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ПОЛИТИКА

Одлука Вишеградске групе чека да буде спроведена

Како ће функционисати заједничка балканска каса

Фонд за западни Балкан
стартује са 180.000 евра
и донацијом Међу
народног вишеградског
фонда од 80.000 евра за
финансирање стручног
саветника и помоћи у
опремању секретаријата

Д

ок је иницијатива црногорског
министра спољних послова Игора
Лукшића о формирању „балканске шесторке” под називом Г6, с неминовном асоцијацијом на вишеградску
четворку В4, изазвала бројне контроверзе, зато што је неке подсетила и на
бившу Југославију, чини се да ће једна
друга идеја из „имовине” В4 бити
остварена у овом региону. На састанку
шефова дипломатија Вишеградске
групе и западног Балкана недавно је
договорено формирање Фонда за западни Балкан, попут оног који већ годинама имају средњоевропске земље
Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска.
Међународни вишеградски фонд,
са седиштем у Братислави, основале
су 2000. године владе четири средњоевропске земље (које су 1991. формирале Вишеградску групу), како би
унапредиле међусобну сарадњу. Ње-

гову помоћ користе углавном невладине организације, општине и локалне самоуправе, универзитети, школе,
али и појединци за заједничке културне, научне, истраживачке и образовне пројекте, омладинску размену,
промоцију туризма и прекограничне
сарадње.
До краја 2013. одатле је са око 54
милиона евра подржано 3800 пројеката и дато 1700 стипендија, а и неке
српске НВО и факултети били су на

„РАСПРШЕНИ ФОНДОВИ”
За Балкан у овом тренутку постоје „распршени фондови”, попут Балканског фонда за демократију, који је део активности немачког Маршал
фонда и који у сарадњи с другим донаторима финансира пројекте развоја демократије и цивилног друштва и Европског фонда за Балкан, иза
којег стоје европске фондације које желе да подстакну приближавање
нашег простора ЕУ.
„Ако би саме државе региона схватиле да је важан њихов допринос у
регионалном власништву, а не да је то нешто што долази споља, што
Европа или Америка доносе, то би био потез којим доказујемо да чак
идемо и корак испред оног што Европа од нас тражи. То би значило да
смо сами свесни да треба да уљудимо наше земље и да улога и цивилног
друштва и других актера може ту да буде значајна”, сматра копредседник Игманске иницијативе Александар Попов.

списку корисника, јер је МВФ у међувремену проширио деловање и ван
круга вишеградске четворке. И идеја
оснивања балканског фонда усмерена је на унапређење квалитета живота становништва кроз финансирање
пројеката цивилног друштва и појединаца. Конкретни пројекти биће
описани кад фонд заживи. Изгледно
је да ће то бити пројекти размене
младих и зближавања људи на решавању заједничких питања која сежу
преко граница.
Није одређен рок нити тачно дефинисан датум за његово оснивање. „Темпо формирања тог фонда зависиће искључиво од интереса и предузимљивости самих учесника и њихових међусобних договора”, кажу у Министарству спољних послова (МСП). Зна се,
међутим, да ће стартовати са 180.000
евра, што је збир улога свих шест земаља учесница (део бивше Југославије
плус Албанија), као и иницијалном донацијом МВФ од 80.000 евра за финансирање стручног саветника и помоћи у опремању секретаријата ФЗБ.
Новац у заједничку касу требало
би да стиже из неколико извора: из
прилога самих учесница у оснивању

Фонда, које ће давати по 30.000 евра
годишње, „с могућношћу постепеног
увећавања, зависно од очекиваног
развоја економске ситуације”. Примера ради, четири државе Вишеградске
групе на почетку, 2000. године, издвајале су за свој фонд по 250.000 евра,
док данас свака даје по два милиона
евра. Други извор, на почетку, биће
МВФ. После тога, рачуна се и с билатералним донацијама, односно развојном помоћи држава заинтересованих да помогну развој Фонда. Из
МСП-а наглашавају да и приватни
прилози ни на који начин нису искључени.
Успостављање овог фонда, који ће
бити у потпуности независан, представљало би, према мишљењу копредседника Игманске иницијативе
Александра Попова, велики плус за
регион. „То би допринело да се убрза
процес међусобне нормализације односа и превазилажења преосталих
отворених питања, пре свега у земљама некадашње Југославије, које
су биле обухваћене ратом и оним
што је уследило после распада заједничке државе”, каже Попов.

СНН

Непријатне вести из Берлина

„М

Немачка успорила напредовање Србије ка ЕУ

и смо завршили све техничке
припреме за поглавље 32, које се тиче финансијске контроле, али Немачка још није одобрила
да се оно отвори”, рекла је Мишчевићева новинарима у Бриселу након
успешно окончане рунде скрининга о
заштити интелектуалне својине.
Она је указала да Немачку обавезује став Бундестага, који тражи да се најпре
отвори поглавље 35, које је
везано за процес нормализације односа Београда и
Приштине, и поглавља 23 и
24 о владавини права, за чије су отварање припреме
још у току.
Мишчевићева је изразила
задовољство зато што је завршен скрининг за поглавље

Шефица преговарачког тима са ЕУ Тања Мишчевић
каже да само Немачка није дала зелено светло за
отварање новог поглавља у преговарачком процесу,
јер је за Берлин најважније да Београд
„у потпуности нормализује односе” са Приштином

7 о заштити интелектуалне
својине, чиме је Србија окончала овај процес за 20 од
укупно 35 преговарачких поглавља, а до краја следеће
недеље скрининг ће бити завршен и за поглавља о рибарству и животној околини.
„У области заштите интелектуалне својине имамо врло добро уређено законодавство, али важна је и примена”, рекла је Мишчевићева
и додала да је ова област

значајна и због пријема у Светску трговинску организацију, у коју Србија
мора да се учлани пре приступања ЕУ.
Директорка Завода за интелектуалну својину Бранка Тотић, која је
предводила радну групу за ово поглавље, рекла је да су експерти
Европске комисије затражили да им
се доставе судске одлуке о процесима у вези са кршењем ауторских права у Србији.
„Они хоће да виде како се закони
примењују у пракси и колике су казне за њихово непоштовање”, рекла
је она.
Процес скрининга, којим се утврђује усклађеност законодавства земље кандидата са европским стандардима, спроводи се посебно за свако поглавље и представља неопходну
фазу преговарачког процеса.
СНН
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ПРИВРЕДА
п Корак ближе брзој прузи
о
Ускоро потписивање документа
г
л о железничкој прузи Београд – Будимпешта
е „То је један заиста озбиљан будући коридор. Биће
На други д то једна од најбржих пруга на континенту и

Р

ЛЕПАК ЗА СТЕНИЦЕ

азлози за увођење забране пушења у
јавним просторијама и почетак практиковања алко-тестова пре уласка у поједине важне државне институције, показали су
се као оправдани. Стога се чини да није нереално очекивати да ускоро психо-тестовима буде проверавано ментално здравље оних који
би да посете установе од значаја за државу.
При том треба имати у виду да многе од њих у
свом саставу немају службу физичке заштите
запослених, а истраживања показују да број
психички нестабилних људи никада није био
већи него данас.
Није непознато да су новинари, односно
уредници, због природе посла којим се баве,
међу оним категоријама јавних делатника чија
је безбедност најугроженија. Они знатно брже
од осталих категорија становништва постају
мета оног соја људи који је уверен да ће лекове за своје душевне проблеме пронаћи у непрекидном обраћању јавности, путем једног
медија. Уредник који је обавезан (и колико-толико плаћен) да такве навике своди на разумну
меру, у очима оних који су се намерили на медије и људе запослене у њима, врло брзо постаје непријатељ број један.
Многи штампани медији, који имају и своја
онлајн издања, настоје да агресију и друге врсте притисака на уреднике, умање увођењем
могућности да грађани јавно, на интернету
прокоментаришу сваку пласирану вест. Испоставило се да је то често коришћен вентил којим се сав јед који љути скрибомани хронично
носе у себи, излије негде где неће представљати опасност по физичку безбедност и психу
чланова редакције.
Међутим, шта је са оним медијима који
овакву могућност, из техничких разлога, немају? Њихови уредници ће, по свему судећи,
морати да рачунају на потенцијалну опасност од случајних (или очекиваних) сусрета
са својим „фановима”. Многи од њих без икаквих проблема улазе где год и кад год им је
воља, седају за туђе писаће столове, ометајући при том запослене, а неретко бивају
примани и тамо где неко „обичнији” тешко
може да крочи.
Како им то полази за руком? Познато је да
људи са оваквим поремећајима у комуникацији, умеју да буду врло гласни и непријатни ако
им се у нечему не удовољи. Они који им посвећују пажњу, израчунали су да им је једноставније да издвоје пола сата дневно како би саслушали бесмислени монолог, климали главом
у знак подршке свом пслихички нестабилном
посетиоцу, добровољно се предајући менталној тортури, него да их посаветују да оду негде где би, можда, могли да буду продуктивни.
После их међусобно оговарају и полушапатом
се питају да ли ће се неко усудити да предложи психотерапију, пре него што их човек-стеница ментално докрајчи.
За неке уреднике би се могло рећи да су у
том погледу смелији од осталих, али како у
својим напорима да се ослободе „лепка за
стенице” не наилазе на подршку своје радне
околине, и даље ће морати да деле судбину
боксерских врећа, истакнутих „на извол’те”
за све које је, ко зна из ког разлога, „дрпио
живац” – како би то сликовито објаснили данашњи тинејџери.

ћева. О детаљима ће још, како је рекла, бити речи.
Она је, у међувремену, разговарала са делегацијом Kинеске развојне
могућност да се превезу путници из јужне ка
банке о новим пројектима у Србији, а
централној Европи”, каже српска министарка
посебно о пројекту за градњу брзе
Зорана Михајловић, најављујући
пруге од Београда до Будимпеште.
Kада је реч о мосту Михаила Пупина
нове кораке у овом правцу
(Земун – Борча) она је
отпредседница
рекла да радови теку
владе и минипо плану и да очекује
старка грађевида га у децембру
не, саобраћаја и инотворе српски и префраструктуре Зорана
мијер Kине.
Михајловић изјавила
Поручила је и да је
је да би документ о
приоритет владе да
прузи Београд – Буствори амбијент да
димпешта у децембру
инвеститори улажу у
требало да потпишу
Србији, те да је зато и
премијер Србије Алекприпремљен план засандар Вучић и његове
кона о планирању и изколеге из Мађарске и
градњи.
Kине.
„Морамо да убрза„Пруга Београд –
мо долазак инвеститоБудимпешта треба да
ра да не морају да чепомогне да проток
кају по више година да
путника буде много
добију грађевинску
бољи. То је један заидозволу. Тај закон је у
ста озбиљан будући
скупштини, а грађекоридор. Биће то јед- Зорана Михајловић
винска дозвола ће се
на од најбржих пруга
добијати за 28 дана на
на континенту и могућност да се пре- премијери Мађарске и Kине сасвим једном шалтеру”, рекла је министарвезу путници из јужне ка централној сигирно одређени документ потписа- ка Михајловић.
Европи. Мислим да ће наш премијер, ти у децембру”, казала је МихајловиСНН
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Регионални инфраструктурни пројекти

Српско-мађарска саобраћајна оса

„Србија и Мађарска планирају да направе
инфраструктурну осу од Јадранског мора преко
Србије и Мађарске до централне Европе,
реализацијом низа пројеката”, тврди државни
секретар у српском Министарству саобраћаја
Дејан Трифуновић

И

„Kина, Србија и Мађарска су усагласиле први документ за тај пројекат, други документ је био план сарадње, а следећи корак је усаглашавање тог документа”, навео је
Трифуновић. Он је додао да се ради
и припрема модела финансирања
тог пројекта, на бази концесије, да
би га ускоро предочили обема страло речи и о пројекту брзе пруге Бео- нама.
град – Будимпешта, који Србија и Ма„Свакако очекујемо прогрес на
ђарска треба заједнички да реализују овом пројекту до 16. децембра, када
са Народном Републиком Kином.
у Београду треба да буде одржан
Самит 16 лидера земаља централне и источне Европе и премијера
Kине”, рекао је Трифуновић, истакавши да је
за тај пројекат кључна
израда студије изводљивости.
„Она би требало да
отпочне одмах након
усаглашавања плана
сарадње као другог
документа који треба
да усагласимо у скоријем периоду. Имамо
пројекте који се успешно реализују, као
што је изградња пруге
Суботица-Сегедин за
који се завршава пројектно техничка документација”, истакао је
Трифуновић.

нфраструктурну осу чинили би
друмски и железнички Kоридори 10 и 11, брза пруга Београд - Будимпешта, реконструисана
постојећа српска пруга, пројекат Београд
на води и модерни
терминал, навео је државни секретар Дејан
Трифуновић пре недавног састанка са колегама из мађарског
Министарства за национални развој.
„Мисија обе земље
је да покушамо да
унапредимо инфраструктуру и у путничком и железничком саобраћају, која води од
Јадранског мора, односно, од Медитерана
до централне Европе,
преко наших земаља”,
рекао је Трифуновић.
Он је најавио да је
са колегама из МађарДраган Јаковљевић ске у више наврата би- Дејан Трифуновић

СНН
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Сећање на значајну страницу наше културне историје

Обележен век и по од пресељења Матице српске
из Пеште у Нови Сад

Сеоба једне од најзначајнијих српских културних
институција, обележена је свечаном академијом у
сали будимпештанске Градске скупштине, уз
учешће представника Владе АП Војводине и
Владе Мађарске, градских власти мађарске
престонице, Српске православне цркве и српских
институција у Мађарској

О

Матици српској некада и данас
и далекосежном значају одлуке да пре једног и по века напусти своје првобитно пештанско
станиште и буде пресељена у Нови
Сад, говорили су председник те институције Драган Станић, покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, професор Универзитета у Варшави Чаба Ђ.
Kиш и директор Српског института
при Самоуправи Срба у Мађарској
Петар Ластић.
Присутнима у свечаној сали Градске скупштине Будимпеште, поздравним речима су се обратили председница Самоуправе Срба у Мађарској
Вера Пејић-Сутор, мађарски државни
секретар за односе са верским заједницама, народностима и невладиним
организацијама Миклош Шолтес, заменица градоначелника Будимпеште

ји су у претходних сто година мењали културно и духовно биће Срба са
простора Хабсбуршке монархије.
Њихов чин имао је тако утемељење у
претходном историјском развитку
српског народа на подручју Панонске
низије, а истовремено је био пројектован и у будућност, у суштину развитка националне културе и њених
институција – истакао је у свом говору Славиша Грујић.
Он је додао да су Срби у Угарској,
чији су значајни центри у трећој деценији XIX века били Будим и Пешта,
већ били обликовани у форму свог
новог идентитета, који је представљао резултат њиховог великог историјског компромиса:
– Градећи свој идентитет на темељу традиција и нових економских,
друштвених, културних и духовних
струјања Хабсбуршког царства XVIII

ПОСЛЕДЊИ ЕХО СРПСКИХ СЕОБА
„Одобрена сеоба Матице српске из Пеште у Нови Сад, коју је потписао
сам цар Франц Јозеф 1863. године, реализована је у пролеће 1864. године.
Селили су се људи, књиге, све лађом на југ. Kао да је сеоба Матице српске 1864. године била симболични чин који је закључио једну епоху. Сеоба Матице српске из Пеште у Нови Сад зато је била онај последњи ехо
српских кретања и сеоба у немирном времену и на немирном простору
Паноније”, рекао је покрајински секретар за културу Славиша Грујић.
буршком царству. Матица српска Новом Саду је дала онај општенационални ореол који град уздиже изнад
других градова у колективној свести
народа. Нови Сад постао је средиште
Матице српске, град у којем обитава
најстарија и најважнија српска културна институција – истакао је покрајински секретар за културу, на
свечаности коју су заједнички организовали Матица српска и Српски институт при Самоуправи Срба у Мађарској, у сарадњи са Српском самоуправом у Будимпешти и Српским
културним клубом.
– Када обележавамо 150. годишњицу пресељења Матице српске из
Пеште у Нови Сад, ми овде у првом
реду не размишљамо о губитку, не
тугујемо над губитком, него покушавамо да саберемо и да будемо поно-

Александра Салаи-Бобровницки, будимпештански парох отац Зоран
Остојић и председник Српске самоуправе у Будимпешти Борислав Рус.
– Kада су седморица пештанских
Срба фебруара 1826. године оснивала
Матицу српску, они су у том чину сабрали све оне историјске процесе ко-

и почетка XIX века, панонски Срби
појавили су се на хоризонту историје
утемељени у своје национално биће
и у историјски простор у којем су
живели. Формирање Матице српске
1826. године у Пешти било је слика
нове српске препознатљивости у мозаику народа који су живели у Хабс-

ИДЕЈА КОЈА ЈЕ СПАСЛА МАТИЦУ
Идеја о пресељењу Матице српске пре 150 година, била је спасоносна
у тадашњим историјским околностима, нимало повољним по Србе у монархији. Пошто је Беч укинуо српско војводство 1859. године, Срби су се
суочили са слабљењем свог значаја у Пешти.
– Током XVIII века Срби су градили своје грађанско друштво на разним местима, неколики центри су се издвојили и Нови Сад је имао посебну улогу – оцењује председник Матице Српске Драган Станић. – Зато,
када је 1864. године дозрела одлука да се из расејања Матица пошаље
кући, Нови Сад се сам наметнуо као нова адреса, јер је био најважније
српско културно средиште, тада, много јаче од Београда.

сни на све оно што је учињено за Матицу, Српство и српско-мађарске везе у овом граду, у овој средини, од
оснивања Матице 1826. до њеног пресељења 1864, значи током скоро четири деценије – рекао је Пера Ластић, директор Српског института.
Српско грађанство и интелигенција
окупљени у Будиму и Пешти нису само основали Матицу, него су је, према Ластићевим речима, и сачували и
развили током скоро четири деценије
да би, када су после мађарске националне револуције 1848. биле сужене
могућности опстанка у Пешти, штафетну палицу предали Новом Саду.
Поред оснивача (Гаврила Бозитовца,
Јована Деметровића, Јосифа Мило
вука, Петра Рајића, Андрије Роз
мировића, Георгија Станковића и првог председника Јована Хаџића)
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СПОЈ ПРОШЛОСТИ И БУДУЋНОСТИ
„Свечана академија враћа нас у прошлост, а овом представом ‘Сели се
Матица’ желимо да све присутне пренесемо у садашњост. И док се представа одвија, ми верујемо да се све опет дешава. Живимо у данашње време и чувамо сећање на нашу културну баштину, пробуђујемо духове прошлости, али користимо и модерна средства комуникације. Магијом музике мешамо прошлост и будућност. Овај рецитал део је представе која је
2006. године изведена на великој свечаности у Текелијануму”, рекао је за
наш лист писац и професор Петар Милошевић, когa је након извођења рецитала председник Матице српске Драган Станић посебно поздравио и захвалио му се пред целим скупом.
пештански период је обележен и
истакнутим личностима председника
Михаила Јовановића, Саве Текелије,
Платона Атанацковића, Павла Трифунца и Павла Којића, као и личностима неких од уредника Летописа:
Георгија Магарашевића, Теодора Павловића, Јована
Суботића, Јакова Игњатовића, Суботе Младеновића,
Јована Ђорђевића и других.
– Такође покушавамо да
саберемо и постанемо свесни онога што нам је остало после „сеобе” Матице
да бисмо и то уградили у
наше и опште наслеђе. Прва половина 1860-их није
било само време када се
Матица одселила, када је
умро Будимац Корнелије
Станковић (Вук Караџић
српске музике), као и вођа
српске књижевне омладине, текелијанац Коста Руварац, него је тада именован за директора Текелијанума и песник Јован Јовановић Змај. Да, остао нам
је Текелијанум и његова
моћ окупљања српске академске омладине и интелигенције – истакао је Пера Ластић.
Виђење да је Матица
српска пантеон српског
памћења и својеврсна кошница наше културе, која
окупља безброј пчела радилица, имали су и виђенији Срби који су априла
1864. године донели одлуку да Матицу из двоспратне пештанске задужбине добротвора Саве Текелије преселе
у Нови Сад. Увидели су да без тог чина, ни Матице српске вероватно више
не би било. Захваљујући таквој далековидости она је преживела седам
држава и неколико међусобно супротстављених политичких система.
Данашњи председник Матице српске, проф. др Драган Станић, сматра
да је слика српства у деветнаестом
веку упоредива са оном коју имамо
данас.
– И данас живимо у различитим
државама као народ, а Матица српска има задатак као и некада, да обједини све аспекте српске културе,
да у памћењу чува непрестано идеју

српске културе као целине и да све
те делове који постоје у различитим
државама сабира и чува – наглашава
Станић.
Пошто је под председништвом Павла Kојића донета одлука о пресељеустанове, владичански Платонем био је идеално место за ново Матичино седиште. Доласком Матице српске, Нови Сад постаје центар српске културе и политичке мисли, где се развијало књижарство, новинарство и штампарство.
У уметничком делу програма, на свечаности у Будимпешти, најпре су наступили најмлађи: предшколци Сања и Радмила Вуковић и ученица IV разреда
Лена Ембер, које су у народним ношњама стиховима подсетиле на значај ћирилице и улогу чика Јове
Змаја у српској култури, и
одмах освојиле срца свих
присутних. Затим су старији ученици: Невена Богићевић, Тина Чорић и Андреј
Ђерђ говорили текст Драгомира Дујмова „Будимпештом српски знамен” о
историјату Будима и Пеште, порушеној цркви, Табану и знаменитим лично-

не Србе: Корнелија Станковића, Стојана Вујичића, Јакова Игњатовића, Катарину Ивановић, Косту Руварца, Милоша Црњанског, Тихомира Вујичића,
Јоакима Вујића и многе друге. Сугестивним извођењем и магијом музике, уз пратњу на клавијатурама Мирка Милошевића, наши глумци су читали делове текста „Српског летописа” из 1864. године који објављује да
у Пешту стиже пароброд „Напредак”,
којим Матичино благо у сандуцима
Дунавом путује за Нови Сад.
Војвођански мешовити хор, под
диригентском палицом Андреја Бурсаћа, извео је део свог целовечерњег
програма, изабравши за ову прилику
Мокрањчеву српску и такозвану мађарску руковет, које су пре 120 година први пут изведене управо у Будимпешти и на тај начин заокружио уметнички програм у свечаној сали Градске куће у Ваци улици. Након Академије у аули Градске куће отворена је
и изложба ауторки Соње Боб и Александре Јовановић под насловом „Век
и по од пресељења Матице српске у
Нови Сад”.
Непосредно пре свечане академије, помен оснивачима, часницима и

стима тога доба. Ученике Српске
школе „Никола Тесла” припремила је
и са њима програм увежбала Зорица
Јурковић-Ембер.
Чланови Српског позоришта у Мађарској, Милан Рус и Јосо Маториц,
извели су рецитал под називом „Сели
се Матица” и препознатљивом духовитошћу из „радионице” Петра Милошевића повезали прошла и садашња
времена, мешајући две реалности,
„призивајући” и подсећајући нас на
ондашње велике креативце и значај-

добротворима Матице српске је у
Храму Светог великомученика Георгија, служио епископ будимски Лукијан. После свечаности у Градској кући, домаћини и гости су на гробљу
Фаркашрет, крај заједничког надгробног споменика, одали пошту утемељивачима Матице и другим угледним Србима који су помагали њене
активности у периоду док је своје седиште имала у Пешти.

њу, Новосадска српска црквена општина је у писму Матици од 11. октобра 1863. истакла да је код свог епископа и добротвора Платона Атанацковића обезбедила одговарајући
простор за ову институцију. Матицу
је о свом трошку у Нови Сад преселио бечкеречки трговац Јован Форовић, на пароброду „Напредак”, а у 61
сандук стала је комплетна прва српска јавна научна библиотека.
Пошто је допловила у Српску Атину, Матицу је владика Платон прихватио и сместио у свој двор (данашњи
Платонеум), који је својевремено купио од породице Сервиски, у намери
да у том раскошном здању отвори први српски универзитет. Али, како тада
аустријске власти, под притиском Мађара, новосадским Србима нису дозволиле отварање високообразовне

ПОСЛЕДЊИ ФАЈРОНТ: КАПУТ, ПА НА ПУТ!
„Капут, па на пут! Сели се Матица! Последњи фајронт!” – говоре глумци Српског позоришта у Мађарској Милан Рус и Јосип Маториц, текст о
„преселенију”, а у ковчеге је требало спаковати: део клавира Корнелија
Станковића, шешир Стојана Вујичића, марамицу Јакова Игњатовића, и такве драгоцености због којих није ни чудо што је селидба годинама одлагана. И док кроз песму, сугестивним мушким гласовима, глумци „кидају
беле погаче”, силазе небески људи, звони и мобилни телефон, а писац
шета ветровитом улицом Вацком и „тражи претке” који су основали Матицу.

Драган Јаковљевић
Добрила Боројевић
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ШКОЛСТВО

Дани библиотеке обележени и на југу Мађарске

Батањски ђаци и њихов пријатељ – књига

Малишани из Батање узели су учешће
на Државним данима библиотеке, у оквиру којих су
одржани бројни програми. Отворена је изложба
медведића, изабрали су краља, краљицу и канцелара
библиотеке, а пријатно изненађење је чињеница да
су ученици Српске школе освојили све титуле

С

арадња између Градске библиотеке и Српске основне школе у
Батањи донела је ове јесени велике плодове. Ове две институције
могу да се похвале својим изузетним
радом и залагањем како би деци приближили књигу и мотивисали их да
заволе читање.
Ученици Српске основне школе су

радо виђени гости у читаоници, где
проводе доста свог времена, како
слободног, тако и оног у оквиру часова мађарског језика и књижевности,
који се с времена на време одржавају у просторијама библиотеке.
Захваљујући пожртвованости и
упорности наставнице мађарског језика и књижевности Магде Томпан-

Бешењеи, деца су стекла навику да
читају, о чему сведоче и редови деце
испред зборнице у којој се налази мала школска библиотека. У њој ученици могу да изнајме најновију дечју
литературу веома атрактивних корица и интересантног садржаја. Чита се
на одмору, пре и после часова, наставници примећују да поједини ђаци „шверцују” књиге и читају их испод стола, у току часа.
Малишани из Батање су узели учешће и на Државним данима библиотеке, у оквиру којих су одржани бројни програми. Отворена је изложба
медведића, изабрали су краља, краљицу и канцелара библиотеке, а при-

јатно изненађење је чињеница да су
ученици Српске школе освојили све
титуле. Ученик 4. разреда Милован
Шимон је изабран за краља, Ципра
Молнар из 5. разреда је постала краљица, док је Ченги Кереми, ученици
4. разреда припала част да буде канцелар.
Ђаци су добили и награде на конкурсу поводом Дана народне приче,
проводили су своје поподневне сате
у друштву песника и писаца и присуствовали завршној манифестацији
под називом „Град чита”, када је у
центру Батање истовремено читало
преко 800 малишана.

С. Ђ.

Србисти из Будимпеште посетили своје сегединске колеге

Нове идеје о могућој сарадњи два факултета

Студенти и професори Смера за српски језик
Универзитета „ЕЛТЕ” из Будимпеште, вратили су се
из Сегедина препуни утисака и нових информација
о историји, културној и духовној баштини српског
народа на тим просторима

Ј

еднодневна екскурзија у Сегедин,
била је за студенте србистике и
њихове професоре друга по реду
ове јесени, јер су пре неколико недеља неки од њих посетили и Међународни сајам књига у Београду. Испред зграде факултета, у Сегедин су
кренули удобним минибусом, а међу
путницима су били студенти свих
година, како они којима је српски
главни језик (такозвани „мајорци”),
тако и они којима је он споредни језик („минорци”). Студенти су на пут
кренули заједно са својим професором др Александером Уркомом и

лекторком српског језика Иваном
Миљак.
Циљ екскурзије није било само
дружење, на које су студенти навикли, него и посета значајним институцијама српске просвете, културе и
духовности. Србисти су најпре посетили Одсек за српски језик и књижевност на Универзитету у Сегедину. Срдачну добродошлицу, уз традиционално српско послужење, уприличили су професори тог одсека, а како
обичаји налажу, будимпештански
професори су им на поклон даровали
своје књиге и уџбенике.

У присуству студената, покренут
је разговор о настави српског језика и
књижевности на оба факултета, при
чему су размењена искуства, а чули
су се и предлози и сугестије за унапређење наставе на свим нивоима. На
настави првог и другог степена академских студија (основних и мастер),
изучава се језик, нарочито лингвистика, као и целокупна српска књижевност, уз културу и цивилизацију.
Гости из Будимпеште упутили су
позив својим колегама из Сегедина
да их посете, што су домаћини са задовољством прихватили.
Студенти и професори потом су
кренули у најављену посету протонамеснику Павлу Каплану, пароху сегединском, у цркву посвећену Светом
оцу Николају. Већ при самом уласку,
неки од студената били су одушевљени, јер им је ова посета православној цркви, до сада, јединствено
искуство. Таква, пријатна искуства
низала су се и касније.
И они који су до сада имали прилику да посећују тако значајне бастионе српског идентитета, ретко су били
у прилици да чују причу, какву је,
свесрдно, приповедао отац Павле. Го-

сти су сазнали детаље о самој цркви,
хришћанству, нарочито о православљу у Мађарској.
Прича о српској култури и језику
на овим и другим просторима, настављена је, такође уз послужење, у црквеним просторијама, намењеним за
културно-образовне програме и манифестације. И ова посета завршила
се договорима, саветима и сугестијама о будућој сарадњи. Тако су се,
препуни утисака и нових информација, путници упутили ка престоници.
Повратак су зачинили кратки разговори о српској музици и песме, које
су илустровале разговор.
Студенти и професори смера за
српски језик и књижевност Универзитета „Лоранд Етвеш” се, и овим путем, захваљују својим љубазним домаћинима, а док им сегединске колеге посету не узврате, бавиће се припремањем божићне приредбе. За
овакве екскурзије и додатне забаве,
потребни су, наравно, најпре научни
резултати, који су и до сада, међу
студентима и професорима овог престижног универзитета, били веома
уочљиви.

И. М.
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КУЛТУРА

Концерт новосадских хориста

ТЕАТАР
ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (8)

Н

а поду позорнице налазили су се поклопни отвори кроз које су неки волшебни ликови искрсавали одоздо, или
су кроз њих изненада пропадали у понор.”
Практично, у функцији догађања која ће се извести на сцени било је више елемената и простора од оних који се односе на саму позорницу – „Елементи од којих се састоји сцена у доба Елизабетине владавине јесу, како смо већ
видели, позорница, балдахин, позадина покривена кровом, са двоја врата или једном завесом, фоаје скривен том завесом и проходни
балкон на горњем спрату.”
Ниједно издање Шекспирових драма штампано за време његовог живота, као ни већина
дела драмских писаца његовог доба, нема поделе на чинове, што нам говори да су дела извођена без паузе – „Гледаоци су, ако су хтели
да једу или пију, радили то за време представе.”
Због специфичне организације целокупног простора, сценског и оног намењеног публици, позориште Глоуб је предмет анализа и
извор архитектонске инспирације бројних потоњих генерација позоришних посленика и
њихових настојања да се опонашају нека решења.
Изузев богатих костима, сви други позоришни садржаји били су сведени на најмању могућу меру – сцена није имали ни завесу која је
одваја од публике, без икакве или са скромном
сценографијом, без светлосних ефеката (представе су извођене само преко дана, од 14 до 17
сати, при дневној светлости, јер позориште није имало кров), са оскудном реквизитом…
ипак, уз различите звучне ефекте (звона, грмљавина, пуцњи топа, симулација ветра и звука морских таласа, певање птица, разни крици)
и музичку пратњу (према неким изворима, извођење Шекспирових комада одвијало се уз
музичку пратњу коју су компоновали велики
композитори оног времена – Томас Морли,
Џон Дауленд, Роберт Џонсон…). Као што је речено, целокупно позориште је свој успех заснивало на драмском тексту и глумачкој интерпретацији. Једноставно речено „Шекспирова сцена је имала ‘речитост празнине’.”
Управљање позориштима оног доба није
био нимало једноставан посао – „Управљање
глумачком дружином био је скуп посао, подложан непредвидивим опасностима као што
су протести, лоше време и појава епидемије,
нарочито куге, која је могла да затвори позориште на дуже време.”
Улогу и одговорност менаџера позоришта,
који је бринуо о свему, посебно о новчаном пословању, обично би преузимао један од деоничара позоришта којих је најчешће било осам
до дванаест. (…)
Проф. др Драган Никодијевић
театролог

СВЕТИОНИК
Ништа у животу не развесељава тако као
кад нас гађају, па промаше.
В. Черчил

Безбрижна равнодушност је велики дар и
моћно оружје младости.
Иво Андрић

Никад човек не може да каже толико мудрости, колико може да прећути лудости.
Јован Дучић

Војвођански мешовити хор – Мокрањцу у част

Свечани концерт Војвођанског мешовитог хора из
Новог Сада под називом „Мокрањцу у част” одржан
је у камерној сали будимпештанске
Музичке академије „Франц Лист”, у оквиру
дводневног програма посвећеног обележавању
150. годишњице од пресељења Матице српске из
Будимпеште у Нови Сад

П

од диригентском палицом професора музике на Академији
уметности у Новом Саду Андреја Бурсаћа, Војвођански мешовити
хор је на свом првом гостовању у Будимпешти извео богат програм који је
обухватио неколико важних годишњица. Осим јубилеју пресељења Матице српске, концерт је био посвећен
и 100. годишњици од смрти Стевана
Стојановића Мокрањца, а садржао је
избор Мокрањчевих руковети, песама

на српском и мађарском језику од којих су неке први пут изведене управо
у Пешти пре 120 година. Чуле су се такође и руковети посвећене песмама
заснованим на фолклорним мотивима
из различитих делова Старе Србије,
Македоније, Црне Горе, али и музика
за православна богослужења, као што
су композиције „Тебе појем” и „Опело
у фис-молу”.
– Војвођански мешовити хор основан је 2006. године, уз подршку Извр-

шног већа АП Војводине, а наша је
мисија ширење добре музике. Веома
се радујемо што смо део овако значајног догађаја. Прошле године смо
гостовали у Хрватској, сада смо први
пут у Мађарској и надамо се новим
гостовањима – рекао је за наш лист
диригент Бурсаћ.
Свечани концерт у предвечерје велике централне прославе 150. годишњице од пресељења Матице српске
из Будимпеште у Нови Сад, организовали су Матица српска, Српски институт, Српска самоуправа у Будимпешти и Српски културни клуб, а овај
значајан културни догађај помогли
су: Град Нови Сад, Министарство културе и информисања РС, Влада АП
Војводине, Министарство за људске
ресурсе Мађарске, Самоуправа Срба
у Мађарској, српске мањинске самоуправе више квартова Будимпеште.

Д. Б.

Предавање у Мохачу

Павле Папулин
о Вуковој просветитељској мисији

Професор српског језика и књижевности и бивши
лектор на Универзитету у Сегедину, који сада као
пензионер живи у Србобрану, био је гост на
клупској вечери у Мохачу, поводом века и по од
смрти Вука Караџића

Д

ружење са Павлом
Папулином је 8.
новембра ове године одржано у Српском клубу у Мохачу, а
организовале су га Српска читаоница и месна
српска самоуправа, на
челу са Зорицом Степанов. С обзиром да се
ове године навршава
150 година од смрти Вука Стефановића Караџића,
реформатора
српског језика и писма,
филолога и сакупљача
народних умотворина,

гост из Србобрана је
члановима Српске читаонице и гостима говорио о аутору првог речника српског језика.
Павле Папулин је своје предавање конципирао у два дела. У првом
је говорио о животу и
раду Вука Стефановића
Караџића, а потом је
анализирао
поједине
приповетке. Ни многим
Србобранцима није било
познато да је њихов суграђанин Грујо Механџић Вуку испричао по-

знату приповетку „У цара Тројана козје
уши”. Оригинал ове приче чува се у Архиву САНУ, у Вуковој заоставштини.
Грујо Механџић и Вук Караџић само су се срели 1829. године, када је
Вук успео да забележи поједине приповетке и народне песме. Од Механџића је и забележио три епске народне песме: „Марко Краљевић и бег Костадин”, „Женидба Ђурђа Чарнојевића” и „Бој Арађана са Комадинцима”.
Забележио је и народне приповетке
које је објавио 1853. године.
Мохачани су пажљиво пратили излагање професора Папулина који је
потом одговарао на бројна питања.
Професор Папулин, иако годинама не
предаје, и даље ради на прикупљању
нових научних података и радо је виђен гост међу Србима у Мохачу.
Децембарски програм у Српском
клубу у Мохачу ће, како сазнајемо,
бити посвећен прослави патрона клуба – Светом Николи.
П. М.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

Д

имчев тврди да у Македонији у
овом тренутку живи око 100.000
Цинцара. Статистика, она званична је неумољива и вероватно да
корене бољци незауставивог нестајања Цинцара треба тражити на другим странама, а не у „штимованој”
статистици.
Познати цинцарски историчар,
књижевник и публицист Kонстантин
Папаначе (1904-1985) један је од ретких који је студиозном анализом чињеница дотакао суштину нестајања
овог славног народа. Његова опширна размишљања о разлозима неумитног нестајања, поткрепљена „већ виђеним и преживљеним”, могу се генерализовати у три закључка.
Први је „недостатак сопствене призме”, различите од оне коју су имале
румунске политичке вође, углавном
„чистокрвни Евреји”. Други разлог одрођавања је отуђивање интелектуалне
елите од цинцарске народне масе, реализовано посредством румунског
образовног система, деценијама форсираног широм Балкана. Трећи разлог
актуелног цинцарског нестајања је, по
Папаначеу, константно саботирање
борбе за аутономију Македоније, којим је руководила Румунија, плашећи
се њеног потоњег припајања Бугарској.
У обимној студији „Рефлексије
историјске и политичке судбине Цинцара”, Папаначе даје генезу асимилације својих сународника кроз историју и своја размишљања о заустављању
тога процеса. Он на пример сугерише
„контрапроцес”, односно акцију „за
остваривање балканског јединства”.

ВРЕМЕПЛОВ
21. новембра 1869. – Рођен је српски правник и историчар Слободан Јовановић, професор Београдског универзитета, председник
Српске краљевске академије, најзначајнији
српски правни писац и теоретичар државе у
XX веку.
21. новембра 1995. – Након тронедељних
преговора, у војној бази Рајт Петерсон у америчком граду Дејтон, председници Хрватске, Босне и
Херцеговине и Србије, Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић и Слободан Милошевић
парафирали су мировни споразум којим је окончан рат у
Босни.
22. новембра 1995. – Након потписивања Дејтонског
споразума којим је окончан
босански рат, Савет безбедности УН суспендовао је економске санкције СР Југославији и почео скидање ембарга на оружје државама наСлободан
сталим од бивше Југославије.
СР Југославија је била под
економском блокадом 1253 дана (од 31. маја
1992).
23. новембра 1855. – У Сенти је рођен Стеван Сремац, најизразитији представник српске
хумористичке прозе и један од најзначајнијих
писаца српског реализма. Био је члан Српске
краљевске академије.
24. новембра 1883. – Рођен је српски писац
Јован Јовановић Змај, једна од најмаркантнијих личности српског друштва у другој половини XIX века. Борац за национално и политичко
ослобођење, члан Српске краљевске академије и драматург Народног позоришта у Београду (1890-98), уредник неколико часописа, нај-

Цинцари – народ који ишчезава (21)

Писани трагови о „цинцарском гостовању”

У Македонији тврде да у свету данас живи око
милион и по Цинцара. Димо Димчев такву тврдњу
темељи на аналогији македонске статистике.
„Апсурдно је, вели он, званично тврдити да у
Македонији живи 8000 Цинцара, јер ја само у тој
истој Македонији лично познајем 10.000 директора”

И колико год да су савети и препоруке Папаначеа сународницима утемељени на цинцарској историјској
основи и емпиријским искуствима
других „малобројних, а великих народа” (Јевреја на пример), они немају
почетну силу и замајац.
познатији је као дечји песник и аутор елегичних личних исповести.
24. новембра 2000. – Југословенски
председник Војислав Коштуница допутовао
је у Загреб на Самит на врху држава југоисточне Европе и ЕУ. То је прва посета српског
званичника Хрватској од распада бивше Југославије.
25. новембра 1915. – Врховна команда српске војске у Првом светском рату донела је
одлуку о повлачењу трупа преко Црне Горе и
Албаније. У повлачењу војника праћених избеглицама,
живот је изгубило више од
240.000 људи. На Крф је савезничким бродовима пребачено 135.000 војника, који су
опорављени и реорганизовани наставили борбе на Солунском фронту наредне године.
26. новембра 1918. – На
скупштини у Подгорици, гласањем је одлучено да се Црна Гора прикључи Краљевини
Србији.
26. новембра 1968. – У
Јовановић
Савезној народној скупштини
усвојени су амандмани на
Устав СФР Југославије, којима
се шири аутономија покрајина и оне добијају
статус сличан републикама.
27. новембра 1919. – У оквиру Версајске
мировне конференције после Првог светског
рата, Бугарска је потписала документ којим је
Добруџа припала Румунији, источна Тракија
Грчкој, а градови Цариброд (Димитровград),
Босилеград и Струмица Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
27. новембра 1968. – Припадници југословенске војске и полиције угушили су масовне
демонстрације Албанаца на Косову на којима
је захтевано да та покрајина Србије добије
статус републике.

Kрај укупне акције (деасимилирања), пише Папаначе, треба да буде политичке природе и да се огледа у стицању независности на Пинду и у Македонији, уграђене у федерализацији Балкана, међутим тако да позиција (Цинцара) не слаби у

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838
Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. 06 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu
Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

односу на словенски елемент. Из аутономије Македоније може лакше
да се види једно опште федерализирање, које ће водити ка уједињењу Балкана.
На његову и на жалост његових истомишљеника, сваки нови дан Цинцаре носи у неумитни заборав, јер од
свих предуслова које Папаначе издашно сугерише својим сународницима, мањкају најважнији: бројност и
компактност.
Цинцари из свих крајева света редовно се окупљају на годишњем конгресу у Фрајбургу. По стотину делегата свакога тела допутује у знамениту културну престоницу Немачке и
неколико дана ламентирају над судбином свог народа. На скупу, одржаном пре четири године, усвојена је
Резолуција „Фера Рини”, документ
којим се од европских фактора, ЕУ, и
Парламента у Стразбуру, тражи признавање цинцарског етникума у Албанији и Грчкој. Ефекта од тога документа за сада нема.
Цинцари, као некада славни Сумери или Хазари, спокојно путују према своме крају, сад већ и сами сигурни да долазећим цивилизацијама
треба оставити писане трагове о
славном гостовању на земљи. На иницијативу најратоборнијих, широм
Балкана одржавају се научни скупови, посвећени управо мисији очувања успомене на те славне балканске
путнике. (…)
Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију  Terra Travel
Тел. у Будимпешти: 06 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs
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Н

игде није било три свештеника,
изузев оближњег манастира
Грабовца, на челу са игуманом
Јефтимијем Његомировићем. Када
би повремено игуман Јефтимије посетио Доброкес тај дан би у души овдашњих Срба остао забележен као
изузетан дoгађај. Црква је била препуна, па су се многи сабијали испред
улаза, ослушкујући појање и завирујући не би ли угледали како свештеници служе. А када је о неком већем
празнику на каруцама стигао у посету и печујски владика Јефрем Јанковић Тетовац, то је
био празник над празницима.
Његове посете постале су
учесталије када је једно
време резидирао у вароши
Толна. Епископ петоцрквански је озлојеђено говорио о
томе како је под притиском
католичког бискупа Раданаија, мађарско-немачке властеле и грађанства био приморан да напусти град Печуј, па да се насели у Шиклошу и Толни.
Доброкешки Срби су једном ипак љуто замерили
својим духовницима када је
јануара 1690. године онижи
и суви отац Никола Стојић,
месни парох са образом човека који болује од хроничне горушице, у Печују потписао докуменат о сједињењу са Римском црквом.
Када је о Јовањдану у храму својим парохијанима саопштио прелазак на унију и
прочитао указ комесара Туља Миља: „Свако је дужан

Заборављена прича о Доброкесу (2)

Љутња због уједињења цркава
Доброкешки Срби су једном љуто замерили својим
духовницима када је јануара 1690. године онижи и
суви отац Никола Стојић, месни парох у Печују,
потписао докуменат о сједињењу
са Римском црквом

да Јефтимију Његомировићу, игуману манастира Грабовца, потпуном унијату
Римокатоличке цркве, одаје
поштовање које му припада. Свако је дужан да буде
послушан и да наређења
игумана тачно извршава.
Осим тога свако је дужан
да овај указ без икаквог
оклевања и противљења испоштује. Онај ко се не подвргне овој заповести, пашће
у немилост преузвишеног
царског и краљевског Величанства, и биће тешко кажњен због деликта непослушности према претпостављеним властима!”
Остали свештеници заједно са оберкапетаном Вуком
Перкаћанином, сеоским кнезом Савом Копањцем и нотаром Томом Пекарем, једва
су успели да спасу живот
проте Стојића. Најогорченији
беху капетан Перо Кесић и
Саво Вујина. Горопадни Ђерман Вакљукац опсова матер

Савети за бољу комуникацију

С

Како изаћи на крај са „тешким” особама

поменути профил особа има
проблема у међуљудским односима, због својих особина и начина понашања. Тако, на пример, нарцисоидни често користе друге људе
као „луткице” за разне услуге и не виде да је то погрешно. Други људи то
виде као безобразлук, док је то уствари природа тог поремећаја. Према томе, они представљају углавном проблем за друге, али не схватају да је то
тако, јер сами у свом понашању не виде проблем. Зато такве особе долазе
до закључка да је проблем у другима,
па могу бити и вербално агресивни
према њима – објашњава доктор психологије Никола Петровић.

Да ли вам се догађа да вас неке особе брзо избаце
из равнотеже и ви постајете нервозни иако сте
иначе смирена особа? Заједничко им је то што
свесно или несвесно провоцирају и након тога
стварају осећај да не постоји разлог за вашу
реакцију. Они ће вас уверавати да је проблем у
вама и да сте ви све започели

– У тим случајевима потребно је
да се унапред припремите за сусрет и
избегавате проблематичне теме, али
истовремено радите „по своме”. Убеђивање неће помоћи, а не требамо се
заносити ни тиме да ће се они проме-

баштина
керску и извади нож. Стамени Мито
Салашанин потегне преклопну чакију.
У храму настаде гуркање и метеж.
Замало да се проли крв испред скромног иконостаса.
Није никакво чудо што је барон
Шамиц, тешки хипохондар и редовни
корисник напитка од пелена, о којем
су Римљани веровали да се њиме добија вечно здравље, забележио пргаву нарав доброкешких Раца. Заповедник немачке посаде у Капошвару,
већ приликом свог првог боравка у
Доброкесу уочио је чудан, распојасан и лукав карактер мештана. Он је
редовно обилазио српска насеља по
Барањи и Толни у намери да недисциплиноване Расцијане натера на плаћање пореза. Прво га је изненадило
што је свуда затицао велики број напуштених кућа, испред којих је још
увек тињала жар. Тако су поступили
и доброкешки Срби. Чим им је јављено да стижу порезници у пратњи капошварских уланера, већина Срба се
брже-боље склонила у оближњу шуму.
– Колико имате парохијана? – упита Шамиц месног пароха Стојића.
– Душа или домаћинстава? – одговори свештеник.
– Не закерај, попе, знаш ти добро
зашто те ја питам. Нико од вас дрских Раца неће да плаћа порез. Дакле, реци, колико има домаћинстава?
– брцну се барон.
– Па, не знам тачно, тако, око педесетак – рече несигурно отац Никола
Стојић у упљуцканој мантији. (…)
Драгомир Дујмов

животни стил
хватљиво и како желите да се односи
према вама.
 Пасивно-агресивни
Знакови: агресија је овде скривена и
изражава се не тако очитим знаковима, као што су отезање, лењост и не
одговарање на јасне захтеве. Особа саботира ваше циљеве и пројекте. Сарказам је уобичајени алат пасивне агресије, а фрустрација уобичајена реакција.
 Неуротични
Знакови: тескоба, песимизам, негативност, свађалачка настројеност.
Узалудно је извлачити их из њиховог
јада. Имуни су на такве утицаје. Најбоље је схватити њихов поглед на
живот и истовремено га не подупирати. Можете да кажете: „Моје искуство је било сасвим супротно.”

нити сами од себе, јер за такве промене потребно је време и огромна мотивација саме особе која жели да се
промени. Уколико желимо да имамо
добре односе са таквим особама, морамо бити свесни њиховог права да се
понашају на такав начин. Ипак, када је
то потребно и могуће, поставите им
границе и предузмите радње које ће
 Егоисти
за њих бити казна, јер се само на тај
Знакови: властити интереси су на
начин може послати јасна порука да првом месту. Егоиста све схвата личтакво понашање не желимо да толе- но. Није у стању да направи компроришемо – истиче психолог.
мис – никад. Инсистира да је пред
свима увек у праву. Већ на почетку
Н
 епријатељски настројени
треба да имате на уму са ким имате
– насилници
посла, па вас неће дубоко разочарати.
Знакови: снажно, понекад експлозивно супротстављање, честа нељу Преосетљиви на одбацивање
базност, цинизам, неповерљивост, не
Знакови: Константно скенирање
воли да није у праву. Како се постави- због стварног или замишљеног одбати? Директно се супротставите. Ово цивања. Оставиће вас и због малог
је често нужно. Али учините то ста- знака неодобравања, јер сумњају да
ложено и никад јавно. Насилник неће ћете ви њих оставити. У екстремном
никад попустити ако има публику. Ви облику могу почети и да вас уходе.
морате да будете конкретни и миро- Не уверавајте их. Држите се чињениљубиво реците шта је за вас непри- ца. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

Гимназијска прича

Ипричаћу ти
једну тајну (1)

„П

о оваквом невремену баш је
нашао у парку да се нађемо!
Зашто му је било тешко да ме
сачека код опере, да ми као на филму
отвори врата и да из таксија изађем
као краљица и не упрљам хаљину,” помишљала сам у себи. Док сам се нервирала, све сам ближе била улазу у
парк. Путељак је био једва осветљен.
Било је толико мрачно да сам се осећала као у хорор филму. Напокон сам
изашла из шуме и дошла до језерцета.
Угледала сам га. Био ми је окренут
леђима, носио је дуги црни капут,
тамне панталоне и имао је шешир на
глави. Док сам му прилазила приметила сам да му је лице било замишљено и укочено. Црте лица су се савршено виделе. Његове продорне зелене очи су носиле ледени поглед који је гледао у даљину. Није приметио
када сам му пришла, све док га нисам
кишобраном закачила по рамену. Одскочио је уназад од страха.
„Да ли си нормална? Желиш ли да
умрем сад пре премијере?”
Слегала сам раменима осећајући
кривицу.
„Извини,” рекао је, „само сам се
уплашио. Хајде, дођи, морам нешто
да ти покажем.”
Ухватио ме је за руку и одвукао
ме. До почетка премијере остало је
још једва двадесетак минута, а ми
смо лутали кроз мрачни парк. Нисам
била сигурна где ме је водио. Размишљала сам о томе како ћу ципеле испрљати и нисам приметила да се зау-

Алекс Kиген

З

Хладна октобарска ноћ. Напољу је било
велико невреме. Ветар је шибао са свих
страна, а киша није престајала да пада.
Сан Дијего је био празан и мртав. На
улицама које воде ка Централ парку није
било скоро никога. Једино сам се ја борила
са ветром, држећи једном руком
кишобран, а другом доњи део капута.
Пошла сам да се нађем са њим, у парку.
ставио. Сударих се са њим и одскочих неколико корака уназад, али ме
је његова рука брзо повукла ка себи.
„Херој мој” – рекла сам у себи буквално залепљена за њега. Потајно
сам се надала да је схватио да ћемо
се обоје испрљати и вратити назад у
цивилизацију.
„Пази! Замало да упаднеш у блато,
где гледаш?” – упитао ме је строгим
тоном, а затим наставио:
„Ово што ћу ти сад показати, мора
остати међу нама. Гледај на то као да
ти отварам врата своје прошлости.
Знам да смо готово пет година у вези
и да се врло чудно понашам у последње време, али такође знам да си
се распитивала и истраживала о мени

преко мојих познаника.
Дужан сам ти нека објашњења.”
„Да, али то сам радила да бих дошла до тебе, јер се некада затвориш у себе и не пушташ
ме у свој свет. Ја желим
да ти помогнем.” – прошапутала сам слегнувши раменима и погледавши у страну.
(Наставиће се…)
Теодора Гулић,

ученица
12-б разреда
Српске гимназије
у Будимпешти

САВЕТИ ЗА МЛАДЕ ПИСЦЕ (1)

адовољан сам тиме што сам
писац, али могу да вам кажем
да има много важнијих послова и сваки од њих се плаћа боље!
Дакле, ако сте млад и амбициозан
писац (више него стар амбициозан
писац), прво се запитајте колико сте
одлучни да се тиме бавите.
Да бисте постали добар писац,
морате да радите доста на себи. Морате да читате и читате и читате: добре књиге, лоше, ружне и одвратне,
онда још мало солидних, још мало
добрих, још мало врло добрих, класике, оне које не схватате из првог
читања, (па прочитајте поново) и онда се вратите и схватите да су оне
солидне уствари прилично лоше.
Да бисте добили универзитетску
диплому треба вам најмање три године активног или седам до десет
година мање активног учења. Постати писац је теже! Мислим да је
Реј Бредбери рекао да треба написати бар милион речи да бисте уопште почели. Чини се много? Па и није баш. Три хиљаде речи дневно за
годину дана или хиљаду речи дневно за три године и одрадили сте посао. Мислите да је тешко? ЈЕСТЕ тешко!
Овако ја дефинишем писца: писац је неко ко, када хода, увек мисли: „Kако ћу данас да нађем времена за писање?” Ако почнете да
пишете сваког дана и то вам постане навика, ако тридесет дана уназад
нисте прескочили ни један дан,

Волео бих да сам постао професионални
фудбалер, а не би ми сметало ни да сам филмска
звезда. Aли, нисам имао дара ни за једно од тога.
Имао сам испуњен живот и постао сам писац

онда сте писац и постаћете добар
писац дупло брже од оног ко пише
шест дана у недељи, тј. десет пута
брже од оног ко пише једном у недељи. Вежбајте своје мишиће за писање, вежбајте своју душу.
Пишите о стварима које вас покрећу, које вам дају енергију. Наљутите се, растужите се, пробудите
своја осећања. Пишите о стварима

које су тешке, битне и дубоке, које
значе. Немојте да будете слаткоречиви, неискрени, банални и отрцани.
Не покушавајте да имитирате Асимова или Чендлера. Пишите оно што
мислите, будите храбри и док исписујете својих милион речи, немојте
да мислите да треба да пишете KАО
неко други. Будите оригинални, јер
то и јесте. Мислите оригинално.

Kада хоћете да ми дочарате и
уверите ме – нацртајте ми цртеж,
покажите ми свој бол без превише
објашњавања. Немојте да ми об
јашњавате шта вам је на уму, покажите ми то или како ја често кажем: „Заведите ме, а не упознајте.”
Ако не разумете о чему вам говорим, радите на томе док не схватите.
Најважније: заборавите заплет!
Нека се ваши ликови тиме баве. Ово
увек уплаши младог писца (поготову зато што се већина њих закачи за
жанр, нпр. научну фантастику, где
се чини да су идеје и заплет најважнији. Нису!) Оно што људи запамте
кад читају су ликови, догађаји, емоције, карактери, зато будите храбри.
Замислите своје ликове. Ставите их
у неку ситуацију и пустите их да се
они сами извлаче.
Обратите пажњу на језик, стил и
ток приче. Има сјајних писаца са
обичним стиловима писања и има
„стилиста” који нас сморе до суза.
Ипак, ако добро научите да се играте речима, ако научите фонетске и
семантичке тајне, имаћете много
више могућности и већу моћ у исказивању својих мисли.
Научите како се пише добар дијалог. Он НИЈЕ као стварни говор, али
вештачки ствара илузију свакодневног говора. Научите да избрусите
дијалог и читајте мајсторе у писању
дијалога – ја препоручујем Елмора
Леонарда. (…)
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ИНФО СЕРВИС
Печујско-барањско српско удружење, Самоуправа Срба
у Печују и књижара „Мала велика књига” срдачно вас
позивају на представљање фототипског издања

МИРОСЛАВЉЕВОГ ЈЕВАНЂЕЉА

ДАН СЕОБЕ
Срдачно вас очекујемо 22. новембра 2014. (у суботу) на програмима Дана Сеобе, на лађи која ће бродити од
Будимпеште до Сентандреје и назад, а такође вас позивамо и у Музеј Епархије будимске
Програм
Полазак из Будимпеште у 13.30 ч. са пристаништа код Маргитиног моста са пештанске стране, лађом Szent László; свечани
програм у Сентандреји од 15.30 ч. у Музеју епархије будимске у Сентандреји (Szentendre, Pátriárka u. 5)
Промоција књиге др Зорана Вукосављева „Архитектура српских православних цркава у Мађарској”.
Књигу ће представити др Дубравка Ђукановић (Нови Сад), Коста Вуковић (кустос Музеја Епархије будимске)
и Пера Ластић (директор Српског института). У програму учествује песник Горан Ђорђевић,
директор Смедеревске песничке јесени.
Презентација новорестаурираног експоната Музеја Епархије будимске и уручење награде Задужбине Јакова Игњатовића
Полазак из Сентандреје бродом око 17.30, а долазак у Будимпешту око 18.30
На броду наступају чланови КУД-а „Табан” и оркестар „Село”
Улаз је бесплатан
Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, Српски институт, Српски културни клуб у Будимпешти, Музеј Епархије будимске,
Српски клуб и Српска самоуправа у Сентандреји
Реализацију програма су помогли:
Министарство за људске ресурсе, Културни и документациони центар Срба у Мађарској

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА НОВЕМБАР 2014.
20. 11. Вечерње – у 16.00 ч.
21. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
22. 11. Вечерње – у 16.00 ч.
23. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
29. 11. Вечерње – у 16.00 ч.
30. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч
Јутрење се служи свакога дана у 7.30 ч.
За све информације тел. +36 30 989 6139
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

После представљања најстаријег и најзначајнијег
сачуваног споменика старе српске ћириличне књиге и
предавања на ову тему, биће отворена

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ
150. ГОДИШЊИЦЕ ОД СМРТИ
ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА

22. новембра 2014. у 16.00 ч.
Дом за цивилне заједнице
Печуј, Трг Св. Стефана 17.
(Szent István tér 17)

Промоција књиге др Зорана Вукосављева

АРХИТЕКТУРА СРПСКИХ
ПРАВОСЛАВНИХ ЦРКАВА
У МАЂАРСКОЈ

– на мађарском језику –
25. новембра 2014. у 17 ч.
Библиотека Музеја примењених уметности у Будимпешти
Iparművészeti Múzeum Könyvtára,
(Budapest IX. ker., Üllői út 33-37. I. em)
Књигу ће представити историчар уметности
Силвестер Тердик, сарадник музеја
Издавачи:
Српски институт и Издавачка кућа „Терц”
Организатор промоције:
Српски институт и Српски културни клуб у
Будимпешти у сарадњи са Музејем
примењене уметности

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Јаковљевић  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest 
Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: nedeljnenovine@gmail.com 
Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо, Петер Ковенц  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош 
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12

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДУХОВНОСТ

Црквене славе у Шароку, Шиклошу и Мечки

Потомци исељених Срба поново у завичају својих предака

Бројни су разлози због којих у Шароку и Мечки
данас више не живе Срби, али је упркос тој
чињеници, у овим барањским насељима на свечан
начин прослављена храмовна слава – Свети
Димитрије. Празнично је било и у Шиклошу, где су
овог свеца прославили наши сународници из
мађарског дела Барање, Срби из Хрватске, Босне и
Херцеговине и Републике Српске

С

вечаном обележавању Светог
великомученика Димитрија у
Шароку, присуствовали су потомци некадашњих српских житеља
тог места, који су се између два светска рата преселили у Бели Манастир
и његову околину. Поред њих, позиву
Ласла Вајдича, начелника села, одазвали су се и Срби из мађарског дела
Барање. Број верника који су дошли
да прославе патрона светиње у Шароку, процењен је на око стотину.
Свету литургију служили су јереј
Милан Ерић, парох печујски и администратор шарочке парохије, а пома-

Храмовна слава у Печују окончана
је славским ручком. Породица Вајдич
угостила је око 150 гостију, а како
смо чули од домаћина, ова фамилија
ће и даље водити бригу о српском
храму. Организовано је и музичко весеље, па је празновање у Шароку било обојено српском народном песмом.

Шиклошани су прославили своју црквену славу – Светог великомученика Димитрија. Празновање је организовано 9. новембра,
скромно, али достојанствено, уз при-

И

Шарок

гао му је ђакон Андраш Штријк. Током опхода цркве, верници су застали код спомен-обележја подигнутог
у знак сећања на упокојене Србе, где
је одржан краћи помен.
По повратку у цркву уследио је
свечани чин резања славског колача
и благосиљања кољива. Кумовала је
Анита Вајдич, кћерка бившег начелника села Ладислава Вајдича. Кумства се за следећу годину примио
мали Милан Станковић из Белог Манастира у Хрватској, који је на храмовну славу у Шарок дошао у друштву родитеља, баке и прабаке Верице Кресић, која је пре 94 године
рођена у Шароку. Она је имала девет година када су напустили вековно огњиште и нови дом нашли у
Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
На крају свете литургије свечану
славску беседу одржао је јереј Милан Ерић, парох печујски, администратор шарочке парохије. Он је говорио о животу светог великомученика.

суство педесетак српских православних верника из мађарског дела Барање, Срба из Хрватске, Босне и Херцеговине и Републике Српске.
Митровданску свету литургију
служили су архимандрит Стефан

Шиклош

Стокић из Сомбора, о. Пантелејмон –
игуман манастира Грабовац, јереј Јован Бибић – парох сантовачки, јереј
Милан Ерић – парох печујски и уједно администратор шиклошке парохије, као и ђакон Андраш Штријк.
Свечану славску проповед одржао
је гост из Сомбора, архимандрит Стокић, који је повукао паралелу између
Лазара, који међу Божјим угодницима заузима посебно место и светог
великомученика Димитрија. После
обиласка светиње и присећања на некадашње духовне пастире и народ
српски у Шиклошу, у светом храму
уприличено је освећење славског колача и благосиљање кољива. Кум славе Срето Вечериновић, био је пријатно изненађен бројем присутних:
– Нисмо рачунали да ће оволико
људи присуствовати слави, али сам се
ја потајно надао да ћемо се ипак у
лепом броју окупити на данашњој
славској литургији. Желимо и даље
да чувамо наше славске обичаје и
традицију.
За следећу годину кумство је прихватио Душан Ђурок, а на крају митровданске храмовне славе у Шиклошу, јереј Милан Ерић се захвалио свима који су присуствовали празновању
заштитника светиње у овом барањском градићу.
– Свети Димитрије није само солунски, већ свеземаљски. Многи све-

Мечка

СРПСКЕ

ти храмови су посвећени овом великомученику. Ви добро знате да је
овом светитељу широм света посвећен велик број храмова, а ми Барањци веома смо поносни, јер имамо три
храма која су посвећена управо њему. То су цркве у Шароку, Шиклошу и
Рац Мечки – рекао је отац Ерић.

месту Мечка, као ни у Шароку,
више нема Срба, али је и тамо
уприличено свечано обележавање патрона српске цркве, која је сазидана 1911. године. Свету литургију
су 11. новембра служили јереј Јован
Бибић – парох сантовачки, јереј Милан Ерић – парох печујски и администратор парохије у Мечки и ђакон
Андраш Штријк. Присуствовало је
тридесетак верника из мађарског и
хрватског дела Барање.
Уприличен је и свечани чин резања
славског колача и благосиљања кољива. Кумовао је Слободан Станковић из Белог Манастира у Хрватској,
који сваке године са својом породицом дође и поклони се заштитнику
светиње – Светом Димитрију.
Ни овогодишње празновање није
протекло без свечане славске проповеди, коју је одржао јереј Милан
Ерић. Мала светиња, у којој се само
једном годишње служи литургија и
чује молитвена реч, била је обасјана
духовним сјајем, јер су на прославу
дошли и они мештани који
од памтивека живе у овом
селу, а до сада никада нису
закорачили у цркву.
Неколико мештанки, које
нису православне вере, потрудило се да околина цркве
буде чиста и уређена, што је
леп пример хришћанске љубави и разумевања. Иста таква хришћанска љубав карактерише и Младена Грубића, угоститеља из Печварада, који је и ове године угостио све присутне на храмовној слави у Мечки. То је
био његов начин да се одужи
родном селу, где је одрастао
и где се налазе гробови његових предака.

У

П. М.
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