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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА
Председник Републике
Српске Милорад Додик
није се много уздао у
већинску вољу Шкота да
се отцепе од Велике
Британије, али је био
веома срећан што је
референдум уопште
одржан. Његова изјава
да се, без обзира на
резултате референдума,
„спреми РС”, уздрмала је
нарочито Сарајево, али
и међународне
представнике у БиХ

Учестале идеје о отцепљењима

Шкотски референдум пробудио Балкан

ске, позивање на сасвим легитимно политичко средство
даје велики „уцењивачки капацитет”. Он је уочи шкотског референдума рекао да
се, без обзира на његов исход, институција референдума „лагодно ушетала под
бриселске сводове” и да ЕУ
више нема права да било коме оспорава употребу референдумског изјашњавања.
Колико је гласање Шкота
било опасно по бриселску
администрацију најискреније је описао европски комесар за трговину, Белгијанац
Карел де Гухт, рекавши да би Милорад Додик
другачији исход референдума представљао „катаклизму” за ЕУ. нула већина за останак у заједничкој
е зна се да ли Додик заиста
Додик ипак није једини који сма- држави. Док је званични Мадрид веоима намеру да распише рефе- тра да су се после одржавања рефе- ма срећан због већинске одлуке
рендум за отцепљење РС од рендума у Шкотској ствари прилично Шкота, активисти који се боре за отБиХ, али је јасно да му, после Шкот- промениле, без обзира што је преваг- цепљење Каталоније од Шпаније, исто као и Додик, тврде да исход гласања има мали утицај на њихову одлуку да се изборе за независност свог
ШИРИ СЕ ШКОТСКИ ЕХО
региона.
На сепаратистичкој карти Балкана, која се може видети у западним
Посланик у каталонској националмедијима, место су, поред РС, нашли и Херцег Босна и Санџак. Потпредној скупштини Рикард Хене изјавио је
седник СДА Санџака и посланик у Скупштини Србије Енис Имамовић нејуче да се у Шкотској догодило оно
давно је боравио у „студијској посети Јужном Тиролу” и разменио искушто су присталице каталонског отцества из области регионализма. Јужни Тирол је аутономна област у Итапљења од Шпаније и очекивале, а да
лији која има специјалан статус, који је Београд безуспешно покушавао
је кампања за отцепљење Каталоније
да понуди заговорницима косовске независности као једно од решења за
после шкотског референдума само
јужну српску покрајину.
ојачала. Да ли ће и председник РС наставити да се бори за референдум

Н

Политика и интернет комуникација

К

Колика је моћ виртуелне петиције

У односу на прошлу годину, удвостручио се број
олико и како грађанин може
да утиче на промене у држаграђана који сматрају да су промене у друштву
ви? Истраживање Ипсос страмогуће деловањем преко интернета, док је број
тешког маркетинга за Отворени
парламент показало је да грађани
оних који су спремни да потпишу петицију на
ту могућност виде, овим редослеинтернету за неку идеју коју подржавају,
дом: у републичким и локалним изборима, утицају медија, демонстравећи за десет одсто
цијама и протестима, чланством у
партији, организованим притисцима њем акција преко интернета и дру- тернета на последњем месту, али се,
на парламент, контактирањем по- штвених мрежа.
у односу на прошлу годину, број оних
сланика у скупштини и организоваИстина је да су акције преко ин- који сматрају да су промене на овај
начин могуће више него удвостручио.
У односу на протеклу годину, за десет одсто повећао се и број грађана
који су спремни да потпишу петицију
на интернету за неку ствар коју подржавају.
Да ли је могуће утицати на промене у друштву организованим акцијама преко интернета и друштвених
мрежа?
Невен Цветићанин, научни сарадник Института друштвених наука,
мисли да друштвене мреже не само
да не користе грађанима за промене
у друштву, већ троше друштвену
енергију и представљају вентил за
незадовољство.
„Друштвене мреже користе људима као опијум како би покрили
стварност. У Србији 3,6 – 3,7 милиона људи има профил на Фејсбуку, а
од тога су 30 одсто млади од 18 до
24 године. Нешто мање од 30 одсто
оних који користе друштвене мреже има од 25 до 34 године. На дру-

којим би се РС издвојила из
БиХ?
Професор међународних
односа на ФПН-у и бивши
амбасадор у Паризу, Предраг Симић уверен је да ЕУ
неће дозволити РС такво изјашњавање и да има инструменте којима то може да
спречи. Подсетимо да је високи представник у БиХ Педи Ешдаун (од 1999. до 2002)
сменио стотине политичара.
Актуелни представник Валентин Инцко не користи таква овлашћења, али их има.
„Додик то јако добро зна,
јер да не зна не би толико
дуго био на челу РС. Међутим, Додику иду избори и ово је порука која га учвршћује у имиџу тврдог преговарача и човека који зна шта
су му адути”, сматра Симић.
По свему судећи, Додик питање
референдума РС користи као претњу и најјаче политичко оружје против Сарајева, али и већине западних
представника. „Ако је Запад хтео да
науди Додику, могао је то да уради
недавно на конференцији у Берлину,
а тамо није споменуто ни ‘д’ од Додика, што значи да он остаје незаменљив играч, а сигуран сам да неће ништа урадити што би покварило
такав његов имиџ”, закључио је Симић.

М. Т.

КАТАСТРОФЕ
ПОКАЗАЛЕ МОЋ
ИНТЕРНЕТА
Милош Ђајић из Центра модерних вештина каже да смо за време
поплава увидели снагу интернета.
„Многи људи су тако спасени и
видели смо практичну страну интернета. То није само забава. Сетимо се акције око погибије Луке
Јовановића, како би се људи окупили и анимирала полиција. Али,
за политичке акције није било простора, јер су закони у парламенту
доношени по хитном поступку, а
потребно је време да се акта проуче и да се реагује.”
штвеним мрежама углавном се ништа не дешава, а ако се нешто деси,
значи да је постојала политичка подршка.”
Милан Николић, социолог, подсећа
да су протести названи арапско пролеће организовани на интернету, али
да овај бунт није био спонтан, јер је
имао подршку споља. Он објашњава
да, како расте број корисника интернета, тако расте и број грађана који
мисле да тако може да се спроведе
нека акција.
„Али, садржаји на друштвеним
мрежама углавном су некорисни и
банални. Највећи број порука су чисте бедастоће. Да ли од акција на интернету можемо да очекујемо овако
нешто? До сада то нисмо видели, али
можда ћемо видети.”
И. А.
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п Свечаност у мађарском Министарству спољних послова
о Будимпешта шест деценија
г
л домаћин Дунавској комисији
е Српски амбасадор у Мађарској Раде Дробац, који
На други д однедавно председава Дунавском комисијом,

Д

ВЕСЕЛЕ БОЈЕ
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ

а се не заваравамо – интернет и
телевизија постали су једина забава (али и култура, али и извор
информисања) просечног Србина. Позориштима већина ионако није била
склона, биоскопе су нам укинули (оне
култне) и отворили неке које једва
успеш да пронађеш на последњем
спрату тржног центра, а величине су
спаваће собе.
Kуповање новина (и књига, дакако)
била је прва ставка која је летела напоље код кресања кућног буџета,
ономад кад је почела криза, а кафане
и кафићи (као симбол дружења, пре
свега) су нешто чега се још једино са
носталгијом сећамо…
Затворио се балкански човек у „своју пећину” па тумара између два монитора – компјутерског и телевизијског, и ту му стаје читав свет, онај који
претекне од доласка с посла (ако је
срећник да посао има). Отуда овај наслов „Kућа – пос’о, пос’о – кућа”, рече
тај чудни лик из ријалитија, описујући
живот на Западу. Ево га, стигао Запад
и код нас, али засад само по овој Екремовој. Још само да сви постанемо
Екреми, а ни то неће да буде далеко.
Остала, дакле, човеку балканском
тек телевизија (интернет овог пута занемарујем, он је прича за себе). Прозор у свет. И тај прозор, међутим, решили да замагле, све бојећи га у пинкрозе и остале веселе боје. Да се „власи
не досете”. Од „хлеба и игара” оставише нам само игре, хлеб остаје њима.
И ми, тако гладни, играмо, играмо…
Уз водитељке јутарњег програма обучене у тоалете достојне доделе оскара и краће од најкраћих хаљиница за
плажу и – није нам то чудно. Уз потпуну булеваризацију стварности коју
нуде и у којој је операција тумора на
мозгу златне рибице вест која завређује више пажње од комплетног села
несталог у поплави и клизишту…
И ваде се портпароли („они који
пред вратима стоје да истину саопште народу”), како су нови власници
њихових телевизија одлучили да
створе забавну и комерцијалну телевизију.
А на таквој, умало убиство немачког грађанина због безазлене шале,
заслужује тек десет секунди у вестима, не и целу емисију о злу, фрустрацијама и наопакости које се шире мозговима и улицама наших градова.
И, наравно, све што заличи на разложну критику, али и на сатиру, иронију, треба у корену сасећи (што је
тек посебна тема). И не питајте ме, зато, шта је мој утисак недеље, месеца,
године, јасно је. Kао што је јасно да
је и та култна емисија, после две и по
деценије, на умору.
Живот је леп, желе да кажу нове
телевизије. Само, не гледајте кроз
сопствени, него кроз наш прозор у
свет.

отворио је изложбу поштанских марака и
разгледница из последња два и по века, штампаних
у земљама чланицама ове организације. Тиме је
обележено 60 година откако је мађарска
престоница постала седиште ове комисије

П

оред представника домаћина,
присутнима се на отварању
изложбе обратио и амбасадор
Србије у Будимпешти Раде Дробац,
који је однедавно и председавајући
Дунавске комисије. Отварајући поставку, он је указао на значај који Дунав има не само за транспорт људи и
роба, већ и за међусобно зближавање
и боље разумевање становника овог
дела Европе.
Да подсетимо, Дунавска комисија
је међународна организација, која је
основана за потребе спровођења у
дело Kонвенције о пловидби на Дунаву, потписане у Београду, 18. августа
1948. године. Чланице комисије су Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска,
Србија, Хрватска, Румунија, Бугарска,
Молдавија, Украјина и Русија, а од
1954. године, канцеларије комисије
налазе се у Будимпешти.
Господин Дробац се, након отварања изложбе, у интервјуу за СНН, најпре осврнуо на саму изложбу, а затим
и на улогу и основне правце деловања Дунавске комисије.
– Мислим да је ова изложба посебно интересантна филателистима,
али и другима, јер су овде сакупљене
марке из већег броја подунавских земаља. На њима су приказани предели,
занатство и разне друге активности
током свих ових година у свим тим
земљама. То је једна мала ретроспектива подунавских земаља и њихове историје у протеклих 60 година.
Иначе, Дунавска комисија је једна од
најстаријих европских међународних
организација која има улогу да осигура безбедну и квалитетну пловидбу Дунавом. То је један стални процес преговарања и договарања о начинима на које пловидба може да се
обезбеди и учини сигурном. То је
споро и компликовано, али је вредно
труда, јер су капацитети Дунава
Тодора Шкоро огромни и мислим да нису ни данас

довољно искоришћени, као ни многи
други капацитети у Европи на којима
би требало радити.
Која питања из делокруга Дунавске комисије сматрате приоритетним, као њен председавајући?
– Ја сам мало неочекивано постао
председник комисије и пре тога нисам тако далекосежно размишљао.
Али, када сам постао председник,

почео сам да размишљам и у том
правцу и мислим да има доста ствари
на којима би могло да се ради. Не
знам да ли ће се и у којој мери у томе успети, али Дунав је велика, снажна река, која има дугачак ток. То је
најдужа река која спаја средњу и
источну Европу и 20 милиона људи је
директно везано за њу.
Оно што је овде проблем и због чега је она мало искоришћена, јесте то
што она у неким периодима године
прави проблеме и онима који око ње
живе, а и онима који њоме плове. Да

друштво
би се то поправило потребна су велика финансијска средства, а те прибрежне земље често због својих економских и других проблема и објективних могућности нису у стању да
таква средства одвоје. У таквој ситуацији капацитети те реке, који би могли бити искоришћени у већем проценту, то нису.
Моја идеја је да се покуша са оним
земљама које имају интерес и које
имају новца да уложе више у регулисање тог тока, како би река током целе године била пловна. То је услов да
она буде искоришћена и у економском смислу.
Шта за Србију значи то што
сте Ви председавајући комисије
и што ћете на том месту бити
наредне три године?
– Мислим да је престижно за Србију да је било који њен представник
на челу или у највишем телу било које међународне организације, а посебно ако је то једна од најстаријих,
која је за нас од виталног интереса.
Србија је једна од земаља кроз коју
Дунав има најдужи ток. Сигурно је
да ту постоје много веће могућности. Са друге стране, Србија, а и цео
Дунав, нису искоришћени у смислу
протока, транспорта робе. Оно на чему би Србија требало више да ради,
уколико је то могуће, јер то не зависи само од ње, јесте укључење у туристичке руте које иду Дунавом, а
које су бројне. Србија је у томе присутна у смањеном обиму, а има шта
да понуди.
Обим посла Вам је сада практично дуплиран, док капацитети амбасаде нису прилагођени
или нису намењени овим новим
обавезама. Може ли се удовољити свим захтевима са постојећим капацитетима?
– Ми ћемо и тај посао обавити.
Мислим да би требало да се наше ди-

пломатско присуство у амбасади појача, јер ова функција није само почаст, већ подразумева и далеко више
одговорности и посла. Али, имајући у
виду какве су економске околности у
Србији, па и све ове непогоде које су
нас задесиле, велико је питање да ли
је то очекивање реално. Ми ћемо, како амбасада тако и ја, дати све од себе да одговоримо и обавезама и очекивањима, а на крају мандата неко ће
да суди о томе шта смо успели да
урадимо.

Д. Ј.
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мозаик

У посети Српској школи у Ловри

Велике промене у малој школи

Наш репортер проверио
је како се одвија рад у
Српској основној школи
у Ловри, после њеног
недавног припајања
будимпештанској Српској
основној школи и
гимназији „Никола Тесла”

О

сновна школа у Ловри је ову
школску годину почела као
подружна институција будимпештанске Српске школе, пошто
је одлуком коју је Скупштина Самоуправе Срба у Мађарској донела на
мајској седници, ловранска школа
припојена српској образовној установи у главном граду. Како сазнајемо од учитељице Софије Иванов, у
овој школској години уписано је
тринаесторо ученика, а њих шесторо креће у први разред. Госпођа
Иванов истиче да су већ од самог
старта сви услови за рад обезбеђени. То значи да су и уџбеници на
српском и мађарском језику стигли
на време. После недавног свечаног
отварања школске године, ученици
су кроз заједничко дружење почели
да се привикавају на школску атмосферу.
Наша саговорница се нада успешном раду у оквиру школе у Будимпешти. Функционисање школе у Ловри требало би, после овог корака, да
буде много лакше и финансијски стабилније. Запослени у школи и даље

Признање
за Дешчанина
Војислава Ђорђева

П

риликом редакцијског лекторисања текстова нашег колеге
Предрага Мандића, које редовно предузимамо како бисмо рукописе пре објављивања ускладили са
стандардним српским језиком и правилима новинарског изражавања,
поткрала нам се омашка на 12. страни
прошлог броја СНН-а. Уместо Војислава Ђорђева, као почасни грађанин
Деске споменут је Миливој Ђорђев.
Редакција се извињава аутору текста
и господину Војиславу Ђорђеву, коме
овом приликом упућујемо срдачне
честитке поводом добијања високог
признања. 

ће се трудити да наставе успешну сарадњу са месном самоуправом и
осталим васпитно-образовним институцијама у земљи и настојаће да се
те везе продубе.
– Већ почетком нове школске године пружила нам се могућност за
учвршћивање веза са основним школама у којима се предаје српски језик. Учествовали смо на дечјим сусретима који су били организовани у
Батањи, где смо се сви веома лепо
провели. Посетила нас је и директорка др Јованка Ластић и присуствовала првом родитељском са-

станку. Новост је и то што ће се уместо немачког језика од ове јесени
учити енглески и то већ од првог
разреда – истиче за СНН Софија
Иванов, која је посебно поносна на
ђаке који су ове јесени први пут сели у школске клупе.
– Ове године имамо дивне прваке,
који су веома заинтересовани и брзо
напредују. Ускоро почињемо учење
слова. Од ваннаставних активности
планирамо пуно интересантних програма. Ићи ћемо у позоришта, јер
смо приметили да су наши ђаци кроз
дечје представе заволели позориште.

Желимо да наставимо програме и активности које смо и прошле године
имали: одлазак на часове пливања,
могућност похађања часова веронауке и сл. Пошто је наша сарадња са забавиштем у Ловри веома добра, програме и манифестације организујемо
у сарадњи са њима. И убудуће желимо да наша сарадња остане у овако
ведром духу и да са колегиницама
које раде у забавишту наставимо да
сарађујемо на пољу образовања малишана – рекла је за СНН Софија
Иванов.

Предраг Алексов

Дани града у Бати

Награђен протонамесник
Далибор Миленковић

Признањем „За
заједницу”, самоуправа
Бате наградила је
српског свештеника за
допринос плодоносној
сарадњи између Српске
православне црквене
општине и градског
руководства

„Д

ани града” одржани су у Бати, од 12. до 14. септембра, у
организацији локалне самоуправе града. Ово је 21. по реду традиционална приредба, која сваке године окупља познате естрадне уметнике мађарске поп и рок музике. Манифестација је током година израсла у
прави фестивал, са завидним бројем
гледалаца. У Бату из овог разлога долази преко двадесет хиљада посетилаца са разних страна.
Поред шаролике програмске понуде, ваља истаћи и пригодну свечаност
коју приређује градоначелник првог
дана фестивала. У оквиру овогодишње свечаности, уручена су признања
од стране представника града. Међу
награђенима је био и протонамесник
Далибор Миленковић, парох батски,
за несебично залагање и ангажовање

Отац Далибор Миленковић (трећи с лева)

на пољу развитка верског живота и
унапређењу суживота православних и
осталих становника места. Признање
„За заједницу” уручено му је на предлог представника старог дела града
у самоуправном телу Бате, заменика
градоначелника Жолта Паткаија.
Младом свештенику одликовање
је уручио градоначелник Михаљ Везер, који је посебно истакао плодну
сарадњу између Српске православне
црквене општине и градског руководства.

– Ово признање није само моје, већ
је то заслуга целокупне заједнице. Ништа не бих могао да постигнем без мог
народа, који је овде и који ме подржава. Наравно, не смемо заборавити град
који нас је толико пута подигао из мртвих. Драго ми је што наша мала заједница у граду, у којем има више вера и
нација, добија признање којим се сви
можемо поносити – рекао је отац Далибор Миленковић, који већ десет година живи и ради у овом граду.

П. М.
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Љубомир Алексов, на крају мандата председника ССМ-а

Много је урађено, али ће посла бити
и за следећи скупштински сазив

Господине Алексов, како бисте у
најкраћем оценили рад земаљске српске самоуправе и њене
скуптшине у протеклом мандату?
– Мислим да је скупштина у овом
мандату врло дисциплиновано радила. Одрађен је врло велики задатак.
Буџет самоуправе је достигао размере које никада раније није. Прешли
смо преко цифре од милијарду форинти годишњег буџета. То је огромна цифра и подразумева врло много
задатака који се из тих средстава реализују. И од стране мађарских власти је постојао један позитиван приступ целој мањинској тематици, тако
да имамо врло добру сарадњу са органима мађарске Владе и са надлежним министарством и то је наш велики резултат. Користећи те односе,
могли смо да проширујемо систем
српских институција унутар земаљске самоуправе.
У овом периоду је проширен и
образовни систем. Већим делом доспео је у власништво самоуправе. Од
четири школе у Мађарској где је наставни језик српски, већ три су у надлежности земаљске самоуправе и
вероватно ће у једном кратком року
и дешчанска школа доћи под окриље
самоуправе, што је веома значајно,
јер смо ми вековима имали наш
школски систем. Ове школе су и даље део мађарског школског система,
али мислим да је врло важно што су
оне дошле у руке српске заједнице.
Ово је био период и великих законских измена. Од 2010. до 2012. године
сви битни закони у Мађарској су се
мењали, од Устава до мањинског, односно, народносног закона, па затим
закона о јавном образовању, о изборној процедури… Законодавна пракса
се мењала и врло тешко је могла да
се спроведе и прихвати од стране
Парламента, али смо, ипак, донекле
успели.
Постоји ли ипак неко законско
решење које би, можда, требало
мењати, односно, нешто што је

Четворогодишњи мандат досадашњег сазива
Скупштине Самоуправе Срба у Мађарскоj
приближио се свом крају, што је био повод да
председнику тог тела Љубомиру Алексову
поставимо неколико питања везаних за важније
активности које су предузете, али и оне које се
очекују од новог скупштинског сазива, односно од
њега лично, као српског представника у
Мађарском парламенту

остало нерешено као део ранијих иницијатива?
– Мањински закон је мењан у више
наврата, од 1993. године, па на овамо.
Не кажем да је садашњи закон савршен, има на њему још шта да се ради,
али је добар знак и почетак био већ и
то што смо после избора 2014. године
успели да се у ванредној процедури
спроведу прве модификације народносног закона.
Мислим да је најважније и најактуелније финансирање система самоуправа и институција земаљских
самоуправа. По мени, најгора је ситуација код финансирања месних народносних самоуправа, где је финансирање знатно смањено. Није решено
на прави начин ни финансирање преко конкурса. О целом том систему би
требало поново размислити и ставити га на дневни ред. Има и других делова који су спорни у том мањинском, народносном закону и они ће
се сигурно поново покренути наредних година.
Мислим да је, с обзиром на све,
овај мањински закон у већем делу
прихватљив и мањинске заједнице у
Мађарској имају релативно добро
решену правну регулативу и статус
им је бољи него у многим деловима
региона, где живе српске заједнице.
Ако постоји културна аутономија,
онда је финансирање културних
збивања сведено на минимум. Земља је у тешкој економској ситуацији, али би мере финансирања на-

родносних активности требало да
се појачају.
Овлашћења на пољу школства су у
овим променама опет под знаком питања. У оним школама које су у власништву земаљске самоуправе то није случај, него у оним школама где се
народносни језик предаје као предмет. Ту смо изгубили нека овлашћења
која смо раније имали и која су била
гаранција у датом месту за функционисање и одржавање ове врсте наставе. Имамо неколико година у овом или следећем мандату, па ћемо видети шта ће
моћи да се постигне.
Да ли су испуњена сва
очекивања која сте
имали према властима
у протеклом мандату?
– Увек остају отворена
питања и остаје много тога
што треба да се доради. Државни секретаријат који је
задужен за верска и мањинска питања се врло позитивно односио према мањинским заједницама у прошлом мандату, да се важни
задаци реализују. Та реализација је ишла према записнику међувладине комисије
за заштиту мањина из 2011.
године. Мађарска страна је
веома велики део својих
обавеза из тог записника реализовала.
У раду тзв. Мешовите
комисије за мањине до-

интервју
шло је до извесног застоја, што
не погодује српској мањини у
Мађарској, а вероватно ни мађарској у Војводини. Да ли је
тај застој отклоњен?
– Ова комисија би требало бар
једном годишње да заседа. Тако је
договорено 2005. године. Нажалост,
она је заседала последњи пут у јуну
2011. године. Следећа седница је требало да се одржи у Србији, али се то
до сада није десило. То је веома лоше и за Србе у Мађарској, а верујем,
да не иде у прилог ни Мађарима у
Војводини. Досадашња пракса је била, овде у Мађарској, да је оно што је
ушло у записник, а што се тицало мањинских захтева и решавања проблема, увек имало приоритет и мађарска

држава се трудила да обезбеди и материјална средства за то.
Захваљујући овим договорима реализовало се проширење и реконструкција школе у Батањи, подигнуто
је спомен-обележје у Будиму, очишћена су напуштена српска гробља,
преузете су у власништво васпитнообразовне установе.
Веома значајне задатке су имале
мађарска држава и земаљска самоуправа уз помоћ поменутих записника.
Оно што је мађарска Влада прихватила, то је великим делом и урадила.
Ако не заседа комисија, то српској
заједници чини и материјалну и моралну штету и ми смо веома револтирани због тога што Србија као следећи домаћин не сазива комисију. Мислим да су Срби у региону раније били приоритет Србији и решавале су
се ствари, а садашњи застој је неповољан и за Србе у Мађарској, а и за
Србе у региону.
Мађарска и Србија, бар тако оцењују Београд и Будимпешта, никада
нису имале толико добре односе као
сада и зато би, управо сада, много
тога могло да се постигне. Нама недостаје та подршка матице, коју увек
тражимо и недостају нам и она средства којима је Београд подржавао
нашу активност, а која су сада знатно
смањена или су укинута. Ви то у Српским недељним новинама најбоље
осећате.
(Други део интервјуа објављујемо
у следећем броју СНН-а)
Разговор водио: Драган Јаковљевић
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КУЛТУРА

Батањска празнична прича

Серија разнородних програма на двоструки празник

Целодневним програмима у организацији Српске
месне самоуправе, Удружења за очување српске
културе и традиције, Двојезичне српске основне
школе и Српске православне црквене општине,
Батањци су свечано прославили Дан српске културе
и храмовну славу Малу Госпојину

П

разновање у Батањи почело је
светом архијерејском литургијом у јутарњим часовима, коју
је у српској православној цркви служио епископ будимски Лукијан. У
преподневним часовима, у школској
згради, учитељица и потписница овог
чланка одржала је струковно предавање – Школски систем у Мађарској
и рад Српске основне школе.
Васпитно-образовна институција
у Батањи била је домаћин колективу ОШ „Душан Јерковић” из Руме.
Педагози из Србије су крајем прошле школске године изразили жељу
да посете ову установу и упознају
се са школским системом Мађарске. Жеља за овом посетом потекла
је након Међународне конференције учитеља у Новом Саду, о којој је
наш лист извештавао. Учитељи и наставници из Руме нису крили одушевљење приликом обиласка школе
и након предавања су се прикључи-

ли бројним поподневним и вечерњим садржајима.
У поподневним сатима је Пера Ластић, директор Српског института
који функционише при Самоуправи
Срба у Мађарској, отворио изложбу
„Јоаким Вујић и двеста година српског позоришта”, у школској згради.
Присутне посетиоце је при том провео кроз историју српског театра.
Након изложбе, велики број одраслих и деце окупио се у православном храму, поводом црквене славе
Мала Госпојина. Вечерње су служили
протонамесник Светомир Миличић –
парох дешчански, протонамесник Павле Каплар – парох сегедински, протојереј-ставрофор Војислав Галић –
парох сентандрејски и протојерејставрофор Илија Галић – парох батањски. Овогодишњи кумови, Радивој
и Јасенка Галић, даривали су новчано
српски храм у Батањи и кумство предали ученицима и наставницима Срп-

ске основне школе. Један део славског колача, по традицији, нашао се у
њиховим рукама.
Бројни посетиоци у порти српске
православне цркве могли су да уживају и у културно-уметничком програму. Најпре су се представили малишани Српске основне школе кореографијом Крајиште, док су они мало
старији уз пратњу школског оркестра
отпевали сплет српских народних песама. Играма из источне Србије публици се представио КУД „Суферини”, након чега су и присутни заигра-

ли коло у црквеној порти. Треба рећи
да су се посетиоци, који су се тог дана нашли на овој прослави, пријатно
изненадили другачијм изгледом батањског храма који је добио нова
улазна врата. Наиме, Дешчанин Никола Станојев, родом из Батање, заједно
са породицом, даривао је улазна врата православној цркви.
За Батањце тог дана није било
предаха. Српска месна самоуправа
се потрудила да на прави начин у
Батањи прикаже српску културу и
мелос. Програм је у вечерњим часовима настављен концертом КУД-а
„Свети Сава” из Великог Сент Миклоша (Румунија), под вођством Наталије Мандран, која је већ годинама са играчима присутна на Српском фолклорном кампу у Батањи.
Публика је громогласним аплаузом
поздравила ове сјајне играче, који
су одиграли српске игре, од севера
па до југа Србије. Велики број посетилаца, који су присуствовали вечерњем балу, а међу њима и делегација из братског Беочина, уживали
су уз звуке оркестра „Коло” из Тукуље. Овогодишњи бал је представљао
мало освежење за све, јер је одржан у новом простору, који су испунили поклоници српске игре и песме.

Станислава Ђенеш-Екбауер

Традиционална манифестација на југу Мађарске

У

Почињу Дани српске културе у Сегедину

Српском клубу у Сегедину је 17.
септембра одржана заједничка
седница Самоуправе Срба и
Српске заједнице у овом граду, којој
су присуствовали и чланови одбора
црквене општине на челу са протонамесником Павлом Капланом. Седницом је председавао Томислав Роцков, председник представничког тела
Срба, а на дневном реду је пре свега
био програм „Дана српске културе у
Сегедину”.
Првобитно је било предвиђено да
ова традиционална манифестација
почне у октобру, али је на захтев Дома народности и угоститељског
објекта „Rongy kocsma” почетак померен раније, па је тако 26. септембра у Сегедину наступило Културноуметничко друштво „Банат” из Деске,
а организована је и игранка.

Свечано отварање манифестације биће одржано на
дан изласка овог броја СНН-а из штампе, 2. октобра,
када ће у Дому народности бити отворена изложба
фотографија српских православних цркава на
југоистоку Мађарске и одржано књижевно вече
У програм манифестације „Дани
српске културе” уврштена је и храмовна слава у Сиригу, а свечано отварање биће одржано на дан изласка
овог броја СНН-а из штампе, 2. октобра, када ће у Дому народности бити
отворена изложба фотографија српских православних цркава на југо
истоку Мађарске, аутора Бориса Бекића. Исте вечери биће одржано и вече писца Драгомира Дујмова и историчара Милана Дујмова.
Наредне седмице, 8. октобра, сле-

ди мала школа српских народних
игара, коју ће пратити гастрономско
вече и представљање српских специјалитета.
Током манифестације планирано
је и предавање историчара Стевана
Бугарског из Темишвара, као и промоција књиге „Архитектура српских
православних цркава у Мађарској”,
аутора Зорана Вукосављева.
Организатори „Дана српске културе” најављују и екскурзију у Чонград,
родни град Милоша Црњанског. Пла-

ниран је и обилазак српског православног храма у Вашархељу, у којем
ће бити одржан кратак помен великану српске књижевности, а затим и положени венци крај његове родне куће.
Новина у програму „Дана српске
културе” у Сегедину јесте идеја да се
након јесењих локалних и мањинских
избора одржи округли сто на ову тему. Традиционални фестивал културе биће приведен крају двадесетим
Банатским сабором у Десци, који се
планира за 15. новембар.
Чланови бираног тела Срба и српске заједнице у граду одлучили су да
се настави кречење ходника и степеништа унутар зграде црквене општине. Набављен је нови рачунар и друга
техничка помагала која тек треба да
буду инсталирана.
Предраг Мандић
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Изложени дизајнерски радови Јелене Дробац

Поставком у Будимпешти обележила
деценију професионалног рада

ТЕАТАР
Од Вилијама Шекспира
до Јоакима Вујића (1)
Српска заједница у
Мађарској је у прошлој
години обележила 200.
годишњицу од извођења
прве позоришне представе
на српском језику. У овој
години, обележавајући 450.
годишњицу Шекспировог
рођења, читав свет слави
поновни узлет позоришта

П

оводом 450. годишњице рођења
највећег драмског писца, Вилијама Шекспира, ансамбл Глоуб
театра из Лондона, чији је оснивач
Шекспир, отпочео је двогодишњу
светску турнеју са представом Хамлет која ће се окончати 2016. године,
у години у којој се обележавају четири
века од Шекспирове смрти. Љубитељи
позоришне уметности и Шекспировог
драмског опуса у Србији, били су у
прилици да виде два извођења његовог најпознатијег дела. Обележавање
јубилеја је подстакло аутора да нас
подсети на времена у којима је овај театар, упркос многим препрекама, понајпре захваљујући Шекспиру, својом
делатношћу дао печат новој епохи узлета позоришног стваралаштва на
европском простору.
Српска заједница у Мађарској је у
прошлој години на достојанствен начин
обележила велики јубилеј у историји
српског театра – 200. годишњицу од
извођења прве позоришне представе на
српском језику. Наравно, Јоаким Вујић
за кога се везује обнова савременог
српског позоришта, његов живот и целокупно дело, били су централна тема
овог јубилеја. У овој години, обележавајући 450. годишњицу Шекспировог
рођења, читав свет слави поновни узлет
позоришта, након вишевековне затомљености у којој се позориште нашло
током средњовековног раздобља. И
овај позоришни јубилеј би за српску заједницу требало да буде значајан, готово као прошлогодишњи. Иако то није
уочљиво на први поглед, ова два великана позоришта, Шекспира и Вујичића,
одликују многе заједничке особине.
Свакако не када је реч о стваралачким
потенцијалима на пољу драмског стваралаштва. Оно што им је у првом реду
заједничко је њихова ванредна посвећеност и љубав према позоришној
уметности. Исто тако, и Вујић и Шекспир су са успехом обављали најразличитије позоришне послове – режирали,
глумили и бринули о свему што је од
значаја за квалитет позоришних извођења. Повезује их и то што су обојица веома спретни организатори позоришта,
способни предузетници. Показали су се
истрајним и умешним организаторима
који су упркос небројеним препрекама
од стране власти, финансијским и сваким другим недаћама успели да остваре своје позоришне замисли. (…)

КУЛТУРА

„Ова изложба представља сублимацију десет
година мог професионалног рада, а за многе
радове добила сам и престижне награде. Један од
тих радова је графичко решење које сам 2005.
године урадила за познати српски недељник НИН,
који је те године излазио са мојим знаком и на то
сам веома поносна”, рекла је за наш лист ауторка
поставке изложене у СКЦ-у у Будимпешти

И

зложба радова Јелене Дробац
под називом „Decade” отворена је у Српском културном
центру у Будимпешти. Младу дизајнерку из Београда и професорку на
смеру за графички дизајн Високе
школе струковних студија – Београдска политехника, поздравио је
Милан Ђурић, директор Културног и
документационог центра у Мађарској, подсетивши присутне на упечатљиву изложбу студената Београдске
политехнике, који су се у Будимпешти представили у Ноћи музеја, у јуну месецу ове године.

Ауторка Јелена Дробац се бави
превасходно корпоративним и визуелним идентитетима, обликовањем
логотипа и робних марки, пројектовањем типографије и амбалаже.
– Ова изложба представља сублимацију десет година мог професионалног рада, а за многе радове добила сам и престижне награде. Један од
тих радова је графичко решење које
сам 2005. године урадила за познати
српски недељник НИН, који је те године излазио са мојим знаком и на то
сам веома поносна. Изабрала сам радове који ме најбоље представљају.
Драго ми је што овде обележавам
десет година самосталног, уметничког рада – објаснила нам је увек расположена и насмејана Јелена, која
каже да се веома радује поновном
сусрету са публиком у Будимпешти.
Отварању изложбе младе уметнице из Београда присуствовали су њеПроф. др Драган Никодијевић, ни родитељи – амбасадор Републике
театролог Србије у Мађарској Раде Дробац са

супругом Светланом, као и бројни
представници дипломатског кора у
Будимпешти.
Госпођа Габалини, амбасадорка
Италије у Мађарској, је за наш недељник на следећи начин исказала своје
утиске са овог културног догађаја:
– Ово је дивна изложба младе, талентоване дизајнерке, а ово место је
за мене право откровење. Дивна позиција у самом центру града омогућује свима да дођу у Српски културни центар и погледају културне програме које приређујете, а то је за сваЈелена Дробац
ку земљу веома важно.
Изложбу Јелене Дробац у
СКЦ-у љубитељи дизајна могу посетити до 19. октобра
2014. године.
Вече је настављено отварањем дворишта Културног
и документационог центра,
које је послужило за наставак дружења, уз светлост
свећа и послужење, до почетка пројекције играног
филма „Монтевидео, видимо
се”.
Нов, интересантан простор унутрашњег дворишта
у Нађмезе улици, биће свакако пријатно место окупљања када то временске
прилике дозволе. Амбиција
организатора је да оно постане једно од састајалишта
Срба и свих поштовалаца
српске културе у Будимпешти.
Добрила Боројевић

МОНТЕВИДЕО, ВИДИМО СЕ
Српски кандидат за награду Оскар у категорији Најбољи дугометражни
играни филм на страном језику у 2014. години, „Монтевидео, видимо се”,
приказан је у Српском културном центру у Будимпешти. Филм наставља
причу започету у првом делу „Монтевидео, Бог те видео”, који је био велики биоскопски хит и затим успешна телевизијска серија.
Редитељ и косценариста филма Драган Бјелогрлић раније је објаснио
да је први филм био о једном сну и остварењу тог сна (да се оде на Мундијал), док је други „покушај да ту и такву Србију сусретнемо са великим
светом и свиме што он носи, а то су заводљивост и неправедност, изазови
и суровост, са светом који има своја правила, који зна да те помази, али и
да те озбиљно угрози”.
„Хтели смо да направимо причу како у свему томе остати свој. Мислим
да се ми као земља и као друштво налазимо управо на том путу и осетили смо многе ствари о којима овај филм говори”, рекао је новинарима Бјелогрлић.
Један од главних глумаца у филму „Монтевидео, видимо се” Милош Биковић каже да је та сага о учешћу наше репрезентације на првом Светском првенству у фудбалу, 1930. годне у Уругвају, одлична визиткарта Србије.
„Продукцијска кућа ‘Интермедиа нетворк’ доказала је да Србија може
да постане релевантан играч на светској филмској сцени”, рекао је он.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

П

ознато је, на пример, да су румунске власти одвајале доста
новца, не би ли придобили Цинцаре за своје интересе. У настојањима да остану доминанти у „очувању”
цинцарске свести, Румуни су половином прошлог века на територији данашње Македоније, па и у Солуну и
његовој околини, формирали, финансирали и кадровима обезбеђивали
стотину основних и средњих школа, у
којима је настава извођена
на румунском језику. Дванаест сачуваних докумената
говоре, да је у том периоду,
само у Битољском вилајету
постојало 50 румунских
школа. Остајући доследни
пракси да својим утицајем
не узнемире Цинцаре и друге, за њих заинтересоване
Балканце, румунске власти
су у тим образовним установама дозвољавале и наставу
на цинцарском језику. Резултати такве политике, разуме
се у корист румунских интереса, а на штету самих Цинцара, више су него видљиви.
Стално форсирајући причу
да су Цинцари са југа „браћа” онима из Румуније, румунске власти су младим
цинцарским нараштајима импрегнирале подсвест до те мере да су тако
васпитани Цинцари временом постајали прваци румунске културе. Уосталом довољно је да само набројимо
имена и дела „румунских” Цинцара,
па видимо какав је и колики био тај

ВРЕМЕПЛОВ

Цинцари – народ који ишчезава (14)

Погубно везивање за Влахе

Свест о цинцарској етничкој посебности увек је
везивана за Влахе из Влашке и Молдавије. Такво
схватање им је веома штетило, пре свега, јер су се
скоро увек, по инерцији, везивали за Румунију, која
им је на свој начин, као и Грчка, ускраћивала много
тога у етничком и етичком погледу

утицај на одрођењу припадника овог
народа.
Kонстантин Белимаче, „влашки
трубадур”, аутор влашке химне „Родитељска порука”, типичан је румунски ђак. Рођен је у битољском, великом влашком селу Моловишту, али је

ске земље признале су анексију у марту
1909. Под притиском европских сила анексију је признала и Краљевина Србија.
3. октобра 1929. – Проглашена Краље6. октобра 1915. – Нападом на Србију,
вина Југославија.
Бугарска, која је на почетку рата прогласи3. октобра 1944. – Распуштен је концен- ла неутралност, укључила се у Први светтрациони логор на Бањици у Београду, који ски рат на страни Централних сила.
су немачке окупационе власти основале у
7. октобра 1813. – Падом Београда у
јуну 1941. године.
турске руке, угушен је Први српски устанак
3. октобра 1999. – Командант усташког и Турци су успоставили управни апарат и
логора у Јасеновцу у Другом светском рату организацију каква је постојала пре избијаДинко Шакић осуђен је у Загребу на 20 го- ња устанка 1804. године.
дина затвора. У том, највећем концентраци7. октобра 2000. – У Београду је кононом логору у Југославији, убијено је неко- ституисана Скупштина СР Југославије; Волико стотина хиљада људи,
јислав Коштуница је полоуглавном Срба, Јевреја и
жио председничку заклеРома, као и хрватских антитву.
фашиста.
8. октобра 1812. – Црна
5. октобра 1915. – СнаГора је објавила рат Турској
жном артиљеријском ваи истог дана напала турске
тром дуж целог фронта на
положаје код Скадра, чиме
Дунаву, Сави и Дрини, у Прје почео Први балкански
вом светском рату почела
рат.
је офанзива Централних
8. октобра 1864. – Росила на Србију.
ђен је Бранислав Нушић,
5. октобра 2000. – Под
највећи српски и југослопритиском демонстраната,
венски комедиограф.
Слободан Милошевић, деИлија Коларац
8. октобра 1991. – После
сетогодишњи неприкосноистека тромесечног брионвени лидер Србије, следеског мораторијума (7. јул),
ћег дана је признао изборни пораз од кан- Словенија и Хрватска потврдиле су своју
дидата Демократске опозиције Србије, Во- самосталност и независност од СФР Југојислава Коштунице.
славије.
6. октобра 1878. – Умро је српски трго8. октобра 1998. – Савет НАТО усвојио
вац Илија Милосављевић Коларац, који је је „детаљни оперативни план за ваздушне
своју имовину завештао за просвећивање ударе у фазама” на Косову. Председнику
народа. Из његове задужбине издат је вели- СР Југославије Слободану Милошевићу дат
ки број књига и подигнут Коларчев народни је рок од 24 часа да испуни захтеве из резоуниверзитет у Београду.
луције УН.
6. октобра 1908. – Аустроугарска је
9. октобра 1772. – Рођен је српски књианектирала Босну и Херцеговину што је жевник и позоришни писац Јоаким Вујић,
изазвало дубоку кризу у односима европ- који је 1835. у Крагујевцу основао прво српских сила. Да би избегле рат, водеће европ- ско позориште. 

школовање наставио у Букурешту и
тамо „крадом” написао више поетских дела на матерњем језику. Јоан и
Георги Мурну су имали исти развојни
пут. Рођени су у „цинцарској постојбини” а студирали, стварали и умрли
у Букурешту. Први је творац „Вла-

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

шког речника”, а други је остао упамћен као велики професор и књижевник. Професор Георги Мурну је био
представник Цинцара на конгресима
и конференцијама у Лондону и Паризу, 1912. и 1919. године.
Репови румунске пропаганде из
прошла два века још се провлаче по
балканској периодици и дневној
штампи, али са свим једностраностима и мањкавостима праузора. Бацаријини следбеници, можда не организовано као у прошлости, протурају приче о својим прецима и при
том нимало не воде рачуна
о компаративном наслеђу
које се бави истом проблематиком. Занимљиво је да
се заступници сваке од три
школе (румунска, српска,
грчка) огласе најчешће да
би порекли своје неистомишљенике. Само током минуле године на страницама
Kултурног додатка „Политике” и у македонском
„Дневнику”, у више наврата
оглашавали су се поборници
румунске „истине” о Цинцарима (Власима) да би негирали мишљења представника друге две „школе”. Отписујући господину Илији Телесковићу у „Политици”, господин Ратомир Марковић
закључује да су Власи Румуни. Он заправо у негирању Телесковићеве тврдње да се „влашки језик разликује од румунског”, реафирмише тезу Јона Аргинтеануа о
румунском карактеру свих Цинцара
(Влаха) на Балкану. (…)
Р. П.

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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633
Имејл: ssb@freemail.hu

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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Печујске приче

ок је у свом кабинету писао тео(26)
лошка дела, реб Израел се дотакао свитка који му се учини непознатим. Полако га је отворио и пажљиво читао. Ред по ред.
„(…) и нигде не нађох мира, и нигде
Теолог Арије, кога је цар Константин прогнао у
не наилазих на спокој и међусобну
љубав.
Илирик, често је путовао и по местима широм
У наставку својих присећања о
Паноније где је држао проповеди
свом дугом и бурном животу нека
остану записане и ове моје
речи. Као што раније већ
споменух, пре неки месец
напуних деведесет и седам
лета, а ни сам не знам којом својом заслугом. Све
ће бити да је то још један
знак Божје благодети. За
свог дугог живота, уши ми
се напунише разним учењима и тумачењима, жестоким расправама, блаћењем и бацањем анатеме.
Беше то доба немира, сукоба и међусобне нетрпељивости међу наследницима Христовог учења.
Срамота.
У време оно, пре него
што ће помирљиви цар
Константин
прогнаном
Арију опростити и позвати Арије Александријски
га у свој двор, поново се
вратих у родни град Сопиане који је риор. (…) У њему, као и у целом довима. Свугде се говорило и препина свим картама величанствене Царству, намножише се црне мисли рало о Христу.
Римске империје однедавно беле- и још црње работе. Ни сам не знам
Сетих се речи јеванђелисте Матежен као цивилни центар покрајине где да почнем опис овог тужног до- ја: »И тада ће се многи саблазнити, и
Валерије. О свом пореклу и рођењу ба, где су се међусобно мрзели и бо- издаће један другога и омрзнуће јеписах раније, тако овде више о томе гоугодни епископи и богобојажљиви дан другога. И изаћи ће многи лажни
нећу говорити. Своју безбрижну свештеници, па и обичан неуки свет. пророци и превариће многе.«
младост провео сам у овом делу Расправљало се по храмовима и поПосматрајући са оволике временплодне панонске земље, раније по- ред тезги на трговима, по баздећим ске удаљености, ни сам не знам зазнате под називом Панонија Инфе- коњушарницама и на морским бро- што, остаде ми у сећању сусрет са

У

зроци мамурлука нису познати,
тврди Адам Роџерс, аутор нове
књиге „Доказ”. Наука је тек почела да проучава ову појаву, а за сада, лабораторије раде на преиспитивању разних хипотеза, попут оне да
је за мамурлук одговорна дехидрација организма, затим шећер из алкохола и чистоћа пића.
Да ли сте знали да чак 23 одсто
људи нема мамурлуке? Није познато
зашто, али научници сматрају да то
није предност, јер су такви људи
склонији алкохолизму.
Познато је да врхунац симптома
мамурлука осећате када вам алкохол у крви буде на нули, односно 12
до 14 сати после врхунца пијанства.
Да ли је мамурлук само дехидратација? Чињеница је да алкохол „ису-

Аријева јерес у Панонији

Можда нисте знали…

За мамурлук лека нема

Све што сте знали о мамурлуку, вероватно није
тачно. Разлог је једноставан: наука се није много
бавила мамурлуцима. Свега 406 од 658.610
медицинских журнала објављивило је
студије на ту тему
шује” организам, али није то оно што
изазива мамурлук. Ниво електролита
у крви се не мења много после пијанства.
Када је реч о слатким алкохолним
пићима, најбоље би било да их избе-

гавате. Једна студија је показала да
лактати који су последица комбиновања етанола са глукозом, погоршавају симптоме мамурлука.
С друге стране, ако је низак шећер
у крви крив за мамурлуке, онда би један колач за доручак после решио
проблем, а познато је да то није случај. Аргумент чистоће алкохола који
често можете чути од љубитеља вотке, такође можда има зрно истине:
нека пића садрже многе нуспроизводе ферментације, а једна студија их
повезује са симптомима мамурлука.
У том смислу најгори су: бренди,
црвено вино, рум, виски, бело вино,
џин, па тек онда вотка. Али, ни то није научно потврђено.
Да ли је мамурлук нека врста апстиненцијалне кризе? Вероватно не.
Симптоми су сасвим другачији.
На послетку, да ли за мамурлук важи изрека „клин се клином избија”?
Вероватно не, а ево и зашто. Метанол,
лош састојак алкохолних пића који се
обично јавља у веома малим процентима, тело брзо разлаже и претвара у
формалдехид, који се затим претвара у мрављу киселину.

баштина
Аријем, овим необичним човеком
витког стаса, обученим на моје велико изненађење у монашке ризе. Висок, растом је све окупљене надвисио и задивио сопианске жене и девојке. Лице му је одражавало неку
тајновиту замишљеност и благу сету.
Глас му је био пријатан и
угодан за слушање. Теолог
Арије, кога је цар Константин прогнао у Илирик, често је путовао и по местима широм Паноније где је
држао проповеди. »Бог није одувек био Отац; постојало је време када је био
сам, и када још увек није
био Отац: касније је постао.
Син није био одувек, он је
постао из ничега« – говорио је Арије.
»Отац је у еонским временима створио јединорођеног Сина, кроз кога је
створио и еоне и свемир.
Син је безвремено створен
од Оца, он је креиран и
створен пре еона, али није
постојао пре него што је
створен, но је свакако једини који је безвремено био створен
од Оца пре свих« – казивао је Арије
такође за мене, доиста, потпуно нејасне ствари. Покушавао сам да појмим
суштину његових речи, али без успеха. Узалуд сам трагао за објашњењем. Пропиткивао сам о томе све
ученије људе града Сопиане, али до
ваљаног одговора нисам стигао.” (…)

Драгомир Дујмов

животни стил
Мравља киселина је врло штетна,
јер спречава ћелије да користе кисеоник, што се прво манифестује на
слабљење вида, јер је оптичком нерву потребно много кисеоника. Доза
етанола, или „клин” који треба да избије „клин”, извлачи ензим за разлагање алкохола, па организам престаје
да се бави ослобађањем од метанола
и фокусира се на етанол.
На тај начин, метанол може да се
излучи пре него што се претвори у
отров. Лекари чак и лече тровање метанолом етанолом. Лоша страна свега тога је што ефекат не траје довољно дуго да се организам ослободи
метанола, па поновном конзумацијом
алкохола само одлажете мамурлук.
Осим тога, ако наставите тим ритмом, можете упасти у замку алкохолизма.
Неки истраживачи потпуно одбацују могућност да тровање метанолом заправо изазива мамурлуке.
Они указују да је можда реч о повишеном нивоу молекула цитокина,
који су кључни за имуни систем, али
њихов повишен ниво изазива запаљења.
Испитаници којима су убризгани
цитокини осећали су главобоље, вртоглавице, исцрпљеност, слабо памћење, иако нису пили алкохол.
Дакле, када се очекује велико откриће које ће заувек протерати мамурлук из живота људи? Можда већ
постоји, а ако је то случај, реч је о леку ампелопсину, који се добија из дрвета ховеније. То је традиционални
кинески лек који, заправо, делује. 
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невен

Лавиринт

Написи ђака из Будимпеште

Моја омиљена забава
Волим да плешем

О

Помозите патки да се прикључи своме јату!

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ

Streep-Шеф Елдер), Брендон Двејтс
(Brendon Thwaites-Јонас), Александер
Скарсгерд (Alexander Skarsgard-отац),
Кети Холмс (Katie Holmes-мајка), ОдеФилм
ја Раш (Odeya Rush-Фиона), Камерон
Монаган (Cameron Monaghan-Ашер),
Тејлор Свифт (Taylor Swift-Розмери),
ГИВЕР
Ема Тремблеј (Emma Tremblay-Лили) и
стара научна
други.
Занимљиво је да је редитељ Филип
фантастика
Нојс у младости већ снимио филм по
у новом руху
истом делу, али су актери тада били
У биоскопима широм Мађарске чланови његове породице. Тада је
однедавно можете погледати оства- његов отац глумио Гивера.
рење редитеља Филипа Нојса (Phillip
Noyce) под називом Гивер (The Giver).
Филм је снимљен на основу романа
за децу Лоис Ловри (Lois Lowry). Ова
књига прави је бестселер и млађу генерацију широм света подстакла је
да више чита. У Америци је овај роман уврштен у обавезну лектиру за
ученике од шестог до осмог разреда.
Књига се бави идејом утопијског
друштва. Прича прати живот момка
по имену Јонас, који живи у идиличном свету. Наизглед савршено друштво, у којем нема боли, патње, ратова, глади и тескобе, и у којем сви живе срећно. Напунивши осамнаест година, Јонас постаје члан „Друштва
примаоци успомена”. Тада започиње
свој „тренинг” са старцем који се зове
Гивер (Давалац). Дечак бира опцију
да пратећи старца, искуси патњу и
задовољства „стварног” света. Трагајући за истином, јунак проналази
слободу.
Сценарио су написали Мајкл Митник (Michael Mitnick) и Роберт Б. Вајл
(Robert B. Weide), а глумачку екипу чине имена као што су: Џеф Бриџис (Jeff
Bridges-Гивер), Мерил Стрип (Meryl

ткад знам за себе стално сам
имала неке обавезе. Тренирала
сам ритмичку гимнастику или
кошарку, помало и пливање, али оно
што ми се заиста свиђало јесте био
плес.
Плешем већ три године у Плесној
школи позоришта „Мадач”. Не одлазим тамо само због тога што волим
да се бавим плесом, већ и због друштва које је веома добро и забавно.
Јако волим да плешем, али је овај хоби истовремено и веома напоран.
Три пута недељно одлазим у плесну школу, а тренинг траје од четири
до осам сати увече. Учимо балет, мјузикл, степ и модеран плес. Часови балета су најважнији. На полугодишту и
на крају године имамо испит из балета. На испиту је присутан и директор
школе, који је строг и сви га се плаше.
Из осталих предмета такође полажемо испите.
Поред поменуте школе плешем и
у Српском фолклорном друштву
„Табан” са својим разредним другарима Српске основне школе „Никола
Тесла” у Будимпешти. Обожавам да
играм фолклор, али да будем искрена заиста не знам због чега. Једноставно, то ми је у крви. На крају го-

У току снимања на тлу Јужне
Африке преминуо је Нелсон Мандела. У част Манделе, редитељ је неколико његових снимака искористио у
свом филму.
У оригиналној верзији Јонас има 12
година, али су сценаристи сматрали
да је неопходно изменити овај сегмент како би и старијој популацији
приближили причу. У стварности, глумац Брендон Двејтс има двадесетчетири године, дакле дупло више него
Јонас у оригиналној верзији.
Глумци Џеф Бриџис и Мерил Стрип
овом приликом су први пут
ангажовани на истом филму,
иако су и једно и друго деценијама у филмској индустрији. Како би се изашло у
сусрет Мерил Стрип, јер је
већ била ангажована на једном другом филмском
остварењу, неке сцене су
снимане у Енглеској. У питању је филмска адаптација
чувеног бродвејског мјузикла „У шуми”, у којој она глуми злу вештицу. Стивен
Сондхајм успео је да „уплете” све битније актере бајке
Браће Грим и других аутора,
и направи спектакл за Бродвеј.
Певачица Тејлор Свифт је
улогу у овом филмском
остварењу добила на крајње
необичан начин. Након концерта одржаног у Лос Анђелесу, уследио је позив за
улогу Розмери, а такву почаст певачица није могла да
одбије.

Катарина Вујаковић

дине увек имамо наступ. Прошле
школске године учили смо кореографију „Крајиште”. Наступ се свима свиђао. Као што је неко рекао:
„Плес је песма у којој је сваки покрет реч”.
Мила Шибалин

Ништа без ватерпола

Д

а будем искрен, за летњи распуст сам код куће провео три
седмице. Био сам на Балатону,
у месту Фоњод, недељу дана. Иако
сам провео доста времена у родном
граду, једино сам тих неколико дана успео да се потпуно „искључим”.
Од 24. јула, па све до почетка школске године, боравио сам у мађарској престоници. У Будимпешти сам
био на финалу Европског шампионата у ватерполу. Арена светског ватерпола, базен „Алберт Хајош”, био
је пун. Атмосфера је била незаборавна, иако се резултат није допао
домаћину.
Одмах сутрадан су почеле летње
припреме у клубу. Имао сам четири
тренинга свакога дана. Крајем недеље сам, по обичају, излазио у тржни
центар „Мамут” са пријатељима из
екипе.
Један викенд сам провео у Београду код мога пријатеља Марка Хрваћанина, где сам успут био и на незваничном светском првенству у ватерполу за млађу категорију. Велики доживљај за мене је био и боравак на
концерту Ђорђа Балашевића у Суботици.
Ето, толико о мом летњем распусту. Могу да кажем да је веома брзо
прошао и да је био врло кратак.
Видор Барачкаи

Да ли знате?
Подводни снимци досад непознатог организма, највероватније
из породице siphonophora изненадили су истраживаче подводне
експедиције у Карипском мору.
Снимљено подморницом на даљинско управљање Херкулес, новооткривено живо биће није један
организам у класичном смислу,
већ колонија организама који сарађују и пружају различите функције целини, од кретања па све до
хватања плена.

Пчеле су веома заслужне за већину хране коју свакодневно узимамо. Ови инсекти обављају изузетно важан задатак опрашивања
биљака. Трећину светских залиха
хране опрашују пчеле. Пчеле одржавају биљке и усеве у животу.
Ево неколико примера хране за
чију распрострањеност су заслужне пчеле: бадеми, јабуке, кајсије,
авокадо, боровница, индијски
орах, кафа, бруснице, краставац,
патлиџан, грожђе, киви, манго,
орах, брескве, крушке, паприка,
јагоде, мандарине и лубенице.
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Помозите обнову
српске цркве у Сантову

У Сантову је у току акција обнове кровне конструкције српске цркве.
Тим поводом, сантовачки парох јереј Јован Бибић, упутио је
писмо нашој јавности

Д

рага браћо и сестре!
Ево дана када почесмо да обнављамо наш
Свети Храм. Како кажу наши стари, кућа се
гради од темеља, а од крова се реновира, тако ето
и ми почињемо од крова. Знате сви добро колика
средства су нам додељена и да је то било још
2010. године. Од тада је све поскупело, па и радови мајстора, тако да новца нећемо имати довољно.
Апелујем на све вас који будете читали ове редове да се активно укључите у прикупљање новчаних
средстава за реновирање Светог Храма. Својим
прилогом уграђујете себе и своје име у Свети Храм.
Реч задужбина у нашем језику значи добро дело, које човек чини из љубави према Богу и људима. То је дело, не из личног интереса и сопствене
користи. То је добро дело учињено ЗА ДУШУ. Тако
је код нас настала реч задужбина. Дело, посебно
драгоцено за спасење, јесте када човек подигне
олтар у славу Божју. Цркве и манастири са светим
олтарима су најзначајније задужбине у нашој историји. У исто време, то су наше најдрагоценије духовне и културне тековине, које треба и обновити и
сачувати.
Прилоге можете уплатити на рачун Црквене општине Сантово (Bácska Takarékszövetkezet). Број
рачуна је: 51000163 – 10001899; Szerb Ortodox SRBIJA: 275001066271957133, са назнаком – за обEgyházközség, са назнаком за обнову Св. Храма.
нову Св. Храма у Сантову.
За прилоге из наше матичне државе Србије
„Ко Цркви даје, Богу позајмљује, а Бог ником дуотворен је рачун у банци SOCIETE GENERALE жан не остаје”. Свако добро од Господа вам желимо!

Програм Месеца српске културе у Мађарској
 3. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb  8. октобар 18.00 часова, Будимпешта – Галерија ресторан
Köztársaság Nagykövetsége, Dózsa György út 92/B)
„400” (Kazinczy utca 85.)
–М
 одна ревија креаторке Биљане Типсаревић
– „100 у 400” – ретроспективна изложба слика Уметничке групе „Арте” из Београда
 4. октобар 14.00 часова, Калаз – Дом културе (Művelődési
Ház, Budakalász, Szentendrei út. 9.)
 10. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb
– „Фолк фест” и радионице старих заната Срба у Мађарској. Köztársaság Nagykövetsége, Dózsa György út 92/B)
Учествују: културно-уметничка друштва „Табан”, „Рузма- – Завршна свечаност
рин”, „Опанке”, „Банат”, „Весели Сантовчани”, „Ловра”, „Суферини”
Информације: kd.centar@gmail.com; тел. 06 1 269 01 00

ИНФО СЕРВИС
ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ОКТОБАР 2014.
04.10. Вечерње – у 18.00 ч.
05.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
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

8. октобар 2014. – Дом мањина, Улица Островског бр. 6
18.00 ч. – српска „плесачница” и гастрономско вече
Учествују чланови КУД-а „Банат” из Деске
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

Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу:
info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Јаковљевић  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest 
Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, 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 прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем –
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ДУХОВНОСТ
Почетак замене кровне
конструкције на српској
цркви у Сантову, на коју
се чекало пет година,
готово да се поклопио са
овогодишњом прославом
Мале Госпојине,
заштитнице храма

С

рпски православни верници у
Сантову и ове године достојно
су обележили Рођење Пресвете
Богородице, једног од највећих хришћанских празника и заштитника
српског православног храма у овом
месту. Сантовчани су, заједно са гостима који су пристигли из разних
крајева земље и из Србије, патрона
светиње прославили 20. септембра.
Свету литургију, коју је својим предивним појањем увеличао трио у саставу: Љубица Радишић, Драгана
Панчић и Љиљана Бибић, служили су
архимандрит Стефан Стокић из Сомбора, јереј Милан Ерић, парох печујски, јереј Јован Бибић, парох сантовачки и ђакон Андраш Штријк.

СА ЛИЦА МЕСТА
Иако је био на
службеном задатку,
репортер СНН-а није
одолео понуди домаћина
да проба „помашку
српску кафу”, после које
горе уши, а песма сама
излази из грла

З

а све љубитеље српске гастрономије, на слављу приређеном
уочи Дана града, представници
Српске народносне самоуправе Помаза и Kултурни и документациони
центар Срба у Мађарској, приредили су Српски гастрономски дан.
Главни кувар био је Пера Богдан,
председник представничког тела
Срба у овом градићу. Одмах нас је,
као сваки узоран домаћин, понудио
„помашком српском кафом” и позвао у шатор. На наше изненађење,
тамо нас је чекала нека врло чудна
врста кафе. Оно што Помазлије зову
„српском кафом”, у остатку света је
познато као добра, домаћа ракија.

Малогоспојинска прослава на југу Мађарске

Сантовачки Срби славе и граде

Током свете литургије одржана је
и свечана славска проповед. Овом
приликом Сантовчанима и њиховим
гостима обратио се архимандрит
Стефан Стокић, који је између осталог рекао:
– Заиста, велику и неописану радост јавља целом свету Рођење Пресвете Мајке Господа нашега и Спаситеља. Радујте се и веселите се сви људи божји, јер у средини нашој израсте цвет невиности и чистоће. Овом
великом дану радује се свака хришћанска душа славећи Преблагу
Мајку, јер Она својом милошћу штити и брани све нас. Она нас заступа и
наше молитве приноси пред престо
Свемогућег Творца.
Након надахнуте беседе о. Стефана
Стокића, уследила је литија, опход
цркве, а преподневно славско богослужење окончано је пријатном вешћу. Отац Јован Бибић, духовни пастир Сантовчана, вернике је обавестио
да ће почети радови на измени кровне
конструкције српског православног
храма, на које се чекало пет година.

По окончању преподневне свете
литургије, домаћини Сантовчани су у
месној гостионици приредили славски ручак. Вечерње са резањем славског колача и благосиљањем отпочело је у 15 часова. Кум овогодишње
славе био је Бранко Косталић, којем
је то било прво кумство.
– Сматрао сам важним да најзад и
ја кумујем. Ово је моје прво кумство
и радујем се што сам и на овај начин
могао да изразим поштовање према
Цркви. Највећи је проблем што нас је
мало у селу и то су већином старији
људи. Упркос томе, надам се да ће
славски обичаји, традиција и српска
култура опстати – рекао је за СНН
кум овогодишње славе, који је цркву
даривао кадионицом. Његова сестра
Ђурђевка светињи је приложила одежду. За следећу годину кумства се
прихватио Љубинко Балатинац.
У порти светиње затим су се зачуле песма и музика. Пригодним про-

грамом публици су се представили
чланови Културно-уметничког друштва „Весели Сантовчани”. Владала је
права славска атмосфера, а за пријатно расположење побринуо се и породични оркестар Барић.
Овогодишња храмовна слава у
Сантову, чију реализацију је суфинансирао и Културни и документациони центар Срба у Мађарској, била је
доказ да се у Сантову верно чувају
славски обичаји. Средства за обнову
крова обезбеђена су захваљујући
једном успешно реализованом конкурсу, али и прилозима верника. Јереј
Јован Бибић апелује да се обнова светог храма материјално подржи, а
овом позиву се одазивају и бројни
мештани.
Извештаје о прослави Мале Госпојине у осталим српским срединама у
Мађарској, доносимо у наредном
броју нашег листа.

П. М.

Гастрономски дан у Помазу

Од помашке српске кафе горе уши

Иако на службеном задатку, нисмо одолели искушењу да дегустирамо ову „кафу”, после чега се наметнуо
утисак да је тога дана вредело доћи у Помаз.
Док се српска тробојка
поносно вијорила са шатора
организатора, господин Богдан је нешто касније поново
потпалио роштиљ. На лицу
му се оцртавао израз задовољства због великог интересовања посетилаца.
– Као и сваке године, код
нашег шатора има много
људи. Ове године приредба
је организована заједно са
Kултурним и документационим центром Срба у Мађарској, у оквиру Месеца
српске културе. Одзив је заиста велики и, хвала Богу,
има много наших мештана.
Сада, ево, по други пут палимо ватру како бисмо ис-

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

пекли још око 15 килограма ћевапа,
јер има доста оних који још нису
пробали оно што спремамо – рекао
нам је главни мајстор роштиља и
додао:
– Ћевапе смо правили сами, и то
три дана, уз мало ракијице. Добро
нам је успело и сви су задовољни.
Донели смо и ајвар.
На почетку је служена „помашка
српска кафа”, а рецепт за њу је да
мора да има 55 степени, да буде
врела. Пије се из малих белих шоља.
У српском шатору је убрзо почела
и свирка, за коју је био задужен
Иван Њари, а уз њу су се убрзо зачули и пријатни мушки гласови. Песма
и музика привукле су у шатор и католичког свештеника Ференца Ердедија, који је срдачно поздравио све
присутне и наздравио гостима и домаћинима. Још један доказ да су и
овакви облици дружења прилике за
зближавање суграђана, без обзира
којој вери и нацији припадају.

Р. Х.

НОВИНЕ

