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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Како грађани виде Народну скупштину

Више законодавно него представничко тело
Трећина грађана уопште не зна да ли се у
садашњем сазиву парламента налази бар један
народни посланик који живи у њиховом месту, а
њих 24 одсто зна да их има, али не зна ко су

И

страживања говоре да Народну скупштину Србије народ готово не препознаје као представничко, већ скоро искључиво као
законодавно тело. Представничка
функција је врло важна, слажу се сви
посланици и сви сматрају да је грађани не препознају зато што не бирају
директно своје представнике, већ их
бира партија.
Према истраживању Цесида, које
је недавно представљено у српском
парламенту, од четири функције
Скупштине Србије, 61 одсто грађана
навело је на првом месту законодавну, 18 одсто контролну, 11 одсто
изборну и 10 одсто представничку.
Истраживачи су навели да је стављање представничке функције тек
на четврто место последица тога
што грађани нису бирали своје представнике, отуда и 34 одсто грађана
уопште не зна да ли се у садашњем
сазиву налази барем један народни

посланик који живи у њиховом месту. Њих 24 одсто зна да има, али не
зна ко је, док четири одсто зна да
има, али особа коју наводи није посланик.
Није тешко схватити зашто грађани посланике не доживљавају као
своје представнике. Довољно је рећи
да за годину дана 19 посланика није
нашло за сходно да на седницама
парламента каже било шта – ћутали
су све време. Онај ко пажљиво прати
расправе, тешко да ће стећи утисак
како се тамо неко ко говори бави баш
његовим, локалним проблемом. Обично се проблеми грађана из одређене средине помену кроз посланичка
питања.
Маја Гојковић, члан Председништва СНС-а и посланик те партије,
коју су, својевремено, грађани Новог
Сада директно изабрали за своју градоначелницу, задовољна је што је порасло поверење у српски парламент.

ГЛАСАТИ ЗА ЉУДЕ, А НЕ ЗА СТРАНКЕ
„Грађани не гласају за посланика по имену и презимену. Када би тако
гласали, знали би тачно ко је њихов представник. Ми сада имамо велики
број општина које немају своје представнике у парламенту. Поред тога,
имамо законску одредбу по којој је посланик власник мандата, а уопште
није трчао изборну трку, а с друге стране имамо странку која се претвара
у један блок, где индивидуализација уопште не постоји. Све то кад се сабере, Скупштина још врло добро стоји код грађана”, каже Борислав Стефановић из руководства ДС-а и додаје да је потребно променити изборни
систем, за шта је потребан широки консензус

Она каже да посланици даноноћно
раде на законима, али истиче да „недостаје тај један дан у коме би посланици обавезно радили с грађанима у срединама из којих су потекли,
то би помогло да нас виде као своје
представнике”.
Гојковићева мисли да би неки „дан
отворених врата”, када би посланици
примали грађане и разговарали с њима, помогао.
И Борислав Стефановић, шеф посланичке групе ДС-а, у изборном систему види разлог што грађани не доживљавају парламент као представничко тело, али наводи да на такав
став утиче то што посланици не долазе на заседања.
Момо Чолаковић (ПУПС), као и његове колеге, мисли да је садашњи на-

чин избора посланика у највећем
крив што их грађани не доживљавају
као своје представнике.
„И начин и метод рада не доприноси да грађани парламент доживљавају као представничко тело, ту има
много отуђености, више се износе
партијски ставови и много је политизације. Ипак, мислим да је садашњи
сазив побољшао ситуацији”, истиче
Чолаковић.
Владимир Илић (УРС) каже да „ми
немамо праве представнике народа,
већ политичких партија, јер су нам
оне дале мандате”. Према Илићевим
речима, „да бисмо имали парламент
по вољи народа, морали бисмо да
имамо непосреднији избор, и то тако
што би се кандидовали људи с именом и презименом”. 

Ко се колико обраћао посланицима

Донедавни министар провео тридесет сати за говорницом

Смењени министар финансија Млађан Динкић је у
парламенту у првој години мандата узео реч 456
пута и говорио скоро 30 сати, док се неки
министри нису ни огласили

Д

а је главни критеријум приликом
реконструкције Владе била активност министара у Народној
скупштини, Млађан Динкић сигурно
не би остао без фотеље, док би се
Алиси Марић придружио и безпортфељни Сулејман Угљанин.
Још актуелни министар финансија
за годину дана у парламенту је говорио скоро 30 сати, а реч је узео 456
пута – показују подаци Скупштине
Србије. Поређења ради, сви остали
чланови кабинета, за 125 радних дана,
са посланицима су дебатовали укупно 50 сати.
Једини који се народним представницима нису никада обратили су
Алиса Марић и Сулејман Угљанин. Завидном активношћу у законодавном
дому не могу да се похвале ни први
човек културе Братислав Петковић
који је говорио свега три минута и
његов колега из ресора рударства и
просторног планирања Милан Бачевић, који је микрофон у Великој сали

користио два
потпредседник
очигледно није
ских дебата. За

минута више. И
Јован Кркобабић
љубитељ скупштингодину дана причао

је свега 16 минута, три минута мање
од шефа дипломатије Ивана Мркића.
Након председника регионалиста
са посланицима је највише дебатовао
министар правде Никола Селаковић.
Председавајући му је реч дао 81 пут,
а он је то расподелио на девет сати.
Премијер Ивица Дачић говорио је
седам и по сати, а његов страначаки
колега и сада већ бивши министар

просвете Жарко Обрадовић за образлагање закона и полемику са трибунима потрошио је шест сати. Глас првог потпредседника Александра Вучића у парламенту слушао се пет сати.
Који минут мање говорили су министар грађевинарства Велимир Илић
и министарка енергетике Зорана Михајловић, која је после Динкића најчешће укључивала микрофон (178 пута). И Славица Ђукић Дејановић, која
води ресор здравља, у групи је сажетијих. За реч се јавила 144 пута и причала је четири сата.
На табели најактивнијих министара следе Горан Кнежевић (три сата),
Верица Калановић (два), Милутин
Мркоњић (сат и 42 минута), Расим
Љајић (сат) и Сузана Грубјешић (48
минута).
Иако би министри требало сваког
последњег четвртка у месецу да подносе рапорт пред парламентом, многи су током прве године мандата избегавали пропитивање. У скупштинским клупама, у данима за такозвана
посланичка питања, најчешеће није
било министра рада и потпредседника Владе Јована Кркобабића и шефа
дипломатије Ивана Мркића. 
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п Празновање у Барањи
о Срби у Виљану прославили Велику Госпојину
г У живописном барањском месту, месни Срби и
л њихови гости из других крајева Мађарске и
е Хрватске свечано су обележили своју храмовну
На други д славу, а сада се припремају за традиционални
МЕДИЈИ КАО
ПРОМОТЕРИ НАСИЉА (6)

С

обзиром да су медији унели насиље
у домове својих гледалаца, они који
су и иначе склони агресивном понашању користе управо медије како би доказали исправност свог становишта да је агресивност неопходан чинилац живота. Заузврат, њихова уверења бивају храњена
сценама насиља пласираним у медијима.
Истраживања показују да су, упркос значајним културолошким разликама, ефекти
које производи насилничко понашање у
медијима веома слични у свим поднебљима. Разлоге треба тражити пре свега у
чињеници да су телевизија и интернет постали главни фактор у социјализацији младих нараштаја на нашој планети односно,
свуда где постоје технички услови за њихов пријем.
Већина телевизијских станица и интернет портала данас функционише на комерцијалним принципима, што значи да им је
циљ да пажњу своје публике што скупље
продају оглашивачима. Имајући у виду да
се показало да су сцене насиља сигуран
начин да се обезбеди велика гледаност медијских садржаја, јасно је зашто смо свакодневно запљуснути насиљем са екрана,
било да је реч о информативним емисијама, филмским или музичким програмима.
Наравно, форме приказивања агресије се
разликују у зависности од врсте програма,
али је крајњи циљ њихове презентације исти: да се шокирањем публике обезбеди
што већа гледаност, чиме се увећава и заинтересованост оглашивача који се рекламирају у таквим програмима.
Илузорно је очекивати да су родитељи
у могућности да врше строгу селекцију
цртаних филмова које гледају њихова деца, поготово у савременим породицама где
су овакви медијски садржаји добродошли,
јер често замењују улогу дадиље. Већина
родитеља из тих разлога нерадо прихвата
упозорења истраживача о опасностима
које вребају њихову децу уколико их препусте свакодневном неселективном гледању цртаних филмова. Јер, показало се да
је насиље у њима знатно чешће него у акционим играним филмовима. Стога је већа
вероватноћа да ће се деца сусрести са медијским насиљем управо у терминима резервисаним за цртаће, него у време када се
обично приказују филмови за одрасле.
Међутим, не можемо истим методама
оцењивати како поједине цртане филмове
прихватају и доживљавају деца у различитом узрасту. Постоји велика разлика у начину њиховог доживљаја код деце од четири и од седам година, на пример. У зависности од старости, сцене из ових филмова ће бити различито тумачене.
Резултати појединих истраживања на
терену говоре о великом степену зависности понашања деце у односу на одгледане цртане филмове. Агресивно понашање према другој деци у порасту је после изложености малишана цртаним филмовима који садрже сцене насиља, макар
оно било приказано и у карикатурној форми, односно кроз хумор. (…)

„Фестивал вина” који ће се одржати
првог викенда у октобру

Н

а позив Драгомира-Бате Шакића, председника Самоуправе Срба у Виљану и месне
Српске православне црквене општине, 31. августа су на прославу Велике
Госпојине дошли многи наши сународници како из мађарског тако и
хрватског дела Барање. Педесетак
православних верника присуствова-

ло је светој литургији коју су служили о. Пантелејмон – игуман манастира Грабовца, јереј Јован Бибић –
парох сантовачки, јереј Милан Ерић
– парох печујски и администратор
виљанске парохије, као и ђакон Андраш Штријк.
Свечану славску беседу, приликом богослужења, одржао је јереј

Милан Ерић који је указао на лик и
величину Пресвете Богородице. По
окончању проповеди, приликом
које је о. Ерић пожелео свима срећну храмовну славу, уследила је литија. Тада је обављено освећење
храма, односно служен кратак помен некадашњим житељима Виљана. Уследио је чин резања славског
колача и благосиљања кољива. Кумовале су Дафина Шакић и њена
унука Александра, а за следећу годину кумства се прихватила Марија-Маца Лазић.
У порти светиње потом је уприличено пригодно послужење ракијом,
вином и соковима док је славски ручак приређен нешто касније, у једном
од оближњих угоститељских објеката. Славско весеље настављено је до
касног поподнева. Дружило се,
ћаскало и посебно указивало на значај празновања заштитнице виљанске
српске цркве.
Како нас је информисао Драгомир-Бата Шакић, ускоро ће на цркви
бити извршене мање поправке, у
циљу њеног улепшавања. Он је додао да, иако од 2014. у овом насељу
више неће функционисати српска
самоуправа, прослава заштитника
светиње и убудуће ће се достојно
одржавати.
Овај познати виноградар је већ сада позвао све наше сународнике да
посете овај градић првог викенда у
октобру, када ће се у њему одржати
традиционални „Фестивал вина”. У
културном делу програма наступаће
и КУД „Табан” из Будимпеште.
П. М.

Акција дешчанских Срба

Добровољним прилозима обнављају цркву

Сви који су у Десци присуствовали масовној
прослави Преображења, били су сведоци напора
које становници овог села улажу у реновирање
спољашњости српског храма

Ч

ланови Одбора црквене општине,
предвођени протонамесником
Светомиром Миличићем – парохом дешчанским и председником тог
тела Чедомиром Адамовом, одлучили
су да се уради малтерисање и кречење
храма. Радови су тако обухватили северну страну светиње која је највише
страдала од кише и временских непогода.
Пошто је средстава увек мало и
овога пута победила је племенитост
Дешчана. Парохијани и чланови КУД-а
„Банат” мађарске националности, у великом броју су се одазвали позиву
свештеника и добровољним прилозима
подржали реновирање светиње. У ову
акцију се укључила и локална самоуправа села, на челу са начелником Ласлом Кираљем, која је такође издвојила
одређену суму за обнову храма.
Свима који су подржали радове на
обнови светог храма, на слави (о којој
смо известили у једном од претходних
бројева СНН-а), уручене су захвалнице.
Драган Јаковљевић Протонамесник Светомир Миличић

захвалио се свима на помоћи и најавио
да ће се на пролеће радити и на парохијском дому. Радови ће обухватити
фасаду, замену прозора тамо где је потребно и санирање штете од невремена.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Традиционално окупљање на Старој води

В

ероватно није било ходочасника
у недељу 1. септембра, који
спуштајући се низ поплочано
завојито степениште иза Шканзена,
није помислио како је било Србима
када су се пре више од триста година
окупили око Старе воде, следећи
свог пастира, патријарха Арсенија
Чарнојевића. Свако је био са својим
мислима, слушао грају деце, потомака првих дошљака и њихових гостију.
И шума је веровтно била слична, мада је ова садашња много млађа и израсла далеко касније. Обичај доласка
на Стару воду задржао се до дана
данашњег.
Можда ће се некоме учинити да је
све исто или како је у својој надахнутој беседи објаснио протојереј ставрофор Војислав Галић, „један је и
увек исти Бог, који нас све држи и
који нас увек исто на овом месту
окупља”.
– Са нама је на исти начин био и у
отаџбини, из које смо прогнани, са нама је био на том тегобном путу и с
нама је и данас овде. И увек и свуда.
Својом исконском снагом жубори
управо освештана изворска вода и
стапа се са беседом свештеника, који
подсећа присутне да су увек на добром и сигурном ако су са Христом.
Није случајно што је баш извор играо тако важну улогу. Разлози су
практични и симболични. Човек изгнаник, отеран са свог огњишта, мора
за себе и своју децу да пронађе и нови комад неба, да застане, одмори се
и помоли. Мора да пронађе извор на
коме ће да угаси жеђ, заложи ватру,
а и да понесе крчаг воде са њега. Ис-

Свако нађе свој комад на новом небу

Човек изгнаник, отеран са свог огњишта, мора за
себе и своју децу да пронађе и нови комад неба, да
застане, одмори се и помоли, као што је то чинио
патријарх Арсеније Чарнојевић са својим
сеобницима на Старој води
то је толико важно очувати и не заборавити „извор” вере и духовности, за
који Господ каже да је то вода жива
и да ко се са тога извора напије никада више неће ожеднети.

И небо понекад може да делује
другачије и туђе, а заправо је једно
исто. У варљивој сенци мрких стабала
појало је за вечерње Мушко певачко
друштво „Јавор” из Сентандреје.

Усавршавање музичара у Десци

Н

Одржан други Тамбурашки камп

акон прошлогодишњег успешног Тамбурашког кампа, који је
реализован у оквиру ТАМОП
пројекта „Упознавање деце са српском културом”, у организацији Српске самоуправе и Културно-уметничког друштва „Банат”, у Десци је од 14.
до 20. августа одржана друга по реду манифестација овог типа.
– Циљ табора је био да се деца
упознају са инструментима, да науче
како треба правилно држати тамбурицу у рукама, као и да савладају
лакше песмице, као што су: „Хопа цупа”, или „Ајд на лево”. То су музичке
нумере које се лако изводе, а почетницима пружају велико задовољство.
Мислим да смо циљ постигли, јер су
сви веома марљиво радили и били
једна сложна екипа свирача – рекао
је Ладислав Јанка за СНН.
Поред обавезних музичких радионица, младим музичарима организатори кампа на челу са Кристифором
Брцаном, председником Српске самоуправе, понудили су и друге квалитетне програме. Организована је
заједничка екскурзија, дружење са
старијим свирачима и посета проби
КУД-а „Банат”. У оквиру кампа, са
одраслим музичарима је радио Иван
Мамужић-Мамуза, познати тамбураш из Суботице.
– Ја сам одлучио да колегама пренесем стил, технику свирања и нека
правила приликом извођења нумера,

У Културном, образовном и верском центру „Свети
Сава” недељу дана се дванаест младих музичара
свакодневно усавршавало, под стручним надзором
Ладислава Јанке, музичког педагога из Помаза

било да се ради о инструменталној
музици или песмама. Важно је правилно држање тела и трзалице. Моја
намера је била да укажем на неке основе које се даље могу усавршавати
кроз песме и кола – рекао нам је Мамужић, који је иначе чест гост Дешчана.

Полазници кампа су у оквиру
стручних радионица посебно радили
на тематици „Свадбе”, будући да се
чланови КУД-а „Банат” припремају за
реализацију прекограничног пројекта
који треба да представи раскош и лепоту српских свадбених обичаја у
Десци.

Док смо стајали око камене чесме
над извором, изграђене прегором сентандрејских трговаца 1781. године са уклесаним натписом: „Иждвенијем Комп.
Трговачке Свјато-Андрејске”, наоколо
су трчали раздрагани сентандрејски малишани. Придруживши се појању питали
смо се, да ли је патријарх српски Чарнојевић покушавао тада да прозре и
наслути како ће бити Србима који данас,
три века касније, живе и долазе овде по
његовом завету, на његов извор?
Катарина и Ренато

Млади музичари су уживали уз
музику и дружење са фолклорашима
из КУД-а „Банат”, па су заједничке вечери обично трајале до ситних сати.
Полазници табора су 17. августа боравили у Будимпешти, где су присуствовали Смотри српских фолклорних ансамбала у Мађарској, коју
је организовала Самоуправа Срба VI
квартa у Будимпешти, на челу са
председницом Милицом Немењи
(нажалост, о плановима за одржавање
овог културног догађаја редакција
СНН-а није била обавештена, прим.
ур).
Како
сазнајемо,
поред
дешчанског КУД-а „Банат” наступали
су „Весели Сантовчани” и чланови
КУД-а „Табан”.
Други Тамбурашки табор у Десци
био је веома успешан, што је
мишљење и Богислава Земницког,
учесника из Будимпеште:
– Веома ми се свидело у Десци,
јер смо научили много песама. Сви су
били марљиви, а нарочито они који су
тек почели да свирају. Вредело је
доћи овамо и срце ми је пуно. Било је
право задовољство видети како људи
уживају у музици коју ми изводимо.
Полазницима кампа се пружила
прилика да представе оно што су
научили за време табора. Наступили
су 19. августа, на програму
приређеном поводом храмовне славе
Преображење. И млади и старији
свирачи побрали су том приликом
аплаузе публике. Учесници и
организатори Тамбурашког кампа
добили су бројне похвале, а тиме и
потврду да га треба организовати и
догодине.
П. М.
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Будимпешта, 12. септембар 2013.

Милан Вукосављевић, доскорашњи конзул Србије у Мађарској (2)

За моју породицу и мене Будимпешта више није иста
У наставку интервјуа за СНН, одлазећи српски
конзул каже да се у Београд враћа задовољан, јер
сматра да га је боравак у Будимпешти обогатио
новим, драгоценим професионалним
и личним искуствима

Како сте и где најрадије проводили слободно време у граду у
ком сте, практично, били странац?
– Будимпешта, као права метропола, даје низ могућности да се квалитетно проведе слободно време.
Са сином сам често ишао на Гелертово брдо, на које смо се пели од хо-

тела Гелерт, ни сам не знам колико
пута. Увек су пријале шетње и вожње бициклом поред Дунава, а веома често бисмо одлазили и до Сентандреје, коју можете посетити безброј пута и да то увек буде нови доживљај. Потрудили смо се да обиђемо све значајније културне институције, а посебно места битна за историју Срба на овим просторима. Наравно, посебно место заузима наш
пештански храм, место окупљања
Срба који се нађу у мађарском главном граду, било да овде живе или су
у пролазу.
Да ли је слика Мађарске и њених житеља у вашим очима сада другачија него пре четири године и у којој мери?
– Доста сам читао о Мађарској и
Мађарима, посебно о историји из
које се може много научити, али док
не боравите у некој земљи и не живите неко време са тим народом, не

можете стећи праву слику. Мађарска је веома озбиљна држава, са одговорним приступом најзначајнијим
приоритетима, развијеном економијом и веома јаким осећајем припадности нацији. Пуно се значаја
придаје историјским вредностима,
националним коренима и очувању
културе и традиције. Довољно је само да се прошетате градом када је
неки национални или верски празник
и да се уверите у посвећеност очувању националног идентитета. И када се све то сагледа, морате да одате признање Мађарима за то што су,
иако потпуно усамљени у Европи и
окружени другим народима и поред
свих околности које су их повлачиле
уназад и кочиле, укључујући и погрешну страну у Првом и Другом
светском рату, успели да се одрже.
И не само то, већ и да постигну успехе на којима им многи могу завидети.

У Будимпешти сте боравили са
породицом. Како је текло њихово прилагођавање у овој средини? Један члан ваше породице се
ипак не враћа са вама за Београд.
– У нашем послу један од најбитнијих сегмената приликом одлучивања о дестинацији на којој ћете
службовати јесте породица, посебно
деца. Веома је битно да деца имају
могућност да похађају добре и квалитетне школе и да што лакше поднесу
промене, које никад нису лаке. Веома
сам срећан што је наш син, који је овде кренуо у први разред, ишао у српску школу и што је ћирилица прво писмо које је научио. То сматрам заиста
великом привилегијом. Што се кћерке
тиче, она је успешно завршила основне студије на Универзитету Корвинус
и остаје у Будимпешти још две године,
да би завршила мастер студије.
Све у свему, враћам се у Београд
задовољан, сматрам да ме је боравак
у Будимпешти обогатио новим искуством, како професионалним тако
и личним. За моју породицу и мене
Будимпешта више неће бити иста, она
постаје „наш град”, у ком смо живели
и у ком живе наши пријатељи.
Д. Ј.

Љубомир Миле Вујчин, кореограф (1)

Чедири деценије на српској фолклорној сцени

Колико година већ учествујете
у раду кампа у Батањи?
– Не бих знао тачно да кажем
колико година сам већ у кампу, али
мислим да сам овде од првих година,
још када је ово био народносни
српско-румунски камп. Више од
двадесет година долазим овде.
С колико група полазника сте
ове године радили?
– Ове године смо имали три групе,
у којима су деца била распоређена
сходно узрасту, малу, средњу и
велику групу. И велике смо морали
да поделимо, јер је било готово 170
полазника. Могу слободно рећи да је
ове године била велика гужва.
Које кореографије сте поставили на сцену овога пута?
– Трудили смо се да покријемо
целу Србију. Са севера смо имали
Игре из Бачке за најмлађе. Поставио

Један од кључних учесника Српског фолклорног
кампа у Батањи и овога лета био је Љубомир-Миле
Вујчин из Врбаса, који се фолклором бави већ
четрдесет година, а готово четврт века учи младе
полазнике из Мађарске старим српским
народним играма и обичајима
сам Игре из источне Србије, из
Брусника, који је гранична област
између Зајечара
и Неготина.
Представили смо Игре из Лесковца,
са југа Србије, а показали смо и
богатство фолклора са Косова и
обрадили околину Гњилана.
Како долази до дефинисања кореографија? Да ли иза тога
стоји вишегодишњи теренски
рад и истраживање или сте се
служили другим изворима?

– Већ четрдесет година се бавим
народном игром као играч, а као
уметнички руководилац радим од
1978. године. За тих тридест пет
година обишао сам многе делове
уже Србије и Војводине и прикупљао
игре које су објављене у збирци
Музичке академије у Београду. Те
скрипте користе полазници семинара
који организује Центар за проучавање
народних игара Србије. Кореографије
које сам овде радио, углавном су
резултат мог теренског рада и
истраживања. То су ауторске
кореографије и играју их многи
ансамбли у Европи и Србији.
Овде, у Батањи, млади Срби из
Мађарске, Румуније и Војводине
играју ове кореографије и добро су
их савладали. Када постављам
кореографију желим да се она свиди
играчима, а ако је они доживе као
своју, онда ће и публика то сигурно
препознати.
С ким је било најтеже, а с ким
најлакше радити ове године?
– Некад је лакше, некада теже.
Сви они који раде са фолклорним
групама знају да је са најмлађима
можда мало теже, јер их треба
научити. Са старијима је лакше, јер
су то играчи који долазе овде сваке

године, неки још од првог кампа.
Видим да су израсли у праве играче
који на сцени добро владају
материјалом и излазе на крај са
веома тешким кореографијама.
Да ли су ове године деца успела
брже да савладају кораке или
им је можда требало више времена?
– Имали смо свега три дана за
постављање кореографије; првог
дана смо научили игре, а петог дана
смо већ све презентовали публици.
Ове године је било баш експресно,
али савладали су. Радили смо две
комплетне кореографије: Лесковац и
Гњилане. Игре за средњу групу смо
мало модификовали, али су све
успели да савладају.
Разговарала: Станислава ЂенешЕкбауер
(Наставак у следећем броју)
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Дешчански Срби уз помоћ ЕУ оживели свадбене обичаје

„М

и желимо да сачувамо историјско наслеђе нашег поднебља” – рекао 21. фебруара
2012. године Предраг Берић, пројект
менаџер из Новог Кнежевца на свечаном отварању пројекта „Заједничко
наслеђе пограничних регија Северног
Баната и Жупаније Чонград”. Овај
пројекат је од самог почетка водило
Културно-уметничко друштво „Банат”
из Деске, предвођено председником
Кристифором Брцаном.

Традиционална свадба после три деценије

Учесници „Свадбе”, предвођени Кристифорoм
Брцаном, водили су рачуна да све буде у духу
старих времена, па су склапању брака младенаца на
традиционалан и већ скоро заборављен начин,
претходили стари обичаји: „Буклија”,
„Врата” и „Перјаница”
водили су рачуна да све буде у духу
старих времена. Склапању брака
младенаца претходили су сви стари
обичаји: „Буклија” – 20. августа, „Врата” – 29. августа и „Перјаница” – 30.
августа. На сам дан свадбе китили су
се фијакери и спремали сватови.
Како би „Свадба” била што аутентичнија, стручну помоћ пружила је и
етномузиколог Гордана Рогановић,
струковни васпитач на Високој школи за образовање васпитача у Кикинди.
– На целом простору Војводине,
код српског становништва, има заједничких елемената. Има, наравно,
нијанси које их разликују, понешто је
и заборављено, али је целина остала

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Србија – Мађарска,
МУТЕР 2 пројекат подржан од стране
Европске уније, био је обојен разноврсним садржајима. Посебно место
заузимала је „Свадба”, која је била
организована 31. августа. Традиционално српско венчање, „Банатска
свадба”, имала је за циљ да прикаже
старе српске свадбене обичаје и да
на тај начин заокружи петогодишњи
рад на спасавању старина. Посао на
очувању
српског
православног
гробља у Десци био је успели покушај да се сачувају споменици културе, а сада је на ред дошло оживљавање старих српских свадбених обичаја.

Дешчани ништа нису препустили
случајности. „Свадба” о којој ће се
причати брижљиво је осмишљавана
корак по корак. Били су организовани
течајеви и радионице у оквиру којих
су полазнице успешно савладале
технику ткања и израде српских везова. Била је то прилика да се поново
оживи народна радиност, која је готово ишчезла.
У свадбеној поворци сви чланови
„Баната” су били одевени у ношње,
које су израдиле руке марљивих
Дешчанки, правих мајсторица за израду драгоцених елемената народних ношњи.
Сви остали учесници „Свадбе”,
предвођени Кристифорoм Брцаном,

Признање за српског активисту из Печуја

Народносна награда уручена Предрагу Мандићу

Г

рад Печуј сваког 1. септембра
обележава Дан града, када се на
свечаној седници Скупштине додељују признања активистима који су
својим радом допринели друштвеном, културном, образовном и научном напретку града. Скупштина града већ годинама награђује и припаднике народности. Сваке године, на
предлог народносних самоуправа,
Савет за народности који функционише при локалној самоуправи града,
предлаже кандидата за Народносну
награду.
Ове године је предложен др Предраг Мандић, председник Печујскобарањског српског удружења и
потпредседник Српске православне
црквене општине у Печују. Након што
је Посланичко тело града на свом заседању, одржаном 20. јуна, подржало предлог, у Печујском народном
позоришту је 1. септембра признање
Мандићу уручио др Жолт Пава, градоначелник Печуја.
М. Т.

иста. Драго ми је што могу да присуствујем овом веселом догађају.
Традиционалној банатској свадби,
венчању Бранимира Ђорђева и Еве
Телеки, присуствовала је и седамдесетосмогодишња Ирина Рус, која се
присетила да је последњи пут традиционална банатска свадба одржана
пре пуне три деценије.
– Срце нам је пуно када видимо
наше сватове, наше ношње и чујемо
наше песме. То је за нас нешто величанствено – рекла је госпођа Рус, мати венчаног кума Боривоја Руса и
члана „Баната”, који је иначе и
потпредседник Самоуправе Срба у
Мађарској.
Стари сват је био Војислав Ђорђев,
а Дешчани су испред кућа поздрављали сватове. Младенце је венчао
протонамесник Светомир Миличић,
парох дешчански. Читав ток свадбеног весеља забележен је видео техником, па ће бити урађен документарни филм о једном изванредном
подухвату, који ће служити будућим
нараштајима као сведочанство о обичајима који нестају.

Председник Печујско-барањског српског удружења
и потпредседник Српске православне црквене
општине у Печују овогодишњи је добитник
традиционалног признања у том граду

Свадбено славље је протекло у весељу у спортској хали, уз музичку
пратњу оркестра који је чинило петнаест музичара из Мађарске и Србије. Било је ту и пошалица, крађе
младине ципеле, сечења свадбене,
што симболизује заједништво младог
пара.
Младожења је пренео младу преко корита, а кум је посут перјем и потом колицима однет кући на перјаном јастуку. Права „Банатска свадба”
потрајала је до јутра, у духу народних обичаја.
Младенцима, сада већ супружницима, Еви и Бранимиру, који су
грађанско венчање обавили раније,
стизале су и још увек стижу честитке, са жељама за срећом у заједничком животу. А чланови КУД-а „Банат”
честитке су заслужили за добру организацију овог догађаја и племениту
мисију очувања народних обичаја.
Следећи важан догађај планиран
је за 14. септембар, када ће у оквиру
„Ајваријаде” бити изложени сви реквизити који су припремљени за „Свадбу”, а урађена је и публикација. Чланове „Баната” очекује бурна јесен,
која ће бити крунисана 31. октобра,
привођењем крају прекограничног
пројекта вредног 275.000 евра.
Предраг Мандић
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Гостовање хориста из Будимпеште

Литература
Мирјана Зарић

ЧОВЕК (1)

Н

(Конкурс „Михајло Ковач”
2013 – друго место)

ије он лош човек. Није зао. Али је његова
несрећна душа у великом раскораку са
изразом његовог лица, са говором и поступцима.
Људи га воле. Искрено. Поштују га. Такав је,
допадљив. Не много причљив. Његова допадљивост је наметљива и ненаметљива. Готово да се
ни не осети, већ као невидљиви притајени магнет поткупљује саговорнике. Урођени таленат.
Ретки су такви људи који имају благодат да
придобију поштовање са свега неколико речи.
Увек је насмејан. Чак и када му је душа у
стању распадања не ишчезава онај дечачки осмех на његовом избораном лицу. Можда је управо то начин да се допадне другима. Осмех
је знак његове смирености и спокоја. А такав и
треба да буде. То му је занимање, то је његов
посао, да друге и самог себе учи смирењу.
Није образован, школован. Није човек од
књиге. Ипак, његово знање као да превазилази
све овоземаљске мудрости. Он вешто бира начине, средства, речи и манире које подешава поштујући једноставност својих намера и циљева.
Да, готово да је непоновљиви уметник у свом
послу. Нема бољег и омиљенијег од њега. Људи га се помало плаше. Испод питомог погледа
ситних плавих очију крије се недокучива моћ,
старешинство и захтев да се уважава његов ауторитет. Цењен је у свом окружењу. За њега се
бира посебно место за столом, њему се првом
сипа чаша доброг вина. Њему се сервирају раскошне трпезе. Као да је отелотворење Бога.
Није ово величање његове личности чудно.
Није ни изненађујуће. Такви су људи. Даш им
мало разумевања, допустиш им да ти се изјадају, повере и већ су ти у шаци. Тако он ради и од тог свог заната живи. Нема ту никакве непојмљиве науке. То је обична игра са људским душама која траје, ево, већ деценијама. И
ништа се не мења. Само су грешници наизглед
утешени и одвраћени од греха. Можда само
тренутно, тек док не прође и не ишчезне привид смирења.
Непогрешив је у свом послу. Проницљив је,
сабран и прорачунат. Оштроуман и непоколебљив. Иако га замара монотоно дружење са
обичним људима, иако стално осећа своју висину над њима и супериорност међу просечнима,
он не одустаје. Као да за боље не зна. Као да се
ни у чему другом не би снашао. Ужива, али сада
све мање. Уморио се. Исцрпљен је и време га је
надјачало. Почео је да стари. Лице га одаје, кожа, ноге. Али, још има младалачког полета. Још
је окретан, међу женама, и младим и старим,
пожељан. Да, он је готово идеалан мушкарац.
Да, он је онај мушкарац који се од девојачких
дана чека, онај из бајки и непромишљених маштарија. Леп је, одиста мушки леп са цртама које
откривају спој грубости и нежности. Он је савршени отац, брат, пријатељ, муж, син. Уме да буде фин и нежан, да се подвуче под кожу као
невино дете. Саосећа са другима. Заплаче над
туђом муком. Насмеје се нечијој радости. Уме
да буде немилосрдан, али само кад брани правду. И тад његово лице добија ону страшну боју.
Глас му бива другачији. Оштар је, хладан. И нико не сме да му противуречи. Јер, он је увек у
праву. Он не греши. (…)

Т

Камерни хор Arte Semplice наступао
на смотри у Крагујевцу

оком
петодневног
трајања фестивала
концерти су одржавани на локацијама примереним за хорско извођење:
Свечаној сали Прве крагујевачке гимназије, холу
Друге крагујевачке гимназије, галерији Народног музеја, Саборној цркви, аули
Општинског и Окружног
суда а по први пут ове године у цркви Светог Ђорђа
на Опленцу и у бањском
парку у Аранђеловцу.
Хорско певање неспорна
је традиција у Крагујевцу,
све је већи број хорова и
све је већи број језика и земаља које учествују на
овом фестивалу и морамо
признати да је град Крагујевац поносан што у временима већ навелико оглашене оскудице, када култура прва трпи, успева да
подржи овај ниво квалитета музичког извођења, рекао је Саша Миленић,
председник
Скупштине
града Крагујевца на пријему одржаним тим поводом.

Јубиларни 10. Међународни фестивал
камерних хорова и вокалних
ансамбала окупио је у Крагујевцу
учеснике из Мађарске, Бугарске,
Пољске и Србије. Будимпештанским
хором Arte Semplice дириговала је
Илдико Дуфек

– Једно од специфичности фестивала камерних хорова је у његовој
способности да открива
нове урбане просторе у
којима се могу одржавати
културне манифестације, а

ја искрено верујем да ће и
у будућности када будемо
имали завршену универзалну концертну дворану
упркос предности коју
фестивал њоме добија, сачувати лепу навику да нас

упознаје са мини урбаним
просторима у којима је могуће осмислити културу
као што се дешавало и до
сад – навео је Миленић.
Општа оцена домаћина и
организатора је да је 10.
Међународни фестивал камерних хорова и вокалних
ансамбала упркос лошим
економским условима протекао успешно.
– Хорови који су дошли
показали су бољи квалитет
него што смо могли да претпоставимо по снимцима
које су нам послали – истакао је Милоје Николић,
уметнички директор Фестивала и изразио наду да
ће наредни 11. Фестивал када ће бити обележено 20
година постојања, надокнадити све што је пропуштено ове године.
Овогодишњи фестивал
завршен је концертом у холу Друге крагујевачке гимназије, где су премијерно
изведена дела која су уметници припремали у атељеу
током трајања фестивала.
М. Т.

Специјално издање чувеног Његошевог дела

С

„Горски вијенац” у ручној изради

пецијално
издање
„Горског вијенца”, ремек-дела Петра Другог Петровића Његоша
(објављен 1847. године у Бечу), поводом јубилеја два
века од његовог рођења,
подгорички издавач „Унирекс” објавио је на српском
и енглеском језику и то у
монографском формату, у
боји, на најлуксузнијем папиру и у оригиналној дивот опреми, са власничком
повељом у ограниченом
броју примерака. Урађено
је у дрвету и у кожи, ручној изради ужичких мајстора рукодеља. „Вијенац” ће
ускоро бити преточен и у
злату, сребру и платини!
– Ово издање је са оригиналним рукописом, аутографом, регистром и
речником, али и ретким или
уопште непознатим фотографијама из Његошевог
живота, каже за „Новости”
Јанко Брајковић, директор „Унирекс групе”. – Било је посла преко главе, али
је најважније да смо у свему томе успели. Пред народом је део тиража урађен
у тврдом повезу, а део у
Својина свих је оно што мислиш. дрвету и кожи, у кутији
од коже и дрвета. ПрипреТвоје је само оно што осећаш.
Шилер мили смо и специјално из-

Поводом два века од рођења
Петра Другог Петровића Његоша,
подгоричка издавачка кућа „Унирекс”
направила је редак подухват
дање Његошеве „Биљежнице” у монографском формату, између чијих корица
се нашла чувена песма „Парис и Хелена”.

вишено стваралаштво. „Горски вијенац” јесте и остаће
најбоља умна творевина која
је служила и служи као надахнуће многим генерација-

Монументално Његошево дело „Горски вијенац” у
овако припремљеном и осмишљеном, ексклузивном
издању, кућа „Унирекс”
предаје у руке бројним читаоцима.
– Оно представља израз
нашег настојања да још једном подсетимо на његово уз-

ма за књижевни и уметнички
чин, а сам Његош био је и остаће велики, не само као песник, мислилац, филозоф, владика и владар, већ и као родољуб, хуманиста и архипастир – каже др Наталија
Брајковић, у име издавачке куће „Унирекс” из Подгорице. – Превођење „Вијенца”

подразумева добро познавање и поимање самог дела,
а оригиналност изражавања
језичких облика и мисли, као
и необичну и јединствену лепоту преводилачког израза.
Стога је овај посао изискивао
велике напоре.
Иначе, први превод „Горског вијенца” на енглеском
језику публикован је 1930.
године као дело Џејмса
Вајлса, првог лектора из те
острвске земље на тада новоотвореној Катедри за енглески језик и књижевност
на Универзитету у Београду. Реч је о сјајном познаваоцу српске културе и језика, подсећа Јанко Брајковић, први човек „Унирекса”.
У Биљарди на Цетињу налазе се драгоцена документа и ствари које су биле део
живота црногорског владике
и песника. Ту је и папир, на
ком је Његош навео имена
људи који би у некој могућој
представи глумили ликове
из „Горског вијенца”. За време кратког живота ловћенског пророка није познато да
је ова идеја икада заживела, мада се не искључује могућност да је она изведена у
неком интимнијем друштву,
пред очима самог песника.
М. Т.
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Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (1)

Г

отово цео век научници, историчари и публицисти покушавају да сложе све делове биографског мозаика Милеве Марић.
Кћерку Милоша и Марије Марић из
Титела, рођену с краћом левом ногом, али и блиставим интелектом,
захваљујући којем је и доспела на
студије математике и физике Универзитета у Цириху где је упознала
Алберта, историја је деценијама
ословљавала искључиво као супругу Алберта Ајнштајна (1879–1955).
Колико је Милева допринела научном раду свог супруга, коме је

НАУЧНИЦА, А НЕ
КУВАРИЦА
Да је умна, патријархално васпитана Српкиња из Војводине, цео
свој потенцијал подредила успеху
свог супруга, неспорно је и за Милоша Јовановића, редитеља и сценаристу недавно премијерно приказаног првог нашег играно-документарног филма о славној Титељанки „Фрау Ајнштајн”.
– Није Милева била Алберту ни
собарица, ни куварица, него образована жена и супруга коју је
упознао у Цириху на студијама
када је њој била 21, а њему 17 година – каже редитељ Јовановић.
– Сигурно се у свом научном
раду ослањао на Милеву, а та научна дела исписала је њихова љубав.

Заслужила Албертову славу

Нема много умних жена у српској историји чија
биографија толико дуго чека да буде употпуњена,
као што је то случај са Милевом Марић-Ајнштајн
(1875–1948)
доцније приписана комплетна слава за изум Теорије релативитета, дилема је која живи већ 91 годину. Тачно толико времена протекло је од када
је Ајнштајну уручена Нобелова награда.
Свих ових деценија,
Алберт је слављен као један од највећих научника
20. века. Милева је, ту и
тамо, помињана као његова бивша супруга, којом
се Алберт 6. јануара 1903.
у Берну оженио уз благослов њене, српске, и противљење његове, јеврејске породице.
У том браку рођени су
њихови синови Ханс Алберт (1904–1973) и Едуард (1910–1965). Брак се
распао 1914. године, пошто је Ајнштајн добио место професора у Берлину,
а затим се оженио својом
рођаком Елзом.
Ни после Милевине
смрти 1948. године у Ци-

Другог српског устанка 1815. Изборио је
Србији аутономију 1830, а за себе наследну
титулу кнеза. Збачен је 1839, али се вратио
12. септембра 1916. – На Кајмакчалану на српски престо 1858.
је почела офанзива српске војске против
16. септембра 1823. – Рођен је кнез МиБугара и Немаца у Првом светском рату. хаило Обреновић, који је Србију учинио
Завршена је 3. октобра 1916, као прва побе- најјачом војном силом на Балкану. Владао
да српске војске након повлачења преко је од 1839. до 1842. и од 1860. до 1868, када
Албаније.
је убијен у Кошутњаку.
13. септембра 1842. – Народна
16. септембра 1861. – Заступништво
скупштина кнежевине Србије, у којој су града Загреба доделило је Вуку Стефаноуставобранитељи имали већину, прогласи- вићу Караџићу Повељу почасног грађанила је за кнеза Александра Карађорђевића, на.
сина вође Првог српског устанка Ка17. септембра 1918. – После тродневне
рађорђа.
офанзиве, српска армија уз помоћ две
14. септембра 1219. – Проглашена је француске дивизије пробиле су Солунски
аутокефалност Српске
ке правоправо
фронт у Пр
Првом светском рату.
славне цркве, коју је код
од роНемци и Бугари су приморамејског (византијског) цани да се повуку. Пробој
ра Теодора Првог ЛассСолунског
Сол
фронта је
кариса и никејског
оомогућио
српској
патријарха Манојла
ввојсци повратак у
Првог Харитопула
домовину и, као једиздејствовао Сава
на од најуспешнијих
Немањић, потом
операција у Првом
први српски архиесветском
рату,
пископ, са седиштем
допринео коначном
у манастиру Жича.
сслому Централних
Цар Душан је 1346. узси
сила.
Симо Матавуљ
117. септембра 2001.
дигао српску цркву у
ранг патријаршије.
– Окр
Окружни суд у Београду
14. септембра 1829.
9. – Потобуставио кривични поступак
писан је Једренски мировни уговор
против челника западних земаља и
којим је окончан руско – турски рат. Ср- НАТО-а због агресије на Југославију 1999.
бија је на основу Једренског мира 1830. до- Поступак обустављен пошто је јавни тужибила хатишериф о самоуправи, а Грчка не- лац одустао од оптужнице, а Врховни суд
зависност.
Србије укинуо пресуду којом су оптужени
14. септембра 1852. – Рођен је српски осуђени на по 20 година затвора.
писац Симо Матавуљ, члан Српске
18. септембра 1739. – Потписивањем
краљевске академије, један од најистакну- Београдског мира окончан рат Аустрије и
тијих представника српског реализма.
Турске, који је почео 1736. Аустрија је по14. септембра 1860. – У Београду је тиснута са Балкана, Турска се вратила на
умро српски кнез Милош Обреновић, вођа Дунав и Саву. 

риху, и Ајнштајнове у Америци
(Принстон, 1955. године), мало новог се могло открити о овом брачно-научном пару. Научна документација, као и комплетна њихова
писма која су размењивали и после развода јер је у Цириху са Милевом остао њихов млађи син Едуард, који је боловао од шизофреније, дуго су била под дуплим
кључем Архива у Јерусалиму.
Тек 2006. године обелодањен је
део те преписке, а
Ајнштајнова биографија,
коју је написао уочи своје
смрти, и данас је под ембаргом.
Ипак, на основу делимично објављене преписке, као и захваљујући писмима које је Милева размењивала током Другог
светског рата са својим
кумовима Гајиновима у
Новом Саду, све учесталије поставља се питање:
да ли би Ајнштајн без
своје супруге уопште успео да смисли и израчуна
Теорију релативитета?
Поузданог одговора још
нема, али, расте број аналитичара који верују да без
Милеве, једне од најобразованијих Српкиња тога
времена, не би било ни Теорије. Мистериозна слика о
њој протеклих деценија
бојена је шкртим, селективним, а неретко и ниподаштавајућим сећањима
њеног супруга Алберта. (…)
Д. С.

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38
Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. + 36 70 521 49 38 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. + 36 1 782 16 39
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

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

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

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

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

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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О

Како је Јован Пачић освајао светове

ни који су га познавали причали
су да је поред српског, мађарског и немачког језика одлично
говорио латински, чешки, пољски,
италијански, помало француски, а веле, разумео је и грчки, арапски, па и
хебрејски. Захваљујући памети и војничкој вештини, као учесник крвавих
Наполеонских ратова у Италији, Немачкој и Француској, домогао се чина
коњичког капетана. Међутим, узалуд
се клонио хладних ветрова, они су га
вазда затицали и побеђивали на свим
странама света.
Када је у зиму 1812. године под командом генерала Шварценберга лутао по непрегледним руским степама
ноге су му тако промрзле да је до
краја живота сносио болне последице. Било где да се нашао, у унутрашњем џепу неизоставно је чувао грумен шећера. У својој старости одсео
је у Табану, у надалеко чувеној гостионици Симе Игњатовића. Овде је преко ноћи писао стихове, а током кишовитих дана „моловао” аквареле.
Прича се да су после Пачићевог
упокојења у будимској кафани „Код
златног јелена” у фиокама његовог
сандука пронађени комадићи шећера брижно умотани у фишеке хартије.
*
На бајском Тргу Свете Тројице, где
се сваке године одржава европски
позната Фишијада, у Пачићево доба
низале су се српске радње и про-

Није прошло много времена, на престо славне
Аустрије ступио је Јосиф II. Млади
Јован Пачић јавио се у цареву војску и кренуо
у освајање туђих језика и светова
давнице. Кренемо ли северним делом трга у
правцу Шугавице ваља знати да су се управо овде, до
великог пожара 1840. године, ређали домови српских
трговаца и занатлија Васе
Јорговића, ћурчије Наума
Поповића, Јована Токалића,
сапунџије Петра Бакића,
Косте Теодоровића и Исака
Нукашимовића. После велике ватрене стихије, која
је уништила већи део вароши, рушевине негдашњих
кућа и плацеве купила је
удова Павла Пиласановића.
Куповину су својеручним
потписом потврдили већници Тодор Шимић и Ђорђе
Радуловић.
О породици Пиласановић ваља знати да је
буњевачког порекла којој
је за верност према бечком ћесару и заслуге
приликом
ослобођења
Будима и Ракоцијеве буне, царица Марија Терезија 1741. даривала плем-

Јосиф II

ство. Један од далеких предака
ове племените бајске фамилије,
Стипан Пиласановић, са 85 златника је помогао изградњу фрањевачке цркве.
Данас се више нико не би могао
сетити да се на самом углу подизала гостионица „Бела лађа“ чији су
западни прозори гледали на рукавац. Такође се не памти
ни то да базалтни камен
којим је поплочан цео
трг хвали умеће извесног
мајстора Анастаса Димитријевића. У време када су мађарски листови
Бају похвално називали
„малом Пештом“ и „Фијумом (Ријеком) мађарског
Дунава“ Варошка кућа се
налазила на јужном делу
трга, поред данашњег
хотела „Немзети“. О њој
је остало забележено да
је била неугледна приземна зграда са великом
капијом на средини. Неким чудом Градска кућа
на ћошку бившег Главног
сокака и Трга Свете
Тројице није страдала у
пожару. Управа града
Баје се после куповине
преселила у импозантни
Грашалковићев дворац,
док је старо здање Варошке куће 1863. срушено и предало се забораву.
Драгомир Дујмов

СНН-ово брачно саветовалиште

З

Да ли ћете остарити заједно?

аљубљени сте, волите се и увелико планирате венчање, али вас
последњих дана мучи питање да
ли ће ваш брак опстати и да ли ћете
остарити заједно? Уколико заиста
желите да сазнате колико ће трајати
ваша веза или брак, на ово питање
можда вам могу помоћи резултати
најновијих научних истраживања.
Амерички часопис посвећен браку
и породици „Жирнал за брак и породицу” недавно је објавио студију чији
аутори су четрнаест година пратили
брачни живот 80 парова. Они су открили да сваки брачни пар пролази
кроз два кризна периода.
Први критичан период траје прилично дуго, током првих седам година брака, и тада су шансе за развод
изузетно високе.
Друга криза у готово сваком браку
наступа негде око четрнаесте године
заједничког живота, када деца почну
да се осамостаљују, што родитељима
оставља више времена за свођење
биланса њиховог брака, као и за размишљање о међусобном односу. Занимљиво је и откриће да се током првих седам година брака углавном
разводе парови који се често свађају.
Са друге стране, амерички психолог Џон Готам, са Универзитета у Вашингтону, сматра да постоји математичка једначина која са прецизношћу
од чак 94 одсто може предвидети успех неке везе или брака. До те формуле он је дошао пошто је готово тридесет година снимао и анализирао бра-

посла или избору дестинације за
заједнички годишњи одмор. Међутим,
Сваки брачни пар пролази кроз два кризна периода разговор се, по правилу, претварао у
оштар сукоб мишљења. Да би тачно
– један је током првих седам година брака, а други одредио
тренутак када једна свађа
око четрнаесте године заједничког живота, када достиже тачку са које више нема повратка, Џон Готам је мерио брзину срдеца почну да се осамостаљују
чаних откуцаја и помно бележио све
физиолошке показатеље располочне свађе на стотине тек венчаних ми која је била од великог значаја за жења својих посвађаних испитаника.
брачних парова. Свађа је готово увек оба партнера, било да се радило о ку„Чак и када су у јеку бурне свађе,
почињала озбиљним разговором о те- повини аутомобила или куће, промени могуће је да особе које се воле, захваљујући осећањима које гаје једна
према другој, успоставе емотивну повезаност и на тај начин избегну замку
директног сукобљавања”, објашњава
Готам. „Један од најбољих начина да
се између њих поново успостави емотивна повезаност је смех који опушта.
Али шта ако завађени пар није у
стању да брзо обнови емоционалне
везе које је свађа прекинула? Тада
обоје упадају у стање нервне презасићености, а њихова веза је осуђена
на пропаст. Математичким језиком
речено, особе које успевају да у току
једне свађе са партнером 80 одсто
времена остану прилично сталожене
и мирне и притом сачувају одређену
дозу узајамног поштовања, имају велику шансу да заједно прославе златну свадбу. Они парови, међутим, код
којих је степен узајамног поштовања
нижи од 80 одсто, требало би одмах
да закажу посету брачном саветовалишту”, коментарише Џон Готам, који
преко четрдесет година живи у
складном браку, а више од 30 година
проучава различите узроке распада
све већег броја бракова. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Песме наших младих талената
Чекаћу те ја
Тихо… тихо
И још тише
Чекаћу те ја у кутку собе.
Прозор ће бити отворен као и сваке ноћи,
Сваке тихе и немирне ноћи.
Све је као мехурић у води
И ти и ја и љубав наша.
И мехурић тај тражи и иде ка горе
И… одједном нестане.
Нестане у плавој дубини
У безбрижној, мекој тишини,
Као и ти и ја и љубав наша.
Мекано, као свила гледам
У наду, у веру да ћеш ми доћи.
Возови пролазе као да ми
Никад, ама баш никад нећеш доћи.
И воз мог живота то ми говори,
Али шта бих ја радила,
А да те не чекам?
Цео мој живот врти се око тога.
Чежња и љубав у чекање твоје
Држе ме у животу за те.
Да не чекам, не бих ни живела,

Да ли знате?
Љубица Марић (1909–2003) била је прва
српска композиторка, која се бавила и
сликањем, а писала је стихове и прозу.
*
У давним временима је постојало веровање
да трудне жене не смеју јести јагоде, јер ће
родити децу која ће по кожи имати црвене
пеге у облику јагода.
*

ЖУРКА

Рођенданска
прослава на броду
А38

М

оже бити да „и врапци”, а поготово речни галебови, знају шта
је А38… Али, ипак бисмо вас
укратко на то подсетили. Дакле, А38 је
име старог украјинског брода, који је
некада пловио Дунавом до Црног мора и назад (нисмо лично проверавали,
али по логици ствари биће да му је ово
била маршрута). Када су пре неких
двадесетак, а можда и више година,
капетани речне морнарице закључили
да је ризичан за пловидбу, овог шармантног ветерана су као дотрајалу
олупину заувек усидрили. Каменита
будимска обала Дунава, њен латентни
медитерански шмек, додатно су је
оковали и привезали за град. Пресудно,
међутим, да се овај чаробни брод
трајно усидри у будимску луку, било
је то што се игром случаја, у одважној
и веома креативној визији неког од
градских отаца, А38 ускоро насукао и
на једну другу обалу. Наиме, пре тачно
једну деценију старомодни украјински теретњак је постао уметничка мека. Отргнут од пропасти и заборава,
преуређен је и убрзо постао једно од
интересантнијих културних места
мађарске престонице. Десет година је
прошло, а и много воде Дунавом, откако се везао за град и до данас израстао
у својеврсну институцију.

Рођена сам да волим и будем вољена.
Ах, та љубав наша незаборавна
Имате ли те игде у овом свету?
Утонуло лице и очи без сјаја
Остаће ти још мало.
Дођи, да одиграмо онај валцер љубави
И танго живота испод ведрог неба
И мирисних ружа у пупољку цвата.
Пошаљи ми пољубац у хладни дах
и осмехни се једном као што би само ти знао.
Пожели ми срећу и иди
Биће ми довољно ионако до сутона мрака,
Када ћу поново у мору сва уронити
У вечни живот снова, у мисли, у љубав нашу.
Смирићу се у наду да ћеш још једном доћи
Чекаћу, јер само моје срце може још
Да чека на овом свету,
Смириваћу се и тиштити као птице валове,
Летећу још сама кроз грмљавине и облаке…
О, зашто ми не долазиш,
Да ли ћеш ми икада доћи?
Чекаћу те ја… не брини…
Чекаћу те…
Чекаћу…
Тина Чорић

Митови мексичких домородаца Астека
наводе најмање 1600 божанстава која су
могла да имају најразличитије облике.
*
Приликом градње гнезда птица колибри
користи пљувачку за „цементирање”
материјала.
*
Око 90 одсто укупно уловљене рибе у свету
потиче из вода северне Земљине хемисфере.

У овом речном гнезду забаве и
уметности, са прилагођеним адаптираним потпалубљем, терасом, великом кабином брода, за нека нова крстарења и авантуре, редовно се одржавају изложбе, концерти, представе, промоције и друге сличне манифестације. Подсетићемо да смо о
једној таквој, новогодишњој већ писали у овој рубрици. Поред разних
изложби, инсталација и пројекција,
овај бајковити простор најчешће посећују концертни уметници.
Вођени идејом о прослави јубилеја
постојања овог културног центра, организатори су осмислили и „рођенданску журку”, која је заказана за 18.

Милена Дујмов: Портрет Индијанца (графика)

септембар са почетком од 20 часова.
На овој инди журци домаћин ће бити
мађарски бенд Канте Дием (Cante
Diem), и заједно са својим гостима
одржаће засигурно вече за памћење.
Канте Дием основан је 2008. године као дует Габора Јухоша (Juhos
Gábor) и Жолта Ференција (Ferenczi
Zsolt), а годину дана касније им се
придружила са својом бас-гитаром
Лила Кучера (Kucsera Lilla), од тада
функционишу у овом саставу. Свирају неку врсту певљивог гараж-рока, а највише утицаја су на њих имали (по њиховом мишљењу) бендови
као што су Сабвејс (The Subways),
Вајнс (The Vines) и Вон Бондис (The

Von Bondies). Њихов првенац објављен је 2010. године под називом
Спринг Брејк (Spring Brake). Године
2012. појавио се њихов албум под називом Овер ми (Over Me). Њихови
гости на овој прослави су Маршмалоу (Marshmallow), Неверендинг
(Neverending), Регата (Regatta), млади бендови пуни позитивне енергије
жељни да публици пруже максимум
забаве и уживања.
Дана 14. септембра, на истом месту организује се, сад већ по традицији „Балкан парти”. Журка ће бити
одржана из два дела: имаће концертни део – у сали, и журку – на
тераси брода. Концерт на ком ће
наступити Бјело дугме рил трибјут
(Bjelo Dugme Real Tribute) из Новог
Сада, тј. бенд који изводи композиције славне групе, почиње у 20 часова и 30 минута. Уз то одржаће се и
промоција новог часописа, под називом Екс Симпосион (Ex Simposion),
што је алузија на некадашњи славни
југословенски часопис. Поменути
часопис је, поред бенда Бјело дугме,
био један од најзначајнијих „извозних производа” културне понуде тог
региона. Настављајући ту традицију,
група војвођанских писаца покреће
Нови Симпозијум. Оригинални часопис је био актуелан 70-тих, 80-тих и
делом 90-тих година, па чак и након
тога, када су делом прешли у
Мађарску, склањајући се од бурних
ратних дешавања током распада државе.
Након концерта, од 22 часа почиње
журка на тераси брода, где ће главну
реч водити, за миксерским пултом,
диџејеви Мачић и Вучко.
Катарина и Ренато
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Будимпешта, 12. септембар 2013.

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Организатор: Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Покровитељ: Самоуправа Срба у Мађарској
Медијски партнер: Српске недељне новине

13. септембар у 19.00 ч. – Будимпешта, Национални плесни
театар (Nemzeti Táncszínház 1014 Budapest I., Színház u. 1-3.)
Свечано отварање манифестације; гостовање Књажевскосрског театра из Крагујевца са представом „Сеобе”.
***
14. септембар у 12.30 ч. – Печуј, српска капела
(Pécs, Zrínyi u. 15.)
Изложба фотографија Ивана Јакшића, потпредседника
Удружења уметника „Круг” из Будимпеште
***
15. септембар у 17.00 ч. – Будимпешта, Дом културе у V
кварту (Aranytíz Kultúrház, Arany János u. 10. Budapest)
Изложба ликовних радова уметника из Бачке
(Сомбор, Суботица, Бачка Топола…)
***
17. септембар у 17.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest, Nagymező u. 49.)
„Више лица Србије” – мултимедијална презентација
Туристичке организације Србије
***
19. септембар у 11.00 ч. – Батања, Српска основна школа
Образовно-забавни програм намењен деци
школског узраста
***
20. септембар – Будимпешта, Дом културе у VI кварту
(Eötvös 10. VI. ker.)
17.00 ч. – „Играју се деца света” – позоришна представа за децу
18.30 ч. – Изложба фотографија уметнице Сање Алечковић
из Сарајева
***
21. септембар у 18.00 ч. – Сантово, Дом културе
(Hercegszántó, Művelődési Ház, Kossuth Lajos u. 54.)
Наступ Српског позоришта у Мађарској са представом
„Сентандрејско јеванђеље”
Помаз у 12.00 ч. – Градски трг испред Дома културе
Гастрономски дан
Батања и Бата – културно-духовни програм посвећен
Пресветој Богородици
***
22. септембар – Помаз, Дворац Телеки Ватаи (Pomáz,
Teleki Wattay kastély, Templom tér 3.) 15.00 ч. – концерт
мушког хора „Јавор” из Сентандреје и џез пијанисте Борбеј
Михаја. 16.30 ч. – свечано откривање обновљене споменплоче Николи Тесли
***
23. септембар у 17.00 ч. – Будимпешта, Библиотека за
стране језике (Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei
Gyűjtemény, V. ker. Molnár u. 11.) – Изложба „Оставићу вам
само речи” поводом обележавања 20. годишњице од смрти
Десанке Максимовић, из рукописне збирке
Народне библиотеке Србије
***
24. септембар у 18.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49.) – Изложба
Музеја наивне уметности из Јагодине и Музеја наивне
уметности из Кечкемета
***
25. септембар у 16.30 ч. – Кечкемет, Музеј наивне
уметности (Magyar naiv Művészek Múzeuma, Kecskemét,
Gáspár András u. 11.)
Изложба Музеја наивне уметности из Јагодине

27. септембар у 20.00 ч. – Будимпешта, Верешмарти
биоскоп (Vörösmarty mozi, Budapest, VIII. ker. Üllői út. 4.)
Филм „Мирис кише на Балкану”
Премијери филма у Будимпешти присуствоваће редитељ
Љубиша Самарџић
***
28. септембар у 18.00 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49.)
„Пештански књижевни омнибус”, сусрет писаца
из Србије и дијаспоре
Учесници су писци из Мађарске, Србије, Румуније, Немачке,
Италије, Француске, Босне и Херцеговине и Аустрије
***
29. септембар у 18.00 ч. – Калаз, Дом културе
(Budakalász, Szentendrei út. 9.)
„Фолк фест” – учествују: КУД-ови Табан, Рузмарин,
Опанци, Ловра, Банат, Весели Сантовчани и специјална
гошћа из Бања Луке
***
30. септембар у 18.00 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49.)
Пројекција филма „Мирис кише на Балкану” (2. и 3. део)
***
1. октобар у 18.00 ч. – Будимпешта, резиденција
амбасадора Босне и Херцеговине: Модна ревија – шешири
Исидоре Бјелице
***
2. октобар у 18.00 ч. – Сегедин, Дома мањина
(Nemzetiségek Háza, Osztrovszky u. 16.): ретроспектива рада
Удружења уметника „Круг” из Будимпеште
***
4. октобар у 18.00 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest VI. ker. Nagymező u. 49.)
Вече посвећено јубилеју поводом 1700 година од
проглашења Миланског едикта
Промоција књиге „Константинов град – старохришћански
Ниш” аутора др Мише Ракоције
Учесници: др Ксенија Голуб, др Зоран Вукосављев, др
Татјана Стародупцев и Коста Вуковић
Фото-изложба у галерији СКЦ-а
***
5. октобар у 19.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49.)
Гостовање Камерне сцене Мирослав Антић из Сенте
Позоришна представа „Браћо и сестре”
***
6. октобар у 12.00 ч. – Будимпешта, Црквена општина у
Будимпешти (Budapest, V. ker. Szerb utca 33.)
„И би светлост” – отварање изложбе фотографија
Ивана Јакшића
Ловра у 18.00 ч.
Дом културе – сцена Српског позоришта у Мађарској
Гостовање Камерне сцене „Мирослав Антић” из Сенте са
представом „Браћо и сестре”
***
10. октобар у 19.00 ч. – Сентандреја, Центар за културу и
кулинарство (Kulturális – Kulináris Rendezvényközpont,
Szentendre, Kossuth Lajos u. 16.)
Изложба ликовних радова чланова
Удружења уметника „Круг”
Џез концерт, саксофониста Криштоф Сатмари
***
11. октобар у 19.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49.)
Гостовање Културног центра из Куле
Позоришна представа „Ровито куване чизме”
***
14. октобар – Будимпешта, Амбасада Републике Србије
Завршна свечаност Месеца српске културе
Концерт квартета „Сенсартика”; поезију књижевника и
дипломате Јована Дучића, од чије смрти је прошло 70
година, казиваће драмски уметник Милан Рус

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

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
14. 09. Бденије – у 18.00 ч.
15. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.
22. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
27. 09.Св. Литургија – у 10.00 ч. (Крстовдан)
28. 09. Бденије – у 18.00 ч.
29. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30!

УЏБЕНИЦИ
ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Канцеларија Владе Србије за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону, поставила је на свој интернет сајт
електронске верзије уџбеника за учење српског језика,
прилагођене деци и младима изван Србије.
Са интернет странице ове Канцеларије можете
преузети уџбенике намењене деци и младима
школског узраста:
– Од првог до трећег разреда
– Од четвртог до шестог разреда
– Седмог и осмог разреда
Сви језички уџбеници стоје вам на располагању на сајту:
www.dijaspora.gov.rs
Настављајући да остварујемо едукативну улогу коју
наш лист има и коју сматрамо не мање значајном од
информативне, позивамо литерарно надарене младе
људе да учествују у новом едукативном циклусу

ШКОЛА КРЕАТИВНОГ
ПИСАЊА СНН-а
У Будимпешти, од 26. до 28. септембра 2013.
Први течај одржан је прошле јесени, када су полазници
упознати са основним формама писаног новинарства, док
ће овога пута пажња бити усмерена на књижевне правце.
Позив за учешће упућујемо пре свега нашим млађим
читаоцима и сарадницима који су наклоњени писању, а
нису сигурни како да обликују своју кратку причу, есеј,
роман и друге књижевне форме.

Са полазницима ће радити познати књижевник и
драматург
МИОМИР ПЕТРОВИЋ
Реч је о једном од начитанијих писаца издавачке куће
„Лагуна”, који је до сада објавио десетак романа и исто
толико драма.
Учешће у нашој Школи креативног писања је бесплатно, али је пријављивање неопходно због ограниченог
броја места.
Ваше пријаве очекујемо до 22. септембра на имејл
адресу уредништва: nedeljnenovine@gmail.com, а потом
ћемо вас лично обавестити о термину и месту одржавања течаја.
Ваш СНН
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Свечаност у Српској школи на Тргу ружа

Н

Поносни на број нових ђака и „породичну атмосферу”

акон два часа која су одржале разредне старешине, у понедељак, 2. септембра, у дворишту
Српског забавишта, основне школе, гимназије и ђачког дома „Никола Тесла” у
Будимпешти, приређена је свечаност поводом почетка нове школске године. Може се рећи да је повод био заиста историјски значајан датум, јер је нови власник нашег училишта на Тргу ружа, од
1. септембра ове године, Самоуправа Срба у Мађарској.
Тачно у 10.30 зачули су се звуци
мађарске и српске химне испод портрета Светог Саве, Доситеја Обрадовића и Вука Караџића. Затим је обављено краће богослужење, уз благосиљање
школе, ученика, родитеља и просветних
радника наше васпитно-образовне установе. Чинодејствовали су свештеници и

За Српску школу у Будимпешти је 2. септембар ове
године био необично значајан, јер је тога дана
свечано обележен почетак прве школске године
откада је власник те установе постала Самоуправа
Срба у Мађарској. – Директорка школе посебном
предношћу сматра „породичну атмосферу” која је
увек карактерисала ову установу

Љубомир Алексов, председник ССМа, истакао је да је на овај начин завршен
један пут, који је започет давно у Помазу. Тадашња окружна основна школа је
пресељена у Будимпешту, где се у заједничкој школи чувао и неговао наш језик и наша култура. Пре двадесет година је основана самостална Српска школа на Тргу ружа, што је био изузетно важан догађај у животу српске заједни-

ПОВЕЋАН БРОЈ
УПИСАНИХ ЂАКА
Ове школске године се у српску
васпитно-образовну установу на
Тргу ружа у Будимпешти уписао
рекордан број полазника и ђака: у
забавишту је 53 малишана, у основној школи 82 ђака, а гимназију
похађа 215 ученика. У Српском
ђачком дому у Рожа улици
смештено је 108, а у Текелијануму
54 корисника овог вида ученичког
смештаја.

Старт „Еуробаскета” пропраћен и у Мађарској

Дипломате Србије и Литваније
навијале заједно

П

очетак шампионата Европе у
кошарци „Еуробаскет” обележила је утакмица између Србије и Литваније, коју су пажљиво
пратили и љубитељи овог спорта у
Мађарској. Можда најватреније навијање наш фоторепортер је својом
камером забележио у центру Будимпеште, где су се на иницијативу амбасадора Литваније окупили чланови
дипломатских представништава те
земље и Србије.

Наше навијаче предводио је амбасадор Раде Дробац, а припадници
оба навијачка табора су на себи имали дресове са грбовима својих земаља, што је изазивало знатижељу и
симпатије полазника.
На нашу срећу, Србија је савладала свог противника резултатом 63:56,
па су дипломате из наше матичне
земље на крају ТВ преноса имале
разлога за славље.
Д. Ј.

вероучитељи: отац Зоран Остојић – парох будимпештански и отац Далибор
Миленковић – парох батски.
Јована Вечић, ученица 12. разреда поздравила је присутне и најавила госта, др
Чабу Латорцаија, заменика државног секретара Министарства за људске ресурсе. У оквиру свечане беседе, заменик државног секретара се осврнуо на лик Николе Тесле, српског научника светског
гласа, који је извесно време живео у
Будимпешти, указавши да је стицање
знања од посебне важности. Латорцаи
се затим осврнуо на историјат Српске
школе на Тргу ружа, која је тачно пре
20 година стекла самосталност и од тада израсла у право стециште будућих
српских интелектуалаца, о чему сведоче
бројни успешни појединци српске заједнице у Мађарској и ван ње.
Чаба Латорцаи је истакао важност
очувања језика као основе националног идентитета, посебно када се у породици језик мањине све више запоставља. Ову важну мисију очувања и развоја матерњег језика, културе и националног идентитета преузела је Српска
школа „Никола Тесла” у Будимпешти.
– Националне мањине као државотворни чиниоци имају важну улогу у
мађарском друштву. Мађарска Влада
помаже народности, међу њима и српску, како би деца могла да се школују
на свом матерњем језику – рекао је заменик државног секретара је изразио задовољство што је ове школске године
Српска школа „Никола Тесла” прешла у
власништво Самоуправе Срба у Мађарској. Истакао је да ова образовна установа може да послужи као пример осталим народностима у Мађарској.

це у Мађарској. Председник Алексов је
одао признање свима који су допринели
очувању и унапређењу српског идентитета, језика и културе у Мађарској. Током две деценије Српска школа у Будимпешти је стекла велики углед не само
у Мађарској, већ и ван њених граница.
– Прешли смо велики пут од 2003. године до данас, када је Самоуправа Срба у Мађарској, поред батањске школе,
постала власник и наше школе на Тргу
ружа. Од данас она у потпуности припада српској заједници – нагласио је Љубомир Алексов.
Он се овом приликом захвалио мађарској Влади и Министарству за људске ресурсе на труду и подршци коју су пружили. Алексов је изразио наду да ће српској заједници и школи „Никола Тесла”
и убудуће бити пружана помоћ, а ђацима је пожелео много успеха у учењу.
После свечаних говора уследиле су
рецитације забавиштараца и основаца,
а потом и наступ Малог хора под диригентском палицом професорке Оливере
Младеновић-Мунишић. Ученици 4. разреда су, по устаљеном обичају, првацима уручили пригодне поклоне.
Директорка др Јованка Ластић је, обраћајући се ученицима и наставницима,
изразила своје задовољство што је школа прешла у власништво ССМ-а и указала на важност овога догађаја. Она се подсетила на породичну атмосферу, која
је одувек владала у српској институцији на Тргу ружа. Директорка је изнела очекивање да ће рекордни број од
350 уписаних ђака допринети добром
гласу, успеху и напретку останове на
чијем је челу.
Д. Д.

