деценије, само је једна од ситуација 
које илуструју феномен „Моје дете 
то никада не би урадило”.

– Имали смо ђака у четвртом ра-
зреду, веома агресивног, све око себе 
је растурао. У једном тренутку се 
окомио на првака ког је гурнуо низ 
степенице. Позвали смо родитеље да 
одмах дођу. Они су, међутим, без и 
трунке сумње, рекли да је то немогу-
ће и да такву неистину о свом детету 
не прихватају. Да не говорим да смо 
очевици били нас неколико наставни-
ка и гомила деце. Таквих сам случаје-
ва, нажалост, сретао много, нарочито 
последњих година. Родитељско одби-
јање проблема и неприхватања не-
пријатне истине о свом детету све је 
већи проблем – каже Малушић, који 
се баш овом темом бавио у књизи 
„Наставничке бриге”, коју је објавио 
пре неколико година.

– Догађало се да месецима ради-
мо са дететом, покушавајући да 
исправимо проблем и када смо на ко-
рак од успеха, довољна је само једна 

реченица родитеља: „Ма пусти, нема 
везе”, да све упрска и врати нас на по-
четак.

Како педагог каже, у својој књизи 
на првом месту оних који учитељима 
задају бриге нису деца, већ њихове 
маме и тате.

– Увек сам имао 100 одсто успеха, 
само тамо где су и родитељи прихва-
тили ману или неки недостатак свог 
детета – каже Малушић. – Таквих је 
родитеља, нажалост, све мање. Деци 
на руку иде и промена законодавства 
и чињеница да и родитељи и педагози 
остају без ауторитета. Оно што роди-
тељима треба да буде јасно је да де-
те треба поштовати, али му и поста-
вити границе.

Чини се да данас родитељи све ви-
ше затварају очи на помен да би њи-
хов јединац могао да буде проблема-
тичан, да би могао да се потуче, буде 
непристојан, да лаже, касније да за-
пали цигарету или побегне са часа. 
Пре верују да је лоша оцена или не-
пролазак на испиту резултат тога што 
њиховог потомка „мрзи” наставник 
или професор, него у рационалнији 
разлог – незнање.

Социолог Милана Љубичић указује 
да су у савременим породицама деца 
у центру пажње. Родитељи су им ап-
солутно посвећени и безусловно 
пожртвовани. У децу инвестирају све, 
а од деце у исто време траже мало 
или – ништа. То је један од кључних 
разлога због којег су деца постала 
моћнија од родитеља. Ако родитељи 
улажу у своју децу и време, и новац, и 
љубав, јасно је да им остаје једино да 
верују у своје „пројекте”.

Психотерапеут Зоран Миливојевић 
сматра да некритичко веровање де-
тету и безрезервно подржавање, не-
када могу бити пут за веома велике 
проблеме када дете мало поодрасте. 

Како каже, маме и тате често полазе 
од претпоставке да имају веома до-
бар однос са дететом, да им дете мо-
же све отворено рећи, без страха од 
казне. Зато су склони да верују дете-
ту које каже да није урадило оно што 
заправо јесте скривило.

– Нису ретки родитељи који не ра-
зликују своје дете од његових посту-
пака, нити себе довољно разликују 
од детета – објашњава др Миливоје-
вић. – Када неко критикује неко по-
нашање њиховог детета, они то до-
живљавају као напад на дете као 
особу, као поруку да је дете лоше, 
покварено, неспособно, али и као по-
руку да су они лоши родитељи. 

Све је мање родитеља који су спремни да прихвате 
критике на понашање својих наследника. Многи 

затварају очи и на сам помен да су њихови 
малишани често проблематични, што знатно 

отежава решавање потешкоћа

Текелија се понадао да 
ће му из тврђаве на 

време притећи у помоћ. 
Грдно се превари. Не 

знајући како да натера 
Текелију на предају, 

Фелеђхази се досети: 
„Запалите ову сламу 
поред чардака!” И 

пламен шикну…

Х ладна вода им се узбуркано ко-
витлала око узенгија. На другој 
обали, недалеко од тамног чар-

дака, белео се Текелијин шатор. Пред 
улазом је дремуцкао наоружани гра-
ничар. Без шума, без иједног јаука, 
лако га уклонише. Фелеђхазијеви 
борци се понадаше да ће за који трен 
у шатору затећи опаког Текелију, али 
уместо пуковника, у шатору затеко-
ше само његовог буновног војног 
трубача. Нож је нечујно убирао крва-
ви данак. Куруци се опрезно прима-
коше чардаку. Мердевине беху по-
дигнуте у вис.

Тад Шандор Сабо загрми: „Предај 
се, курвин сине, Рац-Текелија Јово!”

Текелија му узврати истом мером: 
„Посерем ти се ја у све што ти је све-
то!”, па ожеже кубуром у правцу ода-
кле је допирао глас. Настаде силови-
то пушкарање.

– Еј, смрдљиви Рацу, про-
пишаћеш мајчино млеко!

– Е, пасји сине, мајка ће те 
куком по Моришу тражити!

Дебеле даске нису пропу-
штале куршуме. Текелија се 
понадао да ће му из тврђаве 
на време притећи у помоћ. 
Грдно се превари.

Не знајући како да натера 
Текелију на предају, Фелеђ-
хази се досети: „Запалите 
ову сламу поред чардака!” И 
пламен шикну. Ватра се му-
њевитом брзином ширила и 
похлепно прождирала да-
ске. Загушљиви дим је убрзо 
испунио цео чардак. Немају-
ћи куд, Остоја скочи управо 
међу куруце. Да зло буде и 
веће, Гашпар се стропоштао 
и угануо чланак, а Јован, ра-
њен куршумом, суновратио 
се и поломио ногу. Одуше-
вљени куруци, дивље под-
врискујући, започеше шен-
лучење, узјахаше коње и не-
стадоше у ноћи. За њима 
остаде само киселкаст воњ 
дима и чађи. Чардак се уру-
ши, а изнад још ужарене го-
миле дрвених дирека и квр-
гавих дасака разлегло се 
злослутно грaктање избезу-
мљених врана.

Робујући у мемљивим ка-
заматима мункачевске твр-

ђаве, Јован Текелија се лагано опора-
вљао. Рана од куршума се прва заце-
лила, али поломљена цеваница је не-
упоредиво спорије срастала. Бригу о 
њему водио је један од стражара, 
Лајош Галанфи. Ногу му је свакоднев-
но умивао лозовачом и облагао све-
же наструганим кореном гавеза. Ова 
лековита биљка увелико му је убла-
жавала бол и убрзала срастање поло-
мљене цеванице.

Галанфи се према Текелији показа 
изузетно човечан. Временом су поче-
ли и да разговарају. Испрва то беху 
само штуре реченице, али како је су-
жањство трајало, стражар је све ви-
ше времена проводио у Текелијиној 
ћелији. Уочи католичког Божића, Га-
ланфи га изненади свежим хлебом и 
печеном рибом. „Ово вам је спремила 
моја супруга”, промрмља доброћуд-
ни стражар и спусти на сламу чутуру 
црног вина. „А ово вам је вино, упра-
во из мог подрума. За дан-два ево 
нам Божића, па је ред да се, као пра-
ви хришћани, присетимо Христових 
речи. Ви најбоље знате колико сте на-
ших реформатских верника унесре-
ћили, осакатили и побили. Но, није на 
мени да о томе судим. То ће уместо 
мене учинити Господ. Свакоме се, 
једном, отворе врата на путу покаја-
ња”, разговетно прозбори Галанфи и 
помало збуњен пође према вратима. 
Текелија се само накашља и једва ус-
пе да му се захвали. Обли га румен. У 
њему се, као никада до тада, заче не-
сигурна клица покајања. Утону у 
кратку тишину. (…)

Драгомир Дујмов

Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (20)

Рањавање, тамновање и опоравак

Пешак из доба Ракоцијевог устанка
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невен

ВРЕМЕПЛОВ
24. августа 1541. – Султан Сулеј-

ман Други освојио је Будим и анекти-
рао Мађарску, која је до 1686. била 
турска провинција Будимски паша-
лук. Турска је запосела централне и 
јужне делове Угарске, док су северни 
и западни део заувек остали ван тур-
ских територија и од тада су укључе-
ни у склоп Хабзбуршких земаља.

24. августа 1914. – Завршена је 
Церска битка у којој 
је српска војска под 
командом Степе Сте-
пановића потукла 
аустроугарску и од-
нела прву савезнич-
ку победу у Првом 
светском рату.

25. августа 1995. 
– Од експлозије гра-
нате на сарајевској 
пијаци Маркале по-
гинуло је 37, а рање-
но 85 људи. Пред-
ставници УН у Сара-
јеву оптужили су бо-
санске Србе за ма-
сакр цивила, а два 

дана касније авиони НАТО бомбардо-
вали су постројења Војске Републике 
Српске.

26. августа 1521. – Турци су под 
командом султана Сулејмана Другог 
Величанственог освојили Београд и 
прогласили га за седиште Смедерев-
ског санџака. Београд је постао по-
гранична тврђава из које је турска 
војска нападала Угарску и Аустрију.

26. августа 1944. – На захтев из-
бегличке владе Краљевине Југослави-
је краљ Петар Други Карађорђевић 

посебним указом од-
узео је команду ге-
нералу Дражи Ми-
хајловићу и позвао 
војску да се стави 
под команду Јосипа 
Броза Тита. Краљева 
одлука објављена је 
преко радија 12. сеп-
тембра.

27. августа 1907. 
– Краљ Србије Петар 
Први Карађорђевић 
положио је камен 
темељац за зграду 
парламента у Бео-
граду по пројекту 
архитекте Јована Ил-

кића. Градња је трајала гото-
во 30 година, а прво заседа-
ње скупштине Југославије у 
њој је одржано 20. октобра 
1936.

28. августа 1910. – На 
свечаној седници Народне 
скупштине у Цетињу, кнеже-
вина Црна Гора је проглаше-
на краљевином, а кнез Нико-
ла Први Петровић краљем.

28. августа 1960. – Умро 
је писац Сима Пан дуровић, 
један од најзначајнијих пе-
сника српске модерне са по-
четка ХХ века („Посмртне 
почасти”, „Дани и ноћи”, 
„Тамне исповести”).

28. августа 1991. – Умро 
је бивши поглавар Српске 
православне цркве патријарх 
Герман. Kао Хранислав Ђо-
рић замонашио се 1951. у ма-
настиру Студеница, а за цр-
квеног поглавара је изабран 
1958, после смрти патријарха Викен-
тија. Након што се разболео, на њего-
во место је 2. децембра 1990. изабран 
патријарх Павле.

29. августа 1526. – У бици код 
Мохача турска војска под коман-

дом Сулејмана Другог Величанстве-
ног победила је трупе мађарског 
краља Лудвига Другог, који се при-
ликом повлачења утопио у реци. 
Угарска држава се распала на три 
дела.

Сима Пан дуровић

Патријарх Герман

Будимпешта – град који 
сматрам својом кућом

У Будимпешти сам, ево, већ једну 
целу школску годину. Јако је брзо 
прошла, као да је трајала месец дана, 
а не десет месеци.

Будимпешту сам баш заволео и то 
од првог дана. Заиста је прелеп град 
и пун садржаја. Једноставно ти не мо-
же бити досадно у Будимпешти ако 
знаш да искористиш време. У граду 
има прелепих места као што су Цита-
дела, Парламент, Будимска тврђава и 
још много тога.

Када одемо кући на неки распуст, 
понекад једва чекам да се вратим у 
Пешту. Зиста, овај град сматрам сво-
јом кућом, јер ме сад већ пуно тога 
веже за њега.

Драго ми је јако што у граду има 
пуно тога што је везано за нас Србе. 
Почев од наше Светогеоргијевске цр-
кве, Српске основне школе и гимнази-
је „Никола Тесла”, разних зграда, па и 
споменика.

Ево, сада сам завршио припремни 
разред гимназије, и имам још четири 
године до факултета, али ће брзо и 
то да прође. Пошто од септембра 

идем у двојезично одељење, искрено 
се надам да ћу до матуре научити 
мађарски језик, јер бих хтео да оста-
нем у Будимпешти.

Алекса Азап

Град мојих снова
Будимпешта је већини људи град 

снова, бар сам ја тако чула од мојих 
пријатеља и познаника. Приметила 
сам кад ме неко пита где идем у шко-
лу, и кад ја одговорим: „У Српску 
гимназију у Будимпешти”, сви се 
осмехну и кажу: „Па то је град мојих 
снова!”

Пошто сам ту изјаву чула много 
пута, тек сам тад схватила колико 
сам ја заправо срећна што живим у 
овако дивном граду.

У Будимпешти има много лепих 
места које можемо видети и захва-
љујући управо њима, дата нам је мо-
гућност да обогатимо своје знање. 
Она места на која често одлазим са 
својим пријатељима из школе, то су, у 
ствари, најпосећенија места у Будим-
пешти, као што је Трг хероја на којем 
има много занимљивих догађаја.

Сваког викенда одлазим у обила-

зак Ваци улице која је најпознатија 
улица у Будимпешти. То је најпосеће-
нија улица. Понекад буде толико ту-
риста да се једноставно не може 

Литерарна остварења наших ђака

проћи од великог броја људи. Јако пу-
но ресторана има, а, такође, и лепих 
кафића које обавезно треба посети-
ти. Будимпешта је окићена и мосто-
вима који спајају Будим и Пешту, а 
њих раздваја река Дунав. Најпознати-
ји мост је Ланчани мост који на себи 
има статуе лавова. Он је познат и по 
томе што је први стални мост сагра-
ђен од камена и огромних ланаца. 
Стога је и најпопуларнији мост у Би-
димпешти. Још много прелепих мо-
стова има у мађарској престоници о 
којима бих сада могла писати, али 
сам сметнула с ума разлог због чега 
сад живим у Будимпешти.

Елем, у Будимпешти на Тргу ружа 
се налази моја школа: Српска гимна-
зија „Никола Тесла”. Захваљујући њој 
сам научила много више о овом див-
ном граду и имала сам прилике да 
обиђем сва места која су најпосеће-
нија.

Будимпешта је, сада сам сигурна у 
то, једном речју, град снова!

Николина Бицок
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ИНФО СЕРВИСКУД „Весели Сантовчани” срдачно вас позива на

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ 
30. ГОДИШЊИЦЕ ПОСТОЈАЊА

27. август 2016. од 18.00 ч.
Дом културе – Сантово

Гостујуће фолклорне групе:
КУД „Данубиа” – Нађбарачка, КУД „Марица” – Саланта, 

КУД „Рузмарин” – Калаз, 
КУД „Светозар Марковић” – Нови Сад, КУД „Врбас”

Гостујући оркестри и певачи:
Тамбурашки оркестар „Данубиа” – Баја,

„Бачка” – Гара, „Сантовачки Бећари”,
Жока Балог и пријатељи – Батмоноштор,

Даринка Орчик, певачица – Сантово,
Ана Ритгасер и Мартин Кристофер,

певачки дуо – Сантово
Водитељ и учесник програма:
Стипан Ђурић, глумац – Сантово

После програма:
Бал на Главном тргу у Сантову

(у случају кише – у Сватовској сали)
Госте ће забављати:

Оркестар „Бабра” – Будимпешта и Тамбурашки оркестар 
„Бачка”, уз пратњу хармоникаша Радована Марића

Срдачно вас очекујемо на нашој свечаности!
Свима који су у могућности да новчано помогну наш 

рад, унапред хвала!
Број рачуна: 51000163-17002815

ПРОСЛАВА У ЛОВРИ 
ПОВОДОМ ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ

Срби из Ловре срдачно вас позивају на балове, 
који ће бити одржани 28. и 29. августа 2016. године 

у Дому културе
28. августа:  у 20.00 часова – игранка уз музику 

Оркестра „Покладе” из Мохача 
у 20.30 – наступ КУД-а „Јантра”

29. августа:  у 20.00 часова – игранка уз музику браће 
Барић из Сантова

САОПШТЕЊЕ 
СРПСКИХ НЕДЕЉНИХ НОВИНА

У тексту о прослави Светог Илије у Чобанцу, у 32. ового-
дишњем броју Српских недељних новина, објавили смо и ин-
формацију да је храмовна слава Чобанчана обележена 26. 
јула, у част Светог Архангела Гаврила. После овог чланка, до 
нас је стигло негодовање, уз усмени предлог за „укор“ глав-
ном уреднику, јер „не зна која је слава у Чобанцу“ о којој но-
вине пишу, а у вези с тим изнето је и питање: „Да ли уредник 
чита новине које уређује?“.

Проверавајући извор информације коју смо објавили, 
установили смо да је реч о истинитој чињеници, која је у на-
шем листу до сада објављивана у више наврата, у различитим 
приликама. Подсећамо да је, говорећи о заветној и храмовној 
слави Чобанца, помашки парох, отац Љубисав Милисавић, на 
Илиндан 2015. године, у својој беседи након богослужења на 
„Бунарчићу“, поред осталог рекао: 

„Желим да вам напоменем да је то онај светитељ и про-
рок пред којим громови тутње, небеске силе слушају, а који 
управља свим изворима и свим водама. То су добро знали и 
наши преци, када су баш оваква места бирали за окупљања и 
своја саборовања, али не само своја, већ као што видите и на-
ша, хвала Богу ево све до данашњег дана. Ово није храмов-
на слава Чобанца, она је била обележена 26. јула у част 
Архангела Гаврила. Интересантно је да су Чобанчани иза-
брали живе светитеље за обе славе које прослављају. Као 
што знамо, Гаврило као анђео је жив и не умире, а пророк 
Илија се узнео на небо у огњеној кочији. Ипак се и овим све-
титељима реже колач и освећује кољиво.”

Овај део његове беседе, који је наш новинар снимио, пре-
нели смо у 33. броју СНН-а, 13. августа 2015, тако да су заин-
тересовани још тада имали прилику да сазнају назив храмов-
не славе у Чобанцу.

Председник Српске самоуправе у том месту, др Војислав 
Ластић потврдио је за наш лист да је слава српске цркве у 
Чобанцу Св. Архангел Гаврило, а не Свети Илија.

„Храмовна слава цркве у Чобанцу је Св. Архангел Га-
врило, а слава „Бунарчића” је Св. Илија. Отац Љубисав 
Милисавић је пре неколико година предложио да Чобанчани 
прослављају Светог Илију, јер је храмовна слава Калаза, та-
кође, Свети Архангел Гаврило. Чобанчани су се сложили и за-
то већ годинама славимо заветну славу Чобанца, док хра-
мовну само обележавамо“, истакао је др Војислав Ластић.

Редакција Српских недељних новина

КУД „Вук Караџић” из Грабовца код Трстеника 
донео је одлуку да распише

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ 
НА ТЕМУ „СЕЛО”

Признање се састоји од повеље и прикладне награде. 
Одлуку о избору најбољих радова донеће трочлани жи-
ри, именован од стране оснивача конкурса. Награде ће 
бити уручене у Грабовцу (Трстеник), крајем септембра 
2016. године.

Конкурс је расписан до 1. септембра 2016.
Лекторисане радове писане на српском језику, у три 

примерка, потписане шифром слати на адресу: КУД „Вук 
Караџић” Грабовац, 37240 Трстеник (за конкурс)

Радови који стигну после 1. септембра 2016. године, не-
ће бити оцењивани.

У посебном коверту доставити: решење шифре, крат-
ку биографију са библиографијом аутора, поштанску и 
имејл адресу и број телефона.

Допунске информације можете добити на телефоне: 
+381 64 44 77 553 и +381 62 83 35 205, или на имејл адресу: 
mmshika@gmail.com

КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ
НА ТЕМЕ „СЛОБОДА” И „ЈУЧЕ И СУТРА”

Српски народни форум расписује први конкурс за кратку 
причу на теме: „Слобода” и „Јуче и сутра”. Слобода као стање 
или недостатак, простор самоостварења. Слобода која се же-
ли, осваја, губи и тражи. Ослобађање духа, ума и тела. Сло-
бодне љубави и љубави без слободе. Људске слободе и права. 
Лишеност слободе, заточеништво. Друштва без слобода и бор-
ба за њих. Јучерашњица и сутрашњица као терети и нови хори-
зонти; идеал и стигма.

Приче могу бити било којег жанра, с обзиром да наше те-
ме остављају приличан спектар могућности.

Три најбоље приче биће награђене комплетом књига, а све 
остале које уђу у шири избор биће током пролећа 2017. 
штампане у заједничкој збирци, те ће парцијално бити и обја-
вљиване на нашем порталу.

Конкурс је отворен до 1. новембра, а резултати ће бити 
објављени до 10. децембра 2016. године.

Приче треба да буду написане на српском језику и писму, 
не дуже од 8000 карактера (до 3 куцане стране), откуцане у 
Word документу, Times New Roman фонтом, форматом 12 (уз 
обавезно коришћење слова Ћ, Ђ, Љ, Њ, Ш).

Приче шаљите на имејл адресу: snf@europe.com
Уз причу доставите и биографске и контакт податке.
Један аутор може послати до три приче.

Зоран Којић,
главни уредник и генерални секретар СНФ-а
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СА ЛИЦА МЕСТА Још један српски ресторан у центру Пеште

„Београд грил” мами пролазнике – мирисима и укусима

Б удимпешта има много-
бројне ресторане са нај-
разноврснијом понудом, 

али су ретки они који се могу 
похвалити чињеницом да хра-
ну спремају и госте услужују 
24 сата дневно. Није много ни 
оних који и у ситне сате могу 
да вам припреме праву Кара-
ђорђеву шницлу, синоним за 
традиционалну српску храну, 
коју неизоставно поручују сви 
туристи у Београду.

Сасвим је природно да се 
једно такво место добрих ми-
риса и укуса управо зове „Бео-
град грил”, јер се у српској 
престоници нарочито често 
огладни ноћу, па велики број, 
посебно младих људи, зна сва 
добра места са пљескавицама 
или ћевапима у лепињи.

Управо тај дух Београда, 

шмек доброг роштиља и предусре-
тљивост веома срдачних и комуникат-
нивних домаћина, може се наћи неда-
леко од Калвиновог трга, на Улеи бу-
левару, којим се у мађарску престони-
цу стиже из правца југа. Осим што мо-
жете наћи традиционалну српску 
храну током дана и читаве ноћи, тамо 
можете и да проћаскате са вредним 
конобарима, на српском језику.

Власници, млади, али искусни уго-
ститељ из Београда и рођена Том-
пљанка, решени су да изађу у сусрет 
свим гостима, да се они у ресторану 
осећају пријатно, и да храна увек бу-
де свежа и добро припремљена. Обо-
је скоро углас кажу:

– Имамо добре добављаче за ква-
литетно месо и свеже поврће, а за до-
бре пљескавице, ћевапе или праву Ка-
рађорђеву шницлу, морали смо да до-
ведемо роштиљџију из Србије, јер се 
једино тамо праве овакви специјалите-
ти. Желели смо да укус буде аутенти-
чан и у томе смо, према речима наших 
гостију, успели. Недавно су у наш ре-
сторан ушле девојке из Холандије, ко-
је су пре посете Будимпешти, борави-
ле у Београду, и одмах се одушевиле 
нашим пљескавицама у лепињи. Тако-

ђе, имамо сталне госте из Кинеске ам-
басаде, који веома воле нашу храну. 
Долазе, наравно и многи наши људи, 
као и сви они који воле балканску ку-
хињу. Редовни посетиоци у ситне сате 
су мађарски музичари који, када завр-
ше са својим послом, долазе управо 
овамо на укусан залогај током ноћи.

Карађорђева шницла је, иначе, је-
дан од најпознатијих српских специ-
јалитета, који се састоји из прженог 

ролованог телећег или свињ-
ског меса пуњеног кајмаком, 
претходно уваљаног у изму-
ћена јаја и презле. Обично се 
сервира са тартар сосом, ли-
муном, бареном боранијом и 
помфритом. Ова шницла је 
добила назив по српском во-
жду Карађорђу Петровићу, а 
њен аутор је познати кувар 
Милован Мића Стојановић, ко-
ји ју је изумео 1959. године.

И док се рестораном шири 
мирис добре хране, пробамо 
укусне залогаје пуњене пље-
скавице, кобасица на роштиљу 
и ћевапа, уз још увек топлу и 
меку лепињу. Уз главно јело, 
могуће је поручити и „шоп-
ску” или „урнебес” салату, ај-
вар или печену паприку, а он-
да све засладити популарним 
„чиз-кејком”.

Д. Б.

Недалеко од Калвиновог трга, у срцу Пеште, 
ресторан који је отворио предузимљив пар из 

српских крајева, својом понудом привлачи све који 
воле специјалитете српске и балканске кухиње

ОТВОРЕНИ И ЗА 
ПРИРЕДБЕ

Власници „Београд грила” кажу 
да желе да понуду прошире и до-
маћим питама, буреком и пеци-
вом, а простор поред ресторана је 
већ обезбеђен и ускоро ће бити 
управо искоришћен у ту сврху. Та-
кође, намера власника „Београд 
грила” је да у наредном периоду 
понуде сарадњу организаторима 
приредби, фестивала и различи-
тих догађаја, а већ сада раде све 
врсте кетеринга и доставе хране 
на подручју града.

РЕЦЕПТ 
ЗА ЛЕСКОВАЧКУ ПЉЕСКАВИЦУ

Састојци за 1 килограм ћевапа: јунеће месо – 0.5 кг плећке, 0.4 кг вра-
та, 0.1 кг потрбушине, 20 грама соли – (2%), 100-150 грама свињске масти 
(10-15%).

Месо се исече у коцке 3-5 цм и посоли.
Месо се добро измеша и остави да одлежи 5-6 сати. После тога, меље 

се на решетки пречника 8-10 милиметара. Добро се измеша и остави у 
фрижидер да одстоји још 8-12 сати.

Након тога, месо се поново самеље на решетки промера 3-4 милиме-
тра, додаје се маст и добро измеша. Такво месо треба да одлежи још 2-3 
сата у фрижидеру.

Непосредно пре стављања на роштиљ, месу се може додати и мало 
црног лука (ситно сецканог), туцане или зелене љуте паприке (ситно сец-
кане) и мало бибера. Може се додати и тврди качкаваљ, сечен на коцки-
це – 5 милиметара.

Све се добро измеша, формира у лопте од 200-250 грама и ставља 
између 2 целофана намазана уљем. Тада се равномерно притисне ку-
хињском даском и добије формирана округла пљескавица, дебљине 
1-1,5 цм.
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