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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

У

суботу је донета одлука о именовању пољског премијера за новог председника Европског савета као наследника Хермана Ван Ромпеја, док је италијанска министарка
спољних послова Федерика Могерини
изабрана за нову шефицу дипломатије ЕУ. Именовање Могеринијеве сматрало се извесним, а Туска „очекиваним”, према извештајима из Брисела.
Италијански премијер Матео Ренци снажно је лобирао за избор Могеринијеве чија се селидба у Брисел
1. новембра тумачи и као подршка реформској влади у Риму. Доналд Туск
се наводно дуго опирао идеји да наследи досадашњег „председника” ЕУ
Хермана Ван Ромпеја.
Главна замерка Доналду Туску је
што не говори стране језике – француски уопште, немачки „разуме”, енглески му је врло танак. Обећао је,
избегавши сусрет са новинарима у
суботу, да ће до 1. децембра, када
ступа на дужност, научити енглески.
Тускову кандидатуру је од почетка подржавала Ангела Меркел, истиче француски „Монд” и додаје да је
„симболика јасна”. Лист наглашава да
је Пољска прва држава ЕУ, од оних
које су се придружиле 2004, којој је
припао овај високи положај и да је јасно да се тежиште ЕУ „сели на исток”.
Могеринијевој (41) су највише замерали наводно слабо искуство у
спољној политици – италијанску дипломатију води тек шест месеци – и
младост, а источне чланице ЕУ наводну наклоњеност Русији. Бранила
се да своје године не може да промени и да се као политиколог спољном
политиком бави 20 година.
Британски „Гардијан” сугерише да

Ко су нови челници европске породице

Велики изазови пред радикалним Пољаком
и умереном Италијанком

Новог председника Европског савета, Пољака
Доналда Туска, аналитичари оцењују као највећег
„јастреба” у ЕУ када је реч о односу према Русији,
док Италијанка Федерика Могерини, која ће водити
спољну политику, важи за умеренијег политичара

Федерика Могерини

је Туск изабран зато што је највећи
„јастреб” у ЕУ када је реч о односу
према Русији, да се залаже за радикалнији приступ према Москви сматрајући санкције које се стално пооштравају недовољним.

Земље из региона предлажу кандидате за
председника УН-а

Вук Јеремић још увек није
кандидат Србије

Могући српски кандидат за место првог човека
Уједињених нација Вук Јеремић, за сада нема
званичну подршку владе у Београду, већ само
усмено обећање министра спољних послова
Ивице Дачића

Вук Јеремић

В

лада Србије још није донела
одлуку о свом кандидату за генералног секретара УН, а из
окружења своје предлоге дале су само Словенија и Бугарска. Очекује се да
ће ускоро своје дипломате формално
кандидовати и Словачка, Хрватска, нека од балтичких земаља, али и Турска
и Србија, пише београдски лист „Блиц”,

Доналд Туск

Kоментатор „Франкфуртер алгемајне цајтунга”, пак, истиче да иза избора, како Туска тако и Могеринијеве
стоје правила пропорције: Доналд
Туск је изабран зато што је из источне Европе и зато што је конзервативац; Федерика Могерини да би представљала „старији” део Европске уније и социјалдемократе и сведочила о
залагању Европе за родну равноправност.
Тусков мандат траје две и по године и може бити обновљен једном,
док мандат шефице дипломатије ЕУ
траје пет година. Kако је Жан Kлод
Јункер, бивши премијер Луксембурга,
раније изабран за новог председника
Европске комисије, Европској народној партији која је на изборима за
Европски парламент у мају добила
највише гласова, припала су после номинације Туска два важна места у
институцијама ЕУ.
Херман Ван Ромпеј, одлазећи
председник Европског савета, рекао
је да су пред његовим наследником
Доналдом Туском три изазова: стагнирајућа економија ЕУ, украјинска
криза и несигурно место Британије у
Европи. 

Дарко Танасковић:

Турска се не одриче жеље
за доминацијом на Балкану

Активна неоосманистичка политика према Балкану
ће бити настављена, а Влада Србије је на добром
путу да осмисли своју стратегију према томе, каже
познати исламолог и бивши амбасадор
Србије у Анкари

Т

урска планира и спроводи
озбиљну експанзију на Балкан,
оценио је исламолог и бивши
амбасадор у Турској Дарко Танасковић. Он сматра да је државни врх Србије на добром путу да осмисли и
почне доследно да спроводи политику према Турској, која би стратегијски почивала на нужности остваривања што корисније и коректније сарадње с овом значајном и снажном државом с једне, и на заштити наших
дугорочних државно-националних
интереса од неоосманистичких посезања, с друге стране.

позивајући се на дипломатске
изворе. Од бившег шефа дипломатије и председника Генералне скупштине УН Вука
Јеремића стижу незваничне
потврде да ће се кандидовати и да има подршку владе
Србије, док у кабинету премијера Александра Вучића
кажу да до сада „никаквог
договора није било”. Јеремић
за сада има само усмену подршку шефа дипломатије
Ивице Дачића, додаје лист. Очекује
се да ће Словачка предложити или
садашњег или бившег шефа дипломатије, Мирослава Лајчака или Јана
Kубиша, а Хрватска министарку
спољних послова Весну Пусић. Словенија је већ подржала бившег председника Данила Тирка, а Бугарска диДарко Танасковић
ректорку Унеска Ирину Бокову. 

Танасковић сматра и да нема сумње да ће активна неоосманистичка
политика према нашем региону бити
настављена, поготово ако нови премијер Турске буде садашњи шеф дипломатије Ахмет Давутоглу.
На питање да ли постоје веће шансе да БиХ постане унитарна држава
или да се Република Српска осамостали, Танасковић је одговорио да
држава БиХ може постојати само
као лабава конфедерација двају или
трију национално дефинисаних ентитета.
„Свако наметање другачије формуле довело би
до раста напетости, могућих
сукоба и, у
крајњој линији,
пре или касније, до дезинтеграције земље”,
закључио је Танасковић, који
ће ускоро преузети дужност
амбасадора
Србије при Унеску. 
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Вучић и Пајтић примили одлазећег мађарског амбасадора

Оскар Никовиц завршио
службовање у Београду

Председници влада Србије и АП Војводине
Александар Вучић и Бојан Пајтић захвалили су се
досадашњем амбасадору Мађарске у Србији
Оскару Никовицу на доприносу који је дао у циљу
јачања српско-мађарских веза и унапређења
односа две државе

а две златне медаље и титулама првака старог континента,
пливач Велимир Стјепановић је
постао српски херој. Уписао се поред
ватерполиста, атлетичара, кајакаша и
стрелаца у листу шампиона и показао је да су „мали спортови” заправо
много успешнији од „великих”, како
називамо пропали фудбал и бледу
српску кошарку.
Постао је идол младих уместо разних Легија, Kристијана, Санија и осталих естрадних ликова. Популарни Веља је Србин са великим срцем и без
резервне отаџбине. Рођен у Бијељини,
одрастао у Дубаију, није узео пасош
БиХ ни Емирата, већ матице Србије.
Угледао се на свог идола пливачког
аса Милорада Чавића и из туђине пошао да се бори за домовину.
Веља је одрастао у иностранству,
сјајно говори српски и за разлику од Александар Вучић и Оскар Никовиц
многих домаћих спортиста, зна напамет речи српске химне „Боже правремијер Србије је са амбасадоде”. Стјепановић је само један од дером Никовицем, како се наводи
сетине хиљада младих Срба у иноу званичном саопштењу издастранству, који желе да постану шам- том после састанка, разговарао о пупиони и који желе да живе за Србију. ту Србије ка ЕУ, тежини реформи са
којима се Србија суочава и подршци
Мађарске европским интеграцијама
Србије.
Током сусрета обострано је констатовано да су односи двеју суседних
земаља унапређени у претходне две
године и да се очекује даљи напредак

П

тих односа, као и сарадње на економском нивоу, посебно у области инфраструктуре у оквиру изградње брзе
пруге Београд-Будимпшета, као и израде других заједничких пројеката.
На састанку је посебно наглашено
изузетно залагање амбасадора Никовица на јачању односа српског и мађарског народа, који су сада на изузетно високом нивоу, саопштила је
владина Kанцеларија за сарадњу с
медијима.

ПОЛИТИКА
Оскара Никовица је, пре његовог
повратка за Будимпешту, примио и
председник Владе АП Војводине Бојан Пајтић, који му се такође захвалио на досадашњем ангажману и сарадњи, који су, како је речено, допринели унапређивању односа двеју земаља.
Пајтић је такође нагласио да је јачање економског амбијента и унапређивање привреде у региону изузетно
важно и од заједничког интереса, који иде у правцу остваривања бољег
живота, на који имају подједнако
право припадници свих националних
заједница у било ком региону. Истакао је да за Србију и Војводину односи са Мађарском спадају у приоритетне међународне односе, а да су
разлози за то и економске и политичке природе, као и заједнички инфраструктурни циљеви, који треба да донесу напредовање грађанима двеју
земаља.
– Поред сарадње у области културе, образовања и информисања која
се остварује на високом нивоу, важно
је и да тако висок ниво сарадње досегнемо и у области привреде, јер
млади људи који припадају мађарској националној заједници остаће да
живе овде уколико имају економску
перспективу – предочио је Пајтић.
Амбасадор Никовиц изјавио је да
су односи Србије и Мађарске за ове
четири године били успешни и да их
је пратило високо разумевање. Изнео
је оптимистички став по питању раз
воја даљих односа, истакавши да би
сарадња требало да тече ка изградњи инфраструктурних пројеката, што
има велики значај у погледу привлачења страних инвестиција и, како је
рекао, останак омладине код куће.
Он је поновио да Мађарска подржава Србију и Војводину на путу ка
Европској унији. 

Реаговања на немио догађај у Будимпешти

Затражен демарш Владе Србије Мађарској

Велимир Стјепановић

Један младић на привременом раду у Лондону то овако каже: „У Енглеској је боље, а у Србији лепше! Мењао бих плату од 2500 фунти у Лондону, за плату од 1000 евра у Београду!”
Сан Велимира Стјепановића је да
се са терасе Скупштине града Београда покаже Београђанима и Србији.
Може ли Србија да учини и више од
тога за свог новог хероја? Сумњамо,
јер Србија, нажалост, ништа не чини
да се млади генијалци и шампиони из
дијаспоре врате у матицу свих Срба
света. И кад чини, то ради погрешно.
Његов спортски и животни идол је
Милорад Чавић, који је после олимпијског сребра у Kини, напустио лепоте Kалифорније и отворио школу
пливања у Kрагујевцу. Kада је та
школа недавно због несташице пара и
политичке воље затворена, Чавић је
остао без посла.
Зато се питам: каква је будућност
европског шампиона у пливању Велимира Стјепановића у Србији?
Марко Лопушина

Информацију Српских недељних новина да су са
зграде српских институција у будимпештанској
Нађмезе улици хулигани по трећи пут однели
заставе Србије и Европске уније и покушали да
уклоне таблу исписану на три језика, пренели су
многи медији, а стижу и реаговања
званичника из Србије

чај није расветљен, упркос томе што
полиција поседује видео снимке ових
инцидената, начињене безбедносном
камером која се налази у непосредној близини. Он је у изјави достављеној медијима напоменуо да су са
зграде у будимпештанској Нађмезе
улици у којој су смештени Српски
културни и документациони центар,
Српско позориште у Мађарској и
Српске недељне новине, непозната
ародни посланик и
лица оштетила и држаче у којима су
члан Одбора за Србе у
се заставе налазиле.
дијаспори и региону у
– Недирнута је остала само застаСкупштини Србије Алексанва Мађарске, а извршиоци су покудар Чотрић, изјавио је да
шали да са улаза у зграду скину и таочекује да Влада Србије
блу са натписом Српског културног
упути демарш мађарској
центра, чији је оснивач Самоуправа
Влади због тога што су непоСрба у Мађарској – казао је Чотрић.
знати починиоци по трећи
До закључења овог броја СНН непут скинули и однели застама информације о томе да ли ће Срве Србије и Европске уније
бија уложити демарш Мађарској поса зграде српских мањинводом серије нерасветљених инцидеских институција у Будимпе- Александар Чотрић
ната у Будимпешти. Посматрачи, мешти.
ђутим, верују да је таква могућност
– Очекујем да Влада Србије, по- њени, а догађај је произвео страх, уз- мало вероватна, имајући у виду чисредством наше амбасаде у главном немиреност и нелагоду код припад- њеницу да тзв. европски пут Србије
граду Мађарске упути демарш ма- ника српске заједнице у Будимпешти зависи, поред осталог, и од њених одђарској Влади, јер починиоци нијед- и Мађарској – истакао је Чотрић.
носа са Мађарском.
ном до сада нису откривени и каж
Чотрић је казао је да ниједан слуД. Ј.

Н
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ШКОЛСТВО

Свечаност на будимпештанском Тргу ружа

Школа отворила врата за 379 ђака

Приредбом одржаном у
сали за физичко
васпитање Српског
забавишта, основне
школе, ђачког дома и
гимназије „Никола Тесла”
у Будимпешти, означен је
почетак још једне
школске године
у тој установи

С

вечаност поводом почетка нове
2014/2015. школске године је,
кишовитог 1. септембра отпочела интонирањем српске и мађарске
националне химне. Потом су о. Зоран
Остојић, парох будимпештански и
о. Никола Почуча, парох калашки,
одржали молебан за успешан почетак наставне године, у којој
ће укупно 379 полазника започети или наставити своје
школовање на Тргу ружа.
Програм је настављен поздравним речима гимназијалке Тине Чорић и рецитацијом Саре Остојић, ученице
основне школе. Она је овом
приликом декламовала песму Десанке Максимовић
„Маче у џепу”. Следили су
стихови на мађарском језику, у интерпретацији Ангелике Иванов, која се потом
представила и као солиста,

када је хор основаца под диригентском палицом Оливере МладеновићМунишић, извео песму „Демократија”. При крају првог дела свечаности
рецитовале су и Нађа Ибрахим и Зора Јеленчић.
Др Јованка Ластић, директорка ове
васпитно-образовне институције, истакла је да ове године школу похађа
рекордан број ђака: у забавиште су
уписана 52 детета, основаца има 88, а
гимназију тренутно похађа 239 ученика. Она је нагласила да је капацитет забавишта ове године максимално попуњен и да се тражи решење
како би малишани у једном већем

простору могли да уживају у лепотама дечјег света.
У први разред основне школе уписано је 17 ђака, што представља значајно повећање у односу на раније
године. Њима су, по устаљеној традицији, на самом отварању школске године поклон пакетиће уручили ђаци
4. разреда.
Треба напоменути и да је ове
школске године повећан и број запослених просветара што ће, како се
очекује, допринети квалитетнијем извођењу наставе и ваннаставних активности ученика.
Д. Д.

Малишани пред новим обавезама

Помозите првацима да им полазак у школу буде мање стресан

Полазак у први разред за неке малишане може да
буде непријатан. Неприлагођеност може да се
испољи и неприхватањем правила понашања, честим
скретањем пажње на себе, повлачењем или
одбијањем дружења

Н

ајвише новопечених првака се
лако и без проблема адаптира
на боравак и обавезе у школи.
Они брзо заволе своје учитеље, воле
да проводе време у школи, имају
другове из одељења са којима се
друже и о њима причају родитељима.
Ујутру радо крећу у школу, а у школи прихватају радне обавезе и правила понашања.
Ипак, један мали број првака се у
почетку, у школској средини не сналази најбоље. Исто као и одрасли и
деца могу да буду под стресом. Знаци који указују да се тако нешто дешава су врло разнолики и зависе од

особина личности и способности детета да изрази своја осећања. Неко
ће се често жалити на бол у стомаку,
главобоље, нерадо ће устајати из
кревета или одбијати да пође ујутру
у школу. Можда ће плакати док родитељ одлази и оставља га учитељу.
Задатак родитеља је да разуме дете, да разговара са њим и покуша да
открије узрок његовог стреса, или
препреку на коју је дете наишло у
својој средини. Решење није да се
свака тегоба детета схвата као болест, или да се оно остави код куће
када почне да плаче или да се жали,
јер ће се тако постепено навићи да

ИЗДВОЈИТИ ВРЕМЕ И ЗА ИГРУ
Дете и након поласка у школу има потребу да се игра и да се родитељи друже са њим, а након повратка из школе има потребу да се одмори.
Не треба га одмах након повратка из школе терати да настави са учењем. Да би се дете лако и без проблема снашло у првом разреду важно
је да родитељи редовно комуницирају и сарађују са учитељем или учитељицом, и да се обавештавају о свом детету. У почетку, бар првих месец дана, не би требало да очекују превише утисака, јер и учитељи морају прво да упознају дете.

бежи у болест кад год наиђе на неку
непријатност, а неће се решити узрок
неприхватања школе.
– Родитељи би требало да верују
ономе што поручује учитељ, а ако су
у недоумици због неког поступка
учитеља да обавезно разговарају са
њим о томе – напомиње школски
психолог Звездана Никитовић. – Никако не треба говорити лоше о учитељу пред дететом. Родитељи морају
да се интересују за све што се дешава у школи.
Питајте дете како му је било у школи, шта се лепо и интересантно десило, пријавите се да учествујете у заједничким активностима које се спроводе у разреду и школи. Помозите детету да развије радне навике. Дете
треба да има свој простор за рад, да

отприлике у исто време свакога дана
започиње израду домаћих задатака,
али мора да има и друге обавезе у кући. Такође требало би да буде похваљено када самостално уради задатак
или покаже самоиницијативу.
– Ако домаће задатке решавају
родитељи уместо детета, шаљу му
поруку да оно не уме ништа само и
да је рад непријатност од које треба
да буде заштићено – истиче наша саговорница. – Уместо тога, требало би
да обезбеде детету услове за рад:
место, време, прибор. Да му објасне
ако нешто није јасно, да га храбре,
хвале труд, подстичу да самостално
ради задатак. Треба да одвоје време
да прегледају шта је дете урадило и
да не губе стрпљење ако није све
успешно. 
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портрет

Драган Вукелић, политиколог-истраживач

Т

Научни приступ положају српске заједнице у Мађарској

ема научно-истраживачког рада
који је Драган Вукелић спровео
у Мађарској, била је: утицај промене политичког система на правни
статус мањина и живот заједница у
Мађарској. Недавно је, на крају мастер студија на Катедри за социологију ЕЛТЕ универзитета у Будимпешти,
успешно одбранио свој научни рад.
Овај двадесетшестогодишњак је на

Животна прича сваког припадника српске заједнице
у Мађарској би, из много разлога, могла бити тема
неког научно-истраживачког рада. О колективном
положају српске мањине у Мађарској у протеклих
четврт века, откако су започеле крупне друштвенополитичке промене, писао је млади
истраживач Драган Вукелић

њем како је текла практична
примена прописа и како се то
одражавало на свакодневни
живот обичних људи.
– У време када се Мађарска припремала за улазак у
ЕУ, за земљу је било веома
важно да усклади своје законодавство са законима
Европске уније, па је и пажња јавности била више
усмерена ка питању мањина
и људских права. У то време
ратификована је Међународна повеља о мањинама и
људским правима. Мађарска
је 1999. године постала чланица НАТО савеза, а 2004.
званично и чланица Европске
уније. Након тога, може се
рећи да фокус на питања
мањина слаби и Мађарска се
сада бави много више Мађарима који живе у суседним
земљама него домаћим мањинама – примећује овај истраживач.

Драган Вукелић

мастер студије стигао 2011. године,
као стипендиста „Фонда Вишеград”,
након завршених основних студија на
Факултету политичких наука у Београду.
– На мојој групи било је нас шес
торо студената из различитих земаља: Камеруна, Турске, Пољске, Индонезије, Азербејџана, и ја из Србије. У
јуну месецу дипломирало нас је само троје и ми представљамо прву генерацију студената на енглеском језику који су одбранили мастер рад
на овој катедри – каже Драган, док
нам показује свој рад од шездесетак
страница, писан на енглеском језику.
– Овај рад се заснива на серији интервјуа које сам обавио, о кључним
темама кроз које се прелама живот
српске заједнице у Мађарској. Разговарали смо о култури, школству,
медијима, цркви, и наравно Самоу-

прави Срба у Мађарској, о томе како ове области функционишу и шта
оне значе за живот заједнице. Свакако, поред школе, медија и културних
манифестација које јачају осећај националног духа, мој је закључак да
је на овом простору била пресудна
улога цркве као стожера заједнице,
ма какве да је притиске српска заједница у прошлости трпела. У последњим деценијама се углавном
склапају национално мешовити бракови, што асимилацију чини бржом.
Међутим, дошло је доста људи из
Србије, који су сада такође грађани
Мађарске и може се рећи да су они
својим ангажовањем освежили језик
и саму заједницу – каже Вукелић.
У разговору са њим сазнајемо да
рад обухвата и промене Закона о националним и етничким мањинама од
1989. године. Драган се бавио и пита-

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
НА ИВИЦИ ОПСТАНКА
У научно-истраживачком раду Драгана Вукелића значајно место заузимају и српски медији у Мађарској.
– Српске недељне новине су веома важне за српску заједницу, јер не
само да је информишу, већ је и едукују и чине да српска писана реч буде присутна у многим домовима у Мађарској. Међутим, финансирање
овог недељника од стране мађарске државе ни издалека није довољно
за његово редовно излажење и доводи лист на ивицу опстанка. Колико
видимо, помоћ из Србије такође изостаје. Резултат тога је да, упркос
креативности редакцијe, није могуће повећати број страна, нити рубрика, нити екипу сталних сарадника, а ни измирити све материјалне трошкове који се увећавају, док буџет деценију и по стагнира. Уколико он не
буде пратио инфлацију, реална је опасност да овај лист престане да буде недељник. Постоје радијске и једна ТВ емисија при државној телевизији на српском језику, али су термини у којима се она емитује крајње
дискутабилни – напомиње Вукелић.

НАЈВАЖНИЈЕ ЈЕ
ОЧУВАЊЕ ЈЕЗИКА
У ПОРОДИЦАМА
Драган Вукелић каже да на
ционалне мањине у Мађарској
имају утисак да нису посебно важне, да не постоји довољно интересовање медија за њихове проблеме, а у току је и процес централизације и јачања бирократије, па се дешава да се поједине
месне мањинске самоуправе гасе. Проблем су, наравно, и финансијска средства, објашњава Вукелић и додаје:
– Ипак, треба истаћи да мађарска држава финансира мањинско
школство, као и самоуправе. Значај и улога школа за сваку заједницу је очигледна, а очување језика
од кључне важности за идентитет
било ког народа.
осталим насељима чине 2% до 5%
становништва.
– Најзначајнији задатак заједнице
свакако је њен опстанак – објашњава
Драган крајњи резултат свог истраживања и додаје:
– Пут до остварења тог задатка
треба да води преко међусобне тешње
сарадње мањина, пре свега на културном плану. Сарадња између месних и
регионалних самоуправа са такозва-

Драган са својим колегама истраживачима

Студија истиче да, према попису
из 2011. године, број Срба који живе
у Мађарској износи 10.038 и да је
то значајан пораст, који се вероватно може објаснити развојем демократије и осећајем слободе појединаца да изразе своју националну
припадност, али и чињеницом да се
већи број наших сународника из
матице у протеклом периоду доселио и наставио да живи у Мађарској. Они су данас, према важећим
законима, равноправни припадници
овдашње српске мањине. Једна четвртина српског живља сконцентрисана је у главном граду, а остатак углавном живи у јужним деловима Мађарске. Срби чине већинско
становништо једино у Ловри, док у

ним „великим” самоуправама, треба
да буде законски регулисана, а потребна је и што већа повезаност са
осталим институцијама. Улазак представника српске заједнице у Парламент свакако је важан корак, али је
српској заједници потребан пуноправни представник који ће имати право
гласа, како би се заједница заиста осећала законски признатом. Такође, када је у питању законска регулатива,
увек је важан степен њене примене у
пракси.
Драган Вукелић истиче да своје истраживање намерава да настави и да
је ово тема којом би желео и надаље
да се бави, јер простор да се теза допуни и надогради постоји.
Добрила Боројевић
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култура
Трећи по реду
тамбурашки камп
одржан је од 16. до 19.
августа, а организовале
су га Српска самоуправа
Деске и Културноуметничко друштво
„Банат”

М

лади музичари, међу којима
су била и три почетника, вежбали су неколико дана у
Културном, образовном и верском
центру „Свети Сава”, под стручним
надзором Ладислава Јанке, музичког
педагога из Помаза.
– За неку децу ово је било прво
упознавање са инструментом. На
кампу су научили како треба правилно да држе тамбурицу у рукама, а
како трзалицу. Научили су да свирају
неке лакше композиције. Највеће и
најдраже изненађење за мене лично
био је успех који су постигле три девојчице из Деске. На табору су први
пут узеле тамбуру у руке и за кратко
време научиле су три композиције,
песме и игре. Биле су веома марљиве
и спретне, и међусобно се помагале –
рекао је Јанка за СНН.

Музичко усавршавање у Поморишју

Деска постаје расадник младих тамбураша

Старији момци, који су и прошле
године били на табору, научили су
тзв. винске песме, које се обично свирају о Преображењу, храмовној слави у Десци. Један од младих полазника табора, Богислав Земницки из Будимпеште, по други пут је учествовао у раду тамбурашког кампа.
У оквиру кампа са одраслим музичарима радио је Иван Мамузић-Мамуза, познати тамбураш из Суботице,
који је такође био задовољан односом према раду својих полазника.
Овогодишњи тамбурашки камп у
Десци красиле су и бројне новине.
Једна од њих је била певачка секција,
која је имала прилику да се представи на крају ове културне манифестације, на прослави преображењске
храмовне славе. Задовољство је било
слушати младе певаче под вођством
Гордане Брцан. Певали су чисто и тачно изворне српске песме. Окупила их
је љубав према песми желели би да
наставе да се усавршавају.
Задатак да ради са инструменталистима био је поверен познатом хармоникашу Зорану Барићу. Као и учесници, задовољан је био и Кристифор
Брцан, председник Културно-умет-

ничког друштва „Банат”, који се јавно
захвалио свима који су подржали
овогодишњи камп. Пошто ове године
на конкурсима није обезбеђено довољно средстава, материјална подршка затражена је од српских организација. Дешчанима су у сусрет иза-

шли: Самоуправа Срба у Мађарској,
Самоуправа Срба Пештанске жупаније, Српске самоуправе у Будимпешти
и Мохачу. Финансије је обезбедила и
дешчанска Српска самоуправа, као и
локална самоуправа села Деске.

П. М.

Међународни фолклорни фестивал у Мохачу

У

„Врањска свита” први пут на југу Мађарске

Мохачу је и овог августа одржан Међународни фолклорни
фестивал, у организацији градске самоуправе. На отвореној позорници Уметничке школе „Лајош Шнејдер” сваке вечери смењивали су се
домаћи и страни ансамбли. Међу
учесницима ове традиционалне,
осамнаесте по реду културне манифестације, било је и Културно-уметничко друштво „Ђидо” из Бечеја у Србији.
На фестивалу је учествовало

Мохачка публика је чланове КУД-а из Бечеја три
пута враћала на бину својим аплаузима, а сличне
сцене виђене су и у Печују и Шумберку

укупно дванаест ансамбала. Бечејци
су већ током прве вечери својим шароликим програмом измамили овације и освојили симпатије публике, а
на сличан пријем наишли су и током
гостовања у Печују и Шумберку. Последњег дана фестивалске манифестације играчима из Србије, на челу

са уметничким руководиоцем Гораном Думановићем, припала је част
да затворе XVIII Међународни фолклорни фестивал у Мохачу. Млади
играчи, у пратњи оркестра под управом Мирослава Мише Силашког,
овом приликом су извели атрактивну кореографију „Врањска свита”.

Публика је Бечејце у три наврата
враћала на сцену. Бурним аплаузима љубитељи српског фолклора наградили су извођаче и за кореографију под називом „Ин мемориам –
Вујичић”, у извођењу КУД-а „Мохач”. Ова кореографија посвећена
је покојном композитору и етномузикологу Тихомиру Вујичићу, а на
позорницу ју је поставио уметнички
руководилац ансамбла Стипан Филаковић.
П. М.

Рапорт са кампа у Мадарошу

Хармоникаши обогатили репертоар јужнословенским мелосом
Популарни новосадски музичар Мића Јанковић
обучавао je чланове локалног оркестра и друге
заљубљенике у хармонику српским, али и осталим
мелодијама са Балкана

М

узички камп у Мадарошу организивала је Задужбина за
хармоникаше у овом бачванском насељу. Организатори, предвођени једним од оснивача задужбине Чабом Балом, одлучили су да
представљање балканског народног
мелоса повере провереном маестру
на хармоници Мићи Јанковићу, шефу Великог народног оркестра РТВ
Војводине, с циљем да прошире репертоар који се првенствено састоји од мађарских и немачких композиција.
Он је полазницима најпре одсвирао румунске, македонске, српске и
мађарске музичке бисере. Хармоника је на овај начин представљена као
универзални инструмент који може
да „озвучи” све географске просторе.
Уважавајући савете Јанковића,
марљиви музичари су врло брзо успе-

ли да науче „Марш на Дрину”, „Ужичко коло”, песме „Југославијо”, „Тамо
далеко” и „Ђурђевдан”, али и хит из
серије „Врућ ветар”, или такозвану
„Шурдину песму”. Научено градиво
музичари су имали прилику да представе у Мадарошу и у Баји, и то са
великим успехом.
За време трајања кампа, музичаре
су посетили и поједини хармоникаши који су раније учествовали у раду хармоникашког табора у Сантову.
Мића Јанковић радио је и са њима, а
члановима оркестра из Мадароша је
поручио:
– Ви ћете сигурно, за неких пола
године или годину дана, имати на
располагању један двочасовни програм готово свих балканских земаља, који ћете моћи да изводите у било којој земљи Европске уније, на било којој тачки земаљске кугле.
П. М.
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СНН на Данима Преображења Срба у Румунији

С

КУЛТУРА

Књижевни и духовни програми од Темишвара до Базјаша

авез Срба у Румунији је по
21. пут организовао Дане Преображења. Реч је о централној
културној и духовној манифестацији српске заједнице у тој, нама суседној земљи, а учесници програма били су писци, песници, ликовни уметници и културно-уметничка друштва
из Румуније, Србије и Мађарске.
На позив организатора, проф. др
Славомира Гвозденовића, уредника
часописа „Књижевни живот”, на
уметничким вечерима и трибинама
приређеним у Темишвару и више српских насеља у Дунавској клисури,
учествовало је десетак књижевника
из нашег региона, а међу њима и
ствараоци из Будимпеште: књижевник Драган Јаковљевић и дечја песникиња Драгана Меселџија.
Првог дана гостовања у Румунији,
они су учествовали на књижевној вечери приређеној у свечаној сали Викаријата Епархије темишварске. Сусрети са сународницима у Румунији
настављени су у српским насељима
у Дунавској клисури: Белобрешки,
Соколовцу и Базјашу, где се налази
истоимени манастир, задужбина Светог Саве из XIII века. Међународној
књижевној вечери и концерту на
отвореном, у Соколовцу је присуствовало око две хиљаде житеља тог
краја. Иако вековима одвојени од матице и прилично изоловани током

У серији програма централне културне и духовне
манифестације српске заједнице у Румунији,
учествовали и српски писци из Мађарске. – „Велика
базјашка повеља” за свеукупно књижевно
стваралаштво припала песнику Ивану Негришорцу

зјашу, где је одржана централна свечаност Дана Преображења Срба у
Румунији.
Преображење је, иначе, слава манастира Базјаш, па је то била прилика да се после Свете архијерејске литургије, уприличи церемонија уручења традиционалног признања „Велика базјашка повеља”. Ова награда је
за свеукупно књижевно стваралаштво, ове године припала Ивану Негришорцу, песнику, теоретичару, књижевном историчару, универзитетском
професору и председнику Матице
српске.
У оквиру ових свечаности, у Темишвару је претходно приређена дводневна ликовна колонија, на којој су
заједно стварали чланови Уметничког удружења „Арте” из Београда и
њихове колеге из Румуније. Било је
времена и за обилазак овог лепог града, који одише богатом српском прошлошћу, па су тако домаћини и гости посетили и српску православну
цркву, зграду у којој је школу похађао Милош Црњански и обележја која подсећају да је у тим крајевима
живео и стварао Доситеј Обрадовић.
На пропутовању ка местима ДуСвечаност пред манастиром Базјаш у Дунавској клисури
навске клисуре, учесници манифестације су, у пратњи организатора, посепрошлих политичких режима, они и да. Стога и не чуди што су сусрети са тили и манастир Златица који је, по
данас верно чувају српски језик, тра- гостујућим писцима били веома до- предању, такође основао Свети Сава.
дицију и сва обележја српског наро- бро посећени и у Белобрешки и у БаД. Б.

ПРОГРАМ МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ У МАЂАРСКОЈ
 12. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Музичка академија „Ференц Лист” (Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem),
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
– П оздравни говор и свечано отварање манифестације
– Специјални гост: „Оркестар Вујичић”, добитник Кошутове награде, највећег признања у области културе и уметности које
се додељује у Мађарској
– Мултимедијални пројекат и концерт „Serbian Jazz, бре” (Београд)
 13. септембар Будимпешта – Српски културни центар (Szerb
Kulturális Központ, VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
– 18.00 – изложба уметничких фотографија „Serbian Jazz, бре”
– 18.30 – отварање летње баште у Српском културном центру
– 19.00 – Српско позориште приказује: „Опело главате Нате” јунакиње романа Ми же Сентандрејци (1997). Текст и режија:
Петар Милошевић
 14. септембар 15.00 часова, Печуј – Градска галерија „Тотал
Арт” (Totál Árt galéria -Pécs, Király u. 24.)
– „360 степени” – изложба ликовних радова чланова Удружења
уметника „Круг” из Будимпеште
 15. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Библиотека за
стране језике (Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei
Gyűjtemény, Budapest, V. ker. Molnár u. 11.)
– Тематско вече: „Вук Караџић, реформатор српског језика и
његове везе са Будимпештом”; предавачи: професори српског
језика и књижевности Драгом Дујмов и Невенка Башић
 16. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Српски културни
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
– „Српски документарни филм у Мађарској” – ауторско вече:
Ђорђе Шибалин, сниматељ и редитељ, Снежана Миливојевић,
новинар и уредник; пројекција филмова: „Веменци” и „Олуја
над Бачком 1941.”
 19. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Српски културни
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker., Budapest, Nagymező u. 49.)
– „Decade” – изложба радова Јелене Дробац
– 20.00 часова – пројекција играног филма „Монтевидео 2”

12. септембар – 10. октобар 2014.

 27. септембар од 12.00 до 20.00 часова, Сегедин – Балкан
фест (програми за децу, филм, музика, изложба)
– Будимпешта 15.00 часова – Галерија ресторан „400” (Kazinczy
 20. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Дом културе у VI
utca 85.) – уметнички перформанс Споменке Алечковић, ликварту (Művelődési Ház- Eötvös 10, Budapest, Eötvös 10, VI. ker.)
ковне уметнице из Франкфурта
– Изложба фотографија Ивана Грлића из Београда
– Будимпешта 18.00 часова, Српски културни центар (Szerb
– Батања, 16.00 часова, Српска основна школа – отварање излоKulturális Központ, VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.) – Сусрет
жбе посвећене Јоакиму Вујићу
писаца дијаспоре „Пештански књижевни омнибус”. Учесници
– Сантово, 16.00 часова, Дом културе – наступ Културно-уметписци из више земаља. Специјални гост: Радомир Андрић, предничког друштва „Шид”
седник Удружења књижевника Србије.
– Деска, Српски културни и образовни центар „Свети Сава” –
етнографска изложба о Србима у Банату; спремање тради-  28. септембар 17.00 часова, Бата, Српски клуб
ционалних српских јела – „Ајваријада”
– Гостовање позоришта из Куле са представом „Ла бамбола”
– П омаз, 16.00 часова, двориште Дома културе – Српски гастрономски дан
 1. октобар 18.30 часова, Будимпешта – Српски културни
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker., Budapest, Nagymező
 21. септембар 16.00 часова, Мохач – Busóudvar, Еötvös u. 17- u. 49.)
19.
– Пројекција документарно-играног филма „Милунка Савић-хе– Гостовање Српског позоришта у Мађарској
роина Великог рата” – поводом обележавања годишњице Великог рата. Гости вечери биће аутори филма.
 22. септембар 17.30 часова, Будимпешта – зграда црквене
општине
 3. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb
– Изложба поводом 150 година од смрти Вука Караџића
Köztársaság Nagykövetsége, Dózsa György út 92/B)
– Модна ревија креаторке Биљане Типсаревић
 23. септембар 11.00 часова, Батања – Српска основна школа
– Културно-едукативни програм намењен деци школског узра-  4. октобар 11.00 часова, Калаз – Дом културе (Művelődési
ста; изложба дечјих цртежа посвећена Вуку Караџићу; радо- Ház, Budakalász, Szentendrei út. 9.)
ви деце из српских школа у Мађарској (Батања, Будимпешта, – „Фолк фест” и радионице старих заната Срба у Мађарској.
Ловра, Деска)
Учествују: културно-уметничка друштва „Табан”, „Рузмарин”,
„Опанке”, „Банат”, „Весели Сантовчани”, „Ловра”, „Суферини”
 25. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Универзитет
ЕЛТЕ, Смер за српски језик (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)
 8. октобар 18.00 часова, Будимпешта – Галерија ресторан
– Трибина на тему „Српско издаваштво у Мађарској – стање и „400” (Kazinczy utca 85.)
перспективе”
– „100 у 400” – ретроспективна изложба слика Уметничке групе „Арте” из Београда
 26. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Српски културни
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker., Budapest, Nagymező u.  10. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb
49.)
Köztársaság Nagykövetsége, Dózsa György út 92/B)
– Књижевну заједницу „Борислав Станковић” из Врања пред- – Завршна свечаност
ставља главни и одговорни уредник, песник Мирослав Цера
Михаиловић
Информације: kd.centar@gmail.com; тел. 06 1 269 01 00
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ЛИЧНИ СТАВ
„Гаврило Принцип убија
Фердинанда ради
општег добра, као
тиранина, протестујући
против колонијалног
положаја Босне и
Херцеговине. Тврдња да
је тај атентат био узрок
рату, као што смо
видели, у потпуности је
нетачна”, наводи наш
читалац др Урошевић

А

устро-Угарска већ много раније
заједно са Немачком води припреме за окупацију и покорење
целог Балкана и излазак не само на
Јадранско, него и Егејско море, све до
Солуна и Цариграда. Не смемо заборавити, што и документи доказују, да
је Аустро-Угарска Монархија тражила повод за рат. Документи без сваке
сумње доказују да је, као што смо то
видели, много раније припремала
удар на Србију и цело српство тражећи за то повољне разлоге. Конрад
фон Хотзендорф (Konrad fon
Hötzendorf) шеф генералштаба аустро-угарске војске у свом дневнику
од јануара 1913. до јуна 1914. године
двадесетчетири пута понавља да је
потребно наћи повољан узрок за разбуктавање рата, па баш зато, без
устручавања поздравља сарајевски
атентат и са великим задовољством

ВРЕМЕПЛОВ

Поводом сто година од почетка Првог светског рата (3)

Револт због колонијалног положаја БиХ

одмах после њега осуђује Србију за
припрему атентата.
Иста игра се понавља и приликом
анексије Босне и Херцеговине, па и у
периоду балканских ратова АустроУгарска се без прекида припремала
да преуреди Балкан и још
више распарча Србију и
цело српство у свим српским земљама. Јужнословенски покрет не започиње српство, већ други
угрожени словенски народи, пре свега Хрвати и
Словенци. Српство је од
памтивека, а нарочито од
средњег века, почев од
Уроша Урошевића палатина, па преко Немањића
тражило, па и дан данас
то чини да се уједини и
ојача цело српство у свим
српским земљама.
Беч се није ослањао само на Мађарску и Румунију, коју је желео да држи уза себе, и баш зато
нису могли бити тачни
ставови да је све кренуло
из Београда и да је идеја
о атентату, такође, кренула из Београда. Заиста,
међу
иницијаторима
атентата био је и један
професионални српски
официр. Не сме се заборавити да се ветеринари

8. септембра 1331. – На државном сабору у
Сврчину (Косово) архиепископ Данило Други
крунисао је 23-годишњег Душана Стефана Не4. септембра 1823. – Рођен је Михаило Об- мањића за краља српских и поморских земаља.
реновић, кнез Србије од 1839. до 1842. и од За првог српског цара Душан Немањић крунисан
1860. до 1868, када је убијен у Кошутњаку. То- је 1346. у тадашњој српској престоници Скопљу.
ком владавине извршио је значајне реформе у
8. септембра 1799. – Рођен је српски писац,
државној управи и војсци, основао је Народни преводилац и политичар Јован Хаџић, познат и
музеј и Народно позориште.
као Милош Светић, један од аутора Грађан5. септембра 1899. – Умро је српски држав- ског законика кнежевине Србије, први предник и историчар Јован Ристић, вођа десног кри- седник Матице српске. Познат је и као противла Либералне странке, један од најзначајнијих ник језичких и правописних реформи Вука Касрпских дипломата XIX вераџића.
ка. Успешно је водио пре9. септембра 1772. –
говоре с Турцима о ослоРођен је српски књижевбађању српских градова,
ник и позоришни писац Јобио је представник Србије
аким Вујић, који је 1835. у
на Берлинском конгресу
Крагујевцу основао прво
1878, два пута регент и три
српско позориште.
пута премијер. Написао је
10. септембра 1526. –
„Дипломатску историју
Турски султан Сулејман
Србије 1875-1878”.
Други Величанствени је,
6. септембра 1688. –
после победе над МађариАустријска војска под кома на Мохачком пољу, заумандом баварског кнеза
зео Будим, који је постао
Максимилијана Емануела
седиште Будимског паша(Maximilian), уз помоћ срплука, провинције Отоманских добровољаца, савласког царства у наредних
дала је отпор Турака и
Јован Хаџић
150 година.
ушла у Београд. Турци су
10. септембра 1919. – У
га поново заузели 1690.
дворцу Сен Жермен код
6. септембра 1914. – На захтев савезника Париза представници Аустрије, победничких
да после победе на Церу у Првом светском ра- сила у Првом светском рату и држава наследту предузме офанзиву преко границе, српска ница Аустро-Угарске потписали су мировни
војска је почела операције против Аустријана- уговор којим је формално престала да постоји
ца у Срему и источној Босни, познате као Бит- аустроугарска монархија. Признате су новонака на Дрини.
стале државе, међу којима и Краљевина Срба,
7. септембра 1788. – Турци су заробили, а Хрвата и Словенаца.
потом убили вођу српских добровољаца у ау10. септембра 1989. – Мађарска је отвористријско-турском рату Кочу Анђелковића, по- ла границу према Западу и допустила одлазак
знатог као Коча капетан. По њему је борба срп- око 7000 избеглица из Источне Немачке у Заских добровољаца у овом рату названа Кочина падну Немачку. Тај масовни егзодус довео је
крајина.
до пада Берлинског зида. 

балканских ратова склањају у Београд од хапшења аустроугарских
власти.
Ти ратници нису се смели вратити
својим кућама, већ остају у Србији.
Редовно су се састајали у београд-

ској кафани „Код златне кечиге” где
су донели и одлуку да се окрену против Фердинанда. После те одлуке
обишли су све дућане оружја, али видевши цене уверили су се да они за
набавку оружја немају довољно новца. Зато се обраћају једном босанском официру,
саборцу из Балканских
ратова, мајору Војиславу
Танкосићу који их снабдева потребним пиштољима и бомбама. То доказује да им оружје није
дао Београд већ Сарајево.
Ако пак, пишемо о узроцима и токовима рата
онда је атентат у Сарајеву био само изговор, разлог па зато Аустро-Угарска Монархија напада
Србију, а да ни до детаља
није испитала узроке и
извођење атентата. Велике силе чиниле су све да
би сачувале владајућу
равнотежу. Немачка је
настојала да што пре
оствари своје циљеве.
Несретна Русија ишла је
толико далеко да је Србији саветовала да прихвати за њу катастрофалан и неприхватљив ултиматум. (…)
Др Данило Урошевић

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

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633
Имејл: ssb@freemail.hu

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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Печујске приче (22)

Отварање универзитета у Печују

баштина

На позив и уз немалу новчану потпору, краљ Лудвиг
Анжујски успео је да наговори најугледније зналце
онога доба да својим присуством и умећем
потпомогну рад тек отвореног универзитета. Међу
најчувенијима био је и Галвано Бетини,
родом из Болоње

Д

ана 1. септембра 1367. године дубоко побожни папа Урбан V ставио је свој потпис на писмо које
је потом упућено угарском краљу Лудвигу Великом, у Будим. У красописом
писаном писму стајала је и ова кључна реченица: „На молбу мађарског
краља, одређујемо да се у граду Печују отвори „studium generale”, у којем ће се предавати црквено и грађанско право, као и све друге науке које
нису под забраном, изузев теологије”.
У свом писму, насталом у Витербу,
римски бискуп је строго одредио да
се у граду у подножју Мечека, осим
права, предају и медицинске, а такође и филозофске науке.
На позив и немалу новчану потпору, краљ Лудвиг Анжујски је успео
да наговори најугледније зналце онога доба да својим присуством и умећем потпомогну рад тек отвореног
универзитета. Међу најчувенијима
био је и Галвано Бетини, родом из Болоње. Уважени универзитетски професор историје црквеног права ускоро се из Падове преселио у Печуј.
Требало је то дебело платити. Његов

годишњи хонорар износио је седамсто златника, а то беше осам пута већи износ од плате што је добијао на
универзитету у Падови. Уз то, постао
је и власник раскошне куће у вароши испод брда Мечек.
Вилхелм, печујски бискуп и први
канцелар новоотвореног универзитета, засукао је рукаве и чино све како
би се папина жеља испоштовала: „Вера нека се проширује, неуки да уче и
служе једнакости, а законодавни поредак нека се учврсти, и на тај начин
и разум да ојача”.
Једнога јутра на столу професора
Галвана нашао се свитак који га је изненадио, а одмах затим и бацио у недоумицу. „Шта ћу са овим богохулним
написом?”, питао се зналац црквеног
права. „Морам да га склоним на неко
сигурно место где нико неће моћи да
га чита. Могао бих још да будем и
оклеветан да ширим јеретичке мисли”.
Од тога дана Галвано Бетини сањао је исти сан. Скривени свитак би
се на чудесан начин измигољио из закључане фиоке и слетео на његов

Краљ Лудвиг оснивач универзитета у Печују

сто. На прагу је стајао печујски бискуп који је са немалим изненађењем
посматрао ту несвакидашњу сцену.
Додирнувши га, свитак паде у руке
епископа Вилхелма.
„Преосвећени, то не смете читати!
Није то за око правоверног хришћанина…”, узвикивао је Галвано Бетини
док га је гушио незаустављиви кашаљ. Тај кашаљ би га редовно будио
из сна. Сав бунован, улепљен од
хладног зноја, Бетини је једва успео
да га смири.
Кажу, Галвано Бетини је ускоро заувек напустио Печуј. Унезверени би-

Избегавајте физичко и духовно мировање

Шетња поспешује креативно размишљање

И

страживачи са калифорнијског
Станфорд универзитета открили су да су шетачи забележили у просеку 60 посто боље резултате везане за креативност размишљања у доносу на оне остварене приликом седења. Није тајна да шетња може да поспеши креирање нових идеја, будући да су многи успешни људи посведочили да су неке од њихових најбољих идеја биле производ
шетње. На пример, и покојни Стив
Џобс, један од оснивача компаније
Епл и Марк Закерберг, један од оснивача друштвене мреже Фејсбук познати су по томе што су волели да
држе састанке током шетње.
Према новој студији, објављеној у
часопису о експерименталној психологији: Учење, памћење и спознаја
(Journal of Experimental Psychology:
Learning, Memory and Congition), постоје разлози зашто шетња поспешује креативност – а истраживачи др
Мерили Опезо и професор Данијел
Шварц са Stanford Graduate School
of Education кажу да није битно да
ли се шетња одвија на отвореном или
у затвореном простору, будући да ће
крајњи резултат бити исти: поспешено креативно размишљање.
Др Опезо се изненадио оваквим
резултатима, будући да је веровао
да ће шетња на отвореном резултирати много бољим креативним размишљањем него шетња по траци за
трчање у „малој, досадној соби”.

Почните да шетате уколико желите да
реактивирате своје креативне способности, јер
истраживања показују да шетња поспешује
креативни начин размишљања

Ипак, истраживачи су открили да,
без обзира на место где се шетња догађа, иста је заправо дуплирала проток креативних мисли у односу на
седење. Штавише, поспешено креативно размишљање траје одређени
временски период – чак и при седењу након шетње.
Тим је извршио четири различита

експеримента са 176 особа међу којима су били студенти и друге одрасле особе које су извршавале различите задатке, углавном руковођене
од стране истраживача како би се
измерило њихово креативно размишљање.
Учесници су извршавали задатке
при различитим унутрашњим и спо-

скуп, страхујући од краљевог гнева,
није успео да сазна разлог његовог
изненадног одласка. Узалуд га је молио, кумио и најзад претио, но, уважени професор, измучен кашљем,
више није могао да остане у вароши
испод обронака Мечека. Оставио је
за собом и баснословну суму новца,
кућу и римски свитак који – иако је
данима трагао и претурио целу кућу – никако није успео да пронађе.
Болоњац је успаничено трпао своје
ствари у сандук од ораховине, сео на
свог ајгира и одјурио из Печуја. (…)
Драгомир Дујмов

животни стил
љашњим условима, како би се шетња упоредила са седењем. На пример, када су шетали у једном од експеримената на отвореном простору,
учесници који су седели су били у
инвалидским колицима, у којима су
гурани по стази око кампуса како би
имали исто визуелно кретање као и
при шетњи.
Три експеримента су тестирала
креативност дивергентног размишљања код учесника, што се односи
на креирање идеја као резултата размишљања о различитим потенцијалним решењима, при чему је већина
учесника имала боље резултате креативности дивергентног размишљања када су шетали, него када су седели.
При једном експерименту у затвореном простору, током ког су учесници шетали по траци за трчање
уместо седења, њихов просечни резултат креативности дивергентног
размишљања је био 60 процената већи.
Током четвртог експеримента који је тестирао комплекснији тип
креативности, истраживачи су показивали учесницима знакове који
су били осмишљени да за узврат
подстакну комплексан одговор. Kао
резултат овог теста, истраживачи
су открили да је шетња на отвореном произвела најмање једну високо-квалитетну комплексну аналогију код стопроцентног узорка учесника, насупрот само педесет процената када су учесници седели на
отвореном. 
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невен

Лавиринт

Поводом почетка нове школске године

Песме о школи

Школски дани
Школски дани су увек
насмејани и раздрагани
Учимо, певамо,
испред табле знањем севамо.
Мали смо попут мрава,
вредни, марљиви
и понекад шаљиви.
Где један стане,
ту други продужи и
свако се са сваким дружи.
Сви за једног, један за све
кажу ми да су то најбоље године.
Кристијан Јовић

Биографија учитеља
Ја сам рођен у школи,
у знаку првих писаних слова,
и живот мој и даље тече
под пирамидом школског крова.
Зато и живим само у школи,
на том броју је моја казаљка стала,
па кад пред школском таблом стојим,
ја стојим испред ђачког огледала.
И сваког дана се рађам у школи,
под сликом школског свеца,
где у вртлогу гласног смеха,
животу уче ме деца.
Помози лисцу Луки да дође до блага!

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ

релом Вилијамсом (Pharrell Williams),
Аријелом
Рехтшајделом
(Ariel
Rechtshaidel) и Грегом Курстином (Greg
Kurstin).
Концерт
Кајли Миног се у музичком свету појавила 1987. године. Убрзо осваја врхове
свих познатијих музичких топ листа. У
Кајли Миног у
року је освојила многе наБудимпештанској арени рекордном
граде. Уз све то није слабио ни њен стаМенаџерски тим засигурно најатрак- тус модне иконе. Између осталог креитивније аустралијске диве објавио је рала је и своју модну линију доказујунедавно да Кајли Миног (Kylie Minogue) ћи се као предузетница, али и веома
започиње своју нову светску
турнеју под називом Кис ми
ванс (Kiss Me Once). Турнеја
почиње у Великој Британији, а
Кајли ће обићи укупно тридесетједну дестинацију у петнаест држава, на којима ће одржати свој вишечасовни музичко-сценски шоу.
Као један од незаобилазних пунктова на турнејама
најславнијих музичких уметника, Будимпешта се нашла на
програму и ове уметнице.
Концерт је заказан за 18. октобар, у 20 часова, у Будимпештанској арени. Једна од најтраженијих звезда на светском поп небу, позната је по
својим генијалним наступима уживо. активни амбасадор-хуманитарац. АуОвом концертном турнејом Кајли ће стралијска поп певачица се у Великој
настојати да очува свој имиџ, предста- Британији сматра другом најуспешниви нове песме, али и отпева старе, по- јом певачицом. На првом месту је назнате нумере.
равно, Мадона. Албум Кајли (Kylie)
Нови Албум Кајли Миног, под истим продат је у више од 7 милиона применазивом: Кис ми ванс, већ је у продаји. рака, док је у Енглеској био најпродаУ питању је материјал објављен након ванији 1988. године.
четворогодишње паузе. Кајли је сараУбрзо излази и њен други албум Енђивала са Сиом на продукцији овог џој јорселф (Enjoy yourself), са хитом
остварења. Од осталих занимљивости Хенд он јор харт (Hand on your hart) а
свакако треба истаћи сарадњу са Фа- потом и трећи, Ритам оф лав (Ritam of

Горан Јоксимовић

love), 1990. године, када мења свој имиџ.
Промена која би се у најкраћем могла
описати као одрастање девојчице која
постаје заводљива жена.
На светским топ листама нашло се
46 нумера ове Аустралијанке.

Кајли је 2005. године приредила
изложбу под називом Кајли – Ан Егзибишн (Kylie – An Exhibition). Поставка је
обухватила скоро све костиме које је у
својој двадесетогодишњој каријери ова
поп-икона имала на позорници. Сведоци кажу да је деловало импресивно.
Kајли ниже успехе, као и
албуме. Ово је листа њених
издања:
Летс гот то ит (Lets Get
to It – 1991), потом Кајли Миног (Kylie Minogue – 1994), Импосибл Принцес (Impossible
Princess 1998), Лајт јирс
(Light Years – 2000), Фивер
(Fever – 2001), Боди Ленгвиџ
(Body Language 2003) (X –
2007), Афродите (Aphrodite –
2010).

Сваки албум промовисан је
светском турнејом.
Након две деценије фантастичних
резултата, Кајли Миног се спрема за
нови „летећи старт”. Потписала је уговор са Рок Нејшном (Roc Nation) прошле године, па се поново припрема да
„покори свет”. Ливерпул је одабран за
почетну тачку турнеје. Град Битлса послужиће као одскочна даска у будућност. Уверени смо да су будимпештански фанови већ набавили карте за овај
концерт. А ви?
Катарина и Ренато

Дан школе
Има један дан,
сви га много воле,
а то вам је дан
празник моје школе.
Учитељи, ђаци,
наставници, гости,
у мојој су школи
и сви су радосни.
Тога дана часови
много кратко трају,
дипломе и награде
заслужнима дају.
А на часу сећања,
историја дуга,
поносно се преноси
од друга до друга.
Јована Давидовић

Ђачка молитва
И мој дека зна
шта је ђачка молитва.
Кад се не учи,
друг се иза друга крије.
Тихо се моли
да звоно зазвони,
да крај часу дође
и да кући пође.
Молимо се
за друга и другарицу
да науче песмицу
и добију петицу.
Кристијан Јовић

Библиотека
У школи кутак мали
на полицама књиге поређали.
Заједно су Грим и Гете,
за њих је чуло свако дете.
Има књига и о Вуку
он је смислио нашу азбуку.
Поучне књиге написа чика Јова Змај
Његови „Ђулићи” имају посебан сјај.
У старим књигама змајеви постоје
ал’ се њих деца не боје.
Кристијан Јовић

ДА ЛИ ЗНАТЕ?
– Грађевински материјал с чувеног Колосеума у Риму пљачкан
је вековима после пропасти Римског царства (476. после Христовог рођења) и употребљен за изградњу широм „вечног града”, па и
за базилику Светог Петра.
– Највећа библиотека на свету
је Конгресна библиотека у Вашингтону (САД). Овде се чува око
двадесет милиона књига.
– Према подацима Уједињених
нација, становници Нигерије имају
најнижи стандрад. Неписмено је
више од 70% становништва, чак
79% деце. Просечан животни век
износи 44,6 година.
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Будимпешта, 4. септембар 2014.
Нови едукативни циклус Српских недељних новина

ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА
У БУДИМУ

У Будимпешти 10. и 11. септембра 2014. од 14.30 ч.
Свима који се српском писаном речју баве
професионално или имају амбицију да јој се посвете,
мале и велике стваралачке тајне открива
ДР МИОМИР ПЕТРОВИЋ
универзитетски професор креативног писања
и један од водећих писаца издавачке куће „Лагуна”
Адреса:
Универзитет „ЕЛТЕ”, Múzeum krt. 4, зграда „D”,
1. спрат, просторија 104
Течај је бесплатан, а ваше пријаве очекујемо на:
nedeljnenovine@gmail.com

12. септембра 2014. (петак) у 16.00 ч.

Српске недељне новине и Смер за српски језик
Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти организују
промоцију романа

Поводом 65 година од рушења српске Саборне цркве
Светог Димитрија у Будиму, позивамо вас да
присуствујете освећењу споменика подигнутог у знак
сећања на тај тужни догађај.
Адреса: Трг Дебрентеи, први кварт Будимпеште

РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА

МИРИС МРАКА

Миомира Петровића
10. септембра 2014. (среда) од 19.00 ч.

ИНФО СЕРВИС
Српски педагошки и методолошки центар организује

КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Од 30. септембра 2014.
Течај је намењен почетницима, као и полазницима који
већ имају извесно језичко предзнање. Трајаће 44 часа,
два пута недељно по два часа. Цена: 32.000 фт
Курс води Вања Прстојевић, професор српског језика и
књижевности, а место одржавања је Српска основна
школа и гимназија „Никола Тесла”
(1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.)
Пријаве послати до 25. септембра 2014. на адресу:
szerbpedkp@gmail.com
Све информације можете добити на телефон:
06 70 339 2995

ЈЕСТЕ ЛИ УПИСАНИ
У БИРАЧКИ СПИСАК?

Миомир Петровић је један од најтиражнијих писаца
издавачке куће „Лагуна”, а роман „Мирис мрака”
налазио се у ужем избору за овогодишњу НИН-ову
награду и до сада је доживео три издања!
Адреса:
Универзитет „ЕЛТЕ”, Múzeum krt. 4, зграда „D”,
Библиотека

Самоуправа Срба у Мађарској позива све припаднике
српске заједнице који се до сада нису уписали у бирачки
списак, да то учине што пре, а најкасније до 26. септембра ове године. На предстојећим октобарским изборима
за народносне самоуправе могу гласати само они грађани чија се имена налазе на бирачком списку.
Уписивање се може обавити код бележника локалних
самоуправа, на формуларима какви су коришћени и приликом регистровања уочи пролећних парламентарних избора.
Такође, регистровање се може извршити и путем интернета, на адреси: http://www.valasztas.hu

Позив на регионално полуфинале IV Земаљског програма

„НАРОДНЕ ИГРЕ И МУЗИКА”

Пријавити се могу:
аматери – фолклорна друштва, оркестри и
певачка друштва
Пријаве се очекују у следећим категоријама:
соло песма, соло инструмент, оркестар, народне игре,
певачко друштво, народни обичаји
Рок за слање пријава: 10. септембар 2014.
Адреса: Vadaszán Aurélia, Hontravel Kft.
6726 Szeged, Fürj utca 40.
Тел: 06 20 437 1388, 06 20 500 3652
Имејл: hontravelkft@gmail.com
Детаљне нформације и пријавни листови на адреси:
www.hontravel.hu

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

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА СЕПТЕМБАР 2014.
10. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
11. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Усековање)
13. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
14. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Цркв. Нова година)
20. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
21. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Мала Госпојина)
26. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
27. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Крстовдан)
28. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ЧАСОВА
За све информације тел. +36 30 989 6139
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

мало смеха
АФОРИЗМИ
* Уфитиљили смо, још само да неко потпали.
* Ако хоћеш некога да се решиш – позајми му
новац.
* Турци су издржљив народ. Није личило на шалу бити с нама петсто година.
* Ови наши што лоше раде, било би боље да се
улење.
* Пада нам наталитет откад рађамо мечке.
* Ко направи кућу – плаћа порез, ко све пропије
– друштво брине о њему.
* Пензионери уђоше у басну као роде – дадоше
им плитке тањире.
* Кажу да смо га сви волели – шта ћеш, тако се
онда морало.
Стојан Мирјанић

* Код нас нема цензуре, кад су хвалоспеви у питању.
* У Србији новинари имају пуну слободу аутоцензурисања.
* Власт која цензурише сатиричаре сама о себи
пише афоризме.
* Могу ми забранити све, али аутоцензуру никако.

Љубомир Илић

* Између два шовинизма, увек сам за властити.
* Осилили сте се. То вам је највећа слабост.
* Потоп је на видику, а и видик се примакао!
* Вршимо козметичке промене владе, а после
можемо и да се сликамо.
* Пријавите своје оружје, да вам се то сутра не
обија о главу!

Радмило Мићковић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

У

беседи коју је одржао у манастиру у Српском Ковину, епископ Лукијан се осврнуо на личност Богородице, њен овоземаљски
пут, смрт и вазнесење. Он је посебно
нагласио колико је важно поштовати
мајке, истакавши да је значај мајчинске љубави непроцењив. Ове године
Светој архијерејској литургији присуствовало је и мноштво деце, која су
током богослужења примила свету
тајну причешћа.
Освећење и благосиљање кољива и
славског колача уприличено је на са-

Прославе Велике Госпојине у Мађарској

Обележен крај земаљског живота Богородице
и празник мајки и деце
Храмовна слава манастира у Српском Ковину
обележена је 28. августа, када је у присуству
верника из Мађарске и Србије Свету архијерејску
литургију служио епископ будимски Лукијан, уз
саслужење свештенства Епархије будимске. Свечано
је било и у Ловри, Новом Сентивану и Мохачу

у Ловри. Ради се о двочланој екипи
коју је предводио Мишо Силашки.
Славило се, играло и певало до раних
јутарњих сати, по чему закључујемо
да су гости били задовољни, односно
да су наши напори око организације
уродили плодом – каже Весна Пећовски.

Предраг Алексов

мом крају литургије, код манастирског крста, који се налази испред манастира. Након освећења кољива и
славског колача, подељена је нафора
и уследило послужење, уз дружење
присутних сународника. Неки су се
присетили дана из своје младости када је, како рекоше, црква била пуна
верника са многих страна. Гости су
тада долазили из свих крајева Ма-

Нови Сентиван

ђарске и из некадашње Југославије, а
одседали су код својих рођака и пријатеља.
Празновање храмовне славе настављено је у Ловри, где је поподне служено празнично вечерње. У вечерњим
сатима зачула се песма из Дома културе, која није престајала до раних
јутарњих сати, јер су музичари својом свирком учинили да световни део
прославе протекне у веселој
атмосфери.
Другог дана славе свету
литургију су служили игуман Андреј, настојатељ манастира у Српском Ковину и
протојереј Радован Савић,
парох ловрански. Поподне је
поново било резервисано за
забаву, са вечерњом игранком.
Сумирајући овогодишњу
манифестацију, Весна Пећовски, председница Српске
самоуправе у Ловри, за СНН
је истакла:
– Када се ради о посећености, на баловима је током
обе вечери било присутно
око 200 гостију из свих крајева земље. Првог дана славе
госте су забављали чланови
оркестра „Гравија” који су и
овога пута направили изванредно добар штимунг. Мислим да смо изабрали добре
оркестре, пошто су обе вечери наши гости били задовољни. Другог дана смо такође
имали добар оркестар, који
је први пут гостовао код нас
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вечано обележавање Велике Госпојине, заштитнице српске цркве у Новом Сентивану, 28. августа је протекло у присуству већег
броја верника. Они су, заједно са члановима Мушког хора „Јавор” из Сентандреје, појали и поклонили се Богомајци.
Свету литургију служили
су
протојереј-ставрофор
Илија Галић – парох батањски и архијерејски намесник
сегедински и протонамесник
Светомир Миличић – парох
дешчански и администратор
новосентиванске парохије.
Свечану славску беседу
овом приликом, одржао је
отац Илија Галић.
По завршетку преподневног богослужења, мештани
су своје госте из Сирига, Сегедина, Деске и осталих места позвали на славски ручак, а потом су заједно, у 16
часова, кренули на вечерње.
У српском православном
храму обављено је и освећење свећњака и празничних
икона, које су даривани светињи, а потом је у порти обављен свечани чин резања
славског колача и благосиљања кољива. Кумовао је аутор овог текста са својом породицом, док ће то догодине учинити Петар Крунић из
Калаза, који је родом из Но- Капела у близини Мохача
вог Сентивана.
Пригодном славском беседом приИначе, некада је у Мохачу обичај
сутнима се обратио отац Душан Ко- био да се након прославе на Водици
стрешевић, парох из Ђале у Србији, иде у виноград како би се пробало
да би потом реч преузео протонаме- ново и старо вино. Следећи ту традисник Светомир Миличић, админи- цију у новије време, откада је Норстратор новосентиванске парохије. берт Бугарски спасао стари млин од
Он се захвалио свима који су допри- пропадања и поново га оспособио,
нели успешној прослави. Овом прили- Мохачани и њихови гости једне годиком то су били Културни и докумен- не иду у подрум Милице Балатинацтациони центар Срба у Мађарској, Бубрег, а друге су гости председника
Самоуправа Срба у Новом Сентивану, Самоуправе Срба у Мајшу и власника
локална самоуправа села, као и Срп- млина. Гости су били одушевљени леска православна црквена општина потама старог млина и дружење је
Новог Сентивана.
потрајало до касног поподнева.
Вечерње је приведено крају уз пеО прослави Велике Госпојине у Лисму и музику у порти светог храма, а пови, више детаља доносимо у слеза пријатну славску атмосферу по- дећем броју СНН-а.
бринуо се Оркестар „Лале из Баната”,
Предраг Мандић

С
Српски Ковин

појачан појединим члановима Оркестра „Банат”. Добар штимунг пренет
је и у месни ресторан, где је славски
бал трајао до касно у ноћ.

Срби у Мохачу су се на дан
овог црквеног празника поклонили Успенију Пресвете Богородице. Велика капела која се налази
на узвишеном месту мохачких винограда посвећена је Великој Госпојини.
Након преподневне свете литургије, која је служена у српском православном храму, Срби из Мохача и њихови гости су се током вечерња помолили Богородици и Господу Богу
код ходочасног места Срба у Барањи.
Том приликом, пригодном беседом
присутнима се обратио јереј Јован
Бибић, парох сантовачки и администратор мохачке парохије. Примећено је да верски објекат прокишњава,
па је потребно што пре зауставити
продор влаге, како би се на време
спречило стање које касније може
проузроковати много већу штету.
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