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Фокусирана сам на свој сан
Одбојкашица Ксенија Симун 

млада је Которанка која је одлучи-
ла да оствари свој сан и пресели се 
у Сједињене Америчке Државе. Она 
је упорна и талентована и завидни 
су резултати које је остварила са све-
га 20 година.

• Ксенија, у ово вријеме експо-
ненцијалног презасићења, Ваша 
оаза је Мисури (Парк Хил). Због 
чега сте одлучили да се тамо пре-
селите?

– Последњу годину средње шко-
ле посветила сам планирању своје 
будућности. Нисам хтјела оставити 
одбојку, а исто тако нисам се видјела 
као ‘само студент‘. Сједињене Аме-
ричке Државе и њихов систем школо-
вања за спортисту је била најпамет-
нија опција. Тако сам међу бројним 
стипендијским понудама одабра-
ла Mineral Area Colleg као мјесто 
са најбољим условима за моју прву 
годину факултета и усавршавање 
одбојке.

• Колико се разликује живот у 
Сједињеним Америчким Држава-
ма у односу на живот у Црној Гори?

– Много. У Сједињеним Америч-
ким Државама све је много брже, 
пространије, другачији ментали-
тет и систем у којем само најбољи 
опстају. Одлазак из моје земље, која 
је пуна топлине и добрих људи, у не-
милосрдну средину, дефинитивно је 
био шок у првих мјесец дана.

• Студент сте прве године кому-
никација на Mineral Area College. 
Шта Вас је навело да се опредије-
лите за тај смјер?

– То је смјер за који сам се одав-
но одлучила, још на почетку средње 
школе. Када су ми се сложиле све 
коцкице, студирање комуникација 
у Сједињеним Америчким Држава-
ма ми отвара многа врата у послов-
ном,а и у спортском свијету.

• Mineral Area College важи за 
један од бољих колеџа у Сједиње-
ним Америчким Државама. Ко-
лико је тешко прилагодити се аме-
ричком систему?

– Треба мало времена да се човјек 
привикне на ‚свјетски менталитет‘ 
и чињеницу да сте у средини у којој 
вас баш нико не зна. Дакле, сваки дан 
пролази као доказивање и „надигра-
вање” околине што и није тешко ако 
имате јасан циљ и сан који пратите.

• Мали је број оних који имају 
храбрости да са 19 година напус-
те дом и породицу и започну жи-
вот на другом континенту. Како се 
навикавате на живот у кампусу?

– У почетку је необично и кул-
турни шок је неизбјежан, али вре-
меном све то прође. Моја срећа је што 
сам врло брзо прихваћена од стране 
саиграчица, што ми је много помог-
ло да стекнем пријатеље и уклопим 
се у непуних мјесец дана.

• Како у спорту, тако и у другим 
професијама постоји много сује-
те. Како се носите  са тим?

– Сујета је нешто сасвим нормал-
но, нико вас неће похвалити и пре-
дати вам њихово мјесто тек тако. Ја 
стојим чврсто на земљи и фокусира-
на сам на свој сан, нисам тип који ће 
се задовољити мрвицама и свјесна 
сам да ми само рад и дисциплина 
могу доњети оно што желим.

• Колико је тешко ускладити 
школске обавезе са спортом?

– Један од разлога због којих сам 
се одлучила за Сједињене Америч-
ке Државе је перфектно уређен сис-
тем за студента спортисту. Сваки дан 
је испланиран до детаља и тачно се 
зна ко, шта и како ради. Већ на пр-
вом тренингу сам добила распоред 
који прати сваку утакмицу , преда-
вања, испите, путовања, тако да сва 
та дисциплина скида терет са мојих 
леђа, јер моје је само да пратим рад 
и незаостајем са градивом.

• Одбојкашки клуб  Гимназија-
лац Вас памти као изврсног капи-
тена, очекујете ли у Mineral Area 
Cordinals исти статус и шта тренут-
но подразумијева Ваша позиција?

– Као „freshman” морам се кон-
стантно доказивати, како на терену 
тако и ван. Нереално је одмах очеки-

вати улогу капитена, али моја енер-
гија и пожртвовање је од првог дана 
са мном, што тренери и саиграчи-
це осјећају тако да се надам да ћу у 
блиској будућности бити један од 
званичних лидера тима.

• Колико Вам је значила подрш-

ка породице при одлуци да промје-
ните свој начин живота из корије-
на?

– Имам срећу да су ме првенстве-
но родитељи максимално подржали 
па касније и остатак породице. На-
равно, прво је завладао мали шок, 

али касније нису ни сумњали у моју 
способност, а то ми је велики вјетар 
у леђа.

• Од малена сте били упорни, 
трудом и радом успјели сте да се 
изборите за стипендију. Колико 
Вам то импонује?

– Јако је лијеп осјећај када видим 
да неко заиста цијени сав мој рад и 
труд, поготово када су кренуле по-
нуде и позиви са разних колеџа, за-
иста сам била поносна на себе.

• Шта Вас више привлачи, рад на 
одбојкашком терену или у канце-
ларији у улози пи-ара?

– Ту сам неодлучна, јако. Срећом 
имам још пар година да одлучим, 
али свакако планирам да направим 
баланс између каријере у канцела-
рији и спорта.

• Колико је осјећај задовољства 
зависио од успјеха постигнутим 
на терену?

– Сви моји успјеси су повезани. 
Одбојка није све у животу, али ме 
научила много чему, почевши од 
тога како бити добар човјек до дис-
циплине, значаја пријатељства, тако 
да, иако некад резултати на терену 
нису били позитивни, имала сам лек-
цију која се рефлектовала као успјех 
негдје друго.

•  Признања која сте добили ус-
ловљена су побједама на терену. 
За коју утакмицу Вас веже најви-
ше емоција?

– За мене је свака утакмица посеб-
на, јер у свакој дајем 100 посто себе, 
тако да су јаке емоције увијек при-
сутне и не заборављају се лако.

• Кроз садржај који објављујете 
на друштвеним мрежама се може 
закључити да сте много времена 
провели са млађим генерацијама. 
Који бисте им савјет дали?

– Савјет који бих свима дала, а по-
готово млађим генерацијама је да 
никад не одустају колико год теш-
ко да буде. Сваки дан је лекција и сав 
труд ће се исплатити кад тад, само 
никада не треба одустајати.

 Анђела ЈОВИЋ

Свака утакмица је посебна

СУСрЕТ СА ОДбОјкАшИцОМ кСЕНИјОМ СИМУН

 ■ Један од разлога због којих сам се одлучила за Сједињене Америчке Државе је перфектно уређен систем за студента спортисту. Сваки дан је 
испланиран до детаља и тачно се зна ко, шта и како ради 
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Епидемиолошка ситуација иза-
звана вирусом корона утицала је на 
све гране привреде, посебно на ту-
ризам. Почетак имунизације, као и 
смањење броја заражених, може ус-
ловити другачије љето, бар на турис-
тичком плану. 

– Можемо очекивати пораст броја 
туриста у односу на 2020, али вели-
ки пад у односу на 2019. годину – на-
води менаџерка продаје туристичке 
агенције, Андреа Мандић.

Она додаје да је Западна Европа 
под знаком питања, али да постоји 
велико интересовање туриста из Цен-
тралне Европе.

– Свакако, ове године очекујемо 
пословање на позитивној нули – каже 
Мандић.

Да постоји интересовање наших 
грађана за љетовање потврдила је на-
водећи податак да је оно за 50 проце-
ната мање у односу на 2019. годину.

– Све земље Африке, Сјевер-
на Америка и Азија су спремне да 
дочекају туристе. Иако је имуни-
зација почела, сматрамо да неће 
бити пуно путовања ка Европи – 
оцијенила је наша саговорница. 
Менаџерка продаје  Андреа Мандић 
је објаснила да вакцинација неће 
бити услов за путовање.

– То је апсолутно слободна воља 
– казала је она уз објашњење да ће 
грађани који не желе да се вакцини-
шу морати да имају негативан PCR 

тест или негативан брзи тест у зави-
сности од правила земље у коју желе 
да путују. Са друге стране, из Турис-
тичке организације (ТО) Будва истичу 
да је Црна Гора добила „Safe Travels“ 
ознаку од Свјетског савјета за тури-
зам и путовања (WTTS), која путни-
цима омогућава да препознају дести-
нације и компаније широм свијета. 

– Веома је важно да Црна Гора по-
шаље поруку да њено становништво 
својим примјером показује да води 
рачуна о гостима – навели су из те 

ТО. Из ове организације потврђују да 
очекују госте из региона (због слобод-
ног прелаза границе) и из Украјине 
са којом имамо успостављен авио са-
обраћај више пута недjељно. Поред 
тога, надају се повољнијим инфор-
мацијама из Русије и очекују госте 
из Њемачке. 

– Охрабрује и вијест да је Њемачка 
уклонила Црну Гору са „црвене лис-
те”, па се надамо да ће тим правцем 
ускоро кренути и остале земље“. 

Обје стране, и ТО Будва и туристич-
ка агенција из Подгорице свјесни су 
да је Црна Гора, прије свега, авио дес-
тинација, те је доступност у том смис-
лу веома важна. 

– Надамо се да ће оснивање нове 
националне авио компаније обезбије-
дити потребну повезаност са дести-
нацијама које су нама од пресудног 
значаја – поручили су из будванске 
туристичке органзације.

 Јана ВУЈИСИЋ

СТУДЕНТИ О ОНЛИНЕ НАСТАВИ: НАСТУПИЛЕ ПРОМЈЕНЕ У ЦЈЕЛОКУПНОМ ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ 

оптимизам за сезону 2021

Пандемија вируса корона задеси-
ла је цијелу планету неспремну, али 
једна од области која је највише била 
погођена је образовање. Све школске 
и академске установе су наишле на 
велики изазов који је требало рије-
шити најбрже и најефикасније мо-
гуће. Онлине настава је постала сва-
кодневица у свим домаћинствима, 
али „лако се декоцентришемо и ми-
сли нам оду у неком другом смјеру, 
понекад дође и до тога да уопште не 
обраћамо пажњу на предавање”,  на-
води студенткиња Факултета модер-
них језика на Свеучилишту у Санто 
Домингу, Lorenny del Rosario Baez. 

Студенткиња новинарства 
на Универзитету у Букурешту, 
Anamaria Marcu рекла је да су 
појавом пандемије ствари знатно 
измијењене и да је већина преда-
вања кренула онлине.  

Испричала је како већина про-
фесора није знала да користи Zoom, 
Google Meet, Google classrom и како 
су имали потешкоћа са упозна-
вањем онлине алатки за рад. 
Срећом, на њеном смјеру било је 
млађих професора који су се са тим 
платформама већ сусретали.   

Она сматра да одређени број сту-
дената у Румунији није имао услове 
за похађање онлине наставе, али кад 
је њен смјер у питању тврди да су све 
колеге биле технички опремљене 
за присуствовање предавањима. На 
питање увиђа ли разлике у резулта-
тима откад похађа овај вид наставе, 

одговорила је да је разлика огромна. 
“Искрено, много студената по-

чело да преписује тестове и њихо-
ве оцјене су се побољшале. Други 
који нису били упознати са онли-
не начином рада или нису били 
толико заинтересовани, њима су 
оцјене биле испод просјека. Крите-
ријуми се нису измијенили на фа-
култетима, али у основним школа-
ма јесу, макар сам тако чула од свог 
млађег рођака који каже да су им 
задаци много лакши него што би 
били иначе.”

 Као предности онлине наставе, 
издвојила је вријеме, јер јој треба око 
40 минута да стигне на факултет, а 
сада то вријеме користи за нешто 

друго. Такође, упоредо са преда-
вањем може да обавља неколико 
радњи. Као ману је издвојила по-
тез румунске Владе који је по ње-
ном мишљењу нелогичан, а то је 
давање мјесечног  прољећног рас-
пуста дјеци у основним школама 
која су ионако демотивисана откад 
похађају онлине наставу. 

„Постоје студенти који нису мог-
ли да обезбиједе основне оброке а 
камоли телефоне и таблете, па су 
понека предавања успијевали да 
прате са уређаја својих родитеља“, 
рекла је студенткиња Факултета 
градског планирања на Технич-
ком факултету у Анкари, Фатма 
Jагмур Озгун. 

 “Када је епидемија почела, на-
става је организована онлине сход-
но степену образовања. За основне 
школе је направљен ТВ програм 
‘ЕБА’ који је уз Zoom био платфор-
ма за учење.”

 „Постоје студенти који нису мог-
ли да обезбиједе основне оброке а ка-
моли телефоне и таблете, па су поне-
ка предавања успијевали да прате 
са уређаја својих родитеља“. 

За своје резултате сматра да су ва-
рирали, зависи од предмета и од про-
фесора, јер су неки од њих били јако 
строги и захтијевали су присуство 
и паљење камере, а са друге стране 
неки су имали више разумијевања и 

давали су нам слободу да истражује-
мо теме које нас интересују.

 „Они су за мене били ‘благослов’ 
и ‘тјерали’ су ме да будем присутна 
на предавањима.“

 Испричала је да ова промјена ути-
цала на ментално здравље свих сту-
дената, а на њено посебно јер понекад 
није жељела да буде присутна, а још 
једна отежавајућа околност била је 
што јој је кревет тако близу. 

Критеријуми оцјенивања су се, 
по мишљењу Jагмур Озгур,  много 
измијењени, јер су професори одус-
тајали од задавања задатака или су 
их скраћивали. Такође, предавачи 
су имали различита очекивања, нпр. 
код неких је присуство било обавезно 
код неких не, неки су давали кратке 
рокове за завршетак задатака неки 
нису ни задавали задатке па је то 
створило конфузију код студената 
и она да је требао постојати неки до-
говор да би систем био „ефикаснији.“

Задаци су јој због природе сту-
дија били тежи откад похађа онли-
не наставу јер су јој раније професо-
ри увијек помагали у цртању мапе, 
и у анализирању важних локација 
у граду, а с обзиром да услови нису 
дозвољавали да окупљања уживо 
буду одржана, користила је Google 
Street View. 

„Било је тешко због тога што 
подаци нису били тачни или нису 

били ажурирани довољно да би их 
искористила за мој задатак. 

Понекад су ми на мапи требале 
и инструкције од стране мојих про-
фесора али на Zооm састанцима је 
било врло тешко њима то да нацр-
тају на начин како бих ја то могла 
да препознам и разумијем.“

На другом крају свијета, у глав-
ном граду Доминиканске Републи-
ке студенткиња факултета савреме-
них језика на Свеучилишту у Санто 
Домингу, Lorenny del Rozario Baez, 
рекла је да је пандемија много ути-
цала на све сфере живота па тако и 
на образовање.

„ У једном тренутку смо преки-
нули држање наставе, па смо тек 
прије пар мјесеци почели одржа-
вати онлине наставу, али је то у по-
четку било хаотично. 

Часови  су часови били организо-
вани добро кад су надлежни успје-
ли да се договоре, чак је у појединим 
тренуцима све било боље исплани-
рано него што је у нормалним ус-
ловима. Били смо подијељени по 
групама и све је ишло како треба.”

На питање о условима за по-
хађање онлине наставе, Lorenny 
del Rozario Baez је рекла да у је у 
Доминиканској Републици из-
ражена неједнакост у економ-
ском погледу и “јасно је да немају 
сви потребне алатке за онли-
не наставу, што је јако лоше с об-
зиром да сви имамо академски 
циљ који желимо да остваримо.” 
 „Што се тиче предности, мислим 
да је овај вид наставе лакши и да је 
сјајно што часовима можемо при-
суствовати гдје год се налазимо, и 
што можемо бити опуштени током 
предавања. Што се тиче мана, прво 
је наравно то што немају сви услове 
(интернет, компјутер или паметни 
телефон), а такође и то што ради-
мо више ствари одједном па нам то 
одвраћа пажњу”, нагласила је Баез.

Једно је сигурно, овај вид наста-
ве ће још дуго бити присутан у на-
шим животима, а њена ефикасност 
је још упитна, ако је судећи по миш-
љењима студената.

 Јелена КОЧАНОВИЋ

Лако се декоцентришемо, а мисли одлутају
 ■ Већина професора није знала да користи Zoom, Google Meet, Google classrom и како су имали потешкоћа са упознавањем онлине алатки за рад

Anamaria Marcu

Андреа Мандић
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Фатма Jагмур Озгун као предност онлине наставе је издвојила временску ефи-
касност јер може да се пробуди пет минута прије предавања и да се прикључи, 
без чекања аутобуса и гужве у саобраћају. 

“Мане онлине наставе надилазе предности јер уз то што има сиромашних, 
што мјере уведене од стране владе нису довољне да се подржи онлине систем и 
немогућност да се финансијски помогну одређене породице, ментално здравље 
цијелог друштва је под ударом. Ово није само резултат рестрикција поводом пан-
демије, онлине едукациони систем додатно том проблему доприноси. Не знам да 
ли је постојало неко другачије решење од онлине наставе, поједини професори 
и задати задаци су много стриктни и на тај начин нам се додатно отежава цијела 
ситуација”, закључила је Озгун и додала да ситуација додатно утиче на њу јер 
није у могућности да проводи вријеме са својим колегама, већ се са њима гледа 
искључиво на Zооm састанцима. 

Ментално здравље друштва под ударом

Lorenny del Rosario Baez Фатма Jагмур Озгун
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БУДВЕ САОПШТИЛА ДА ИСТРАжИВАњА ПОКАЗУЈУ ДА ћЕ ОВОГОДИШњУ СЕЗОНУ ОБИљЕжИТИ „Last minute” РЕЗЕРВАЦИЈЕ

Колико је важна успјешна туристичка сезона потврђује поступак Владе Црне Горе, 
којим обезбјеђује просвјетним и здравственим радницима ваучер од 200 евра за 
љетовање на нашем приморју, затим, наредба да се у свим хотелима обезбиједи 10 
одсто смјештајних капацитета за госте који се заразе на одмору. Оно што је можда 
најважније за туристе из иностранства је одлука Владе и Министарства здравља 
да странцима омогуће бесплатно PCR тестирање, као и да на себе преузму све 
трошкове њиховог лијечења у случају заразе.

Бесплатно PCR тестирање за туристе
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Како сазнајемо са интернета и 
сајтова посвећених забави и инфор-
мисању, кантаутор Ђорђе Балаше-
вић је рођен 11. маја 1953. у Новом 
Саду. Средњу школу је завршио ван-
редно због неслагања са природним 
наукама. Уписао је географију, али 
га је љубав према музици сприје-
чила да дипломира. Са супругом 
Оливером, којој је посветио велик 
број пјесама,  је имао троје дјеце. На 
почетку каријере био је члан групе 
Жетва, али је исте године кренуо у 
пустоловину са групом Рани мраз. 
Соло каријеру започиње 1982. обја-
вивши албум Пуб. Исте године пуни 
београдски Сава центар. Објавио је 
12 албума. Поред музичке каријере 
бавио се и глумом. Појављивао се у 
пројектима за које је и компоновао. 
Један од њих је ТВ серија „Поп Ћира 
и поп Спира”, у којој му је партнер-
ка била Оливера.

Панонски морнар, како га често 
називају, највише је писао о љуба-
ви. Његове пјесме такође описују и 
животе различитих људи који су ви-
дјели рат, вољели страсно, или били 
другачији или слични свима нама. 
Често се освртао на стање у ком се 
налазило друштво.

,,Када говоримо о Ђорђу Бала-
шевићу онда размишљамо о томе, 
у ствари, да он није само музичар, 
већ прије свега пјесник. Он је један 
од оних ријетких стваралаца који је 
био потпуно оригиналан, зато што 
је искључиво компоновао музику 

за своје текстове. Његове пјесме су, 
већина њих, мале лирске приче о 
човјеку и његовој судбини“, рекао 
је професор књижевности Лека 
Вујисић.

Професор додаје „његова поезија 
је веома жива, животна и пријемчи-
ва за нас који је слушамо, јер то је по-
езија која се не чита него се слуша“.

 Он је указао на Балашевићеву 
пјесму „Ратник паорског срца” чије 
стихове не можемо слушати, а да нас 
не подсјете на лирику и таку Мило-
ша Црњанског. 

„Када се Браца деветнаесте врн‘о, 
са далекога фронта ‚ди солдат је 
бив‘о, прич‘о нам како га стрефи-
ло зрно, па заврто рукав и пока-
зив‘о. Прич‘о нам Браца о мирису 
мора, и о патроли од које је беж‘о, 
па како је опсов‘о госпо‘н мајора, 
па због тог после на робији леж‘о. 
А ми, ми смо били дерани. Прич‘о 
нам како су прешли Карпате, зујали 
меци ко ројеви пчела, рекао је: рат 
вам је крвав да знате, ал‘ ми није жао 
ни људи ни села, еј, жао ми је коња”.

Београд, Пула, Сарајево, Загреб, 
Цетиње само су неки од градова 
чијој је публици Балашевић прире-
дио незаборавне сате својим концер-
тима. Неријетко је писао и за друге. 
Не ноте, већ ријечи. Тим текстови-
ма се могу похвалити наше највеће 
звијезде свих жанрова. Кики Лесен-
дрић, Здравко Чолић, Биља Крстић, 
Жељко Самарџић, Мирослав Илић, 
Франо Ласић, Мики Јевремовић, 

Ђорђе Марјановић и многи други.
Професор Вујисић  објашњава 

да читавог живота остајемо људи 
уоквирени, омеђени и одређени 
именима пјесника чији су стихо-
ви красили наше читанке. Тврди 
да би Балашевић могао бити један 
од њих. 

,,На примјер, пјесма Словенска 
која је, једна од најљепших химни 
широкој словенској души, не само 
војвођанске равнице него, уопште, и 
тог словенског свијета који се прос-
тире од Камчатке до Јадрана и до 
Алпа. Или, рецимо, пјесме из првих 
његових албума који су химна мла-
дости, дјечаштва и одрастања, по-
пут његовог незаборавног хита Прва 
љубав. У његовој поезији, односно у 
његовим пјесмама се увијек провла-
че и они свакодневни животни мо-
тиви љубави, занесености, заљубље-
ности, растанци, патње и оног кроз 
шта пролази свака младост од кад 
је живота на свијету“. 

Он препознаје универзалне сти-
хове, ванвременског значења у Ба-
лашевићевим стиховима: „Чујеш 
ли тишину? Тај звук, пролази вре-
ме... Јер, још сам сувише млад да 
мислим о гробу, а већ сам сувише 
стар да бројим звезде...“, одмах, их 
повезујући  са његовим првим сти-
ховима: „Још сам сретан што посо-
тојим, пишем песме, звезде бројим 
још сам онај исти ветропир“. 

На питање да ли га види у читан-
кама, одговара:

„Овај човјек заслужује да се по-
мене, не само у читанкама, него у 
свим неким хрестоматијама, збор-
ницима наше културе, јер се као та-
кав легитимисао, кроз то што је ком-
плетан умјетник“.                      

Многе његове пјесме су и даље 
хитови, што потврђује професор 
Вујисић када говори о изузетности 
његовог дјела.

 „Ако он траје на нашој музич-
кој сцени већ, скоро 40 година и 
ако хитове, које је отпјевао прије 
40 година, и даље слушамо, значи 
да је та умјетност заиста заврије-
дила поштовање јер је надживјела 
вријеме у ком је створена, а то је ос-
новни критеријум вриједности јед-
ног умјетничког дјела, о било којој 
умјетности да се ради“, наставио је 
Лека Вујисић, који вјерује да не по-
стоје они, па чак ни у млађим гене-
рацијама, који нису чули за Бала-
шевића, и не знају за његове поруке. 
Ако и постоје такви, који не познају 
рад овог свестраног умјетника, пре-
поручује им пар његових познатих 
хитова уз ријечи:

 „Хајде одслушај ово и види јеси 
ли се нашао у том и има ли нешто од 
твоје младости, твог живота и твог 
свијета у овим пјесмама!“.

Доказ да млади воле Балашевића 
и да се сјећају његових пјесама је 
млада новинарка и пјесникиња 
Амра Тахировић. 

„Сјетим га се увијек на спомен 
Новог Сада, али и на спомен неких 

ријечи које ме повуку да даље на-
ставим његовим стиховима. Увијек 
и заувијек ријеч ‘напослетку’ што 
је назив једне од његових пјесама, 
мени омиљене. Јер, напослетку, он 
и његова поезија су бесмртни“.

Да се млади проналазе у Бала-
шевићевим стиховима потврђује и 
често цитирање његових ријечи на 
друштвеним мрежама. Амра Тахи-
ровић издваја његове љубавне пјес-
ме и њежности којима оне обилују. 

Ђорђе Балашевић нас је напус-
тио 19. фебруара 2021. године због 
посљедица проузрокованих виру-
сом корона. Да је то одлазак леген-
де потврђују велики скупови и ге-
стови који су приредили љубитељи 
његовог дјела, широм бивше Југо-
славије. 

 Јана ВУЈИСИЋ

МАЈДА МЕХМЕДОВИЋ ОД СЉЕДЕЋЕ СЕЗОНЕ У НОВОМ ДРЕСУ

душа словенска
IN MEMORIAM ЂОРЂЕ БАЛАШЕВИЋ (1953-2021)

Једна од наших најпозна-
тијих рукометашица и глав-
них играчица Будућности, 
Мајда Мехмедовић, пред-
ставља одличан примјер ус-
пјешне спортисткиње. Својом 
упорношћу, трудом и радом 
постигла је свјетске резул-
тате. Наша златна лавица ће 
од сљедеће сезоне играти у 
дресу турског Kastamonu 
Belediyesi GSK, што говори 
да је спремна за нове изазове.

• Сматрате ли да сте ис-
пунили Ваше циљеве што 
се тиче рукомета?

–  Сматрам да сам оства-
рила много тога што сам за-
цртала, али у својој каријери 
бих вољела да имам још ме-
даљу са Свјетског првенства. 
Она ми недостаје.

• Колико ситуација са ко-
роном утиче на оно што се 
догађа на терену?

– Мислим да је корона 
утицала генерално на сва-
чије животе а спорт је исто 
тако много погођен у сваком 
смислу. Али, ми спортисти 
смо навикли да се лако при-
лагођавамо. Кад на нешто 
не можемо утицати мора-
мо само бити више фокуси-
рани на задатке, циљеве, чу-
вати себе и дати све од себе. 
Било је тешко остати позити-

ван, али се радујем како смо 
ми то све изнијеле.

• Имате ли неке ритуа-
ле пред излазак на терен?

– Немам неке посебне ри-
туале. На дан утакмице во-
лим бити сама, да имам неки 
свој мир како бих се могла 
боље сконцентрисати и при-
премити.

• Како сте се осјећали 
када сте први пут обукли 
црногорски дрес?

– Била сам јако сретна 
када сам видјела своје име 
на списку сениорске руко-
метне репрезентације. Има-
ла сам предиван осјећај који 
имам и данас кад год га обу-
чем. Наравно, јако сам била 
поносна што имам ту част да 
играм, освајам и будем амба-
садор Црне Горе на великим 
такмичењима.

• Какве Вас емоције 
вежу за 2012. годину када 
сте заједно са Вашом еки-
пом освојили сребрну ме-
даљу на Олимпијским иг-
рама (ОИ)?

– За нас је 2012. година 
била најбоља година у спорт-
ском смислу и мислим да се 
тешко може поновити. Ме-
даља са ОИ је остварење сна! 
Када се сјетим колико смо 
само среће и радости доније-

ли тог дана из Лондона могла 
бих и сад заплакати.

• Шта доживљавате као 
највеће достигнуће у Ва-
шој досадашњој спортској 
каријери?

– Највеће достигнуће је уп-
раво то, што смо на неки на-
чин, као лавице познате на-
роду, подстакле многу дјецу 
да крену нашим корацима. 
Постале смо идоли млађим 

надама и некако на наш на-
чин ујединили Црну Гору 
баш онако како то спортисти 
раде, заједништвом и борбом.

• Тежак је пут спортис-
та да стигну до ОИ. Каква 
су Ваша очекивања?

– Тежак пут јесте и не-
мају сви прилику да оду на 
ОИ, зато и јесу посебне свима. 
Могу рећи да имам ту приви-
легију што ћу по трећи пут 
учествовати на ОИ. Наравно 
да сам јако поносна на себе 
и на свој рад и труд јер се ис-
платио.

• Од сљедеће сезоне ћете 
наступати у дресу турског 
Kastamonu Belediyesi GSK, 
што говори да сте спремни 
за нове изазове. Радујете ли 
се одласку?

– Наравно да се радујем. 
Неко сам ко од себе тражи и 
захтијева увијек више и боље. 
Испред себе имам потпуно 
стран изазов и нешто пот-
пуно другачије. Такође се 
радујем што ћу имати при-
лику да упознам нешто ново, 
културу, народ…

• Колико игра пред праз-
ним трибинама утиче на 
расположење и атмосферу 
саме екипе?

– Играти без публике је 
јако тешко и тужно. Недостаје 

ми она бука, онај жар који на-
вијачи уносе у игру, погледи 
и аплаузи вољених, али шта 
је ту је. Остаје нам нада да ће 
ускоро све то бити готово.

• Пут којим иду спорти-
сти да би остварили своје 
циљеве није нимало лак. 
Какве квалитете треба да 
посједују спортисти да би 
постали успјешни?

– Мислим да та дефини-
ција не постоји, да је све раз-
личито од особе до особе. Ја 
знам за себе, да играч мора 
много тога да се одрекне, да 
никад не одустаје, да се сва-
ким даном такмичи са собом 
да буде бољи, да задаје себи 
циљеве и да никад не прес-
тане да машта. Рад на себи у 
сваком смислу може и мора 
пуно помоћи.

 Ана СМОЛОВИЋ

недостаје ми жар који навијачи уносе  
у игру, погледи и аплаузи вољених

Мајда Мехмедовић

Балашевић

”
На дан 
утакмице 
волим бити 
сама, да 
имам свој 
мир како 
бих се мо-

гла боље сконцен-
трисати и припре-
мити
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 град вјечне љубави  у  сјеверној италији у покрајини венето

Верона чувар историје  
и умјетности

 ■ Поред повољног географског положаја, град чува тајну трагичне љубави Ромеа и Јулије, као и велика умјетничка богатства, цркве из 14. 
вијека и Арену, саграђену у првом вијеку

В
ерона, познатија као 
град вјечне љубави, 
смјештена је  у  сје-

верној Италији, у покрајини 
Венето. Кроз град протиче 
ријека  Адиђе, која је друга 
по дужини ријека у Италији, 
дугачка  225 км. Овај град је 
један од  најразвијенијих  гра-
дова  и велики туристички 
центар.  Поред повољног гео-
графског положаја, град чува 
тајну трагичне љубави Ромеа 
и Јулије, као и велика умјет-
ничка богатства, цркве из 14. 
вијека и Арену, саграђену у 
првом вијеку. Наведене зна-
менитости су само један дио 
разлога због којих би треба-
ло посјетити Верону.   

ЈулиЈина кућа
Припадала је породици 

Капело, чији се грб налази 
на фасади куће, рађена је 
у готичком стилу.. Прозо-
ри и врата, додати су 1930. 
године,  а 1936. дограђен је  
чувени балкон са којег је 
Јулија гледала  Ромеа и при-
чала са њим.  Кућа је данас 
претворена у музеј у којем 
су намјештај, одјећа и фрес-
ке из 14. вијека.  У дворишту 
куће је Јулијина статуа и пре-
ма дугој традицији ко додир-
не њене груди треба да зами-
сли љубавну жељу. Такође, 
потребно је написати жељу 
на папирићу и залијепити на 
лијеви или десни зид куће. У 
музеју постоји посебна прос-
торија у којој волонтери ткз. 
Јулијини секретари који до-

бијају писма широм свије-
та и савјетују  заљубљене. У 
склопу куће налази се про-
давница у којој можете купи-
ти разне украсе са симболи-
ма Ромеа и Јулије.  

  
арена 

Налази у центру Вероне, 
послије Колосеума и Цапуа, 
то је највећи римски амфите-
атар. Саграђена је за гладија-
торске борбе, циркусне пред-
ставе, касније је коришћена 
за мучење хришћана. Цар Хо-
норијус је 404. године забра-
нио борбе. Арена је доживје-
ла бројне промјене, највише 
су на то утицале поплаве, ра-
тови и земљотреси. Закон, 
који је усвојен 1450. године, 
односи се на забрану девас-
тирања Арене и одржавање 
чистоће. Обнављање Аре-
не није завршено, траје и до 
данас. Арена сада прима до 
15.000 гледалаца. Манифеста-
ције које се данас одржавају су 
концерти и Верона Опера фес-
тивал. Фестивал сваке годи-
не нуди премијере познатих 
опера које се припремају по-
себно за Арену. Велики умјет-
ници су наступали у Арени, 
једни од њих су Лучано Пава-
роти и Мариа Kалас. Обичај, 
који се поштује годинама је 
да док сунце залази гледаоци 
упале свијеће.

Јулијина кућа и Арена су 
већ годинама туристичка ат-
ракција. За Арену је потребно 
резервисати карту на вријеме 
због великог интересовања то-

ком цијеле године. Поред ових 
представника, град вам може 
понудити много више.

ламберти торањ
Висина Торња је 84 метра, 

без сумње пружа најљепши 
поглед на Верону. Саграђен 
је у 12. вијеку и више пута об-
новљен. Последња измјена је 
била 2007. године. Породица 
Ламберти, најмоћнија поро-
дица у том периоду, заслуж-
на је за његову изградњу. До 
врха можете доћи степеница-
ма, има их 283, а можете ко-
ристити и лифт.  Ако сте ра-
норанилац, излазак сунца са 
Торња ће вам уљепшати јутро. 
Цијена улаза, ако идете степе-
ницама је два еура, а за лифт 
три еура. 

Дворац CastelveCChio 
Саграђен је у 14. вијеку, из 

периода династије Сцалиге-
ри.  У прошлости је више пута 
био рушен, обновљен и поно-

во грађен.  Многима изгледа 
„строго”, зато што нема пуно 
детаља, украса. Једноставног 
је изгледа и дјелује снажно. 
Представља културно богат-
ство Вероне. У њему се нала-
зи више од три стотине слика 
из периода ренесансе. Неки 
од аутора ових ремек-дјела 
су Domenico Brusasorzi, Paolo 
Farinati, Alessandro Turchi, 
Paskuale Ottino, Marcantonio 
Bassetti. Поред слика, Музеј 
чува скулптуре из 14. и 16. 
вијека као и  око осам стоти-
на комада оружја модерног и 
савременог доба. 

Ту спадају оклопи, бодежи, 
мачеви, кациге, ножеви. Добро 
су очувани и високог квалите-
та, због материјала од којих су 
направљени. Посјета Музеју се 
плаћа, шест  еура, док је ула-
зак у двориште бесплатан. 

трг Деи Сињори и 
Дантеов Споменик

У Италији генерално се све 
повезује са митовима, леген-
дама и историјским причама, 
па и  трг има своју занимљи-
вост. До трга се долази преко 
моста гдје се спајају замак  
Ламберти и сусједна палата. 

Њих повезује  лук, на  којем 
виси ребро кита, старо више 
стотина година. Оно што је 
занимљиво јесте прича да ће 
ребро пасти ако испод њега 
прође особа која никада није 
слагала. Данте Алигијери, 
чувени и највећи италијан-
ски пјесник, који је живио и 
стварао у средњем вијеку има 
свој споменик у овом граду. 
Поријеклом није из Вероне, 
али је већи дио живота про-
вео у њој. Верона, због своје ис-
торије, умјетности и роман-
тичарског карактера је била 
уточиште овом пјеснику.

 Giardino Giusti 
Парк у којем се налази мно-

го скулптура и лавиринт, а 
како је у Верони скоро све по-
везано са романтиком и овдје 
постоји легенда. Каже да ће се 
заљубљени пар, ако се нађе у 
лавиринту, живјети срећно до 
краја живота. Парк је отворен 
од девет сати ујутру до осам 
сати увече током прољећа и 
љета. Остало вријеме парк је 
отворен до заласка сунца.

Сирмионе 
Недалеко од Вероне, 40ак 

минута налази се мање мјес-
то, Сирмионе. 

Када пређете мост, дола-
зите до замка породице Ска-
лиђери. Замак је саграђен за 
њих, велике владаре Вероне,  
још у 12.вијеку.  Мјесто ће учи-
нити да се осјећате као да се 
налазите у бајци. Не заборави-
те да направите паузу и про-
бате колаче или сладолед уз 
прелијеп поглед који се пру-
жа са замка. 

Сирмионе је мјесто за све 
љубитеље мира, за оне које 
желе да побјегну од буке и 
живота у граду.

У Верони има мјеста за све, 
могу се наћи ресторани са ве-
ома приступачним цијенама 
као  и хотели, кафићи. Град 
љубави је најљепши  у септем-
бру и октобру, јер су тада лије-
пи и сунчани дани. 

Љета у Верони су непред-
видљива, у августу вас може 
дочекати  грмљавина и киша. 
Када посјетите овај град биће 
вам јасно зашто је баш Верона 
била омиљено мјесто за одмор 
Јулију Цезару, уточиште мно-
гих пјесника и зашто носи име 
града вјечне љубави.

 Тијана КРУНИЋ

Јулијина кућа

Арена 

Центар Вероне

Сирмионе
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