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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Милорад Пуповац:

П

ремда нас неки уверавају да се
у Хрватској не води кампања
против Срба ни против ћирилице, превише је тога речено што говори да је реч баш о тој кампањи, каже
Милорад Пуповац.
Он је у Београду, на научном скупу Института за језик САНУ, говорио
управо о језичким идеологијама, језичким политикама и производњи нетолеранције у постјугословенским
земљама.
„Након састанка премијера Зорана
Милановића с представницима бранилаца који су организовани као носиоци кампање против ћирилице и након
повлачења полиције, ситуација је засад нешто мирнија упркос скидању
две двописмене табле. Што се компромиса тиче, могу само да кажем да за
њега има простора, али би свако морао да допринесе да се он изгради”,
каже Пуповац.
Он сматра да се ствара атмосфера
где ће рат бити важнији од мира.
Пуповац сматра да је добро што је
дошло до сусрета Томислава Николића и Иве Јосиповића.
„Посебно је добро да је до сусрета

У Хрватској поново кампања
против Срба
Ћирилица се проглашава агресорским писмом,
а Србе оптужују да су се лажно пописали током
пописа, каже Милорад Пуповац, потпредседник
СДСС-а у Хрватској

Мађарски привредници у Нишу

Нишка Бања
занимљива инвеститорима

Први сусрет мађарских привредника са колегама из
југоисточне Србије домаћини оцењују као
обећавајући, а градоначелник Ниша најављује скоро
братимљење свог града са мађарским Дебрецином

М

ађарски привредници, који су
до сада били присутни углавном на подручју северно од Београда, са изузетком два предузећа,
први пут су посетили Ниш и упознали
се са могућностима инвестирања у југоисточном делу Србије.

Једном броју привредника из Мађарске Нишка Бања у фокусу је интересовања.
„Интересантно је што у Мађарској
постоје региони слични нишком. Имамо термалне воде и интензивно их користимо у бањама за термална купатила, затим за грејање домаћинстава
и у пољопривредној производњи за
грејање пластеника”, каже председник мађарско-српског пословног савета Ласло Волф.

Нишка Бања је овим привредницима представила Лозни калем – локацију опредељену и комунално опремљену за инвестиције.
„Могу и велнес центре и хотеле да
праве, има ту десетак хектара, па има
могућности и за пословне и бизнис
садржаје, а и за
лаку индустрију”,
каже преседник
Градске општине
Нишка Бања Зоран Видановић.
Гостима заинтересованим за
привредна улагања представљена је и индустријска зона Исток и Логистички центар на аеродрому, а очекивања од посете делегације
мађарског пословног савета су велика.
„Ради се о савету који обједињује
80 одсто компанија у Мађарској и
представља скуп малих и средњих
предузећа и пар великих”, каже Милоје Бранковић, почасни конзул
Мађарске у Нишу.
Оцењујући овај први сусрет мађарских привредника са привредницима
југоисточне Србије као обећавајући,
градоначелник Ниша најавио је и братимљење то града са мађарским градом Дебрецином крајем новембра. 

дошло због тога што се тај сусрет условљавао и што су се политичке биографије двојице председника узимале као разлог за његово одлагање. Да
ли је довољно да он зато буде историјски, то не знам. Знам само да су
Хрвати и Срби одавно потрошили
своју историју. Како би се прикрила
историјска празнина и жртве у задње
две деценије, сваки час се нешто
проглашава историјским”, каже Пуповац.
Он сматра да је потребна политичка
моћ и политички консензус да се владе нагоде о статусу тужби, а у Хрватској у овом тренутку тога нема.
„Што се тиче несталих, број и њихова етничка припадност су сада такви
да обе стране могу да их користе као
аргумент у расправи о повлачењу тужби. Тужбе, међутим, заиста не доприносе бржем решењу питања несталих,
јер се они користе као аргумент за подизање тужби. А што се напретка тиче у решавању отворених питања, њега заправо нема. И питање границе, и
питање имовине, и питање пензија и питање ратних злочина и питање повратка не бележе значајније одговоре.
Број обавеза из ових питања нешто је
већи на Хрватској него на српској страни”, каже Пуповац. 

Ниче нови храм у Шумадији

Председник Николић
гради цркву

У Бајчетини код Крагујевца, родном месту
председника Србије, освештан је темељ цркве која
ће бити изграђена на имању и средствима
Томислава Николића

Т

емељ храма Светог великомученика Димитрија у Бајчетини освештан је 15. октобра, а црква ће,
истиче владика шумадијски Јован, бити изграђена према пројекту новосадског архитекте Николе Реље.
„Са дуго очекиваном радошћу истичемо да је господин Николић, од како је Србија постала самостална Република, први председник који је смогао
снаге да приступи градњи цркве и то
у једном, више него тешком времену”,
пренео је Тањуг речи владике Јована.
У складу са црквеним прописима и

договором са Управним одбором
епархије Жичке, земљиште и новоподигнути храм ће, по освештењу, бити
пренети у власништво Српске православне цркве – Епархије жичке.
„На овај начин председник Николић
се уврстио у ред оних владара Србије
које ће поколења памтити, заједно са
онима који су свом народу остављали
цркве и задужбине, насупрот оним
владарима Србије, који ће остати
упамћени по разарању Цркве, рушењу
и затварању цркава и задужбина”, навео је владика Јован. 
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СЛАВИСТИЧКЕ
КАТЕДРЕ ПРЕТВАРАЈУ
У БАЛКАНОЛОШКЕ
ИНСТИТУТЕ!

Специјално за СНН: Иван Мркић министар
спољних послова Србије

„Аир Србија” полеће
за Будимпешту

У ексклузивном интервјуу за наш недељник, шеф
српске дипломатије говори о недавним политичким
сусретима у Будимпешти, сарадњи у региону,
будућој брзој прузи и скоријој авионској линији
између мађарске и српске престонице

На једној славистичкој катедри
у ЕУ, један студент је имао
проблем да докаже професору
да је Црњански српски писац

Е

во приче коју ми је испричао пријатељ.
На једној славистичкој катедри у ЕУ
један студент је имао проблем да докаже једном професору да је Црњански
српски писац. Професор га је стално исправљао: Црњански није српски, већ мађарски
писац (јер је рођен у Чонграду – Мађарска,
тачније ондашња Аустроугарска), односно
југословенски писац (јер није живео у Србији, већ у Краљевини СХС, односно Југославији). Препоручено му је да за потребе
рада прихвати сугестију професора. Студент није пристао.
Разуме се, и даље постоји неколико страних слависта, одличних познавалаца српске
књижевности. И даље има вредних и преданих преводилаца. Њима је упућена захвалност и поштовање и ово није прича о њима.
Али јесте прича о процесу који је у току:
већ дуже времена до мене допиру гласови
како се славистичке катедре или затварају
или реформишу тако да у њима главни
предмет не буде књижевност, већ тзв. свакодневни живот. Дакле, није важна српска
књижевност, што ће рећи Црњански и Андрић, већ чињеница да пијемо шљивовицу,
једемо бурек и разбијамо се по сплавовима
на различите начине. Шљивовицу је као свој
национални бренд на Западу заштитила (ако
се не варам) Словенија, бурек је – зар не? –
одувек био турски, а сплавови су по природи ствари неутемељени и склони сеобама.
Укратко: славистичке катедре у једном
делу света постају балканолошки институти. У чему је разлика? Па, ево у чему: први
су се бавили српском књижевношћу и историјом, други се баве територијом, природним ресурсима и обичајима домородаца
који територију насељавају. Први су образовали преводиоце, поклонике друге, националне (тј. наше) културе, пријатеље једном
речју; други регрутују компрадоре или подучавају локалним обичајима трговце, мисионаре и војнике. Први нас посматрају као
себи равне, други нас виде као складиште
ресурса. За прве је добро што постојимо. За
друге би било боље да нестанемо, али да
ништа вредно не понесемо са собом.
И заиста, на то непостојање пристајемо
када на овакве процесе одговарамо одмахивањем руке, као да је у питању нешто неважно. Али такав домородачки коментар,
који се гади свега што не може да поједе,
попије или оплоди (да цитирам једног писца из суседне књижевности) припада онима о чијем се престанку постојања неће приповедати приче. Они ће нестајати или одумирати у тишини. За нас остале, који упркос свему и у инат свима, још постојимо, важи једна старовинска српско-светска поука која се да наслутити из ове приче: не зови никога да ти тумачи снове ако имаш поред себе принцезу Атех.

П

риликом прошлонедељног боравка у Геделеу, који је уприличен поводом састанака земаља Вишеградске групе са представницима држава Западног Балкана,
односно конференције Централноевропске иницијативе, минстар спољних послова Србије Иван Мркић дао
је специјални интервју Српским недељним новинама. Осим резултата
разговора које је водио овом приликом, нас су посебно занимала поједина практична питања, чије би решавање у многоме олакшало положај и свакодневни живот Срба у
Мађарској.
Пре месец дана сте се, приликом сусрета са представницима Срба у Мађарској, упознали
са њиховим положајем и проблемима. Да ли је у међувремену
отпочело решавање тих питања и колико Србија може у
томе да помогне?
– Ту су већ покренута разна питања и, колико сам обавештен након
последњег боравка, већ су вођена
два разговора између нашег амбадора и највиших мађарских званичника. Тада су покренута сва она питања
о којима смо прошлог пута говорили.
Наилазимо на разумевања и на
обећања да ће се излазити у сусрет
ономе што је засновано на закону и
што је правично. Ми мислимо да ће
ти резултати да се осете у наредним
месецима у најконкретнијем виду.
Таква питања покрећемо и у Београду, са амбасадором Мађарске. Што
се нас тиче, све оно због чега смо од
стране Европске комисије оцењени
као земља која може да послужи као
узор у чувању, заштити и унапређењу
права националних мањина, настојимо да и даље чинимо.
Недавно сте са мађарским
партнерима покренули и поједине теме које су интересантне за широке слојеве стновништва: изградња брзе пруге
Слободан Владушић
Будимпешта – Београд, увођење

авионске линије на тој релацији, оснивање Културног центра Србије у Мађарској… Како
видите шансе да ти планови буду остварени у догледно време?
– Велики сам оптимиста и очекујем, исто као и ви, да ћемо то остварити. С обзиром да је основана и
профункционисала „Аир Србија”,
очекујем да ћемо увести линију Београд – Будимпешта. Тачно је да то
није мој ресор, али сам прелиминарно разговарао о томе са надлежнима и речено ми је да то можемо очекивати у ближој будућности.
Што се тиче железнице, о томе смо
разговарали и са министром Мартоњијем и премијером Орбаном
прошлог пута, а и касније, у нашим
комуникацијама, имали смо у виду
да у Букурешту на састанку Кине са
шеснаест земаља Централне и Источне Европе, изађемо са заједничким
пројектом, да бисмо добили повољан
кредит и на тај начин унапредили железницу између Будимпеште и Београда, како би возови саобраћали далеко брже него сада.
Да ли сте задовољни резултатима разговора које сте овога

десити и да седиште тог фонда буде у Београду.
Имали смо такође неформали састанак на коме су били присутни
представници Европске комисије, ту
је био комесар за проширење Европске уније Штефан Филе, а и помоћница америчког државног секретара
за Европу Викторија Нуланд која је
заменила Филипа Гордона. Добили
смо доста похвала, тачније признања
за то што Србија ради и како води
спољну и унутрашњу политику.
Истога дана, поподне, одржано
је заседање министара земаља
чланица Централноевропске
иницијативе.
– Овога пута било је заступљено
двадесет земаља, с тим што нису све
из Европе – ту је опет била и Америка. Разговори су били веома корисни
за нас и сви разговори овог типа су
једна врста нашег тренинга за Европску унију. Ми се у оваквим композицијама налазимо, сарађујемо и кроз
то увежбавамо оно што ћемо иначе
радити једнога дана, када постанемо пуноправни члан ЕУ. Нама су честитали што ускоро почињу преговори, који су заправо практично већ почели, иако ће међувладина конференција свечано бити отворена, можда, пре краја ове године или на самом почетку следеће.
Како гледате на иницијативу
Црне Горе о западнобалканској
шесторки?
– На састанку са Штефаном Филеом споменута је црногорска идеја
о формирању тзв. западнобалканске
шесторке. Када се појавила та идеја,
ми смо је подржали, као што подржавамо све што води некој сарадњи,
с тим што не волимо дуплирања и ту
смо сасвим јасни. Дуплирања, у смислу да се једном истом идејом или

Министар Иван Мркић, његов домаћин Жолт Немет и амбасадор Србије
Раде Дробац (у средини)

пута водили у Геделеу, недалеко од Будимпеште?
– Најпре смо имали састанак земаља Вишеградске групе и земаља
Западног Балкана. Све теме о којима смо разговарали су већ „добро
одмакле”, тако да смо разматрали
шта је учињено и шта планирамо у
непосредном периоду. Желимо да
на Западном Балкану преузмемо искуства „Вишеграда 4”, који је спреман да нам помаже и финансијски.
Могуће је да ћемо основати један
фонд за Западни Балкан, очему су
разговори већ одмакли, а може се

истим темама бавимо на више места. Црна Гора која је промотер те
идеје, вероватно ће са комесаром
Филеом изаћи са једним дописом, са
конкретнијим идејама и предлозима
око заједничких пројеката који би
очигледно били финансирани од ЕУ,
па ћемо се ми затим о томе изјашњавати. Србија генерално, не да нема
ништа против, већ ће и подржати то
што Црба Гора има у виду, али ћемо
подржати и све конкретне пројекте
и онда се о томе изјашњавати.
Разговор водио:
Драган Јаковљевић
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Јесењи програми у Мохачу, Сегедину и Печују

Књижевност повезала комшије

К

њижевница Татјана Вујанић из
Надаља у Србији, била је недавно гошћа Мохачана. У град на
У Мохачу је гостовала књижевница Татјана Вујанић, Сегединци и Суботичани
Дунаву допутовала је у друштву супруга и Павла Папулина, бившег лекорганизовали су шести „Шинобус фест”, а Срби из XVIII кварта Будимпеште
тора за српски језик и књижевност
обишли културне знаменитости Печуја
Универзитета у Сегедину, који сада
као пензионер живи у Србобрану. Вече су органиПрекогранично културно дру- Будимпеште, боравило је 24. окзовале Српска читаоница
жење било је проткано књижевним, тобра у Печују. Будимпештанци су
и Српска самоуправа Мопозоришним, ликовним и музичким у центру Барање допутовали у окхача.
програмима, у које су се укључили виру једнодневне екскурзије са
Татјана Вујанић је
Иштван Беседеш, Ото Толнаи, Бошко жељом да погледају знаменитости
овом приликом предстаКрстић, Дејан Матић, Агнеш Ердељи, града. Пут их је најпре водио у Српвила књигу „Љубав је и
Вера Удицки, Атила Ширбик, Арпад ску православну капелу где их је
пријатељство” коју је
Колар, Роланд Орчик и многи други. примио и поздравио јереј Милан
објавила након романа
На „Шинобус фесту” је учествовао Ерић, парох печујски, који је испри„Прозор душе”. За успеши наш познати књижевник Петар Ми- чао кратак историјат светиње и гоно промовисање дела полошевић, који је прочитао делове из ворио о положају српске заједнице
бринуо се Павле Папулин
свог књижевног опуса.
у овом граду.
који је подсетио да се у
Након боравка у капели, отац Ерић
*
новом роману ауторке
Четрдесеторо путника, међу који- је посетиоце из главног града
преплићу љубав и пријама је били Емилија Димић, предсе- угостио у порти светиње, који су екстељство, два осећаја која
дница и Никола Димић, потпредсед- курзију наставили обиласком остау људском животу имају
ник Српске самоуправе XVIII кварта лих знаменитости Печуја.
посебно значење. Уследила су питања публике, а
потом и дружење са ау- Петар Милошевић на „Шинобус фесту”
торком и њеним сарадницима.
турни идентитет братских градова и
*
развија добросуседске односе међу
„Окружен си страшним сумњама, становницима граничног појаса. Упринека ти то годи” – био је мото је ово- личени су сусрети публике са предгодишњег, шестог по реду „Шинобус ставницима савремене књижевности,
феста”, који је на релацији збратимље- музичког и позоришног живота Србије
них градова Сегедин – Суботица реа- и Мађарске.
лизован уз подршку ИПА Програма
Организовани су бројни концерти,
прекограничне сарадње Мађарска – одржане су пројекције филмова, као
Србија.
и округли сто посвећен „фестивалској
Фестивал је одржан у организацији култури”. И овога пута, највеће интеНепрофитног друштва „Деак” и Град- ресовање изазвало је путовање српске библиотеке Суботице, у виду се- ских и мађарских писаца и песника лерије културних, мултимедијалних до- гендарним пограничним шинобусом,
Посетиоци из XVIII кварта у печујској капели
гађаја у имала је за циљ да јача кул- „сивом муњом”.

Е

пископ будимски Лукијан је, говорећи у Мајшу о животу и делу преподобне матере Параскеве, рекао:
„Цео њен живот протекао је у сталном посту, оскудици и молитви. Та
дивна светитељка била је пример правог православног пута. У њену част су
подигнуте дивне светиње и манастири. Чудотворка је своју оданост вери
сведочила делом и својим животом.”
Уследила је литија, а потом је пред
светим храмом уприличено резање
славског колача и благосиљање кољива.
Кумовали су чланови Печујско-барањског српског удружења. Кумства се
за следећу годину примио Јован Бертић
из Белог Манастира, чији преци потичу
из Мајша и који је и ранијих година био
домаћин прославе патрона светиње.
Празновање заштитника мајшанске
цркве свете Петке настављено је

Храмовне славе на југу Мађарске

Света Петка прослављена
у Мајшу и Илочцу

Свечаном обележавању заштитнице храма свете
Параскеве у Мајшу, и ове године присуствовали су
бројни Срби из мађарског и хрватског дела Барање,
а славску беседу одржао је владика Лукијан
заједничким фотографисањем и пригодним послужењем у порти. Након
дружења је уследио ручак, за који се
побринула мајшанска Српска самоуправа. Током славског ручка причало
се о прохујалим временима када је у

Верници на храмовној слави у Мајшу…

Мајшу живело много Срба, који су
касније, из познатих историјских разлога, напустили вековна огњишта и
вратили се у матицу. Чула се и песма,
а на хармоници је свирао Патрик Хајдер.

…и у Илочцу

Празновању Петковаче у Илочцу и
вечерњем богослужењу, присуствовао је и начелник села Јожеф Јухош.
Служили су јереј Милан Ерић – парох печујски и администратор парохије у Илочцу и ђакон Андраш
Штријк. Отац Ерић је одржао пригодну беседу, а потом је обављено резање славског колача и благосиљање
кољива. Сви присутни су кумовали, а
затим је одржан помен некадашњим
српским житељима села, пре свих
Прерадовићима.
На крају прославе начелник села је
обећао да ће ово место и даље чувати и поносити се српском православном црквом. Сеоска самоуправа обавиће мање неопходне радове, а за
обимније извођачке послове потребно је заједничким снагама пронаћи
материјална средства.
П. М.
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Смотра мањинских театара

Шеснаест ансамбала на сцени СПМ-а

Народносни позоришни фестивал „Jelen/Lét” („Присутност”) одржан је по
други пут у Српском културном центру у Будимпешти, на сцени Српског
позоришта у Мађарској. – Српски глумци гостовали у Сенти и Десци

Н

а фестивалу, који је организовао Савез народносних позоришта у Мађарској, учествовало
је 16 позоришних ансамбала. На овогодишњој манифестацији представили су се: Немци, Румуни, Украјинци,
Бугари, Роми, Јермени, Пољаци, Срби,
Хрвати, Грци и Словаци. На позив организатора, учестовало је и „Голем позориште”, као представник јеврејске
народности. Изведено је дванаест
представа на сцени СПМ-а, а један
мањи број је одигран у позоришту „Талија” и „Студију К”.
Главни покровитељ овог догађаја,
веома значајног за мањинске културе
у Мађарској, био је др Чаба Латорцаи,
заменик државног секретара за народносне, цивилне и друштвене везе.
На конференцији за штампу одржаној
овим поводом, он је истакао:

К

роз мирну ноћ уснуле варошице
чули су се звуци канцоне коју су
изводили Кире Илдико Бедеч и
Мирко Милошевић, забављајући госте и уводећи их у вече испуњено уметничким садржајима и добрим расположењем присутних.
Речима добродошлице гостима се
најпре обратио Петар Ластић, представник организатора ликовне колоније – Српске самоуправе у Зуглоу
(XIV кварт Будимпеште). Он је истакао
да је и овогодишња изложба настала
као плод сарадње са више организација међу којима су: епархијски Музеј
и сама Епархија будимска, Српска народносна самоуправа у Сентандреји,
Завод за културу Војводине, Савез
уметника Мађарске и Самоуправа
града Сентандреје.
Ференц Диц, градоначелник Сентандреје, истакао је дубоку повезаност српског и мађарског народа на
овим просторима:
„Везе између наша два народа су и
данас изузетно живе и плодоносне, а
сјајан пример је и ова колонија са вишедеценијском традицијом. Диван
пример симбиозе културе два народа
је и изложба у просторијама Препарандије, мађарског сликара Јаноша Акнаија, чији су изложени радови окружени српским иконама и фрескама.”
Амбасадор Србије у Мађарској,
Раде Дробац, оценио је веома позитивно активну културну сарадњу
мађарских и српских уметника и истакао:
„Ово је друга изложба заредом, отворена у року од недељу дана, иако
планирана званична културна међудржавна сарадња још није потписана”.
Уследио је музички интермецо и
интерпретација српске народне песме
са Косова – Сојка птица, након чега
се публици обратио представник Галерије Матице српске и учесник Српске ликовне колоније, Данило Вуксановић:
„Жеља нам је да се рад колоније
настави и убудуће. Имамо интензивну
и плодоносну сарадњу наше институције са Музејем Будимске епархије. У
протеклих пет година сарадници Га-

– Поносан сам што смо били у могућности да помагнемо један овакав
фестивал, који има дугогодишњу традицију. Овогодишња смотра је веома
богата и на изврстан начин нам приближава културу народности које живе у Мађарској.
Један од главних циљева Савеза народносних позоришта у Мађарској
јесте остварење сарадње са осталим
позориштима кроз сусрете, представе
и разговоре, како би се представила
културна шароликост. По мишљењу
председника савеза Ласла Гергеља,
домаћа народносна позоришта прави
су бисери уметности у Мађарској.
По завршетку манифестације, ансамбл Српског позоришта у Мађарској кренуо је за Србију, у Сенту, где је био гост
фестивала „Позоришни дани Јована
Ђорђевића”. Овом приликом наша позоришна кућа представила се комадом
„Сентандрејско јевађеље”, у режији
Милана Руса. Представа је доживела
велики успех у Сенти, а по повратку је
одиграна и у Десци, где су се мештани
дуготрајним аплаузом захвалили гостујућим глумцима из Будимпеште.
Е. Ш.

Нижу се изложбе у некадашњој Препарандији

Завршена Ликовна колонија „Сентандреја 2013”
Објекат који је од недавно поново у власништву Епархије будимске, још
једном је послужио као изложбени простор: Српска ликовна колонија
затворена је поставком радова насталих ове јесени у Сентандреји

Учесници овогодишње колоније

лерије Матице српске су рестаурирали 38 музејских експоната из збирке
сентандрејског Музеја уз стручну помоћ кустоса, Косте Вуковића.
Српска ликовна колонија основана
је 1993. године, у сарадњи српских
мањинских организација и београдске
Галерије Перо. Идеја је била да се окупе савремени ликовни ствараоци из

Србије и Мађарске који заступају различите уметничке идеје, стилове и технике и да им се омогуће услови за
заједнички рад и сарадњу.
При крају свечаности уручене су
захвалнице учесницима овогодишње
колоније: Дијани Веребељи, Петеру Березнаију, Ани Бози, Тамашу Цудеру,
Игору Цвејановићу, Агнеш С. Варга,

ОМАЖ ДУГОРОЧНОЈ САРАДЊИ
О феномену ликовних колонија говорио је Сава Стефанов, уметнички
критичар и представник Завода за културу Војводине:
„Ово је нека врста омажа дугорочној сарадњи мађарских и српских
уметника на претходним колонијама. То су догађаји на којима се размењују
и афирмишу модернистичке идеје потребне да се сликарство развија,
спајају културе и јача сарадња и пријатељство. И мада можда на први поглед одмах не уочимо значај садашњих ликовних колонија, непобитно је
да он постоји.”

Бојану Кириџићу, Даниелу Мелбаши,
Сибили Петењи-Арбутини, Владиславу Шешлији и Данилу Вуксановићу,
као и сарадницима који су помогли организацију ове изложбе. Захвалнице
су уручене Сави Стефанову из Завода
за културу Војводине, Кости Вуковићу
из Музеја Будимске епархије, Радету
Дропцу, амбасадору Србије у Мађарској и Ференцу Дицу, градоначелнику
Сентандреје.
Двадесету српску ликовну колонију
Сентандреја 2013 финансијски су
потпомогли: Министарство за људске
ресурсе Мађарске, Културни и документациони центар Срба у Мађарској,
Српски институт из Будимпеште, Српске мањинске самоуправе III и VII кварта у Будимпешти и Завод за културу
Војводине.
Катарина и Ренато Вујаковић
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Хуманитарни концерт у Мохачу

О

самнаестогодишњи Марко Челинац, који је као превремено
рођено дете био смештен у инкубатор и изгубио вид, пре шест година је први пут узео хармонику у руке.
Научио је да свира, а у томе му је веома помогао покојни музичар Иштван
Пети Ковач.
Марко је свакодневним истрајним
вежбањем постао веома добар хармоникаш и данас свира соло, али и као
члан Оркестра „Покладе”. Веома воли
да свира српске песме и кола, којима
често увесељава Србе у различитим
приликама.

Удруженим снагама до хармонике за Марка Челинца

Јавна фондација Мохача, уз помоћ Самоуправе Срба у том граду, приредила је
музичко вече у великој сали центра „Батра”, како би помогла познатом
хармоникашу Марку Челинцу, који је још као беба изгубио вид
Хармоника на којој Марко свира
стара је и више пута поправљана, па
је потребно купити нову или поново
поправљати дотрајалу. Куповина новог инструмента велики је финансијски издатак, па је тако и настала
идеја да се приреди хуманитарни кон-

церт и сакупи новац од улазница, томболе и спонзора.
Бројна публика пратила је овај концерт и уживала у веома лепом програму. Марко Челинац је свирао српске мелодије и слушаоцима приредио
заиста право музичко задовољство.
Награђен је бурним апалузима, а на
исти начин поздрављени су и остали
учесници вечери.
Хуманитарни концерт увеличали су
млади тамбураши из Мохача, Тамбурашки састав „Дунавкиње”, Оркестар
Јожефа Ковача Вершендија, солисткиња Ева Мењхарт, Оркестар „Покладе”. Челинац се током вечери представио и као врстан извођач мађар-

ских мелодија, француских шансона,
а на програму је била и румунска народна музика. Некадашњи ђак Српске гимназије на крају приредбе је
испраћен бурним аплаузима. На захтев публике неколико пута је свирао
„на бис”, а вече је настављено игранком.
Сви који желе да помогну Марку
Челинцу, могу да се обрате Зорици
Степанов у Мохачу (телефон 06 20 322
40 60), или да изврше уплату на текући рачун Јавне фондације за Мохач
(Mohácsért Közalapítvány) 1173107020005014, са назнаком – за Марка Челинца.
П. М.

Ново издање КДЦСМ-а

Венцловићев сентандрејски
буквар из 1717.

„Из сентандрејске радионице потичу многе
рукописне странице, а из ње израста и најпознатији
лик сентандрејске групе, писац и преписивач Гаврил
Стефановић Венцловић”, каже се у предговору
промовисаног издања

Вест из Прометеја:

Дело Душана Павлова
сачувано од заборава

На сајамском штанду познате новосадске издавачке
куће појавио се и најновији број „Барањских
свезака”, посвећен Адаму Драгосављевићу

Ф

илолог, педагог и савременик
Вука Стефановића Караџића,
Адам Драгосављевић рођен је
у Бремену 1800. године. Студију о њему написао је Душан Павлов, некадашњи шеф Катедре за српскохрватски
језик и књижевност Високе наставничке школе у Печују. Студија је својевремено остала у рукопису и дуго је чамила у фиоци, јер је аутор 1993. године преминуо.
Пре две године се дефинитивно
указала прилика за објављивање овог
рукописа и то захваљујући успеху Печујско-барањског српског удружења
на конкурсу Канцеларије за сарадњу
са дијаспором и Србима у региону, при
Влади Србије. Студија Душана Павлова под насловом Адам Драгосављевић
и његово доба, у оквиру едиције Барањске свеске, светло дана угледала
је на сам дан отварања 58. Међународног сајма књига у Београду и одмах се нашла на штанду суиздавача –
Издавачке куће Прометеј из Новог
Сада.
Неизмерна је била радост Печујаца
и др Милице Павлов, секретара Печујско-барањског српског удружења,
иначе кћерке Душана Павлова, када
су угледали објављених 88 страна сту-

дије. Госпођа Павлов је уступила рукопис и тиме омогућила да се објави
рад њеног оца о Адаму Драгосављевићу, који нам је до сада био недовољно познат. Овом издањем указано је
поштовање не само Драгосављевићу,
него и целокупном делу Душана Павлова.
П. М.

Милица Павлов са делом свога оца

На овогодишњем Mеђународном стари сентандрејски рукописни спосајму књига у Београду представљено меник – фототипијом и у српскослоје најновије издање Радионице „Вен- венском препису, у рашчитаном обцловић” Културног и документационог лику према изговору и у савременом
центра Срба у Мађарској – Венцловићев
сентандрејски буквар
1717. Фототипско издање са рашчитаним
текстом и савременим
преводом приредили
су и пропратне студије
написали Томислав Јовановић и Димитрије
Е. Стефановић. Уредник издања је Петар
Милошевић.
На штанду београдске издавачке куће
„Арте” књигу је у име
издавача представио
Милан Ђурић, директор Културног и документационог центра
Срба у Мађарској. У
ово издање уложено
је много времена и
труда не само на са- Миодраг Јакшић и Милан Ђурић
купљању материјала,
већ је било потребно урадити и пре- преводу, уз пратеће студије из пера
вод на савремени српски језик. Многи научника.”
словни знакови више не постоје, па их
Представљање Венцловићевог сенје било потребно поново уобличити и тандрејског буквара на овогодишњем
унети у свет компјутера.
Међународномсајму књига у БеограУ предговору књиге се, поред оста- ду била је заправо претпремијера овог
лог, каже:
издања, чија ће свечана промоција би„Oбјављивањем Венцловићевог сен- ти приређена у скорије време у Будимтандрејског буквара Радионица Вен- пешти и Београду. Штампање је финанцловић је у сарадњи са Издавачком сијски помогло Министарство културе
кућом Арте први пут широј читалач- и информисања Републике Србије.
кој публiци приказала прави драгуљ –
Д. К.
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Промовисана двојезична збирка песама
Драгана Јаковљевића

„Зрном лудости” против
таблоидне стварности

Љубинка Перинац-Станков

Ј

ПУНО – ВРШНО!

есењи је дан, а у мојој кухињи ларма. На ватри
ми слатко од дуња, телефони се усијали, интерфон звони, комшиница негодује што нет не ради, син пакује прибор за тренинг, и из своје собе
шаље ми кратке поруке типа: „Где су ми рукавице,
где су ми копачке… где ми је оно, не треба ми ово?”.
Све трешти, и ври око мене… И онда одједном стане. Телефони ућуте, дете пође својим путем, комшиници проради интернет, а на радију крену први
акорди песме Simon & Garfunkel – Sound of Silence.
Како године одмичу све ми је већа потреба да
себе смирујем једноставним стварима, да ритам
успорим и окружим се ситницама. Једноставност
је природна, само смо је ми журећи за урбаним
удобностима у себи ампутирали, па јој данас не
умемо ни изблиза прићи, нити у њој уживати.
Као дете било је довољно да уђем у собу „од
сокака” моје баба Милеве, па да ме са свих страна
обгрли осећај присног мира и сигурности. Соба је
била обична, сеоска, једноставна, увек почишћена
и добро излуфтирана. Њени су храпави зидови, далеко од праволинијских геометријских облика, имали бледу нијансу молераја са мустром, која се добијала тако што се гумена ролна са рељефним палмицама котрљала до штрафте извучене лењиром.
И сунце је у собу улазило штрафтасто, у прорезима који су се ширили подизањем тешких дрвених
ролетни. Волела сам да додирнем честице те прашине у зраку, и да ролетну усмерим тако да ми зрак
прво осветли руке, а тек после лице. Тада би кроз
прозор бануо мирис липе, или мирис ноћне фрајле.
Ујесен и зиму соба је мењала мирисе. Дуње су
остављане као упаљене сијалице на орманима, а
жуте јабуке завијане у новинску хартију, да што
дуже презиме. Једино се тишина није мењала. Остала је иста.
У тој је соби увек све било спремно као за музејску поставку. Најбољи делови намештаја су ту
смештани, прекривени чипканим, везеним јастуцима, и плишаним прекривачима за „рекаме” које је
баба донела из Југославије, као статусну ознаку. По
менталитету моје баке то плишано, па још страно,
било је сто посто господско, (иначе, исте такве купила је и комшиница, па кад она има, како ми да
немамо?!)
Крај прозора стајало је велико „виолет” троделно огледало где су се забадале разгледнице које
смо ми слали са путовања, у времену када није било ни мобилних телефона ни интернета, док су по
наткаснама царовали ружњикави сувенири од
шкољки и песка, без којих се са мора нисмо враћали… Тик уз сувенире стајале су и фотографије…
оне, црно-беле на којима сви имамо центарфорске
раздељке, утегнуте сплетове и клемпаве уши, а обучени смо по некој сеоској божемесаклониисачувај
моди где је све на нама наштрикано и у слојевима
натакнуто, као на бубањ. Сви смо у ставу мирно,
као пред стрељање, а на једној ме фотографији баба чврсто држи за руку.
Осмехнем се у том замишљеном стиску руке и
кутлачом којом сипам слатко од дуња, допуним теглу до врха, баш као што је у тој непоновљивој једноставности и моје срце пуно – вршно.

Књига поезије на српском и мађарском језику, која
је у Будимпешти објављена пре неколико месеци
напорима Самоуправе Срба у Мађарској, а под
издавачким печатом њеног Културног и
документационог центра, промовисана је на
Међународном сајму књига у Београду,
највећем у нашем региону

У

књизи „Зрно лудости” нашло се
и неколико награђених песама
Драгана Јаковљевића, а издање
је представила популарна београдска
списатељица Исидора Бјелица, која је
била и његов рецензент. Она је дружење са љубитељима Јаковљевићеве
литературе на штанду Канцеларије за
сарадњу са дијаспором и Србима у региону, започела констатацијом да преко друштвених мрежа свакодневно
добија велики број књижевних рукописа, уз молбе аутора да им напише
рецензију. Она, међутим, то чини веома ретко, а објаснила је и зашто:
– У деведесет девет одсто случајева морам да их одбијем, јер ретко наиђем на нешто што
ме дубоко дирне у
душу, као што је то
био случај са Драгановом поезијом. Ја
сам га прво упознала
као новинара, затим
и као особу, и шокирана сам у којој мери
песме јесу еманација
доброте. Као што
знате, постојала је
велика дилема у јавности о томе да ли
неко ко није добар
човек, може да буде
добар песник. Ја мислим да не може и
сада то морам јавно
Лична срећа није могућа изван
да кажем. Изненађена сам колико је
друштва, као што живот биљке ова поезија еманација космичке доброте, Драганове личности која је заније могућ ако је истргнута из пањујућа и која кроз сваку реч зрачи
земље и бачена на бесплодни песак. својом топлотом, добротом и лепотом.
После низа година прецењивања еруТолстој диције и софистикације, данас се налазим на становишту да постоји само

– Волим да кажем да је Драган
српски Јејтс, иако успоредба можда
није добра, јер је он много више од тога: он пише мисаону поезију, која погађа душу. Драган успева да има ону
тананост и профињеност обраћања
једном ужем кругу људи, једном дискурсу, а опет је то поезија која дубоко дира и покреће – истакла је Исидора Бјелица.
Пошто је побрао аплаузе присутних
надахнутом интерпретацијом својих
песама, Драган Јаковљевић се осврнуо
на питање које се често поставља: може ли поезија поново да се врати у наше животе, на јавну сцену са које је
неправедно скрајнута?
– Живимо у време такозване таблоидне стварности и дужег одсуства
поезије са јавне сцене. То се дешава
зато што она по својој природи није у
дослуху са забављачким трендовима
модерног доба и није компатибилна
са облицима јавног комуницирања
какви се данас намећу. Међутим, мислим да се у последње време и у том
смислу нешто мења, да песници полако почињу да хватају корак са савременим начином комуницирања. Доказ
је чињеница да се преко тзв. друштвених мрежа као једног од најмасовнијих комуникацијских канала поезија
за сада стидљиво, али упорно враћа
на јавну сцену. Песници, посебно они
млађе генерације, налазе начин да
своја остварења пласирају хиљадама
корисника Фејсбука и других друштвених мрежа.
Он је истакао да је за писце који
живе и стварају у расејању, тај вид ко-

Исидора Бјелица:

СКЛОНИ СМО ДА ПОШТУЈЕМО САМО ОНО
ШТО ЈЕ ПРОВЕРЕНО КРОЗ СМРТ
„У много својих историјских књига бавила сам се нашим великим уметницима и њиховим, нажалост, најчешће трагичним животима. Увек смо
исправљали неке историјске неправде које смо чинили, али тек кад су ти
уметници одлазили, када више нису били са нама. Револтирана сам тим
снобизмом, да поштујемо само оно што је проверено кроз смрт. Хајде да
поштујемо оно што је проверено кроз живот, када су са нама живи песници, док могу да буду ту, да нам читају „на уво”. Драган Јаковљевић је сигурно један од људи који ће се изучавати стотинама година, дакле и онда
када ми више не будемо овде. Зато, хајде да му сада, док је ту са нама,
кажемо колико је дивно, лепо и фасцинантно то што ради (…)”.

једно: Бог, лепота и доброта и то троје
се срећу на најчудеснији начин у песмама овог младог, а по квалитету „старог” песника – рекла је списатељица.
Она додаје и да доводи у везу поезију Драгана Јаковљевића са једним
другим песником, познатим у светским оквирима:

муникације веома
важан, јер, док тираж једне збирке поезије у најбољем
случају
достиже
хиљаду примерака,
свака песма или прича постављена на
Фејсбук профил њеног аутора, може да
привуче број читалаца који је већи и за
неколико десетина
пута.
– Иако сам чврсто на становишту да
књигу, пре свега из
разлога њене трајности, не могу да замене никаква модерна техничка достигнућа, мислим
да продор поетске речи у јавност преко интернета и друштвених мрежа може значајно да допринесе њеном повратку у наше животе – истакао је Јаковљевић.
Д. Боројевић

8

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (8)

У

Одлучна и доследна у испуњавању обавеза

својој књизи „Живот са Албертом Ајнштајном” Радмила Милентијевић наводи речи Волтера
За разлику од расејаног и неуредног Алберта, Милева је била доследна и
Ајзаксона који је анализирао колико
су Алберт и Милева били сродне дуодлучна у свему чега се латила. Своје обавезе детаљно је планирала.
ше. Закључио је да су обоје били инПокушавала је и у Албертов живот да унесе ред, те он стога
телектуалци који су чезнули да поделе своју љубав према науци и другим
то у писму и назива „прањем главе”
чарима живота. Алберт је Милеви писао да је својој мајци Паулини показао њену фотографију која је „оста- (1898/1899) љубав и сарадња госпођи- што Вас нема поред мене, а ни сада се
вила дубок утисак на моју стару”.
це Марић и господина Ајнштајна све не осећам много боље”, писао је млаСЕДАМ КЉУЧНИХ
Касније, пошто је схватила де је више су се продубљивале. То је веома ди Ајнштајн, очигледно заљубљен и у
ГОДИНА
враг однео шалу и да се њен Алберт видљиво и из Албертовог писма које Милевин интелект.
озбиљно заљубио у Милеву,
У својој књизи „Милева и
Присећајући се како је настала
Паулина Ајнштајн покушаАлберт Ајнштајн”, Новоњегова Теорија релативитета,
ла је све да га одговори од
сађанин Ђорђе У. Крстић,
Ајнштајн је рекао да је „та проблеженидбе. Један од њених
који се бавио историјом
матика била мој живот и главна
„аргумената” био је и да је
физике и био један од прпреокупација преко седам година”.
Српкиња превише образових истраживача живота и
То је управо период од када се Мивана.
дела славног научног пара,
лева вратила из Хајделберга, па све
Летњи распуст 1898. гонаводи да је у наредна два
до 1905. године, када је Алберт, у
дине Милева је, као и обичписма која је послао Милесарадњи са њом, као тада већ
но, провела код куће у Нови у Каћ, Ајнштајн пуно
својом венчаном супругом, објавио
вом Саду и Каћу. Отпутоваразмишљао о електродинареволуционарни чланак о тој теола је из Цириха почетком
мици покретних тела. То је
рији.
августа путничким возом, за
тема коју данас подробкоји је купила најјефтинију
није познајемо у оквиру покарту.
себне теорије релативите- – записао је Инфелд. Изнад свега, ту
Те јесени, све колеге с
та. У тим својим раз- је способност да се постављају пидруге године циришке Дрмишљањима Ајнштајн се тања, затим и моћ да се годинама разжавне политехничке школе
ослањао и на Милевино мишља о истом проблему, све док се
полагале су прелазни димишљење.
тема не претвори у светлост разумепломски испит. Најбољу Алберт Ајнштајн (лево), као члан камерног оркестра
Научници, међу којима је вања. И треће: он поседује способност
просечну оцену добио је
био и пољски психијатар да формулише једноставне, идеалиАлберт – 5,7, од максималних шест. је августа 1899. године, из хотела „Рај” Леополд Инфелд, на основу тог члан- зоване експерименте који се никада
Свој испит, из недовољно познатих у Метменштетену у Швајцарској, ка закључили су да је Ајнштајнов ум не могу извести у пракси, али који, ако
разлога, Милева је одложила за на- послао Милеви у Каћ:
генијалан:
се прописно анализирају, расветљавају
редну годину.
„Када сам први пут читао Хелмхол„У том једном примеру видимо не- и мењају наше схватање света који нас
На трећој години студија у Цириху ца, никако нисам могао да схватим ке значајне црте Ајнштајновог генија окружује.” (…)
11. новембра 1405. – Умрла је српска кнегиња Милица, жена кнеза Лазара Хребељановића. После Косовске битке 1389. склопи9. новембра 1835. – Рођен је Даворин Јен- ла је мир с Турцима и управљала Србијом у
ко, један од најзначајнијих композитора ро- име малолетног сина Стефана. Касније се замантичара у словеначкој и српској музици. монашила и подигла манастир Љубостиња,
Аутор је српске химне „Боже правде” и сло- где је сахрањена као монахиња Евгенија.
веначке „Напреј, застава славе”.
12. новембра 1859. – Рођен је српски ар9. новембра 1993. – У
хитекта Андра Стевановић,
муслиманско-хрватским
члан Српске краљевске
сукобима у босанском раакадемије, професор Вету Хрвати су срушили Сталике школе и Београдског
ри мост на реци Неретви у
универзитета. Пројектовао
Мостару, симбол града саје више значајних грађевиграђен у време Отоманна, међу којима зграде Наског царства у 16. веку.
родног музеја и Академије
10. новембра 1444. – У
наука у Београду.
бици код Варне у Бугарској,
13. новембра 1813. – У
снаге турског султана МуЊегушима је рођен Петар
рата III победиле су пољII Петровић Његош, црноско-угарску војску краља
горски владика, филозоф
Владислава III Јагјеловича и
и државник, велики епски
ердељског војводе Јаноша
песник, аутор славног
Хуњадија, у српским народрамско-епског дела „Гордним песмама познатог као
ски вијенац”.
Сибињанин Јанко.
13. новембра 1871. –
10. новембра 1991. – У
Рођен је Владислав РибниВуковару су почеле улич- Кнегиња Милица
кар, оснивач листа „Полине борбе између припаднитика” (1904), њен први дика Југословенске народне армије и хрватских ректор и главни уредник. Један је од осниваполицијских снага. Јединице ЈНА освојиле су ча ТАЊУГ-а и први директор те агенције
Вуковар 18. новембра.
(1943).
11. новембра 1331. – Умро је српски краљ
13. новембра 1899. – Умро је први српски
Стефан Дечански Немањић, син краља Ми- фотограф, графичар и литограф Анастас Јолутина. Током владавине од 1322. осигурао вановић. Он је још 1846. године купио трећу
је Србији премоћ на Балкану победивши Бу- фото-камеру у свету.
гаре у бици код Велбужда 1330. С престола
14. новембра 1984. – У Лос Анђелесу је
га је збацио син Душан 1331. и држао у зато- ухапшен хрватски ратни злочинац Андрија
чеништву у Звечану, где је умро под неразја- Артуковић, министар унутрашњих послова
шњеним околностима. Подигао је манастир Независне Државе Хрватске у Другом светДечане, а његова Дечанска хрисовуља дра- ском рату. Изручен је 12. фебруара 1986, а у
гоцен је документ са пописом села и станов- мају исте године осуђен је на смрт. Умро је
ника дечанског властелинства.
у затвору 1989.

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38
Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. + 36 30 477 82 33 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. + 36 1 782 16 39
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33
Имејл: ssb@freemail.hu

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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Својим делима осигурао пут у вечност

танацковић је веровао у предестинацију. О томе сведочи и његов портрет. Признати адвокат
и књижевник крупним, изражајним
очима нас посматра из дубине прошлости. Златан ланчић џепног сата и
драгим камењем украшено прстење
одаје самоувереност стасалог младића, који нам преноси поруку да су
очеве наде испуњене и надмашене.
У раскошном дому успешног
бајског трговца Гаврила Атанацковића и супруге Анастасије, родом из
угледне породице Крстанића, на углу Провалије и Винског пристаништа,
чији су се прозори огледали у зеленкастој Шугавици, нико није помишљао да ће мали Тима једнога дана своје име посрбити и да ће у српској књижевности остати упамћен
као Богобој.
Све је почело тиме што је отац Гавра, промућуран од рођења, одрешио кесу дуката и сина послао на
студије права прво у Пешту, а доцније у Беч. Поред науке млади студент је нашао времена и за друштвени живот. У бечкој кафани „Код три
кугле” Богобој је упознао песника
Бранка Радичевића, тада још умишљеног сликара Ђуру Јакшића и великог борца за национална права Светозара Милетића. Понекад би им се
придружио и Вук Караџић, који им је
једном приликом свечаним гласом
говорио о свом сусрету са великим
Гетеом.

Не желе да буду
кажњена
Један од најчешћих разлога због кога вас деца лажу је чињеница да не
желе да буду кажњена због својих
поступака и грешки. Ако су добили лошу оцену или су урадили нешто за шта
знају да вас је у прошлости много изнервирало и због чега сте их казнили,
у већини случајева ће покушати да
сакрију истину како би избегли последице.

Желе да вам удовоље
Можда ће вас то зачудити, али већина деце лаже како би удовољила породици и избегла разочарање. Зато
могу доћи у искушење
да лажу о резултатима
у школи или другим
достигнућима јер мисле да због тога родитељи могу бити поносни. Ако је то разлог због
кога вас деца лажу
можда би требало да
размислите о притиску
коме их излажете и запитате се да нисте можда превише захтевни и
да ли су вам очекивања превисока.

Желе да вам привуку
пажњу

дић, „природе српске син”, безуспешно је покушавао да задобије љубав
лепе Еуфросине и узалуд је грдио
што уместо српских књига чита неРомани „Два идола” и популарна „Буњевка”
мачка издања. Покушај да девојку
зацртали су Богобоју Атанацковићу пут у вечност. врати у окриље свога народа и да је
придобије српској култури доживљаЗахваљујући преводу једног другог Бајца, Мите
ва фијаско. Она се ускоро удала за
Поповића, мађарска јавност је на страницама
другога. Разочаран у Еуфросину,
Урош је оболео и душу предао Твонедељника „Nővilág” (Женски свет) године 1861.
рцу.
могла упознати Атанацковићеву „Буњевку”
Атанацковић је постао предани
следбеник Вука. Своја дела је писао
на чистом народном језику и улагао
велики напор да се његове приче и
романи штампају новом ортографијом, што у то доба и није било једноставно. Његово име налазимо и на
крају Песничког зборника српске омладине „Славјанка”, који је објављен
крајем јуна 1847.године у Пешти.
Одушевљен револуционарним догађајима 1848. године, Богобој Атанацковић је учествовао на Мајској
скупштини у Карловцима. Овде је
упамћен као ватрени родољуб, који
је с поносом носио заставу. Атнацковићев лик овековечен је и на чувеној
слици Павла Симића, која приказује
окупљене Срби под царском заставом са црним двоглавим орлом и српском тробојком док величанствено
упиру поглед у патријарха Рајачића.
Он високо уздиже прокламацију у
Бајска водица са српским крстом (лево)
којој се наводи да је српски народ
„политично слободан и независан под
Богобој се предао лепотама мла- где је одлучујућу реч имао његов домом аустриским и обштом круном
далачког живота; почео је да обја- земљак Евгеније Ђурковић. У роман- угарском”. Профил Богобоја се привљује прве стихове и приповетке у тичној новели „Еуфросина” одредио мећује у близини балдахина. (…)
„Пештанско-будимском скоротечи” је судбину свом јунаку Урошу. МлаДрагомир Дујмов

Саветовалиште за родитеље

Зашто вас деца лажу?

Већина деце лаже и то из истих разлога као и
одрасли. Међутим, често лагање може бити знак да
дете има проблем са самопоштовањем, јер можда
мисли да није довољно добро или да његови
поступци треба да буду бољи. Ево још неких
разлога зашто деца лажу
умете зашто и деца понекада лажу.
Да бисте то избегли, размислите о систему награђивања детета како не би
лагало када нешто жели, већ треба
нешто лепо да уради и за то да буде
награђено.

Не желе да преузму
одговорност за своје
поступке
То и није велико изненађење јер су
то ипак само деца. Међутим, треба да
научите дете да свака грешка има
своје последице и да њихови поступци утичу и на друге људе, а не само
на њих саме. Немојте им дозволити да
кле, потрудите се да посветите време лажу, а да неко други преузме одгодеци и да их похвалите сваки пут ка- ворност за то. Треба да науче да буду
да то заслуже.
одговорни.

Желе да извуку неку

Имају ниско

Једна од ствари коју је већина искорист
самопоштовање
траживања показала је та да деца лажу како би привукла пажњу родитеља.
Вероватно је свако бар једном у
Један од најчешће препознатљивих
Она то раде јер мисле да у супротном животу нешто слагао како би извукао разлога зашто деца лажу родитеље је
родитељи не би знали да постоје. Да- неку корист из тога. Зато треба да раз- тај јер имају ниско самопоштовање.

Осетљивија деца можда мисле да не
раде ствари довољно добро јер су њихови родитељи увек забринути и нервозни. Уколико приметите да се ваше
дете осећа као да није достојно ваше
љубави и да мисли да није довољно
добро, покажите му да није у праву и
пружите му љубав и подршку.

Присвојили су ову
навику од друге деце
Деца доста тога уче тако што имитирају понашање друге деце. Зато треба да обратите пажњу са ким се ваше
дете дружи и да му ставите до знања
да лагањем ништа неће постићи. 

ТОЛЕРАНЦИЈА ДО
ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ
Између друге и четврте године
деца лажу да би избегла кажњавање. Али она тада нису у томе
вешта. Међутим, онда се нешто код
деце, око четврте године, промени.
Наиме, психолози су током истраживања дошли до податка који показује да између три и по и четири
и по године, деца науче како да лажу с много више ентузијазма и
вештине. При томе, треба имати на
уму да лагање није нимало лаган
посао. Па зато, ако ухватите свог
трогодишњака да то ради, имате
сваки разлог да будете заиста импресионирани, али не и да му честитате.
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Побратими унапређују сарадњу

Батањци и Беочинци раменили посете

Десанка Максимовић

ЈЕСЕН
Иде, иде јесен.
Јадне липе младе,
шта ли ће да раде!
Шта ли ће да раде
сребрнастосиве
крај потока иве!
Шта ли ће да раде
високе тополе
кад остану голе!
Чим ће да се бране
храстови у гори
кад јесен захори!
Кад јесен захори,
чим ће да се бране
старе букве гране!
Чим ће да се бране
од јесени строге
шумице убоге!

КОНЦЕРТ
Металика
на Антарктику
Ако се бенд Секс Пистолс (Sex
Pistols) сматра родоначелником новог
звука и поткултурног обрасца званог
панк, а Лед Цепелин (Led Zeppelin) синонимом за хард рок, „Металика” је
сасвим извесно бенд који је пресудно
одредио музички правац
познат као хеви метал.
Критичари кажу да у
основи њиховог треш
звука, који су увели на велику сцену, стоји комбинација британског хевиметала и америчког панка. Када год је свет освајала нова атракција,
„Металика” је успела да
одржи примат и да ствари помери унапред.
Настављајући у свом маниру овај амерички
састав је недавно поново
померио границу популарности и утицаја у музичком свету.
Свет је обишла вест да
менаџери ове светски популарне групе планирају
концерт на крајњој јужној тачки земљине полулопте, у аргентинској војној бази Карлини. Очекује
се директан пренос овог
спектакла у том региону.

Беочин са Батањом, поред осталог, повезује и славни архитекта Имре Штајндл,
пројектант Парламента у Будимпешти. Две школе, које одржавају блиске везе,
следеће године ће обележити двадесетогодишњицу братимљења

Н

едано су мађарску престоницу
посетили ученици и наставници
Основне школе „Јован Грчић Миленко” из Беочина. Њихови домаћини,
Батањци, потрудили су се да гостима
овај долазак остане у лепом сећању.
Срби из Батање припремили су бројне и занимљиве програме: обилазак
Тропикаријума и Палате чуда, одлазак на Будимску тврђаву и у Сентандреју, а организована је и посета Парламенту Мађарске.
Поред братских веза са Батањом,
Беочинце са градићем на југу Мађарске повезује и славни архитекта Имре Штајндл, чије је најпознатије дело зграда Парламента Мађарске у
Будимпешти. Овај врсни архитекта
пројектовао је Дворац породице
Шпицер, који се налази у Беочину и
саграђен је за породицу имућних немачких велепоседника која је била
један од власника Беочинске цементаре.
Две школе, које одржавају братске
везе, следеће године ће обележити
двадесетогодишњицу братимљења.
Споразум о сарадњи потписан је 1994.
године и од тада се обе школе труде
да очувају и побољшају сарадњу. Током овог сусрета било је речи о прослави јубилеја следеће године, као и о

сусрету и дружењу колега оба колектива.
Већ средином октобра Батањци су
се одазвали позиву побратима поводом обележавања Дана општине Беочин. На свечаној седници Скупштине
општине Беочин, на којој су поред Батањаца били присутни и бројни други
гости, присутнима су се обратили
председница Скупштине општине Ви-

дана Недић и председник општине мр
Богдан Цвејић. На овој свечаности уручене су Октобарске награде, највише
општинско признање за остварене резултате у 2013. години.
Батањци су након формалног дела
прославе наставили дружење са
својим пријатељима у Андревљу, срцу Фрушке горе.

На овај начин „Металика” ће моћи да
се похвали да је гостовала на свим
континентима.
Прецизан датум за сада још није познат, али се помиње средина децембра месеца. Вест о концерту појавила
се у оквиру наградне игре „Кока-кола” у Колумбији, када су дељене карте за овај концерт.
Бубњар „Металике” Ларс Урлих
најавио овај спектакл: „Очекује нас један веома интересантан догађај у децембру. Вероватно ће ме менаџери
убити ако ово чују, али поново ћемо
померати границе.”

„Ово ће у сваком случају бити
потпуно ново искуство за нас”, огласили су се касније и други чланови Металике.
„Металика” је хеви-метал и трешметал група из Калифорније. Основана је 1981. године у Лос Анђелесу. Оснивачи „Металике” немају типичну
причу када је настанак бенда у питању; не прати их легенда о пријатељству из детињства, одрицању и
одрастању.
Бубњар Ларс Урлих је 1981. године
објавио оглас у локалним у новинама
у којем је тражио гитаристу за свој

нови бенд. На његов оглас тада се јавио Џејмс Хетфилд (James Hetfied), вокал и гитариста „Металике”. Поред поменуте двојице музичара, стални члан
групе је и Кирк Хамет (Kirk Lee
Hammett) којег је часопис „Ролинг
стоун” прогласио једним од најбољих
гитариста свих времена. Њихов стални продуцент Боб Рок повремено је
био у улози басисте, а стални члан групе је и садашњи басиста Роберт Трухијо (Robert Trujillo).
„Металика” иза себе има 10 студијских албума укључујући и најновији, снимљен 2011. године заједно са
легендарним Лу Ридом
(Lou Reed), који је недавно преминуо.
Хронолошким редом
снимљени су албуми:
1983. Кил им Ол (Kill ’Em
All), 1984. Рајд д лајтинг
(Ride The Lighting), 1986.
Мастер ев папетс (Master
of Puppets), 1988. Енд
џастis фор ол (…And
Justice For All), 1991. Металика, 1996. Леуд (Load),
1997. Рилеуд (ReLoad),
2003. Сент Енгер (St.
Anger), 2008. Дед магнетик (Death Magnetic) и
2011. албум под називом
Лулу са поменутим Лу
Rидом.
„Металика” је освојила
девет Греми награда, а
њихових пет узастопних
плоча налазило се на првом месту Билборд 200
ранг листи, што нико више није успео да понови.

С. Ђ.

Катарина и Ренато
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Будимпешта, 7. новембар 2013.
Редакција Српских недељних новина из Будимпеште
расписује традиционални

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ
„МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА НОВЕМБАР 2013.

– за најбољу необјављену кратку причу
на српском језику –
Право учешћа на конкурсу имају аутори који стварају
на српском језику, без обзира на држављанство и
место становања. Један аутор може послати највише
једну причу, дужине до 30 куцаних редова (величина
слова 12). Тема је слободна, а радови треба да буду
потписани шифром. Податке о себи (краћа биографија,
поштанска и електронска адреса, број телефона)
достављају у посебном коверту, који заједно са
ковертом у коме се налази прича шаљу као
једну пошиљку.
Причу треба послати у три одштампана примерка
на адресу:

07. 11. Вечерње – у 18.00 ч.
08. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св.Димитрије)
09. 11. Вечерње – у 18.00 ч.
10. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
16. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Ђурђиц)
16.11. Вечерње -у 18.00 ч.
17. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
20.11. Вечерње – у 18.00 ч.
21. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
23. 11. Вечерње – у 18.00 ч.
24. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
30. 11. Вечерње – у 18.00 ч.

SZERB ORSZÁGOS
ÖNKORMÁNYZAT
SZERB HETILAP
FALK MIKSA U. 3.
1055 BUDAPEST
HUNGARY
Пристигле радове оцењиваће стручни
жири, а у обзир ће бити узете приче које у редакцију
Српских недељних новина стигну до
8. децембра 2013. године.
Аутору најуспелије приче припашће Награда „Милован
Видаковић”, која подразумева плакету са ликом овог
писца и златник са ликом Светог Саве.
Жири ће одлуку донети до 15. јануара 2014. године и
објавити у медијима (Српске недељне новине, сајт РТС-а,
сајт Конкурси региона), а награђеном аутору признање
ће бити уручено крајем јануара, на традиционалној
Светосавској академији у Будимпешти.
Детаљније информације заинтересовани могу добити
путем имејл адресе: nedeljnenovine@gmail.com

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30
Протонамесник Зоран Остојић, парох

II СРПСКИ ФОЛК-ФЕСТ У КАЛАЗУ
У суботу 9. новембра 2013. од 18.00 ч, у свечаној сали
Сеоске куће у Калазу биће приређен Српски фолк-фест,
у организацији Српске самоуправе Пештанске жупаније
и Српске самоуправе у Калазу.
•
•
•
•

У програму учествују:
КУД „Румија” из Бара (Црна Гора)
КУД „Радост” из Београда
КУД „Рузмарин” из Чобанца
КУД „Табан” из Будимпеште

Адреса:
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Улаз је бесплатан!

Обезбеђење не дозвољава да председник уђе
међу обичне људе, јер може да се изгуби.

Бројао сам овце и тек сада не могу да заспим.
Установио сам да једна недостаје.

Држимо се добрих обичаја ратовања. А код нас
је обичај да сваких неколико година ратујемо.

АФОРИЗМИ
У оба светска рата били смо на погрешној страни. То смо схватили тек сада када је Немачка постаШто је наша територија мања, све смо ближи Ев- ла водећа европска држава.
ропи.


Турци пет векова нису успели културно да нас
Све људе не можете да лажете све време. Осим потчине. А онда су се сетили да снимају ТВ серије.
ако не живите у Србији.


Код нас је толико интересантно, да је то досадно.
Ми смо свестран народ. Има нас на свим странама света.

Ми смо правна држава, и зато извршна власт тешко мења одлуке судова.

О каквом ветру промена говорите?! Наш народ се
плаши и обичне промаје.

Највише новца у сламарицама имају они који
млате празну сламу.

Ни политичари не верују да ће бити боље, али покушавају да нас у то увере.


Зимница

БАНАТСКИ САБОР – ДЕСКА
16. новембра 2013.
У организацији Самоуправе Срба у Мађарској, КУД-а
„Банат” из Деске, Српске редакције Мађарског радија
(Печуј) и Културног и документационог центра Срба у
Мађарској, позивамо вас на деветнаести
„Банатски сабор”, у Деску.
„Банатски сабор” је музички део „Сабора српске културе”
у Мађарској.
Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих
локалних самоуправа или самостално).
Обрасци за пријаву се преузимају од Самоуправе Срба у
Мађарској или Српске редакције Мађарског радија.
Организатори могу да прихвате само оне пријаве које
стигну до назначеног рока.
О детаљном распореду и почетку програма благовремено
ћемо информисати учеснике и јавност.
Свима се унапред захваљујемо на сарадњи и помоћи у
остваривању наших заједничких циљева да се сачува,
негује и популаризује српска песма и
музика у Мађарској.
Детаљније информације: Самоуправа Срба у Мађарској,
тел: 06 1 331 5345 и Српска редакција Мађарског радија,
тел: 06 72 518 331

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!
Редакција СНН-а обавештава организаторе српских
манифестација у Мађарској да нам позивнице за своје
скупове и даље могу слати на два начина: електронском
поштом на имејл nedeljnenovine@gmail.com или
класичном поштом на адресу:
Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap,
Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest
Наши новинари ће се, као и до сада, одазвати сваком тако
упућеном позиву.
Ваш СНН


Амбасадор једне велике земље не меша се у послове наше владе. Он има толико поверења у своје
људе у влади.

Способан човек не мења десет странака, већ поседује све њихове чланске карте.
Четници и партизани ће се измирити када их више не буде било.

Београд и Приштина преговарају у Бриселу. Тако је одлучено у Вашингтону.

Не интересују ме политички говори, па сам због
тога престао да одлазим у цркву.

Влада је финансијске стручњаке тражила чак у
Америци. А могла је да их пронађе у нашој цркви.

Кад видим какве су куће подигли неки министри, не сумњам да су слободни зидари.

Што да идем код лекара? Треба да ми пронађе
неку болест!

Имамо споменике културе, што је и логично. Код
нас је култура мртва.
Александар ЧОТРИЋ

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској
Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник: мр Драган
Јаковљевић  Уредник
рд
фотографије:
ф
р ф ј Иван Јакшић 
Седиште
д
рредакције:
д
Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса:
Седиште
Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: nedeljnenovine@gmail.com 
Web: www.snnovine.com 
 Графички прелом листа: Карољ Сабо, Петер Ковенц  За штампарију Alfa Press Design Kft:
Ференц Ибош Текстуалне
 Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава
право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.
HU ISSN 2061–0238
2061 0238

12

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Јесења сезона ходочасничких путовања

П

оклонике из Мађарске предводили су јереј Милан Ерић, парох
печујски и јереј Јован Бибић, парох сантовачки, у пратњи Јелене Милорадовић, стручног водича Поклоничке агенције Српске православне
цркве „Доброчинство”.
Путнике је пут најпре водио на брдо Чегар, у близини Ниша, где се 1809.
године одиграла битка између Турака и Срба. Затим су обишли Ћеле кулу у Нишу, која је сврстана у споменике културе од изузетног значаја за
Републику Србију.
Поподневне сате у Нишу, Срби из
Мађарске искористили су за обилазак
Српске православне цркве, која је посвећена Светом цару Константину и царици Јелени. Пружила им се и прилика да у Галерији „Филип Морис” погледају изложбу „Константин Велики и
Милански едикт 313 – Рађање
хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије. Обишли су и Саборни храм у Нишу, који је посвећен силаску Светог Духа – Светој Тројици,
а целодневни боравак у овом граду
привели су крају посетом археолошкој сали Народног музеја.
Другог дана, након целивања чудотворне иконе Пресвете Богородице
Тројеручице Сићевачке и учешћа на
литургији, поклоници из Мађарске
кренули су у обилазак манастира Покрова Пресвете Богородице у Ђунису и били одушевљени овим прелепим местом. Лепотом једног од
највећих светилишта у Србији била је
очарана и Јелена Марковљев-Веселинов из Новог Сентивана, родом из Де-

Поклоњење највећим српским светињама

Седамнаесторо Срба из Мађарске путовало је три дана по Србији и обишло
њена знаменита места, у организацији Печујско-барањског удружења.
Печујцима су се придружили и Срби из Шиклоша, Новог Сентивана,
Пантелије, Будимпеште, Калаза, Сигетхалома и Геда

ске, која нам је испричала да је њена
мати са тетком долазила у овај манастир и враћала се кући са светом водом.
Затим је следио манастир Раваница, саграђен између 1375. и 1381. године, где где почивају мошти светог кнеза Лазара. Поклоници су пут настави-

ли посетом манастиру Манасија, једном од најзначајнијих споменика српске средњовековне културе који припада моравској школи. Манастир је задужбина деспота Стефана Лазаревића
и изграђен је између 1407. и 1418. године.
У Београду су посетили манастир

Ваведење Пресвете Богородице, где
почива некадашњи епископ будимски
Данило. На гробу владике отпојали су
„Со свјатими у покој”, а потом су кренули у обилазак манастира који је изграђен 1935. године. Следећа станица
био је манастир Раковица, где почива
патријарх српски Павле, а затим и
Храм св. Саве на Врачару, највећи на
Балкану. На Фрушкој Гори посетили су
манастир Крушедол, где почива
патријарх Арсеније III Чарнојевић, духовни вођа Велике сеобе Срба.
На крају поклоничког путовања,
које су суфинансирали Културни и документациони центар Срба у Мађарској и Министарство за људске ресурсе Мађарске, верници су стигли и до
Гргетега, управо када је служено вечерње. Уживали су у лепотама цркве
посвећене Светом Николи, а потом су
кренули за Мађарску, пуни доживљаја
и новог духовног богатства.
Јереј Милан Ерић нам је на крају
тродневног путовања рекао да морамо бити поносни на оно шта су нам оставили преци и поручио да треба да
чувамо нашу баштину, како бисмо је
оставили будућим покољењима.
П. М.

Срби из Липове посетили гроб свог чувеног земљака

Чувари успомене на епископа Никанора Грујића

У жељи да посете место на коме почива њихов некадашњи земљак, који је у Липови рођен 1810,
а преминуо и сахрањен у Пакрацу 1887. године, седмочлана група верника, предвођена јерејем Миланом
Ерићем, боравила је у Пакрацу и успут обишла још неке српске средине у Хрватској

Н

а пут до гробног места блаженопочившег епископа Никанора и песника Срб Милутина,
путници су, у организацији Самоуправе Срба у Липови, кренули у јутарњим
часовима. Желели су да у Пакрацу
присуствују светој литургији, али су
их тамо затекла затворена врата саборног храма. На вратима је био истакнут распоред богослужења захваљујући којем су поклоници из
Мађарске сазнали да се богослужење
тога дана врши у оближњем месту
Драговићу. Одмах су се упутили тамо и заједно са тамношњим верницима помолили се Богу у цркви која је
посвећена Преносу моштију Светог
архиђакона Стефана.
Након свете литургије, у договору са протојерејем-ставрофором
Ђорђем Теодоровићем и ђаконом
Миланом Томашевићем, Срби из Липове су се са домаћинима вратили
у Пакрац где су погледали Саборни
храм Свете Тројице. Тамо су се уверили како теку радови на обнови
светиње, која је у рату била запаљена и уништена. Захваљујући прилозима српских православних верни-

ка, ангажовању Министарства вера
Републике Србије и државе Хрватске, црква је покривена, изнутра је
извршено малтерисање и глетовање,
али орнаментике и икона нажалост
нема. За сада се у овом храму бо-

гослужења врше у време већих
црквених празника.
Након посете Саборном храму, поклоници из Мађарске обишли су и Владичански двор, резиденцију славонских владика у Пакрацу. И овде су по-

чели радови на обнови који ће, по свему судећи, дуго трајати. Поклиници из
Мађарске су погледали и некадашњу
зграду средње Богословије, која је делимично порушена. Пут их је потом
водио до гробља, односно храма
испред ког је сахрањен епископ Никанор Грујић. Крај његовог гроба отпојали су „Вјечнују памјат” и поклонили се
успомени на некадашњег земљака.
Током посете Пакрацу, јереј Милан
Ерић се интересовао за верски и свакодневни живот тамошњих Срба. Према речима домаћина, односи су нормализовани, вратио се уобичајени живот, а права мањина у Пакрацу се поштују. Госпођа Рада, која је госте из
Мађарске позвала у своју кућу на послужење, каже да је у Пакрацу сасвим
другачије него у Дарувару.
О томе је Липовце, који су посетили српски православни храм у самом
центру града Дарувара, детаљније информисао и протојереј-ставрофор
Лука Босанац. Упркос не баш пријатељским односима, духовни пастир
даруварских Срба се ипак нада да ће
се ситуација побољшати.
Предраг Мандић

