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ПОЛИТИКА

Актуелно расположење јавности у Србији

У порасту незадовољство радом институција

Н езадовољство грађана радом 
највиших државних институција 
бележи тренд раста у последње 

две године. Тако је 2013. године неза-
довољних радом скупштине било 38 
одсто, а прошле године 43 одсто. Рад 
владе пре две године није оценило по-
зитивно 33 одсто, а 2014. 39 одсто њих.

Задовољних радом владе је 26 од-
сто, док је њих 31 одсто рекло „и да и 
не”. С друге стране, скупштином је 
задовољно свега 18 одсто, док и јесте 
и није задовољно 38 одсто. Истражи-
вање показује да трећина грађана не 
зна колико има министарстава у са-
дашњој влади нити колико посланика 
у скупштини, а сваки други не зна ни 
како се зове председник парламента.

Осим раста незадовољства радом 
институција, бележи се и раст непо-
верења у оно што говоре политичари 
у Србији. Наиме, чак 68 одсто испита-
ника рекло је да политичари не гово-
ре истину, „и да и не” рекло је 23 од-
сто, а свега осам одсто сматра да је 
истина оно што причају у јавности.

Резултати показују и благи пораст 
заинтересованости грађана за поли-
тику у односу на претходне године 
када је незаинтересованост стално 
расла. Скоро сваки трећи грађанин 
Србије заинтересован је за политику 
и друге теме у вези са политичким 
системом и носиоцима власти док је 
2014. тек четвртина грађана била за-
интересована. Ипак, упркос благим 
назнакама позитивних промена, још 
увек мање од трећине грађана уче-
ствује у политичком животу Србије 
или бар верује у ефикасност грађан-
ског учешћа. Kао и претходних годи-
на, једини политички ангажман у ко-
ме учествује више од половине гра-
ђана је гласање на изборима.

Показало се и да сваки пети грађа-
нин изражава жељу да утиче на 
одлуке власти на националном нивоу, 
али када је у питању утицај на одлу-
ке власти на локалном нивоу, тај про-
ценат се благо повећао у односу на 
претходну годину – са 25 на 28 про-
цената. 

Готово половина грађана Србије, односно 43 одсто, 
незадовољно је радом владе, док радом скупштине 

није задовољно 48 одсто испитаника – показује 
истраживање које је поводом Међународног дана 

демократије спровео „Центар за истраживање, 
транспарентност и одговорност”, у сарадњи са 

„Ипсос стратеџик маркетингом”

ДЕМОКРАТИЈА НИСУ САМО ИЗБОРИ
„Веома је важно да грађани буду свесни својих права и да знају да де-

мократија нису само избори, већ је демократија оно што се дешава изме-
ђу два изборна циклуса. Сви заједно, од политичара до грађана, треба да 
се запитамо зашто нисмо спремни да учествујемо у демократским про-
цесима и како да променимо ту чињеницу”, изјавила је Вукосава Црњан-
ски, директорка Центра за истраживање, транспарентност и одговорност. 

Јужна покрајина хита ка Унеску мимо бриселског дијалога

Косово тражи да српски манастири буду албанска баштина
Ф ормални захтев за чланство у 

Унеску, Приштина је покренула 
писмом Хашима Тачија, све са 

грбом и називом „Република Косово”, 
које је Унмик без претходне проце-
дуре у влади и парламенту, што је не-
опходно по резолуцији 1244, просле-
дио Унеску. Такав потез Унмика ко-
совски аналитичари су оценили као 
охрабрујући корак не само према 
чланству у тој агенцији већ и као зна-
чајан допринос ка чланству Косова у 
УН. Српски представници у влади и 
парламенту „државе Косово” заноси-
ли су се својом моћи и утицајем да се 

то без њихове сагласности не може 
учинити.

Чланство „државе Косово” у Уне-
ску, директно је у вези са статусом 
српске православне баштине на КиМ, 
тј. да ли и Косово има право на срп-
ско културно наслеђе или искључиво 
Србија. Но, и раније су били итекако 
интензивни, са мање или више успеха, 
покушаји Приштине да се ове српске 
светиње упишу у каталог Унеска као 
православна црквена баштина Косо-
ва. Понашање и активности српске 
стране, српских влада и дипломатије, 
у континуитету последњих десетак 
година, с тим у вези, најблаже рече-
но, били су неблаговремени и непро-
фесионални.

А од почетка бриселског дијалога 
Београда и Приштине, јавности није 
познато да је питање српске право-
славне културне и верске баштине и 
њихове имовине било на дневном ре-
ду састанака. Но, то нам је скоро раз-
јаснио министар Дачић изјавом у Њу-

јорку, критикујући Пришти-
ну што ове „теме ставља на 
дневни ред пре него што смо 
о томе расправљали у дија-
логу који се води у Бриселу”. 
Цркве и манастири су руше-
ни, паљени, скрнављени, 
имовина узурпирана, а дија-
лог се, дакле, водио о дру-
гим питањима, понајвише 
оним која су наметали Бри-
сел и Вашингтон, уз навође-
ња „воде на млин Приштине”.

И у најновијем бриселском спора-
зуму, у коме смо „победили” са 5:0, 
светиње остадоше по страни. Том 
приликом, и у Бриселу, а затим и у Бе-
чу, где нас похвалише и Меркелова и 
Курц, управо актуелизирано питање 
чланства Косова у Унеску, изгледа, 
остаде по страни.

Захтев Приштине за чланство је 
већ, посредством Унмика, стигао на 
надлежно место. Предстоји расправа 
и изјашњавање 58 чланица Извршног 

савета Унеска. Ако натполовичном 
већином изјашњавање буде у корист 
Приштине, захтев се прослеђује на 
одлучивање Генералној конференци-
ји Унеска. Плашим се да су нека и од 
овде поменутих претходних дешава-
ња, као и утицај моћних земаља које 
су признале независност Косова, 
предодредили коначну одлуку

Радоман Јовић
Амбасадор у пензији

После губитка дела територије и невоља 
које су после тога наступиле, Србија је пред 
новом претњом. Може ли се остварити жеља 
Приштине да постане члан специјализоване 
агенције УН за образовање, науку и културу 

Унеско? С обзиром на то како је текао 
цео процес и како се Србија борила да 

то спречи – вероватно може

ПРИПРЕМИТИ 
АРГУМЕНТЕ

У одбрани српских светиња на 
КиМ од насртаја, морао би се упо-
требити аргумент да би то значи-
ло затирање српског идентитета и 
његов својеврсни културни гено-
цид. Остаје нада да влада Србије 
има солидно припремљену плат-
форму, засновану на необоривим 
доказима да су Високи Дечани, 
Пећка патријаршија, Богородица 
Љевишка и Грачаница, које су већ 
под заштитом Унеска, као и други 
манастири и цркве на КиМ, српска 
православна културна баштина и 
да као таква, без обзира на статус 
КиМ, морају и остати.

Пећка патријаршија
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ЈЕСЕЊИ МОЗАИК 
ВАЖНИХ ТЕМА 

И ДИЛЕМА

П осле тропских врућина, септем-
бар нас је охладио на разне начи-
не. Прво су нас ови афрички и 

азијски сеобници завадили са традицио-
налним пријатељима Хрватима.

То традиционално пријатељство, иско-
вано у многим ратовима, пукло је на Пан-
товчаку, када је разбарушени и запењени 
њихов премијер почео да прича небулозе, 
све бежећи од својих српских имена и 
презимена и све желећи да добије који 
поен код Хрвата – оних бирача, којима је 
Шешељ помогао да изаберу Колинду за 
председницу која се на Ист риверу су-
срела са „непознатим председником слу-
чајне државе”, како рече господин пре-
мијер Републике Хрватске. Господски, не-
ма шта.

Са српске стране, дочекао га је рафи-
нирани дериват некадашњег радикала и 
државнички му очитао лекцију из ди-
пломатије. Тако је сироти Милановић по-
могао Вучићу да елегантно прескочи ка-
мен спотицања и задобије поене код ЕУ.

Онда је тај исти човек окренуо други 
профил: полицијом је спречио да разбије-
ни и покисли остаци опозиције оскрнаве 
постављање „камена мудрости” крај Саве. 
Тог камена из којег ће изронити Београд 
на води и „привући новим зградама више 
туриста од Будимпеште”, која углавном 
има стара здања, готово превазиђена. Уо-
сталом, видећемо то за тридесетак годи-
на.

А они који не могу да чекају толико, 
једва преживели пензионери, за разлику 
од ужег руководства Партије уједиње-
них пензионера (ПУПС), стављају камен 
спотицања ником другом до Уставном 
суду.

Да би тај исти пресудио о смањењу 
пензија, али ни по бабу ни по стричевима. 
Суд је ваљда узео у обзир и стричеве 
(ПУПС) који углавном не живе од пензи-
ја, па је, разуме се, пресудио по свена-
родном бабу.

У међувремену, бабо је наложио ми-
нистру Стефановићу да га учтиво замо-
ли за нове изборе. И овај је то јавно учи-
нио. Дакле, јавна је тајна да ће бити из-
бора. Све странке сада помно проучава-
ју целокупна дела барона Минхаузена.

У Црној Гори није у питању камење, но 
стијење. Спрема се закон по којем ће 
Мило, стамен ко стена, моћи да бира ми-
трополита Српске православне цркве 
(СПЦ). Кад већ не може римског папу. А 
тек је двадесетак година на власти.

Селектор Ђорђевић изгледа није чи-
тао Бранка Ћопића, па су српски орлови 
рано узлетели на Евробаскету. Но, ни че-
тврто место није неуспех у поређењу с 
фудбалом, где смо осамсто педесети на 
листи од стопедесетак репрезентација.

Само оном Нолету ниједан камен, па 
ни река „ролингстона” не може ништа. 
Ни Федерер, ни публика. У овој земљи, 
једини је он јачи од судбине, иако сви у 
хору певамо ту песму.

Драгутин Минић Карло

Традиционална 
манифестација 

сегединских Срба 
отпочела је 1. октобра 

у градском Дому 
народности, изложбом 

фотографија о 
манастиру Острог, 

подсећањем на старије 
бројеве Српског 

календара и 
предавањима Милана и 

Драгомира Дујмова

Н акон поздравних речи Боривоја 
Руса, председника Сегединске 
месне српске заједнице, о ка-

лендару као „скупу правила који уре-
ђује односе између разних времен-
ских интервала”, говорио је Борис Бе-
кић, секретар Самоуправе Срба у 
Мађарској. Он је објаснио и разлике 
између Јулијанског и Грегоријанског 
календара.

– Православна црква је схватила 
да се Јулијански календар мора ре-
формисати и ускладити са савреме-
ним достигнућима астрономске нау-
ке. Зато је сазвана конференција 
Православних цркава у Цариграду 
1923. године, па је Српска црква по-
слала на ту конференцију најкомпе-
тентније личности, на првом 
месту познатог научника др 
Милутина Миланковића, 
професора небеске механи-
ке на Београдском универзи-
тету. Његов предлог кален-
дара, као најбољи, прихва-
ћен је од стране учесника 
конференције.

Борис Бекић је у наставку 
свог излагања представио 
старија издања Српског ка-
лендара. Најстарији наш ка-
лендар, који се налази у Би-
блиотеци Самоуправе Срба 
у Мађарској, потиче из 1948. 
године, а представљени су и 
остали годишњаци.

Секретар земаљске српске 
самоуправе је у другом делу 
свог излагања, пажњу публи-
ке усмерио ка манастиру 
Острог, у Црној Гори. Група од 
двадесет троје Срба из Ма-
ђарске посетила је овај мана-
стир почетком септембра (о 

чему је СНН у прошлом броју објавио 
опширну репортажу).

У наставку прве вечери манифе-
стације, коју су организовале Сеге-
динска месна српска заједница и Са-
моуправа Срба у Сегедину, истори-
чар Милан Дујмов је домаћинима и 
њиховим гостима приближио делиће 
прошлости Срба из Ланчуга. Посетио-
цима је представио резултате својих 
истраживања, везаних за Србе у ба-
рањском насељу надомак Мохача, 
где данас живи само један Србин – 
Петар Тимотић, који се у ово село до-
селио пре тридесетак година.

Говорећи о прошлости ланчушких 
Срба, Дујмов је посебно подвукао да 
су Срби у овом делу Угарске живели 
још пре Велике сеобе Срба. Извор с 
почетка XVIII века наводи да је село 
било чисто српско, а и током тог сто-
лећа, становништво села су већим 
делом чинили Срби.

Предавач се осврнуо и на имена 
ланчушких Срба. Посебну пажњу је 
посветио некадашњем српском гро-
бљу, као и српској православној цркви 
за коју се тврди да је сазидана 1752. 
године, иако католички извори наво-
де 1737. годину.

Своје излагање Милан Дујмов је 
окончао освртом на прославу и про-
моцију 11. броја Барањских српских 
свезака у Ланчугу, цитирајући исто-
ричара Стевана Бугарског из Теми-
швара: „Свако село би требало да 

има једну свешчицу, 
ако не и више, за поче-
так. А за крај ћемо ви-
дети.”

Након овог зани-
мљивог историјског 
времеплова, уследио 
је такође, интересан-
тан историјско-књи-
жевни преглед Драго-
мира Дујмова, који је 
публици представио 
своју најновију књигу 
– „Огледало од зеле-
ног јасписа”. Он је 
признао да је ову сво-
ју књигу планирао да 
утка у једно велико 
капитално дело. Деси-
ло се, ипак, другачије, 

јер ће се догодине навршити 330 го-
дина од ослобођења Будима од Ту-
рака.

Аутор је публици представио „пре-
плитање прича и судбина припадника 
различитих религија – ислама, јудаи-
зма и хришћанства, и то кроз живот-
не путање главних протагониста ово-
га романа, Италијана Луиђија Ферди-
нанда Марсиљија, полиглоте, научни-
ка зналца религија, страсног карто-
графа, под чијим ће надзором 1699. 
бити повучена граница између хри-
шћанске Европе и Отоманског цар-
ства”. Уследила је потресна прича о 
страдању Исака Шулхофа, рабина 
Будимске ашкенаске заједнице, као и 
фрагменти из живота Чолака Мех-
медбега и тада још млађаног поруч-
ника српске милиције Јована Попови-
ћа, потоњег Текелије.

Посебно је занимљиво било ауто-
рово објашњење избора наслова. 
Драгомир Дујмов је признао да је, 
листајући интернет странице, до-
шао до Св. Николаја Жичког, од ко-
јег је заправо позајмио поетско ре-
шење звано „Огледало од зеленог 
јасписа”.

У наставку вечери, публика и пре-
давачи су још дуго разговарали о 
прохујалим историјским временима 
и истакнутим српским личностима. 
Двосатно историјско-књижевно дру-
жење привео је крају Боривој Рус.

П. М.

Дани српске културе у Сегедину

Мултимедијално вече о нашој прошлости

Борис Бекић

Милан и Драгомир Дујмов
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Међународни фестивал документарног филма у Будимпешти

Приказан „LogBook Serbistan” Желимира Жилника
У петак, 24. септембра, 2015. године, 

на Међународном фестивалу до-
кументарног филма, одржаном у 

прелепој згради биоскопа „Ураниа” у 
Будимпешти, приказан је вишеструко 
награђивани филм Желимира Жилни-
ка „LogBook Serbistan”. Oвај филм је 
део пројекта „Јачање медијских слобо-
да” и финансира се средствима из 
Европске уније, у реализацији продук-
ције Playground из Новог Сада.

Идеја на којој се заснива целокупан 
пројекат је да се пробуди свест гра-
ђана, али и медија, о правима и потре-
бама људи, који у Србију долазе тра-
жећи азил и спас од рата и сирома-
штва. Илегални мигранти из Северне 
Африке, Блиског и Средњег истока, на 
свом путу у бољи живот заустављају 
се у Србији, и смештени у прихватним 

центрима, пролазе период адаптације 
на начин живота и социјалне услове у 
Србији. У овом филму, поред социјал-
но-политичког контекста у коме они 
налазе себе, азиланти имају прилику 
да покажу своје вредности, да поста-
ну идоли са којима гледаоци могу да 
се поистовете и самим тим да разуме-
ју њихову судбину и патњу.

Сведочење азиланата, али и пред-
ставника државних институција и не-
владиних организација, делови су 
приче о систему азила, кроз који сва-
кодневно пролазе на десетине људи 
из Сирије, Авганистана, Еритреје, Со-
малије, Гане и других удаљених зема-
ља. Тешки услови пута, коришћење 
услуга кријумчара, а потом и борба 
за остваривање основних права, само 
су део препрека са којима се суоча-

вају тражиоци азила непосредно пре 
уласка у Србију, на свом, често више-
годишњем путу до жељене слободе.

Пројекат говори о основним појмо-
вима о азилу у Србији, законским 
процедурама кроз које пролазе тра-
жиоци азила и илегални мигранти. 
Истовремено, пројекат покушава да 
прикаже слику коју онии мају о сво-
јим домаћинима.

Циљ највећег броја миграната су 
западне земље и материјална сигур-
ност. Међутим, неки остају у Србији, 
уморни од дугог путовања, уплашени 
од будуће неизвесности и већ помало 
привикнути на живот у Србији, нада-
јући се да ће се можда заљубити, на-
ћи посао, обезбедити услове за жи-
вот породице и да ће се, можда, јед-
нога дана нешто променити.

Ова доку-драма у трајању од 94 
минута, премијерно је приказана у 
јуну 2015. године на Међународном 
фестивалу документарног филма у 
Загребу. Након емитовања на РТВ 
Војводине, филм „LogBook Serbis-
tan” наставља свој фестивалски жи-
вот.

Rедитељ филма Желимир Жил-
ник, рођен је 1942. године у Нишу, а 
живи и ради у Новом Саду. Аутор је 
великог броја документарних фил-
мова, од којих су многи добитници 
награда на домаћим и међународ-
ним фестивалима. Жилник је ствара-
лац доку-драме као посебног филм-
ског жанра, који се бави социјалним, 
економским и политичким питањима 
из свакодневног живота.

К. П.

Промоција у Библиотеци за стране језике

Ново светло на Венцловићев сентандрејски буквар

П оздрављајући присутне, ди-
ректор КДЦСМ-а Милан Ђурић 
подсетио је још једном да се 

„воз Месеца српске културе” захук-
тао обилазећи места у Мађарској и 
да га је могуће ухватити свакога да-
на према објављеном програму, и за-
хвалио се Библиотеци за стране јези-
ке на дугогодишњој успешној сарад-
њи.

Књигу су представили аутори: др 
Димитрије Е. Стефановић, који је 
приредио српскословенски текст и 
рашчитавање по изговору и проф. др 
Томислав Јовановић, који је урадио 
превод на савремени језик.

Вечери посвећеној писаном споме-
нику од изузетног значаја за српску 
културу, поред осталих су присуство-
вали и Вера Пејић-Сутор, председница 
Самоуправе Срба у Мађарској и руко-
водиоци институција у њеном саста-
ву – Културног и документационог 
центра, Педагошког и методолошког 
центра, Српске школе „Никола Тесла” 

и „Српских недељних нови-
на”, а такође и Смера за срп-
ски језик и књижевност Уни-
верзитета „Етвеш Лоранд” у 
Будимпешти.

Заменик директора Би-
блиотеке за стране језике је, 
поздравивши присутне, под-
сетио да ова институција чу-
ва дела Вука Караџића, Јована Јова-
новића Змаја, Иве Андрића, Милоша 
Црњанског, Драгана Великића и дру-
гих српских књижевника.

Др Стефановић је истакао да из 
сентандрејске радионице потичу 
многе рукописне странице и да из ње 
израста и најпознатији лик сентан-
дрејске групе, писац и преписивач Га-
врил Стефановић Венцловић, за којим 

је остало око 20.000 страница кали-
графског рукописа. На обали Дунава, 
у Сентандреји, данас један усамљени 
камени крст означава место некада-
шње Цркве Св. Луке са преписивач-
ком школом и радионицом, основа-
ном одмах након Велике сеобе.

– Желим да се захвалим уреднику 
издавачке куће „Венцловић”, профе-
сору Петру Милошевићу, који је уло-

жио труд да се ово дело об-
јави, као и Културном и доку-
ментационом центру под чи-
јим окриљем ради радиони-
ца „Венцловић” – нагласио је 
др Димитрије E. Стефановић.

Гост из Београда, проф. др 
Томислав Јовановић нарочи-
то је истакао потребу за ис-
траживачким радом овакве 
врсте и додао:

– Баш негде у близини, у 
Сентандреји и околини, по-
стоји обиље рукописа и ру-
кописних књига из овог пе-
риода, који чекају да буду 
„откривени” и обрађени, што 
је задатак представника 

млађе генерације.
Разговор о књизи употпуњен је 

примерима српско-словенског и са-
временог српског језика, које су про-
читале ученице гимназије, и пригод-
ним музичким програмом чланова 
хора „Свети Димитрије”, који су отпе-
вали песму „У Будиму граду” и Сен-
тандрејску химну.

Д. Б.

Након промоција у Београду, Панчеву, 
Бања Луци и на Универзитету „Етвеш Лоранд”, 

још једно представљање целовитог издања 
„Венцловићевог сентандрејског буквара 1717” 

приређено је 21. септембра и у Библиотеци 
за стране језике у Будимпешти

ПОДРШКА 
МИНИСТАРСТВА 
КУЛТУРЕ СРБИЈЕ

„Венцловићев сентандрејски 
буквар 1717” представља фототип-
ско издање са рашчитаним тек-
стом и савременим преводом, а 
угледало је светлост дана захва-
љујући заједничком труду два из-
давача: Радионице „Венцловић” 
Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској и куће 
„Арте” из Београда, а објављива-
ње је помогло и Министарство 
културе Републике Србије.
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КУЛТУРАКњижевни сусрети у Будимпешти

Пета вожња „Пештанским књижевним омнибусом”

С ве присутне учеснике и госте – 
„браћу у језику”, у име органи-
затора манифестације која је 

по пети пут одржана у Српском кул-
турном центру, у срцу Будимпеште, 
поздравио је директор те установе 
Милан Ђурић, подсетивши још јед-
ном да култура и уметност не позна-
ју границе.

– Наш Месец српске културе у 

Мађарској, део је добре енергије ши-
рења српске културе и уметности, 
која се преноси и на сличним мани-
фестацијама и у Темишвару, Паризу и 
свуда где постоји српски живаљ. Ве-
черас имамо госте из Србије, Румуни-
је, Аустрије, Немачке, Француске, 
Словеније, а са нама су и домаћи ау-
тори и наши студенти и ђаци – рекао 
је Ђурић.

Као специјални гост вечери, из 
Београда је стигао академик Матија 
Бећковић чији су стихови, изговорени 
на само њему својствен начин, на 
тренутке потресали, натерали сузе на 
очи, али и насмејали публику у Срп-
ском културном центру. Изговарају-
ћи стихове познате песме Вера Па-
владољска, која је посвећена Матији-
ној супрузи, затим Лазар, Косово по-
ље, Прича о Светом Сави и читајући 
делове из књиге Рече ми један чоек, 
Бећковић је одушевио све присутне, 

побрао аплаузе, а затим и стрпљиво 
одговарао на позиве за заједничко 
фотографисање након ове вечери.

У програму су учествовали и књи-
жевници рођени у Мађарској Петар 
Милошевић и Драгомир Дујмов, из 
Румуније су стигли песник Славомир 
Гвозденовић – уредник часописа 
„Књижевни живот” и списатељица 
Љубинка Перинац-Станков – уредни-

ца недељника Наша реч. Мађарски 
превод своје књиге Љуте приче 
представио је познати сатиричар 
Александар Чотрић. Реч је о издавач-
ком подухвату Самоуправе Срба у 
Мађарској, чији је садржај на мађар-
ски језик превео Светислав Недучић, 
а рецензију написао др Драган Јако-
вљевић, професор српске књижевно-
сти на Универзитету „Етвеш Лоранд” 
у Будимпешти (који се на овој мани-
фестацији такође представио својим 
стиховима). У предговору књиге, по-
ред осталог пише:

„Пажљивим читањем прича које су 
пред нама, долазимо до закључка да 
су претензије овог сатиричара дале-
ко амбициозније, али и суптилније од 
намере да се читалац насмеје, иако 
аутор и тај циљ успешно постиже. 
Чотрићевим особеним литерарним 
поступком и његовим истанчаним 
осећајем за детаље, читалац на духо-
вит начин бива поучен, упозорен и 
усмерен у правцу оптимистичког 
тражења пута за излазак из невеселе 
збиље, чак и онда када за оптимизам, 
површно посматрано, нема много ра-
злога. Иако су ситуације и актери ко-
ји се појављују у причама Алексан-
дра Чотрића изникли из српског, од-
носно балканског поднебља, димен-
зија његових осврта и духовитих за-

кључака је универзална и лако препо-
знатљива у читавом нашем региону”.

У име аустријске Просвјете при-
сутне је поздравила професорка срп-
ског језика Светлана Матић, стихове 
на немачком и македонском језику 
рецитовала је Костадинка Ђорђев-
ска, о србистици су говорили профе-
сори из Бања Луке Миленко Саџак и 
Душко Певуља, а публици су се пред-
ставили и чланови Уметничке групе 
Арте коју предводи познати књи-
жевник Миодраг Јакшић: Владимир 
Пешић, Александра Радаковић и Ми-
рослава Павловић, док су из Словени-
је по први пут на овој манифестацији 
учествовале Александра Јелушић и 
Весна Речник.

Њима су се на сцени придружили 
Радивој Галић, Драгана Меселџија, 
Милица Лилић, Даница Додић, До-
брила Боројевић, а вече су успешно 
окончали студенти српског језика Јо-
вана Вечић, Хана Чамџија, Митар Кр-
кељић и Габор Бенце. Кроз вече обоје-
но емоцијама, заносом и уметничком 
енергијом, одушевљену публику 
успешно су провели водитељи Диана 
Ђурић и Радивој Галић.

Пред почетак Пештанског књи-
жевног омнибуса, исте вечери, на сце-
ни у Нађмезе улици, љубитељи писа-
не речи имали су прилику да прису-
ствују представљању сабраних дела 
српског књижевника, оснивача срп-
ске драме, првог и једног од најбо-
љих српских комедиографа, Јована 
Стерије Поповића, у издању Стери-
јиног позорја. О Стеријином значају 
за сценску уметност и најзначајнијем 
позоришном фестивалу у Србији и 
региону, односно издавачкој делат-
ности у оквиру исте куће, говорили 
су гости из Новог Сада Горан Ибрај-
тер, уредник Фестивалског центра 
Стеријиног позорја и Мирослав Ра-
доњић, директор те манифестације. 
Током промоције, представљена су и 
друга значајна издања ове издавачке 
куће, као и часопис Сцена, који деце-
нијама прати дешавања у позоришној 
уметности.

Добрила Боројевић

Више од двадесет песника, писаца, професора 
језика и књижевности, новинара, уредника и 

студената србистике, поделило је радост 
припадања Пештанском књижевном омнибусу и 
говорило стихове или прозу на српском, али и на 
словеначком, македонском, па и немачком језику

ПРИЗНАЊА ИЗ СРБИЈЕ ЗА СРПСКИ 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР У БУДИМПЕШТИ

Александар Чотрић је у име Народне скупштине и Удружења књи-
жевника Србије уручио два висока признања директору Културног и до-
кументационог центра Срба у Мађарској Милану Ђурићу. Скупштински 
Одбор за дијаспору и Србе у региону и управа Удружења књижевника 
Србије, наградили су својим свечаним плакетама ову установу, за доса-
дашњи рад на очувању и развоју српске културе и неговању српског је-
зика и писма. У образложењу су посебно истакнути петогодишњи напо-
ри колектива Центра у организовању Пештанског књижевног омнибуса и 
огромне енергије уложене у припрему и реализацију манифестације 
Месец српске културе у Мађарској.

Истакнута је, такође, и агилност Културног и документационог центра 
на успостављању веза и сарадње са матичном земљом Србијом и њеним 
институцијама.

Милан Ђурић и Александар Чотрић

Матија Бећковић



6 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Духовност Храмовне славе на југу Мађарске

У српским срединама свечано прослављена Мала Госпојина

У Сантову је 19. септембра пра-
знована храмовна слава и то у 
знаку 115. годишњице постојања 

месног српског православног храма и 
званичног окончања радова на кров-
ној конструкцији светиње. У исто вре-
ме одржани су и „Дани српске култу-
ре у Сантову”.

Месним Србима су се у прослави 
заштитника српске светиње прикљу-
чили и Срби из мађарског и хрватског 
дела Барање, као и бројни припадни-
ци других вероисповести, мештани и 
пријатељи сантовачких Срба.

У сантовачком српском православ-
ном храму, свету архијерејску литур-
гију, уз саслужење свештенства, слу-

жио је епископ будимски Лукијан, а 
појао петочлани „Београдски мушки 
хор” под управом Ђорђа Томића. У 
склопу литургије поздравне речи 
преосвећеном владики Лукијану упу-
тио је јереј Јован Бибић, парох санто-
вачки, који је нагласио да је за обно-
ву кровне конструкције уложено 
много труда.

– Сада су сви спремни да наставе 
започети рад на улепшавању светиње 
посвећене Рождеству Пресвете Бого-
родице – рекао је отац Бибић.

Обраћајући се свештеницима и 
верницима епископ је у својој пропо-
веди истакао приврженост сантовач-
ких Срба светосавској православној 
вери и Српској православној цркви:

– Храм божји то сте ви. Зашто? За-
то што у срцима носите, односно но-
симо Бога. И треба да га носимо, да 
чувамо оно што су нам стари остави-
ли, а оставили су нам дивне светиње. 
Али, и оно што мало ко има, то је ве-
ра наша света, светосавска и право-
славна. Она нас учи не само из Свето-
га писма, него и из светог предања, 
што је корисно и за овај, али и за веч-
ни живот – рекао је епископ Лукијан 
и подсетио да је Богодевојчица, Пре-
света Богородица, одиграла велику 
улогу у животу људског рода.

– Треба да сејемо реч Божју. И 
речју и својим делом треба да потвр-
димо своју веру прадедовску – пору-
чио је преосвећени владика.

Након беседе епископа уследио је 
опход цркве – литија. Том приликом је 
владика, пред самим улазом, прочитао 
молитву обновљења храма, а потом и 
освештао светињу у знак окончања ра-
дова на реконструкцији крова цркве.

Пред сам крај свете литургије, уз 
благослов владике Лукијана, јереј Јо-
ван Бибић је у знак захвалности, ак-
тивистима који су се посебно истакли 
приликом обнове крова, уручио „Гра-
мату” Будимске епархије. Признање 
су добили: Радован Јелашић, уместо 
кога је признање преузео његов отац 
Марко, Тивадар Теодор Шољмоши и 
Родољуб Шишковић, који нам је тим 
поводом рекао:

– Нисам се надао признању. Ја сам 
дао новац. Банке пропадају, па сам 
тако мислио да је много корисније и 
племенитије да новац приложим цр-
кви. Хтео сам да остане у тајности, 
али, ево, није ми успело. Радујем се 
овом признању.

После преподневне свете архије-
рејске литургије, организован је све-
чани славски ручак у једном од уго-
ститељских објеката у селу. Вечерње 
је, у присуству завидног броја верни-
ка, почело у 15.30 часова. Свечану 
славску беседу одржао је архиман-
дрит Стефан Стокић, који је између 
осталог рекао:

– Рођење Пресвете Богородице 
представља радост целоме свету. За-
што? Зато што је, у ствари, са њом 
дошао Господ Исус Христос на овај 
свет. Он је због ње и кроз њу постао 
човек и дао нам све што нам је као 
Богочовек могао дати. Пресвета Бо-
гомајка, рађајући Господа Христа, 
родила је спасење свету.

У оквиру вечерња, јереј Јован Би-
бић и Нада Бунчић-Ђурић, председ-
ница Самоуправе Срба у Сантову, по-
делили су захвалнице свима који су 
материјалним прилозима допринели 
успешној реконструкцији крова срп-
ског православног храма. Потом је, у 
порти светиње уприличен свечани 
чин резања славског колача и благо-
сиљања кољива. Кумовали су Милева 
и Божидар Путник из Новог Сентива-

на, који су светињи као дар приложи-
ли нови путир. Дародавцима се за-
хвалио јереј Бибић.

Са сузама у очима, кума славе Ми-
лева Путник нам је рекла:

– Драго ми је што сам могла да ку-
мујем на слави у Сантову. Све сам 
старија, а овде до сада нисам била 
кума. Жеља ми је била да се одужим 
свом Сантову. Мило ми је што је све 
лепо организовано, желим и даље да 
долазим у цркву и негујем наше лепе 
обичаје. Сантово ће ми увек бити у 
срцу.

За следећу годину кумства се при-
хватила госпођа Златица Горјанац. По 
окончању вечерња, у порти храма, 
уследио је пригодни културни про-
грам: наступили су чланови КУД-а 
„Весели Сантовчани”, а затим су про-
слава Мале Госпојине и манифестаци-
ја „Дани српске културе у Сантову”, 
коју је суфинансирао Културни и до-
кументациони центар Срба у Мађар-
ској, окончане монодрамом „Милица 
Стојадиновић Српкиња”, коју је у уго-
ститељском објекту „Теахаз” извела 
глумица Боба Латиновић (о чему смо 
известили у претходном броју СНН-а).

Српски православни верници из Батање, Сантова, 
Вашархеља и Сирига, чији су храмови посвећени 

празнику Рођење Пресвете Богородице, свечано су 
прославили свог патрона

Сантово

Сантово

Вашархељ
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Духовност

Вјечнаја памјат
Мара Шевић-Мориц

(1949–2015)

Т ужно су одјекивала звона де-
шчанске српске православне 
цркве 18. септембра ове годи-

не. Српска заједница у Десци изгу-
била је још једног свог члана. У 66. 

години живота, након дуге и тешке 
болести, преминула је Мара Шевић-
Мориц, дугогодишњи културни ак-
тивиста, утемељивач и некадашњи 
руководилац Културно-уметничког 
друштва „Банат”.

Своју јединицу и мезимицу, мајка 
Кристина и отац Младен васпитали 
су у духу љубави према нашој вери, 
језику и култури. То се показало већ 
у њеним младим годинама, када је 
постала члан тадашње Дешчанске 
српске фолклорне групе, у којој је 
научила да игра и пева. Нажалост, 
рад групе је престао, а она је зајед-
но са својим вршњацима увек тра-
жила прилику да заиграју и запевају 
српске песме.

Пошто се крајем 60-их година 
прошлог века окупила група младих 
који су били жељни учења српских 
игара и песама, Мара је одмах поче-

ла да их подучава. Постала је руко-
водилац групе. Сав организациони 
рад преузела је на себе и 1973. годи-
не, под њеним вођством, основан је 
КУД „Банат” у Десци. Овом реноми-
раном друштву, темеље је постави-
ла Мара, а и касније је помагала и 
давала савете, када је то било по-
требно.

Она је својим радом умногоме 
допринела томе да 2002. године у 
Десци буде одржана Европска смо-
тра српског фолклора, која се у 
историјату ове манифестације до 
данас сматра најуспешнијом. Кћер-
ку Дору и сина Мирослава васпита-
ла је тако да и они крену њеним пу-
тем. И они су много година провели 
у друштву „Банат”.

Мара је била активна и у дру-
штвеном животу народности, на ме-
сном и жупанијском нивоу, и много 

је учинила за популаризацију КУД-а 
„Банат”.

Као и њени преци, и она је увек 
била одана својој вери и светињи у 
Десци, а када је била у могућности, 
даривала ју је и помагала. Једно 
краће време била је председник цр-
квене општине и члан црквеног хо-
ра. Није било српске приредбе у Де-
сци, а да јој она није присуствовала 
и пружала подршку.

Нажалост, последње године про-
вела је борећи се с болешћу. Највећу 
битку је изгубила, а на последњи и 
најдужи пут, на дешчанском гробљу, 
24. септембра, поред ожалошћеног 
супруга, кћерке, сина и њихових по-
родица и родбине, испратили су је и 
чланови КУД-а „Банат”, многобројни 
пријатељи и поштоваоци.

Нама, који смо од ње учили, оста-
ће заувек у сећању њен благи осмех, 
топла реч и савети којих ћемо се 
увек сећати. Нека јој је слава и вјеч-
наја памјат.

КУД „Банат”

И овогодишња храмовна слава у 
Сантову је тако била доказ да се у 
том селу верно чувају славски обича-
ји и негује приврженост мештана 
свом православном храму, који је по-
свећен Пресветој Богородици. Зато 
већ сада размишљају о наставку ре-
новирања цркве.



С вечаности у част Мале Госпоји-
не настављене су сутрадан, 20. 
септембра, у Вашархељу. У 

центру ове варошице у Жупанији 
Чонград, налази се православна цр-
ква која је такође посвећена Рођењу 
Пресвете Богородице. У њу долазе не 
само малобројни месни српски пра-
вославни верници, већ то чине и бу-
гарски, румунски, грчки и руски ста-
новници овог града. Свету литургију 
служили су протонамесник Павле 
Каплан, парох сегедински и протона-
месник Светомир Миличић, парох де-
шчански, који је администратор ва-
шархељске парохије.

Након молитве, уследио је чин ре-
зања славског колача и благосиљања 
кољива. Припремио их је овогоди-
шњи кум славе Атила Милан Тот, чији 
корени са мајчине стране потичу из 
Батање. Кумства се за наредну годи-
ну прихватио Шандор Александар Јо-
саи, познати иконописац из Вашархе-
ља, који се прошле године прекрстио 
и из реформатске прешао у српску 
православну веру.

После резања колача, протонаме-
сник Светомир Миличић одржао је 
пригодну беседу. У проповеди је ис-
такао лик и духовну величину Пре-
свете Богородице и подвукао значај 
њене овоземаљске мисије. Потом се 
захвалио свим парохијанима и куму, 
на уложеном труду око припремања 
храмовне славе. Овогодишњу про-
славу је својим звуцима увеличало и 
црквено звоно. Захваљујући елек-
тричном уређају, од сада ће свака 
литургија бити праћена звуцима зво-
на, што представља велику радост за 
православну заједницу у Вашархељу, 
коју предводе о. Светомир Миличић 
и Душица Пандуровић, старатељ ме-
сног српског православног храма.

Светиња је и споља и изнутра у 
потпуности обновљена, али Вашархе-

љани у будућности желе да реализу-
ју рестаурацију и конзервацију поје-
диних икона. У зависности од сред-
става, разматраће се и обнова литије 

и старе заставе, пошто оне од 1930. 
године нису биле рестауриране.

Посла и планова има, а прослава 
малогоспојинске храмовне славе у 

Вашархељу приведена је крају слав-
ским послужењем за све присутне.



Н из малогоспојинских храмов-
них слава, одржаних у Мађар-
ској, окончан је у Сиригу, где 

је 26. септембра прослављена за-
штитница српског православног хра-
ма. Преподневна света литургија, ко-
ју је служио протонамесник Павле 
Kаплан, парох сегедински и админи-
стратор сиришке парохије, протекла 
је у присуству скрoмног броја верни-
ка, који су сваку реч свог духовног 
пастира пропратили са посебном па-
жњом. У оквиру славске беседе о. Ка-
план је говорио о животу Пресвете 
Богородице, њеној човечности и уло-
зи на путу према спасењу.

После беседе уследила је литија, 
као и освећење нових тепиха, које је 
храму поклонио Милан Петков са су-
пругом Милицом. По завршетку свете 
литургије, уприличен је славски ру-
чак, који је финансијски помогла Се-
гединска месна српска заједница.

У оквиру вечерњег богослужења, у 
присуству већег броја верника је, у 
црквеној порти, пререзан славски ко-
лач и благосиљано кољиво. Кумовала 
је Катика Владисављев, која је са су-
пругом Миланом помогла да се обно-
ве полиелеје, као и да се досадашње 
сијалице замене штедљивим. За сле-
дећу годину кумства се прихватила 
госпођа Зорка Владисављев.

У порти је затим уприличено и при-
годно послужење, а потом је наста-
вљено дружење и ћаскање о различи-
тим темама. Било је речи и о уклања-
њу штете, коју је нанела олуја (о чему 
смо писали у једном од претходних 
бројева нашег недељника). Тада је 
страдало дрвеће у порти светиње, а 
Сирижани су поломљене гране исе-
кли и порту довели у ред. За улепша-
вање простора око светог храма по-
бринуо се сиришки посланик већин-
ске самоуправе Сегедина, господин 
Ото Беркеши. (О прослави храмовне 
славе и „Дана српске културе у Бата-
њи”, детаљније на 12. страни.)

Предраг Мандић

Вашархељ
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УМЕТНОСТ

О тварање изложбе слика Дани-
це Кузманов-Петков, ликовне 
уметнице из Румуније, претхо-

дило је пројекцији два документарна 
филма из већ добро познате Филмске 
радионице „Српског екрана”, аутора 
Снежане Миливојевић и Ђорђа Ши-
балина.

– Дана Петков стиже нам из Теми-
швара и припада српском корпусу у 
Румунији са којим ми, Срби из Ма-
ђарске, имамо добре и веома живе 
везе већ дуги низ година. Данини 
флорални мотиви и топле боје улеп-
шале су нам ово кишно вече, а своје 
знање и таленат осим са публиком, 
она дели и са ученицима Српске гим-
назије „Доситеј Обрадовић” у Теми-
швару, у којој предаје ликовну умет-
ност – рекао је на отварању изложбе 
Милан Ђурић, директор СКДЦ-а, по-
здравивши и Славомира Гвозденови-
ћа, председника Савеза Срба у Ма-
ђарској, који је учествовао у програ-
мима „Месеца српске културе у Ма-
ђарској.”

– Веома ми је драго што сам ове 
вечери имала прилку да се предста-
вим српској публици у Будимпешти. 
Излагала сам већ у Мађарској, али 
је ово моја прва изложба у овом ле-
пом изложбеном простору Српског 
културног центра. Члан сам Умет-
ничке групе „Арте”, учествујем на 
различитим колонијама, а ми у Те-
мишвару организујемо традицио-
налну колонију „Дани преображе-
ња” – изјавила је за наш лист је Да-
на Петков.

Добро расположење пренело се и 
у пројекциону салу, у којој су посети-
оци имали прилику да погледали 
филмове: „Портрет књижевника Дра-
гомира Дујмова” и „Са друге стране 

фронта”, аутора Снежане Миливоје-
вић и Ђорђа Шибалина.

Филм о професору Српске школе у 
Будимпешти и књижевнику Драгоми-
ру Дујмову, открио је неке детаље, 
можда мање познате публици која 
воли и познаје његова литерарна де-
ла, или генерацијама које су се од-
школовале у Српској школи. „Пор-
трет књижевника Драгомира Дујмо-
ва” прави лепу паралелу од детињих 
дана и прве школе у Каћмару, преко 
породичних успомена из Сантова до 
доласка у велики град на школовање 
и каснијег опредељења за професу-
ру.

Након портрета познатог суграђа-
нина, уследио је документарни филм 

„Са друге стране фронта”, који прича 
причу о српским војницима у аустро-
угарској војсци, у Првом светском ра-
ту, објашњавајући њихове животе у 
ратним временима, покушаје да из-
бегну да „пуцају на браћу”, спрем-
ност да дезертирају, па чак и да се 
самоповређују, како би се прикључи-
ли другој страни.

– Филм о нашим ратницима на ау-
стро-угарској територији колегиница 
Снежана Миливојевић и ја радили 
смо за обележавање стогодишњице 
почетка Великог рата, у којем су уче-
ствовали и животе дали бројни наши 
сународници „са друге стране фрон-
те”. Ово није прича којом су се бавили 
други аутори, управо зато смо је ура-
дили ми, јер је то наша прича, коју ми 
најбоље осећамо и зато смо управо 
ми морали да је испричамо. Битно је 
да је погледа наша публика, али и пу-
блика на мађарској телевизији – об-
јаснио нам је Ђорђе Шибалин, један 
од аутора филма.

Д. Б.

Програм испуњен визуелним уметностима, 
сликарским платнима и упечатљивим 

филмским сликама, окупио је 25. септембра у 
сали будимпештанског Српског културног центра 

поштоваоце аутора и њихових остварења

Познати београдски глумци гостовали у Будимпешти

Шаљива прича о нама, нашим таштама и свекрвама

П окушавајући да дају одговре 
на питања волите ли своју та-
шту, или своју свекрву, колико 

сте пута чули све њихове савете, по-
кушали да испуните њихове жеље и 
очекивања и шта да радите када оне 
реше да у посети остану много дуже 
него што сте очекивали, публику су 
до суза насмејали познати београд-
ски глумци: Љиљана Благојевић, Со-
ња Кнежевић, Калина Ковачевић и 
Милош Ђорђевић.

– Било је задовољство играти пред 
препуним гледалиштем овде у Будим-
пешти. Публика је одлично реаговала 
на местима на којима заиста увек сви 
реагују и ту нема разлике где пред-
ставу играмо. Људи су жељни смеха и 
добре комедије, а ово је прича о поро-
дичним односима, о садашњем тре-
нутку у којем живи двоје младих, без 
правог посла за који су се школовали и 

њиховим релацијама са свекрвом и 
таштом, о неким општим људским пи-
тањима која сви препознају, као што 
су на пример деца или унучићи. Извр-
стан савремени текст написала је мла-
да ауторка Милица Константиновић – 
рекла је након представе глумица Љи-
љана Благојевић, која је по други пут 
играла у Будимпешти.

– Већ претходног пута, када сам 
овде била са колегиницом Љиљаном 
Лашић, разговарали смо о могућем 
учешћу на манифестацији „Месец 
српске културе у Мађарској”. Желим 
да се захвалим организаторима, Срп-
ском културном и документационом 
центру, Диани и Милану Ђурићу, као 
и оцу Лазару Пајтићу који је помогао 
око организације и нашег доласка.

Поред свекрве Босе – Љиљане 
Благојевић, коју српска публика до-
бро познаје из бројних позоришних 

представа, али и филмских и ТВ 
остварења (а воли још од првог поја-
вљивања у Кустуричином филму „Се-
ћаш ли се Доли бел?”), сјајну глумач-
ку екипу чинили су и Соња Кнежевић 
у улози таште Соке, док је лик кћер-
ке тумачила Калина Ковачевић, која 
је глумачки таленат наследила у по-
родици. Глумац Милош Ђорђевић у 

представи се појављује у улози мужа 
и зета.

Представу „Босин и Сокина” на сце-
ни „Етвеш 10” у Будимпешти, имали су 
прилику да погледају и ђаци Српске 
гимназије „Никола Тесла”. Они су чи-
нили добар део младе публике, којој 
је ова представа можда највише и на-
мењена. Д. Б.

Да је српска публика у Мађарској жељна смеха и 
добре комедије, показало је гостовање 

глумачке екипе из Београда, са представом 
Звездара театра „Босин и Сокина”, у режији Југа 
Радивојевића, која је 27. септембра одиграна на 
сцени Дома културе „Етвеш 10” у Будимпешти

Вече визуелних уметности у Српском културном центру

Слике Дане Петков и филмске приче будимпештанских аутора
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животни стилС амо да завршим факултет. Да 
нађем посао. Да се удам. Да ро-
дим дете. Да деца порасту. Да 

се преселимо у већи стан. Да добијем 
већу плату. Да смршам… За неке же-
не, читав живот стоји у императиву 
„само да” и очекивању да након ње-
говог остварења дође срећа. Али, она 
упорно измиче. Чак и кад остваримо 
један циљ, појављује се следећи, за-
довољство и испуњеност опет „беже” 
и делује као да никако не можемо да 
изађемо из овог зачараног круга.

Модерно друштво нам никако не 
помаже. Оријентисаност ка циљу по-
стала је мантра XXI века. То се тражи 
у послу, али и у приватном животу, 
где се, такође, смишљају стратегије 
налик оним у бизнису како би се до-
шло до циља. Психолог и животни 
тренер Маријана Вилимоновић слаже 
се да је друштво један од „криваца” 
за то што су неке жене склоне да ци-
љеве претворе у опсесију.

Много је примера људи који су 
упропастили свој живот дозволивши 
да им циљ постане примаран. Па та-
ко, није реткост да жене које су оп-
седнуте удајом, заврше у браку са 
првим на ког налете или да се бацају 
на ригорозне дијете и пристају на 
сумњиве хируршке методе како би 
удовољиле опсесији да буду лепе. Не 
патимо само ми, већ и људи који нас 
воле. Када најближи људи почну за-
бринуто да нам говоре како нас више 
не препознају и да моле да одустане-
мо и успоримо, време је да разми-
слимо како их не бисмо отерали од 
себе.

Управо је у мноштву захтева про-
блем. Чак и кад остваримо један циљ, 
појављује се следећи, а задовољство 

оствареним је краткорочно или непо-
стојеће. Овде, ипак, треба разликова-
ти две групе људи. Прву чине они ко-
ји нису незадовољни таквим стањем. 
Штавише, они уживају у изазову и 
процесу долажења до зацртаног ци-
ља више него у њему самом, па зато 
себи одмах постављају наредни.

– Друга група људи не може да 
доживи задовољство оним што је 
остварено, јер размишља о свему 
оном што још треба да постигне. Ова 
група људи више придаје значај нега-
тивним странама онога што већ посе-
дује. Никада јој није довољно или до-
вољно добро, обраћа пажњу на оно 
што се није догодило, а могло је. 
Другачији начин размишљања може 
повећати степен задовољства код 
оваквих особа – каже психолог.

У опасности су и људи који циљ из-
једначавају са идеалом, јер тада по-
стоји велика вероватноћа да се ра-
звије опсесивно понашање како би се 
он остварио. Фокусирајући се на јед-
ну ствар, губимо из вида ширу слику 
и уживање у путу који је, уверавају, 
многи стручњаци, знатно важнији од 
самог циља.

Живот без циља, друга је крајност 
ове приче која, такође, није добра.

– Како би изгледао човек који не-
ма више ниједну жељу, нити циљ? 
Има и таквих, и то нажалост не зато 
што су испунили све своје циљеве, 
већ зато што су од њих одустали или 

их обезвредили – опомиње Маријана 
Вилимоновић.

Нису само жене склоне да циљеве 
претворе у опсесију.

– Мушкарци су у позицији у којој 
постоји већа опасност да се циљ у 
старту дефинише из погрешног угла, 
у виду нечег опипљивог, вид љивог, 
материјалног (стан, ауто, плата, по-
сао). Заправо, то нису циљеви, већ 
средства, инструменти који служе за 
остваривање правог циља, а то је увек 
субјективни осећај, емоција, стање, 
доживљај – истиче психолог. 

Психолошко саветовалиште

Када циљ постане опсесија
Зашто неки људи своје животе претварају 

у мноштво захтева? Ако нам се све сведе на девизу 
„још ово, па ћу да уживам”, морамо да будемо 

спремни на последице

О д њих тројице, Кордић је најви-
ше био спреман да поново при-
хвати унију. Он се у потаји до-

дворавао новом загребачком биску-
пу, Петру Петретићу, и чинио многе 
ствари како би једнога дана био хи-
ротонисан за гркокатоличког биску-
па. Непрестано је обилазио 
Вараждински и Карловачки 
генералат и прикупљао пот-
писе и печате многих краји-
шких војвода. У том подухва-
ту свесрдно су га потпомага-
ли и бискуп Петретић, а тако-
ђе и генерал Лезли. Но, обич-
ни српски граничари нису 
прихватали Кордића. Они су 
се здушно определили за „ка-
луђера из Ђура” Гаврила Ми-
јакића. У народу се већ тада 
навелико говорило да отац 
Гаврило никада ни један праг 
не прекорачује сам. Са њим 
би на врата увек улазиле три 
пратиље: пажња, брига и љу-
бав.

Бискуп Петретић се изри-
чито залагао за Кордића. У 
свом писму посебно је нагла-
сио да су од марчанских епи-
скопа једино Симеон Врета-
нијски и Василије Предојевић 
били прави гркокатолички би-
скупи, а да су сви остали, 
Максим и Гаврило Предоје-
вић, те Сава Станиславић, са-
мо привидно били унијати. 

Максим уопште није испо-
штовао царску наредбу. Уме-
сто Рима, отишао је у Пећ где 
га је патријарх Пајсије Јање-
вац посветио за православног 
епископа вретанијског. Пе-
третић је озлојеђено изве-
штавао цара како је почетком 
1631. године, на Максимов по-
зив, српски патријарх у прат-
њи софијског и влашког архи-
епископа Јефтимија Царигра-
ђанина, посетио Војну краји-
ну.

Петар Петретић је очајно 
наводио и писмо лепавинских 
монаха. Пишући бечком цару, 
на трен се присети, како је са 
згражавањем читао њихову 
молбу: „Немојте нами писати 
у лист унијатство зашто су 
наши људи неучени тому. Да 
би то чули наши Власи, то би-
смо ми сви по злу лоше про-
шли и наш клоштар (мана-
стир), а њега, Кордића, би си-
ромаха на комаде сасјекли.”

Загребачки бискуп је једва 
успео да обузда свој гнев, и 

да гласно не опсује „матер свим пре-
вртљивим влашким калуђерима.” Но, 
у себи је, поред ових ружних речи, 
изговорио и много страшније псовке. 
Није изоставио ни клетву са којом је 
богато засипао све „сервијанске јере-
тике и расколнике.”

Петретић није сметнуо с ума ни 
онај немили догађај из 1659. године. 
Тада је приликом посете манастиру 
Лепавини, егзарх пећког патријарха 
дао избатинати архимандрита Симе-
она Кордића, пошто, наводно, није 
исказивао дужно поштовање заступ-
нику патријарха Максима Скопљани-
на. Према бискупу Петретићу, разлог 
овог немилог догађаја произлазио је 
из Кордићевог прихватања уније, и 
што је по вољи цара Фердинанда, а 
без благослова пећког патријарха, 
постављен за архимандрита лепавин-
ског манастира.

Недуго потом, српски патријарх је 
изопштио Симеона Кордића, о чему 
је известио и епископа вретанијског 
Саву Станиславића.

Ни владика Станиславић није 
остао дужан омраженом Кордићу. 
Дрчног противника овако је корио: 
„Ако си хришћанин, зашто се не бо-
јиш моје клетве, ако си Римљанин, 
знај да ја имам и од папе велику 
област!”

Архимандрит Симеон Кордић је 
по сваку цену желео да предухитри 
свог најозбиљнијег конкурента Гаври-
ла Мијакића. У њему се заче клица 
тешке сујете која га је даноноћно мо-
рила. Није дуго дангубио. (…)

Драгомир Дујмов

Плавооки бискуп Петретић, округлих образа, са 
брадом око гојазног подбратка и кицошким 

брковима, попут умировљеног мађарског хусара, 
непрестано се тужио на марчанске епископе који су 

само привидно прихватили сједињење са Римом

Покушаји покатоличавања Срба (7)

Потешкоће загребачког бискупа

Петар Петретић
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НЕВЕН Спортске припреме наших ђака

У Бечеј и на Копаоник – по енергију за нову сезону

Г рад Бечеј налази се у Јужно-
бачком округу, у Србији. Било 
је потребно сачекати матуран-

те да се врате са екскурзије у Ита-
лији, па да три школске екипе крену 
пут Бечеја. Одбојкашице су пошле 
са тренерима Дејаном Чичићем и 
Милицом Чичић, женска и мушка 
кошаркашка екипа са тренерима 
Немањом Томашевићем и Дејаном 
Младеновићем, а као ноћни васпи-
тач са нама је пошао Драган Панду-
ровић.

У Бечеј смо стигли поподне, па смо 
припреме започели вечерњим тре-
нингом. Радили смо напорно. Верујем 
да је свако од нас напредовао и по-
правио оно што није најбоље ишло. 
Између тренинга смо имали доста 
времена за забаву, дружење и одмор. 
Највише слободног времена смо про-
вели у кафићу „Пени”, гледајући пре-
нос утакмице репрезентације Србије 
и осталих противника.

Последњег дана, кошаракшице на-
ше школе су одиграле пријатељску 

утакмицу са екипом из Кикинде, а за-
тим и са екипом Бечеја. На овим утак-
мицама смо видели на чему треба 
још да радимо и шта нам недостаје.

Са ових припрема понели смо мно-
го лепих успомена којих ћемо се ра-
до сећати. Желела бих да се захва-
лим школи, која је финансирала ове 
припреме и тиме нам омогућила да 
усавршавамо технику и будемо још 
бољи у предстојећој сезони која 
ускоро почиње.

Устаљени обичај Српске гимназије 
„Никола Тесла” у Будимпешти је да не-
колико ученика одлази на „Јубак камп”, 
који се одржава на Копаонику. Као и 
претходне године, ученици су били у 
смени, у периоду од 17. до 27. августа. 
У овој последњој смени нашле су се 
екипе из: Француске, Јужноафричке 
Републике, Туниса и Мађарске, тачније 
из Српске гимназије „Никола Тесла”.

Нашу школу је представљало пет-
наест ученика са тренером Немањом 

Томашевићем, који су одвојили десет 
дана летњег распуста како би нешто 
ново научили, напредовали и усавр-
шили своје технике.

Имали смо два тренинга дневно. 
Увече су углавном била организована 
такмичења у бацањима, у шутирању 
тројки, у игри „три на три”. Тренирали 
смо напорно са жељом да ова сезона 
буде боља од прошлогодишње. Дру-
жили смо се са вршњацима и упозна-
вали њихове културе. За време наше 
смене репрезентација Либана се при-
премала за Европско првенство, па 
смо имали прилику да гледамо једну 
пријатељску утакмицу против тима 
„Напредак” из Крушевца.

„Јубак камп” није само камп где се 
тренира, већ пружа много више. То је 
место где можеш да упознаш прија-
теље и та пријатељства дуго трају. 
Најбоље је да се сами у то уверите!

Јована Дудуковић,
ученица 10.а разреда

Као и претходних година, спортисти Српске 
гимназије „Никола Тесла” из Будимпеште су 

средином септембра боравили у војвођанском 
граду Бечеју и на планини Копаоник

У пријатном амбијенту, деца су са 
великом пажњом пратила дого-
довштине Жељка Весељка, Танџе 

Наранџе и Маше Машице. Студио 
„Жељко Весељко” je и овога пута спре-
мио представу едукативно-забавног 
карактера, која је намењена малиша-
нима од 3-10 година. Уз игру, песму и 
забаву деца интерактивно стичу зна-
ња. Сценографија и костими су били 
атрактивни и оригинални, а сценарио и 
музика ауторски, што је представу 
учинило веома упечатљивом. Након 
представе глумци су организовали 
игрице за децу, а прикључили су се и 
родитељи.

Студио за анимирање и забаву деце 
Жељка Подобника, познат као „Жељко 
Весељко”, постоји већ петнаест година, 
док је пет година раније почео да ради 
као позориштанце. Бави се организаци-
јом разних врста активности, извође-
њем дечјих представа, организовањем 
јавних манифестација и музичких фе-
стивала за децу, рођендана и журки.

У Новом Саду, у позориштанцу 
„Враголани”, сваког уторка одржавају 
се представе забавног карактера, за 
„децу од 3 до 103.” Позориште ради са 
проширеном екипом, а ону ужу, одно-
сно чланове трупе „Жељко Весељко”, 
чини породица Подобник – тата, мама, 
кћерка и син.

Ангажовање у овом послу и рад са 
децом за њих, како су нам рекли, 
представља нешто најлепше на свету. 

Публика је то јасно могла да види и 
осети посматрајући њихову игру и ин-
теракцију са децом.

Студио „Жељко Весељко” није у Бу-
димпешти први пут и ово гостовање 
наставак је дугогодишње сарадње са 
Културним и документационим цен-
тром Срба у Мађарској, који је помо-
гао у издавању књиге Татјане Обрадо-
вић-Подобник „Кошница пријатељ-
ства”, намењеној деци нижег школског 
узраста. Постоји идеја да ускоро изађе 
диск са композицијама из ових пред-
става, у извођењу познатих певача и 
група.

У изложбеном простору је била по-
стављена изложба дечјих радова на-
сталих у колонији старих заната, која 
је овог лета одржана у Ловри, у орга-
низацији Љубомира Алексова, пред-
седника Удружења за очување и него-
вање традиција у Ловри. У овом кампу 
деца су могла да науче основе грнчар-
ства, калиграфије, израде народних 
ношњи и опанака, плетења, веза, ткања 
и израде предмета од дрвета.

Изложени предмети израђени у 
овом кампу показали су заинтересова-
ност, марљивост и креативност деце 
која су у њему учествовала.

Сви присутни су се лепо забављали, 
иако је јака киша спречила многе ро-
дитеље да доведу своје малишане. Че-
камо их следећи пут кад нам опет до-
ђе „Жељко Весељко”.

Катарина Павловић-Бачи

Дечји програми у Будимпешти

Другарство без мане
Представа за децу „Другарство без мане” 

приказана је 26. септембра у Уметничкој галерији 
за децу и омладину, као део програма 

„Месеца српске културе”
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

БАНАТСКИ САБОР 2015.
У име организатора – Самоуправе Срба у Мађарској, 

Културног удружења „Банат” из Деске, Српске редакције 
Мађарског радија (Печуј) и Културног и документацио-
ног центра Срба у Мађарској, позивамо вас у Деску на 
двадесет први „Банатски сабор”.

„Банатски сабор” је музички део „Сабора српске кул-
туре” у Мађарској. Сабор ће бити одржан у суботу 7. но-
вембра 2015. године.

Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инстру-
менталисте и оркестре, односно хорове који изводе ду-
ховну музику, а који желе да учествују на сабору, да до 
1. новембра 2015. пошаљу своје пријаве на адресу Само-
управе Срба у Мађарској. Организатори могу да прихва-
те само оне пријаве које стигну до назначеног рока.

Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих 
локалних самоуправа или самостално). Обрасци за прија-
ву се преузимају у Самоуправи Срба у Мађарској и Срп-
ској редакцији Мађарског радија.

О детаљном распореду и почетку програма благовре-
мено ћемо вас информисати.

Свима се захваљујемо на сарадњи и помоћи у оства-
ривању наших заједничких циљева да се сачува, негује и 
популаризује српска песма и музика у Мађарској.

Детаљније информације:
Самоуправа Срба у Мађарској тел: +36 1 331 5345 и 

Српска редакција Мађарског радија тел: +36 72 525 080

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ

Од 23. 09. до 7. 11. 2015.
Програм:

15. октобар – Сегедински српски клуб (ул. Шомођи бр. 3)
17.00 –  Књижевно вече Стевана Бугарског, историчарa из 

Темишвара: „Банатски бећарац – одраз тананих 
осећања”

21. октобар – Дом мањина (улица Островски бр. 6)
18.00 –  Српска „плесачница” и гастрономско вече. 

Учествују чланови КУД-а „Банат” из Деске
25. октобар – екскурзија у Темишвар
„Путевима Милоша Црњанског”
26. октобар –  Сегединска српска православна црква 

(ул. Шомођи бр. 3)
10.00 –  Св. литургија: парастос ктиторима, донаторима и 

добротворима Сегединске српске православне 
цркве

7. новембар – Сеоски дом, Деска
16.00 - Банатски сабор

Позив за предлaгање добитника

СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ И ПОВЕЉЕ 
„САВА ТЕКЕЛИЈА” ЗА 2016.

Позивамо српске цивилне организације и српске на-
родносне самоуправе да пошаљу своје предлоге канди-
дата за добијање Светосавске награде. У обзир долазе за-
служни појединци или организације, који су својом дуго-
годишњом делатношћу знатно допринели очувању срп-
ства у Мађарској.

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге кан-
дидата за добијање Повеље „Сава Текелија”. Ово призна-
ње се додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkor-
mányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком: 
„Пред лог за Светосавску награду ССМ 2016”, односно 
„Предлог за Повељу ’Сава Текелија’ 2016”, или путем 
електронске поште, на адресу: ssm@t-online.hu

Рок да ваши предлози стигну расписивачу огласа је
15. новембар 2015.

Информације на тел: +36 1 331 53 45
или на имејл: ssm@t-online.hu

Српско позориште у Мађарској

КНЕГИЊА ЧАРДАША
– премијера –

29. октобар 2015. (четвртак) у 19.00 ч.
Српски културни центар – Српско позориште

1065 Budapest, Nagymező u. 49.
Цена улазница: 3000 форинти

Улазнице се могу наручити преко имејл адресе:
szinhaz@szerb.hu

Представа ће, путем титлованог текста, бити разумљива 
и мађарској публици.

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на програм 

у оквиру „Дана српске културе у Сегедину”
Екскурзија у Темишвар:

„ПУТЕВИМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ”
24. октобар 2015. (субота)

Упознавање историјских знаменитости Темишвара
Полазак аутобуса из следећих места:

06.00 – Сегедин (Ул. Шомођи бр. 3)
06.1 5 – Сириг (Трг Хероја)
06.30 – Деска (Ул. Фелсабадулaш бр. 39)

Рок за пријављивање: 15. октобар 2015.
Пријаве се примају путем телефона, код организатора:

Боривој Рус: +36 70 451 4234
Јелена Фаркаш-Сеја: +36 70 234 3235

ПРОГРАМ МЕСЕЦА 
СРПСКЕ КУЛТУРЕ

8. октобар
 Будимпешта
11.00 – 11.45 часова

Српска основна школа и гимназија „Никола Тесла” (1074 Budapest, 
Rózsák tere 6-7)
Радионица за децу „Мала Пупинова лабораторија”
Радиoницу води: Александра Нинковић-Ташић

18.00 – 18.30 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális Központ, 1065 Budapest, 
Nagymező u. 49) Пројекција документарно-анимираног филма 
„Пут ка светлости”

18.45 – 19.15 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális Központ, 1065 Budapest, 
Nagymező u. 49) Предавање на тему „Пупинов велики рат”
Предавач: Александра Нинковић-Ташић, потпредседница Обра-
зовно-истраживачког друштва „Михајло Пупин”, интеркултурни 
амбасадор „Унеско клуба” Универзитета Сорбона и сарадник СА-
НУ

10. октобар
 Будимпешта 19.00 часова

Српски културни центар, Нађмезе ул. 49
Концерт „Краљевских гудача Светог Ђорђа”

14. октобар
 Мохач 18.00 часова

Спомен-место у Националном парку „Дунав-Драва”
Отварање изложбе фотографија „Тара”
Изложбу отвара професор Бела Сабо

15. октобар
 Будимпешта 16.00 часова

Српски културни центар (Szerb Kulturális Központ, 1065 Budapest, 
Nagymező u. 49)
Отварање првог Мултумедијалног пулта са информацијама о Ср-
бији

Завршна свечаност
Амбасада Републике Србије у Будимпешти (Szerb Köztársaság 
Nagy követsége, Dózsa György út 92/B) 
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СА ЛИЦА МЕСТА Свечаности Срба у Батањи

Програми у част празника духовности и културе
Прославом храмовне 

славе и низом културних 
програма у оквиру „Дана 
српске културе”, Срби из 

Батање су још једном 
показали како се чува 
традиција и поштују 

народни обичаји

У организацији Српске основне 
школе, Српске православне цр-
квене општине и Српске месне 

самоуправе, у суботу, 19. септембра, 
обележен је „Дан српске културе” и 
прослављена храмовна слава – Мала 
Госпојина.

У преподневним часовима одржа-
на је Света архијерејска литургија, у 
оквиру које је освећена икона у ол-
тарском делу храма, која је дело 
академског сликара Милана Ђурића. 
Освећена су и северна врата овог 
храма, којa су даривали Петар Ви-
дицки и његов син.

Програм је настављен у Српској 
основној школи где је у поподневним 
часовима освећена икона 
Светог Саве, аутора Горана 
Кнежевића, професора на 
Уметничкој академији у Тре-
бињу. Отворена је изложба 
слика насталих на ликовној 
колонији Удружења уметни-
ка „Круг”, која је овога лета 
одржана у Батањи. Изложбу 
је отворио њен председник 
Радивој Галић.

Уз присуство великог бро-
ја Батањаца и њихових при-
јатеља, у црквеној порти је 
уприличено резање славског 
колача и освећење кољива. 

Вечерње су служили протонамесник 
Светомир Миличић – парох дешчан-
ски, протонамесник Павле Каплан – 
парох сегедински, протојереј-ставро-
фор Војислав Галић – парох сентан-
дрејски и протојереј-ставрофор Или-
ја Галић – парох батањски.

Српској основној школи и забави-
шту је ове године припала част кум-

ства на слави, а о њиховом доброчин-
ству сведочи и нови изглед црквене 
ограде, чиме су даровали овај свети 
храм. Наставници, помоћно особље, 
родитељи и деца из школе, заједнич-
ким радом су учинили да ограда по-
врати стари сјај. Богатим културно-
уметничким програмом ученика Срп-
ске основне школе и чланова КУД-а 

„Суферини” настављено је 
празновање.

Српска месна самоуправа 
се потрудила да на прави на-
чин у Батањи прикаже српску 
културу и мелос. Програм је 
у вечерњим часовима наста-
вљен у Дому културе „Атила 
Јожеф”, концертом КУД-а 
„Рузмарин” из Чобанца. Овај 
програм полако прераста у 
традицију, јер се на тај начин 
публици представљају срп-
ска културно-уметничка дру-
штва из Мађарске и региона. 
Фолклорно друштво је изве-

ло „Игре из околине Ниша” и „Игре из 
Косовског Поморавља и околине Гњи-
лана”.

Да је и публика била задовољна 
виђеним, сведоче бројни аплаузи које 
су побрали ови изврсни играчи, који 
се спремају за одлазак у Нови Сад. 
Тамо ће се прикључити великој групи 
од 15 хиљада играча и покушати да 
се упишу у Гинисову књигу рекорда, 
играјући у најдужем колу на свету. 
Добро расположење је настављено 
уз оркестар „Коло” из Тукуље.

Овој целодневној манифестацији 
присуствовали су бројни гости из Ма-
ђарске и иностранства. Позиву се 
одазвала и делегација из Беочина – 
града побратима, на челу са Стева-
ном Ђурђевићем, председником 
Скупштине општине и Секулом Пе-
тровићем, вишегодишњим драгим го-
стом Срба у Батањи. Били су ту и 
представници Жупаније Бекеш, као и 
чланови градских власти.

Станислава Ђенеш-Екбауер

Програми у Стоном Београду

Изложбе и концерт у српском православном храму
С тонобеоградски Срби су и овог 

септембра учествовали у про-
грамима „Дани културног на-

слеђа” и „Месец српске културе”. 
Српска црква у Стоном Београду би-
ла је 19. и 20. септембра ове године у 
пуном сјају, а обновљен је и изложбе-
ни материјал. Већ првога дана, у по-
подневним сатима, љубитељи умет-
ности су имали прилику да посете 
изложбу дела прве српске сликарке 
Катарине Ивановић.

Изложбу Сећамо се предака прати-
ло је велико интересовање и, као и 
увек, многи су се и овога пута дивили 
обновљеним празничним и породич-
ним иконама. Српска самоуправа и 
црквена општина, на челу са Ласлом 
Шандоровићем, побринуле су се и да 
обезбеде пет стручних водича. Како 
нам је рекао господин Шандоровић, 
они су посебно захвални неколицини 
активиста који су добровољним ра-
дом допринели да ови програми дају 
очекивани разултат: Атили Чепели, 
Габору Матошу, Ласлу Шандоровићу, 

Ласлоне Шандоровић и Ици Виеде-
ман.

Осим излагања слика Катарине 
Ивановић, приказан је и филм о срп-
ској цркви, који чува сећања на ту-
жне 1960-те године.

Недеља, 20. септембар, био је дан 
затварања и централни део дводнев-
не свечаности. Приређен је вечерњи 
концерт хора VOX Mirabilis из Стоног 
Београда, и то пред многобројном 
публиком. Хористи су певали право-
славне црквене песме, на руском и 
старословенском језику.

Својим присуством, свечаност су 
увеличали и Ана Ваклер, главни саве-
тодавац градоначелника Стоног Бео-
града и господин Љубомир Алексов, 
представник српске мањине у Мађар-
ском парламенту. Оба дана, свечано-
стима је присуствовао велики број по-
сетилаца – око 900 њих, који су дошли 
из разних крајева. Само на недељном 
концерту било их је око 150, а органи-
заторима су упућене бројне похвале.

Д. Л.

И ове године, Срби у Стоном Београду су 
се сопственим програмима придружили 

традиционалним манифестацијама које промовишу 
српску културу, уметност и духовност
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