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ПОЛИТИКА

Да није изречено на 
Балкану, осетљивом и на 

најмањи призвук 
етничких размирица, 
звучало би као виц. 

Бивши министар 
Сулејман Угљанин је у 

жару вербалног рата са 
државним врхом Србије, 

изазван тражењем 
аутономије за Санџак, 
рекао да ће се жалити 
Савету безбедности УН, 

ЕУ и ОЕБС-у

С транка демократске акције 
Санџака, чији је лидер Сулејман 
Угљанин, најавила је да ће као 

парламентарна странка и „легитиман 
представник Бошњака” упутити за-

хтев међународним институцијама 
да предузму мере и заштите Бошња-
ке у Србији након наводних претњи 
које им је упутио државни врх.

Угљанин је после дуже паузе до-
спео у медије захваљујући кампањи 
за изборе за национални савет те ма-
њинске заједнице и све што је гово-
рио последњих неколико дана звучи 
управо онако како је за „Политику” 
оценио његов земљак Расим Љајић: 
„Страшно. Ове Угљанинове изјаве су 
као преписане из 90-их година, ако 
погледате у архиву, видећете да исте 
изјаве поново даје 25 година касније.”

Зарад победе на овим изборима, 
Угљанин је од Бироа за координацију 
служби безбедности тражио да пову-
че све своје „војне, обавештајне и рат-
не припаднике који раде на разбијању 

бошњачког јединства” и да без одлага-
ња обавести јавност о судбини убије-
них, масовно отетих, несталих и про-
гнаних Бошњака Санџака у последњих 
двадесетак година, као и о претресима 
и малтретирањима око 17.000 бошњач-
ких породица. Уколико државни орга-
ни одбију овај његов предлог, Угљанин 
је рекао да ће од поменутих међуна-
родних институција тражити одређе-
не мере сигурности.

Потпредседник Владе Србије, мини-
стар и председник Социјалдемократ-
ске партије Србије Расим Љајић сма-
тра да интернационализација овог пи-
тања не би дала никакав резултат. 

„Сваки од представника међународне 
заједнице са којим сам разговарао, 
овакве изјаве означава као радикалне, 
екстремистичке и нереалне. Дакле, 
оне неће дати никакав позитиван ре-
зултат, Србија неће платити никакву 
цену, јер је проблем вештачки надуван, 
али сви који доле живимо плаћаћемо 
цену урушавањем сваке економске 
перспективе”, рекао је Љајић за „Поли-
тику” и подсетио да овај регион иона-
ко има проблем са привлачењем инве-
стиција и да ће стварање перцепције о 
политички нестабилном подручју уни-
штити сваку будућу шансу.

Б. М.

ПРИЈАТЕЉИ САНЏАКА
Када се постави питање да ли Угљанин уопште поседује инструменте да 

своје циљеве и оствари, ипак се добија потврдан одговор. Десетак амбаса-
дора који су 2007. године основали групу „Пријатељи Санџака”, утицајна је 
група. Душан Пророковић из Центра за стратешке алтернативе сматра да 
је питање Санџака интернационализовано још оснивањем ове групе и да 
се питање Новог Пазара и радикализације муслиманског фактора користи 
кад год Србија жели да „одигра тврђе” и заштити своје интересе.

„Али сада имамо ратове у Сирији и ово више није само балканска ра-
чуница, него шира блискоисточна рачуница и нисам сигуран колико у 
овом тренутку одговара радикализација муслиманског фактора на Бал-
кану, пре свега САД-у. До пре три године, сасвим сигурно, то је била њи-
хова рачуница”, сматра Пророковић. 

Владимир Глигоров, директор Бечког института за међународне односе:

Интеграција Србије у ЕУ зависи и од става Путина
„С рбија има Споразум о стаби-

лизацији и придруживању, чи-
ји је кључни део уговор о сло-

бодној трговини, а има и уговор о 
слободној трговини са Русијом. У 
случају Украјине, Русија сматра да је 
то инкопатибилно”, објаснио је Вла-
димир Глигоров.

Неке изјаве из руских извора могу 
се разумети и као наговештаји да би 
то могло да важи и за Србију. Ако то 
буде Путинова порука, онда ће то 
оснажити евроскептике и довести у 

питање политику српске 
владе, указао је он.

Глигоров је за „Да-
нас” рекао да Русија 
свакако може да стави 
Србију пред избор, а да 
ли ће то и хтети, видеће 
се релативно брзо. Пре-
ма његовим речима, Ср-
бија може да се одупре 
захтеву ЕУ да укине ру-
ски монопол на тржи-
шту гаса, уколико не 
жели да поштује прави-
ла Европске енергетске 
заједнице чији је члан. 
Такође, додао је Глиго-
ров, уколико не жели да 
води рачуна ни о својим 
потрошачима, нити о 
својој привреди.

Будући да Србија није 
чланица ЕУ, не мора ни да постане 
чланица ако јој се правила не допада-
ју, а не мора ни да буде у Енергетској 
заједници, не мора ни да води антимо-
нополску политику у енергетском сек-
тору ако то неће, односно ако то неће 

српски гласачи. Избор је прилично јед-
ноставан и није условљен било каквом 
принудом од ЕУ, објаснио је Глигоров.

Србија не мора да има споразум са 
ЕУ, али док га има, он би требало да 
се поштује, рекао је Глигоров.

Д уго најављивана посета руског 
председника Србији неће бити 
само протоколарна и свечана. 

Kако „Блиц” сазнаје из извора у Вла-
ди Србије, у току су припреме међу-
државних споразума, који ће 16. ок-
тобра бити потписани, а шта ће се 
тачно у њима наћи знаће се након 

састанка мешовите ко-
мисије у Москви 6. и 7. 
октобра.

– Очекујемо да ће 
бити разговора о листи 
производа који су на 
режиму извоза у Руси-
ју без царине и могућ-
ности да се на листу 
убаци неколико хиља-
да возила крагујевач-
ког „Фијата”, сиреви и 
цигарете. Разматраће 
се питања из енергети-
ке – испорука енерге-
ната, НИС, „Петрохеми-
ја”, „Јужни ток”, као и 
Хуманитарни центар у 
Нишу – рекао је извор 
„Блица” из Владе.

Бесцарински извоз 
„Фијатових” аутомоби-
ла у Русију одавно је је-

дан од важних привредних циљева 
Србије и најављиван је као могућност 
и пред недавну посету премијера 
Александра Вучића Москви.

Р. П.

Положај Србије је сличан ономе који Русија 
покушава да оспори Украјини, а исход посете 

руског председника Владимира Путина Београду, са 
аспекта европских интеграција Србије, зависи од 

тога шта буду његове поруке, оценио је 
Владимир Глигоров

ПУТИНУ ОРДЕН 
ПРВОГ СТЕПЕНА

Орден Републике Србије на ве-
ликој огрлици има два степена и 
само је председник Русије добио 
овај орден првог степена. Орде-
ном другог степена одликовано је 
још 17 бивших и садашњих ино-
страних званичника, међу којима 
су председници Грчке и Румуније, 
Kаролос Папуљас и Трајан Басе-
ску, сви председници азијских др-
жава бившег СССР-а, бивши пред-
седници Kипра и Словачке, Дими-
трис Христофијас и Иван Гашпа-
рович, бивши премијер Шпаније 
Маријано Рахој Бреј, Украјине 
Виктор Јанукович и постхумно Уго 
Чавез, бивши председник Венецу-
еле.

Владимир Путин

Зашто је љут Сулејман Угљанин

Нове амбиције бившег министра

Сулејман Угљанин
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На други 
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ТОПЛО-ХЛАДНО, 
НАПРЕД-НАЗАД

Б аш како то бива и током читавог чове-
ковог живота, и ова наша недеља била 
је обојена онако како јој се хтело: до-

гађаји и појаве који су је учинили лепом, бо-
јили су је топлим, а они други, хладним боја-
ма. И познати животни принципи топло-хлад-
но, горе-доле или напред-назад, законитости 
су које и нас, као и свет у којем смо, прате у 
стопу, а ипак не престајемо да се изненађује-
мо када осетимо надирање те хладноће или 
снагу која нас враћа корак назад.

Ипак, почнимо од оних који воде напред. 
Један такав корак свакако је актуелни Ме-
сец српске културе, који је свим поклоници-
ма уметности у Мађарској, посебно оне ко-
ја је изражена кроз матерњу реч, донела 
много пријатних тренутака, оличених у сус-
ретима са даровитим уметницима, њиховим 
делима, али и са љубитељима уметничког 
стваралаштва. На страну то што нас на књи-
жевним и сличним вечерима нема много; 
што многима и даље напор представља пра-
ћење свега што није везано за музику и 
фолклор; што се писана и изговорена реч на 
матерњем језику у нашим срединама у Ма-
ђарској далеко слабије „котирају” него оди-
грано коло или отпевана народна песма… 
Али, управо због таквих сазнања, увек ме 
пријатно изненаде нека малобројна нова ли-
ца, која се појаве на промоцији и дискренто 
упитају како могу да дођу до новог пишче-
вог романа или збирке песама. „Један је до-
вољан, он оправдава моје пребивање ов-
де…”, рече један класични песник, и би у 
праву.

Месец српске културе у Мађарској јесте 
празник, али само за оне који у таквим при-
ликама дозволе себи да се осећају празнич-
но. Истински љубитељи уметности дали су 
себи прилику да уживају и славе, а остали 
који то нису… ко зна, можда неки други пут.

Сећам се једне радио емисије класичне 
музике чији је назив био: „Слушајте, заволе-
ћете”. Са мог становишта, име јој је било 
потпуно оправдано, јер има уметничких 
сфера којима, чини ми се, не допуштамо да 
већ при првом сусрету пробију љуштуру ко-
јом смо заробили своје емоције. Та дела за-
волимо тек касније, дубоко уроњени у њи-
хове светове.

Било је ове недеље у Мађарској и оштрих 
тонова, фабриковања афера, испразних 
обећања, пресвлачења вукова у јагњећа кр-
зна и свега већ виђеног у ранијим преди-
зборним кампањама. За који дан бирачи ће 
рећи своје на локалним и мањинским избо-
рима, па се треба надати да ћемо барем 
остатак михољског лета, ако га буде, прове-
сти лишени овакве галаме.

Али, како то рече Чехов, „не само за две, 
три стотине година, него и за милион година, 
живот ће остати какав је и био; он се не ме-
ња, остаје сталан, држећи се својих власти-
тих закона, до којих вама није стало, или бар, 
које никада нећете спознати. Птице селице, 
ждралови на пример, лете и лете, и ма какве 
мисли лутале по њиховим главама, високе 
или ситне, они ће увек летети, а неће знати 
зашто и како. Они лете и летеће, ма какви се 
филозофи појавили међу нама; и нека фило-
зофирају како им је воља, само нека лете”.

Драган Јаковљевић

У недељу се одржавају локални и народносни избори

За нови састав српских самоуправа 
 гласа се у 45 насеља

У Мађарској се 12. октобра одржавају локални и 
народносни избори, на којима ће се бирачи својим 

гласовима опредељивати за чланове будућих 
самоуправа, односно градоначелнике. Право гласа 

имају само они грађани који су се претходно 
уписали у мањински бирачки списак

М ађарска национална изборна 
комисија је, у извештају сачи-
њеном на основу резултата 

пописа становништва из 2011. године, 
саопштила да више од 25 припадника 
српске мањине живи у 63 насеља у 
Мађарској. Изборе за српске самоу-
праве је, на основу тога, било је могу-
ће расписати у 63 насеља у Мађар-
ској, али ће они, према најсвежијим 
подацима, бити одржани у 45 насеља. 
У преосталих 18 насеља није било та-
кве иницијативе.

Српске цивилне организације по-
ставиле су своје кандидате и листе на 
месном, територијалном (жупаниј-
ско-будимпештанском) и државном 
нивоу. Оно што ове изборе разликује 
од претходних, када су Срби у пита-
њу, јесте чињеница да је Самоуправа 
Срба у Мађарској истакла једну из-
борну листу, на којој за наредни ман-
дат кандидате заједнички поставља 
пет српских цивилних организација. 
То значи да ће 12. октобра бирачи мо-
ћи да гласају за једну листу Самоу-

праве Срба у Мађарској, која се са-
стоји од 32 кандидата. Они ће, према 
редном броју који заузимају на ли-
сти, моћи да преузму свој мандат, 
добијен на основу гласова бирача.

Од укупно 23 кварта у Будимпешти, 
локални мањински избори у главном 

граду ће се одржати чак у 18 кварто-
ва, као и у 27 насеља широм Мађар-
ске. На октобарским мањинским избо-
рима, нажалост неће постојати усло-

ви за формирање српских самоуправа 
у појединим местима, као што су Аљ-
маш, Шумберак и Адоњ, где су у прет-
ходном циклусу постојале српске ма-
њинске само управе. Што се тиче тери-
торијалних  листа припадника српске 
националности, биће покренуте две 

листе, а бирачи ће моћи да гласају за 
будимпештанску и листу Пештанске 
жупаније.

– Свих пет цивилних организација 
које су учествовале у нашим догово-
рима, имале су и у овом сазиву своје 
делегате у скупштини и то је за мене 
један велики резултат. Дакле, пре 

ових избора смо доказали да је могу-
ће формирати јединствену листу Ср-
ба у Мађарској. Веома је значајно 
што број српских самоуправа варира 
у очекиваним границама, а то значи 
да ће се бирати 45 месних самоупра-
ва. Жао ми је што ће у неколико на-
сеља, у којима смо имали самоупра-
ве, оне сада бити угашене. Сада из 
административних разлога у тим ме-
стима неће бити самоуправа, али ће 
их можда бити у неким другим ме-
стима, у којима их раније није било – 
рекао је за наш лист председник до-
садашњег сазива Самоуправе Срба у 
Мађарској и српски представник у 
Мађарском парламенту Љубомир 
Алексов (опширнији интервју са њим 
следи на 4. и 5. страници).

Др Илона Палфи, председница Ма-
ђарске националне изборне комисије, 
истиче да је државна комисија при-
ликом расписивања локалних избора 
морала да узме у обзир резултате по-
писа становништва, што значи да је у 
местима где се 25 лица изјаснило да 
припада одређеној мањини, требало 
расписати народносне изборе. Реч је 
о укупно 1745 насеља.

Регистрација бирача на мањинске 
бирачке спискове почела је у јануару, 
а трајала је до 26. септембра – одно-
сно шеснаест дана пре избора. Уколи-
ко се неко од заинтересованих није 
регистровао у том року, он неће мо-
ћи да гласа за мањинску самоуправу 
као припадник одређене мањине.

Председница изборне комисије је, 
у обраћању јавности, истакла да гра-
ђанин са бирачким правом треба да 
оде и гласа за локалну самоуправу на 
месту које му је одређено. Ту гласа 
за локалну и жупанијску самоуправу, 
као и за градоначелника, а посебно 
постоје гласачки окрузи где може да 
се гласа за чланове мањинских само-
управа.

П. А.

ГЛАСАЧКИ ПОСТУПАК
Када дођу на гласање, бирачи ће добити три гласачка чистића: један 

за локални, један за жупанијски и један за државни ниво. У локалне ма-
њинске самоуправе бирају се три или четири члана. Сходно томе означа-
вају се три или четири имена на гласачком листићу. Бирачи, наравно, мо-
гу да гласају и за мањи број кандидата. Међутим, ако означи више од три 
или четири кандидата, гласачки листић ће се сматрати неважећим.

Што се тиче жупанијског и државног нивоа, гласа се за организације 
које су кандидовале своје листе. Овде се „Х” ставља у кружић испод ор-
ганизације и гласа се само за једну од њих и то подједнако на жупаниј-
ској и државној листи.

Др Илона Палфи
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ИНТЕРВЈУ
Самоуправа Срба у Мађарској и 
њена скупштина су у проте-
клом четворогодишњем манда-
ту радиле у више праваца. 
Ипак, постоје ли неки крупнији 
започети пројекти чији се завр-
шетак очекује од наредног скуп-
штинског сазива?
– Увек има задатака. Циљеве које 

смо ми зацртали за овај циклус смо, 
на срећу, у великој мери и испунили. 
Завршили смо, једини од мањина, из-
давачки ТАМОП пројекат. То је проје-
кат који је обухватао издавање 55 уџ-
беника, новцем добијеним од Европ-
ске уније. Пројекат је у фази обрачу-
на.

На нивоу пројекта, две ствари су 
остале недовршене. Једна од њих је 
завршетак проширења Српске основ-
не школе у Батањи. Тамо недостаје 
још трећа фаза која је била исплани-
рана, а то су сала за физичко васпи-
тање и трпезарија. То би још требало 
да се уради у предстојећем периоду. 
Други пројекат је манастирска ри-
зница у Српском Ковину.

Тренутно нема започетих проје-
ката који нису урађени, јер смо се 
трудили да их до краја овог манда-
та не буде. Има неколико пројеката 
које тренутно обрачунавамо. То су 
куповина школског аутобуса и већ 
споменути пројекат ТАМОП. Нови 
сазив скупштине ће имати слободне 
руке у даљем планирању. Сада би 
требало учврстити овај систем који 
је створен и који није мали, погото-
во ако узмемо у обзир и капацитете 
и бројчано стање наше заједнице у 
Мађарској. Биће пуно задатака и за 
следећи сазив скупштине и требаће 
чврста међусобна сарадња поједи-
них институција, школа, самоупра-
ва, да се разраде правила даље са-
радње.

Треба да дођу нови људи, са новим 
плановима, па да се настави овај рад. 
Убеђен сам да смо дали добар пра-
вац и у претходним мандатима. У по-
следњих 16 година то је један непре-
кидни развој институција и ширење 
пројеката. Било би добро да се то 
очува, а и да се настави.

Ове недеље, 12. октобра одржа-
вају се избори за народносне са-
моуправе у Мађарској. Шта ће 
они конкретно значити за срп-
ску заједницу и какве ће проме-
не донети у административ-
ном и правном смислу, када је 
реч о будућем функционисању 
самоуправа?
– На изборе на земаљском, жупа-

нијско-будимпештанском и на локал-
ном нивоу излазимо на основу дого-
вора више заинтересованих организа-
ција. Све оне које су учествовале у 
договору, имале су и у овом сазиву 
своје делегате у скупштини и то је за 
мене један велики резултат. Дакле, 
пре ових избора смо доказали да је 
могуће формирати јединствену ли-
сту Срба у Мађарској.

Веома је значајно што број српских 
самоуправа варира у очекиваним 
границама, а то значи да ће се бира-
ти 45 месних самоуправа. Жао ми је 
што ће у неколико насеља, у којима 
смо имали самоуправе, оне сада бити 
угашене. Сада због административ-
них разлога у тим местима неће бити 
самоуправа, али ће их можда бити у 
неким другим местима, у којима их 
раније није било.

Систем, отприлике, остаје исти. 
Што се тиче делокруга и функциони-
сања земаљске самоуправе, ту нема 
битних измена, осим што се смањује 
број скупштинара. Земаљска скуп-
штина има веома велики број задата-
ка. Има и задатке које је по сопстве-
ном избору преузела на себе. Од 
одлуке скупштинара зависи, на при-
мер, буџет свих наших институција. 
Сада у систему имамо већ око 200 
људи чија егзистенција зависи од 
одлука и од рада скупштине. То је ве-
ома велика одговорност за све оне 
који су прихватили да буду чланови. 
Ту треба, с једне стране, врло дисци-
плиновано да се испуњавају законске 
обавезе, буџет, биланс, план рада.

Не би било добро да ови задаци 
одузму вољу скупштинарима да има-
ју сопствене иницијативе, да плани-
рају неке нове обавезе, задатке, заду-
жења за ове организације. До сада се 
та равнотежа налазила и скупштина 
је обављала и један и други свој за-
датак. Надам се да ће и даље бити 
тако.

Међутим, нивои комуникације 
су, периодично, бивали различи-
ти. Колико сте тиме задовољ-
ни?
– Увек је било и критике, оправ-

дане и, можда, неоправдане. Поне-
кад је код неких људи више доми-

нирала страст, него здрав разум, али 
то је можда и природно када се ра-
ди о оваквом послу. Увек је лакше 
казати шта не ваља, него дати неке 
добре идеје о томе шта би требало 
урадити. Критике треба саслушати, 
па ако су добронамерне, чак их и 
прихватити. Они који прихвате да 
раде у овом систему самоуправе, 
од локалног до земаљског нивоа, је-
су људи који се добровољно прихва-
тају овог посла са намером да не-

што допринесу српској заједници и 
због тога је врло важно како кому-
ницирамо са њима.

Ми смо се последњих година тру-
дили да постоји двосмерна размена 
информација. Тога увек може да бу-
де и више. Позивали смо заступнике 
локалних самоуправа на разговоре, 
размењивали смо мишљења, трудили 
смо се да сарадници самоуправа бу-
ду у што већем броју присутни на ло-
калном нивоу, да се не изгуби тај жи-
ви контакт.

Надам се да ћу на својој новој 
функцији, као српски представник у 
Парламенту, имати више времена и 
да ћу се зато више појављивати на 
приредбама и другим дешавањима, 
јер нећу толико бити везан за обавезе 
у самоуправи. То је, поново, могућ-
ност да се комуникација и даље на-
стави и да се негује живи контакт.

Ваша нова функција није досад 
постојала на политичкој сцени 
Мађарске. С обзиром на почет-
но искуство од свега неколико 
месеци, како видите Вашу буду-
ћу улогу и Парламенту?
– Што се тиче Парламента, из за-

кона се дало прочитати да представ-
ништво дате народносне заједнице 
има доста јасно одређене границе и 
да се у много чему разликује од пу-
ноправног посланичког статуса. У 
пракси се, за сада, ове разлике не ви-
де у толикој мери, јер је било врло 
позитивно искуство да нас је поли-
тички врх државе, од председника 
државе, премијера, па до ресорног 
министра, у старту прихватио и да је 
кренула једна позитивна комуника-
ција. Из тих разговора се јасно виде-
ло да, сем овог закона и онога што је 
у закону написано, ни мађарска поли-
тичка елита није јасно зацртала шта 
ће бити задатак ових мањинских 
представника. То је веома добро за 
нас, јер је ова почетна година погод-
на да се отворе могућности, да ми 
одредимо границе и да те границе у 
што већој мери проширимо. Да знамо 
докле су наша овлашћења и који су 
то задаци који, уопште, улазе у круг 
који је одређен као мањинска или на-
родносна проблематика и где ми 
имамо право да се оглашавамо у Ма-
ђарском парламенту.

„Људима који буду изабрани у руководство 
Самоуправе Срба у Мађарској, ја не могу и не 

желим да се намећем, али ако буде постојала воља, 
свакако ћу да пренесем сва она искуства која имам. 

Са моје стране постоји отвореност за сарадњу, а 
мислим да је то и моја обавеза, јер се представник 

у Парламенту бира на предлог земаљске 
самоуправе”, каже у наставку разговора за СНН 

Љубомир Алексов

Љубомир Алексов, на крају мандата председника ССМ-а (2)

Одлазим у Парламент, али не желим 
да се дистанцирам од земаљске самоуправе
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Будимпештански сусрет писаца из земаља у региону

Још једна вожња „Пештанским књижевним омнибусом”
СУСРЕТИ

Манифестација коју је 
пре неколико година 

иницирала неколицина 
српских уметника млађе 
генерације у Мађарској, 

постала је традиционална 
и представља део Месеца 

српске културе

„П ештански књижевни омни-
бус”, је ове године започео 
своју вожњу 26. септембра, 

зауставивши се пред Амбасадом Ре-
публике Србије, где је у част учесни-
ка приређен пријем. Књижевнике и 
остале српске уметнике из Мађарске, 
Румуније, Србије, Републике Српске, 
Аустрије и Немачке примио је и по-
здравио амбасадор Раде Дробац. Још 
истога дана у просторијама СКЦ-а 
заинтересовани су могли да се упо-
знају са радом Књижевне заједнице 
„Борисав Станковић” из Врања.

Следећег дана, у оквиру Месеца 

српске културе у Мађарској 
„Пештански књижевни омни-
бус” је настављен у галерији 
Ресторана „400”, у којој је 
приказан перформанс Спо-
менке Алечковић, ликовне 
уметнице из Франкфурта. 
Она је ногама насликала свој 
рад, симбол уметничког пу-
та и настајања новог ликов-
ног остварења. Слика ће, ка-
ко сазнајемо, бити изложена 
у просторијама Српског кул-
турног центра.

Затим се „Пештански књи-
жевни омнибус” преселио на 
„пештански Бродвеј”. У сали 
Српског културног центра, у 
вечерњим сатима, почео је 
књижевни маратон. На са-
мом почетку присутне је по-
здравио Милан Ђурић, ди-
ректор КДЦСМ-а, речима:

– Српки културни центар 
постаје дом свих српских уметника 
који дуже или краће бораве у мађар-
ској престоници. Циљ нам је да оку-

пимо књижевнике који стварају на 
српском језику и на тај начин допри-
носе очувању матерњег језика и пи-
сма, као и јачању веза између срп-
ских писаца из целе Европе са матич-
ном државом.

Радомир Андрић, председник 
Удружења књижевника Србије, у 
свом кратком говору честитао је до-
маћинима на успешној манифестаци-
ји која већ годинама окупља српске 
уметнике. Овом приликом наступили 
су: Радомир Андрић, Петар Милоше-
вић, Мирослав Михаиловић Цера, 
Ранко Рисојевић, Љубиша Симић, 
Миодраг Јакшић, Александар Чо-
трић, Светлана Матић, Александар 
Баљак, Драгутин Минић Карло, Дра-
гомир Дујмов, Давид Кецман Дако, 
Бошко Крстић, Љубинка Перинац 
Станков, Бојан Љубеновић, Владимир 
Мијовић Шорић, Александар Саша 

Јовановић, Сунчица Денић, Горан 
Мракић, Борислав Косановић, Злата 
Икановић, Ружа Мијовић Шорић, Ра-
дивој Галић, Грга Олах, Драгана Ме-
селџија и Бенце Акнаи.

Бошко Крстић, уредник књижев-
ног часописа „Руковет”, који већ 60 
година излази у Суботици и један је 
од најстаријих у Србији, овом прили-
ком је промовисао ову публикацију. 
Пре три године, у часопису је обја-
вљен приказ српских књижевника ко-
ји живе и стварају у Мађарској, за-
једно са фрагментима из њиховог бо-
гатог литерарног опуса. Била је то 
још једна прилика да се српски умет-
ници из различитих земаља Европе 
упознају, друже и размене искуства. 
Програм је протекао у ведрој атмо-
сфери, а дружење је настављено уз 
закуску и коктел.

Д. Д.

ПУТОВАЊА О СВОМ ТРОШКУ 
И БЕЗ ХОНОРАРА

Писци из српског расејања, па тако и они из Мађарске, међу ретким су 
уметницима који на своја гостовања путују о личном трошку. Иако писа-
на реч представља једино трајно културно добро које на много начина 
сведочи о нама, нашој култури и цивилизацији, на презентовање књижев-
них дела се у нашим срединама неретко гледа само као на лични чин. Та-
ко су наши писци, осим што сами плаћају сва своја путовања ради сусре-
та са другим колегама и публиком, често суочени са неоснованим приго-
ворима како и они, попут неких других културних посленика, гостују за-
хваљујући „друштвеном новцу”. Стварност, је, међутим, потпуно супрот-
на, и управо би она могла да отвори дискусију са питањем: зашто су пи-
сци у овом погледу дискриминисани у односу на неке друге делатнике 
који, уз дужно поштовање, ипак нису ствараоци, већ презентери наше 
културе, односно баштине? Д. Ј.

Ви сте, већ на самом старту 
предложили измену неких прав-
них аката. Како су прошле те 
иницијативе?
– Прва наша иницијатива је врло 

позитивно прошла још током проле-
ћа. То је била измена народносног и 
изборног закона на пет, шест места, 
што сми ми у ванредној процедури и 
остварили. Измене су са скоро 100% 
гласова усвојене од стране Мађар-

ског парламента. То је био један по-
зитиван знак. Мислим да ћемо међу-
собном комуникацијом успети да са-
чувамо ову климу и за убудуће.

Сада почиње јесењи циклус и, иако 
на дневном реду сем буџета нема та-
квих тема које директно тангирају 
народносне заједнице, ово је период 
када треба да се успоставе правила 
„игре” и ту до сада нисмо наишли на 
негативан однос осталих органа Пар-

ламента. Вероватно ће то и у будућ-
ности бити тако.

Хоћете ли и на који начин и да-
ље бити присутни у највишем 
представничком телу Срба у 
Мађарској и његовим активно-
стима?
– Што се тиче земаљске српске са-

моуправе, онима који буду изабрани 
ја не могу и не желим да се намећем, 
али ако буде постојала воља, свакако 

ћу да пренесем сва она искуства која 
имам. Са моје стране постоји отворе-
ност за сарадњу, а мислим да је то и 
моја обавеза, јер се представник у 
Парламенту бира на предлог земаљ-
ске самоуправе. Не желим, не могу и 
нећу да се дистанцирам од рада са-
моуправе. Мењали смо и Статут са-
моуправе у коме постоји нова одред-
ба, по којој се представник у Парла-
менту позива на седнице Скупштине 
ССМ-а и има право на дискусију. Он 
треба да преноси и информације о 
дешавањима у Парламенту, а и да се 
у свом раду консултује са земаљ-
ском самоуправом. Мој посао није 
моја лична ствар и ја имам јасне оба-
везе везане за заступање српске за-
једнице од које сам добио поверење.

У свакодневни живот самоуправе 
нећу да се мешам. Моји најближи са-
радници су људи из њеног руковод-
ства и, пошто ми немамо фракцију, 
треба да се ослањамо на рад, знање и 
искуство људи са којима сам и досад 
радио. Волео бих, кад се ове много-
бројне административне обавезе сма-
ње, да више будем присутан у животу 
српске заједнице.

Разговор водио:
Драган Јаковљевић

ИНТЕРВЈУ

Учесници „Пештанског књижевног омнибуса”
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Дешчански гастрономско-фолклорни дан
Ч етврти гастрономско-фолклор-

ни фестивал „Aјваријада”, одр-
жан је у Десци средином сеп-

тембра, у организацији Културно-
уметничког друштва „Банат” из тог 
места. Ова манифестација постала је 
популарна у читавом региону, тако да 
је и ове године привукла пажњу вели-
ког броја љубитеља добре гастроно-
мије и такмичара у припремању ајва-
ра.

Културно-уметнички програм био 
је на завидном нивоу. Организатори, 
предвођени Кристифором Брцаном, 
председником „Баната”, у програм су 
ове године уврстили бројне новине, 
па је почетак фестивала протекао у 
знаку топовске паљбе.

Уследиле су „четрдесетосмашке 
војне игре” за мале и велике, а свака-
ко највеће интересовање изазвало је 
такмичење у припремању ајвара. Док 
су вештину у припремању укусног 
специјалитета од црвене паприке, па-
тлиџана и љуте паприке, ранијих го-
дина представљали само чланови 
КУД-а „Банат”, ове године то су учи-
нили и гости са стране. У надметању 
је учествовало десет екипа, а на кра-
ју је победио тим Мохачке шокачке 
читаонице, предвођен председником 
Ђуром Јакшићем.

У оквиру фолклорног програма 
учествовали су и Мохачани, који су 
извели игре посвећене бушама. На 
позорници је наступио један грчки 
ансамбл, четири мађарска фолклор-
на друштва, као и домаћини Дешча-
ни. Српски фолклор и музичку ба-
штину публици су представили чла-
нови КУД-а „Банат” и Певачког дру-
штва „Дукати”.

Паралелно са фолклорним насту-

пима, публика је имала прилику да 
погледа и изложбу рукотворина. Де-
ца су за то време уживала у разновр-
сним играма од којих су најзанимљи-
вије биле: лавиринт направљен од 
сламе и вожња кочијама кроз село.

И ове године, круну манифестаци-
је чинио је наступ Оркестра „Вуји-
чић”. Концерт је одушевио публику, 

а врсни музичари још једном су се 
доказали као прави чувари јужно-
словенског народног мелоса и срп-
ске музичке баштине. Након концер-
та Оркестра „Вујичић”, уследило је 
весеље до зоре, а за добро располо-
жење побринуо се трубачки орке-
стар Бојана Дурмишевића из Лебана 
у Србији.

Четврта по реду „Ајваријада” била 
је и више него успешна, не само због 
масовности и програмске понуде, већ 
и због количине припремљеног ајва-
ра. Дешчани су овом приликом утро-
шили тону паприке за припрему слат-
ког и љутог ајвара, најукуснијег спе-
цијалитета балканске кухиње. Седам 
стотина тегли ајвара је продато на 
фестивалу, што је потврда да су гур-
мани били задовољни коначним ре-
зултатом.

До следеће, пете по реду „Ајвари-
јаде”, Кристифор Брцан, председник 
„Баната” и остали Дешчани желе да 
овај фестивал заштите и да ајвар по-
стане бренд овог насеља.

П. М.

Посетиоци популарне „Ајваријаде” имали су 
прилику не само да посматрају како се кува ајвар, 

већ и да учествују у његовом припремању. На сцени 
су се за то време низали наступи више народносних 
фолклорних ансамбала, а уприличена је и изложба 

народних рукотворина

„Литератури није 
задатак да тачно прати 

оно што се у животу 
догађа, али, углавном, 
атмосфера је таква. У 

разговору се често чује: 
‘Једва да нас још има’. 

Нешто слично поручивао 
је пре 150 година и Јаков 
Игњатовић, али ето, још 
увек нас има”, изјавио је 

Петар Милошевић за 
СНН након гостовања 

у Мохачу

И ма ли наставка након одржаног 
„Опела главатој Нати”? По све-
му судећи, има. Иако је у Бу-

димпешти 13. септембра одржано 
опело главној јунакињи романа „Ми 
же Сентандрејци”, аутора Петра Ми-
лошевића, све је указивало на то да 
последњи Срби у Мађарској, потомци 
Чарнојевића још увек нису ишчезли. 
Нису нестали ни у Барањи, иако је оп-
тација у великој мери умањила број 
Срба у toj жупанији на југу Мађарске.

Срба у Мађарској још увек има, иа-

ко се због њиховог малог бро-
ја често поставља питање: до-
кле? Можда су то питање по-
ставили себи и љубитељи 
Српског позоришта у Мађар-
ској, који су се у великом бро-
ју одазвали позиву Српске чи-
таонице и Српске самоуправе 
у Мохачу, које су организова-
ле наступ театарске дружине 
из Будимпеште, која је про-
шле године прославила 20. го-
дишњицу свог постојања.

У Кућу бушара у Мохачу, 
на сам дан Рождества Пре-
свете Богородице, 21. септем-
бра публика је дошла да по-
гледа представу – „тромоци-
ју” три књижевна дела овогодишњег 
лауреата књижевне награде „Бора 
Станковић” и добитника награде за 
животни опус „Бранко Радичевић”.

Петар Милошевић је музичко-сцен-
ски комад осмислио на начин да у ње-
му доминирају делови сјајних оства-
рења, попут романа „Ми же Сентан-
дрејци” и „Лондон, Помаз”, који је на-
кон двадесет година овога лета дожи-
вео друго издање. Сада је, међутим, 
јавност посебно заинтересовао његов 
роман „Тиња Калаз”. Посебну пажњу 

публике привукли су снимци са сусре-
та аматерских позоришних група из 
1986. године у Печују, када су приказа-
ни комади „Смрти господина Голуже” 
и „Коштана”, у извођењу ђака Српско-
хрватске гимназије у Будимпешти.

Коштану је глумила Зорица Јурко-
вић, пишчева рођака – кузина, која је 
и овом приликом, у друштву Јосе Ма-
торица, Катице Шокац и Тибора Ем-
бера и уз музичку пратњу Мирка Ми-
лошевића, публику очарала својим 
гласом.

Старе успомене везане за 
Калаз, Помаз и Сентандреју 
оживеле су захваљујући ви-
део пројектору, па су се тако 
присутни чланови српске за-
једнице присетили поједи-
них угледних Срба којих ви-
ше нема, као што су: Стојан 
Вујичић, Стеван Петровић, 
Миленко Милошевић, Љуби-
ца Чикош, Пајо Јурковић и 
других.

Музичко-сценски перфор-
манс трајао је нешто више 
од сат времена, а пажњу гле-
далаца држао је пре свега 
Петар Милошевић, у чијој се 
књижевној радионици при-

према и наставак приче о Главатој На-
ти. О томе аутор за наш лист каже:

– Живот не прати тачно оно што је 
у књижевности написано, није му то 
ни задатак. Ни литератури није зада-
так да тачно прати оно што се у жи-
воту догађа, али, углавном, атмосфе-
ра је таква. У разговору се често чује: 
„Једва да нас још има”. Нешто слично 
поручивао је пре стопедесет година и 
Јаков Игњатовић, али ето, још увек 
нас има!” – примећује Милошевић.

П. М.

Музичко-сценски перформанс „Тиња Калаз” у Мохачу

Још нас има – само се треба осврнути
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ОД ВИЉЕМА ШЕКСПИРА 
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (2)

Ш експирово позоришно дело је ве-
лико, немерљиво. Оно је као та-
кво уткано у развој целокупног 

савременог позоришног живота али, не-
сумњиво, припада и српској заједници и 
завређује посебно место у развоју срп-
ског театра. Отуда је овај Шекспиров ве-
лики јубилеј колико светски, толико и наш. 
Дело Јоакима Вујића је условљено Шек-
спировим. Без Шекспирових, не би било ни 
Вујићевих театарских постигнућа, а ни 
оних потоњих у знаку којих се одвијао ра-
звој српског позоришног живота.

Ове године је на Шекспиров рођендан 
(23. априла), који се традиционално обе-
лежава као светски дан књижевности, от-
почела светска турнеја интернационал-
ног позоришног ансамбла под окриљем 
чувеног лондонског Глоуб театра. Овај 
ансамбл је кренуо на велику турнеју у 
трајању од две године са представом Ха-
млет. Почетком турнеје је обележено 
450 година од рођења Виљема Шекспира, 
а крај турнеје ће означити 400 година од 
смрти великог писца. Током турнеје, на-
зване Globe to Globe, ова најпопуларнија 
Шекспирова трагедија ће бити изведена у 
скоро свим земљама широм планете. По-
чеће са Европом, затим путује на Карип-
ска острва, онда у Северну и Јужну Аме-
рику, даље низ западну обалу Африке до 
Аустралије, све до удаљених острва Ти-
хог океана. Следе Индонезија, Јапан, Кина 
и Азија да би се након обиласка источне 
обале Африке вратила назад у Енглеску 
– тек 2016. године. Турнеја ће се, дакле, 
окончати 23. априла 2016. године у лон-
донском Глоуб театру, одакле је и кре-
нула, и тада ће њеним извођењем бити 
обележена четири века од смрти великог 
писца и оснивача овог позоришта.

Позоришна публика у Србији је имала 
прилику да буде део ове светске турнеје 
и види ово оригинално тумачење Хамле-
та у јуну месецу, на сцени Народног по-
зоришта у Београду и у Вили Станковић, у 
Чортановцима, у организацији Итака 
арт центра.

Овај велики јубилеј је прилика да се 
подсетимо епохе у којој је настајало 
Шекспирово драмско дело које је своја 
прва извођења имало на сцени Глоуб те-
атра.

Шекспир (Shakespeare William, 1564–
1616), енглески драмски песник, према оп-
штем уверењу је највећи драмски ствара-
лац у светској историји књижевности. То 
потврђује и чињеница да се датум Шек-
спировог рођења, 23. април, обележава 
као Светски дан књиге. (…)

Проф. др Драган Никодијевић,
театролог

Само нам сродна бол измами сузу и свако 
заправо плаче због себе.

Хајнрих Хајне


Све што се догоди једанпут не мора ника-
да да се понови. Али све што се деси два пута, 
десиће се и трећи пут.

Пауло Kоељо

СВЕТИОНИК

ТЕАТАР
Књижевно вече на Универзитету ЕЛТЕ

Презентовано новије стваралаштво 
српских писаца у Мађарској

Од почетка ове школске године, уочљиво је 
настојање Смера за српски језик Универзитета ЕЛТЕ 
у Будимпешти, да чешће него до сада отвара своја 

врата за књижевне ствараоце, промотере и 
љубитеље писане речи. У такве подухвате спада и 

промоција стваралаштва српских 
писаца у Мађарској

В ече под називом „Књиге и ауто-
ри” приређено је на Универзите-
ту „Лоранд Етвеш”, у оквиру ма-

нифестације Месец српске културе, 
која се у Мађарској одржава у орга-
низацији Српског културног и доку-
ментационог центра.

Присутне је у некадашњој личној 
библиотеци Лоранда Етвеша поздра-
вио Иштван Лукач, шеф Катедре за 
славистику и балтистику Филозоф-
ског факултета. У улози модератора 
нашао се Александер Урком, преда-
вач на Смеру за српски језик ове ка-
тедре, који је не тако бројну публику 
увео у разговор са ауторима.

Петар Милошевић је говорио о 
своја три романа: „Лондон, Помаз”, 
„Ми же Сентандрејци” и „Тиња Ка-
лаз”, као и о представи Српског позо-
ришта у Мађарској „Опело Главате 
Нате”. На веома занимљив начин обја-
снио је како су настали и каква је би-
ла даља судбина његових романа. Ис-
товремено, говорио је и о судбини 
једног од главних ликова, Главате На-
те, „последње Српкиње у Сентандре-
ји”. Захваљујући СКДЦ-у и Радиони-
ци „Венцловић” чији је уредник, Ми-
лошевићев роман „Лондон, Помаз” је 
након две деценије од објављивања 
доживео и своје друго издање. Глава-
тој Нати аутор се одужио предста-
вом, у извођењу Српског позоришта у 
Мађарској.

Драгомир Дујмов је овом прили-
ком дао кратак приказ свог најнови-
јег романа „Време месечарења”. Ау-
тор се присетио почетка свог књи-
жевног стваралаштва и истакао опре-
дељеност да на том путу истраје. 
Дујмов у својим романима свесно об-
рађује и бележи све оне важније, или 
мање познате историјске догађаје, 
који се везују за живот и судбину Ср-

ба у Мађарској, са намером да ове 
пресудне моменте отргне од забора-
ва.

Драган Јаковљевић је окупљене 
слушаоце упознао са почецима своје 
литерарне каријере, откривајући при 
том да је најпре почео да пише сти-
хове. Тек доцније се определио за 
прозно стваралаштво које обухвата 
неколико књига есеја и два романа, 
да би се у последње време вратио пи-
сању песама. Према ауторовом запа-
жању, код већине књижевника ова-
кав редослед у стварању није уоби-
чајен. Јаковљевић је овом приликом 
прочитао две своје песме из најнови-

је збирке „Зрно лудости”, која је пре-
ведена и на мађарски језик и још 
увек чека на будимпештанску промо-
цију.

Историчар Милан Дујмов присутне 
је упознао са својом књигом „Листа 
свештеника Српске православне 
епархије будимске”. Рад на овом из-
дању трајао је готово две деценије, 
још од богословских дана аутора. 
Највише података о нашим свештени-
цима он је пронашао у Архиву епар-
хије будимске у Сентандреји. Нова 

књига представља јединствено изда-
ње у којем је на овакав начин обрађе-
на једна српска епархија. У књизи су 
наведена насеља, парохије, имена и 
кратки биографски подаци српских 
свештеника почев од друге деценије 
XVIII века па све до данашњих дана.

О „Венцловићевом сентандрејском 
буквару 1717” говорио је Димитрије Е. 
Стефановић, коаутор овог вредног 
издања. Он је заједно са Томиславом 
Јовановићем приредио и написао по-
говор о овом фототипском издању. 
Оригинал овог вредног издања се да-
нас чува у САНУ, у Београду, а дуго 
се веровало да је аутор „Буквара” 
Кипријан Рачанин. Тек је у последње 
време доказано да је аутор овог дела 
Гаврил Стефановић Венцловић, вели-
ки беседник и један од најзначајнијих 
српских писаца прве половине XVIII 
века.

На самом крају, публика је имала 
прилику да се упозна са уџбеником 
за учење пословног српског језика, 
чији је аутор Александер Урком. 
Књига је писана на енглеском језику 

и намењена је свима онима који има-
ју потребу да савладају виши ниво 
знања нашег језика, пре свега у по-
словне сврхе. Аутор, који је само-
стално издао овај уџбеник, овом при-
ликом је објаснио мотиве за овај про-
јекат. С обзиром на малобројност 
оваквих језичких издања, реално је 
очекивати да, уз одговарајући марке-
тинг, оно наиђе на интересовање по-
словних људи не само у Мађарској, 
већ и у другим земљама.

Д. Д. – Д. Ј.

ПРЕВОДИМА НА МАЂАРСКИ 
ДО ШИРЕ ЧИТАЛАЧКЕ ПУБЛИКЕ

Заједничко књижевно вече српских аутора из Мађарске била је и при-
лика да присутни љубитељи српске писане речи поставе питања учесни-
цима, па се тако у наставку развила занимљива дискусија о више књи-
жевних тема. Једна од њих односила се и на питање како заинтересова-
ти мађарске читаоце за стваралаштво овдашњих српских писаца. Закљу-
чено је да би у томе, свакако, значајну улогу требало да одиграју мало-
бројни српски издавачи у Мађарској, од којих се очекује да преводима 
дела српских писаца на мађарски, као и њиховим промоцијама, прибли-
же нашу писану реч већинској јавности. Таквих покушаја је до сада би-
ло, али се они ипак могу окарактерисати као појединачни.
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ВРЕМЕПЛОВ
10. октобра 1991. – Скупштина Србије до-

нела је одлуку да републичка застава буде 
тробојка, без комунистичког симбола, звезде 
петокраке.

11. октобра 1579. – У Цариграду је убијен 
турски државник и војсковођа пореклом из 
Босне Мехмед-паша Соколовић.

11. октобра 1806. – Рођен је Александар 
Карађорђевић, син вође Првог српског устанка 
Карађорђа, српски кнез од 1842. до 1858.

11. октобра 1851. – Ро-
ђен је композитор и хо-
ровођа Јосиф Маринко-
вић, један од најзначајни-
јих представника српске 
романтичарске музике.

12. октобра 1865. – 
Рођен је српски научник, 
географ Јован Цвијић, 
оснивач антро-геогра-
фије и геоморфологије у 
Србији и Географског 
друштва у Београду 
(1910). Председник Срп-
ске краљевске академије 
од 1921. до смрти и поча-
сни доктор више ино-
страних универзитета и 
академија, председник 
територијалне комисије 
на Мировним преговорима у Версају (1919-
1920).

12. октобра 1873. – У Чачку је рођена срп-
ска сликарка Надежда Петровић, чије је дело 
снажно утицало на развој модерног српског 
сликарства. Од око 200 њених сачуваних сли-
ка, неке се сврставају међу најбоља дела у 
српској ликовној уметности.

12. октобра 1897. – У Београд су из Беча 
пренети посмртни остаци Вука Стефановића-

Караџића, реформатора српског језика, и са-
храњени у порти Саборне цркве.

12. октобра 1918. – Уз звуке композиције 
„Марш на Дрину” у ослобођени Ниш у Првом 
светском рату умарширала је Дринска дивизи-
ја српске војске.

13. октобра 1998. – Након седмодневних 
интензивних преговора и под претњом војне 
интервенције НАТО-а, председник СР Југосла-
вије Слободан Милошевић прихватио је дола-
зак Верификационе мисије ОЕБС-а.

14. октобра 1894. – У Београду је на линији 
Калемегдан – Славија пуштен у саобраћај пр-

ви трамвај на коњску ву-
чу.

14. октобра 1941. – 
Немци су у Другом свет-
ском рату стрељали око 
6000 цивила из Краљева и 
околине, због сумњи да 
припадају покрету отпора.

14. октобра 1944. – У 
Дубровнику је умро сли-
кар Марко Мурат, први 
прави и доследни плене-
риста у српском сликар-
ству. Од 1894. био је на-
ставник цртања у Београ-
ду и значајно је утицао на 
стварање „београдске 
школе”.

17. октобра 1912. – Ср-
бија и Бугарска су, девет 

дана после Црне Горе, објавиле рат Турској, а 
18. октобра придружила им се и Грчка, чиме је 
отпочео Први балкански рат. За непун месец 
дана ослобођен је готово цео Балкан.

17. октобра 1972. – У Београду је умро срп-
ски принц Ђорђе Карађорђевић, старији син 
краља Петра Првог, који се одрекао права на 
престо и посветио војничкој каријери.

17. октобра 1997. – У пожару је изгорело Ју-
гословенско драмско позориште у Београду. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu

Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

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

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

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

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

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

И све би наравно било за поздрав 
и похвалу да није по среди до-
асимилација припадника наро-

да који је језиком можда најближи 
Румунима, али који је по свему оста-
лом аутохтон. Срби су вероватно је-
дини међу балканским народима ко-
ји су, поред осталог, признали поср-
бљавање Цинцара. Они су, дакако, и 
једини систематски проучавали до-
принос Цинцара сопственом свеукуп-
ном просперитету. Најмање двадесе-
так учених Срба се још у претпро-
шлом веку бавило узроцима нестаја-
ња, односно асимилацијом Цинцара у 
сопственој средини, у својој држави. 
И без обзира на побуде, о томе се ме-
ђу Србима говорило силом аргумена-
та.

Неправедно би било не споменути 
да су се и у Македонији, али готово 
искључиво, узроцима сопственог од-
рођавања бавили сами Цинцари. Не-
заобилазни Душан Поповић је једно 
поглавље своје знамените књиге (О 
Цинцарима) посветио проблему по-
србљавања Цинцара, прецизније аси-
милацији Грка, погрчених Цинцара и 
чистих Цинцара на тлу ондашње Ср-
бије. Он је забележио да је сукоб на 
темишварском сабору (1790. године), 
око језика на којем ће се вршити бо-
гослужба у црквама, био почетак не-
стајања Цинцара.

На почетку двадесетог столећа ве-
ћина Цинцара, „северно од Kуманова, 
а јужно од Беча”, забатаљује тињају-
ћи порив за самодоказивање етничке 
посебности. Истина, матерњи, дакле 
цинцарски језик је и даље остајао 

део породичне интиме, али је све 
остало добијало боју и белег „евро-
пејског света”. Истинску сагу о тој пу-
тањи претапања и асимилације Цин-
цара написао је Борислав Пекић у 

свом „Златном руну”. Kорене добро-
вољног претапања Цинцара треба 
тражити у догађајима после пропа-
сти Москопоља у којем је зачет њи-
хов европски живот.

Ако из разумљивих разлога овде 
изоставимо подробнију причу о фа-
милији Сина, која се још пре грамо-
ског покоља одселила из Москопоља 
(1750. године), не смемо сметнути са 
ума да су управо њени чланови, пре 
свих Симеон (Ђорђа) Сина, у сржи ге-
незе нестајања Цинцара. Они су, да-
кле, показали правац којим ваља ићи 
у стварању богатства и благодета и 
несвесно се ослобађали тако карак-
теристичне цинцарске носталгије за 
завичајем. Истина, Сина је родном 
Москопољу поклонио 2000 књига, 
али се никад ниједан члан његове 
многобројне породице није више 
осврнуо на постојбину својих преда-
ка.

Kад су увидели да од суштинске 
равноправности са људима из новог 
завичаја нема ништа, Цинцари су по-
чели да се осамују и да се селе даље, 
преко Дунава, где су се најлакше 
одвикавали од номадско-сточарске 
прошлости. Дакако, они су до пле-
мићких титула долазили куповином 
крупних поседа (породице Сина и 
Думба су широм Европе поседовале 
више од двадесет замкова и исто то-
лико племићких имања).

Занимљив је, на пример, и пода-
так да су међу првим захтевима на 
Темишварском сабору Цинцари ис-
турили могућност куповања пле-
мићке титуле, што им је удовољено. 
Ушавши тако у свет европске пле-
мићке елите, Цинцари су врло брзо 
заборављали на своје порекло. Не-
ретко, из истих побуда мењали су 
веру, постајали одани католици, а 
затим и челници манастира, градова 
и жупанија. (…)

Р. П.

Цинцари – народ који ишчезава (15)

Стипендисти румунске владе
Чињеница да у овом моменту неколико стотина 

младих Цинцара родом из Македоније, студира на 
неком од румунских универзитета и да су већина 
стипендисти румунске владе, довољно говори о 

интензитету румунске пропаганде међу 
балканским Цинцарима

Сликарка Надежда Петровић
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баштина

животни стил

Н ије знао шта да ради са тим 
злокобним римским записом. 
Без двоумљења, желео је што 

пре да га се отараси како не би опога-
нио свете речи Торе, Талмуда, Танаха 
и Мидраша. Испрва му паде на ум да 
свитак преда печујској Бискупији, али 
се убрзо предомисли и одбаци такву 
могућност. „Још ће ме осумњичити 
како желим неко необично учење да 
им потурим, или како тиме међу хри-
шћане уносим клицу раздора”, вагао 
је рабин. После му дође у свест да га 
подари неком музеју, да га стави на 
аукцију, баци у бунар или да га једно-
ставно спали…

Затим је почео да смишља и друге 
бројне начине како да се реши свит-
ка. Међутим, ниједно решење му није 
било по вољи. Увек би му ту нешто 
или засметало, недостајало, или ре-
метило мир у души. На крају, озлоје-
ђено примети како му је прошао цео 
дан, а да није успео пронаћи ваљану 
солуцију како да римски папирус 
уклони из свога живота.

Пролазили су дани. Што је више 
покушавао да реши проблем који му 
је сваким даном бивао све тегобнији, 
то му је све мање полазило за руком. 
Нипошто није хтео да своју муку, са 
којом се, ето, борио већ читавих не-
дељу дана, подели са неким од сво-
јих сународника, са којима је у по-
следње време ионако имао мањих и 
већих трзавица. Понеки су однедавно 
почели наваљивати како би се треба-

ло приклонити неолошкој струји, 
други су пак заговарали половично 
решење, статус кво анте, док је сам 

рабин Израел Лев био присталица ор-
тодоксних схватања јеврејства.

Заласком сунца, рабин се разљути 

и замало да опсује. То га уплаши и за-
препасти. Сазнање о томе колико је 
крхак и како је склон гневу, па и злим 
мислима, доводило га је до очаја. 
„Нико не подлеже казни за речи изго-
ворене у ропцу”, цитирао је изреку из 
Талмуда. То га донекле смири и уте-
ши, те се мало прибра. Све је више 
био уверен да га тиме нека зла сила 
куша. Можда и сам Азраел, који 
одваја душу од тела и који је, побе-
дивши остале архангеле, Михајла, Га-
врила и Исрафаела, једини успео да 
скупи потребних седам шака земље 
за чин стварања Адама.

„Мораћу да га спалим… Нема ми 
другог решења…”, мрмљао је рабин. 
Но, чим је ту замисао хтео да спрове-
де у дело, свитак ишчезну. Никада ви-
ше није пронађен. Међутим, несугла-
сице унутар јеврејске заједнице би-
вале су све учесталије и све жешће. 
Наста подела, створише се струје и 
нико није желео да попусти. Немила 
ситуација је претила отвореним раз-
дором.

Тад стари рабин реши да преду-
зме одлучујући корак. Тако је 1857. 
године реб Израел Лев печујској оп-
штини захвалио на поверењу и пову-
као се из јавног живота. „Нисам фи-
лозоф, нисам доктор, нити сам вер-
ски беседник, него рабин у традици-
оналном смислу те речи, и не бих 
желео да постанем нешто друго”, 
рекао им је при растанку. Ускоро је 
реб Лев заувек напустио Печуј. Пре-
селио се, рекоше, код сина, у Нађва-
рад. (…)

Драгомир Дујмов

Пролазили су дани. Што је више покушавао да 
реши проблем који му је сваким даном бивао све 
тегобнији, то му је све мање полазило за руком. 

Нипошто није хтео да своју муку, са којом се, ето, 
борио већ читавих недељу дана, подели са неким 
од својих сународника, са којима је у последње 

време ионако имао мањих и већих трзавица.

Печујске приче (27)

Муке печујског рабина Израела Лева

Јевреји у синагоги

И јесен је сезона алергија

Из незнања погоршавамо своја алергијска стања
П огледајте шта све може погор-

шати симптоме алергије:

  Производи са протеинима 
сличним полену

Уколико шмрчете и кијате, врло је 
могуће да имате и проблеме са одре-
ђеним воћем и поврћем. За то су кри-
ви протеини који се могу наћи на по-
вршини сировог воћа и поврћа, укљу-
чујући ту јабуке, парадајз и диње, иа-
ко свака поленска алергија има по-
себне намирнице које је могу активи-
рати. Полен и протеини у храни су по-
пут блиских рођака тако да ваше те-
ло мисли да добија полен. Гуљење 
производа може умањити реакцију 
организма, па чак и његово кување.

 Контактна сочива
Када се ситуација са поленом по-

горша, можда би требало да почнете 
да носите наочари. Уколико заробите 
полен у очима, и он остане тамо, мо-
гуће је да ће доћи до додатних про-
блема. Мека контактна сочива су по-
себно склона апсорпцији иританата 
који се преносе ваздухом, као што су 
полен и дим. Мека сочива пропуштају 
више кисеоника, али могу апсорбова-
ти све што се налази у сузама.

 Стрес
Истраживачи са Охајо универзите-

та открили су да је 64 одсто особа 
које су пријавиле повећан ниво стре-
са такође имало и више упала изазва-
них алергијама. Када се не осећате 
добро и нервозни сте, у том тренутку 
се ваши симптоми погоршавају.
 Алкохол
Алкохол, посебно црно вино, могу 

да погоршају алергију. Поједине осо-
бе су јако осетљиве на сулфите, и то 
им погоршава алергије. Ова једиње-
ња се могу наћи у пиву и вину.
 Парфеми и свеће
Све са мирисом може довести до 

иритације капака и назалних путева. 
То укључује и парфеме, свеће и пра-
зничне декорације.
 Хлор
Пливање у базену са хлором, па 

чак и седење поред њега, може бити 
подједнако лоше по алергије као све-
ће и парфеми. Затворени базени су 
знатно гора опција од отворених зато 
што је хлор присутан у малом про-
стору.
 Одећа
Вунени џемпер који носите три 

пута пре прања може бити ужасан 
по вашу алергију. Одећа, посебно 

она направљена од грубих и лепљи-
вих тканина попут вуне – просто са-
купља полен и прашину. Прање на-
кон сваког ношења је кључно за све 
који пате од алергија, посебно то-
ком сезоне алергија, тако да је боље 
да се опремите памучним произво-
дима.
 Јутарње купање
Полен се не лепи само за вашу оде-

ћу. Он се такође може наћи у коси и 
на кожи. Сићушне честице слећу на 
вас попут прашине. Проблем са поле-
ном је то што га не можете видети у 
ваздуху. Уколико се пробудите наду-
вени ујутро, туширање пре одласка 
на спавање може спрати алергене ко-
ји су прикачени на телу.
 Време
Ваша алергија се може погоршати 

током сувих, сунчаних и ветровитих 
дана. Тада су идеални услови да др-
веће почне да отпушта полен, и са-
мим тим ће га бити више у ваздуху. 
Дани са кишовитим временом су нај-
бољи за све који пате од алергија за-
то што тешка киша спира полен из ва-
здуха, тако пружајући преко потреб-
но олакшање.
 Пасивни дим
Алергија може бити додата на ду-

гу листу проблема које изазива пуше-
ње. Баш попут свећа и парфема, и 
дим цигарете може довести до ири-
тације респираторних путева, тако да 
би требало избегавати просторије 
препуне дуванског дима. 

Алергије никада нису забавне. Треба настојати да 
се максимално умањи реакција организма, али мало 

ко зна да свакодневне мале ствари које чинимо, 
заправо погоршавају наше стање
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невен

Не грди ме 
тата џабе

Ја сам дете живо, чило
Коме криво, коме мило
Шта не волим кажем гласно
Да сви чују сасвим јасно

Нећу да ме љубе бабе
Не грди ме тата џабе
Учитељ на мене виче
Увек прича исте приче

Не знам зашто и због чега
Доста ми је више њега
Уопште ме не разуме
Тај са децом баш не уме

Стално прети, стално звоца
„Да доведеш сутра оца”
Догоди се нека туча
Ја сам кривац вели уча

Није моја то кривица
Кад се туку њих двојица
Место мене, ето штоса
Доби други посред носа.

Љубиша Симић

Прича ученице Српске гимназије „Никола Тесла”

Учење је као веслање узводно: чим престанете крећете низ воду

Књижевни сусрет на Тргу ружа

Дечја размишљања и афоризми у зборнику 
„О љубави с љубављу”

Песникиња Светлана Матић и афористичар 
Александар Чотрић, у друштву још тројице 
угледних сатиричара, представили су своја 

заједничка и самостална књижевна остварења. 
Највише пажње изазвала је књига „О љубави с 

љубављу”, у коју су Матићева и Чотрић уврстили 
занимљива дечја размишљања и афоризме

У важени гости, песници и афори-
стичари: Александар Чотрић, 
Александар Баљак, Драгутин 

Карло Минић и Бојан Љубеновић из 
Београда, заједно са песникињом 

Светланом Матић из Беча, боравили 
су 26. септембра у Српској основној 
школи и гимназији „Никола Тесла”, у 
Будимпешти.

Госте је најпре поздравила дирек-

торка школе др Јованка Ластић, и 
упознала их са историјатом школе. 
Уједно је говорила и о тешкоћама са 
којима се свакодневно сусреће на-
ставнички кадар. Том приликом је 
Александар Чотрић, који је и посла-
ник у Народној скупштини Републике 
Србије, уручио вредне књиге библио-
теци српске школе, као поклон Заво-
да за уџбенике из Београда.

Потом је у свечаној аули одржан 
књижевни сусрет и прва промоција 
збирке дечјих исказа и афоризама „О 
љубави с љубављу”, аутора Светлане 
Матић и Александра Чотрића. Песни-
киња је прочитала неколико афори-
зама из ове збирке, која је објављена 
у издању Издавачке куће „Пчелица” 
из Чачка.

Александар Чотрић је након тога 
анимирао и језичким питалицама 
очарао наше основце. Они су са оду-
шевљењем покушавали да дају ваља-
не одговоре на његова питања, а нају-
спешнији су добили књиге за уложе-
ни труд. Алекснадру Чотрићу су се 
касније придружили и Александар 
Баљак, Драгутин Карло Минић и Бо-
јан Љубеновић, који су укратко пред-
ставили своја књижевна дела.

Деца су била усхићена и напусти-
ла аулу обогаћена још једним лите-
рарним доживљајем.

Д. Д. 

„А јде, Јоцо, закаснићемо!” – пе-
тогодишња девојчица чује 
своју баку док је води на њен 

први тренинг пливања. Као да је јуче 
било, бака је охрабрује.

„Буди добра и слушај тренера!” – 
каже јој бака. Од тренутка када је 
петогодишња девојчица крочила у 
базен, знала је да без њега неће мо-
ћи, то је био неописив осећај. Сада 
седи у својој соби и полако се присе-
ћа свега, као да је отпутовала назад 
у прошлост, опет у те дане.

Сећа се старог другара који ју је 
засмејавао и развесељавао за време 
паузе између тешких серија. Сећа се 
оне девојчице којој је тај спорт зна-

чио све на свету. Била је за-
довољна и насмејана док се 
тиме бавила. Многи су се пи-
тали како она све то успева. 
Одговор је био једноставан. 
Била је потребна само жеља, 
воља и упорност. Увек је го-
ворила да је стварна разлика 
имеђу људи у њиховој енер-
гији. Јака воља, дефинисани 
циљ и непобедива упорност могу да 
остваре скоро све. Међутим, та де-
војчица није више била тако мала, по-
стала је озбиљнија и бистрија. Почела 
је да размишља на другачији начин, 
да се облачи другачије, да излази, да 
се шминка. Шта се догодило тој де-
војци? Заљубила се, ваљда, поставила 
је друштво испред спорта до којег јој 
је једино било стало. Ризиковала је 
своју срећу због неких „шмекера”. 
Ипак, нису ти дечаци криви. Време-
ном, како је одрастала, пливање је 
постајало све монотоније.

Престала је да одлази на тренинге, 
због друштва, ваљда. Престала је да 
се бави спортом. Целих девет година 
тог тренутка пало је у воду. Сада та 

„мала” девојка размишља да крене из 
почетка. Да ли ће успети? Пливање и 
даље заузима део њеног срца и жи-
вота, а базен је и даље њена друга ку-
ћа. Пливање је као веслање узводно, 
чим престанеш, одмах крећеш уна-
зад.

Можда и успе уколико поново 
покуша, понавља њен тата, али за то 
је сада потребно дупло више труда 
него што је уложила за девет годи-
на.

У прошлост се не сме враћати. Су-
тра се може победити или изгубити. 
Ова „девојчица” сада има много више 
искуства, али нико не зна шта сутра-
шњи дан може донети.

Јована Дудуковић 9-а

Управо сте се укрцали на воз који се налази 
на раскрсници путева. Један пут води право 

до Будимпеште. У овом филму ради се о 
девојчици која одраста и почиње сама да 

доноси одлуке. Да ли су оне исправне или не, 
остаје да се види.
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ИНФО СЕРВИС

ПИСМА

мало смеха

АФОРИЗМИ
Од остатака Берлинског зида само једна страна 

је подигла Тријумфалну капију.

Кинески зид је опстао, јер је комунизам с обе 
његове стране.

Да несрећа буде већа, убеђују нас да смо срећ-
ни!

У Србији прво један суди свима, а потом сви хо-
ће да пресуде том једном.

Старозаветни пророци живе од старе славе.

Бог све види и све чује, али што види, не види, а 
што чује, не чује!

Тигар од папира је опасан. Никада не потцењуј-
те штампу!

Помирење је компликован процес. Док смо за-
копавали ратне секире, пронашли смо масовне 
гробнице.

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Позив примаоцима Српских недељних новина

ЈАВИТЕ НАМ АКО ИМАТЕ 
ПРОБЛЕМА СА ДОСТАВОМ СНН-а

Уредништво Српских недељних новина моли све при-
маоце листа да нас обавесте уколико су они, њихови ро-
ђаци, пријатељи или суседи променили адресу станова-
ња, а нису нам је пријавили. Потребно је да то учине у 
најскорије време, како бисмо СНН убудуће слали на њи-
хове нове адресе.

Такође молимо и све оне којима, евентуално, пошта 
непотребно шаље по више примерака СНН-а, или им је 
познато да новине стижу на адресе наших преминулих 
сународника у њиховом окружењу, да нас обавесте о 
овим околностима.

Списак прималаца СНН-а у могућности смо да актуе-
лизујемо једино уколико од вас добијемо информације о 
насталим променама. Ове податке можете нам достави-
ти на имејл адресу: nedeljnenovine@gmail.com или на те-
лефон: 06 30 477 8233.

ПОЗИВ СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И САМОУПРАВАМА

Позивамо вас да нам упутите своје предлоге 
потенцијалних добитника традиционалних признања 

Самоуправе Срба у Мађарској: Светосавске награде и 
Повеље „Сава Текелија” за 2015. годину.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској: Szerb Országos 

Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3, или на 
имејл ssm@t-online.hu, односно путем факса:

331-5345; 269-0638.
Рок за предају предлога је 15. новембар 2014.

Самоуправа Срба у Мађарској

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ОКТОБАР 2014.

11.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Задушнице)
11.10. Вечерње – у 18.00 ч.
12.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
18.10. Вечерње – у 18.00 ч.
19.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
25.10. Вечерње – у 18.00 ч.
26.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26.10. Вечерње – у 18.00 ч.
27.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
30.10. Вечерње – у 18.00 ч.
31.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)
29.06. Св. Литургија – у 10.00 ч

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 07.30 ЧАСОВА
Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 

народносна самоуправа срдачно вас позивају на 
манифестацију

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ

16. октобар 2014. – Сегедински Универзитет, 
Трг Еђетем бр. 1 
17.00 ч. – књижевно вече Стевана Бугарског, 
историчара из Темишвара

26. октобар 2014. – екскурзија у Чонград, родно место 
Милоша Црњанског

15. новембар 2014. – Сеоски дом, Деска 
16.00 ч. – Банатски сабор

Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској

– Комисија за образовање, културу и спорт
Сегединске градске самоуправе

– Mинистарство културе и информисања
Републике Србије

У Каћмару нико не гладује
Живим у Тукуљи и водим овдашњи КУД. Као ро-

ђени Каћмарац, сваке године сам позван на фешту 
која се редовито одржава на ходочасном мјесту 
Водица. Овогодишња посјета ми је тим боље до-
шла, јер сам могао дознати праву истину о „каћ-
марском гладовању”.

У Српским недељним новинама прочитао сам 
писмо Ј. Лукића који жалосно пише о својој сироти-
њи, немаштини, злој судбини. Гануло ме је то писмо 
и у исто вријеме посумњао сам у истинитост самог 
садржаја Лукићевог писма. Зар у плодној Бачкој 
људи гладују? Моја посјета родном селу добро ми 
је дошла да се увјерим у праву истину. Свакако да 
и у овом селу није све мед и млијеко, али се живи и 
нико не гладује. Породица Ј. Лукића настанила се у 
Каћмару. Он има радно мјесто, додуше с малим 
дохотком, али је мјесна самоуправа према својим 
могућностима помогла материјално угроженима, 
па тако и породици Ј. Л. Добили су прасе, живину, 
козу, огрев… Син им у мјесном обданишту прима 
зајутрак, ручак и ужину, бесплатно. (…)

Шандор Патарчић,
некадашњи Каћмарац


Поштовани господине Патарчићу,
Хвала Вам што сте се јавили и изнели своје виђе-

ње положаја продице Лукић. Наша рубрика „Пи-
сма” намењена је управо читаоцима који желе да 
изнесу своје ставове о различитим питањима, под 
условом да својим изражавањем и начином обра-
ћања не вређају интегритет и људско достојанство 
било које личности. С обзиром да ни у Вашем, а ни 
у писму господина Лукића, није било таквог тона, 
нити су било који појединац или организација оп-
тужени за било какво недело, није било разлога да 
не објавимо њихове суштинске делове. То ћемо и 
убудуће чинити, без претензија да ми као медиј 
будемо ти који ће пресуђивати о томе да ли се и у 
којој мери нечији живот може сматрати тешким.

Редакција

Оно што се некада говорило на каучу, сад се са-
општава из фотеље.

Ако не будемо у Европи, нема нас ни на свету.

Пустили су их низ воду. Тако су загађени водо-
токови.

Нисмо ни знали да функционер има неки ком-
плекс, док нису објављене фотографије његових 
некретнина.

Кад су они преузели кормило, изгубили смо и 
море.

Домановић је рођен пре 150 година. А није умро.

Устав је одличан, а једина мана му је што се не 
спроводи.

Можда ће влада једну реформу да заврши. Под 
условом да је започне.

У Европи се плата добије кад радиш, а у Србији 
тек кад прекинеш рад.

Бирачи некад гласају за ове, некад за оне, али 
увек против себе.

Александар Чотрић



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ Прославе Мале госпојине у Мађарској (2)

Рођење Пресвете Богородице обележено 
у Вашархељу, Сиригу и Бати

У Вашархељу, градићу надомак 
Сегедина, поводом празновања 
Рођења Пресвете Богородице, 

окупио се неочекивано велика број 
верника – њих педесетак. Поред ме-
штана, светој литургији коју су слу-
жили протонамесник Павле Каплан, 
парох сегедински и протонамесник 
Светомир Миличић, парох дешчански 
и администратор вашархељске паро-
хије, присуствовали су и верници из 
Новог Сентивана, Сегедина и Деске, а 
било је и припадника других веро-
исповести.

Свечану славску проповед одржао 
је о. Павле Каплан, а затим је уследио 
опход око светиње, резање славског 
колача и благосиљање кољива. Кумо-
вала је госпођа Силвија Аргиро са 
кћерком Софијом. Ради се о породи-
ци грчког порекла, али то није била 
препрека да се припреме славски ко-
лач и кољиво.

Поводом храмовне славе, светињу 
је даривала породица Рус из Деске – 
Ирина и Боривој, као и најстарији члан 
ове фамилије, Милан Петков. Они су, 
овом приликом, цркви приложили но-
ви котлић за босиљкачу. Светиња до 
сада није имала котлић, па је дар по-
родице Рус заиста добро дошао.

Кумовима и приложницима, речи 
захвалности упутио је протонаме-
сник Светомир Миличић, који је за-
једно са осталим верницима био вео-
ма радостан пошто је зазвонило и цр-

квено звоно. Многи пролазници су за-
стали, одајући тиме поштовање ма-
лобројној, али сложној православној 
заједници, у којој има Срба, Руса, Ру-
муна, Грка и других. Сви они, предво-
ђени оцем Миличићем, надају се да 
ће након потпуне спољашње и уну-
трашње обнове светог храма, усле-
дити реализација једног новог поду-
хвата, а реч је о електрификацији цр-
квеног звона и рестаурацији Богоро-
дичиног и Владичиног трона.



З аштитник српског православног 
храма у Сиригу, Рођење Пре-
свете Богородице, прослављено 

је 28. септембра. Преподневна света 
литургија, коју је служио протонаме-
сник Павле Каплан, парох сегедински 
и администратор сиришке парохије, у 
пратњи појаца из Крстура у Србији, 
одржана је пред скромним бројем 
српских православних верника.

Отац Каплан је, такође, одржао 
славску проповед и при том истакао 
духовну величину Богомајке и указао 
на значај обележавања празника Ро-
ђење Пресвете Богородице. Након 
беседе уследила је литија, а по окон-
чању свете литургије верници су кре-
нули кућама, на славски ручак.

У четири сата поподне служено је 
вечерње, у присуству много већег 
броја верника, који су пристигли из 
околине, али и из Румуније. Свечани 
чин резања славског колача и благо-

сиљања кољива уприличен је у порти 
светиње, а кумовао је Драган Балати-
нац. За следећу годину кумства се 
прихватила Катика Владисављев.

Поред празничног чина резања 
славког колача и благосиљања кољи-
ва, ваља истаћи и свечани тренутак 
када су у храму показане нове пре-
свлаке, купљене у Румунији. Сирижа-
ни су и ове године добровољним при-
лозима омогућили куповину нових 
црквених предмета и тако наставили 
опремање своје светиње.

Славље Сирижана и њихових го-
стију настављено је дружењем, у 
пријатној атмосфери. П. М.



О вогодишња храмовна слава у 
Бати, обележена је на сам дан 
Мале госпојине, 21. септембра. 

Црквено звоно је окупило у храму 
све оне који знају да је Рођење Пре-
свете Богородице храмовна слава, те 

су појединачно или породично дошли 
да се помоле Господу и његовој мај-
ци. Света литургија почела је у  10 ча-
сова. Служио ју је јереј Никола Почу-
ча – парох калашки, док су саслужи-
вали протојереј Радован Савић – па-
рох ловрански, протонамесник Дали-
бор Миленковић – домаћин славе и 
Андраш Шољом, ђакон при манасти-
ру у Српском Ковину.

Појао је Хор „Кнез Лазар”, апостол 
је читао Немања Миленковић, а све 
присутне  девојчице изговарале су 
„Оче наш”. Свечано, са литијом, вер-
ници су ишли до крста, а затим је 
уследио опход око цркве и помен за 
све преминуле ктиторе, приложнике, 
парохијане и свештенике. Проповед 
је одржао протојереј Радован Са-
вић, који је говорио о значају Пре-
свете Богородице за људски род и 
спасење. Отпоздравио је протонаме-
сник Далибор Миленковић, уз че-
ститке и речи захвалности свештен-
ству, куму и гостима. Ручак за госте 
обезбедиле су Српска самоуправа и 
Српска православна црквена општи-
на у Бати.

Поподне после вечерње молитве, 
коју је служио протонамесник Зоран 
Остојић, парох пештански, резан је 
славски колач и освештано кољиво. 
Овогодишњи кумови били су Чаба и 

Катица Тот, а за следећу годину су се 
те часне дужности прихватили Нема-
ња и Јована Миленковић.

Наравно, ту су били и чланови Ор-
кестра „Село”, који су одмах по завр-
шетку богослужења почели да свира-
ју, а у порти се убрзо и заиграло. По-
сле вечере следила је игранка, до ка-
сних вечерњих сати.

Д. М.

Вашархељ

Сириг

Бата
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