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ПОЛИТИКА

Политички коментар

Пројектил-демократија 
не посустаје

У име заштите људских права, менторско деловање 
Вашингтона практично се увек сводило на ракете 

које праште по цивилима. У срцу Европе, на 
Блиском и Средњем истоку, свеједно…

М илосрђе у рукама Америке 
попримало је различите об
лике: од бомби које су пада

ле по нама 1999. године, преко фи
нансирања ратова зарад освајања 
нафтних изворишта, до лиферовања 
оружја Израелу, актуелног ових да
на.

У име заштите људских права, 
менторско деловање Вашингтона 
практично се увек сводило на ракете 
које праште по цивилима. У срцу 
Европе, на Блиском и Средњем исто
ку, свеједно. Једном руком Бела кућа 
у Тел Авив шаље тенкове, а другом, 
оном ваљда прислоњеном на срце, 
заговара примирје између Израелаца 
и Палестинаца, грдећи екстреми
стички Хамас. Откако су „куле бли
знакиње” пале у терористичком напа
ду 2001. године, Америка као да нема 
друга посла осим да пројектилима 
„уводи демократију” широм планете. 

Жртве су, као увек, неки далеки мали 
људи.

Интереси заоденути у борбу за ту, 
такозвану демократију, отворили су 
фронтове у Ираку, Сирији, Израелу, 
Авганистану, Нигерији, Либану… У 
Либији, апсурдно, председник парла
мента полаже заклетву 1500 киломе
тара далеко од престонице, јер се на 
улицама Триполија воде борбе пара
војних група.

Истовремено, џихадисти исламске 
државе Сирије и Леванта имплементи
рају шеријатско право на територији 
самопроглашеног калифата, од севера 
Сирије до истока Ирака. Гине се на све 
стране. Америка, ипак, губи свуда где 
интервенише, а за њом остају ратишта, 
кланице, безумље. Рат у Сирији однео 
је 170.000 живота. Само у Гази, 2.000 
људи, од чега четири стотине деце, 
жртвовано је за демократију. Чију?

Ивана Станојевић

Иван Мркић:

Санкционисањем Русије Србија би казнила себе
Kакво би било дејство наших санкција према једној 
земљи попут Русије? Разуме се да то у привредном 
смислу Русији не би могло да науди. Чини ми се да 

бисмо тим санкцијама ефикасно санкционисали 
сами себе – каже Иван Мркић, саветник 

председника Србије и доскорашњи 
шеф дипломатије

О длучно сам против санкција 
Русији. Не само из историјских 
и бројних моралних разлога, 

већ и због рационалног привредног 
рачуна – истакао је Мркић у интер
вјуу београдским „Новостима”.

Ако упоредимо последице које 
би произашле из придруживања 
санкцијама и негативне ефекте 

отпора према захтевима ЕУ, чи-
ји део Србија жели да постане, 
шта каже прорачун – на којој 
страни је минус 
већи?
– Не бих се бавио 

последицама хипоте
тичних „кобних” одлу
ка. Питање односа 
према ЕУ и Русији не 
би ни смело да се 
формулише као „или
или”. Дакле, наставља
мо сарадњу са Руси
јом и појачавамо брзи
ну преговарања са ЕУ 
чијем чланству тежи
мо, што смо својевољ
но изабрали као прио
ритет. Наша земља је 
била под дугим и не
праведним санкцијама. Народ је тр
пео, а не политичка елита. Да ли би 
сада било људски да ми некоме заво
димо санкције?

Москва је проценила да може да 
се суочи са проблемима које јој 
доносе казнене мере. Због чега, 
онда, толико инсистирање да и 
Србија у њима учествује?
– Нисам осетио ништа приближно. 

„Инсистирање” није обележило било 
који разговор нашег председника То
мислава Николића са страним зва
ничницима. Моје искуство је исто, а 
срећем се дневно са мноштвом амба
садора и представника ЕУ. Током по
сете помоћника државног секретара 
САДа, гђе Викторије Нуланд нијед
ном речју тако нешто није тражено. 
Напротив, изражено је пуно разуме
вање за наше пријатељство и специ
јалне везе са Русијом. Било је безброј 
спекулација у медијима да је Феде
рика Могерини, министарка иностра
них послова Италије и актуелни пред

седавајући ЕУ, дошла да нас „уцени”, 
а ништа слично се није десило.

Може ли Брисел да се послужи 
одлагањем отварања поглавља 
у преговорима о чланству са Ср-
бијом, док се она јасно не опре-
дели за једну страну?
– Неће бити одлагања. Обрнуто: 

важно је да се темељно спремамо за 
преговоре и да у сваком тренутку 
знамо шта хоћемо, а да је то ускла
ђено са стратешким циљем, учлање
њем у ЕУ. Истина је да је ЕУ изнела 
очекивања да ће Србија у наступају
ћим месецима и годинама бити у 
стању да се чешће придружује 
спољнополитичким ставовима ЕУ. То 
је нормално и чинићемо све да буде
мо у могућности да подржимо нашу 
будућу европску породицу. Али, 
опет, и само, после подробног про
цењивања у чему су наши витални 
интереси. Некада ћемо жртвовати 
парцијалне интересе у име солидар
ности са пријатељима у ЕУ, али ника
ко не смемо дозволити да погре
шним одлукама губимо све, па и на
ше основне принципе. 

РЕФЕРЕНДУМ 
НЕПОТРЕБАН

Да ли су санкције Русији те-
ма специфичне тежине да би 
о њој требало да се изјасне и 
сами грађани на референду-
му?
– Мислим да знам какав би био 

резултат таквог изјашњавања и да 
би оно потврдило исправност по
литике коју доследно спроводи 
држава. Верујем да би се у некој 
анкети велика већина нашег наро
да изјаснила против референду
ма, јер је излишан. То је веома 
скуп подухват, предвиђен за пита
ња од конституционалног значаја, 
а може и да узаври политичке 
страсти. Губило би се време, а па
жња је преко потребна да би се 
обавиле све најављене реформе 
наше владе.

БЕЗ „ПРЕСЕЦАЊА”
Хоће ли притисци ићи до 

тачке када ће Србија морати 
да пресече: ЕУ или Русија?

– Нема „пресецања”. Настојаће
мо да учинимо све да усклађује
мо ставове са ЕУ. Искрено се нада
мо да ће Украјина и Русија, две 
братске, словенске земље да изна
ђу решење мирним путем и учине 
све казнене мере сувишним.
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БИТИ НЕУТРАЛАН, 
ШТА ЈЕ ТО? (1)

Све док Србија спроводи Бриселски 
споразум и гради капитализам, 
Вашингтон неће бити претерано 
љубоморан због њених присних 

односа са Русијом

Д а ли се може бити неутралан и оста
ти најбољи пријатељ Русије западно 
од Доњецка? Амерички одговор ће 

вас изненадити: може! Барем у мери у ко
јој неутралне земље могу да учествују у 
војним операцијама НАТОа, рецимо у 
Либији и Авганистану. Све док Србија 
спроводи Бриселски споразум (консоли
дује Косово) и спроводи реформе (гради 
капитализам), Вашингтон неће бити пре
терано љубоморан због присних односа 
Србије и Русије.

Коначно, Русија више није Совјетски 
Савез него капиталистичка земља с којом, 
истина, Вашингтон тренутно има пробле
ма, али чак и они могу помоћи да Евро
пљане који су се у својој кризи превише 
загледали у Москву врате у евроатлант
ско јато. Колико ће успети, видеће се за 
месец дана када у Велсу почне следећи 
самит НАТОа.

Ни неутралност није више оно што је 
била. Шведска и Финска, на пример, за се
бе кажу да више нису неутралне него зе
мље које нису сврстане. Генерале у Бри
селу нервирају неутрални партнери који 
неће да уђу у НАТО (и напуне његове 
празне касе) али хоће да се њихов глас 
слуша у Атлантском савету. Чак и по
следњи бастион неутралности у Европи – 
Швајцарска – прави разлику између ста
туса неутралности у међудржавним ра
товима и политике неутралности у уну
трашњим ратовима где следи своје инте
ресе.

Пошто оних првих више готово и не
ма (и украјинска криза у основи је гра
ђански рат), Швајцарска је себи остави
ла одрешене руке у савременим криза
ма.

На пример, ни Берн није увео Русији 
санкције, али је прописао да се све неуо
бичајене активности пословних људи и 
депонената у швајцарским банкама из 
кризом захваћеног региона морају прија
вити влади. Американце, ипак, нервира 
„претерана неутралност” Швајцарске у 
украјинској кризи.

Преведено на свакодневни језик, то 
значи да су Швајцарци као председавају
ћи ОЕБСу овом послу приступили „биро
кратски” неутрално и избегавајући ризич
не политичке потезе. Упркос негодовању 
Американаца, наставили су да се консул
тују с Москвом и, на крају, изашли са за
једничким предлогом политичког реше
ња кризе.

Ни Берн, вероватно, нема илузија да ће 
тај предлог уродити плодом у време ка
да је Украјина постала полигон за поли
тичко надгорњавање Вашингтона и Мо
скве, али на швајцарско председавање 
ОЕБСу у време кризе многи гледају с 
одобравањем. (…)

Предраг Симић,
професор Факултета политичких наука

Мађарска медијска сцена

Хоће ли нам ТВ екрани бити „чистији”?
Да ли ће могући одлазак телевизије РТЛ Клуб из 

мађарског информативног простора, услед 
најављеног опорезивања, значити да ће нам са 

малих екрана стизати мање насиља, примитивизма 
и кича, којима већ више од две деценије ова 

телевизија настоји да публици наметне 
културолошки модел који са културом нема 

додирних тачака?

Н ајмоћнија европска ТВ компа
нија РТЛ, са седиштем у Лук
сембургу, у последње две де

ценије је, захваљујући присуству свог 
сигнала у информативном простору 
многих земаља, у прилици да ди
ректно обликује јавно мњење на на
шим меридијанима. Деведесетих и 
почетком двехиљадитих година, ка
да су земље у тзв. транзицији, на кон
курсима уступале своје националне 
фреквенције домаћим и страним ТВ 
компанијама, РТЛ је по правилу био 
тај коме се није смело, ни могло рећи 
„не”.

Тамо где би РТЛ покуцао, 
врата су морала бити отво
рена беспоговорно, широм и 
одмах.

Доласком у Мађарску, 
телевизија РТЛ Клуб је пре 
више од две деценије гле
даоцима сервирала много 
тога новог, како у техничко
визуелном, тако и у про
грамском смислу. Гледаоци 
су до тада били навикнути 
на свеколику тромост др
жавне социјалистичке теле
визије, која се огледала у 
производњи и емитовању 
програма застарелом тех
нологијом, постојању веома 
круте програмске шеме и 
шаблонски рађеним емиси
јама у свим продукцијским сегмен
тима – од информативног до забав
ног програма.

Зато су многи били пријатно изне
нађени, када су открили да се на ка
налу РТЛ Клуба могу погледати пот
пуно другачији садржаји: добар део 
емисија емитован је уживо, у виду 
контактпрограма, са саговорницима 
у студију, укључењима репортера са 
лица места, а дигитална техника учи

нила је да све што је долазило са 
екрана – од атрактивних ТВ реклама, 
преко најавних и одјавних шпица, до 
наступа музичких звезда, изгледа ве
ома уверљиво, ни налик дотадашњој 
програмској понуди.

Међутим, убрзо се испоставило 
да се испод бљештавог шаренила 
РТЛ Клуба, произведеног уз помоћ 
најмодерније телевизијске техноло
гије, слаткоречивих, вицкастих или с 
предумишљајем хистеричних води
теља, крију веома велике садржајне 
празнине. Информативноаналитич

ки, образовни, духовни и културно
уметнички ТВ садржаји, чији обим и 
квалитет у многоме утичу на мен
тално и духовно здравље нације, 
као и на ниво њене опште културе и 
очување традиционалних вредно
сти, нестали су са екрана. Задржали 
су се у појединим емисијама др
жавне телевизије, која је из наведе
них разлога и своје не толико ко
мерцијалне позиције, све више тону

ла у медијски понор из којег се још 
није извукла.

После вести да је влада премијера 
Виктора Орбана донела прописе ко
јима уводи нови порез за медије, са
мо је неупућене гледаоце могла да 
изненади информација да је у ди

ректну одбрану позиције 
РТЛа у Мађарској, стало 
највише владајуће ЕУ тело – 
Европска комисија. Комесар
ка за дигиталну агенду 
Европске комисије Нели 
Kрус, оценила је да „увође
ње новог пореза заправо по
гађа један медиј у Мађар
ској, а то је РТЛ” и да је реч 
о „угрожавању слободе ме
дија”.

Челници РТЛа, који има 
огранке у 34 земље, због 
одлуке мађарске владе има
ће годишње за 15 милиона 
евра већа фискална оптере
ћења. „Закључак је јасан – 
циљ је да се РТЛ отера из 
Мађарске. Влада не жели 
радиодифузно предузеће у 

власништву странаца. Зато користи 
увођење неправедног пореза, како би 
отерала оне које види као претњу за 
своју власт”, навела је Нели Kрус.

Госпођа Крус је, можда, делимич
но у праву: притисци на медије у Ма
ђарској трају већ низ година, не би ли 
се проток информација централизо
вао и тако утихнула критичка реч. 
Међутим, када је у питању РТЛ, оста
је нејасно зашто би његов нестанак 
био повезан са овом тенденцијом, ка
да су се критички ставови на рачун 
владе, са његове фреквенције могли 
избројати на прсте једне руке?

Изгледа да је требало сачекати да 
финансијска криза у Мађарској до
стигне највишу тачку, па да се власти 
сете како би додатно опорезивање 
прихода највеће медијске групације 
у Европи, могло имати вишеструко 
позитивне ефекте. Онај највећи би 
свакако био попуњавање државног 
буџета делом новца који РТЛ Клуб 
убира од реклама, док су остали ве
зани за могућност да се ова телеви
зија због тога повуче из Мађарске. То 
би уједно значило и нестанак са екра
на оних програмских садржаја који 
ни у једном свом сегменту не допри
носе културном, едукативном, ду
ховном, економском, научном, нити 
било каквом другом напретку попу
лације којој су намењени.

Драган Јаковљевић

СЕНЗАЦИЈА УМЕСТО ИНФОРМАЦИЈЕ
РТЛ Клуб, баш како то чине и неке друге телевизије у Мађарској, вео

ма вештим средствима медијске манипулације, гледалишту већ две де
ценије нуди сензацију уместо информације, пропагирање најбруталнијег 
насиља уместо филмске уметности, форсирање примитивизма у најра
зличитијим облицима уместо забаве, док су едукативне програме заме
нили садржаји са јасним циљем да се оскрнави човеково право на при
ватност, као један од најчвршћих постулата на коме почива европска ци
вилизација.

Споменимо само један од мноштва примера који би могли да потврде 
ове констатације: телевизија РТЛ Клуб у Мађарској, већ више од дваде
сет година, сваке вечери, у ударном термину од 20 часова, емитује ис
кључиво филмове који обилују најбруталнијим сценама убистава и ма
сакрирања људи, силовања, злостављања жена и деце, разарања и дру
гих видова најагресивније деструкције. Од овакве филмске понуде не 
одустаје се чак ни у време верских и државних празника, нити се избор 
жанрова прилагођава другим, актуелним околностима. Све ово посма
трача наводи на закључак да су промовисање насиља и наметање агре
сије и примитивизма као друштвено пожељних културолошких модела у 
мађарском друштву, примарни задаци ове телевизије.
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Заседала Српска самоуправа у Сегедину

Сународници позвани да се 
упишу у бирачки списак

Сви српски активисти треба да се заложе како би 
се што више наших сународника уписало у бирачки 

списак. То ће бити примарни задатак и Српске 
самоуправе у Сегедину, речено је 

на седници тог тела

С едницом Самоуправе Срба у 
Сегедину председавао је Томи
слав Роцков, а осим чланова тог 

тела, присуствовао јој је и протона
месник Павле Каплан, сегедински па
рох.

На заседању је највише било речи 
о јесењим мањинским изборима. Су
герисано је да сви српски активисти 
треба да се заложе да мотивишу на
ше сународнике да се упишу у би
рачки списак, а то ће бити примарни 
задатак и Српске самоуправе у Сеге
дину. Рок за упис припадника народ
ности је 26. септембар ове године.

У оквиру посебне тачке дневног 
реда разговарало се о реновирању 
ходника зграде црквене општине. По
што су сегедински Срби на конкурсу 
добили средства од самоуправе гра
да, одлучено је да се у септембру 
месецу окречи и уреди ходник овог 
објекта, а за обнову технике у седи

шту представничког тела Срба, по
бринуће се месна Српска самоупра
ва.

Присутни су се сложили да ове го
дине у оквиру манифестације „Дани 
српске културе у Сегедину”, публици 
треба понудити богат програмски са
држај. Организатори, предвођени Бо
ривојем Русом, настојаће да приреде 
књижевне вечери које ће окупити пи
сце из Србије, Румуније и Мађарске. 
У плану је одржавање концерта ду
ховне музике у српском православ
ном храму, а биће организоване и 
изложбе, мала школа српског плеса, 
гастрономско вече и друго.

Новина у серији програма биће по
сета Вашархељу и Чонграду. Биће то 
прилика да Срби из Сегедина обиђу 
српску православну цркву у Вашар
хељу и родну кућу Милоша Црњан
ског у Чонграду.

П. М.

У црквеној општини у Шиклошу постоји идеја да 
брдо Ђунтир, где је некада био сахрањен Свети 

Стефан Штиљановић, постане још једно 
састајалиште и поклоничко место Срба не само 

из Мађарске, већ и сународника из читавог 
нашег региона

С рби у Барањи су се и ове годи
не, 10. августа присетили Светог 
Стефана Штиљановића, капета

на и некадашњег браниоца Шиклоша. 
Позиву да се што већи број Срба оку
пи на Ђунтиру, где су некада почива
ле мошти последњег кнеза паштров
ског, добротвора и српског светите
ља, одазвали су се многи гости из ма
ђарског и хрватског дела Барање, па 
и из других крајева. Ово вековно хо
дочасно место у близини Шиклоша 

окружено је виноградима, а ходоча
сници су и ове године показали да не 
заборављају своје претке.

Одласку на Ђунтир претходила је 
света литургија у српском православ
ном храму. Богослужење су предво
дили јереј Милан Ерић – парох печуј
ски, администратор шиклошке паро
хије, јереј Јован Бибић – парох санто
вачки и ђакон Андраш Штријк.

Јереј Ерић је подсетио да је и све
ти храм у Шиклошу посвећен једном 

војнику – Светом великому
ченику Димитрију Солун
ском. Он је уједно изразио 
задовољство што се сваке 
године повећава број верни
ка који долазе на овај дан у 
шиклошку српску цркву и на 
Ђунтир.

По окончању богослуже
ња верници, предвођени је
рејем Ерићем, отишли су на 
свето место како би одали 
почаст деспоту Штиљанови
ћу, који је 1515. године сахра
њен на брду Ђунтир. У при
суству педесетак српских 
православних верника, пре 
свега из Шиклоша и околине, 
као и групе верника из Хр
ватске и Републике Српске, 
служен је молебан и отпојан 
„Оче наш”.

Администратор шиклошке парохи
је искористио је прилику да се захва
ли члановима малобројне шиклошке 
заједнице на томе што сваке године 
обележавају празник и одају пошту 
овом великом човеку пореклом са 
приморја, из Паштровића. У црквеној 
општини у Шиклошу постоји идеја о 
томе да ово место, поред манастира 

у Грабовцу, постане још једно саста
јалиште и поклоничко место Срба не 
само из Мађарске, већ и из Србије, 
Хрватске, Босне и Херцеговине и ре
гиона уопште.

Славље је затим настављено заку
ском, а након кратког боравка на 
Ђунтиру, српски православни верни
ци предвођени свештенством, упути

ли су се до Харкања, где је у 
једном од угоститељских 
објеката приређен ручак, у 
организацији Самоуправе 
Срба у Шиклошу. То је била 
и прилика за дружење и ћа
скање о славној прошлости 
српског народа у Шиклошу, 
где се вековима марљиво ра
ди на очувању светосавског 
православља и чувању успо
мене на Светог Стефана 
Штиљановића.

Предраг Мандић

СЛАВЉЕН И У МАЂАРСКОЈ И У ХРВАТСКОЈ
Присутним ходочасницима на Ђунтиру, међу којима су били и Љубо

мир Алексов, председник, и др Милица Павлов, потпредседница Самоу
праве Срба у Мађарској, обратио се јереј Милан Ерић, који је указао на 
важност очувања вере у народу и нагласио:

– Свети Стефан Штиљановић је бранио свој народ од најезде Турака, 
туђинаца. Његова војска је чувала територије чак до Хрватске, па стога 
и Епархија осијечкопољска и барањска Светог Стефана Штиљановића 
слави као своју крсну славу. Ми га прослављамо јер је он овде храбро 
окончао свој живот. Добри људи, наши преци, сахранили су га на брду 
Ђунтир, где је подигнут крст у његову част. Обећали смо да нећемо до
зволити да тај крст зарасте у коров. Уз Божју помоћ ћемо и даље одржа
вати наше светилиште и прослављати дан посвећен Светом Стефану 
Штиљановићу.

Ходочашће у спомен на Светог Стефана Штиљановића

Почаст за храброг браниоца Шиклоша
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Киша успорила зидање печујске цркве

У току је зидање трећег 
нивоа торња

Кишовито време, које је преовладавало овога лета, 
донекле је пореметило динамику изградње новог 

српског православног храма у Печују, али се 
грађевинари ипак надају да ће испоштовати 

планиране рокове

К ише је овога лета било и преви
ше, али с повратком лепог, сун
чаног времена, извођачи радо

ва и српски православни верници у 
Печују, предвођени јерејем Миланом 
Ерићем, парохом печујским, повра
тили су наду ће све поново кренути 
планираним током, када је реч о из
градњи цркве. Иако су годишњи од
мори у току, менаџмент пројекта 
„Драгоцености Печуја” редовно за
седа и анализира ситуацију, контро
лише фазе изградње, евидентира не
достатке и предлаже решења. Тре
нутно је у току зидање трећег нивоа 
торањског дела, очекује се поста
вљање оплата при бетонирању, обез
беђење противпожарних врата итд. 

Такође се предвиђа и одлука нару
чиоца и архитекте о боји дрвене кон
струкције.

У сваком случају, фирма одговор
на за грађевинске радове ће настоја
ти да, с побољшањем временских 
услова, надокнади изгубљено време. 
Тако се очекује да и рана јесен про
текне у знаку бројних етапних радо
ва, већ се размишља и о адаптацији 
просторија у којима сада функцио
нише српска православна капела. Ту 
ће, како је планирано, нићи регионал
на црквеноуметничка збирка која ће 
сведочити о богатом духовном и ма
теријалном наслеђу српског народа у 
Барањи.

П. М.

Активности парохијана у Липови

Позлаћују имена својих 
некадашњих свештеника

Уређење цркве, њене порте и српског гробља, за 
Србе у Липови су стални задаци, али се исто 

старају и да очувају успомене на своје 
некадашње парохе

Г ости који су недавно присуство
вали прослави храмовне славе – 
Ивањдан у Липови, са радошћу 

су коментарисали шта је све урађено 
на уређењу српског православног 
храма и у порти ове светиње. На ула
зу у цркву стоји плоча посвећена Ни
канору Грујићу, рођеном у Липови, 
потоњем владики пакрачком. Реч је о 
врсном црквеном говорнику и песни
ку познатијем под именом – Срб Ми
лутин.

Монографија историчара Милана 
Дујмова садржи драгоцене податке 
о некадашњим свештеницима који су 
служили у овом насељу, па су члано
ви Самоуправе Срба у Липови, пред
вођени председником Николом По
повићем, одлучили да поставе плочу 

са именима свих свештеника који су 
ту службовали од 1759. године па до 
данас, и на тај начин одају пошту сво
јим духовним пастирима.

Листа свештеника почиње именом 
Милоша Вукдраговића, који је верни
ке у Липови предводио од 1759. до 
1774. године. Наведено је 27 имена, а 
на крају је име јереја Милана Ерића, 
пароха печујског и администратора 
парохије у Липови. На челу малоброј
не српске православне пастве у овом 
барањском насељу отац Ерић се на
лази од 2011. године.

Како нас је обавестио Никола По
повић, Српска самоуправа у наред
ном периоду жели да позлати имена 
свих свештеника који су становали и 
службовали у Липови. Ради се о де
сетак свештеника, а последњи међу 
њима је био парох Мирослав Мар
тић. Липова од 1974. године нема 
сталног свештеника и на чело паро
хије увек је именован администра
тор.

Поред постављања ове мермерне 
плоче у женском делу цркве, у порти 
светиње видљива је и обнова зида, 
који је окречен. Самоуправа Срба у 
Липови је планирала да обнови и 
крст, али средства по овом захтеву 
нису одобрена на конкурсу.

Сходно материјалним могућно
стима мештани чине све како би очу
вали трагове српске прошлости и 
споменичко наслеђе, са жељом да и 
убудуће уређују српски православни 
храм и порту. Посебна пажња посве
ћује се и српском православном гро
бљу које се, кад год затреба, чисти и 
уређује.

П. М.

У записнику програма који је пот
писала Српскомађарска међу
владина мешовита комисија за 

заштиту мањина налази се и део који 
се односи на уређење српских право
славних гробаља у Мађарској. У са
радњи са Епархијом будимском, про
јекат обнове ових гробаља реализује 
се под окриљем Самоуправе Срба у 
Мађарској.

Као што смо у више наврата писа
ли, радови су првенствено извођени 
на српским православним гробљима 
у Мајшу, Шиклошу, Вемену, Гарчину, 
Ланчугу, Почи, Липтоди и Борјаду. 
Последња три насеља – Поча, Липто
да и Борјад – била су поверена Ивану 
Јаношеву, тутору из Шиклоша, који је 
уједно и члан месне Српске самоу
праве.

Захваљујући њему и његовом рад
нику Ладиславу Чанку, на вечним 
пребивалиштима у Почи, Липтоди и 

Борјаду извршени су сви неопходни 
послови, а у сваком насељу, на улази
ма у гробља, постављени су одгова
рајући натписи. Гробна места у овим 
насељима која су некада била наста
њена српским живљем, сада су уоч
љива, могуће им је прићи и доведена 
су у ред. Све то реализовано је захва
љујући одредбама споменутог запи
сника Српскомађарске међувладине 
мешовите комисије за заштиту мањи
на, за чије се спровођење побринула 
Самоуправа Срба у Мађарској.

Хоће ли у будуће бити средстава и 
хоће ли надлежни органи подржати 
даље радове – остаје да се види. Оно 
што је сигурно јесте да је, како исти

че председник земаљске срп
ске самоуправе Љубомир 
Алексов, наша морална ду
жност и обавеза да одржава
мо српска гробља заједнич
ким снагама, односно подр
шком локалних самоуправа у 
оним насељима где српских 
становника више нема. А та
квих села, нажалост, није ма
ло. Зато је важно што пре на
ћи решења не само за зауста
вљање пропадања српских 
гробаља у тим насељима, већ 
и за њихово редовно одржава
ње.

П. М.

Осим предузимања радова на заустављању 
пропадања старих српских гробаља у Мађарској, 

носиоци акције траже решења и за будуће 
редовно одржавање вечних пребивалишта Срба

Акција уређења српских гробаља у Мађарској

Пројекат од међудржавног значаја

Иван Јаношев

ДУХОВНОСТ
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ИНТЕРВЈУ

„В рање и Калаз повезује, пре 
свега, литература. И биогра
фија. Моја блиска рођакиња 

из Kалаза, још као гимназијалка, сре
дином 80их година прошлог века, 
играла је Станковићеву Kоштану, а 
ја сам гледајући ту представу заво
лео Станковића и Врање, и атмосфе
ру тога света. Пре тога био сам у Вра
њу, први пут у животу, кад сам био 
јако заљубљен, па је Врање остало у 
мом сећању као нека врста Вероне. 
Но, између Врања и Kалаза постоје и 
конкретне сличности: брда, поток, 
сурдук, циганска махала, па и језик с 
много архаизама, турцизама и одсту
пања од стандарда”, каже Милоше
вић и додаје:

– Ту је и сличан положај на нацио
налној периферији, јужној и северној, 
вековни додир с туђом културом, 
турском и мађарском, па ишчезавање 
једног старог света, код Станковића 
крајем 19, а код мене крајем 20. века.

Kалаз, међутим, као 
што каже и наслов ва-
шег романа, „тиња”, ти-
хо сагорева. Има ли наде 
да се ово насеље испод 
планине Пилиш, које је 
више од три века важи-
ло за један од центара 
српске заједнице, макар 
неће баш сасвим угаси-
ти, уколико је већ нере-
ално очекивати да се 
опет „распламса” као у 
нека стара времена?
– После Првог светског 

рата одиграло се групно од
сељавање српског становни
штва из Мађарске у Србију, 
то је била такозвана оптаци
ја. Асимилацију касније убр
зава модернизација живота 
у другој половини 20. века, 
кад се распада затворени зе
мљораднички свет Kалаза, 

који се са Будимпештом граничи се
верно, испод Сентандреје. Али, чудно 
је то са изумирањем. Нестајање Срба 
у Сентандреји наговестио је већ Јаков 
Игњатовић у 19. веку. А, ево, у Сентан
дреји још и данас има Срба, мада ма
лобројних. У Kалазу, на представља
њу мог романа, клупска сала у нека
дашњој Вероисповедној школи била 
је пуна. Истина, сала није велика.

Из неких ваших претходних ру-
кописа могло се закључити да 
је било Сентандрејаца који ни-
су увек били задовољни како 
сте их приказивали у својим 
књигама?
– Не, то је само моја књижевна 

шала у функцији копче између два 
романа, од којих један Ми же Сен-
тандрејци будућу смрт последњег 
Сентандрејца приказује као да се већ 
догодила, па у следећем роману 
Битка за Сулејмановац Сентандреј
ци пребацују „аутору” што њихово 
изумирање приказује као свршену 
причу, премда они још живе. У ствар
ности таквог пребацивања није било, 

сви ми овде имамо утисак да смо ју
наци једне велике приче која се упра
во у нашем животу приближава кра
ју, па су моје романе с таквом при
чом овдашњи читаоци примили пози
тивно. Посебно их узбуђује када пре
познају, или мисле да су препознали 
некога конкретно. И чуде се кад ка
жем да сам фигуру измислио. Kако 
сам измислио кад је они познају?

Вашу уметничку прозу, између 
осталог, препознатљивом чини 
и честа равноправна употреба, 
стално преплитање ћириличног 
и латиничног писма?
– Није то пука игра. Узмимо Kости

ћеву песму Santa Maria della Salute. 

Ни у њој преплитање ћирилице и ла
тинице није без функције. Ми јесмо 
нешто посебно, али и део нечег већег. 
Kаткад је нагласак на посебности, 
каткад на везама. Па кад већ имамо 
ту срећу да располажемо с два рав
ноправна писма, зашто ја као писац 
не бих искористио ту сјајну шансу, 
рецимо за разликовање приповедач
ких аспеката у роману. У роману 
Лондон, Помаз корене страних речи 
писао сам латиницом, а наставке ћи
рилицом, што је пре двадесетак го
дина, за време међународног ембар
га против Југославије, био симбол ра
зличитости и повезаности. У роману 
Ми же Сентандрејци поглавља о рају 
и паклу писана су ћирилицом, друга 
латиницом. У роману Битка за Су-
лејмановац јунаци „говоре” ћирили
цом, наратор „прича” латиницом. У 
једном свом роману смислио сам но
во српско писмо, интернетицу. У ро
ману Тиња Kалаз наратор у првом ли
цу једнине „прича” ћирилицом, нара
тор у трећем лицу „прича” латини
цом.

Мада живите у Мађарској, 
остављате дубок траг у лите-
ратури матерњег, српског јези-
ка на коме пишете. Kолико је, 
пак, Петар Милошевић прису-
тан на књижевној сцени земље 
у којој је рођен?
– Kаткад, на позив неког мађар

ског часописа, преведем неки свој 
текст. Тада дозвољавам себи већу 
слободу него прави преводилац: пи
шем нову верзију на мађарском је
зику. Дакле српски писац Петар Ми
лошевић и мађарски писац 
Milosevits Péter нису сасвим иден
тични.

Д. В.

Својим романом „Тиња Kалаз” Петар Милошевић, 
према оцени новинара београдског листа „Данас”, 

на оригиналан начин показује блискост између 
родног града Боре Станковића, Врања, и Kалаза, 

данашњег предграђа Будимпеште, у коме је 
Милошевић рођен. У интервјуу који је дао овом 
листу, Милошевић одговара и на питање шта то, 

тако снажно, повезује ова два места

САПУТНИЦИ
Одговарајући на питање ко би од српских писаца у Мађарској могао 

да настави путем којим је ишао Стојан Вујичић, а он потом наставио, Пе
тар Милошевић је у овом интервјуу издвојио двојицу, њему блиских ау
тора:

– Вујичић је био крупна фигура са огромном интелектуалном па и фи
зичком снагом, сакупљач и чувар свега онога што се овде у северном ра
сејању током векова стварало и сачувало махом баш Вујичићевом заслу
гом. Ја сам можда само хроничар, и то „непоуздан”, јер се бавим књижев
ном игром на граници стварности и маште, а неко је рекао да радим „де
конструкцију мита о сеобама”. Имам старијих књижевних сапутника, као 
што је прозни писац Предраг Степановић, и млађих колега које сам као 
уредник новина и часописа управо ја открио као младе таленте, а неки од 
њих данас су већ афирмисани писци, као што је Драгомир Дујмов.

Петар Милошевић:

Јунаци велике приче која се ближи крају
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Стихови четворо песника 
који, према оцени 

критичара, тренутно 
спадају међу 

најактуелније у нашем 
региону, публиковани су 
у заједничкој књизи „О 
постанку и даровима”, 

коју је објавила 
издавачка кућа „Арте” 
из Београда. Реч је о 

најновијем опусу 
Љиљане Црнић из 
Хрватске, Драгана 

Јаковљевића из 
Мађарске, Маја 

Даниловића из БиХ и 
Ирене Милетић из 

Србије

М еђу четворо аутора заступље
них у песничкој књизи „О по
станку и даровима” јесте и 

Љиљана Црнић, Сплићанка наста
њена у Београду.

„Постоје такозвани ‘врцкасти’ ау
тори. Али, објашњење те ‘врцкавости’ 
је у поезји самој. Она нас изненађује 
својом сложеношћу иако наизглед је
сте ‘врцкава’,” каже књижевник Саба
худин Хаџиалић у рецензији посвеће
ној стиховима ове поетесе.

„Поетика Љиљане Црнић уноси у 
свет поезије неочекивану новину 
управо својом врцкавошћу, без на
водних знакова. А због чега их нема? 
Kада је и прочитате, каз’ће вам се са
мо. Бивајући осветљени неком бив
шом тмином, данашњом светлошћу. 
Њеном. Особност њеног поетског из
ражаја је дубински облик анахроних 
очекивања неких других и другачи
јих. Она не очекује ништа. А даје 

много. И више него што треба. Али 
може, и воли да даје, надасве”, за
кључује овај критичар.

Љиљана Црнић је своје стварала
штво имала прилике да промовише 
широм нашег региона и у 
многим европским центрима.



Д раган Јаковљевић, књи
жевник и новинар из Бу
димпеште, такође је 

члан Удружења књижевника 
Србије, али и више уметнич
ких група у Мађарској и Ср
бији. У заједничкој књизи за
ступљен је са двадесетак 
својих новијих песама. Ње
гова поезија је, према рецен
зенткињи Исидори Бјелици, 
изненађујућа на више начи
на:

„У својој сведености, јед
ноставности, коришћењу ар

хетипских слика, Јаковљевић има ону 
чистоту израза великих, класичних 
песника, а опет довољна је тек једна 
мисао, реч, да класика пресретне пе
сникa двадесет првог века”, пише 

Исидора и примећује да се управо у 
тој необичној лирској алхемији, у том 
укидању оног вечног смењивања кла
сичног и романтичног дискурса – о 
коме је писао Валери – налази неве
роватна снага израза овог песника. 
Као велики познавалац људске душе, 
али и ерудита, он ту валеријевску 
лирску загонетку решава сваком сво
јом песмом, нудећи једно сасвим но
во поетско и гносеолошко решење 
ове вечне дихотомије. Без наметљи
вости, без бучности у једној готово 
митској сведености, Јаковљевић сва
ким својим стихом дочарава нови су
срет архетипа и емоције, нови спој 
старог и новог, путеног и контемпла
тивног, класичног и модерног.

„Таленат једног песника управо се 
препознаје по његовој могућности да 
напише не једну, него десетине песа
ма исте снаге и метафизичког потен
цијала, а управо то Јаковљевићу по
лази за руком на готово волшебан на
чин”, закључује Исидора Бјелица.



Ј аковљевићев старији колега по пе
ру, Мајо Даниловић, према виђе
њу критичара Арчија Милосавље

вића, разговара са својом младошћу, 

кроз бригу, замор, блудњу, 
великодушје, тескобу, у ку
шњи поводом свега, огрнут 
тамношћу једног ретког бу
ђења, ретким даром за спе
кулативно мишљење. Он то 
чини као што Данте разгова
ра са одсутним Томом 

Аквинским или пак, другачије, Гете са 
Екерманом.

„Никад фриволан, презирући на
силну поетичност, не везујући се ни 
за кога, песник меланхоличном исти
нитошћу постиже непосредност џе
зирања и акварела”, тврди Милоса
вљевић.



И рена Милетић је најмлађа 
чланица овог песничког квар
тета. Главни и одговорни уред

ник издавачке куће „Арте” и уједно 
рецензент Ирениних песама, Мио
драг Јакшић, њено стваралаштво ви
ди као „раскошне слике изобилних 
стихова, који се роје окупљени у 
звучно, сферно, у даљини настало, 
опредметљено у тело, облик, у рука
ма, на уснама, створено у кораку, у 
погледу, побегло, у додиру и мирису, 
нестало”. Према његовом виђењу, 
естетика узвишеног, музичког и 
словног, узајамно испреплетеног у 
чулно доспеће ових песама, осваја и 
сведеном ритмиком која, лаганим 
батом, води и доводи читаоца на 
врх, на док, на крај, на почетак, у 
ванвреме.

Добрила Боројевић

БЕЛЕШКА О АУТОРИМА
Љиљана Црнић је до сада објавила четири самосталне и исто толико 

заједничких збирки песама, а сегменти њеног стваралаштва налазе се у 
бројним зборницима и антологијама поезије широм нашег региона. Чла
ница је и хрватског и српског Удружења књижевника и подједнако је 
присутна на књижевним сценама обеју земаља. Њено стваралаштво кру
нисано је са десетак књижевних награда које је освојила у више земаља 
овог дела Европе. Песме су јој превођене на словеначки, чешки, маке
донски, енглески, италијански и немачки језик.


Драган Јаковљевић за собом има десетак објављених књига различи

тих жанрова. Члан је Удружења књижевника Србије и добитник више 
међународних и националних награда за књижевно стваралаштво и 
угледних друштвених признања за посебне доприносе у култури. Већ 
две деценије живи и ствара у Мађарској, где уређује Српске недељне 
новине. Познат је и као колумниста „Политике” и популарног интернет 
портала Б92. Докторанд је на смеру комуниколошких наука Факултета 
за културу и медије.


Мајо Даниловић је објавио седам самосталних књига поезије, а радо

ви су му превођени и награђивани. Осим поезије, пише и прозу и афори
зме. Аутор је једног романа.


Ирена Милетић је професор књижевности у Параћину и стручни је

зички сарадник издавачке куће „Арте” из Београда. Пише поезију, лир
ску прозу и књижевне осврте, а уврштена је у више песничких зборника 
и антологија.

Драган Јаковљевић и Љиљана Црнић

Ирена Милетић и Мајо Даниловић

Објављено заједничко дело четворо актуелних песника региона

Песнички квартет – о постанку и даровима
КУЛТУРА
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ЛИЧНИ СТАВ

ВРЕМЕПЛОВ
22. августа 1854. – Рођен је Милан Обрено

вић, српски кнез (187282) и краљ (188289). За 
време његове владавине Србија је стекла ме
ђународно признање (на Берлинском конгресу 
1878).

22. августа 1859. – Због ратних неуспеха, 
финансијског слома и полицијског насиља у 
свим крајевима Хабзбуршке монархије, цар 
Франц Јозеф сменио је свемоћног министра 
унутрашњих послова 
Александра Баха.

24. августа 1541. – 
Султан Сулејман Други 
освојио је Будим и анек
тирао Мађарску, која је 
до 1686. била турска 
провинција Будимски па
шалук. Турска је запосе
ла централне и јужне 
делове Угарске, док су 
северни и западни део 
заувек остали ван тур
ских територија и од та
да су укључени у склоп 
Хабзбуршких земаља.

24. августа 1939. – 
Објављен је споразум ју
гословенског председни
ка владе (Министарског савета) Драгише Цвет
ковића и вође Хрватске сељачке странке Влади
мира Мачека и Уредба о установљењу Бановине 
Хрватске. У њен састав ушле су Савска и При
морска бановина и срезови Дубровник, Шид, 
Илок, Брчко, Градачац, Дервента, Травник и Фој
ница. Већи део тих територија (осим у Срему) 
никада раније нису били саставни део Хрватске, 
ни Дубровник. Споразум ЦветковићМачек кра
љевска југословенска влада била је приморана 
да прихвати због огромног притиска од стране 
Велике Британије.

24. августа 1914. – Завршена је Церска бит
ка у којој је српска војска под командом Степе 
Степановића потукла аустроугарску војску и 
однела прву савезничку победу у Првом свет
ском рату.

25. августа 1991. – Умро је бивши поглавар 
Српске православне цркве патријарх Герман. 
Након што се разболео на његово место је 2. 
децембра 1990. изабран патријарх Павле.

25. августа 1995. – Од експлозије гранате 
на сарајевској пијаци Маркале погинуло је 37, а 
рањено 85 људи. Представници УН у Сарајеву 

оптужили су босанске 
Србе за масакр цивила, а 
два дана касније авиони 
НАТОа бомбардовали 
су постројења Војске Ре
публике Српске.

26. августа 1521. – 
Турци су под командом 
султана Сулејмана Дру
гог Величанственог осво
јили Београд и прогласи
ли га за седиште Смеде
ревског санџака. Бео
град је постао погранич
на тврђава из које је тур
ска војска нападала 
Угарску и Аустрију.

26. августа 1944. – 
На захтев избегличке 

владе Краљевине Југославије краљ Петар Дру
ги Карађорђевић посебним указом одузео је 
команду генералу Дражи Михајловићу и по
звао војску да се стави под команду Јосипа 
Броза Тита. Краљева одлука објављена је пре
ко радија 12. септембра.

27. августа 1907. – Краљ Србије Петар Први 
Карађорђевић положио је камен темељац за 
зграду парламента у Београду по пројекту ар
хитекте Јована Илкића. Градња је трајала гото
во 30 година, а прво заседање скупштине Југо
славије у њој одржано је 20. октобра 1936. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@tonline.hu

Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

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

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100

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

Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.tonline.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.tonline.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikolatesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

Имејл: szerbiskola@freemail.hu
Веб: www.szerbekbattonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014

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

Д ок Андраш Гере Гаврила Принци
па назива само „словенским на
ционалистом”, дотле га Непса-

бадшаг и Мађар немзет, слично за
падним и америчким листовима, на
зивају „бруталним терористом”, из
једначујући га са данашњим терори
стима, не само исламским, него са 
светским терористима и агресорима 
– из Америке и НАТОа. (…)

Меци из пиштоља Гаврила Принци
па били су само шибице са којима су 
потпаљена већ припремљена и бару
том напуњена бурад. Сви су добро 
знали да су дотле већ сви војни мага
цини водећих светских сила и импе
рија били препуњени барутским бу
радима и безбројним оружјем, јер од 
почетка прекретнице столећа није 
било ни једног дана, ни једне године, 
а да у Европи нису били ратови, без
бројне чарке и борбе. Довољно је да 
поменемо устанак Гоце Делчева у 
Македонији 1903, Руску револуцију 
1905, Балканске ратове 1912–1913. го
дине.

Србија добијени ултиматум, и да је 
хтела, и да је била крива, није могла 
испунити.

Отпочети рат, који није трајао че
тири већ више година, донео је ката
строфалне последице, међу којима 
је и смишљени и извршени покољ 
српства. Тешко је разумети мог по
знаника, историчара Андраша Гереа. 
Његов став је већ одавно познат, ци
тирају га и западни, а пре свега аме
рички медији, што није чудно, јер ка
ко пише Гере: „Америка је у разбук
талом рату имала највећу корист и 

добитак”, а у Другом светском рату 
још и већу, као и у свим данашњим 
ратовима, не само против ислама, не
го и против српства.

Поставља се питање зашто је био 

мета баш Фердинанд? У првом реду 
зато што га је српство сматрало, до
дајмо с потпуним правом, окупато
ром, бруталним насилником. Као та
кав био је главна препрека разбукта

лих Балканских ратова 1912–1913. го
дине, са ојачалом жељом за ослобо
ђењем и уједињењем целог српства у 
свим српским земљама. АустроУгар
ска Монархија имала је већ готове 
планове о укључењу јужнословен
ских земаља у своју империју.

Не смемо заборавити да је окупа
ција Босне и Херцеговине 1878. била 
почетна фаза нове аустроугарске 
офанзиве на Балканско полуострво с 
циљем доласка до Солуна. Обнавља
њем Тројецарског савета 1881. године 
АустроУгарска добија право да по 
могућности анектира Босну и Херце
говину. У тим померањима Аустро
Угарска је желела да што више кон
тролише српске земље. Србију и срп
ске, па и јужнословенске земље др
жи у покорности. Пројекат аустроу
гарске „босанске железнице” Сараје
воУвац 1900. године потпуно откри
ва и разобличава њене стварне наме
ре да што брже изађе на Солун, а што 
до данашњег дана још увек траје.

Кала Бењамин (Kala Benjamin) уво
ди нови војни закон због чега долази 
до устанка, изграђује нову админи
страцију просвете и економије. Поку
шава да прогласи посебну „босанско
бошњачку народност”, па чак и језик 
назива бошњачким чиме буди бо
шњачки покрет. Изграђена железнич
ка мрежа имала је за циљ да контро
лише све путеве за Солун, Албанију и 
Цариград. (…).

Др Данило Урошевић

Потпуно је несхватљиво да један историчар, као 
што је Андраш Гере (Gerő András), не само у свом 

предавању на симпозијуму о почетку Првог 
светског рата, него и у чланку објављеном у 

Непсабадшагу 28. јуна 2014. истиче: „Пре сто година 
словенски националиста убија словенског 

пријатеља, надвојводу Франца Фердинанда” – 
констатује наш читалац, др Данило Урошевић

Поводом сто година од почетка Првог светског рата

Аустријска кабаница за рат

Војвода Степа Степановић
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баштина

животни стил

П ретерану осетљивост на сунче
ве зраке, односно фотоосетљи
вост, осим лекова могу изазва

ти и неки биљни препарати, као што 
је кантарион и препаративни прои
зводи за тело, као на пример, пилинзи. 
Парфеми у комбинацији са сунчевим 
зрацима такође могу да узрокују 
фотоосетљиве реакције.

Фотоосетљивост карактерише цр
венило коже које је врло слично опе
котинама од сунца. Разликујемо две 
врсте фотоосетљивих реакција, а то 
су фототоксичне и фотоалергијске 
реакције.

 Фототоксична реакција
Овај тип реакција настаје када лек 

након активације УВ зрачењем, узро
кује оштећење коже које изгледа по
пут јаке опекотине од сунца и наста
је прилично брзо, у року од неколико 
минута до неколико сати након изла
гања сунцу. Подручје коже које је за
хваћено углавном се подудара с по
дручјем које је било изложено сунцу. 
Реакција се смирује након што се лек 
елиминише из тела. Обично се УВА 
зрачење најчешће повезује с фото
токсичношћу, али и УВБ зрачење мо
же да допринесе настанку фототок
сичне реакције. Препознавање и пре
кидање узимања лека који је узроко
вао фотоосетљивост након излагања 
сунцу најважнији су кораци у лечењу 
фотосетљивих реакција.

Ако вам је прописан неки од леко

ва који може да узрокује фотоосе
тљивост, избегавајте дуже излагање 
сунцу, користите препарате за зашти
ту од сунца и заштитите се ношењем 
одговарајуће одеће. Ако су се већ 
појавиле кожне реакције, обратите се 
лекару. Влажни, хладни облози могу 
да ублаже црвенило и печење, а ан

тихистаминици свраб коже. У тежим 
случајевима, лекар може да пропише 
кортикостероидне препарате за крат
котрајну примену.

Међу лекове који могу узроковати 
фототоксичну реакцију убрајамо: ле
кове против акни (посебно ретинои
де), антихистаминике, нестероидне 

противупалне лекове (напроксен и 
пироксикам), неке антибиотике (док
сициклин, тетрациклин), лекове про
тив гљивица, оралне антидијабетике, 
диуретике, лекове против напетости, 
нервозе и осећаја тескобе, антиде
пресиве, и лекове за срце (амиода
рон, нифедипин, дилтиазем, енала
прил, рамиприл).

 Фотоалергијска реакција
За разлику од фототоксичних ре

акција, код фотоалергијских укљу
чен је и наш имуни систем. Те реакци
је се јављају када УВ зраци промене 
супстанцу коју смо претходно нане
ли на кожу, на шта наш имунитет од
говори. Квржице, осип, плик и црвене 
мрље могу се јавити 20 секунди на
кон што кожу изложимо сунцу, али, у 
највећем броју случајева, реакција се 
јави следећи дан. Понекад и најобич
нији додир с корицом лимуна или ли
мете може изазвати бурну реакцију 
на кожи ако сте изложени сунцу.

Једна од најчешћих реакција је 
тзв. соларни дерматитис: већ након 
пола сата излагања сунцу јавља се 
ситни врло интензивни свраб, осип и 
то на подручју груди, руку, подлак
тица и потколеница. Он може да пре
стане када особа престане да се из
лаже сунцу и ублажи га средствима 
које ће прописати лекар. Свако ново 
излагање носи интензивнију слику, па 
уместо ситног црвеног осипа могу 
избити уртикарије односно коприв
њача, а понекад и соларна уртикари
ја. Алергија на сунце је уочљива у 
100 посто случајева. 

Ако узимате лекове, а одлазите на летовање, 
водите рачуна о томе да они, док се 

излажете сунцу, могу изазвати реакције на кожи. 
Парфеми у комбинацији са сунчевим зрацима 

такође могу да узрокују фотоосетљиве реакције

Летовање може донети и непријатности

Лекови и сунце не иду увек заједно

Печујске приче (20)

Прица и Ивановић – два мање позната Печујца
П раћен уздасима и повицима на 

три језика, потоњи сликар 
Златко Прица рођен је у вре

мену када се вапило за заборавом. 
Брдо Мечек је тог јулског дана 1916. 
године таложило досаду чудећи се 
помало неуморним играма госпође 
Судбине. Дете је, кажу, на овај свет 
ступило са одлуком да у њему убира 
шаренило боја и да пронађе дом уте
хе.

Златко је у тројезичну кућу печуј
ског трговца унео срећу и радост 
управо у години упокојења његовог 
апостолског величанства, по милости 
Божјој краља и цара Франца Јозефа. 
Отац је наздравио хрватском углађе
ношћу, а чашу ракије искапио срп
ском хитрином. Изморена мати собу 
је обасипала немачким речима, док 
се бабица нечујно молила на мађар
ском језику.

Златко је учио говор калдрме Фра
њевачког сокака и упијао слогове 
бурне васионе у којој се задесио. Љу
ди који су окруживали били су пуни 
љубави, али су жудили за миром дав
них времена.

Једног пролећног дана, када је 
Сунце строго надгледало своје кра
љевство, петогодишњи дечак ушао је 
у дом сликара Петра Добровића и 
упијао сјај и таму уметничког ствара
ња. Добровић му се обратио на срп
ском, мађарском и немачком језику. 
Златко му је са сјајем на уснама од
говорио истим језицима. Сликар га је 

потом упитао за име, а он 
му је узвратио питањем 
чему служе боје на плат
ну. Уместо одговора, 
уметник му пружи кичицу, 
а дете га изненади осме
хом и наговештајем одре
дишта. Од тог судбинског 
сусрета, Златко је друга
чије посматрао свет око 
себе. Осиромашена поро
дица Прица се 1922. годи
не из Печуја преселила у 
Загреб и од тада је Златко 
почео да снева сном вечи
тих путника и звездара.



С времена на време, 
печујска окна забли
стају и спомињу ле

кара Андрију Ивановића, 
сањара и занесењака који 
се није мирио са судби
ном. Испрва је студирао 
теологију, а касније сe у 
потпуности посветио ме
дицини. Докторирао је ју
ла месеца 1834. године, у 

Пешти. Посебно се залагао за хидро
терапију, хомеопатију и лечење суге
стијом. О начину лечења хомеопати
јом 1837. године издао је књигу у 
родном Печују.

Остало је упамћено и то да је Ива
новић на пештанском Пауновом остр
ву, насред вештачког језера у град
ском парку, отворио Пештански ин
ститут лековите воде и тренинга са 
двадесетчетири одаје. Према доку
ментима, Ивановићев институт је 
престао са радом током 1843. године. 
У међувремену, радећи на Медицин
ском факултету у Пешти, неуморни 
Андрија Ивановић је 1842. године 
управи Факултета предао молбу за 
дозволу да студентима предаје хо
меопатију. Међутим, његова молба 
није била услишена. Разочаран, јануа
ра 1844. године прешао је у Србију, 
где се успешно борио против колере 
и сифилиса у Неготину и Јагодини. 
Незадовољан условима рада у Срби
ји, вратио се у Хабзбуршку монархи
ју. Од краја педесетих, па све до 1876. 
године, поново је као лекар радио у 
Будимпешти. Када је исте године по
кушао да пређе у Србију, од тада
шњих српских власти није добио до
зволу. Био је члан Друштва будимпе
штанских практичних лекара, објавио 
је више књига о хомеопатији, беснилу 
и лечењу сугестијом. Андрија Ивано
вић је, веле, говорио осам језика. 
Упокојио се у Вирју 1880. (…)

Драгомир Дујмов

Златко Прица је у тројезичну кућу печујског 
трговца унео срећу и радост управо у години 

упокојења цара Франца Јозефа. С времена на време 
печујска окна заблистају и спомињу лекара Андрију 

Ивановића, сањара и занесењака који се 
није мирио са судбином

Златко Прица: Аутопортрет
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невен

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ сије још давне 2005. године. 
Традиционално, манифеста
ција се одржава крајем сеп
тембра, тачније последњег 
петка у том месецу када се 
у више од 33 државе и 300 
градова Европе отварају ка
пије науке. У Мађарској је 
главни организатор од 2006. 
године фондација Темпус.

Данас је Ноћ истражива-
ча један од најзначајнијих 
научнопопуларних догађаја 
у Мађарској. Многе високоо
бразовне институције и ис
траживачки центри отвори
ће своје капије посетиоцима 
и представити им занимљи
вости и актуелности из раз
них научних области.

Замишљен као интерактивни спој 
врхунске науке и забаве, Ноћ истра-
живача из године у годину бележи 
пораст знатижељних посетилаца. 
Анимиран је све шири слој друштва, 
поготово онај који је свестан да се 

квалитет живота, развој и напредак 
базирају и зависе од науке и њених 
достигнућа. Програм је бесплатан и 
улаз је слободан за све посетиоце.

Научнициистраживачи окачиће 
своје беле мантиле, отворити широм 
врата лабораторија и покушати да на 
најједноставнији начин објасне шта 
они заправо раде и чиме се баве. 
Спремни су да се с нама играју, кува
ју, забаве уз песму и игру, и успут нам 
омогуће да проникнемо у неке од 
најскровитијих тајни науке.

Ноћ истраживача као циљну гру
пу има првенствено млађу популаци
ју, узраста од 1018 година. Осми
шљена са циљем да анимира будуће 
генерације и прикаже привлачне 
стране истраживачког животног пу
та, ова манифестација из године у го
дину привлачи све више и старијих.

Када је 2006. године први пут ор
ганизована само су четири институ

ције узеле учешће у пројекту. Број 
учесника расте из године у годину. 
Прошле године учествовале су чак 72 
институције: факултети, више школе, 
истраживачки центри, истраживачке 
групе, лабораторије и други.

– Свако може да пронађе неки про
грам који ће му бити примамљив, ка
жу организатори. Аргумент за овакво 
очекивање лежи у чињеници да ће би
ти заступљене готово све научне обла
сти природних и друштвених наука.

„Први сусрет са науком је опојан 
попут љубави” – мисао је Антала 
Серба и мото прошлогодишње Ноћи 
истраживача. У току Ноћи истражи-
вача биће омогућени обиласци лабо
раторија, организована предавања, 
вршиће се експерименти, водити раз
говори, биће организоване изложбе, 
различите радионице, позоришне 
представе, концерти, проучавање не
беског свода у току ноћи, такмичење 
у савладавању препрека, фотогра
фисање и многе друге инспиративне 
активности.

Детаљан преглед програма и лока
ција биће ускоро доступан на званич
ном сајту (www.kutatokejszakaja.
hu/2014/).

Следећи мото „Свратите код нас, а 
ми ћемо доћи до вас”, организатори 
су замислили да добар део програма 
буде изведен на јавним местима, тр
говима, кафићима, културним цен
трима, галеријама и другим местима 
у престоници, као и у осталим градо
вима широм Мађарске који се при
кључују манифестацији.

Сви програми почињу у раним по
подневним часовима и трају до поно
ћи.

Катарина и Ренато

ПРогРАМ

Ноћ истраживача 2014.
Последњег петка у септембру, ове 

године ће девети пут заредом бити 
организована Ноћ истраживача, како 
у Мађарској, тако и широм Србије. 
Прецизан датум овог занимљивог и 
значајног дешавања јесте 26. септем
бар, а програм се одвија током ноћи. 
Идеја да се представа о овој захтев
ној и веома узбудљивој професији 
промени, стара је готово једну деце
нију. Жеља организатора је да се 
професија истраживача и проналаза
ча млађој популацији представи као 
атрактивна и изазовна.

Ноћ истраживача (Researcher’s 
Night) је манифестација која се одр
жава широм Европе, а иницирана је и 
подржана од стране Европске коми

ЖИВОТЕ МОЈ
Еј животе мој,
Само стани… душе, стој!
Обори ми ноге те
На земљу пусти.

Еј животе мој
Где се носи дух свој?
Зашто ли је тако тешко
Чекати на тако нешто?

Еј животе мој
Ово је мој бој.
Лед пада, киша лије
Душа ми крв пије.

Еј животе мој
Горак је то бој.
Воле те док си дужна
Остављају те кад си тужна.

Еј животе мој
Опело то пој.
Душа ми је вечна
Као крв течна.

Еј животе мој
Вечни је то бој.
Воли, боли
Душу моли
Ал’ ти не дај
Душу своју душману не предај!

Таленти Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти

Награђени стихови Тине Чорић

Тина Чорић је ђак 11. разреда Српске гимназије 
„Никола Тесла” у Будимпешти. Овој вредној уче-
ници је на Трећем фестивалу поезије младих пе-
сника „Машта и снови”, у организацији Центра за 
културу „Сирмијум арт” из Сремске Митровице, 
додељена награда за најуспелију песму. Чести-
тамо нашој младој поетеси!

да делимо разочарење и самоћу.
Ушушкала сам се у утробу његову
сијао је више него икад,
био је сам као и ја.
Разлика међу нама је била једино то
што је он светлео као дијамант,
а ја сам била црња од туге као никада до сад.
Једино што је он лутао по ноћи мртав,

а ја сам се још борила на земљи.
Био је већи од ма којег бића,
а ја сам била ситнија од маковог зрна.
Остала сам заувек тамо,
на пријатељу, на једином пријатељу.
Све моје сузе постале су киша,
а бол који сам усликала, тај дах
заледио се и пао је снег.
Бол, туга, разочарење, патња
остали су у мени дубоко усечени.
Све нити дубоко урезани у срце
исцепале су се и болело је,
крв је текла, излила се.
Завукла сам се у месечеву руку
и сакрила се иза сунца, са њим.
Мало људи гледа у Месец,
мањи је од палца, а она црна мрља,
та црна мрља то сам ја.
Сети се кад год погледаш у небо,
кад год погледаш у Месец
и видиш кишу како пада, а
у теби бол и туга јеца
сети се да те посматрамо
само месец и ја.
Кад погледаш кроз прозор
и у ноћи видиш снег,
а у души мржња и патња те вреба,
сети се да једино ко те гледа
смо Месец и ја.
И кад год урадиш нешто и
пустиш сузу на земљу
сети се, гледамо те
само Месец и ја.
И тако, не брини, шта год да
ти буде, због чега год си тужан
сети се да сву ту бол преузимамо
само Месец и ја. 

МЕСЕЦ
Негде у тишини једне немирне ноћи
док сам живела у разочарењу и самоћи
за гране запео је месец сребрни
и ја сам се попела лагано у ноћи
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ПРЕКО ПЛОТА
– Младене, слушала сам јутрос како нови ком

шија у дворишту до нас издаје команде својим жи
вотињама. Ти си спавао, па ништа ниси чуо – каза
ла је Магда својем мужу, док му је сервирала до
ручак на тераси њихове виле у мирном крају гра
да, који је сав у зеленилу.

Муж је журио док је јео, јер су га чекале бројне 
заказане обавезе. Једним оком је гледао у новине, 
а једним ухом је слушао супругу.

– Он је дресер – продужила је жена да прича о 
суседу који се уселио у велику кућу до њихове пре 
седам дана. – Како само галами на те јадне живо
тиње. Могу мислити како је суров и како их ка
жњава! Избезумљено им је издавао команде и ур
лао је да се то чуло у целом кварту. Баш ме чуди 
да те није пробудио.

Младен је јео омлет са сланином и повремено је 
климао главом, да би показао супрузи да је слуша.

ИНФО СЕРВИС

мало смеха
Она је изгледала забринута због новог непозна

тог комшије, који се никако није уклапао у профил 
становника њиховог резиденцијалног кварта, у ко
јем живе врло богати и дискретни људи.

– Види, нешто морамо да предуземо! – Магда је 
предлагала конкретну акцију. – Ако се то још јед
ном понови, пријавићеш га полицији, зар не?!

– Добро, жено, а шта је то радио, осим што је 
говорио гласније? – упитао је Младен, отпијајући 
црни чај из порцеланске шоље.

– Свашта је викао – жене је снизила тон и освр
нула се неповерљиво. – Добро сам чула кад је на
редио:

„Нападни га! Растргни га! Скочи му на кичму! Не 
пуштај га!”

– А како ти закључујеш да је комшија дресер и 
да се то односи на његове животиње? – Младен је 
погледао забринуту жену.

– Сигурна сам у то. Мој ујак је био узгајивач па
са. Имао је двадесет шнауцера, које је дресирао. А 
лепо сам разумела кад је овај што се доселио ре
као и ово:

„Покажи му зубе! Гризи! Шчепај га! Уједај све 
док ти не кажем доста!”

– Тај човек је врло опасан! Не бих 
била у кожи оних на које пујда сво
је звери! – Магда је села до мужа и 
наслонила главу на његово раме.

– Е, ту си у праву да је врло опа
сан. – Младен је устао и упутио се 
ка колима паркираним испред куће. 
– И опаснији је него што мислиш!

– Ето видиш да сам одмах откри
ла ко је тај опаки дресер!

– Магда, ја га познајем. Нови 
комшија је власник једног дневног 
таблоида. А то што си чула су наре
ђења која издаје својим новинари
ма како да нападају људе који нису 
по вољи властима.

Александар ЧОТРИЋ

ЗАБАВИШТУ У БАТИ ПОТРЕБНА 
ВАСПИТАЧИЦА

Услови конкурса:
–  Основни, општи језички испит из српског језика, 

типа „Ц”
–  Најмање једна, до три године стручног педагошког ис

куства у забавишту
–  Мађарско држављанство, потврда да кандидат није ка

жњаван, агилност у раду
Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву:
–  Диплома о школској спреми
–  Потврда да кандидат није кажњаван (erkölcsi bizo

nyítvány); овај документ не сме бити старији од 30 дана
–  Мотивационо писмо: зашто се кандидат јавља на кон

курс за ово радно место
– Биографија

Рок за предају конкурсних пријава отворен је до даљ
њег, односно до попуне радног места.

Конкурсне пријаве се могу предати и путем имејл 
адресе: pitypangos@mail.battanet.hu

Такође, пријаве је могуће предати и лично или по
штанским путем, на адресу: Pitypangos Óvoda 2440 
Százhalombatta, Liszt F. sétány. 6.

Адреса забавишта „Маслачак”: Pitypangos Óvoda 
Óvárosi Tagóvodája, Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u. 
1 sz.

ЈЕСТЕ ЛИ УПИСАНИ 
У БИРАЧКИ СПИСАК?

Самоуправа Срба у Мађарској позива све припаднике 
српске заједнице који се до сада нису уписали у бирачки 
списак, да то учине што пре, а најкасније до 26. септем
бра ове године. На предстојећим октобарским изборима 
за народносне самоуправе могу гласати само они грађа
ни чија се имена налазе на бирачком списку.

Уписивање се може обавити код бележника локалних 
самоуправа, на формуларима какви су коришћени и прили
ком регистровања уочи пролећних парламентарних избора.

Такође, регистровање се може извршити и путем ин
тернета, на адреси: http://www.valasztas.hu

ПРОСЛАВА ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ 
У НОВОМ СЕНТИВАНУ

28. августа 2014. (четвртак)
Срби из Новог Сентивана позивају вас на свечано обе

лежавање Велике Госпојине, заштитнице српске цркве у 
том месту. Света Литургија почиње у 10, а вечерње у 16 
часова, после чега следи народно весеље, уз музику ор
кестра из Темишвара.

Нови едукативни циклус Српских недељних новина

РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА
У Будимпешти 10. и 11. септембра 2014. од 14.30 ч.

Свима који се српском писаном речју баве 
професионално или имају амбицију да јој се посвете, 

мале и велике стваралачке тајне открива
ДР МИОМИР ПЕТРОВИЋ

универзитетски професор креативног писања
и један од водећих писаца издавачке куће „Лагуна”

Адреса:
Универзитет „ЕЛТЕ”, Múzeum krt. 4, зграда „D”, 1. спрат, 

просторија 104
Течај је бесплатан, а ваше пријаве очекујемо на:

nedeljnenovine@gmail.com

Српске недељне новине и Смер за српски језик 
Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти организују 

промоцију романа

МИРИС МРАКА
Миомира Петровића

10. септембра 2014. (среда) од 19.00 ч.

Миомир Петровић је један од најтиражнијих писаца 
издавачке куће „Лагуна”, а роман „Мирис мрака” 

налазио се у ужем избору за овогодишњу НИНову 
награду и до сада је доживео три издања!

Адреса:
Универзитет „ЕЛТЕ”, Múzeum krt. 4, зграда „D”, 1. спрат, 

просторија 104

ПРОГРАМ ПРОСЛАВЕ ВЕЛИКЕ 
ГОСПОЈИНЕ У СРПСКОМ КОВИНУ 

И ЛОВРИ
28. августа 2014.

9.00 ч. – Света Литургија у манастиру у Српском Ковину;
15.30 ч. – Празнично вечерње богослужење у Ловри;

20.00 ч. – Бал у Дому културе у Ловри, уз музику 
оркестра „Гравиа” из Србије

29. августа 2014.
9.00 ч. – Света Литургија у Ловри;

20.00 ч. – Бал у Дому културе у Ловри
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА
Својеврсна мала школа 
српских народних игара 

одржана је у 
организацији Друштва 

за очување и одржавање 
Жолнаијеве баштине 

у највећем барањском 
граду

У оквиру серије плесних радиони
ца или тзв. плесачница народа и 
народности који живе у Карпат

ском басену, а, у сали Жолнаијеве че
тврти је 6. августа одржана српска 
плесачница.

Првобитно је било планирано да се 
приредба одржи на отвореном, али 
временске прилике нису биле накло
њене организаторима, међу којима је 
била и Самоуправа Срба у Печују. Ра
дионица плеса је пребачена у затво
рени простор, а киша је у више навра
та почињала и изненада престајала 
да пада. Многи су се ухватили у коло, 
а различите народне игре са присут
нима је увежбавала Енике Вајзер, 
уметнички руководилац КУДа „Ру
змарин” из Чобанца.

Музичку пратњу обезбедио је ме
шовити оркестар у којем су предња
чили чланови оркестра КУД „Рузма
рин”. Њима су се прикључили и други 
музичари, као што је Давид Пожоњи, 
шеф Оркестра „Забавна индустрија”, 
који је управо наступио на обли

жњем фестивалу „Ördögkatlan” („Ђа
вољи котао, ђавоља клисура”).

Низале су се српске и македонске 
народне игре. Три сата српске плесач
нице брзо је прошло, а полазници су 
се осим у српским, опробали и у пле
совима других балканских народа.

Радован Горјанац, председник Са
моуправе Срба у Печују био је задо
вољан масовношћу публике и успе
хом српске игранке. Представничко 
тело Срба у Печају материјално је 
подржало организовање овог вида 
едукације и забаве. На овај начин 

представљен је делић богатства срп
ске културе, која има своје поштова
оце. Реализацију приредбе је подр
жао и Национални фонд за културу, а 
овакво дружење биће одржано и 
следеће године.

П. М.

Популаризација наше баштине у Печују

Фолклорно вече у Жолнаијевој четврти

М ађарске репрезентативке су у 
финалу светског шампионата 
биле савладане од Бразилки, 

које су и прошле године у борби за 
злато биле боље. И док су лане игра
чице Бразила славиле тек након успе
шнијег извођења пенала, ове године 
су „лакше” дошле до злата, победом 
од 2:0 у сетовима. Иако мађарска ре
презентација није успела да се реван
шира домаћинима за прошлогоди
шњи пораз, у редовима репрезента

тивки Мађарске није било огорчења и 
радовале су се пласману. Међу њима 
је била и Божана Фекете из Калаза, 
која се истакла сјајним партијама.

Двадесетједногодишња Српкиња, 
играчица рукометног клуба БШЕ
МТК, није била разочарана.

– Ово је велики успех, поготово 
ако се узме у обзир да Бра
зилке целе године тренира
ју на песку, а репрезента
тивке Мађарске се припре
мају на песку само три ме
сеца у години – рекла је Бо
жана Фекете за СНН.

На питање шта је преваг
нуло у корист Бразилки, увек 
насмејана Божана каже да 
су се противнице истакле 
„кинеским фигурама”, као и 
да су целе године имале мо
гућност да се припремају. 
Обе екипе до финала нису 
имале правог противника, па 
је победник одлучен на са
мом крају.

Упркос изгубљеном фи
налу, Божана Фекете се на
да да ће се кроз две године 
поново наћи у Бразилу, на 
олимпијади у Рио де Жане
иру. Жарка жеља прошло

годишњег најбољег десног крила и 
најдрагоценије играчице светских 
игара је да заигра у дресу мађарске 
женске рукометне репрезентације у 
дворани. То захтева много тренинга 
и добрих игара како би била саигра
чица Анити Гербиц, Зити Сучански, 
Оршољи Вертен и другим сјајним 
играчицама.

– Учинићу све да својим радом 
стекнем поверење селектора Андра
ша Немета, а на мене увек може да 
рачуна и селекција у рукомету на пе
ску, објашњава Божана која студира 
на Факултету за спорт и физичко ва
спитање у Будимпешти и ускоро тре
ба да дипломира. Остаје да се види 
да ли ће се определити за каријеру 
тренера или средњошколског профе
сора.

Главни циљ ове успешне спортист
киње је одлазак у Рио што захтева 
огромно залагање и такве партије ко
јима ће пружити појачање како ма
ђарској репрезентацији у дворан
ском рукомету, тако и репрезентаци
ји у рукомету на песку.

П. М.

Женска pепрезентација Мађарске у рукомету на 
песку, у којој једну од кључних позиција заузима 

млада Српкиња из Калаза, поново се окитила 
сребрном медаљом, и то на светском првенству 

одржаном у Бразилу

спорт Успех Божане Фекете и њених саиграчица

Поново вицешампионке света у рукомету на песку
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