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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Иницијативе српских опозиционара

„Н

аша иницијатива није превасходно
усмерена
према
странкама – усмерена је ка
људима. Наша амбиција је да вратимо људе у политику који су отишли
из ових или оних разлога”, каже Младен Башић, менаџер Градског одбора
Либерално-демократске партије у
Београду.
На питање да ли је страх ЛДП-а

да ли ће сам моћи да пређе цензус
један од мотива за груписање опозиције, Башић каже да ниједно истраживање не показује да постоји
било какво питање преласка цензуса
ЛДП-а.
„Оно што ми желимо сада да радимо је да реагујемо пре него што
буде прекасно”, истиче Башић.

Да ли се у Србији ствара нови ДОС?

Слаба и разједињена опозиција увелко размишља
на који би начин могла заједнички ефикасније да
делује, а конкретан предлог потекао је из странке
чије је седиште управо у просторијама некадашње
Демократске опозиције Србије (ДОС)

Странка из које су потекле готово
све које су позване у нови савез каже
да је свој предлог новог договора већ
понудила и то пре грађанима него
странкама.
Портпарол Демократске странке
Александра Јерков наводи да је једино нормално да ДС буде окосница
било каквог заједничког опозиционог

деловања, јер то јесте, како каже,
највећа опозициона странка.
„Свакако да има тема на којима би
конкретно ДС могла да сарађује са
тим странкама које се помињу, а које
су то теме и на који начин бисмо могли да сарађујемо страначки органи
ће се изјаснити у скорије време, каже
Јерков.

Однос научних института и политике

Без уважавања резултата дугорочних анализа

С

рбији недостају стручне институције које „промишљају политике и сакупљају знања у дужем периоду”, тврди Кори Удовички,
бивша гувернерка Србије и директорка Центра за високе економске студије. Према њеној оцени, највећи проблем је то што српска држава као
апарат не уме да промишља политике, па да их онда усвоји и спроводи
кроз чак и више влада. „У том смислу
стручност нам је потребна”, поручује
Удовички.
Међутим, ако би се судило по званичним „биографијама” друштвених
института у Србији, Кори Удовички
уопште није у праву. Јер, како се тврди на сајтовима ових научних институција, њихов утицај на креирање
српске унутрашње и спољне политике, али и јавног мњења, од пресудног
је значаја. Стварност, међутим, умногоме демантује оно што стоји на папиру. Институти не само да својим

Институти друштвених наука не само да својим
анализама и прогнозама не утичу на креирање
државне политике, него у највећем броју случајева,
како кажу наши саговорници, оно што ураде
стручњаци остаје мртво слово на папиру
анализама и прогнозама не утичу на
креирање државне политике, него у
највећем броју случајева, како кажу
наши саговорници, оно што ураде
стручњаци остаје мртво слово на папиру.
Да ли су се и због чега институти
урушили? Или су, можда, од самог
оснивања педесетих година прошлог
века само теоријски представљали
значајан фактор у држави?
Слободан Марковић са Института
за европске студије подсећа да су
институти друштвених наука пре неколико деценија служили да се у њих
склоне неподобни професори, како

ИМПРОВИЗАЦИЈА
„Институти би требало да помажу у креирању политике, али је све наше министре науке више занимало колики је број објављених радова, а
много мање како да искористе оно што људи на институтима раде. Код
нас је вођење политике чиста импровизација, нема предвиђања на више
година”, категоричан је Слободан Марковић.

Међу јавно позванима су и они
који немају своје представнике у парламенту, али имају искуства у вођењу
страначких блокова.
Зоран Живковић, председник Нове
странке, сматра да је природно да
опозиција сарађује и ради међусобно
– да има сарадњу на нивоу комуникације и обавештавања.
„Из овог позива који је упућен преко медија, ја не видим никакав конкретан циљ или платформу око које
би требало да се окупи опозиција тако да што се нас тиче, ми смо увек за
разговор и договор против ове власти али само око ствари које су
јасне, егзактне и прецизне. Са друге
стране, никаква нас сад коалиција не
интересује, посебно”, додаје Живковић.
До скоро у Влади, Уједињени региони сада нису добили позив да се
прикључе евентуалном опозиционом
савезу. Тврде да су аутентична опозиција.
„Ми смо по први пут опозиција после 12 година и мислимо да окупљање
свих људи око тема које будемо делегирали могу и нас практично ставити у политички живот тако што ћемо
са новим темама бити ти који се препоручују за вољу”, наводи Мирослав
Чучковић из УРС-а.
Колико је опозиција у Србији близу
сарадње моћи ће да буде познато тек
када уследе састанци и директни
разговори – за сада је све, од иницијативе ЛДП-а до одговора, размењено у медијима.
Извор: Б92

института, и ових институција, већина саговорника „Политике” ипак није
желела да говори јавно. Незванично,
међутим, сложни су у оцени да је
постојање многих института сведено
на чисту форму.
У Институту за међународну политику и привреду, међутим, врло често
истичу блиску сарадњу с Министарством спољних послова. Тако се Институт уговором обавезао да у току
ове године за МСП изради студије у
неколико области – Србија у савреме-

не би могли да кваре студенте. Истовремено, институти
природних наука врло често
су имали директну везу с
привредом, односно индустријом, тако да ови институти нису били у истом положају ни раније, као што нису
ни данас.
На своју дисидентску прошлост посебно је поносан
Институт за филозофију и
друштвену теорију, на чијем
сајту стоји да је „дисидентски покрет у социјалистичкој Југославији представљао
један од важних елемената Слободан Марковић
интелектуалног и академског пејзажа”. Слободан Марковић ним међународним односима, Србија
подсећа да су из института потекли и у савременом европском окружењу,
некадашњи председник СРЈ и потоњи Србија у савременом безбедносном
председник Владе Србије Војислав окружењу, Србија у савременом региКоштуница, као и убијени премијер оналном окружењу, Србија у савремеЗоран Ђинђић.
ном економском окружењу и Србија у
О односу државе, која је званично међународном правном поретку.
оснивач и финансијер највећег броја
Извор: Политика
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п Разговори о нашем листу у институцијама матице
о
Србија наставља да
г
л суфинансира пројекте СНН-а
е Главни уредник СНН-а Драган Јаковљевић потписао
На други д је у Владиној Канцеларији за дијаспору уговор о
МЕДИЈИ КАО ПРОМОТЕРИ
НАСИЉА (7)

П

онекад се упитамо откуда збуњеност код деце када од родитеља добију упозорење да не смеју да туку
своје вршњаке или да чине друге непријатности особама из своје околине? Та изненађеност наступа зато што су управо
најмлађи често сведоци да се у цртаним
филмовима проблеми решавају насилним
средствима. Препуштена ТВ пријемнику или
рачунару као својеврсним дадиљама 21. века, деца занемарују и своде на минимум социјалне контакте, чиме губе могућност да
уоче и прихвате позитивне моделе понашања из стварног живота. У таквим околностима њихови сусрети са људима резултирају конфликтним ситуацијама, сличним
онима чији су сведоци били у цртаним филмовима.
Шта учинити? Принцип забране гледања
цртаних филмова свакако би био погрешан, а
и тешко примењив. Додатни напор родитеља
који би подразумевао гледање ове врсте
филмова заједно са децом и селектирање
садржаја у зависности од степена насиља
које се у њима појављује, могао би се показати као делотворан начин да се детету укаже
који су модели понашања прихватљиви, а
које треба одбацити. Осим тога, пажњу треба обратити и на понашање детета после гледања цртаних филмова, посебно у случајевима када дете жели да два или више пута погледа исти филм. Познато је да дугорочно
конзумирање истих сцена насилног садржаја, у свести деце одређеног узраста може
оставити последице трајнијег карактера.
Имајући у виду ове чињенице, поставља
се питање колико едукација младих гледалаца може помоћи да последице које насиље у медијима производи буду мање у
реалном животу. Да ли је едукација гледалаца довољна уколико се истовремено
драстично повећава број насилних садржаја у медијима? Резултати експеримената
начињених у овој области охрабрују, јер се
показало да је захваљујући појединим едукативним радионицама код деце и младих
који су их похађали, значајно смањена потреба за гледањем насилних ТВ програма, а
мањи је и степен идентификације са агресивним ликовима који су у њима присутни.
Истовремено је забележен и пад случајева
агресивног понашања код полазника радионица. Ипак, ови облици едукације представљају појединачне покушаје да се нешто
учини на том пољу. Системски рад на сузбијању насиља у медијима и његових последица у нашем региону не постоји, а позитивни примери су малобројни.
Ипак, социолози и психолози који су
учествовали у реализацији ових облика
едукације износе запажања да млади као
разлоге у медијске програме са сценама насиља наводе недостатак прилика да сами
говоре о својим актуелним проблемима и
могућности да њихови ставови буду уважени. Истовремено наводе да би им у ресоцијализацији помогле медијске информације са позитивним садржајима, односно
мање вести из сфере свих видова криминала које су последњих година постале ударне у медијима у нашем региону.
Драган Јаковљевић

суфинансирању јесењег пројекта нашег листа, а
потом водио разговоре са руководством те
институције, ресорног одбора Народне скупштине
Србије и уредништвом РТС-а

У

поредо са осмишљавањем, прибављањем актуелних садржаја
и редовном продукцијом Српских недељних новина, уредништво
овог листа настоји да честим контактима са суфинансијерима, партнерским организацијама и државним установама у Мађарској и Србији, обезбеди услове за што квалитетније информисање српске заједнице у
Мађарској. Део тих напора је и недавна серија посета главног и одговорног уредника СНН-а Драгана Јаковљевића оним установама и појединцима у нашој матици, који су у
могућности да допринесу остваривању ових циљева.
Тако је у Канцеларији Владе Србије
за односе са Србима у дијаспори и ре-

Александар Чотрић

гиону, Јаковљевић разговарао са помоћницом директорке те установе
Николином Милатовић-Поповић. Она
је изнела низ похвала на рачун уређивачке политике листа, оценивши да је
реч о „најбољим недељним новинама

СРБИ ИЗ МАЂАРСКЕ
СВЕ ПРИСУТНИЈИ
НА РТС-у
Приликом сусрета Драгана Јаковљевића са главним уредницима Сателитског, Јутарњег и Београдског програма Радио-телевизије Србије, Татјаном Ћитић и Сашом Барбуловићем, разговарало
се о наставку обострано корисне
сарадње коју Српске недељне новине имају са јавним медијских
сервисом наше матице. Изражено
је задовољство што телевизијски
прилози о догађајима и темама у
српској заједници у Мађарској налазе пут до милиона гледалаца у
Србији и свету, захваљујући недавно отпочетој сарадњи двеју
редакција. Прилоге из видео продукције нашег листа, уредници
РТС-а оценили су као високо професионалне и тематски занимљиве. Практични носиоци ове сарадње тренутно су појединци из
СНН-ове редакције који бесплатно, на волонтерској бази снимају и
монтирају прилоге, па је истакнута неопходност да се путем конкурса изнађу могућности за финансирање ове делатности. Од успеха на евентуалним конкурсима
зависиће и планирано ангажовање
још једног техничког сарадника и
покривање осталих трошкова ове
видео продукције.

у српској дијаспори”. Таква оцена била
је један од разлога што је комисија
Канцеларије Владе Србије за односе
са Србима у дијаспори и региону одлучила да на конкурсу за суфинансирање српских медија у расејању прихвати и подржи пројекат СНН-а. Приликом ове посете потписан је и уговор
о реализацији одлуке о суфинансирању пројекта јесењих тематских додатака листа. Сличан документ о суфинансирању једног пројекта нашег
листа недавно је, у име издавача листа, у Влади Војоводине потписао и
Љубомир Алексов, председник Самоуправе Срба у Мађарској.
Главни уредник нашег листа је потом, у Народној скупштини Републике Србије, имао састанак са председником парламентарног Одбора за
дијаспору и Србе у региону Александром Чотрићем. Он је том приликом
истакао да наш недељник, а и друге
српске установе у Мађарској, могу
да рачунају да ће Одбор на чијем је
челу, и убудуће настојати да у коорРедакција Сателитског програма РТС-а са којом СНН већ дуже време динацији са другим надлежним дростварује успешну сарадњу
жавним органима у матици, помаже
остварење пројеката Срба из Мађарске и ради на отклањању евентуалних
застоја у тим процесима.
ДОЛАЗИ ВРЕМЕ ИНТЕРНЕТ НОВИНАРСТВА
Драган Јаковљевић је боравак у БеНа састанку одржаном у Канцеларији за односе са Србима у дијаспоограду искористио и за присуство
ри и региону, који је наш уредник имао са помоћницом директорке те
свечаном отварању књижаре-галеинституције Николином Милатовић-Поповић, било је речи и о предрије „Арте”, која ће, према речима
стојећој медијској конференцији намењеној српским медијима ван мавласника Миодрага Јакшића, бити
тице. Госпођа Милатовић-Поповић очекује да ће уз помоћ упутстава
једно од ретких места у Србији где
која ће представници наших медија добити на овом скупу, многи недељће љубитељи писане речи моћи да куни и периодични српски листови ван матице, а и остале редакције, моћи
пе српска књижевна издања из дијасда израде и обликују своја дневно променљива електронска издања.
поре, укључујући и она из Мађарске.
Према њеним речима, оваква интернет издања су у ери дигиталних коОвај нови уметнички кутак смештен
муникација неопходна, а њихова израда не изискује ни велика матеје у тржном цетру „Сити пасаж” на
ријална средства, нити додатне кадрове.
београдском Обилићевом венцу.
Д. Б.
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Септембарско заседање Скупштине земаљске самоуправе

Пристижу новчана средства за српске пројекте у Мађарској
На седници Скупштине
саопштени су подаци о
пристиглим конкурсним
средствима за поједине
пројекте у Мађарској.
– Српске организације
позване су да доставе
предлоге кандидата за
добитнике Светосавске
награде и признања
„Сава Текелија”

С

купштина Самоуправе Срба у
Мађарској је на својој септембарској седници најпре прихватила извештај о коришћењу буџета
земаљске самоуправе и њених институција у првој половини 2013. године.
Оваква одлука уследила је после информације Игора Руса, председника
Финансијско-контролне комисије, да
је у првом полугођу потрошена половина буџетских средстава, што је у
складу са планираном динамиком
утрошка.
У оквиру друге тачке дневног реда саопштено је да је Канцеларија
ССМ-а, после више пута безуспешно
расписиваног конкурса, коначно добила новог шефа. Реч је о Јадранки
Гергев, која у тој установи ради од 1.
марта ове године, као стручни сарадник и заменик руководиоца.
Делегати су информисани и да
расписани конкурс за радно место
шефа економата поново није дао
очекиване резултате.
На седници је прихваћена модификација Статута Финансијско-кон-

тролне комисије ССМ-а и усвојен нови Статут Канцеларије ССМ-а. Потребу за променама укратко је образложила др Жужана Мартон, која је напоменула да је Канцеларија од недавно издавач Српских недељних новина, па је нове надлежности и обавезе било потребно дефинисати у
правном акту.
Упућен је позив заинтересованим
појединцима и организацијама да у
најскоријем року предложе кандидате за Мањинску награду коју традиционално додељује Влада Мађарске.
Председник Самоуправе Љубомир
Алексов је изнео информацију да је

ИЗГЛАСАНА ПОМОЋ ПОМАШКИМ СРБИМА
У складу са досадашњом праксом да финансијски помаже капиталне
пројекте Срба у локалним срединама, Скупштина ССМ-а је прихватила
молбу наших сународника у Помазу, за помоћ ради замене дотрајале
ограде на српском гробљу у том граду. Разлоге за тај посао образложио
је председник Српске самоуправе у Помазу Пера Богдан и при том напоменуо да од градске самоуправе није добијена никаква помоћ за овај
пројекат. Од 500.000 форинти, колико износи сума затражена од ССМ-а,
200.000 је уплаћено у претходном периоду, па остаје да се за ову намену издвоји још 300.000 форинти. Ово тело ће финансијски помоћи и
предстојеће обележавање тридесетогодишњице постојања и рада помашког КУД-а „Опанци”.

ове године ССМ добила пет милиона
форинти конкурсних средстава на
име завршетка изградње Културног,
образовног и верског центра „Свети
Сава” у Десци. Исте суме добијене су
и ради реконструкције зграде српских организација у Баји и наставка
акције уређења српских гробља у
Мађарској. Четири милиона прис-

Делегати су у оквиру једне од тачака дневног реда подржали предлог Самоуправе Хрвата у Мађарској
да кореограф Антон Кричковић буде овогодишњи добитник Кошутове
награде, уз напомену да ССМ цени
његов допринос неговању и популаризацији српске фолклорне баштине, остварен између шездесетих и

МАЂАРСКА БИ СПОМЕНИК
У ЦЕНТРУ СОМБОРА
Председник земаљске српске самоуправе Љубомир Алексов обавестио је присутне делегате о контактима са Министарством одбране
Мађарске, поводом иницијативе да се у Барчу, на месту некадашњег логора, подигне спомен обележје страдалим Србима. Он је подсетио да се
у том месту 1941. године налазио логор за интерниране Србе, у коме је
умрло 65 заточеника, већином деце и жена, и да су сви сахрањени на
месном гробљу. Као успомена на њих, на постављеном споменику је пре
више деценија написано „југословенски хероји”. Удружење интернираца
упутило је захтев да се споменик обнови, односно да се постави плоча
са именима свих 65 страдалих особа, што су подржали и локални функционери у Барчу. Међутим, с обзиром да је за постављање обележја на
том месту потребна сагласност Министарства одбране, ССМ је после
тражења те сагласности добила одговор да се обрати Амбасади Србије,
односно да се то питање реши у билатералним контактима надлежних у
двема земљама.
Према речима господина Алексова, мађарска страна захтева да се заузврат на градском тргу у Сомбору постави споменик мађарским војницима изгинулим у Првом светском рату. То се, према оцени чланова
Скупштине земаљске самоуправе, не може довести у исту раван са симболиком обележја у Барчу, јер тамо нису сахрањени војници. На седници је одлучено да се допис Министарства одбране Мађарске достави
Амбасади Србије у Будимпешти и руководству града Сомбора, јер захтеви који су у њему изнети превазилазе надлежности Самоуправе Срба
у Мађарској.
тигла су за финансирање подизања
спомен-обележја на месту где се некада налазила српска црква у Будиму,
док је милион форинти добијен у
циљу постављања табли са јавним
натписима на српском језику, у местима настањеним српским живљем.
На седници је констатовано да ће последњи поменути пројекат бити тешко остварив, имајући у виду да је за
постављање вишејезичних табли у локалним срединама потребно обезбедити позитивно изјашњавање локалних самоуправа и прибавити потребне дозволе од надлежних служби.

осамдесетих година двадесетог века.
С обзиром да се директорка Српске школе у Будимпешти др Јованка
Ластић налази на челу установе чији
је власник ССМ, она је на седници
Скупштине дала оставку на чланство
у том телу, како то налажу законске
одредбе које регулишу ову област.
Надлежни у Удружењу Сегедински
Срби чији је др Ластић члан, одлучиће ко ће са њихове изборне листе
попунити упражњено место у Скупштини ССМ-а.
Д. Јаковљевић
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Љубомир Миле Вујчин, кореограф (2)

Догодине – батањски камп на турнеји

Да ли вам је велики број деце
отежавао рад на овогодишњем
кампу, поготово што су стигли
из разних крајева?
– Када се неко појави овде и погледа шта радимо, не може да схвати да то нису деца из истог ансамбла. То су деца из пет или шест ансамбала из Арад Гаја, Беочина, Помаза,
Будимпеште, Батање, Деске… Али
када заједно играју на сцени, сви су
као један. Они се понашају као један
ансамбл, једни другима помажу,
друже се, па настају и нова
пријатељства. Деца се после овог
кампа и даље друже и дописују.
Имам идеју да наредне године са
њима направим малу турнеју, до Будимпеште или до Сегедина, да прикажемо њихов програм и у другим
местима.
Ове године је оборен рекорд што
се тиче броја учесника. Какво је

Дугогодишњи главни инструктор на Српском
фолклорном кампу у Батањи за СНН говори о
својим искуствима у раду са децом из Мађарске и
будућности овог вида едукације
ваше мишљење о организацији
овог кампа?
– Ја увек имам лепа искуства са
Батањом, организатори су веома вични овом послу. Нема никаквог застоја,
све иде како треба, без обзира што је
број учесника велик. Видим да деца
фантастично раде и ручне радове,
увек има добрих идеја. Све то треба
лепо сликати и показати другима да
виде како се деца овде друже. Ово је
једна од ретких прилика на овим
просторима да се на оваквом кампу
може нешто научити.
Изули сте ципеле за игру и узели варјачу у руке, као и свих година до сада. Шта се ове године

нашло на јеловнику гастрономске вечери?
– С обзиром да је било преко 180
учесника кампа, одлучили смо се за
један котлић паприкаш. Када се завршило вече и када смо кренули
кућама, видели смо да су лонци
остали празни и да је паприкаш
поједен. Деца су била одушевљена,
тако да је ово био леп доживљај, баш
као и претходних година.
Да ли мислите да овај камп
има будућност?
– Мислим да овај камп не треба да
брине о својој будућности, већ да
треба само да настави да ради као и
до сада. Увек постоји простор и за

кле младе Српкиње. Свакако ваља
истаћи сјајан пласман младе Чачанке
Наталије Поповић. Она је у
појединачној конкуренцији догурала
до самог финала и тамо са 2:0 у сетовима савладала Анђу Каранушић из
Хрватске. Иако је пред сам дуел
Хрватица важила за фаворита, тенисерка из Србије је убедљивом игром
и вештом тактиком успела да савлада противницу и дође до значајних
бодова.
Тамара Малешевић из Инђије није
успела да се пласира међу најбоље
у синглу, али је у дублу, са партнерком из Румуније, освојила треће место.
Младе играчице и играчи из наше
матице доказали су да Србија располаже веома талентованим тенисерима, који иду стопама врхунских
мајстора као што су Новак Ђоковић,
Јелена Јанковић, Ана Ивановић и
Јанко Типсаревић.

неке активности, као што је на пример курс ткања. Што се тиче кампа,
мислим да он има своју перспективу,
али није све до нас. Волео бих да и
други дођу да присуствују кампу и
да виде колико је ту деце, колико
ентузијазма и жеља.
Сваком човеку је тешко да хвали самог себе. А да ли сте свесни
свог удела у овом кампу?
– Верујем да има људи који би исто радили као и ја, не мислим да сам
незаменљив. Мени је овај камп прирастао срцу и сваке године му се
радујем. Желим да што боље припремим материјал, да доведем што
бољу екипу. Радујем се дружењу,
заједничким вечерима. Трудим се да
поред игре и певања буде и других
момената у току рада, који деци
остају у сећању.
Из године у годину на кампу су
присутна и Ваша деца, Јована и
Душан. Да ли ће вас они заменити једнога дана у послу, а можда и кампу?
– Они су од самог почетка долазили са мном, учествовали на овом
кампу и играли са осталом децом. У
међувремену су завршили средњу
балетску школу у Новом Саду – одсек за народне игре, а сада су уписали Вишу школу за традиционално
играње у Кикинди. Душан је више од
годину дана био играч Националног
ансамбла „Коло”. Они су се већ определили за овај посао и усмерили се у
том правцу. Мени је изузетно драго
што ће они наставити да се баве овим
послом који ја радим. Имају основу,
вољу и таленат, и мислим да ће
једнога дана бити добри стручњаци.
Много материјала сам прикупио,
имамо богату литературу, па моја
деца могу све то да искористе и наставе да раде оно што сам ја радио.
Какав је осећај бити у кожи човека коме цела дворана скандира након последње кореографије
на завршној вечери кампа?
– То је диван осећај и знак да сам
урадио нешто што се свима допало и
што су заволели. Драго ми је што је
то било првенствено од играча, од
деце која су имала храброст и жељу
да покажу публици своје умеће. То је
највећи подстрек за даљи рад.

П. М.

Разговарала: Станислава Ђенеш

Међународни тениски турнир у Печују

Заблистале Наталија и Тамара

Успеси две такмичарке из Србије на Међународном
тениском турниру у центру Барање, у Мађарској,
доказују да се у нашој матици систематски ради на
популаризацији овог спорта

У

организацији Печујског тениског клуба, у седишном граду
Жупаније Барања, од 24. до 30.
августа приређен је Међународни
тениски турнир за младе тенисере и
тенисерке до четрнаест година.
Међународно тениско надметање,
које је у европском спортском календару дуго времена било регистровано као „ЕТА” турнир, а касније
као „ТЕ”, окупио је младе спортисте
из шеснаест земаља. Међу учесницима су били и тенисери и тенисерке из Србије, који су у Печуј допутовали са жељом да на турниру под
окриљем Европског тениског савеза
освоје бодове и напредују на међународној ранг листи.
На такмичењу су се посебно иста- Наталија Поповић
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Необична акција уметника из наше матице
Група уметника која
реализује племениту
акцију „Да Србија буде
земља јоргована”, у више
српских средина у
Мађарској засадила је
мноштво младица
јоргована, као наставак
замисли чије је
остварење започео
српски владар
Урош Први

Н

акон службе одржане 8. септембра ове године, у порти
српске цркве у Будимпешти
приређен је несвакидашњи догађај.
Глумци Народног позоришта из Београда и други уметници из српске
престонице, представили су пројекат
„Да Србија буде земља јоргована”.
Окупљени су од водитељке програма
Весне Југовић сазнали да је иницијатива сађења јоргована у Србији и расејању покренута 2010. године, уз
благослов Његове светости патријарха српског Иринеја. До сада је засађено око осам хиљада младица, а
планира се да се тај број повећа на
стотинак хиљада стабала јоргована.
Покровитељи акције су кнез Александар Карађорђевић и кнегиња Барбара Карађорђевић, принцеза од Лихтенштајна, грофица од Ритберга.
Идеја о сађењу јоргована потекла
је на основу једне романтичне приче,
која датира из доба владавине српског владара Уроша I (око 1220–1277).
Он је својој супрузи Јелени Анжујској
(око 1236–1314) уместо једног цвета и
злата, подарио читаву долину украшену јоргованима.
На самом почетку програма све
присутне је поздравила Весна Југовић, а позната драмска уметница Рада Ђуричин рецитовала је епску народну песму „Смрт мајке Југовића” и
казивала одломак из „Опорука Десанке Максимовић”. Николина Ковачевић,
певачица етно-музике, веома је надахнуто извела две изворне песме – „Гора јечи” и „Где си била јаре моје”. Глумац Народног позоришта Пеђа Милетић је представио одломак из пред-

Јорговани као заштитни знак српства

ставе „Солунци говоре” Антонија Исаковића, а сопран Ана Петровић извела
је арију „O mio babbino caro” из Пучинијеве опере „Ђани Скики”.
Након програма, амбасадор Раде
Дробац, отац Лазар Пајтић, отац Зоран Остојић и глумац Пеђа Милетић
су уз благослов владике Лукијана,
епископа будимског, засадили први
јоргован у порти нашег пештанског
храма.
Представници пројекта „Да Србија
буде земља јоргована” су младице
јоргована засадили и у порти манастира у Грабовцу и Српском Ковину,
као и у порти Саборне цркве у Сентандреји.
Организатор и спонзор боравка београдских уметника у Мађарској био
је господин Мирослав Весић.
Д. Д

Завршница народносне манифестације у главном граду

„Мешелија” свирао у Етнографском музеју

Изложба „Мултиетничке димензије – Јужна
Мађарска од 1916–1920”, која је од 22. марта била
постављена у будимпештанском Етнографском
музеју, затворена је уз богат уметнички програм

З

атварање изложбе, чији смо детаљни приказ већ објавили у
СНН-у, свечано је уприличено у
холу Етнографског музеја у Будимпешти. Програм је отворио др Кемечи Лајош, директор музеја, који је
нагласио да је „свечано затварање изложбе заправо само непосредан повод за овај сусрет”. Он је истакао и
слогу некадашњих становника вишенационалног Венема, као једну од карактеристика тог места.
У другом делу програма приказане су народне игре, песме и обичаји
народа из ове барањске области. Оркестар „Мешелија” из Помаза приказао је неке сегменте нашег културног
наслеђа са тих простора. У свом полусатном наступу, они су представили свадбене народне песме и то на
посебан начин. Наиме, вођа оркестра,

Обележен Дан МТВА

Тамаш Барлаи, уредник у МТВА

Ф

онд за потпомагање медијских услуга и управљање
имовином (МТВА) по други
пут је приредио „Дан јавног сервиса” који је на Миленаришу у Будим-

Међу промотерима акције била је и глумица Рада Ђуричин

пешти окупио рекордан број заинтересованих. На овој манифестацији
представиле су се и народности, па
је захваљујућу Уредништву за народносне, верске и прекограничне
емисије при МТВА, публика имала
прилике да стекне увид у богатство
културе разних националних и етничких мањина и да се упозна са њиховим гастрономским специјалитетима.
За српску кухињу је био задужен
роштиљџија Зоран Гујаничић из
Шиклоша, који се за тили час „ослободио” припремљених 45 килограма
меса. А да атмосфера буде још
пријатнија побринули су се и одабрани музичари, предвођени Крунославом Кићом Агатићем.
М. Т.

Ласло Јанка је ове песме повезао и
причама о обичајима који су их пратили. Како Срба у Вемену више нема,
тако нема ни непосредних сведока
некадашњих српских обичаја у том
месту, али „свадбене песме се не
мењају много од подручја до подручја, те смо преко њих могли најверније да дочарамо српске обичаје из
Вемена” – изјавио је за СНН господин
Јанка.
Припреме оркестра за наступ у Етнографском музеју нису трајале дуго. Штавише, музичари су за време
само једне пробе успели да саставе
свој програм за ову прилику. Утисци
након наступа су били искључиво позитивни код свих чланова оркестра.
Свадбене песме су део њиховог стандардног репертоара, а од нашег саговорника сазнали смо да су младићи и

девојке из Музичке школе у Помазу
дословно одрасли заједно у овом оркестру и одлично се разумеју када је
у питању музика, али и други аспекти
живота.
Оркестар тренутно броји осам
чланова, од којих су шесторо младићи и девојке средњошколског узраста или коју годину старији. Што се
планова за будућност тиче, господин
Јанка је изузетно оптимистичан и већ
је најавио да им је следећи наступ на
Месецу српске културе, који је у току.
Међутим, брине га чињеница да
људи данас све мање цене музичаре
као уметнике и не схватају да иза
једног лепог наступа стоје многе
„ситнице”, које коштају.
– На пример, омладина је прерасла своје старе униформе, па су нам
тренутно потребне нове – рекао нам
је Ласло Јанка и додао да би поред
набавке нових униформи било неопходно поправити или заменити неке
старије инструменте.
Данијела Тот
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Свечаност у Националном плесном театру

Литература
Мирјана Зарић

М

ЧОВЕК (2)

ушкарци његових година или прерано
остаре или остају вечити младићи у
том преломном животном добу. Он
није ни једно ни друго. Његова мушкост није
пресахла. Још има виталности у телу. И буди немир у жени, онај лепи немир који се ретко
осећа. Буди неку чудну жељу иако се у присуству женског света држи хладно и готово без
и најмањег знака страсти и емоција. Као да није
мушкарац. Као да не познаје жену. Али, опет и
његова зрелост, која се осликава у малим знацима минулих година, чини га још заводљивијим и
пожељнијим. Буди еротске пожуде, узбуђује,
провоцира тинејџерске маштарије. Има то у
мушкарцима његових година, када стигну до
половине животног века, она недокучива привлачност која голица женску душу и вуче, вуче
као свемогућа сила. Има у таквим мушкарцима
префињеног безобразлука. Изгледају заштитнички, сигурно, стабилно. Изгледају као да је
сврха њиховог постојања да држе жену у свом
штиту, да се о њој брину и да јој удовољавају,
истовремено да јој намећу своје законе, љубоморно је држећи уз себе. Уз такве мушкарце се
жена осећа као вредност, осећа да је вољена и
да је љубав таквог мушкарца непроцењива.
Ситне боре око очију, седа брада, кожа на
телу и велики трбух га издају. Али, и те старачке мане које је донела пролазност као да се ни
не примећују. Остаје савршен. Недодирљив.
Никоме се не да. Никоме не показује стварни
лик. Тако је одлучио и тој својој намери је веран до гроба.
Нема жену, нема децу. Води неки бесмислени безбрачни живот. Самац је. И тврди да је
срећан у својој самоћи, да га не боли и не кињи
празан кревет, пуста соба и тишина. Исповеда
да је то његов пут ка спасењу. Људи му верују.
Људи њему увек и све верују.
Нема ни пријатеље. Оне праве, искрене. И
никоме он није пријатељ. Неколицину познаника обмањује лажном верношћу из пуке потребе да потврди своју моћ и да гордо надјача
свакога кога сретне. Игра се, испробава границе своје власти. Лажно се представља као помоћник, као породични пријатељ који брине за
друге. Обилази болесне, теши несрећне, исцељује самртнике, моли се за грешне. И опет
му људи верују.
Спреман је да изда најближе, да без трунке
савести спасава себе у опасности. Нехеројски
се повлачи пред претећим догађајима. Спреман је да жртвује друге. Бестидно тргује повереним му душама. Користољубив је, воли новац, раскош, комфор. Не поставља границе
својој власти.
Да, сасвим је сам. А опет, око њега је увек
толико света, као да је какав дуго очекивани
Месија. И тај свет, скоро слеп од поверења и сужањства његовој сујети, не одустаје од њега.
Упорно га запиткују, траже и вапе за његовим
присуством. Као да су сви заљубљени у њега.
Њему је оданост простог народа често смешна. Неретко се лицемерно нашали на рачун
својих робова, ругајући се неспособности и несамосталности у људском промишљању. (…)

Отворен четврти „Месец српске културе”

Стваралачком снагом појединаца и подстицајним
деловањем институција, данас се наша култура
негује и ствара на више нивоа, што доказује
виталност српске заједнице у Мађарској –
истакнуто на свечаном отварању традиционалне
културне манифестације

Љубомир Алексов

М

анифестација Месец српске
културе одржава се по четврти пут, под покровитељством
Самоуправе Срба у Мађарској и њеног председника Љубомира Алексова, а у организацији Културног и документационог центра Срба у Мађарској. Љубитеље културе који су се
одазвали позиву КДЦСМ-а на челу са
директором Миланом Ђурићем, поздравили су најпре, у улози конферансијеа, Зорица Јурковић-Ембер и Јосо
Маториц, глумци Српског позоришта
у Мађарској.
Присутнима се потом обратио Љубомир Алексов, који је указао на
важност одржавања Месеца српске
културе у Мађарској, који је прерастао у једну од традиционалних
манифестација наше мањине. Он је
подвукао важност неговања и
унапређења културе, без које је незамислив опстанак и развој било које
заједнице, па тако и наше српске
мањине на овим северним просторима.
Господин Алексов се потом осврнуо на нашу духовну и материјалну
баштину која се брижљиво чува. Захваљујући труду и стваралачкој снази
појединаца, данас се српска култура
негује и ствара на више нивоа. Она
настаје и кроз подстицајно деловање
српских институција, па стога не изненађују успеси наших књижевних и
ликовних уметника, Српског позоришта, штампаних и електронских медија, хорова, фолклорних друштава и
оркестара. Многи од њих постају све
познатији и признатији не само у оквирима наше мањине него и међу
припадницима већинске нације, па и
ван граница Мађарске.
Љубомир Алексов је говорио и о
актуелностима у сфери културе, које
су доказ виталности наше заједнице.
У Десци је недавно предат на коЧовек сања онолико сјајну
ришћење верско-културни и наставни
који ће допринети јачању
светлост, колико је мрачнија комплекс
националног идентитета Срба у том
ноћ око њега и у његовом срцу. делу земље. У Печују је у току реалиИван Цанкар зација изградње новог верског и кул-

бројна српска фолклорна друштва,
хорови, позориште, школе и оркестри, који су веома популарни у
Мађарској – истакао је господин
Тирчи и изразио задовољство мађарске Владе оваквим резултатима, јер
она „улаже значајне напоре како би
се културно, језичко и верско наслеђе

Рихард Тирчи

Славица Трифуновић

турног објекта, а у Српском Ковину
се планира оснивање музеја, односно
српске црквено-уметничке збирке.
Као својеврстан успех он је споменуо
и чињеницу да је од ове школске године Српска школа „Никола Тесла” у
Будимпешти прешла у власништво
ССМ-а.
На крају своје беседе, председник
Алексов је навео да ће Месец српске
културе имати своје програме у више

Срба што боље очувало и развијало”.
У име Владе Србије публици се обратила Славица Трифуновић, помоћник министра културе и информисања. Она је указала на важност
гајења и развитка добросуседских
веза два народа и две државе, што су
многи познати књижевници пре много година успешно чинили.
Треба подсетити да се ове године
обележавају две значајне годишњи-

Детаљ из представе „Сеобе”

места широм Мађарске, у којима живе припадници српске мањине и захвалио се владама Мађарске и Србије на
пружању моралне и материјалне помоћи, без којих би реализација оваквих приредаба била незамислива.
Рихард Тирчи, руководилац сектора за одржавање међународних веза
при Министарству за људске ресурсе,
у свом обраћању је подвукао важност приређивања Месеца српске
културе, који на најбољи начин служи као израз и одраз вишевековних
традиција Срба у Мађарској.
– Овакве културне манифестације
доприносе јачању националне свести
мањине и гарантују опстанак следећих нараштаја. Томе доприносе

це: два века од извођења првог модерног српског позоришног комада
и 120 година од рођења Милоша
Црњанског. Јоаким Вујић је преводом и постављањем на сцену Коцебуове „Крешталице” постао зачетник модерне позоришне уметности
у Срба (научну студију о тој теми,
недавно је у више наставака објавио
наш недељник). Имајући у виду јубилеј Црњанског, Књажевско-српски
театар из Крагујевца је 13. септембра у Националном театру плеса извео представу „Сеобе” Ђорђа Лазина и Александра Петровића, у режији немачког редитеља Пјера Валтера Полица.
Д. Дујмов
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Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (2)
До седамдесетих година
прошлог века, постојала
је само једна књига о
Милеви. Њен аутор,
проф. Десанка Ђурић
Трбуховић већ у наслову
„У сенци Алберта
Ајнштајна”, подстакла је
полемике које и данас
трају: да ли је Милева
неправедно и смишљено
одгурнута у Албертову
научну сенку?

Смишљено одгурнута у супругову сенку?

Матице српске, објавио је
књигу „Милева и Алберт
Ајнштајн – љубав и заједнички научни рад”. Мада књига
обилује сведочењима рођака и пријатеља Марићевих,
на питање: да ли је Милева
коаутор теорије релативитета и других Албертових изума, Крстић је одговорио:
– Верујем да је у стварању тих научних дела
учествовала и Милева, али
немам ниједног чврстог доказа за то.
Један од малобројних
преосталих
Милевиних
е намећући конкретан одговор, рођака, дипломирани инпрофесорка Ђурић-Трбуховић жењер пољопривреде из
преноси сведочења савремени- Каћа Драгиша Марић, као
ка о томе како је у лето 1905. у Каћ,
место надомак Новог Сада стигао у
прву посету тазбини један од најчуТРИ ЖЕНЕ НАУЧНИЦЕ
венијих физичара свих времена Алберт Ајнштајн са супругом Милевом,
Осим кротког васпитања које је из породичног дома у Тителу понела у
једном од првих жена физичара у Евсвет, а које је подразумевало повлађивање мужу, Милева је одувек патиропи, и њиховим четранаестомесечла од недостатка самопоуздања због урођеног физичког недостатка –
ним сином Хансом Албертом.
краће леве ноге. То у великој мери објашњава и њено одсуство амбиције
Савременици у тој књизи говоре да
да себе истиче у први план као научника. Осим тога, у то време женска
је због неконвенционалног понашања
професионална каријера није била уобичајена појава. Научним радом у
и дуге, неуредне косе, Алберт у тада
Европи тада су се бавиле свега три жене.
изразито конвенционалној новосад– Имала сам привилегију да ишчитам 800 писама која су Милева и Алској средини, убрзо прозван „шашаберт разменили пре и после развода и да се уверим да је њихова љубав
вим Марићевим зетом”.
тињала до краја њихових живота – казала је Радмила Милентијевић на
Деведесетих година прошлог века
промоцији своје књиге у Новом Саду. – Из тих писама недвосмислено се
породични пријатељ Марићевих, Номоже закључити да су њих двоје заједно створили теорију релативитета.
восађанин Ђорђе У. Крстић, у издању

Н

СР Југославија је донела закон о деноминацији националне валуте, према којем је од
1. октобра милион динара вредело један
19. септембра 1802. – Рођен је мађар- динар.
ски револуционар Лајош Кошут, вођа
23. септембра 1687. – У борби са ТурциМађарске револуције 1848. и рата за неза- ма, приликом напада на Дувно, погинуо је
висност од Аустрије, гувернер ослобођене ускочки војвода Стојан Јанковић, војни стаМађарске од априла до августа 1849.
решина Равних Котара у млетачкој служби.
19. септембра 1814. – У Пожешкој на- Опеван је у народној песми „Ропство Јанкохији у Србији почела је Хаџи Проданова бу- вић Стојана”.
на. Устанак под вођством игумана Пајсија и
23. септембра 1840. – Црногорци су на
Хаџи Продана проширио се и на Крагује- Мљетичку, на Дурмитору, убили 80 турских
вачку и Јагодинску навојника и муселима Смахију.
ил агу Ченгића, који је
19. септембра 1914. –
кренуо да скупља харач.
Почела је битка на МачО том догађају хрватски
ковом камену у Првом
песник Иван Мажуранић
светском рату. Након
испевао је херојски еп
четвородневних борби,
„Смрт Смаил аге Ченнадмоћнија
аустрогића”.
угарска војска присили23. септембра 1893. –
ла је Србе на повлачење.
У Београду је стављена
21. септембра 1846. –
у погон прва јавна елекРођен је српски полититрична централа у Срчар и писац Светозар
бији.
Марковић, оснивач со25. септембра 1345. –
цијалистичког покрета у
Након три године безусСрбији и први теоретипешних покушаја, српски
чар реализма у српској
цар Душан освојио је
литератури.
Сер, чиме је дошао у по22. септембра 1882.
сед путева који су водиКатарина Ивановић
– Умрла је српска слили у Тракију и ка полуоскарка Катарина Иванотрву Халкидики, где се
вић, прва жена члан Српналази Света Гора.
ског ученог друштва. Сликала је портрете,
25. септембра 1823. – Српском писцу и
историјске жанр композиције и врло ус- језичком реформатору Вуку Стефановићу
пешне мртве природе. Неке њене слике су Караџићу додељен је почасни докторат
међу најбољима у српском класицизму, по- Универзитета у Јени.
пут „Портрета књегиње Персиде Ка25. септембра 1897. – Рођен је српски
рађорђевић”, „Аутопортрета”, „Корпе с писац Александар Вучо, један од оснивача
грожђем”.
надреалистичког покрета у Србији између
22. септембра 1993. – У јеку једне од два светска рата, творац модерне поезије
највећих инфлација забележених у свету, за децу. 

дечак слушао је како су „наша добра Мица и наш луди
зет” током летњих ноћи исписивали теорију релативитета испод дуда у Каћу, где
је у породичној кући славни
брачни пар са својим синовима Хансом Албертом и Едуардом у неколико наврата
долазио у госте. Рачунали су,
наводно, нешто до касно у
ноћ, уз гунђање Милевиног
деде што толико троше петролеј.
Свестан је Драгиша да
његово породично предање
не постоји „црно на бело” и
самим тим не уважава се у
научном свету. Нада се, ипак,
да крунски доказ о Милевином доприносу научном раду њеног мужа и даље крије Архив у
Јерусалиму.
– Милевин и Албертов син Ханс
Алберт, с којим смо готово до његове
смрти били у контакту, сведочио је
да су после смрти његовог оца у
Америци, тајне службе сву његову
научну документацију, као и Милевина писма, тајно преселиле у архив у
Израелу – каже Драгиша Марић.
– Увидом, првенствено у те научне
прорачуне, по Албертовом и Милевином рукопису, лако би се могло разазнати колико је њено стварно
учешће у научним достигнућима која
су променила човечанство. (…)
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

Будимпешта, 19. септембар 2013.
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Бајске легенде (6)

Д

Дунафелдварски дани Павела Ђурковића

Када је 1801. године Ђурковић, родом из Баје,
ок се возио неудобним, али брзим
поштанским кочијама пут Буди- завршио осликавање иконостаса православне цркве
ма, где га је већ нестрпљиво чекала надвојвоткиња Александра Павлов- у Дунафелдвару, ветрови се зачудише што га више
на, супруга угарског палатина ерцхер- не затичу на том месту. Месец је бледо запиткивао
цога Јосифа, у праменовима косе Пагде ли ће га поново затећи…
вела Ђурковића још су се утркивале
влажне боје којима је
украсио иконе и храм.
бајски молер, кога је
Окренуо је леђа дунавпрепоручио сам ДиоСрпска православна црква
ским ветровима и новој
нисије Поповић, епису Дунафелдвару
фелдварској
цркви.
коп будимски, нешто
Имао је обичај да се
покварио или сманнакон уметничког ствадрљао, па сад жели
рања заинати и да више
што пре да нестане из
не мисли на обављен
њихове вароши.
посао. Лице је упро у
Угледни хаџија, кир
Северњачу и није више
Рошу-Константиноимао разлога да расипвић, дуго и студиозно
нички троши своје усје осматрао ликове
помене. Био је уверен
светаца и проверавао
да је иза себе оставио
грчке натписе на икодоказ савршенства. Панама иконостаса. Није
вел Ђурковић је заманашао ни најмању
ло успео у томе.
грешку. Није било фаПре поласка зограф
линке ни у цртама лије отирао прсте о леви
кова нити у јелинском
образ. Учинило се као
правопису. Узалудно
да се боје наметљиво
је покушавао да задрподвлаче под кожу и
жи молера Пају, он се
црте лица. Ђурковић
отимао и чудним заноје непрестано запитсом је посматрао секивао за време, а богаверно небо иза којег се
ти цинцарски трговци
наслућивао Будим и
нису схватали разлог
опојни мирис портрењегове журбе. Неки су
та госпође Алексанпосумњали да је
дре Павловне.

Дунафелдварске Србе и Цинцаре
је још више зачудило што новац
ниједном није пребројао. Црвену кесу
од штављене јелење коже са утаначеним сребрним форинтама нехајно
је убацио у торбу из које су вириле
невешто очишћене кичице.
Када је српски сликар Павел Ђурковић 1830. године у Одеси последњи
пут удисао мирисе Црног мора ни
слутио није да се у његовој заоставштини поткрала једна грешка која никада неће бити поправљена. Требало
је да прође читав век, па да један путник намерник открије његов пропуст. У једном забаченом, једва приметном углу красног иконостаса
српске цркве у Дунафелдвару, где
одавно нема ни једне православне
душе, стајао је потпис зографа:
„Изо(-)разил Павел Гъурковић”. На
том слабо уочљивом натпису нашла
се једва приметна грешка. Изостало
је једно мало, обично слово „б”, чиме
је можда сам Бог желео да укаже на
људско несавршенство.
Тако је Павел Ђурковић са бојама
у праменовима косе по царским друмовима странствовао, у нади да ће га
будући нараштаји памтити по савршеној красоти што је, несумњиво, успео да дочара на својим иконама и
портретима богатих граждана. Ко зна
због чега, можда због пуке љубоморе
или намере да се подсмева људској
таштини, неумољива госпођа Судбина никада није пропуштала прилику
да се поигра и са највећим уметницима.
Драгомир Дујмов

Савети за здравији живот

М

Како потрошити вишак калорија

Ако желите да смршате, али не бисте да сваки
ноги људи мисле да је само уз
исцрпљујуће дијете могуће слободан тренутак проводите у теретани, време је
смршати. Међутим, можете
да унесете свега неколико промена у да се окренете пречицама, које вам могу помоћи да
ваше навике које ће се одразити и на
сагорите више калорија
вашу линију.
Представљамо вам 10 најједнос Не избегавајте угљетавнијих начина да сагорите калорије. не хидрате
Особе које предуго избе Пијте зелени чај
гавају угљене хидрате, таЗелени чај подстиче сагоревање кође имају спор метаболикалорија. Богат је антиоксидансима, зам. Унос ових нутритијешто значи да ће умањити штету коју ната важан је због функнаправе слободни радикали. Пијте га ционисања тироидне жлездо три пута дневно уз неколико капи де, па њихов недостатак
лимуна.
успорава сагоревање калорија.
 Једите љуто
Уносите сложене угљене
Ако сваком оброку додате неколи- хидрате у мањим дозама уз
ко љутих папричица, можете сагоре- сваки оброк.
ти више калорија. Наиме, оне садрже
капсаицин, који подстиче тело да
 Крећите се
троши више енергије.
Још један једноставан наАко нисте љубитељ свежих папри- чин да повећате сагоревање
чица, можете додати оброцима и калорија је да се више
млевену љуту паприку.
крећете. Што дуже седите
током дана, то ће вам мета Повећајте унос протеина
болизам спорије радити. ЗаЈедан од најбржих и најлакших на- то се трудите да на сваких
чина да тренутно подстакнете мета- сат времена или пола сата
болизам је да уносите више проте- устанете и прошетате некоина. Сваки пут када поједете беланце лико минута.
или говеђи одрезак, ваше тело троши
дневно сагоревање калорија и ојачавише калорија како би их разложило.
 Радите вежбе
те мишиће.
На сваких 100 калорија протеина
Извођење кратких и енергичних
Зато кад год можете урадите по
које унесете, тело апсорбује свега 75, вежби кад год имате слободног вре- 20 склекова, чучњева, трбушњака
док остатак потроши у току варења. мена, одличан је начин да повећате или сличних вежби.

 Бавите се спортом
Групни спортови, попут фудбала и
кошарке одлични су за сагоревање
калорија, јер укључују и трчање и повремене паузе.
 Спавајте довољно
Особе које не спавају довољно
имају спорији метаболизам.
С друге стране, ако имате
довољно сати сна, бићете толерантнији на глукозу и
моћи ћете много боље да варите угљене хидрате.
 Искључите ТВ и читајте
Ако увече сатима гледате телевизију, требало би
боље да распоредите своје
слободно време. Боље би
било да нешто читате, јер
ће тако ваш мозак бити активнији.
Наиме, он сагорева чисту
глукозу што значи да ћете
сагорети више угљених хидрата читајући, него гледајући касни телевизијски
шоу.
 Користите паузу током дијете
Ако сте дуго на нискокалоричној дијети, ваш метаболизам ће се пре или касније успорити. Како бисте то превазишли, на
сваких четири до шест дана уведите
дан у ком ћете јести нешто калоричнију храну. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Летовање у Црној Гори
и Немачкој

О

во лето ми је прошло у весељу
и радости. Сваки дан је био
другачији, испуњенији. Ипак,
истичу се летовање у Црној Гори и путовање у Немачку.
Мој отац ради у Минхену, у Немачкој као возач. Пут у Немачку смо планирале моја мама и ја већ дуже време. Напокон, крајем јуна смо кренуле
на пут. У Мађарској смо стале на паузу код језера Веленце. Био је леп и
сунчан дан, па смо одлучиле да се
освежимо у језеру. Након што смо се
мало одмориле, кренуле смо даље.
Следећа битнија пауза била је у
Аустрији пре Беча у Парндорфу. Тамо се налази огромни тржни центар.

Летњи доживљаји будимпештанских ђака
Ту смо се прошетале, куповале мало
док нисмо виделе да се све радње
полако затварају и да је време за полазак. У Минхену нас је сачекао тата.
Било нам је драго видети га након дуго времена. Пошто је било јутро кад
смо стигле, сместиле смо се у хотел и
отишли у неки кафић да попијемо кафу и да се испричамо. Наредни дани
у Немачкој су били сваки за себе посебан, другачији, изванредан. Ишли
смо да се купамо у језеро, ишли смо
у тржни центар, шетали у центру града. Најупечатљивији дан ми је био када смо посетили први концентрациони логор Дахау. Било је заиста језиво.
Улазило се у спаванонице бивших затвореника, у гасну комору, крематоријум. Нема човека који би остао рав-

нодушан на такав призор. После посете логору отишли смо у музеј летелица. У музеју су изложене макете
првих авиона, ракете, мањих авиона.
На жалост, пристигао је крај нашег
летовања у Немачкој и вратиле смо
се у мој родни град, Суботицу. Недељу дана након повратка у Србију,
отпутовала сам у Црну Гору код брата у Будву. У Будви сам провела десет
најбољих дана мог летњег распуста.
Било је забавно и незаборавно. Доживела сам много тога. Скакала сам са
стене од двадесет метара. Тај догађај ћу памтити целог мог живота.
Нажалост, тих десет дана прошли су
толико брзо да нисам ни приметила.
Адриана Циндрић

Летње пустоловине

О

вог лета сам доста путовала и
уживала. Прва пустоловина била је у Ариљу код баке и деке.
После тога сам отишла на море у Сутоморе са друштвом. Кад сам се вратила ујка и ујна су ме питали да ли
желим да кренем са њима у Немачку,
на шта сам, наравно, пристала.
У Ариљу сам провела петнаест дана, уживала сам у домаћој храни и
Рзаву. Први пут сам се возила чамцем
на брзацима. Села сам у чамац и срце
је кренуло убрзано да ми лупа, адреналин је скочио. Кренули смо и само
сам размишљала о томе шта ће бити
ако се чамац преврне. Вода је пребрза, за оне који су навикли на такву вожњу то није било ништа, само су се
смејали, а ја сам само молила Бога

ИЗЛОЖБА
Снови Ван Гога
Захваљујући ВАМ дизајн центру,
мађарска публика је у могућности
да погледа изложбу под називом
Снови Ван Гога. Раритет ове поставке
је то што се дела једног од најзвучнијих сликарских имена приказују у
три димензије. Више од 200 дела
Винсента Ван Гога, помоћу најновијих
достигнућа савремене технологије
дигитално је обрађено. Ова сасвим
оригинална техника, која до сада нигде није практикована, омогућиће
приказ Ван Гоговог сликарског генија
у његовом најширем валеру и пуном
колориту. Осим тога, слике чувеног
Холанђанина су обрађене, бојом,
сенком и нијансирањем, дакле, у
свим битнијим сликарским елементима, онако како је сам уметник првобитно замислио. По веома смелој
амбицији аутора изложбе, радови
који се представљају публици, одраз
су онога што је сам Ван Гог прижељкивао да постигне на својим
сликама, па би према томе требало
да је омогућено, оно што је до јуче
деловало као научна фантастика:
увид у уметникову оригиналну визију.
До идеје и реализације овог експеримента дошло се из читања и тумачења Ван Гогове преписке са братом
Теом и сликаревим пријатељима.
„Верујем да је потребна нова врста
колорита, стила цртања, уметничке

перспективе. Ако делујемо у оквиру
овог убеђења, постоји могућност да
се наше наде неће протраћити узалуд.” (Цитат из Ван Гоговог писма
упућеном свом млађем брату, Теу, из
1888. године.)
За свега 10 година (од 1880. до његове смрти, 1890. године) настала су

Исто је и са сликама мртве природе
из истог периода. Велику промену у
уметноковом раду донеће, његова
селидба за Париз 1886. године. Ту је
учио од мајстора импресионизма коришћење светлих боја и раздвајање
тонова, тако је браонкасто сиви реалистични приказ заменила импреси-

његова најпознатија ремек дела: различити аутопортрети и прикази мртве природе, Соба уметника (1888),
Сунцокрети (1887), Чемпреси (1889),
Звездана ноћ (1889). Ван Гогов рад с
почетка поменуте деценије обележен је неком туробном, негативном
емоцијом. Већином се ради о приказу
сиротиње и њеног безнадежног живота, урађеном тамним нијансама.

онистичка „игра четкице” уз далеко
већу палету боја и нијанси. „Сликао
сам једноставне цветове, црвене булке, плаве различке, незаборавке, беле
и црвене руже, жуте хризантеме,
тражећи контрасте између плаве и
наранџасте, црвене и зелене, жуте и
љубичасте. (…) Трудио сам се да пренесем тај инвентиван свет боја, а не
једнобојно сивило.” (Одломак из пис-

да се вратимо читави. Када се све завршило лакнуло ми је, као да ми је
сав терет пао са леђа. Сутрадан смо
ишли да обиђемо дедин малињак,
али да би дошли до њега морали смо
прећи мост који се веома померао и
био је од дрвета. Био је веома узак и
дугачак. Када сам дошла до средине,
стриц, деда и брат кренули су да га
љуљају. Знају да се бојим воде иако
знам да пливам. Ухватила ме паника
и нисам знала где да кренем: напред
или назад? Када су видели колико
сам се уплашила престали су са
љуљањем. Била сам јако љута на њих
и нисам хтела ни реч да проговорим.
Када смо се враћали сачекала сам да
они први оду како бих могла на миру
да пређем мост. Вратила сам се кући
после тих петнаест дана и пошла сам
на море. Дан пре него што је моје
друштво и ја требало да кренемо,
једна другарица ме је позвала и рекла како она нема пасош, а ни личну
карту. Сви смо почели да се смејемо
и упитали смо је како она мисли онда
да пређе границу. Целе Оџаке смо
подигли на ноге да средимо барем
личну карту али није нам успело, и
она је ипак остала код куће. Отишли
смо у Сутоморе, упознали пуно нових
људи и уживали у хладном мору. Возили смо пелину и пливали. Све у свему, било је лепо.
Овог лета имала сам пуно доживљаја које ћу памтити до краја живота. Волела бих да се овакво лето понови још који пут.
Мила Чубрило

ма Ван Гога Хорасу Ману Ливенсу из
1886. године).
Већина изузетних дела ненадмашног мајстора, ипак припадају каснијем периоду. Времену његовог боравка у Оверсу, у Прованси. Стварања последњих месеци његовог живота карактерише нарочита енергична црта. Оно се у сликарском свету
сматра првим наговештајем експресионизма.
Колорит који је Ван Гог нанео четкицом на своја платна, на жалост само још делимично опстаје на сликама. Дејвид Брукс (David Brooks),
стручњак специјализован за поменута дела, заједно са својим тимом, реконструисао је уметникова дела, пре
свега на основу информација које им
је пружило његово дописивање са
братом, Теом.
„Ван Гог је желео да прикаже на
својим делима живе боје. Слике су,
ипак, временом изгубиле на својој
живости. Захваљујући поступку дигитализације, боје на сликама Ван Гога можемо да видимо онаквима, каквим их је осмислио (сањао), у њиховом оригиналном изгледу.”- објаснио
је професор.
Изложба је прошле године гостовала у амстердамском Беурс ван
Берлажу (Beurs van Berlage), а до 30.
новембра ће бити изложена у ВАМ
дизајн центру. Део Снова Ван Гога је и
седам 3Д анимација, које приказују
читав процес, како настајања уметничког дела у времену, тако конструисање композиције. На тај начин можемо постати, барем виртуелно, сведоци постанка дела од првих скица
до коначне верзије.
Катарина и Ренато
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Будимпешта, 19. септембар 2013.
28. септембар
у 18.00 ч. – Будимпешта,
културни
ХРАМОВНА
СЛАВА УСрпски
БАТИ
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49)
Мала
Госпојина,
слава
српске
цркве
у
Бати,
„Пештански књижевни омнибус”, сусрет писаца
биће обележена
21. исептембра
из Србије
дијаспоре 2013. године,
литургијом
која почиње
и 10Румуније,
часова. Немачке,
Учесници су писци
из Мађарске,
Србије,
Вечерње
од 16 часова,
доки ће
традиционални
бал бити
Италије, је
Француске,
Босне
Херцеговине
и Аустрије
одржан у Културном центру,
*** са почетком у 20 часова.
Српски
оркестар
„Село”
задужен
за добро
29.
септембар
у 18.00
ч. –биће
Калаз,
Дом културе
(Budakalász,
Szentendrei
út. 9)
расположење
гостију.
„Фолк фест” – учествују:
Табан, Рузмарин,
Улаз је КУД-ови
бесплатан!
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
19. септембар у 11.00 ч. – Батања, Српска основна школа
амбасадора Босне и Херцеговине: Модна ревија – шешири
Образовно-забавни програм намењен деци
Исидоре Бјелице
школског узраста
***
***
2. октобар у 18.00 ч. – Сегедин, Дом мањина (Nemzetiségek
20. септембар – Будимпешта, Дом културе у VI кварту
Háza, Osztrovszky u. 16): ретроспектива рада Удружења
(Eötvös 10. VI. ker.)
уметника „Круг” из Будимпеште
17.00 ч. – „Играју се деца света” – позоришна представа за децу
***
18.30 ч. – Изложба фотографија уметнице Сање Алечковић
4. октобар у 18.00 ч. – Будимпешта, Српски културни
из Сарајева
центар (Budapest VI. ker. Nagymező u. 49)
***
Вече посвећено јубилеју поводом 1700 година од
21. септембар у 19.00 ч. – Сантово, Дом културе
проглашења Миланског едикта
(Hercegszántó, Művelődési Ház, Kossuth Lajos u. 54)
Промоција књиге „Константинов град – старохришћански
Наступ Српског позоришта у Мађарској са представом
Ниш” аутора др Мише Ракоције
„Сентандрејско јеванђеље”
Учесници: др Ксенија Голуб, др Зоран Вукосављев,
Помаз у 12.00 ч. – Градски трг испред Дома културе
др Татјана Стародупцев и Коста Вуковић
Гастрономски дан
Фото-изложба у галерији СКЦ-а
***
Батања и Бата – културно-духовни програм посвећен
5. октобар у 19.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
Пресветој Богородици
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49)
***
Гостовање Камерне сцене Мирослав Антић из Сенте
22. септембар – Помаз, Дворац Телеки Ватаи (Pomáz,
Позоришна представа „Браћо и сестре”
Teleki Wattay kastély, Templom tér 3)
***
15.00 ч. – концерт мушког хора „Јавор” из Сентандреје и џез
6. октобар у 12.00 ч. – Будимпешта, Црквена општина у
пијанисте Борбеј Михаја.
Будимпешти (Budapest, V. ker. Szerb utca 33)
16.30 ч. – свечано откривање обновљене спомен-плоче
„И би светлост” – отварање изложбе фотографија
Николи Тесли
Ивана Јакшића
***
23. септембар у 17.00 ч. – Будимпешта, Библиотека за
Ловра у 18.00 ч.
стране језике (Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei
Дом културе – сцена Српског позоришта у Мађарској
Gyűjtemény, V. ker. Molnár u. 11) – Изложба „Оставићу вам
Гостовање Камерне сцене „Мирослав Антић” из Сенте са
само речи” поводом обележавања 20. годишњице од смрти
представом „Браћо и сестре”
Десанке Максимовић, из рукописне збирке
***
Народне библиотеке Србије
10. октобар у 19.00 ч. – Сентандреја, Центар за културу и
***
кулинарство (Kulturális – Kulináris Rendezvényközpont,
24. септембар у 18.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
Szentendre, Kossuth Lajos u. 16)
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49) – Изложба Музеја
Изложба ликовних радова чланова
наивне уметности из Јагодине и Музеја наивне уметности из
Удружења уметника „Круг”
Кечкемета
Џез концерт, саксофониста Криштоф Сатмари
***
***
25. септембар у 16.30 ч. – Кечкемет, Музеј наивне
11. октобар у 19.30 ч. – Будимпешта, Српски културни
уметности (Magyar naiv Művészek Múzeuma, Kecskemét,
центар (Budapest, VI. ker. Nagymező u. 49)
Gáspár András u. 11)
Гостовање Културног центра из Куле
Изложба Музеја наивне уметности из Јагодине
Позоришна представа „Ровито куване чизме”
***
***
27. септембар у 20.00 ч. – Будимпешта, Верешмарти
14. октобар – Будимпешта, Амбасада Републике Србије
Завршна свечаност Месеца српске културе
биоскоп (Vörösmarty mozi, Budapest, VIII. ker. Üllői út. 4)
Филм „Мирис кише на Балкану”
Концерт квартета „Сенсартика”; поезију књижевника и
Премијери филма у Будимпешти присуствоваће редитељ
дипломате Јована Дучића, од чије смрти је прошло 70
Љубиша Самарџић
година, казиваће драмски уметник Милан Рус

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

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

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
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!

ПОЗИВ СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И САМОУПРАВАМА
Позивамо вас да дате своје предлоге за добитнике
Светосавских награда и Повеље „Сава Текелија”
за 2014. годину
Предлози се достављају писменим путем, на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)
или на електронску адресу: ssm@t-online.hu,
или на факс: 331-5345; 269-0638
Рок за достављање предлога је 1. новембар 2013.
Самоуправа Срба у Мађарској

ПРОСЛАВА ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ МАЛЕ
ГОСПОЈИНЕ У САНТОВУ
21. септембра 2013.
Програм:
10.00 ч. – Св. Литургија
15.00 ч. – Вечерње, резање колача и освећење кољива
19.00 ч. – гостовање Српског позоришта
Поводом 20. годишњице свог постојања, Српско
позориште у Мађарској у сарадњи са КУД-ом „Табан”
приказује представу
СЕНТАНДРЕЈСКО ЈЕВАНЂЕЉЕ
Режија и текст: Милан Рус

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 најчитанијих 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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Стање у нашим школама на почетку школске године

С

У неким местима настава српског све посећенија

рпска школа и забавиште у Батањи ове школске године имају
110 малишана: 76 школараца и
34 деце у забавишту. Охрабрује податак да је број ученика у тој институцији из године у годину у порасту.
Ове године је почела рад још једна
група у забавишту, а Батањци се надају да ће у скорије време успети да
наставе проширење, односно доградњу школе која је у плану.
Директорка ове школе Вера ПејићСутор је ученицима на почетку нове
школске године поручила:
– Ово је 221. школска година по реду у установи у којој се одвија настава на српском језику. Да би једна
школа била успешна и постигла добре резултате, нису довољни само
добри педагози, већ много тога зависи од вас, ученика, од вашег приступа
учењу, ваше марљивости, упорности
и систематичности.
Она је посебно поздравила прваке,
који су се опростили од васпитачица,
царства бајки и играчака и закорачили у свет бројки и слова. Старији другари дочекали су прваке свечаним
програмом и поклонима, како би им
овај дан остао у што лепшем сећању.
Педагог Олга Роцков-Гуљаш се опростила од колектива и отишла у заслужену пензију, док је остали наставнички кадар у школи ове године
остао непромењен. Уџбеници на
мађарском језику су пристигли пре
почетка школске године. Они на српком језику би требало да стигну у

Услови рада у нашим образовним установама у
унурашњости Мађарске, у којима се учи српски
језик, разликују се од школе до школе, али је
некима од њих заједничко то што се за наставу
српског интересује све више ученика

Ловра

ве, уместо локалне самоуправе Чанада, уплаћивати Центар за одржавање
установа „Клебесберг” (КЛИК).
Основна школа је, дакле, и поред

уписана су два ђака првака. Иако је
језичко знање деце различито, у образовној установи која се налази у
згради Културног, образовног и вер-

оправданих бојазни успела да опстане, а наставник Фрањо Колар има 24
ученика који уче српски језик. Нажалост, и даље велики проблем представља недостатак васпитачице у
месном забавишту, где господин Колар ради са малишанима. Тренутно
десеторо њих учи српски језик, али
забавишту прети опасност од затварања, јер је оно и даље у власништву
сеоске самоуправе.
У Српској основној школи у Десци
деветоро ученика присуствује часовима српског језика, које држи учитељица Душица Зорић. Ове године

ског центра „Свети Сава”, реализује
се успешан васпитно-образовни рад.
У вишим разредима српски језик предаје наставница Беатрикс Тот, која
ради са осморо деце. Језик се предаје и у Српском забавишту, где су
капацитети попуњени до последњег
места, на задовољство васпитачице
Споменке Брцан-Ђукин.
У Сегедину, у Основној школи у
Беке улици, где ће се тек крајем септембра кренути са наставом српског
језика, директор Жолт Месарош са
својим сарадницима свакодневно
очекује родитеље и ђаке који се ин-

Батања

току ове недеље, као и уџбеници из
Србије који ће представљати велику
помоћ у раду и деци и наставницима.
Школа ће наставити са традиционалним ваннаставним активностима.
У Чанаду је неизвесна ситуација
око будућности школе најзад разрешена. Дуго се није знало каква ће
судбина задесити месну Основну
школу где се поред румунског предаје и српски језик, али је недавно
постигнут договор да та установа и
даље ради под окриљем Реформатске цркве. Разлика у односу на протекли период је у томе што ће трошко-

тересују за српски језик. Похађање
наставе српског језика и ове године
ће наставити петнаест ученика, којима ће предавати наставница Беатрикс Тот. Она ће радити и са
средњошколцима у Гимназији „Јожеф Етвеш” где, слично ранијим годинама, очекује 40 ученика.
И у Српској забавишној групи у Сегедину је живо. На Тргу Хуњади, српску забавишну групу предводи васпитачица Наталија Дукић-Стантић.
Сваке године расте број малишана,
али због скучених могућности, васпитачица није у прилици да прихвати
све пријаве. Интересовање родитеља
је огромно, што само потврђује квалитетан рад у овој образовној установи.
И настава српског језика у Сиригу
је популарна. У Основној школи
„Лајош Кошут” наставница Дајана
Ђукин има преко 60 ученика, од којих
се тридесеторо ђака првака пријавило на часове српског језика. То је доказ да су родитељи задовољни радом
педагога.
После свечаног отварања школске
године у основној школи у Ловри,
ученици су кроз заједничко дружење
одмах почели да се привикавају на
школску атмосферу. У овој школској
години уписано је деветоро ученика,
од којих двоје креће у први разред.
Учитељица Јелена Вукајловић-Краус
за СНН истиче да су многи услови за
рад обезбеђени, али да недостају уџбеници на српском језику. Она додаје
да ученици већ показују интересовање за рад и чекају нове изазове.
Наша саговорница напомиње да ће
се запослени у школи трудити да
наставе успешну сарадњу са месном
самоуправом и другим васпитно-образовним институцијама са којима су
и претходних година активно сарађивали.
– Од ваннаставних активности
планирамо и ове године посете позоришту, пошто наши ђаци веома уживају у дечјим представама – каже
госпођа Вукајловић-Краус.
Променом закона о јавном орбразовању, повећан је број часова физичке културе, због чега учитељице ловранске основне школе и ове године
планирају одлазак на часове пливања
у Српски Ковин. Почетком нове
школске године у овој школи поново
крећу часови веронауке, које ће за
малишане држати месни парох протонамесник Радован Савић.
Међутим, ова установа није без
проблема. Приликом преузимања
власништва над овом школом од
стране месне самоуправе, државни
органи нису код мањинских установа навели да се оне баве очувањем и
учењем матерњег мањинског језика
и културе. Конкретно, у називу институције није наведено да је она
српска. Како сазнајемо, ово кршење
закона биће повод за разговоре са
надлежним државним органима, са
циљем да се испоштује закон и да
се име ловранске образовне установе коригује у „Српска основна школа”.
П. М. – С. Ђ. – П. А.

