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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКТУЕЛНО

У

Одржана седница Скупштине земаљске српске самоуправе

Прва јесења седница у знаку широког спектра тема
На седмом заседању у овој години, одржаном 8.
септембра, Скупштина Самоуправе Срба у
Мађарској је на дневном реду имала дванаест
тачака, које су се односиле на различите области,
од школства до некретнина

присуству 12 скупштинара, скупштинску седницу је водио потпредседник ССМ-а Игор Рус. Наиме, због посете министра културе и
информисања Србије Владана Вукосављевића, који је у Будимпешти боравио поводом отварања „Месеца
српске културе у Мађарској”, председница ССМ-а Вера Пејић Сутор није била у могућности да председава
седницом, с тим што је присуствовала њеном почетку. То је био разлог
што скупу нису били у могућности да
присуствују ни српски посланик у Ма-

и понудио да Одељење за менаџмент
при Канцеларији Самоуправе Жупаније Бекеш учествује у реализацији
пројекта извршавајући менаџментске
задатке. Пошто су они у категорији
издатака за дохотке, правно решење

ђарском парламенту Љубомир Алексов, в. д. директора КДЦСМ-а Милан
Ђурић, као ни уредник СНН-а Драган
Јаковљевић.
У оквиру прве две тачке дневног
реда, о којима се дискутовало заједно (модификација буџета ССМ-а и њених институција за 2017. годину и извештај о буџету за период јануар-јул
2017. године), шефица економата Силвија Олах Етвеш је истакла да и закон
прописује да се квартално врши модификација буџета, уколико је то потребно. Модификације су већином
биле техничког карактера.
Модификације више правилника су
биле теме треће, четврте и пете тачке
дневног реда. Реч је о измени сједињеног Правилника ССМ-а и Канцеларије ССМ-а о субвенцијама, Правилника ССМ-а о привређивању и улагању и Правилника ССМ-а о коришћењу
возила. Код свих ових модификација
се углавном радило о техничким детаљима који су уведени у правилнике.
Тема шесте тачке дневног реда је
био ТОП – оперативни конкурс за развој, који се односи на доградњу школе и забавишта у Батањи. Правница,
др Жужана Мартон, информисала је
присутне скупштинаре да у батањској
српској васпитно-образовнј институцији треба да се дограде просторије
за забавиште и просторија за физичко васпитање. Уговор о финансирању
је потписан и започело је спровођење
задатака. При оваквим пројектима је
потребно ангажовати менаџмент, а земаљској самоуправи се обратио председник Самоуправе Жупаније Бекеш

је да се склопи конзорцијумски споразум између ССМ-а и Канцеларије Самоуправе
Жупаније Бекеш.
Током дискусије је
Петар Крунић установио чињеницу да се
овај пројекат реализује на власништву Епархије будимске, поставио питање да ли постоји неки уговор са
епархијом и истакао
да се ту улажу значајна средства, а судбина
тога је неизвесна:
– Шта ће нама
остати, јер се паре улажу? Једноставно, немамо гаранцију од стране Епархије будимске
докле можемо користити некретнину. Некакву гаранцију треба
да добијемо – рекао је
Петар Крунић.
Др Жужана Мартон је подсетила
да је приликом преузимања школе у
Батањи са епархијом склопљен споразум о коришћењу некретнине на неограничено време. Катастарски број
је сада промењен, у смислу да је дошло до сједињавања, а на то се споразум не односи.
– Међутим, проширење још није
урађено, тренутно смо код пројектовања. Власник је дао сагласност, дозвољава градњу, уз услов да ће некретнина бити у његовом власништву.

Према њеним речима, споразум о
коришћењу некретнине треба модификовати, како би се односио и на
проширење које се тренутно ради. После дискусије, донета је одлука да се
преиспита и актуелизује споразум између Самоуправе Срба у Мађарској и Епархије будимске о коришћењу некретнине у
Батањи.
Седма тачка је била
техничког карактера;
говорило се о модификацији Статута Канцеларије ССМ-а. Предлог
је изнела шефица Канцеларије ССМ-а др Јадранка Гергев, образлажући да се модификација врши због повећања бројног стања
у Канцеларији ССМ-а.
На седници се разговарало и о обезбеђивању исхране за школску
2017/18. годину, за институције јавног образовања и васпитања које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској, а изнете су и
На скупштинској седници било је речи и о темама везаним за српско школство у Мађарској информације о конач-

ној расподели наставних предмета у
школској 2017/18. години. Предлози који су на скупштинској седници изгласани, припремљени су уз консултације са школским институцијама у Будимпешти, Ловри и Батањи.
Донета је и одлука о продужењу
уговора са закупцем стана у Улици
Нађмезе бр. 49 на још годину дана,
као и одлука о одобравању 500.000
форинти помоћи Српској самоуправи
из Сантова за куповину зграде бивше
Вероисповедне школе. Куповином ове

некретнине за милион форинти, биће
обезбеђено и седиште сантовачке
Српске самоуправе.
Под тачком „разно”, Игор Рус је као
председавајући изнео да је примљен
један допис од Министарства хуманих ресурса у вези „Награде за народности 2017”, што ће бити прослеђено
на електронске адресе, како би могли
да се шаљу предлози за чланове наше заједнице.
Затим је Петар Крунић изнео критику на рачун „Српских недељних новина”, поводом омашке која се појавила у извештају са свечаности одржане у Сантову, затраживши да тим поводом буде објављено извињење, односно да шефица Канцеларије ССМ-а
предузме одређене мере према главном уреднику листа. У критички интонираној дискусији која се потом
развила (без присуства главног уредника – прим. ур), било је речи и о генералној концепцији листа. Своје примедбе тим поводом, а и лична виђења будућности листа, изнели су и Димитрије Ластић, Борислав Рус и Пера
Ластић, који је поред осталог рекао
да у редакцији раде „новинари који
нису из ових крајева”, да „недовољно
познају средину” и да „код новина нема особе која би нешто знала о нашој
прошлости, култури, географији и
средини о којој пише”. (Истини за вољу, у СНН-у је ангажовано десетак
сталних сарадника и готово сви су или
рођени у Мађарској или у њој живе
по више десетина година и мађарски
су држављани; поједини међу њима
магистрирали су и докторирали културну историју Срба у Мађарској и из

ове области објавили више научних
радова, што СНН чини нетипичним колективом – прим. ур).
Шефица Канцеларије ССМ-а др Јадранка Гергев рекла је да ће у разговору са главним и одговорним уредником испитати како је дошло до грешке у извештају из Сантова. То је у
међувремену и учињено, а извињење,
уз одговарајуће објашњење објављено је у претходном броју нашег листа.
СНН
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Сусрети привредника из Мађарске и Србије

Дани Војводине окупили предузетнике и анимирали грађане

О

тварајући скуп, саветник за
економска питања у Амбасади
Србије у Будимпешти Ото
Кишмартон, истакао је да је циљ форума успостављање и интензивирање привредне сарадње и представљање туристичких потенцијала Војводине. Као иницијаторе и организаторе скупа, споменуо је Привредну
комору Војводине, Мађарско-српски
пословни савет којим председава Ласло Волф, а чији су потпредседници

У Амбасади Србије у Будимпешти одржан је
Српско-мађарски пословно-туристички форум, у
склопу манифестације „Дани Војводине у
Будимпешти”. Учешће на скупу узело је више од
стотину фирми и предузетника из обеју земаља, у
присуству највиших представника АП Војводине
мађарске Владе, привредних комора и других
сродних асоцијација из Мађарске и Србије

процента, док је курс динара већ пет година стабилан у односу на евро и
креће се од 119 до 123 динара за један евро.
– На крају смо процеса финансијске консолидације јавних финансија,

ном у 100 година, а ту пре свега мислим на реконструкцију пруге Београд – Будимпешта. Све ово је доказ
да су Војводина и Србија права места за улагања. Наш циљ је и да компаније из наше земље нађу простор
за пласирање производа и услуга у
Мађарску. Ускоро ће бити расписани
конкурси за директно финансијско
подстицање инвестиција. Осим на националном нивоу, то ће убудуће радити и власти у покрајини – рекао је
Игор Мировић.
Председник ПКВ-а Бошко Вучуревић је у свом обраћању рекао да је
Српско-мађарски пословно-туристички форум у Будимпешти одраз
заинтересованости мађарске и српске привреде за сарадњу, а тиме и за
поспешивање економског развоја региона.

ПРИЈАТЕЉСТВО НАЛИК
БУДИМПЕШТАНСКИМ МОСТОВИМА
„Добродошли у Србију, инвестирајте слободно, у потпуној
сигурности, као што то чините у Мађарској. Уједно вас молим
да пружите исте такве услове нашим компанијама у Мађарској. Овако јако пријатељство личи на један од будимпештанских мостова, а овако јаке темеље у нашем пријатељству ниједна река убудуће неће моћи да сруши”, поручио је председник Владе АП Војводине Игор Мировић учесницима пословнотуристичког форума у Будимпешти.
Имре Варга и Слободан Матовић, као
и Амбасаду Србије у Будимпешти.
Затим је представио угледне госте, међу којима су били и Игор Мировић, председник Владе Војводине,
Ђоре Милићевић, потпредседник
Владе, Бошко Вучуревић, председник
Привредне коморе Војводине, Наташа Павловић, директорка Туристичке организације Војводине. Присутни
су били и представници Трговинске и
индустријске коморе Будимпеште,
генерални конзул Мађарске у Суботици Јанош Бабић, бројни привредници и туристички радници из Србије.
Присуство војвођанског премијера Игора Мировића пословном форуму, амбасадор Србије у Мађарској
Раде Дробац види као доказ значаја
који Војводина придаје свеукупним
мађарско-српским односима. Према
његовим речима, сарадња између
двеју земаља је у последње време у
успону, али сматра да све могућности нису искоришћене.
Председник Владе Војводине Игор
Мировић, указао је на чињеницу да
су политички контекст одржавања
скупа у Будимпешти добри политички односи између двеју земаља, што
је основ за напредак привредне сарадње.
– Овакви скупови помажу конкретизацији даљег развоја економских
односа – рекао је Мировић и навео
неколико показатеља развоја економске сарадње Мађарске и Вовјводине.
– У 2016. години, обим наше спољнотрговинске размене био је 448 милиона долара, што је шест одсто више него у претходној години. Вредност извоза у Мађарску је за 25 посто већи него у 2015. То је најбољи
извозни резултат са Мађарском у
протеклој деценији. Први пут имамо

спољнотрговински суфицит са Мађарском, у износу 62 милиона долара. Добри су показатељи и у првој половини ове године, што охрабрује и
путоказ је за привреднике који представљају своје потенцијале – нагласио је војвођански премијер.
Он је изнео податке да ДБП у Србији бележи раст и сада износи 3

са сталним смањењем дуга Србије. У
туризму лежи велики потенцијал за
сарадњу, а верујем да се и будући инфраструктурни пројекти могу искористити као додатни потенцијал за
све облике сарадње. То су пројекти
који ће трајно обележити и унапредити односе две земље и створити
нове перспективе. Они се раде јед-

МЕЂУСОБНО ПОЗНАВАЊЕ НАЈМАЊЕ
У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
„Пратећи наше односе и економску сарадњу, закључили смо да је туризам грана која има највише простора и потребе за развијање и да је у овој
области међусобно познавање најмање. Последњих годину и по дана амбасада улаже напоре да се туристички радници и привредници чешће састају и упознају, што је услов за будућу сарадњу. Иницијативе су наишле
на позитиван одговор и мађарске и српске стране, о чему говори и масовна посета данашњем скупу”, истакао је амбасадор Србије у Мађарској Раде Дробац.

Осврнуо се и на туристичке потенцијале Војводине, рекавши да је на
страним тржиштима, Покрајина препозната као значајна туристичка дестинација с обзиром на богатство,
разноврсност и атрактивност туристичке понуде.
На скупу су говорили и Ласло Волф,
заменик генералног директора ОТП
банке и председник Мађарско-српског пословног
савета, и Јанош Бабић, генерални конзул Мађарске
у Суботици, а представници бројних српских и мађарских фирми из Војводине потом су укратко
представили своје производне програме и пословну политику.
Директорка Туристичке организације Војводине Наташа Павловић
представила је активности институције на чијем
је челу, као и најзначајније туристичке потенцијале Војводине, а изнела је
и показатеље који говоре
о повећању броја посета
страних туриста.
Она је уједно најавила
и остале промотивне активности у оквиру манифестације
„Дани Војводине у Будимпешти”. Један вид презентовања северне српске покрајине био је намењен грађанима, који су сутрадан од 11 до 20
часова имали прилике да се на штандовима испред зграде Амбасаде Србије упознају са традиционалним и
индустријским производима из тог
дела наше матичне земље и упознају са њеним природним лепотама и
историјским знаменитостима.
СНН
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СВЕЧАНОСТИ

Традиционални Дани села у Десци

Шаролики програми и признања за најзаслужније мештане

С

вечано отварање тродневне манифестације уприличено је у петак, у шатру од 1000 квадрата,
постављеном у месном Спортско-рекреационом центру. Поздравне речи
присутним Дешчанима и многобројним гостима упутио је Ласло Кираљ,
начелник села који је са задовољством констатовао да је посланичко
тело заједно са месним становништвом и у протеклом једногодишњем
периоду пуно тога урадило на пољу
развоја села. У постизању запажених
резултата истакнуту улогу имала је и
има српска заједница у Десци, која
својим друштвеним и културним радом у многоме доприноси ширењу
доброг гласа и уздигнућу села.
У наставку свечаности, уследила је
додела признања од стране бираног
тела села оним активистима, који су
својим радом у многоме допринели

Овогодишња, 23. по реду културно-забавна,
спортска и гастрономска приредба „Дани села”
протекла је у знаку дружења и доброг провода.
Наиме, организатори манифестације предвођени
начелником села Ласлом Кираљем учинили су све
да тродневни сеоски празник својим програмским
понудама окупи и младе и старе. Почасним
грађанином Деске је, постхумно, проглашен
Велимир Вељко Радић

јемо се што се тај његов рад, овим
признањем, на овакав начин признао.
Признали су да тај посао није био узалудан. Стварно, он је поштовао и мађарску културу, језик и мађарски народ, но, био је поносан што је Србин
и волео је све што је наше. Иако он сада није са нама, људи – и након његове смрти – не престају да одају своје поштовање према њему. Према томе, мислим да су га људи искрено поштовали и сви су га можда и волели”,
рекла је за наш лист Мирјана Радић.

је проглашење почасног
грађанина Деске. Наиме,
ове године тутула почасног грађанина насеља,
постхумно је припала Велимиру Вељку Радићу,
учитељу,
наставнику,
средњошколском профе-

ОСАМНАЕСТИ РОЂЕНДАН „ДУКАТА”

Након уручења признања „За јавну просвету”, Миливој Ђорђев, уметнички руководилац Певачког друштва „Дукати”, рекао нам је:
„Јако смо се обрадовали овом признању. На молбу организатора, покушали смо припремити, саставити један блок у којем
ће уживати и Срби и Мађари, јер није свеједно шта се пева публици. Ми смо, иначе, већ осамнаест година заједно. Наш репертоар већ сада броји око педесет песама, које су увежбане и које су на дневном реду. Ускоро се морамо припремати за обележавање двадесете годишњице постојања наше мале заједнице,
која је застарела за фолклор, али није застарела за српство, српску културу, за песму, па чак понекад и игру. Треба да прођу још
две године до тог славља, јубилеја, а наравно, потом ће проћи
још више година. Док смо живи, ми ћемо певати!”.
друштвеном, културном, образовном
и спортском унапређењу насеља. Међу награђенима се нашао и Милан Јанчикин, млади триатлониста, којем су
посланици већинске самоуправе, као
даровитом спортисти, за истакнуте
спортске резултате доделили повељу.
Награђени је у тренутку свечане доделе био у Аустрији, на такмичењу.
Био је итекако изненађен признањем:
„Изненађен сам одлуком сеоске самоуправе, но, свакако добро ми је пало што су мислили на мене. Триатлоном се бавим већ седам
година, а пре тога сам возио бицикл. Од 2010. године пливам и трчим. Не бавим се само триатлоном,
него одлазим и на маратонска трчања, полумаратонска надметања. Ово
радим већ приближно четрнаест година. Наравно,
признање ми веома годи и
радујем се. Ја ћу и у будуће марљиво радити”, рекао је за наш лист Милан
Јанчикин.
И чланови Певачког
друштва „Дукати”, који су
у свечаном делу програма учествовали блоком
популарних српских народних песама, окитили
су се признањем. Наиме,
њима је посланичко тело
села Деске доделило одликовање „За јавну просвету”.
Свакако, најдирљивији
тренутак свечаности било

сору и дугогодишњем културном активисти, који се упокојио 12. јуна текуће године. Лаудацију је прочитао
Ласло Кираљ, начелник Деске, који је
детаљно говорио о истакнутом активисти и његовим заслугама, учињене
не само за српску заједницу у Десци,
Мађарској, него и за само село. У друштву своје деце, признање је преузела удовица Велимира Радића, Мирјана Радић, која се видно ганута захвалила на одликовању:
„Јако ми је жао што није могао да

дочека овај тренутак – тек би свечаније и лепше било да је то он примио.
Ми се веома радујемо што су се посланици села сетили и донели одлуку да он добије ово признање, као почасни грађанин, и јако смо горди што
се то десило. И даље треба да негујемо оно што је он неговао. Томе би се
и он веома радовао, јер како сам и на
бини казала, док је био активан и радио је много пута је био одсутан од
куће. Као педагог, био је веома ангажован, пун обавеза, задатака. И раду-

Наравно, током свечаности уручена су и друга бројна признања највреднијим активистима села, а први
дан приведен је крају уличним балом.
И сутрадан, у суботу, садржајно је
било у Десци… Поред надметања риболоваца, „Суседовања” и рукометног
турнира, у спортско-рекреационом
центру села одржано је 18. Међународно такмичење у кувању, у којем су
поред домаћих градоначелника и начелника села, учествовали и председници општина побратимљених и партнерских насеља Деске. Међу њима, били су и представници из Србије, пре
свега из Мајдана и Банатског Аранђелова, штавише, председник Савета месне заједнице Оросламоша, тј. Банатског Аранђелова Деже Чејтеи је са
својим говеђим паприкашем освојио
посебну награду жирија. Поред њих
своје куварско умеће представио је и
Чедомир Адамов, председник Самоуправе Срба у Десци, који је одлучио
да бројним заинтересованима покаже
како се припрема мућкалица, за коју
је освојио прво место.
Ни субота није протекла без културног дела програма: у њему су наступали чланови месног Певачког
друштва „Дукати”, фолклораши, тачније млади и старији играчи КУД-а
„Банат” и Тамбурашки оркестар „Банат”.
У вечерњим сатима уприличена је
игранка, а уследили су ватромет и
улични бал са „дискаћем”, да би сутрадан, у недељу, манифестација била приведена крају концертом у римокатоличкој цркви.
Предраг Мандић
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Будимпешта, 21. септембар 2017.

Посета српског посланика Сегединском универзитету

ИНИЦИЈАТИВЕ

Како унапредити наставу српског језика и књижевности?

П

редставник српске заједнице у
Мађарском парламенту Љубомир Алексов, 5. септембра посетио је Филозофски факултет Сегединског универзитета, у склопу којег
ради и Катедра за славистику, a унутар ње студијски смер српског језика
и књижевности.
Имајући у виду да се и у оквиру
студијског смера за српски језик и
књижевност с времена на време нађу
одређене потешкоће, Љубомир Алексов је сматрао важним да се на лицу
места упозна са околностима и условима у којима раде универзитетски
предавачи и студенти. Он се најпре састао са др Михаљем Кочишем, шефом
Катедре за славистику Сегединског
универзитета и др Агнезом Кацибом,
руководиоцем студијског смера за
српски језик и књижевност. У пријатељском разговору дотакнута су питања студијског образовања, предавање српског језика и књижевности на
Сегединском универзитету, као и проблеми са којима се суочавају на катедри. Потешкоће се, првенствено, од-

СЦЕНА

У

оквиру прославе Велике Госпојине, поводом које је у Ловри и
ове године одржан низ програма, ово село и Српско позориште у
Мађарској били су домаћини актерима представе „Ало кабаре”, новооснованог Алтернативног театра „Комедија” из Крагујевца. Аутор текста
овог кабаретског програма је Ана Тодоровић Диало, глумица Књажевског
српског театра у Крагујевцу, а улоге
су тумачили: Јасмина Димитријевић,
Саша Пилиповић (такође чланови
драме Књажевског српског театра)
и глумица Милица Мајсторовић. Режију потписије Милић Јовановић, а
кореографију Ивана Страхињић.
На хумористичан начин, уз музику
и плесне нумере, представа говори о
мушко-женским односима кроз модерну мобилну и интернет комуникацију. Једна од тема је и женска доминација у савременом свету. У блоковима се смењују мелодије познатих извођача из различитих епоха.
Гледаоцима су се затим представиле две Едит Пјаф. Будимпештанска
је била Зорица Јурковић, која игра у

Зграда Сегединског универзитета

носе на добијање стипендија и могућност одласка студената на усавршавање у Србију. Истакнута је важност
учешћа студената србистике на међународним славистичким скуповима и

летњим школама српског језика. Веома често, због материјалне ситуације,
заинтересовани студенти нису у прилици да отпутују у Нови Сад или Београд и тамо проведу одређено време.

П. М.

Представа „Ало кабаре” приказана у Ловри

Мушко-женски односи у ери интернетa

дукција најстаријег позоришта у Србији, Књажевско српског театра из
Крагујевца и најмлађег – „Плус театра” из Лазаревца. Режисер је Милош
Јагодић, а музички аранжман је урадио Габор Ленђел.
Обе глумице су својим специфичним гласовима и наступом оживеле
познате шансоне ове непревазиђене
француске певачице.
Програм је завршен наступом
уметника Српског позоришта у Мађарској, Зорице Јурковић, Милана Руса, Јосе Маторица, Тибора Ембера и
Бранимира Ђорђева, који су у свом
познатом стилу, поред неколико омиљених нумера, извели и химну позоришта – песму „Дубровник”. После
вечере, игранку је организовао ди-џеј
Богдан Сабо. Дружење је трајало до
Сцена из представе на позорници у Ловри
раних јутарњих сати. Ову манифестацију материјално је подржало
представи Српског позоришта у Ма- Јасмина Димитријевић, која популар- Министарство за људске ресурсе
ђарској „Мостови Париза”, у режији ну шансоњерку глуми у представи (ЕМЕТ).
Милана Руса. Гостујућа Едит је била „Врапчић”. Ова представа је копроК. П.

У Тукуљи сахрањена вредна активисткиња

У

Пажња је, такође, посвећена питању набавке књига, учила, скрипти на
српском језику, као и њиховој каталогизацији и смештању.
Љубомира Алексова је у свом уреду примио проф. др Золтан Ђенге, декан Филозофског факултета Сегединског универзитета, који се од јула ове
године налази на челу овог факултета. Током сусрета разговарало се о потешкоћама у функционисању установе, могућностима проналажења решења за проблеме и о томе на који начин
они могу да се отклоне. Господин Ђенге је истакао максималну заинтересованост за очување и даљи развој српске струке.
На крају свог боравка у Сегедину,
представник српске заједнице у Мађарском парламенту Љубомир Алексов је нагласио да је посета универзитетској установи била веома корисна
и истакао да је постигнут договор о
улагању заједничких напора на пољу
очувања и унапређења наставе српског језика у Сегедину.

Тереза Бокан Сушић (1940 – 2017)

Тукуљи је 23. августа сахрањена наша драга и поштована Тереза Бокан Сушић, која нас је изненада напустила, после веома краткотрајне болести.
Рођена је 1940. године у Тукуљи. Године 1959. склопила
је брак са Петром Сушићем, који је двадест година био
председник Општине Тукуља. Са њим је изродила и однеговала сина Ђоку и кћерку Соњу.
Радни век је провела у Будимпешти и у Тукуљи, где се
пензионисала. Поштовала је и неговала српске обичаје.
Славили су крсну славу Св. Јована.
Била је, са својом породицом, иницијатор оснивања Српске самоуправе у Тукуљи пре 11. година. Радовали смо се
и помагали сви заједно. Нажалост, брзо и изненада нас напустише и Алекса Чикош и Стево Журжуц, а сада и трећи
члан руководства – потпредседница Терика Сушић.

Ништа јој није било тешко урадити за Српску самоуправу, од организације одлазака на манастирску славу у
Грабовац, путовања и обилазака српских културно-историјских споменика, до градских прослава. Српска самоуправа Тукуље јој је вечно захвална на дугогодишњем
несебичном раду.
Посебно се захваљујемо председнику општине Тукуља Палу Хофману и Градској самоуправи на учешћу у
организацији сахране наше Терике.
У име Српске самоуправе захваљујем се многобројним поштоваоцима на учешћу и испраћају Терике до вечне јој куће. Вечна јој хвала и слава!
Зора Пејовић Секељ, председница Српске самоуправе у Тукуљи

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕСТИВАЛ

Посетили смо седму „Ајваријаду” у Десци

Фестивал „српског кавијара” употпуњен смотром фолклора

О

рганизациона екипа гастрономске и културно-забавне манифестације предвођена Кристифором Брцаном, председником „Баната” и ове године потрудила се да
традиционална приредба, одржана 9.
септембра у месном спортско-рекреационом центру, буде проткана бројним програмским садржајима и буде
привлачна за свакога.
И наравно, имала је у виду да бренд
Деске, ајвар, стално буде пред очима
и буде на гласу. Наиме, у раскошу програмских понуда било је такмичења у
гуљењу паприке и кувању ајвара; посетиоцима су на располагању стајале
играонице, радионице рукотворина,
изложбе народних радиности, на лицу места заинтересовани су се могли

Aјвар је и дефинитивно постао бренд Деске, јер је
по њему ово село већ постало надалеко познато. О
промовисању „српског кавијара” већ седму годину
брине КУД „Банат”, наш најстарији и најтрофејнији
ансамбл, који ће следеће године прославити 70.
годишњицу свог постојања и континуираног рада

Ацков, Невенка Белајски и начелник
села Ласло Кираљ.
Проглашење резултата у надметању у гуљењу паприке и кувању ајвара
уприличено је у вечерњим сатима веома садржајне приредбе. У гуљењу су
треће место заузели чланови КУД-а
„Опанке” из Помаза, друго је освојила
екипа КУД-а „Банат” из Деске, а прво

имам један нишки рецепт, који сам наследила од своје тетке. Сматрам да је
„нишки ајвар” најбољи који постоји.
Што се пак тиче гуљења, имали смо
срећу јер смо у такмичењу, у редоследу били десети. На основу учинака других, који су пре нас требали да
обаве гуљење, могли смо да констатујемо шта је добро, а што није, тако да
није лоше бити последњи, или међу
опробати и у стрељаштву – луком и
стрелом, изради традиционалних народних играчака, ткања, веза… Сви
они који су хтели, могли су да дегустирају вина из балканских земаља и
специјалитете балканске кухиње.
Програмских понуда било је и за
најмање и најслађе. Деца су се највише радовала дружењу са Валтазаром,
питомим магарцем, затим изложби паса и позоришној представи, изведеној
на мађарском језику.
Добром расположењу мештана и
многобројних гостију побринуо се и
Трубачки оркестар Владимира Пантелића из Ужица, који је како поподне,
тако и у вечерњим сатима марљиво,
неуморно свирао, дочарајући тиме
музику, пре свега, Јужне Србије.
Свакако, најзадовољнији били су
гурмани, заљубљеници специјалитета направљеног од црвене паприке,
који су на лицу места могли да купе
слатки и љути ајвар. Наиме, Дешчани су ове године од близу 1,5 тоне
паприке припремили „српски повртни кавијар”, али свесно су се потрудили да путем такмичења упознају
заинтересоване са тајнама припремања ајвара.
И док су једни пекли паприку, други су је гулили, а трећи кували. Организатори су приредили и такмичење:
10 комада паприка је требало у што
краћем року однети с једног места на
друго, огулити, опрати… Исто тако,
надметање је одржано и у кувању ајвара. Учинак 12 екипа вредновао је жири у саставу: Иштван Селеши, Адам

последњима. Што се пак тиче „Ајваријаде”, јако нам је лепо и драго нам је
што се све организује овде код нас, у
Десци. Жеља нам је да нас догодине
у још већем броју посете љубитељи
ајвара и добре забаве.”
Након прошле, и ове године у склопу „Ајваријаде”, која је уврштена и у
серију програма „Месеца српске кул-

туре у Мађарској”, одржана је „Фолклоријада” – смотра српских фолклорних ансамбала у Мађарској. У Десци су поред КУД-а „Табан” из Будимпеште и „Мединских дуката” из Медине, наступала сва наша културноуметничка друштва, а своје фолклорно умеће најпре су заједнички представили чланови подмлатка КУД-а
„Рузмарин” из Калаза и КУД-а „Банат”

чланови Певачког друштва
„Дукати”, који су се златом окитили и у кувању ајвара. Друго место освојила је екипа „Јастреб и другари” из Сегедина, а трећепласирани су чланови
КУД-а „Елестерија” из Сегедина.
Победници су поздрављени бурним аплаузима,
а задовољна двоструком
победом била је и Мирослава Ђорђев, чланица
„Дуката”:
„Изненадио нас је пласман, двострука победа.
Ми смо сложни и баш зато желели смо се доказати. Морам признати да заједно још нисмо кували
ајвар – ово нам је било први пут. Ја, међутим, кувала сам га и раније пошто

Кристифор Брцан:

НЕ ГРЕШИ САМО ОНАЈ КО НЕ РАДИ НИШТА
Задовољан овогодишњом „Ајваријадом” био је и главни организатор приредбе Кристифор Брцан, председник „Баната” који нам је рекао:
„Било је пуно излагача, преко тридесет, а и амбијент је био веома добар.
Свима захваљујем који су дошли и почастили нашу приредбу. Такође, захвалност дугујем и бројним спонзорима, свима који су и финансијски допринели остваривању наше традиционалне манифестације. Наравно, грешке се увек поткраду, но, само онај не греши, који не ради ништа. Догодине ћемо те грешке исправити, а манифестацију ћемо проширити новим садржајима, у које ћемо уткати нове замисли”.

из Деске, који су одиграли кореографију „Димитровград”.
У наставку вечери на бини су заиграли и чланови Дечје фолклорне групе
КУД-а „Ловра” из истоименог насеља,
фолклораши КУД-а „Весели Сантовчани” из Сантова, КУД-а „Опанке” из Помаза, КУД-а „Суферини” из Батање, КУД
-а „Рузмарин” из Калаза и КУД-а „Банат” из Деске.
Њима су се придружили и чланови
КУД-а „Свети Никола” из Варјаша у Румунији, односно КУД-а „Бард” из Србобрана и КУД-а „Светозар Марковић”
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Будимпешта, 21. септембар 2017.

НАЧИН ПРИПРЕМAЊА АЈВАРА

Паприка се прво добро опере, просуши и најбоље је да се испече на роштиљу. Ако немате могућност да то
радите негде у природи на ватри или
на неком шпорету „смедеревцу”, онда вам преостаје да је печете на
електричном роштиљу на тераси, или
на плотни шпорета (што вам никако
не препоручујем). Немојте је пећи у
рерни, јер онда паприка буде, не печена, него кувана. Тешко се гули и
једноставно није добра.
Такође, ни свака паприка није иста, постоје бабуре, роге, црвене, зелене, крупније, ситније, са дебљом
или тањом љуском… Добар избор је
увек тзв. македонска црвена рога.
Треба да буде чврста, свежа, месната. За оне који кувају ајвар од пресне самлевене паприке са љуском,
скоро, па да је и свеједно какву ће
одабрати, осим да не буде превише
водена (а то, осим продавцима, ником не одговара). Од паприка са дебелом љуском и мало меса нећете
добити ништа, а потрошићете много новца. Паприке које су превише
тешке, обично значи и да су пуне воде, што ће вам знатно продужити кување ајвара и смањити количину готовог производа.
Добра и добро печена паприка је
она којој се љуска лако скида, такорећи у једном потезу са целе паприке. Чим се паприка мало прохлади
из Новог Сада. Наравно, и
ове године представили су
се студенти Сегединског
универзитета, а било је и
других учесника „Фолклоријаде”, која је понудила
заиста богат репертоар
игара и песама, фолклора
уопште.
При том, публика се могла дивити и предивним
ношњама, а међу онима
који су пропратили наступ
ансамбала из Мађарске,
Румуније и Србије, налазио се и покровитељ 7. по
реду „Фестивала ајвара”
Алекса Хари Рус, изванредни и опуномоћени амбасадор Мађарске у седишту ЕУ у Бриселу, и сам
Дешчанин, који је претходно отворио фолклорни део традиционалне гастрономске и културнозабавне манифестације.

да може да се чисти, треба скинути
љуску и очистити је од семенки. Очишћена паприка се ситно насецка, или
ручно ножем, или се самеље у машини за месо или је кратко исецкате у машини за сечење. Не сме да буде сувише ситно исечена, како се не
би направио пекмез од ње.
У одговарајућу широку шерпу (то
је врло битно да шерпа буде широка,
како би вода што пре испарила) сипате мало уља на дно (тачније онолико
уља колико је потребно да се замасти дно), додате исецкану паприку,
со, бибер и крчкате је на средњој температури (никако на јакој ватри) док
сва вода не испари уз често мешање
како паприка не би загорела.
Kако да знате кад је готово? Правите пробе тако што ћете вадити по
кашику ајвара на тањирић и гледати
да ли и колико има течности. Kад испари сва течност оставите ајвар да
се охлади, пакујете га у најлон кесице и стављате у фриз. По потреби га
одмрзавате. Ако нећете да га чувате у замрзивачу, сипајте врућ ајвар
у добро опране и угрејане (у рерни)
тегле, ставите све још мало у рерну
да се ухвати корица од горе, затворите тегле целофаном и вежите гумицом. Тегле треба добро напунити,
јер приликом стајања, ајвар мало
„калира” односно смањи му се запремина.

Он нам је признао да не зна да кува
ајвар, међутим, веома га воли:
„Обожавам ајвар, додуше не умем
да га спремим. Познато ми је да ако неко у Србији поклони свој ајвар, то је веома велика част. Међутим, не могу обећати да ћу догодине учествовати у љуштењу паприке… Са задовољством сам

гледао како раде веште руке и како се
ствара ајвар. Он може да постане популаран и ван Деске и оно што могу да
обећам јесте, да ћу радити на популаризацији дешчанског Фестивала ајвара, како би он стигао што даље, па можда чак и до Брисела.”.

ФЕСТИВАЛ
Хоће ли дешчански ајвар стићи и
до Европског парламента у Бриселу,
остаје да се види… Међутим, оно што
је сигурно, јесте да су љубитељи ајвара имали прилику да гастроном-

ски специјалитет окусе уз фине залогаје – ћевапе и пљескавице – а наравно, током приредбе, гурмани су имали прилику да окусе и друга фина јела.
Уз то, све до краја целодневне приредбе „сервирана” је музика за весеље, а фешта је уз трубачку музику оркестра из
Ужица, потрајала до ситних сати. Све у свему, сви
који су учествовали на
традиционалној гастрономској и културно-забавној манифестацији били су задовољни, а сличан
осећај имали су и сами
организатори, који су продали скоро све теглице
слатког и љутог ајвара.
Приређивање 7. по реду „Фестивала ајвара” подржали су бројни спонзори, а међу онима који су
суфинансирали приредбу
били су и Културни и документациони центар Срба у Мађарској, Фонд за
потпомагање људских ресурса (ЕМЕТ) при Министарству људских ресурса и Локална смаоуправа
села Деске.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФОЛКЛОР

О

КУД „Табан” гостовао у Италији

Сардинија обојена лепотом народног мелоса

длазак на турнеје и гостовања
посебан су изазов за све играче
фолклора. Жеља чланова КУД-а
„Табан” да после гостовања у Удинама
пре неколико година, поново играју у
Италији, остварила се овога лета. Организатори из Београда позвали су „Табан” да учествује на Међународном
фолклорном фестивалу Sardinia
Corona Arrubia, а финансијери, Министарство за људске ресурсе Мађарске
(ЕМЕТ) и Српска самоуправа у Будимпешти, омогућили су да се ово гостовање оствари.
Фолклорни фестивал на Сардинији
одржава се већ 11 година и постао је
традиционалан. Ова манифестација није само забава кроз песму, игру и боје,
већ и поновно откривање значаја културног наслеђа других народа и њихових култура. Ове године на фестивалу
су учествовали ансамбли из: Србије,
Словачке, Мађарске, Пољске, Америке,

Будимпештански „Табан” се на фестивалу на
Сардинији представио кореографијама: Влашке
игре, Црноречје, Игре из Ужица, Шопске игре и
Пиротске игре из Горњег Високa. Играчима се на
турнеји придружио и Oркестар „Бабра”, као и два
члана оркестра „Ђидо” из Бечеја, Мирослав
Силашки и Александар Стојановић

Аргентине, Коста Рике, Колумбије и Летоније.
Путовање аутобусом и трајектом
трајало је дан и по. Фолклораши су били смештени у малом граду Вилановафранка, у средишту острва. Одатле су
сваке вечери путовали на концерте.
Играчима се на турнеји по први пут придружио и млади оркестар „Бабра”, као
и два члана оркестра „Ђидо” из Бечеја.
Значајну подршку пружили су им музичари Мирослав Силашки и Алексан-

дар Стојановић. На пут је кренуло и неколико нових чланова, који су први пут
били на турнеји.
Културно-уметничко друштво „Табан” представило се следећим програмом: Влашке игре, Црноречје, Игре из
Ужица, Шопске и Пиротске игре из Горњег Високог.
Домаћини из Вилановафранке били
су, како смо информисани од Душана
Вуковића, руководиоца „Табана”, веома
гостољубиви. Смештај је био обезбеђен

у основној школи, у којој су учионице
биле преуређене у комфорне спаваонице.
Сваке вечери, по повратку са наступа, „Табан” је правио журке. Млади из
села су им се придруживали, па су се
забављали уз игру, песму и живу музику, или уз свог ди-џеја Богдана Сабоа.
Слободно време фолклораши су користили да обиђу дивне плаже и знаменитости Сардиније. Посетили су главни
град Каљари, познат по очуваном историјском центру, у којем се налазе грађевине из XII и XIII века. Купали су се на
тринаест километара дугачкој плажи,
познатој по чистој води и ситном песку.
Сардинију су напустили препуни успомена, са надом да ће се на њу вратити, па су се тако и опростили од домаћина. Ускоро почњу пробе, креће се са
учењем нових кореографија, јер „Табан” на јесен чекају нови наступи.
К. П.

Утисци калашких фолклораша са гостовања у Кањижи

С

„Рузмарин” и на међународној фолклорној сцени

рпско аматерско Културноуметничко друштво „Свети Сава” из Kањиже, било је домаћин
петог Међународног фестивала фолклора „Kањижа 2017”, који је окупио
преко 300 учесника, чланова дванаест
КУД-ова из Србије и земаља у региону. Поред гостију из Хрватске, Босне
и Херцеговине и Грчке, позив за ову манифестацију добили су и чланови
СKУД-а „Рузмарин” из Калаза, у Мађарској.
Организатори из Кањиже срдачно су дочекали госте из Мађарске,
који су извели кореографије из ју-

Културно-уметничко друштво из Калаза, које негује
српске игре и песме, представило се публици на
северу Војводине српским играма из Косовског
Поморавља и начином свог извођења освојило
симпатије гледалаца
жних предела Србије – Гњилана, односно Косовског Поморавља. Фестивал је почео дефилеом учесника улицама града, до позорнице на
обали Тисе, где су фолклораши изводили своје програме пред бројном публиком.

После приредбе која је трајала до
касно у ноћ, домаћини су учеснике
програма угостили у свом дому, где
су уз музику и плес имали могућности за упознавање и дружење.
Према речима Енико Ваизер, руководиоца КУД-а „Рузмарин”, атмосфе-

ра и расположење играча су били изванредни.
– На дефилеу нас је било више од
300 и много људи је било на улицама.
Наш програм, игре са Косова, испратили су великим аплаузима, можда и
зато што смо ми Мађари, а изводимо
српске игре. Аплауз је трајао све време, док смо играли. Осећали смо на
бини љубав наше публике. Организатори и наши одређени пратиоци су дали све од себе да све протекне у најбољем реду и да се пријатно осећамо
– изјавила је Енико Ваизер за наш лист.
Р. Х.
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Приморани да ратују против свог народа (20)

Роварење рогатог духа самовоље и безакоња

Н

еколико дана по освајању Шапца, српска артиљерија је почела да гранатира тај град. Прво
је погођен црквени торањ чији се метални врх стропоштао уз велики хук.
Затворени цивили, избезумљени од
страха, урлали су из петних жила и
преклињали стражаре да их пусте из
храма. Срећом, нико није страдао.
Када је бомбардовање утихло, капетан Оскар Кеши, издаде наређење
да се цивили нипошто не смеју пустити из цркве.
„Тако им и треба! Нека их побије
српска артиљерија. Што нису благовремено избегли са осталима” – рече одсечно капетан Кеши.
У његовој души буктала је саможивост и сазнање о својој надмоћи.
Умишљао је да зна све о свету и о животу. Био је свестан своје улоге и мисије коју обавља у овом паклу. А Молохово царство тек што је почело.
Највише му је годило то што му се,
најзад, осмехнула срећа и што је успео да задовољи своју стару жељу.
Пружена му је могућност да одлучује о судбини и животном путу других
људи. То га је испуњавало необичним
задовољством.
Тих дана је у овом делу света роварио рогати дух самовоље и безакоња.
Убрзо пуче глас да је у хотелу
„Европа” затворено стотинак Српкиња. Ове јаднице су, према пропаганди команде Друге армије, исцрпљеним солдатима, без икакве надокнаде, „стајале на распологању”. Многи

Капетан Оскар Кеши, издаде наређење да се
цивили нипошто не смеју пустити из цркве. „Тако им
и треба! Нека их побије српска артиљерија. Што
нису благовремено избегли са осталима”, рече
одсечно капетан Кеши

Разорена шабачка црква

нису успели да одоле таквом изазову. Било је и у Жарковом воду оних
који су посетили „Европу”. Враћали су
се опуштени и видно задовољни. Једни су се гласно хвалисали, док су други утонули у ћутњу.
Шабац се од овог страхотног дана растајао уз мелодије бојних мар-

шева оркестра IV корпуса. Чланови
оркестра у својим штука-сивим униформама и са сјактећим трубама у
руци, поносно су корачали по упљуцканој калдрми обешчашћене српске
вароши. На улазима појединих кућа
и на канделабрима клатили су се лешеви обешених цивила чији је једи-

ни грех био што су припадници најомраженијег народа на овом делу света.
У Жарковој души препуче нешто
попут огледала у којем се огледају
сени покојника. Никако није успевао
да се искобеља из такве ступице.
Био је притеран уз зид попут зверке
која не зна шта пре да предузме у
свом страху и очају у време велике
хајке.
У преподневним часовима тог сунчаног 19. августа 1914. године, Србијанци су започели жестоки напад.
Жарков батаљон је преко расквашених друмова, клизавих и влажних
ораница кренуо на југ.
Армин Маркович је наглас причао
о тројици несрећних војника из 7. пешадијске дивизије. Недовољно промишљени чешки војници, упркос
строгој забрани да се без дозволе не
сме користити ватрено оружје, пуцали су у дивље патке и тиме изазвали
велику пометњу и узбуну. Генерал Казимир фон Литгендорф одмах је издао наређење да се над њима по
кратком поступку изврши смртна казна. Пробадањем бајонетима!
Једни пљунуше у страну и грко богорадише, одмахиваше рукама називајући Чехе невиђеним будалама, док
су други напросто занемели размишљајући о томе како је у овом кутку света људски живот нешто најбезвредније.
Војници 1. батаљона 32. пука прошли су кроз Поцерски Причиновић и
наставили према Малој Врањској. Код
реке Ђумаче стадоше намерени да ту
часком предахну.
Драгомир Дујмов

ЖИВОТНИ СТИЛ

О неким нашим лошим навикама…

О

ФЕЉТОН

Кад се у свом оку не види балван, а у туђем тражи трн

на је успешна, али шта јој то вреди кад нема ни кучета ни мачета. Он је угледан стручњак, али
џаба кад има проблематичну децу. Она
је дивна мајка и домаћица, али није лепа. Он је добар муж и отац, али нема
пас за шта да га уједе. Сјајна је уметница, али неморална. Лепа је, али џаба
кад је и даље сама. И тако бисмо за сваког могли да пронађемо оно „али”, што
често и радо, чинимо. Злураде опаске
служимо уз тобож саосећајни израз лица, пумпајући своје самопоуздање док
унижавамо друге.
Не видимо балван у свом оку, а тражимо трн у туђем, једва чекајући да
се ухватимо за нешто лоше. Некад су
мете лаке, као у случају неудатих жена које ће, ма како успешне биле, наилазити на сажаљење околине, јер се нису „оствариле” као супруге и мајке.
Други пут, као у случају успешних пословних људи који су истовремено сјајни партнери, биће нешто теже, па ћемо морати да „ишчачкамо” неку личну
фалинку која ће у засенак бацити сва
његова постигнућа. Ето, шта и Новаку
Ђоковићу вреде сви Гренд слемови кад
није успео да освоји медаљу на Олимпијским играма. Као да једва чекамо
да неко посрне како бисмо себе утешили.
Омаловажавању других склони су
људи са осећањем ниже вредности,
примећује психотерапеут под суперви-

Омаловажавању других људи склони су они са
осећањем ниже вредности, кажу психолози. Када
мислимо да смо испод неког, имамо потребу да га
спустимо бар на свој ниво, ако не и ниже, како
бисмо се боље осећали

зијом, Ивана Ђорђевић. Према
њеним речима, када мислимо
да смо испод неког, имамо порив да га спустимо бар на свој
ниво, ако не и ниже, како бисмо се боље осећали.
– Тако долази до малициозних коментара типа: „Ма није она лепа, само је „лака”, а
мушкарци се „примају” на такве жене”. Када смо свесни
својих вредности, трудићемо
се да се људи испод нашег нивоа не осећају лоше због тога,
а од оних изнад нас да научимо нешто. Када мислимо да
нисмо довољно добри у некој
области, морамо да обезвредимо другу особу како бисмо
били изнад ње. Мане на које
указујемо нису увек реалне и
објективне, већ наше оправдање за обезвређивање те особе
– каже Ђорђевићева.
Ма како изгледало да спуштањем других подижемо

сопствено самопоуздање, то није случај, опомиње наша саговорница, истичући да смо томе склони како нас они
не би подсећали колико смо сами неуспешни, недовољно лепи, сналажљиви, пожељни, паметни, срећни.
– Али, омаловажавањем друге
особе, не подижемо себи самопоуздање, само добијамо осећај да је та особа „још гора него ми”. Подизање самопоуздања је могуће само преко упознавања себе, прихватања идеје да не
можемо бити савршени и да је то потпуно у реду – истиче психолог.
У корену је упоређивање са другима које је некад свесно, чешће несвесно. То не мора увек бити лоше, јер
поређење може бити мотив да се трудимо да нешто остваримо, али проблем настаје кад не можемо да признамо да су други бољи, лепши и успешнији од нас. А то није лако прихватити.
– Није то суштински тешко, нити
немогуће, само је потребно радити на
себи, постати свестан својих мана и
предности и прихватити их. Тако, комшиница која је врло успешна у фирми
и истовремено супер мама, неће бити
демонизована грозна мама која нема
времена за своју децу, већ ћемо покушати да научимо како то она организује време, па стиже да одговори на
пословне и приватне обавезе – каже
психолог. 
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Записи са матурске екскурзије по Италији

Романтични сусрети са Венецијом, Вероном, Падовом и Трстом

У

ту прохладну зору, 4. септембра
2017. године, раздрагана, али помало поспана група матураната
12.а и 12.б разреда Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти отпочела је своје шестодневно путовање у
Италију. Планиран је био обилазак раскошног северног дела Италије, прошараног каналима и оивиченог дугим пешчаним плажама.
Пут до „чизме” нас је водио кроз
крајолике Мађарске и брдовите Словеније. Лидо ди Јесоло, симпатичан градић уз саму обалу Јадрана, био је наше одредиште.
Након дана предаха у Лиду, крај мора и под септембарским сунцем, упутили смо се према „величанственој дами посрнулог морала”, како је знао рећи наш искусни београдски водич Зоран Илић.
Сви су имали велика очекивања. Док

Очарани Базиликом Светог Марка наставили смо
пут кроз уске уличице, према познатој цркви Santa
Maria della Salute. Уживајући у погледу, присећали
смо се стихова истоимене песме Лазе Костића, која
је, ако се тако може рећи, код српског народа још
више прославила овај храм

страшнијих вожњи у тематском забавном парку Гардаланд.
Напоран пут натраг нас је чекао, а
последња ноћ је брзо прошла. Печат на
нашу матурску екскурзију смо ставили у кишном Трсту, који је био надвијен тмурним облацима. Град, познат по
називу „Аустрија на мору”, заинтригирао нас је својом познатом луком и
обалом, али и богатим српским културсмо се узбуђени приближавали вене- смо Верону и Падову. Јулијина кућа и ним и историјским наслеђем.
цијанској лагуни, било нам је јасно за- гроб у Верони приближили су нам
У најужем центру града налази се
што је тај јединствени град осуђен на Шекспирову причу. Целокупни утисак велелепни српски православни Храм
пропаст. Десетине хиљада
туриста који лутају по уским улицама из свих крајева света, са свих превозних средстава се искрцавају на тло које полако тоне у воду и муљ. Док смо
се пробијали кроз гужву
да бисмо стигли до главног
Трга Светог
Марка, могли смо да
приметимо
прелепу венецијанску
луку.
Очарани
Базил и ком
Светог Марка наставили
смо пут кроз
уске уличице, у којима
су се чули
разни језици. Пештански матуранти у Венецији
Ишли смо
према свима познатој цр- о Верони заокружиле су улице, које Светог Спиридона, као и бројне друге
кви Santa Maria della краси разнобојно цвеће и фасаде.
српске грађевине.
Salute. Уживајући у поПадова, студентски град са највећим
Лепе ствари, нажалост, кратко трагледу, кроз главу нам је тргом у Италији, одушевио нас је сво- ју, али сваки дан је био испуњен догопролазила чувена песма јом богатом архитектуром. Услед ве- довштинама, које ћемо дуго препричаЛазе Костића, која је, ако ликог невремена, замало да не посети- вати. Хвала професорима: Изабели
се може рећи, код срп- мо овај град, тако да смо се морали за- Данко, Милошу Ристићу, Гордани Ђерђ
ског народа још више довољити временом од непуна два са- и Мирославу Сребру, што су бринули о
прославила овај храм.
та, која смо имали за обилазак. Ипак, нама и употпунили ово наше путовање.
У повратку, неки од Падова која одише младалачким дуДо неке следеће прилике: Ciao! и
нас су имали прилику да хом, за многе је била најлепши град ко- Grazie!
се гондолом провозају ји смо посетили.
Василије Мићић, Михаило Остојић,
по каналима Венеције.
Петак је био испуњен забавом и адСара Вигњевић, Марина Чолаковић
Следећег дана посетили реналином који је прорадио током нај12.б
Помозите дечаку да пронађе пут до поклона

Пронађите 10 детаља који разликују ова два цртежа
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ПРОГРАМ „МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ”
Сантово

23. септембар 2017. од 19.00 ч.
„Мудар Милош и чаробна фрула” – позоришна представа
за децу и одрасле, у продукцији Српског позоришта у Мађарској
Адаптација и режија: Милан Рус
Музичка пратња: Оркестар „Вујичић”
Играју: Дејан Дујмов, Митар Кркељић, Даринка Орчик, Тина Чорић, Катица Шокац, Јована Вечић, Тома Принц, Бранимир
Ђорђев, Јосо Маториц, Милан Рус
Мајстор тона и светла: Богдан Сабо
Мајстор позорнице: Тибор Прагаи
Адреса: Művelődési Ház, Kossuth Lajos u. 54.
*

Батања

23. септембар 2017.
14.30 – Изложба слика у Српској основној школи у Батањи
19.30 – Концерт КУД-а „Опанци” из Помаза
*

Помаз

23. септембар 2017.
Од 10.00 до 15.00 ч. – Гастрономски дан
Трг испред Дома културе у Помазу
*

Будимпешта

28. септембар 2017. од 19.00 ч.
„Српски екран” – обележавање јубилеја, 25 година од покретања самосталне телевизијске емисије на српском језику
Maђарског јавног сервиса (MTVA)
„Шајком небу под облаке” – премијера документарног филма, 40 минута
Титл: мађарски, српски
Сниматељ и редитељ: Ђорђе Шибалин
Аутор сценарија, наратор: Снежана Миливојевић
Адреса: Eötvös 10 (VI ker., Budapest, Eötvös utca 10.)
*

Будимпешта

29. септембар 2017. од 18.30 ч.
Изложба слика „Златни пресек” – Слободан Каштаварац
Адреса: Српски културни центар (VI ker., Budapest,
Nagymező u. 49.)
*

Будимпешта

29. септембар 2017. од 19.30
„Повратак” – премијера играног филма, 90 минута
Титл: српски, енглески
Сценарио и режија: Предраг Јакшић

ГОСТОВАЊЕ СРПСКОГ ПОЗОРИШТА
У БУДИМПЕШТАНСКОМ
НАЦИОНАЛНОМ ТЕАТРУ
Српско позориште у Мађарској представиће се комадом
„Сентандрејско јеванђеље“
7. октобра 2017. у 15.00 ч.
Nemzeti Színház
Budapest, IX. ker. Bajor Gizi park 1.
Информације и улазнице:
www.nemzetiszinhaz.hu
Тел: 06 1 476 6868

ИНФО СЕРВИС

Играју: Лазар Роквуд, Ник Манкусо, Дубравка Мијатовић, увлаче. Што би рекао Боа Дофен: „Кад вам све ово испричамо,
Мајкл Паре, Џон Севиџ, Милорад Мандић Манда, Бора Ђорђе- тек онда ништа нећете веровати”
вић, Рада Ђуричин и други
Адреса: „Eötvos 10” (VI kerület, Eötvös utca 10.)
Адреса: Српски културни центар (VI ker., Budapest,
*
Nagymező u. 49.)
Будимпешта
*
6. октобар 2017.
Будимпешта
Завршна свечаност
30. септембар 2017. од 16.30 ч.
Амбасада Србије у Будимпешти
Међународни сусрет писаца „Пештански књижевни омни*
бус”
Учествују књижевници из: Мађарске, Србије, Румуније, НеБонус програм :
мачке, Аустрије, Републике Српске, Црне Горе, Турске, ХоланБудимпешта
дије и Хрватске
18.00 – 18.15 ч.
7. октобар 2017. од 15.00 ч.
Приказ књиге „Са српског лимба”
„Сентандрејско јеванђеље” – позоришна представа у проУчествују: Славомир Гвозденовић и Петар Милошевић
дукцији Српског позоришта у Мађарској
19.00 ч.
Режија и текст: Милан Рус
„Читање љубави”
Адреса: Nemzeti Szinház, IX ker., Budapest, Bajor Gizi
Вече љубавне поезије – изабрао и чита драмски уметник Ра- park 1.
дослав Миленковић
*
Адреса: Tökölyánum (V kerület, Veres Pálné 17.)
Организатор: Културни и документациони центар Срба у
19.00 ч.
Мађарској
„Након 40 година поново” – концерт Ансамбла „Вујичић”
Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској
Адреса: Kőrösi Csoma Sándor Köbányai Kulturális Központ,
Вођа пројекта: Милан Ђурић, в. д. директора КДЦСМ-а
(XI ker., Szent Lásló tér 7-14.)
Тим пројекта: Диана К. Ђурић, Тијана Галић, Грга Олах
*
Дизајн: Јелена Петровић Дробац
Инфо: www.centar.hu; FB: Szerb Kulturális Központ
Помаз
30. септембар 2017. од 19.00 до 00.00 ч.
„Помашко двориште” – Културно-уметнички програм
Адреса: Pomázi Művelődési Ház, Huszár u. 3.
*

Сегедин

4. октобар 2017. од 18.00 ч.
„Фото сафари – Тара 2017”
Адреса: Nemzetiségek Háza, Osztovszky u. 6.
*

Будимпешта

5. октобар 2017. од 19.00 ч.
„Погрешан број” – позоришна представа
Жанр: комедија
Teкст: Боан Дофен
Режија: Милош Ђорђевић
Играју: Бранка Пујић, Соња Кнежевић, Ненад Ћирић, Милош
Ђорђевић
Погрешан број, погрешан дан или човек, погрешна тема или
погрешан живот. Све је могуће. Јунаци овог комада покушавају да се ишчупају из паучине грешака које су сами исплели. Најгоре што се решавајући проблеме учесници у њих све више

НАПОМЕНА УРЕДНИШТВА СНН-а
На захтев неких чланова Скупштине Самоуправе Срба у
Мађарској, односно издавача „Српских недељних новина“,
чланке појединих наших сарадника убудуће ћемо
објављивати у оригиналном, изворном облику, уз
минималне правописне корекције. Самим тим, уредништво
листа не преузима одговорност за стил којим су ти
текстови писани и податке који су у њима изнети, већ она
припада аутору.
Са друге стране, већина наших сталних сарадника изразила
је жељу да њихови чланци и убудуће, пре објављивања,
буду усклађивани са стилским и другим правилима
новинарског изражавања, односно са стандардним
српским језиком, од стране уредника и лектора, па ћемо
то у њиховим случајевима и даље практиковати.
СНН

Партнери: Амбасада Републике Србије у Будимпешти, Српска православна црквена општина у Будимпешти, Задужбина
Саве Текелије, Српско позориште у Мађарској, Српска самоуправа у Будимпешти, српске самоуправе V, VI, X и XIII кварта
у Будимпешти, Удружење уметника „Круг”, Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО”, Плесни театар Мађарске,
Српске недељне новине, српске самоуправе у Стоном Београду, Десци, Помазу, Сегедину, Батањи, Сантову, Батањско удружење за очување традиције, Удружење сегединских Срба,
Српска школа „Никола Тесла” у Будимпешти, Српска Основна
школа у Батањи, Библиотека за стране језике у Будимпешти,
Универзитет ЕЛТЕ – Будимпешта, Удружење Бео-Етно визија
– Београд
Реализацију програма помогли: Министарство људских
ресурса Мађарске, Министарство културе и информисања Републике Србије, Министарство спољних послова Србије – Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, Покрајински
секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама
Спонзори: Balet Cipő, Meat Boutique, 400 étterem, Apartmani
Central 5, Balkan Expres, Ruszwurm Cukrászda

ПРОСЛАВА МАЛЕ ГОСПОЈИНЕ
У ВАШАРХЕЉУ
Српска црква у Вашархељу и ове године свечано ће
прославити своју храмовну славу, Малу Госпојину. Света
архијерејска литургија биће служена у недељу, 24.
септембра, са почетком у 10.00 часова. Покровитељи
прославе су: Културни и документациони центар Срба у
Мађарској и Градоначелнички уред Вашархеља.

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

О

Здравко Чолић, специјално за „Српске недељне новине”

Будимпешта за мене више није само успутна станица

чекивања публике су од самог
почетка гостовања Здравка Чолића била велика. Он је након
сјајног концерта, одржаног у Будимпешти на позив организатора „Балкан
партија” Вилмоша Шимона, са нама
поделио своје утиске:
– Нисам имао искуства у Мађарској и овде смо први пут. Искрен да
будем, нисам очекивао овакву атмосферу, јер обично када долазиш у неко место или земљу где раније ниси
наступао, не знаш колико има људи који знају неке песме. Веома сам изненађен лепом и добром атмосфером.
Певач се присетио својих ранијих
долазака или, боље рећи, пролазака
кроз Будимпешту, у време рата и санкција у бившој Југославији. Тада је
управо Будимпешта била најближе место одакле су многи српски музичари
могли да путују даље ка Европи и свету и да тамо држе своје концерте. Из
тог периода памти и аеродром Ферихеђ. Данас, пак, како каже, често приватно посећује мађарску престоницу.
Иако је већ на самом почетку своје каријере стекао статус звезде, познато је да је Здравко Чолић остао
„обичан човек”, скроман и једноставан, неизмењен огромном славом коју ужива. Како и сам ове особине сматра релевантним, Чола је рекао да је
у животу најбитније васпитање:
– Најбитнији је кућни одгој, како је

Најпопуларнији поп певач свих времена у Србији и
бившој Југославији, Здравко Чолић, чија блистава
каријера траје више од четири деценије, одржао је
дуго очекивани концерт у мађарској престоници,
пред неколико хиљада посетилаца популарног
пештанског клуба „Аквариум”

У Београду, у којем је проводио
много времена од самог почетка своје каријере и у којем и данас живи,
распрострањено је мишљење да постоји тзв. „босански лоби”. Здравко
Чолић, ипак, не мисли да то има неког основа:
– После рата су се људи можда
мало више једни са другима дружи-

на ствар, а то је да сам се
музиком бавио из хобија и
никада нисам рачунао да
бих могао бити професионални извођач или певач.
Све што се десило, дошло
је као последица велике
љубави према музици –
изјавио је Здравко Чолић
у интервјуу за „Српске недељне новине”.
На почетку своје каријере наступао је са групом
„Амбасадори”, а затим и у
„Корни групи”, али је, како каже, „пратио своју
звезду водиљу” и убрзо започео соло каријеру. Почео је на тада популарним
фестивалима, где су награде брзо уследиле, а потом и први албуми. Прошaвши цео пут од аматерског до врхунског професионалног бављења музи-

ГРАД МЕЂУ ДВАДЕСЕТ НАЈЛЕПШИХ

„Често сам долазио и долазим у Будимпешту, то је диван град! Постоји
једна ствар која је специфична: Будимпешта је увек била један од двадесет центара на свету које треба посетити и у којима се добро осећаш. И у
време комунизма је била на мети светског џетсета, што много говори. Увек
је имала своје место у свету. То је град историје, културе, спорта и музике, што ја нарочито волим. Мађарска музика је одбацила таблоидне музичке правце, рокенрол је остао присутан до дана данашњег, такође и хевиметал. Такву врсту музике не морамо волети, али је Мађарска истанчала
свој укус, а Будимпешта је увек правила и имала одличне групе. То је заиста диван град”, рекао нам је задовољно Здравко Чолић.

зије за нас који се бавимо музиком нема, све док нас публика воли и док
можеш да „гураш”. Чиме би се, уосталом, човек сад и бавио? Постао си
уметник!
Иако знамо да је Здравко Чолић
рођена звезда и таман кад смо помислили да се ничим другим не би ни
бавио, он нам открива да се у једном
периоду свог живота, када су му наступи досадили, у Загребу бавио малом привредом и инвестицијама које су биле у домену ПТТ-а. Касније,

ли, јер у Београду нису познавали неког трећег. Можда неко неког свог јарана „погура”, али што би рекли, јарана погураш свакако. Али да ту има
сад неки организовани лоби, ја не
знам и не верујем. Што се тиче људских ствари и односа, нисам сигуран
да то постоји.
Још једна од песама, без које се
не може замислити репертоар
Здравка Чолића, је нумера „Чаје Шукарије”. Извео ју је и на овом концерту, 9. септембра. Тада девојчица,

„МАЂАРИЦА” ПОДИГЛА ПУБЛИКУ

Очекивано, на тактове песме „Мађарица”, публика је имала фантастичну реакцију: све руке су биле подигнуте, цео клуб је играо и певао у глас.
Песму је писао Ђорђе Балашевић, па је Здравко Чолић у шали рекао да би
њега требало питати да ли је она настала инспирисана личним искуством
или неком истинитом причом из живота аутора текста.

Здравко Чолић у разговору са нашом сарадницом

неко учен од малих ногу у средини у
којој је рођен. То што сте повукли из
те средине и оно што понесете из куће, остаје за цео живот и то носите
свуда са собом. Код мене има још јед-

ком, и данас је у завидној форми и са
снажном енергијом на сцени. Он то
једноставно објашњава:
– Имам већ велики стаж и када ме
неко пита за пензију, ја кажем да пен-

СРПСКЕ

током немилих ратних година, наступао је углавном у иностранству, а након што су се ствари на балканским
просторима вратиле у нормалу, Чолић је наставио своју каријеру звезданом путањом и поново почео да
прави концерте у највећим дворанама, по земљама Балкана.
Према његовим речима, са Сарајевом, у којем је рођен и одрастао, има
одличну комуникацију и често тамо
путује:
– Сарајево и ја се нисмо изгубили
и ја тамо идем често. Никада се нисам огрешио о Сарајево, нити сам направио неки фаул, и то ми се враћа
на најбољи могући начин. Мене људи
тамо воле. Углавном имамо одличну
комуникацију, како естрадну, тако и
пријатељску.

НЕДЕ ЉНЕ

Ивана Легин, која је са Чолом отпевала овај велики хит, сада је жена и
чека дете у Аустралији, где иначе
живи.
И поред многобројних песама које су хитови за сва врмена, Здравко
Чолић не стаје. Недавно је, на свој
66. рођендан избацио нови сингл
„Мала”. Текст и музику потписује Бајага, а у плану за наредни период је
и нови албум.
Здравков концерт о којем ће се у
Будимпешти дуго причати, био је
увод у једну дугу и веселу ноћ, која
је у клубу „Аквариум” настављена
журком, уз музику за коју је био задужен ди-џеј Мачић. Као што је обичај на ЈУ журкама, гости су уз добар
провод дочекали следећи дан.
Милана Мотика

НОВИНЕ

