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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

А

дминистрација председника Доналда Трампа треба да поступи
хитно да би се сачували мир и
стабилност на Балкану, пише амерички аналитичар Данијел Сервер у најновијем издању часописа Савета за
међународне односе, преноси „Глас
Америке”.
Наводи се да дугогодишњи експерт
за подручје југоисточне Европе предочава и опције за решавање пољуљане политичке и безбедносне ситуације на Западном Балкану.
Сервер један од главних узрока нестабилности види у мешању Русије, за
коју наводи да не жели прозападни и
продемократски развој тог дела Европе. Аналитичар истиче да су и Конгрес
и Бела кућа обавештени о његовим
препорукама.
„Глас Америке” наводи да Сервер
не предвиђа нови велики рат на подручју Западног Балкана. Међутим, он
не искључује избијање насиља због екстремиста у Албанији, Македонији и
Србији, који би по његовом мишљењу
могли да доведу до новог таласа етничког чишћења, злочина против човечности, померања граница, даље
исламске радикализације, као и колапса постојећих институција у региону.
Наводи се да се Сервер залаже за
појачану западну дипломатску и економску интервенцију, за спречавање
новог хаоса на Балкану и при том нуди и три опције, док лично подржава
само једну.
„Прва опција била би даље спровођење политике европске интеграције
Западног Балкана, коју је Европска
унија промовисала успешно све до не-

Утицајни експерт за јаче америчко присуство на Балкану

Сервер предлаже Трампу озбиљније бављење
Србијом и окружењем
Један од главних узрока нестабилности на Балкану, Данијел Сервер види у
„мешању Русије”, за коју наводи да „не жели прозападни и продемократски
развој тог дела Европе”. Он позива америчког председника да оснажи
унитаристичке струје у БиХ, доврши претварање Косова у државу и убрза
пријем Македоније у НАТО

давно. САД су прискакале у помоћ,
али само када би нашим трансатлантским партнерима помоћ затребала.
Међутим, Европа је тренутно опхрвана низом тешкоћа – од Брегзита, ми-

Колинда Грабар Китаровић:

П

Пријатељство са Србијом
још далеко

редседница Хрватске Kолинда Грабар
Kитаровић изјавила
је у Вуковару, на 26. годишњицу страдања тог града‚ да су у односима Србије и Хрватске направљени
неки помаци, али и да ће
„пуно воде протећи Дунавом пре него што Хрватска
и Србија могу говорити да
су пријатељске државе”.
„Већ су учињени неки
кораци и већ сам неколико
пута казала како ће пуно
воде протећи Дунавом пре
него Хрватска и Србија могу говорити да су пријатељске државе, али то не
значи да не можемо разговарати”, рекла је Колинда
Грабар Kитаровић говорећи о изградњи међудржавних односа Хрватске и Србије.
Хрватска председница
нагласила је да је разговор
са Србијом нужан и потребан у циљу решавања отворених међудржавних питања, посебно питања несталих особа које је потребно
решити што пре. 

грантске кризе, повећаног утицаја екстремне деснице, до неслагања о опстанку еврозоне”, пише Сервер.
Наводи се да се он осврнуо и на предлоге појединих аналитичара, али и

политичара, о новом прекрајању граница.
„Ту опцију лично одбацујем као
идеју, која је не само супротна америчким интересима, већ иде против
основних демократских вредности
САД”, стоји у Серверовом тексту.
Сервер наводи да трећа опција
предвиђа много активније америчко
ангажовање него до сада.
„Била би то нова америчка иницијатива, али у области само неколико најважнијих питања, укључујући уставну реформу у Босни и Херцеговини,
статус Косова и питање имена Македоније”, пише аналитичар.
„Русија ће учинити апсолутно све
што може да спречи улазак Македоније у НАТО, као што се борила против уласка Црне Горе у НАТО, док ће
у Републици Српској предузети све
што буде могла да Милорад Додик
никада не прихвати ниједан предлог
за уставну консолидацију Босне и
Херцеговине”, оцењује Сервер и додаје је да је на Америци да то промени. 

Јоханес Хан о путу Србије ка ЕУ:

Нормализација односа
са Косовом остаје предуслов

Е

вропски комесар за политику
проширења Јоханес Хан изјавио
је да је прерано говорити о томе
како ће изгледати коначна нормализација односа Београда и
Приштине, што је предуслов да Србија постане
чланица ЕУ.
„То значи да Србија мора нормализовати своје
односе са Косовом, а сада
је прерано говорити како
ће то изгледати. Наравно,
то је један од услова и погрешно је мислити да све
зависи искључиво од тога.
Треба испунити још доста
тога. Много треба да се
уради на пољу владавине
права. О многим другим
поглављима треба да се
преговара и доста тога
промени”, рекао је Хан, у
интервјуу за Радио Слободна Европа.
Упитан да ли то значи да ће се пријем Србије у ЕУ подударити са завршетком процеса нормализације односа са Приштином, Хан каже да је тачно нешто сасвим супротно: „Нормализација са Косовом је предуслов да Србија постане чланица ЕУ”.
А на питање да ли то што је председник Европске комисије Жан Кло

Јункер поменуо недавно 2025. годину
значи да ће Србија и Црна Гора, као
лидери у региону, бити издвојене од
осталих земаља, Хан каже:

„Не, није тако. Ако обратите пажњу
на Јункеров говор, он није поменуо само лидере у региону, иако су ове две
државе споменуте на папиру. То јасно
упућује на чињеницу да те две земље,
Србија и Црна Гора, већ преговарају.
Ту се оне разликују од осталих држава. Лично се уздржавам од било каквих квалификација. Оно што се рачуна јесте развој сваке земље”. 
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Разговарали Зорана Михајловић и Атила Пинтер

Велика очекивања од саобраћајног коридора
кроз Фрушку гору

Израда пројектне документације за Фрушкогорски коридор приводи се крају,
како би радови почели идуће године, речено је на састанку министарке
грађевинарства у Влади Србије и амбасадора Мађарске у Београду

Н

а састанку у Влади Србије, Зорана Михајловић и Атила Пинтер разговарали су о сарадњи
двеју земаља у области саобраћаја и
инфраструктуре, а главна тема била
је реализација, односно начин финансирања изградње брзе саобраћајнице
Нови Сад-Рума, познатије као Фрушкогорски коридор, чија је укупна дужина 45,4 километра, саопштило је
министарство.
„Фрушкогорски коридор је стратешки важан за Србију и за овај део
Европе. Израда пројектне документације је при крају и наш план је да радови почну идуће године, а да у међувремену разговарамо о начину финансирања овог пројекта”, рекла је
Михајловић.
Амбасадор Пинтер истакао је да
су претходну годину обележили
бројни контакти између две владе и
да постоји пуно простора да се са-

радња Србије и Мађарске додатно
унапреди.
На састанку су размењене и информације о напретку у реализацији других инфраструктурних пројеката од

Састанак челника медијских кућа Мађарске и Србије

РТС и МТВА рачунају
на новац из ЕУ фондова

Генерални директори јавних медијских сервиса
Србије и Мађарске, Драган Бујошевић и Миклош
Васили, на Палићу су потписали уговор о сарадњи

С

поразум предвиђа размену вести, заједничке емисије о историјским личностима из региона, производњу серијског програма и сарадњу на пројектима којима ће се конкурисати за средства из европских фондова.
Пример за такву сарадњу је успешно завршен пројекат медијских сервиса
Србије и Хрватске, серијал посвећен песнику Тину Ујевићу, који већ привлачи
пажњу гледалаца обе земље.
„Можемо да радимо заједничке пројекте, пре свега мислим на серијски програм, јер је то оно што је најбитније јавним медијским сервисима да имају садржај који могу да продају свима. Ако радимо то заједно, онда можемо да
добијемо и новац из европских фондова, а то ће олакшати сарадњу свима нама. Размена вести је нешто што се подразумева и што сви радимо”, рекао је
Драган Бујошевић након потписивања уговора.
Миклош Васили истакао је да нас чињеница да су на овим просторима измешани народи обавезује да тај суживот прикажемо кроз програм, што кроз
вести, што кроз друге програмске садржаје. 

значаја за Србију и Мађарску, укључујући модернизацију пруге БеоградБудимпешта, реконструкцију пруге
Сегедин-Суботица-Баја и отварање
новог граничног прелаза Растина.

регион
Зорана Михајловић је разговарала
и са делегацијом Светске банке, коју
је предводио директор Канцеларије
за Србију Стивен Ндегва, о реализацији Пројекта рехабилитације и унапређења безбедности саобраћаја. Како се
наводи у саопштењу министарства, током разговора је истакнуто да су искуство и подршка Светске банке од
великог значаја за пројекат рехабилитације 1100 километара путева у Србији.
„Пројекат рехабилитације 1100 километара путева, вредан око 400 милиона евра, највеће је улагање у обнову регионалних саобраћајница у Србији. Искуство и подршка Светске банке од великог су значаја за његову
успешну реализацију, посебно кад је
реч о јачању капацитета у области
пројектантских услуга”, рекла је Михајловићева.
Фрушкогорски коридор као инфраструктурни пројекат дефинисан је
2016. године као један од најзначајнијих пројеката у Војводини. Подсетимо, Коридор ће у својој дужини од 45
километара спојити, с једне стране,
ауто-пут Београд-Будимпешта код
Каћке петље, с друге, ауто-пут Београд-Загреб код Руме, а затим се наставља ка Шапцу и Лозници, на гранични прелаз Шепак према Републици Српској. 

Мађарски пасош добило милион људи у региону

Двојно држављанство и за
близу 200.000 грађана Србије
Мађарска влада објавила је да је за седам година
издала милион пасоша у дијаспори, пре свега у
околним земљама. То је обављено по Закону о
двојном држављанству, донетом на иницијативу
премијера Виктора Орбана

„Заклетву је положио милионити
нов држављанин Мађарске”, рекао је
вицепремијер Жолт Шемјен и поздравио одржано обећање владе. Један од
Орбанових првих потеза 2010. године,
када се вратио на власт, било је доношење закона којим је Мађарима који
живе у Румунији, Словачкој, Србији, Хрватској и
Украјини омогућено да
добију и мађарско држављанство. Према Шемјену,
Мађарима и припадницима других националности
који испуњавају услове, у
Средњој Европи је издато
870.000 пасоша, а у другим земљама 132.000.
Већина припадника мађарске националне мањине у Војводини је, захваљујући овим олакшицама,
искористила могућност
да добије двојно држављанство, а
услове је испунило и више хиљада Срба, пре свега из Војводине и неких делова Хрватске. После добијања мађарских пасоша, многи нови држављани
са њима раде у ЕУ земљама, док су се
неки настанили у Мађарској. Због тога је и српска национална мањина у
Мађарској постала бројнија за неколико хиљада припадника који су, пре-

ма закону, њен саставни део, са обавезама и правима које мађарски Устав
и закони гарантују свим својим држављанима.
Противници премијера Орбана који
намерава да 2018. тражи и трећи мандат, тврде да се држављанство даје у

циљу победе Фидеса на изборима, јер
нови мађарски грађани добијају и право гласа. На изборима 2014, гласачи из
дијаспоре су већином подржали Орбанов Фидес, која је фаворит и на наредним изборима.
„Право гласа је гаранција новим грађанима да ће мађарска влада узети у
обзир њихове проблеме”, рекао је Шемјен. 
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Одржан 23. Банатски сабор у Десци

Четворочасовни маратон српске музике и песме

ео музичког наслеђа српског етноса чине и литургијске песме,
православна духовна музика. Она
је и ове године представљена у дешчанском српском православном храму где је најпре вечерње служио јереј
Љуба Милисавић, парох помашки, гост
и брат у Христу домаћина протонамесника Светомира Миличића, пароха
дешчанског.
Након вечерњег богослужења уследио је духовни део Сабора српске кул-

туре у Мађарској, који су отвориле
Милица и Катарина Сочин из Сенте,
Србије. Након сестара из већ поменутог града, на ред су доспели домаћини, тачније квартет, који су чинили
Мирјана Јакшић, Ана Крум, Гордана
Брцан и Стефан Милисавић. Како Сенћанке, тако и Дешчани, понудили су
прелепе духовне песме, присутнима

дочарали лепоте православног појања.
Будући да су ове године у духовном делу саборске манифестације
учествовали већ поменути дует и
квартет, у наставку, након краће паузе, манифестација је настављена смотром културних прегалаца, који гаје и
негују српски народни мелос, песму.
Двадесет трећи по реду „Банатски сабор”, у дешчанском Сеоском дому,
отворио је Ласло Кираљ, начелник села Деске, који је на српском језику истакао своје велико задовољство што
се празник српске народне песме и музике сваке године прославља у Десци,

У историјату дешчанске манифестације, која је
покренута 1994. године, први пут се догодило да
музички део Сабора српске културе у Мађарској
траје четири сата. Како оцењује наш репортер,
организатори ће имати задатак да пораде на
освежавању и реформисању „Банатског сабора”,
који представља један од најважнијих културних
програма Срба у Мађарској

у холу месног Сеоског дома. Он је
том приликом детаљно говорио о
Корнелију Станковићу, Тихомиру
Остојићу, Исидору Бајићу и Тихомиру Вујичићу.
После овакве увертире, фестивал
српске народне песме и музике „Гајдашким колом” отворили су чланови
Тамбурашког оркестра „Банат” из
Деске. Одмах потом месним тамбурашима придружила се солисткиња
Естер Фрањо Вујчин, да би потом поново следили сјајни тамбураши, који
су потврдили да нису одлични само
у извођењу народне музике, него су

српских песама. У наставку вечери
представио се и солиста Ласло Кристофер, члан Културно-уметничког
друштва „Весели Сантовчани” из Сантова.
Свакако, најмањи и најслађи учесници фестивала била су дечица Дечјег тамбурашког оркестра из Темишвара, Румуније, предвођена својим
професором Зораном Бугарским
Брицом, познатим свирцем, тамбурашом из Новог Сада. Малишани, који
тек годину дана свирају, савладали
су емоцију (како сазнадосмо, у Румунији за трему се користи реч „емоција” – примедба аутора), па су извели неколико пригодних, дечјих песама.
И ове године су се на смотри појавили чланови Хора „Сунчев зрак” из
Рацког Аљмаша. Иако су певачи овог
мешовитог састава без изузетка сви
припадници мађарске националности,
ипак, то су потврдили и у Десци, љубав према песми их води да певају и
српске песме.
Стални гост Банатског сабора у Десци је с године на годину и Породич-

сјајни и када треба експериментисати, примера ради, у „џез водама”.
Након прошле, и ове године на сабору су се појавили млади музиканти,
полазници Музичке школе „Шандор
Фриђеш” из Пантелије. Под руководством музичког педагога Мелинде Јухош, чланови Групе „Хармоника” публици су извели сплет буњевачких и

ни оркестар „Четири Бошњака” из Печуја. Четворочлани састав који чине
браћа Мишо и Иво Бошњак са децом
– ћерком Јасмином, односно, сином
Мирком – овом приликом извели су
два кола, но, већи део свог репертоара музиканти су посветили недавно
преминулом барду српске народне
песме Предрагу Гојковићу Цунету.

па тако и овом приликом. Он је, између осталог, рекао:
„Драго ми је што поново славим
српску народну музику, а оно што је
важно јесте да поново славимо заједно. То значи да смо још увек на правом путу. Ово нам даје снагу да наставимо да подржавамо једни друге. Надам се да ће тако бити и у будуће.”

Ласло Кираљ је у наставку свог говора на мађарском језику истакао да
фестивал српске народне песме и музике представља један ужитак, својеврсни идентитет. Он је подсетио и на
веома активну, јаку српску заједницу
у Десци, њену културну активност која се испољава не само у селу, него и
шире.
Након начелника села Деске, на бину је ступио Пера Ластић, директор
Српског института при Самоуправи
Срба у Мађарској, који је отворио и
представио изложбу „Српски музички јубилеји у Будимпешти”, изложену
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Будимпешта, 23. новембар 2017.
Ни овогодишњи Фестивал српске
народне песме и музике није протекао
без наступа Оркестра „Лале из Баната” из Деске уз који састав се најпре
прикључила солисткиња Душица Рошу из Великог Семиклуша, Румуније.
Лале из Баната музичку пратњу
обезбедили су и Божидару Путнику,
солисти из Новог Сентивана а потом и
Певачком друштву „Дукати” из Деске,
које ће догодине прославити 20. годишњицу свог постојања.
Након вишегодишње паузе, поново
су на Банатском сабору наступали
чланови Културно-уметничког друштва „Весели Сантовчани”, тачније, њихов хор. За ову прилику одабрали су
репертоар, који су већ крајем августа
извели у Сантову, а он је био посвећен
успомени на Тихомира Вујичића.
И ове године, фестивал су својим

Печујце су на бини замениле сестре Милица и
Катарина Сочин из Сенте,
Србије, које су своје певачко умеће након духовног, изворним српским песмама представиле и у
световном, музичком делу Сабора српске културе
у Мађарској.
У програму фестивалске приредбе наступао је
и Вокално-инструментални састав „Бисери” из Великог Семиклуша. Добар
избор песама, зрело, увежбано певање жена, потпомогнуто сјајном музичком пратњом одушевило
је публику, која је бурним
апалузима наградила госте из Румуније.
У последње време стални учесници
Банатског сабора су и млади тамбураши, полазници Тамбурашке школе
из Мохача, предвођени маестром Јо-

ФЕСТИВАЛ

ње Ивана Клањица, Катарина Панић,
Сенада Стојанов и Јасмина Фењац.
Публика у Десци и овом приликом
имала могла је да ужива у извођењу
домаћих певача… Најпре је у пратњи
крњег оркестра под управом Стојана
Брцана запевао трио који су чиниле
Ана Крум, Гордана Брцан и Мирјана
Јакшић, да би се на крају интерпретаторкама нашег мелоса придружио и
Стефан Милисавић.
Готово четворосатни маратонски
фестивал окончао је Певачко-музички састав „Генерација” из Темишвара,
Румуније. Крај 23. Банатског сабора
протекао је у знаку уручивања захвалница и пригодних поклон-пакета. У
име Дечјег тамбурашког оркестра из
Темишвара, повељу са поклоном преузео је Зоран
Бугарски Брица, познати
тамбураш, концертмајстор и шеф Оркестра „Зоруле” из Новог Сада, иначе, члан Управног одбора
Светске тамбурашке асоцијације.
Програм је одржан под
покровитељством локалне
самоуправе села Деске,
месног Сеоског дома, Дешчанске српске самоуправе и Сегединске месне
српске заједнице, а у организацији Културног и документационог центра Срба у Мађарској, Културноуметничког друштва „Банат” у Десци и Српске редакције Мађарској радија,
4. новембра у Десци је
жефом Ковачем Вершендијем. Моха- наступом увеличали чланови Тамбу- одржан 23. по реду „Банатски сабор”,
чани су, овом приликом, извели мађар- рашког оркестра „Златна суза” из Ди- фестивал православне духовне и српски чардаш, коло, те друге познате ме- њаша, Румуније, којима су се на крају ске народне песме и музике.
лодије.
репертоара придружиле и солисткиПредраг Мандић

Хармоникијада у Удвару

Х

Музичка манифестација посвећена Марку Радићу

армоника је и данас омиљени инструмент у нашем народу. Meђу
врсне инструменталисте спадао
је и покојни Марко Радић. Некадашњи
шеф Оркестра „Барањско вино”, који
је дуги низ година својом хармоником
и музичким саставом увесељавао Србе, Хрвате, Мађаре, па и друге људе
добре воље, преминуо је 2015. године.
Он је био покретач и организатор
„Хармоникијаде”, културно-забавне
манифестације која је на самом старту окупљала домаће хармоникаше да
би потом приредба израсла, стасала у
међународну манифестацију.
Нажалост, Марко Радић се пре две
године преселио у небески свет свираца, но, успомена на њега је остала…
Нису га заборавили његови пријатељисвирци предвођени Томицом Божановићем, који су одлучили да оживе
„Хармоникијаду” и културно-забавну
манифестацију посвете њему у част.
Многи су се одазвали позиву организатора, па је већ првог дана дво
дневне приредбе, 14. октобра, било пуно њих, који су се представили својим
свирачким умећем, а и оних, који су
се нашли у редовима публике и својим аплаузима изразили задовољство
због шароликог програма. Увертира за
фестивал био је наступ, тачније, зајед-

нички концерт Марка Челинца и Оркестра „Радио локал” да би потом на
бини засвирали такви врсни свирци као
што су Крунослав Кића Агатић, Жолт
Кардош, Дамир Бубрег, Маја Божановић и многи други. Током вечери, у
склопу балског дружења, заједно су
свирали сви хармоникаши, а запевала
је и солисткиња Бранка Башић.
Хармоникијада је настављена и су-

традан, 15. октобра, и то најпре предавањем Петра Могера, врсног хармоникаша и мајстора за израду хармоника, који је присутнима говорио о
техници свирања, грешкама, које се
могу поткрасти приликом свирања, важности свакодневног вежбања…
Иначе, захваљујући њему, публика
се могла дивити у лепотама хармоника, које су биле изложене у месном

Дому културе: међу изложеним инструментима место су добиле бројне
марке, а посебно су одушевили „Paolo
Soprani”,
„Guerrini”,
„Walther”,
„Scandali”, „Excelsior”, „Serenellini”…
Наравно, ни наставак недељног дана није могао да прође без свирања,
интерпретације сјајних хармоникаша,
којима се придружио и Породични оркестар „Четири Бошњака”, односно,
„Велики оркестар” из Удвара.
Свакако, окупљање музиканата из
Удвара за многе је представљало изненађење, не само зато што су заједно засвирали, него, између осталог и
зато, јер се у удварски састав укључио и Туна Шиклоши, некадашњи члан
Оркестра „Барањско вино”. Штавише,
у њиховој пратњи на бини је запевао
и Раде Сенић, познати солиста из Кнежева, Хрватске, који је дуги низ година са бившим саставом Марка Радића
одлазио на наступе и увесељавао људе у Мађарској.
Дводневна манифестација се показала као изврстан промотер хармонике и привукла велик број заинтересованих и по свему судећи успела да
освоји нове присталице хармонике,
прошири табор љубитеља овог инструмента.
П. М.

6

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ВЕСТИ

У

Боравак парламентарних посланика на југу Мађарске

Представници народности посетили Барању

организацији
Министарства
спољних послова Мађарске, и ове
године уприличен је сусрет за
конзуле и почасне конзуле. На традиционално окупљање представника дипломатских корова, први пут, позив су
добили и заступници народности у
Мађарском парламенту. Поједини
портпароли мањина у Мађарској скупштини, међу њима и Љубомир Алексов, заступник српске заједнице у Мађарском парламенту, придружили су
се дипломатама, који су, овом приликом, посетили Барању.
Приликом дводневне посете, представници дипломатских корова и заступници народности у Мађарском
парламенту предвођени Ђерђом Шухом, министарским повереником, боравили су у Виљану, а 8. новембра и у
Печују.
У свечаној сали Скупштине Барањске жупаније гостима је привредне,
туристичке и културне потенцијале
представио др Андраш Гендец, главни
бележник Жупаније Барање, у чијем
друштву се у улози домаћина налазио

и Петер Чизи, посланик
Мађарског парламента.
Приликом представљања
богатства којим се може
подичити поменута жупанија, излагачи су детаљно
говорили о вредностима
мађарског дела Барање,
уједно су упутили позив
инвеститорима, туристима, па и студентима. Овде
ваља истаћи да је о народностима, као важним чиниоцима друштвено-политичког и културног живота жупаније говорио Петер Чизи, посланик Мађарског парламента.
Пошто у овој регији има
пуно могућности које, међутим, нису искориштене,
говорници су позвали своје госте да буду посредници између земаља одакле долазе, тачније, које
представљају и Жупаније
Барање.
П. М.

Документарна изложба у Печују

„Лукијан Богдановић – последњи карловачки патријарх”
зну смрт након које је, ускоро, уследио и Први светски рат. Преосвећени
владика је потом нагласио:
„Патријарх Лукијан Богдановић, као
светило Српске православне цркве и
нашега народа, кратко је управљао
Патријаршијом карловачком, али и за
то кратко време оставио је неизбрисив траг. О томе, свакако, и данас говоре Његова дела и оно што је Он поставио и освештао.”
На крају своје беседе, владика Лукијан се захвалио организаторима –
Музеју града Новог Сада, Печујској
српској православној црквеној општини, Самоуправи Срба у Печују и
Печујско-барањском српском удружењу, што је дошло до отварања поставке, представљања живота и рада патријарха Лукијана Богдановића, последњег карловачког патријарха.

У

години када се обележава 150.
годишњица од рођења блаженопочившег патријарха Лукијана
Богдановића (Лазар Богдановић), чланови Печујско-барањског српског
удружења одлучили су да се присете
и поклоне спомену свог некадашњег
сународника, потоњег епископа будимског, храбре личности свеукупне
српске историје.
Учинили су то 9. новембра у Дому
цивилних заједница у Печују, у склопу отварања изложбе „Лукијан Богдановић – последњи карловачки патријарх”, која поставка је уприличена захваљујући заједничкој организацији
Музеја града Новог Сада и Печујскобарањског српског удружења, а у сарадњи са Печујском српском православном црквеном општином и Самоуправом Срба у Печују.
Након поздравних речи аутора овог
извештаја, у својству председника Печујско-барањског српског удружења,

најпре је беседио епископ
будимски Лукијан:
„Патријарх Лукијан је
био врло учен човек и надасве пожтрвован за свој народ: пастир, који живот свој
полаже за стадо своје. Све
оно што је у нашој вери записано, то је он у животу и
својом смрћу чак и остварио. Његово дело и живот
тек има да се проучавају.
Он није био само прва личност Патријаршије у једном
злокобном времену, него је
био и архијереј Будимске
епархије, који је оставио
дубоког трага за свога живота на трону свога претходника Арсенија Чарнојевића.”
Епископ Лукијан је подсетио на
историјска времена услед којих је
блаженопочивши патријарх предводио српски народ, Његову мистерио-

Ауторка поставке Гордана Петковић,
виши кустос и историчар, музејски саветник Музеја града Новог Сада, рекла
је да је изложба први пут постављена
2013. године, поводом стогодишњице
патријархове смрти, у патријаршијском
двору у Сремским Карловцима.

„Оно што овде недостаје јесу оригинални предмети, који су прикупљени са неколико различитих страна.
Њих вечерас нисмо могли да изложимо због објективних, практичних
разлога. Упркос томе, ја се надам да
ће вам ова поставка кроз документе
и фотографије ипак пружити увид у
живот и дело последњег карловачког патријарха Лукијана Богдановића”, рекла је гошћа и присутне упознала са биографским подацима блаженопочившег патријарха, који је рођен 1867. у Баји, а сахрањен у Сремским Карловцима, испод олтара Горње цркве. На крају свог излагања Гордана Петковић је нагласила да смрт
патријарха Лукијана Богдановића до
дана данашњег није разјашњена.
„Његова смрт у неку руку симболише и тадашњи положај Српске православне цркве, која је била обезглављена пред Први светски рат”, рекла је ауторка поставке, која је присутнима саопштила и
једну радосну вест, наиме, на њен предлог, а
уз сагласност директорке Музеја града Новог
Сада, изложба је на
сталну употребу дата
Печујско-барањском
српском удружењу.
На несвакидашњем
дару захвалио се председник већ поменуте цивилне организације, а што
се тиче поставке „Лукијан Богдановић, последњи карловачки патријарх”, чију реализацију су потпомогли мађарско Министарство за људске ресурсе и ЕМЕТ,
фонд именованог министарства – у печујском Дому цивилних заједница, може се погледати до 29. новембра.
Предраг Мандић
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Извештаји са духовних прослава у Мађарској

У

ДУХОВНОСТ

Митровданске свечаности у Шароку, Шиклошу и Мечки

Жупанији Барања су три српска
православна храма посвећена
Светом Димитрију, славном и чудотворном светитељу, рођеном у Солуну. Један од њих налази се у Шароку где данас нема више Срба, но, сваке године светиња – када се обележава празник њеног патрона – препуна
је српских православних верника.
Тако је било и ове године, 4. новембра, наиме, на позивну реч Ласла Вајдича, старатеља цркве дошли су Срби
како из мађарског, тако и хрватског
дела Барање, да прославе заштитника месног српског православног храма. Сем тога, посебно ваља истаћи да
су и овом приликом свечаном обележавању Св. великомученика Димитрија претежно присуствовали потомци
некадашњих Срба оптаната из Шарока, који данас живе у Белом Манастиру и околини, Републици Хрватској, но,
наравно, дошли су и наши сународници из Србије, чији преци потичу из овог
барањског насеља.
Празновање храмовне славе у Шароку отпочело је освећењем новог Јеванђеља, које је светом храму даривао кум овогодишње храмовне славе
Стеван Огњеновић из Белог Манастира, Републике Хрватске.
Треба рећи да је великом
пријатељу Срба у мађарском делу Барање ово било пето по реду кумовање
у Шароку и увек радо долази у крајеве, где су оновремено живели његови
преци.
Након освећења хришћанског религијског списа, који описује живот и
учење Исуса Христа, отпочела је света литургија
коју је служио јереј Милан Ерић, парох печујски.
Он је у склопу богослужења одржао и свечану
славску беседу у којем је
говорио о личности и богоугодним делима Светог Шиклош
великомученика Димитрија.
Окончањем славске
проповеди, уследила је
литија, опход цркве, а верници су, наравно, стали и
код спомен-обележја које је подигнуто у спомен
некадашњих оптаната,
упокојеним Србима надомак светог храма где је
извршен и кратак помен.
Свечано празновање
заштитника шарочке српске православне цркве настављено је освећењем,
резањем славског колача
и благосиљањем кољива.
Кумовао je Стеван Огњеновић, а за следећу годину, иначе, кумства се примила Анита Вајдич, ћерка Мечка
старатеља српског православног храма у Шароку.
Прослава Митровдана, храмовне
славе, настављена је дружењем и пригодним послужењем у порти светог
храма, односно, трпезом љубави, коју
је у част гостију приредио Ласло Вајдич. Треба рећи да су и ове године део
трошкова агапеа и празновања за-

Шарок

штитника српске православне цркве у
овом барањском насељу, сносиле Самоуправа Срба у Мађарској и Само
управа Срба у Липови.
За добро расположење присутних

славе – настављена је сутрадан, 5. новембра, у Шиклошу. У односу на раније године, овај пут, малобројним
Србима у Шиклошу придружио се заиста завидан број српских православ-

побринуо се оркестар из Кнежевих Винограда, Републике Хрватске. Славље
верника прерасло је у општенародно
весеље, које је потрајало малтене до
поноћи.
*
Серија празновања Светог великомученика Димитрија – као храмовне

них верника. Било их је седамдесетак како из мађарског, тако и хрватског дела Барање, а сви они молитвено су пратили свету архијерејску литургију, коју је уз саслужење свештенства служио епископ будимски
Лукијан. Преосвећени владика је у
склопу славског богослужења одр-

жао и свечану славску беседу приликом које је говорио о суштини свете
литургије, подсетио се Митровданских задушница, мученика и мученица, који су пострадали за Христа. Међу њима, био је и Свети великомученик Димитрије.
Уследило је освећење славског колача и благосиљање кољива. Кумовали су супружници Слободан Бачванин и Ранка Пандур са ћеркицом Радојком, а након свечаног обреда преосвећеном владици Лукијану и верницима обратио се и администратор
шиклошке парохије јереј Милан Ерић,
парох печујски. Славска литургија
окончана је пригодним послужењем
у светињи – кумови славе су сваког
нудили ракијом, колачем, кољивом.
Након митровданске прославе у
светом храму, сви су прешли у оближњи Дом културе где је приређен агапе. Пред сам почетак трпезе љубави,
присутне су забављали чланови Фолклорног ансамбла „Барања” из Белог
Манастира, који су извели српске игре
из Барање. Достојну прославу храмовне славе у Шиклошу, ове године,
суфинансирали су Министарство за
људске ресурсе и ЕМЕТ, фонд при поменутом министарству.
*
Серија митровданских
храмовних слава у Жупанији Барањи приведена је
крају у Мечки. Иако у
овом сеоцету данас нема
ни једне српске душе,
ипак, у српском православном храму 9. новембра окупило се четрдесетак српских православних
верника– пре свега, из мађарског и хрватског дела
Барање.
У оронулој црквици, уз
саслужење свештенства,
свету архијерејску литургију служио је епископ будимски Лукијан, који је
одржао и свечану славску
беседу у којој је говорио
о симболу и истини вере,
успонима и падовима хришћанства, Светом Писму,
присетио се хришћанског
светитеља, угодника Божјег, Светог великомученика Димитрија.
Окончањем славске беседе преосвећеног владике, уследио је свечани чин
резања славског колача и
благосиљања кољива. Кумовала је Манда Јурковић
из Помаза, а слично ранијим, и ове године славски
колач и кољиво припремили су и супружници Слободан и Љубица Станковић из Белог Манастира,
Републике Хрватске. За
следећу годину кумства
се примило Печујско-барањско српско удружење.
Окончањем митровданске храмовне славе Младен Грубић, старатељ
српског православног храма у Мечки, познати угоститељ из Печварада
и овај пут угостио је све присутне
вернике.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА

Промоције два издања у Српском културном центру

Евоцирана сећања на значајне периоде
наше локалне историје

У

мемоарским записима Марије Ластић реч је о њеним сећањима на
један период историјата јужнословенске мањине у Мађарској, која се
педесетих година прошлог века борила за остваривање права школовања на
матерњем језику. Захваљујући тој бор- На заједничкој књижевној вечери представљени су
би, отворена је Учитељска школа у Пемемоари Марије Ластић, под насловом „Стварање
чују, у којој су се образовали будући
педагози, за рад и наставу на неком од
прве народносне Учитељске школе у Мађарској” и
јужнословенских језика. Ово издање
нови роман Драгомира Дујмова „Јесејево стабло”
такође садржи и старе фотографије из
тог периода.
Издање је за штампу приредила професорка српског језика Славица Зељковић. На самом почетку промоције
овог издања, она је говорила о идеји да
се нешто овако објави и нагласила да
ова брошура има за циљ очување сећања на важне историјске чињенице, које говоре о борби мањинских активиста
за оснивање наставе на матерњем језику, као и о догађајима и људима који су
дали велики допринос за остваривање
ове племените идеје.
Присутнима се обратила и Марија
Ластић, професорка у пензији, на основу чијих мемоара је приређена ова брошура. Своје излагање она је почела сећањем на период завршетка последњег
разреда Мале гимназије, када се као
дете нашла на прагу избора шта и куда
даље у образовању и њеним тадашњим
разговором са братом Љубомиром.
Већ онда је знала да жели да буде
просветни радник, али оно што је посебно желела је да то буде на матер- Марија Ластић и Славица Зељковић

Драгомир Дујмов и Давид Кецман Дако

њем језику. Госпођа Ластић говорила је
о свом искуству када је била ђак народносне Учитељске школе у Печују, о
животу јужнословенских мањина у Мађарској након другог светског рата и
престанку рада школе. Госпођа Ластић
се присетила и њеног пресељења у Будимпешту. Говорила је о својој породици, посебно о оцу Светозару и брату
Љубомиру, који су имали веома важну
улогу у оснивању прве Учитељске школе.
Бивши ђаци ове школе редовно су се
окупљали и на састанцима оживљавали успомене везане за ову образовну
установу. Један од најактивнијих учесника био је покојни учитељ Љубинко
Мандић.
Друга књига, која је те вечери представљена, јесте најновији роман Драгомира Дујмова „Јесејево стабло”. Реч је
о историјском роману, који је поткрепљен аутентичном грађом, пронађеном
у архивама. О овом роману је те вечери говорио књижевник и критичар, ду-

гогодишњи пријатељ Драгомира Дујмова, Давид Кецман Дако.
Радња овог романа смештена је у
време Великог рата, који затиче и главног јунака Жарка Ристова, Србина из
Ловре. Заједно са својим сународницима из монархије, он бива мобилисан са
осталим Србима. Сви они у „туђим”
униформама и заједно са онима који
их никада не могу волети крећу у борбу против свог народа. Главни јунак, у
вртлогу Великог рада избегава да повреди било кога и да почини грех.
О књизи Драгомира Дујмова, Кецман
је, између осталог, рекао:
„Овде читамо приче везане за живот
младог човека, силом и ратника, који
се отима посрнућу и потонућу. Веома
занимљива животна повесница, почев
од оног детињег запањујућег сучеље-

ња са призором на фресци, која је на
зиду храма Пресвете Богородице у
Српском Ковину, кад се без икаквог
предзнања о Јесеју, прапретку Марије
Дјеве, тиме и прапретка Исуса Христа,
запитао шта је и откуд је све то пред
његовим оком као и вековима уназад?

Из Јесејевог левог колена ниче лоза, на
сваком листу лик неког њему незнаног
светитеља, а из дуге беле браде писмена од такође незнаних му слова.”
Кецман је те вечери указао публици
да је Дујмов написао роман са 9 прича
и 8 снова, па је промоција завршена тако што су публици прочитани ти снови
из књиге.
Гост из Београда је изразио задовољство што се ове јесени из пера наших
писаца у Мађарској појавило неколико
књига које су изазвале и пажњу читалачке публике у Србији, па и шире. У
том смислу споменуо је српско-енглеско издање поетске прозе Драгана Јаковљевића „Шапат ремена”, истакавши

као позитиву чињеницу да су њене промоције на Сајму књига и у Удружењу
књижевника Србије изазвале велико
медијско интересовање.
Промоција књига Марије Ластић и
Драгомира Дујмова окупила је већи
број бивших и садашњих ученика Гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти.
На крају програма, Милан Ђурић в. д.

директора Културног и документационог центра Срба у Мађарској, уручио
је цвеће ауторкама књиге, и позвао госте на неформални разговор са ауторима који су радо одговарали на питања присутних и потписивали књиге.
Д. К.
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Копродукција СПМ-а и Циганског позоришта у Мађарској

ТЕАТАР

Сценска прича о животу велике уметнице Аполоније Ковач

„Полика” представља причу о несвакидашњој личности и култури, каже
Милан Рус, директор Српског позоришта у Мађарској, који је приредио и
режирао представу о Аполонији Ковач. Прича почиње у дому за старе у
Калазу, где певачица живи одвојена
од остатка света. Прича о
свом животу, док јој се
привиђају њена три омиљена музичара, који су је
некада пратили: виолиниста Жига, хармоникаш Ромунгро и играч Шаркези.
Прича је проткана песмама и плесом, а Полика
не прича само о свом животу, већ и о трагичној
судбини Цигана у Мађарској. Између успона и падова смењују се лепи и
трагични догађаји из живота једне несвакидашње
уметнице, истовремено и
припаднице народа који је
често био прогањан.
Својом изражајном глумом и мимиком, главну
улогу тумачи Јудит Јонаш,
глумица и уметнички руководилац Циганског позоришта „Цинка Пана”. Прате је Миклош Лакатош, виолина, Милан Рус,
хармоника и Бранимир Ђорђев, плесач. У својим улогама они проговарају тек на крају представе, када зову
Полику да им се придружи на другом
свету.
Полика изговара пред публиком
благослов на циганском језику и пева
њихову химну „Ђелем, ђелем.”
Позоришна сала Српског позоришта
у Мађарској била је испуњена до последњег места, а премијера је одушевила публику, која је громогласним
аплаузом више пута позвала глумце на
бис.
„Представа се родила као наставак
једне серије представа”, Милан Рус објашњава стварање ове и сличних продукција. „Почели смо пре десет година музичком монодрамом о животу

Српско позориште у Мађарској, у копродукцији са
Циганским позориштем „Цинка Пана”, премијерно је
извело представу рађену према мотивима из
живота Аполоније Ковач, познате глумице и
певачице циганских и мађарских песама

Едит Пјаф, са Кларом Варга у главној
улози. Потом смо желели да направимо представу о уметнику из Мађарске и одлучио сам се за Каталин Каради. Опет велики успех. После представе о Палу Јавору, кога игра Петер
Бенке, размишљао сам коме би могла
да буде посвећена наредна представа… Случај је хтео да се на гробљу,
поред гроба тетке моје супруге, налази гробница Аполоније Ковач, изузетне и легендарне уметнице, добитнице
Кошутове награде, коју она, нажалост,
због болести није могла да преузме.
Преминула је 2012. године”, каже Милан Рус и додаје:
„Иако сам глумац, моја љубав је
танго хармоника. Много сам свирао и
свирам са Циганима музичарима, знам
многе циганске песме и врло често
сам био у њиховом друштву. Ово ми

се учинило као прави избор. О Полики сам успео да сазнам много биографских података. Мада је ово фиктивна прича, она ипак говори о мађарским Циганима и њиховој судбини, неправди која им је наношена за време
рата и у комунизму, о народу који је
много пропатио. Нестали су ромска

митологија, дијалекти циганског језика и мали занати. Аполонију игра и
Клара Варга и сада смо направили копродукцију са Циганским позориштем
и са Циганком у главној улози. Волим
обе представе, обе су добре и сасвим
различите. Јудит расветљава ствари из
сасвим другог аспекта,
упознала ме је са многим
стварима и могу да кажем да ме је она инспирисала да се ова представа роди.”
Јудит Јонаш је завршила Високу школу за позориште и филм на одсеку
глуме и много пута је показала свој таленат. Добитница је многобројних
награда. Велико узбуђење
због премијере ипак је није спречило да нам каже
нешто више о представи:
Позориште „Цинка Пана”, односно Фондација,
основано је 1992. године у
Ерду и на репертоару има
драме, комедије, музичке
драме, монодраме, бајке
и представе за децу и
омладину, које се баве и
говоре о богатој ромској култури, музичком свету, способностима и проблемима.
За светло и звук у овом театарском
пројекту био је задужен Богдан Сабо,
а за сценографију и реквизите Тибор
Прагаи.
К. П.

КОМАД НАСТАО ИЗ САКУПЉАЧКОГ РАДА

„О животу Аполоније Ковач не постоји много писаних информација, Милан Рус је скупљао информације од људи који су је познавали. Није био лак
задатак одиграти Полику, била сам доста уплашена кад је Милан дошао
са идејом о заједничкој продукцији, јер ја нисам певачица. То није само
њен портрет, већ нешто много дубље. Многи разговори и анализе са Миланом помогли су ми да изградим лик Аполоније. Било је и тешких тренутака, али сам добила подршку од целог тима Српског позоришта. Наше познанство и сарадња трају већ дуги низ година”, рекла је за наш лист глумица Јудит Јонаш.

Театарско гостовање на северу Војводине

С

„Авала експрес” и пред суботичком публиком

рпско позориште у Мађарској
гостовало је у Суботици и у Српском културном центру (СКЦ)
„Свети Сава” извело представу Петра
Милошевића „Avala Express”. Ова
представа, која се родила пре више од
двадесет година, недавно је обновљена и са више извођења у Мађарској,
кренула на пут по региону. Овога пута одушевила је и суботичку публику.
Гостовање је реализовано на позив
председника Српског културног центра „Свети Сава” Милана Мародића,
који је по занимању глумац, а своје
пензионерске дане посвећује организовању културног живота.
Музику Тамаша Чеха и Гезе Беремењија, адаптирао је Петар Милошевић, а изводе је Јосо Маториц, Милан
Рус, Тибор Ембер и Мирко Милошевић. Бројна публика и глумци, у прелепој свечаној сали Српског културног

центра у Суботици, били су испуњени
осећањем носталгије за временом које су волели, а које је неповратно прошло.
Годишње се у суботичком СКЦ-у
одржи око 40 програма, музичких и
књижевних вечери, духовних трибина, изложби, књижевно-историјских и
научних трибина. Имају добру сарадњу са Српском академијом наука и
уметности у Београду и Матоцом српском у Новом Саду, чији посленици овде често гостују.
При Центру раде и хор одраслих и
чланова средњошколског узраста и
дечји хор, који негују духовну и световну музику. Постоји и књижевни
клуб који броји 15 чланова, имају издавачку делатност и издају часопис
„Луч”, који излази четири пута годишње.
К. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПУТОПИС

Јесење путовање групе Срба из Мађарске

Од Љубостиње и Студенице, до Мораче и Скадра
„Овогодишње поклоничко путовање је имало неколико одредишта, а
значајно место заузимали су средњовековни манастири”, рекао нам је Борислав Рус, председник Самоуправе
Срба у Будимпешти, и главни организатор традиционалних поклоничких
путовања. Дванаесто по реду путовање је и ове јесени протекло у пратњи
водича Зорана Илића, а путници из
Мађарске обишли су најпре манастир
Љубостиња, у близини Трстеника и Врњачке Бање, из XIV века. Грађен је у
моравском стилу и задужбина је кнегиње Милице Хребељановић, супруге
кнеза Лазара.
После 700 пређених километара,
поклоници су стигли у манастир Студеница из XII века и присуствовали вечерњем богослужењу. Манастир Студеница, одиграо је изузетно важну
улогу у стварању српске средњовековне државе.
Љубав Стефана Немање према цркви наследили су сви Немањићи, међу којима и његов унук, Вуканов син
Стефан, ктитор и оснивач манастира
Морача. Ово је била следећа станица
на поклоничком путовању. Стефан је
владао Дукљом односно Зетом, која
је захватала област дуж читавог слива реке Мораче. Манастир Морача је
подигнут 1252. године, у близини Колашина, поред обронка
Светигоре и водопада високог четрдесет метара.
Главна црква манастира
посвећена Успенију Пресвете Богородице и по
свом архитекстонском
облику спада у најстарију
групу српских цркава Рашке школе.
После дугог путовања
по дивним, али неприступачним планинским пределима, пред очима је
„пукло” Скадарско језеро,
највеће језеро на Балканском полуострву, природни резерват и национални
парк.
Поклонике је, затим,
дочекао Петровац на мору, уз мирис соли и четинара. У овом познатом црногорском туристичком
месту група је била смештена и сваки дан ишла на
нове, узбудљиве дестинације.

И ове јесени, група Срба из Мађарске имала је
прилику да се на путовању које је реализовано у
сарадњи Српске самоуправе у Будимпешти и
Туристичке агенције „Буда гајд”, упозна са бројним
знаменитостима Србије и Црне Горе

Стари Бар, град и лука
на Јадрану, близу албанске
границе, привукао је поклонике новосаграђеном
српском православном црквом Светог Јована Владимира, која је прошле године освећена. Патрон и заштитник града Бара, Јован
Владимир, био је дукљански краљ.
Путовање је затим настављено до Албаније и
Скадра на Бојани, средишта српске средњовековне државе. Са видиковца
пуца спектакуларни поглед на реке Дрим и Кир,
српску православну, српску католичку цркву и џамију. Срби, којих незванично има око двадесет хиљада, верници су све три
вероисповести. Како сазнајемо, од 1991. године

Србима је допуштено да
имају своја удружења, али
су њихова мањинска права и даље ускраћена.
На Ловћену је поклонике дочекало магловито
време. По речима Борислава Руса, поклоници су
се кретали кроз облаке. Са
малим потешкоћама и задржавањима због изградње ауто пута Београд-Бар,
стигли су на Његошеву
планину. Петар II Петровић
Његош, владика и владар,
поставио је темеље модерне црногорске државе.
Био је велики црногорски
и српски песник и мислилац. Иако кратког животног века (1813-1851), урадио
је и оставио велика дела.
Његошева жеља је била да његов гроб буде на

месту најближем вишњима, односно
у заветној црквици, коју је 1845. године он сам подигао на планини Ловћен,
на Језерском врху, и посвето је своме
стрицу, Петру Цетињском. Комунисти
су је срушили и на том месту изградили маузолеј, дело хрватског вајара
Ивана Мештровића.
После посете маузолеју, група се спустила у
Његуше, Његошево родно
место, посетила родну кућу династије Петровић и
дегустирала чувену његушку пршуту, сир и мед.
На повратку за Србију,
прва станица је била манастир Острог, посвећен
Василију Острошком, смештен уз вертикалну литицу, на планини Острошка
греда у Црној Гори, недалеко од Никшића. У манастиру који је саграђен
1665. године сахрањен је
митрополит Василије Јовановић, који је проглашен
за свеца и чудотворца. У
оквиру манастира налазе
се две цркве, Светог Ваведења и Светог Крста. Около су конаци, који заједно
са црквама чине објекат
складно сједињен са природним амбијентом. Манастир Острог спада међу
најпосећеније храмове на
Балкану.
Манастир Милешева из XIII века био
је место у чијим је конацима четрдесет поклоника преспавало. Заједно са
Студеницом, овај веома важан манастир у српској историји, задужбина је
краља Стефана Владислава. Овде су
чуване мошти Светог Саве, док их Турци нису однели у Београд и спалили на
Врачару. Међу дивним фрескама, посебно место заузима Бели анђео.
Наредно одредиште био је Вишеград, са чудесном ћупријом, која је
премостила бујну, дивљу Дрину, и чије име стоји у наслову чувеног романа Иве Андрића. Саградио ју је везир
Мехмед Паша Соколовић, који је као
петнаестогодишњи дечак одведен у
јаничаре, и коме је то првом пошло за
руком.
У Вишеграду је група посетила Андрићград, који је мешавина епоха и
стилова, културни, административни
и едукативни комплекс изграђен 2009.
године, по замисли редитеља Емира Кустурице.
Овде су на једном месту
сва српска „чуда”, бисте
познатих личности, културне, образовне и научне
институције Републике
Српске.
Путовање је завршено
посетом Орашцу, месту
где је избио Први српски
устанак 1804. године, као
и Сирогојну, етно селу на
Златибору.
Путовање су финансијски подржале Српске самоуправе Кишпешта и
Зуглоа, као и Министарство за људске ресурсе
(ЕМЕТ).
Катарина Павловић
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Будимпешта, 23. новембар 2017.

ИНФО СЕРВИС

Српска народносна самоуправа у Сегедину и Сегединска
месна српска заједница срдачно вас позивају на

СЕГЕДИНСKИ СРПСKИ БАЛ

Самоуправа Срба у Печују срдачно вас позива на
духовни концерт

25. новембра 2017. у 19.00 ч.

ДИВНЕ ЉУБOJEВИЋ И ХОРА
„МЕЛОДИ”

Ресторан-пицерија „Welcome“
Сегедин, Улица Келемен бр. 3
За добро расположење побринуће се
Тамбурашки оркестар „Бачка“ из Суботице

ДАН СЕОБЕ
25. новембра 2017. (субота)

Цена улазнице са вечером: 3500 фт
Информације и резервације:
+36 70 234 3235; +36 70451 4234

Програм и дружење на лађи GYŐR, која ће пловити
Дунавом од Будимпеште до Сентандреје и назад.
Полазак из Будимпеште са пристаништа код Vigadó-а
(код „Жуте куће“) на пештанској страни.
Повратак на исти док.

НАРОДНОСНИ ГАЛА ПРОГРАМ
У ТЕРЕЗВАРОШУ

Полазак из Будимпеште у 13.30 ч.
Долазак у Сентандреју око 15.00 ч.
Полазак из Сентандреје око 17.00 ч.
Повратак у Будимпешту oко 19.00 ч.

23. новембра 2017. од 18.00 ч.
Својим програмима представиће се немачка, словачка,
русинска, грчка, ромска, бугарска, јерменска
и српска самоуправа
Eötvös10 – Közösségi és Kulturális Szintér
Budapest, VI Eötvös u 10

11. децембра 2017. од 19.30 ч.

На лађи наступају Оркестар „Село“
и играчи КУД-а „Табан“.
У згради спомен-збирке Барчаи (Сентандреја, Ул. Евгена
Думче 10) планирана је посета изложби „Сребрно доба“,
која је постављена поводом обележавања
100 година од смрти Евгена Думче.
Улаз је бесплатан.
Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са
Српским културним клубом у Будимпешти, Српском
самоуправом у Сентандреји и Српским институтом, уз
материјалну помоћ Министарства за људске ресурсе и
Српске самоуправе XIV кварта

Катедрала Св. Петра и Павла у Печују
7621 Pécs, Dom tér 2
+36 70 234 3235; +36 70 451 4234

Добродошли на промоцију књиге

„МОЈА ПЕШТА”
Добриле Боројевић
6. децембра 2017. у 18.00 ч.
Српско позориште у Мађарској
Улица Нађмезе бр. 49
Осим ауторке, о књизи коју је објавило Српско
позориште у Мађарској, говориће и књижевник и
професор Драгомир Дујмов

IV. ФЕСТИВАЛ ТАМБУРЕ У
ДУШНОКУ
2. децембра 2017. од 19.00 ч.
Храм Светог Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА НОВЕМБАР 2017.
25. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26. 11. Вечерње
– у 16.00 ч.
Јутрење се служи сваког дана у 7.30,
изузев недеље и празника

Наступају:
Бабра (Будимпешта), Прековац (Тукуља), Пендерге (Ада,
Србија), Бисери драве (Дравастара), Покладе (Мохач)
После концерата следи игранка, а за добро
расположење побринуће се Оркестар
Забавна индустрија
Адреса:
József Attila Művelődési Ház
Dusnok, Köztársaság u. 2

BALK'N'ROLL PARTY
Журка са балканском музиком у Будимпешти
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

Нови корак у јачању мађарско-српских културних веза

Вече Срба из Мађарске у Институту
„Collegium Hungaricum” у Београду

Н

а почетку представљања историје, културе и уметности Срба
из Мађарске, присутнима се у
име домаћина обратио Јанош Деже,
директор Мађарског културног центра у Београду, идејни зачетник ове
манифестације. Након његовог поздрава, реч је предата аташеу за културу у Амбасади Мађарске у Београду и Зорици Рафајловић, која је била
модератор и одговорна за реализацију ове вечери.
Амбасадор Пинтер је односе две
земље оценио „никада бољим и уравнотеженијим”, уз уверење да „контактима и развоју сарадње Мађарске и

У оквиру ретроспективе културних достигнућа
српске заједнице у Мађарској, у Културном центру
Амбасаде Мађарске у Београду одржано је
историографско предавање и отворена изложба
радова Милана Ђурића, а уприличен је и мини
концерт Тамбурашког оркестра „Банат” из Деске
и њихове солисткиње Естер Фрањо Вујчин
данашњице”, закључио је Милан Ђурић.
Исте вечери посетиоци су могли да
виде и тридесетак уметничких радова Милана Ђурића: графике, али и слике рађене комбинованом техником,
које су представљене изложбом под
називом „Елементарно”. Поставку је
отворио књижевник Радоман Кањевац, који је овај догађај оценио изузетним и јединственим, и том приликом рекао:

сопственим духовним средиштем, иако се у њему није родио. Тај точак је
надреалан, као што је надреално и
време у којем живимо, али ведрина
личности Милана Ђурића и лепота његових слика су реалне. На његовим
сликама је све у покрету, као што су
хиљаде људи, речи и слика данас у покрету”, рeкао је Кањевац и изложбу
отворио речима Милоша Црњанског:
„Има сеоба, смрти нема!”
Кањевац је, између осталог, указао
и на значај рада Српског културног
центра у Будимпешти, чији је в. д. руководиоца Милан Ђурић, који и поред
свега тога успева да буде и професор
ликовне културе у Српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти, сликар,
графичар и дизајнер.
Музички део овог програма чинио
је наступ тамбурашког оркестра „Банат” из Деске са вокалном солисткињом Естер Вујчин Фрањо. Они су се

Амбасадор Атила Пинтер:

НАДАМО СЕ ДА ЋЕ ОВАКВЕ ВЕЧЕРИ
ПОСТАТИ ТРАДИЦИЈА
Домаћини и учесници програма

Србије, могу допринети не само политичари и привредници, него и дипломатске мисије и културни институти”.
„Вечерас чинимо нови корак на путу који продубљује мађарско-српске
односе”, рекао је амбасадор Атила
Пинтер.
Иако је овај програм први у низу који следе, могли бисмо рећи да ово није прво учешће српске заједнице из
Мађарске у поменутом институту.
Тачније, 2014. године, на конференцији о мађарско-српским односима у
култури, поред многих еминентних
учесника, предавање је одржао и Милан Ђурић. Тако је било и овога пута.
Ђурић се публици обратио краћим
предавањем које је чинило историјски

ћа, Корнелија Станковића, Катарине
Ивановић, Петра Добровића, Милоша
Црњанског, са посебним оствром на
живот и дело браће Тихомира и Стојана Вујичића, који су, нажалост, у Србији недовољно познати.
„Културни центри имају значај не
само у одржавању културе локалне
мањинске заједнице у датој држави,
него могу да имају и важну улогу у
повезивању држава на један непосредан начин, стварајући тако мостове
културе. Потреба за очувањем аутентичне културе, начина живота и традиционалних вредности посебно је изражена међу нама у расејању. У времену све израженије културне глобализације и преузимања доминантних

„Када сам започео свој мандат пре две године, сматрао сам да Мађарски институт за културу у Београду не треба да представља јавности само мађарску културу, било да је она из Мађарске или Војводине, него да
мора да да простора и култури Срба из Мађарске. Велико ми је задовољство што су наши напори уродили плодом и што смо вечерас први пут у
прилици да у овом институту одржимо вече Срба из Мађарске, које ће, надамо се, постати традиција”, рекао је мађарски амбасадор и додао да овакви програми омогућавају боље међусобно упознавање.

Зорица Рафајловић:

У ПЛАНУ ЈЕ НЕДЕЉА КУЛТУРЕ СРБА
ИЗ МАЂАРСКЕ
„Можемо рећи да овим програмом пишемо историју. Посебно сам поносна што сам ја, као Српкиња из Помаза, могла да помогнем у реализацији овако великог и истакнутог програма. То је за мене нешто чега ћу се
доживотно сећати. Намера нам је да са овом праксом наставимо, али да
не буде само једно вече, него нешто попут велике манифестације Месец
српске културе у Мађарској. Желимо да нешто слично урадимо и у Београду, ако не буде читав месец, да бар организијемо Недељу културе Срба из Мађарске” – рекла је Зорица Рафајловић, аташе за културу Амбасаде Мађарске у Београду и заменик директора Института „Collegium
Hungaricum”.
пресек настанка и развоја српске културе и друштвеног живота у Угарској.
Подсетио је и на значајне личности које су обележиле српску, али и мађарску културу, попут Јакова Игњатови-

вредности и идеала западне цивилизације од стране припадника других
култура и цивилизација, питање очувања културног идентитета и традиције поставља се као кључно питање

СРПСКЕ

Амбасадор Атила Пинтер, Јанош Деже и Милан Ђурић

„Наше везе са мађарском су родбинске и потичу из средњег века. Крајем XVII века велики део нашег народа је, предвођен патријархом Чарнојевићем, морао да напусти Рашку и
упути се ка северу. Читава три века касније, као потомак тих Срба који су
протерани из мог краја, у Сантову се
родио Милан Ђурић. На његовим сликама још се окреће онај точак који је
покренуо наше људе на сеобу 1690. године и није се зауставио чак ни у Сен
тандреји, месту које Милан сматра

НЕДЕ ЉНЕ

представили песмама Срба из Мађарске, а бурни аплаузи и позиви на „бис”
њихов наступ продужили су и после
официјалног програма. Захваљујући
блиској и тесној сарадњи са дешчанским КУД-ом „Банат” оркестар је стални музички пратилац овог удружења.
Старији чланови оркестра су Иштван
Мелар, Сретен Адамов и Јосип Бундичевић, а касније им се придружују Филип Адамов, Марко Ђорђевић, као и
Јасмина Бошњак.

НОВИНЕ

Д. К.

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК
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У сусрет сезони посних јела и посластица
На предлог наше читатељке Теодоре Богдановић, овај
специјални додатак наменили смо онима који немају често
прилику да се сретну са специјалитетима наше националне
кухиње и уживају у њима. С обзиром да се ближи
традиционални Божићни пост, верујемо да ће многима од
вас користити рецепти за припремање посних специјалитета

Припрема: Kромпире скувајте у љусци, па кад се прохладе, засеците их одо
зго тако да направите облик крста. Водите рачуна да засечете довољно дубоко
да можете да их пуните. На маслиновом уљу пропржите ситно сецкани бели
лук и парадајз, па кад се укрчка, додајте морске плодове и наставите да динстате још двадесетак минута све заједно. Врућ кромпир пуните сосом с морским плодовима и прелијте лимуновим соком.


ТЕСТО СА ТИКВИЦАМА
Састојци: 2 тиквице, 1/2 шоље сушеног парадајза, 1 свежег парадајза, 1
чен сецканог белог лука, со, бибер, 1 кашика маслиновог уља, 1,3 шоље ораха
које сте потопили у води преко ноћи, 1,5 кашичица першуна, 1 чен белог лука,
2 струка младог лука, 2 кашичице тамари соја соса, 1 кашика лимуновог сока, бибер, со.
Припрема: Тиквице исеците на резанце, а то можете да урадите помоћу специјалног ножа или спирализатора, који можете да купите на пијаци. У сецку помешајте сушени парадајз, свеж парадајз, чен сецканог белог лука, со, бибер и
кашику маслиновог уља. Све добро сједините у сос. У блендер ставите орахе,
першун, бели лук, млади лук, тамари соја сос, лимунов сок, бибер и со, па фино
измутите. Од смесе правите ћуфтице, ставите их преко шпагета и прелијте сосом од парадајза.

МАРИНИРАНА СKУША
Састојци: 500 г скуше, 2 лимуна, 1 децилитар маслиновог уља, 300 грама
тиквица и со
Припрема: Очистите рибу од костију, исеците је на филете, посолите, па прелијте лимуновим соком и маслиновим уљем. Филете рибе оставите да преноће
у фрижидеру. Тиквице исеците уздуж, кратко их прокувајте и сервирајте с маринираном рибом.


KРОМПИР ПУЊЕН ПЛОДОВИМА МОРА
Састојци: 600 г кромпира, 300 г морских плодова, 200 г парадајза, 3 чена
белог лука, 500 мл маслиновог уља, 500 мл лимуновог сока, со, бибер



ПАПРИКЕ ПУЊЕНЕ ОРАСИМА
Састојци за 8 комада: 4 паприке, 1 шоља семенки сунцокрета два сата
потопљених у води, 1 шоља шаргарепе, 1/2 шоље тиквица, 1 шоља ораха потопљених неколико сати у води, 40 г сушеног парадајза, 100 г црвеног лука, 2
кашичице сувог першуна, 100 г црвене паприке, 1–2 кашике лимуновог сока, 1
чен белог лука, со, бибер
Припрема: Паприке пресеците на пола. Помешајте процеђене семенке сунцокрета, шаргарепу, тиквицу, процеђене орахе, сушени парадајз, црвени лук,
першун, црвену паприку, лимунов сока, чен белог лука, со и бибер. Промешајте
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Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

све састојке и ставите их у блендер, добро сједините, па том смесом напунте
паприке.

СЛАНИ KОЛАЧ ОД KРОМПИРА
Састојци: 500 г брашна за колаче, 30 г квасца, 250 мл воде, 30 мл маслиновог уља, со, 200 г кромпира, 200 г слатког кромпира,1 мала црвена паприка,
рузмарин, 2 чена белог лука, 50 мл маслиновог уља, биљни суви зачин
Припрема: Kвасац измрвите у млакој води, добро промешајте и сипајте у
просејано брашно. Додајте маслиново уље и посолите, па умесите тесто и оставите га да расте 10-15 минута. У међувремену ољуштите кромпир и исеците га
на танке колутове. Паприку оперите, очистите и ситно исецкајте, а бели лук нарендајте и помешајте с маслиновим уљем и рузмарином. Нарасло тесто развуците у плех који сте подмазали уљем. Одозго поређајте колутове кромпира, поспите ситно сецкану паприку и премажите уљем у које сте претходно умешали
бели лук и рузмарин. Поспите зачином и пеците око 35 минута на 200 степени.



ВЕГАНСКЕ ПЉЕСКАВИЦЕ
Састојци за 36 пљескавица: 2 шоље шаргарепе, 2 шоље печурака, 1 шоља
лука, 3/4 шоље целера, 1 шоља ораха које сте претходно намочили неколико
сати у води, 1/2 шоље голице потопљене у води неколико сати, 1/4 шоље воде, 1/4 шоље тамари соја соса, 3/4 шоље ланеног брашна.
За хлепчиће: 1 шоља спанаћа, 1 шаргарепа, 1,5 ченова белог лука, 1/4 шоље сировог сунцокрета, 1/2 шоље млевеног лана, 1/4 шоље сусама, 1 чашичица хималајске соли, вода
Припрема: Све састојке сједините у блендеру, обликујте пљескавице, па их
ставите у дехидратор на 46 степени на пет-шест сати. Уколико немате овај апарат, убаците их у рерну претходно загрејану на 50 степени, одшкрините врата
како би ваздух могао да струји, те их сушите пет-шест сати.



KРОKЕТИ СА СУСАМОМ
Састојци: 500 г кромпира, 200 г брашна за хлеб, 40 г маргарина, 50 мл воде,
со, биљни суви зачин, 150 г биљног качкаваља, 200 г сусама, уље за пржење
Припрема: Ољуштен кромпир исеците на коцке и скувајте у посољеној води,
а, када је куван, оцедите га и изгњечите у пире. Још топлом кромпиру додајте зачин и маргарин. Kад се маса мало охлади, умешајте брашно размућено у мало
воде у којој се кувао кромпир и умесите тесто. Готово тесто поделите на веће комаде и на брашном посутој дасци обликујте ваљушке, па их сеците на комаде
жељене величине. На сваки комад ставите коцкицу биљног качкаваља и обликујте куглицу, пазећи да тесто сасвим обавије сир. Kрокете уваљајте у сусам и пржите их у дубоком уљу. Пржене крокете вадите на папирни убрус да упије вишак масноће и послужите.

За хлепчиће такође све састојке сједините у блендеру или сецку. Обликујте
их и убаците у дехидратор на 46 степени на неколико сати. Уколико немате апарат, убаците их у рерну и примените исти поступак као и за пљескавице.


ПИКАНТНА СКУША СА БЕЛИМ ЛУКОМ
Састојци: 4 очишћене скуше, 2
кашичице сенфа, 10 чена белог лука, ½ лимуна, 2 дл белог вина, 1 веза першуна, 1 кашичица сувог рузмарина, 3 кашике маслиновог
уља, со, бибер
Припрема: Уколико је потребно,
очистите рибу, оперите, па поређајте у
плех у коме ћете је пећи. Посолите, побиберите, и премажите маслиновим
уљем. За то време направите фил. У
чинијици умешати сенф, першун, рузмарин, маслиново уље, иситњен бели
лук, зачин, бибер и сок од 1/2 лимуна.
Пунити скуше овом смесом. Можете
затворити чачкалицама. Помешати бело вино и другу половину лимуна, па
прелити скуше. Преко ставити фолију.
Рерну загрејати на 200 Ц. Скуше пећи
15-так минута, док не омекшају. Скинути фолију, па пећи још 15-20 минута,
док не порумене.




САЛАТА ОД ЦЕЛЕРА И KАПРА
Састојци: 500 г кромпира, 200 г целера, 60 г капра, 50 г маслина, 1 црвена
паприка, 100 г посног мајонеза, со, бибер, першун, влашац
Припрема: Kромпир оперите и са кором скувајте. Пустите да се кромпир
охлади, па га огулите и исеците на колутове. Целер очистите и исеците на кришке. Паприку оперите ситно насецкајте,
а маслинама извадите коштице. Помешајте колутове кромпира с капром, црвеном паприком, першуном, маслинама, целером и влашцем. Додајте посни
мајонез, посолите, побиберите и све
добро промешајте.
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ПОСНА ВОЋНА ТОРТА
Састојци: 1,2 л густог
сока од јагоде, 3 кесице
пудинга од јагоде, 1 кг посног млевеног кекса, 250 г
маргарина, 150 г шећера у
праху, 300 г замрзнутих
јагода, 3 кесице пудинга
од карамеле, 1 л воде, 2 кесице биљног шлага
Припрема: У 800 мл густог сока од јагоде скувајте пудинг и охладите га.
Маргарин умутите са шећером у праху, половину
сједините с пудингом и у
то умешајте оцеђене и
уситњене јагоде. Пудинг од
карамеле скувајте с водом
и, када се охлади, умешајте преостали умућен маслац. Kекс натопите преосталим соком. У калуп за торту ставите ред натопљеног кекса, преко нанесите фил с јагодама и ставите да се мало стегне. Потом
преко фила нанесите други слој кекса и све премажите филом од карамела.
Пре служења, када се торта добро стегне, скините обруч калупа и целу торту
премажите умућеним шлагом у који сте додали мало сока од јагода.


ДАИKОН САЛАТА
Састојци: 1 округла бела ротква, 2 дугачке даикон роткве, шоља куваног пиринча, 300 мл посног мајонеза, 2 чена белог лука, 50 мл маслиновог уља, 50 мл
винског сирћета, со, бибер
Припрема: Ољуштите обе врсте роткве, па округлу нарендајте на ситно ренде, а даикон роткву на крупније. Посолите, побиберите, прелијте винским сирћетом и изгњечите рукама. Убаците кувани пиринач, а у мајонез додајте пропасиран бели лук, па све промешајте, распоредите по мањем плеху обложеном фолијом и добро притисните. Kада се салата охлади, сеците је на коцке и послужите уз зелену салату.

РОЛАТ ОД KРОМПИРА
Састојци: 1 кг кромпира, 100 г маргарина, 200 г обарене и од костију очишћене рибе, 200 г спанаћа, 200 г шаргарепе, кашичица маргарина, со, бибер,
2 чена белог лука
Припрема: Kромпир обарите у посољеној води, оцедите, додајте маргарин и
умутите. Три комада провидне фолије намажите уљем и развијте три једнаке
коре од пиреа. На прву ставите фил од уситњене рибе и обареног спанаћа зачињеног по укусу. На другу кору ставите мешавину рибе и барене, пропасиране
шаргарепе, зачињене по укусу, а на трећу мешавину рибе, спанаћа и шаргарепе.
Сваку кору увијте у ролат и до сервирања ставите у фрижидер да се добро
стегне. Сеците на колутове и наизменично ређајте све три врсте.



ПИТА ОД КЕЉА
Састојци: 500 г готових кора, 100 г црног лука, 150 г пиринча, 500 г кеља,
100 мл уља, со, бибер, суви зачин, сецкани першун
Припрема: Обарите кељ и крупно га исеците, сецкани црни лук пропржите, а
пиринач обарите. Све помешајте и зачините и убаците першун. У подмазан плех
ређајте наизменично коре и фил, а завршите корама. Питу исеците на коцке,
премажите је уљем и водом, па пеците око пола сата на 200 степени да нарасте
и порумени.



ПАСТРМKА СА ПЕЧУРKАМА
Састојци: 4 мање пастрмке, кашичица Вегете, 3 кашичице сока од лимуна, 150 г шампињона, 150 г буковача, 2 целерове стабљике, 50 мл белог вина,
кашичица насецканог першуна, 2-3 кашичице маслиновог уља
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Припрема: Очишћене пастрмке потопите у сок од лимуна, а затим натрљајте рибу Вегетом. На маслиновом уљу пропржите рибу са сваке стране око 5 минута, а затим је ставите на топло место. На истој масноћи пропржите нарезане
стабљике целера и печурке те их пржите 10-ак минута, мало посолите, полите

вином и још кратко пропржите. Топле пастрмке послужите са припремљеним
печуркама и целером и куваним кромпиром.

ПАШТЕТА ОД САРДИНЕ
Састојци: 4 кутије сардине, 2 главице црног лука, 100 гр ораха, сок пола
лимуна, со, бибер, мало сенфа, уље, и по жељи 2 кашике капара, першун
Припрема: Ову паштету можете припремити дан раније. Оцедите сардине
од уља. Лук ситно исецкајте, посолите и добро руком изгњечите да изађе љутина. У суд сипајте изгњечене сардине, додајте лук, сенф, лимун и млевене орахе.
Посолите, побиберите и све добро измешајте. Доливајте по мало уља од сардина да добијете глатку смесу. На крају додајте капре, украсите чери парадајзом
и першуном.



ПИТА ОД KУПУСА – KУПУСАРА



РИБЉА ЧОРБА
Састојци: 1 паковање
кора за питу, 500 гр риСастојци: 1 кг речне рибе (две до три врсте), 3 главице црног лука, 2 шарбанца, 2 главице црног лугарепе, 50 г грашка, 1 дл уља, 1 дл белог вина, сок од пола лимуна, со, бибер,
ка, ½ л киселе воде, 1 чаша
ловоров лист, алева и туцана паприка
уља, бибер
Припрема: У суд ставите уље и издинстајте ситно сецкани црни лук и наренПрипрема: Kупус продану шаргарепу. Додајте алеву паприку, мало продинстајте, налијте топлом воперите у хладној води да
дом, додајте грашак, посолите, побиберите и кувајте док поврће омекша. Штапизађе вишак соли. Проценим миксером испасирајте и вратите на ринглу. Додајте зачине по укусу и стадите га, добро руком истивите ловоров лист. Сипајте бело вино ради бољег укуса, а алкохол ће испарити.
сните вишак воде и оставиKомаде рибе спустите и на умереној температури кувајте да риба омешка. По
те на крпи да се просуши.
жељи можете додати главе и репове шарана. Служите топло уз добру посну поНа уљу продинстајте ситно
гачу. Сервирајте одвојено сирће и туцану паприку.
сецкан црни лук и издинстајте купус рибанац. Додајте бибер и оставите да
се прохлади. На чисту крпу
ставите једну кору, попрскајте је са мало уља и киселе воде, па преко ставите другу кору и поновите поступак. Ставите и трећу кору, поновите поступак, а на четврту распоредите динстани рибанац и уролајте је. Ставите у плех у који сте ставили папир за печење.
Kада завијете је све коре, одгоре их мало попрскајте киселом водом и уљем.
Пеците у загрејаној рерни на 200 степени док не добије златно-жуту боју. Печену питу прекријте чистом крпом и оставите да се прохлади. Пре сечења крајеве
исеците. Питу сеците на једнаке комаде. Ово традиционално предјело може да
стоји у фрижидеру и до неколико дана.

KИСЕЛЕ ПАПРИKЕ ПУЊЕНЕ ПРЕБРАНЦЕМ


Састојци: 8 киселих
црвених паприка, 500 гр
СУПА ОД МОРСKЕ РИБЕ
пасуља, 500 гр црног лука,
Састојци: 500 гр морске рибе (ослић, орада, бранцин), 1 зелен за супу, пола
2 дл уља, 2 чена белог лука,
со, бибер, алева паприка, корена целера, 2 стабљике енглеског целера, 1 црни лук, 2 чена белог лука,
1 лимун, со, бибер, гранчица рузмарина, сецкани свежи листови першуна
ловоров лист

Припрема: Рибља супа се кува
Припрема: Старо трапоширањем. То је кување на изузетдиционално јело које се
но ниској температури. Течност не
обавезно спремало за вресме да проври нити ври. Чим се појме поста, а посебно за Свеваве мехурићи који крећу од дна сутог Николу. Ово предјело
да смањити температуру и покломожете припремити ранипљено кувати сат до сат и по. Рибу
је. Пасуљ добро оперите и
исеците на комаде и ставите у суд за
налијте хладном водом да
кување. Поврће исеците на коцкице
преноћи и омекша. Воду
и распоредите преко рибе. Лимун
проспите и сипајте свежу
исеците на колутове и ставите одоз
воду, додајте 1 главицу цргоре. Посолите, побиберите, ставите
ног лука исечену на крупне
гранчицу рузмарина и налијте хладкомаде, неколико зрна бином водом да се садржај прекрије и
бера, један ловоров лист и кувајте на умереној температури. Kада је пасуљ скупар сантиметара изнад. Суд поклован, процедите течност. У суд ставите уље и сецкани црни лук. Продинстајте допите и поширајте. Kада је готова субро, додајте алеву паприку, мало је пропржите и измешајте са куваним зрнима
па, комаде рибе извадите, ставите у
пасуља. Прелијте са течношћу у којој се кувао пасуљ. Додајте суве зачине, лосуд за сервирање а штапним миксеворов лист, сецкани бели лук, благо измешајте, поспите са мало уља и пеците у
рерни на 180 степени око сат времена. Оставите да се пребранац охлади и пуни- ром измешајте поврће и супу. Угрејте и лагано прелите преко рибе. Можете оставити и поврће у целости и одмах сервирати. Поспите листовима ситно сецкате киселе паприке.
ног свежег першуна и сервирајте кришке лимуна и парадајза. 
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СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

Заштитите своју децу од штетног утицаја мобилних телефона

И

ако је без брзих комуникација данас живот незамислив, удружење
које се бави проучавањем и детекцијом тзв. нејонизујућег зрачења, као и
изналажењем начина за заштиту грађана од ових појава, истовремено упозорава да технологија треба да служи, а не
да господари.
Мобилна телефонија, међутим, није
једини извор ризика. Тешко да има уређаја чијим електромагнетским зрачењем потенцијално не може да се угрози
здравље, чак и ако се користи на одговоран начин. Међу изворима нејонизујућег
зрачења су електроинсталације, потрошачи попут фрижидера, фенова, пегли,
те кабловске-сателитске комуникације,
појачивачи сигнала по зградама, рисивери, тјунери, кабловске инсталације, ТВ и
радијски емитери, као и телекомуникацијски уређаји, базне станице, бежични,
односно „дека” телефони и вај-фај рутери за пренос интернетског бежичног
сигнала.
Чак четири пута је веће зрачење путем мобилних телефона у тренутку када се јављамо на позив, практично одмах по успостављању везе. Отуда је међу најважнијим саветима: приношење
телефона уху тек по успостављању везе,
али и држање телефона три-четири сантиметра од уха, избегавање телефонирања у просторијама са слабим сигна-

С

лом и у превозном средству (мобилни
телефон све време „тражи” пријем базне
станице и при успостављању сигнала
зрачење је опет најјаче). Саветују се
кратки разговори, ношење уређаја у
торбици, никада близу тела, а нарочито
не у џеповима. Најмање метар треба да
буде удаљеност и мобилног и пуњача
током ноћи и за време одмора.
Стручњаци кажу да становништво
мора активније да се укључи у јавне расправе које се одржавају пре постављања базних станица, те да су, као и станари зграде на чијем се крову скаламерија
налази, угрожени и станари околних
стамбених објеката, посебно они „на
правцу снопа предњег дела антене”. Нејонизујуће зрачење је у сталном порасту, јер између осталог и број корисника
мобилне телефоније расте.
Међу научницима још није уједначен
став о утицајима мобилних телефона и
зрачења других, сличних апарата. Светска здравствена организација засад
прописује да је ниво дозвољеног електромагнетског зрачења два вата по килограму. Енглески научник Нил Чери је
пред Европским парламентом 2000. године изнео тезу да ће у наредним годинама електромагнетно зрачење бити туморски ризик број један уколико научна
јавност и одговорне институције не заузму јасан став о овоме. 

Како то да сте дали деци све, а остали запостављени?

матрате да је живот неправедан, а
деца незахвална и себична. Уместо
захвалности, добијате критике. Говоре вам да сте се угојили, запустили, да
сте остарели и збабали се пре времена,
немају времена за вас, сви су заузети када треба да вам се донесу лекови, балони са водом, да се очисти снег и слично.
Гледате комшиницу која је десет година старија од вас, а и
даље је витка, права и
офарбана. Њена деца су
поносна на њу и са великим поштовањем причају
о њој, њен рођендан никад не заборављају, а дотрче сво троје чим добије и обичну прехладу. Често сте знали да кажете
за њу: „Вредна је жена,
али није баш пожртвована мама… Kод ње није
увек морало да буде
скувано, али та је увек
знала за себе…”. Питате
се да ли је ваша комшиница једноставно имала
среће са децом или је
знала нешто што ви нисте. Није вам јасно где
сте ви то погрешили, а
све сте им дали, па
дајући њима себе
сте запоставили.

1

Како се процењује, чак 74 одсто деце и тинејџера у нашем
региону користи мобилне телефонске уређаје. Последице
зрачења ових апарата могу бити нервоза, несаница, губљење
виталности, смањење телесне активности, главобоља, па
тако деца која често користе мобилне телефоне имају
слабију моћ репродукције и учења за 64 одсто

Целог живота сте улагали у децу, кажете да сте били
пожртвована и брижна мама, посвећена деци. Дајући се
њима, запоставили сте себе. Сада, када су вам деца већ
увелико пунолетна и живе своје животе, осећате се
усамљено и искоришћено. Није вам јасно где сте ви то
погрешили, а све сте им дали
Разлога је увек више, али то сад није
тема текста. Углавном, оно где сте сигурно погрешили је управо то што сте
себе запоставили. Ваша деца су закључила: „Мама сама не брине о себи, па не
треба ни ми да бринемо… Да, она се
често жали да је боле ноге, да јој није
добро, али кад јој кажемо да иде код
лекара, она неће да пође…”.
„Kад се понашате као да сте небитни
и руководите се паролом „ја нисам битна, све за децу”, деца вас тако и третирају. Ништа није одједном и случајно,
ваша деца су годинама навикла да себе
дајете њима.
Брига о деци подразумева да понекад нешто морате и да жртвујете, али
то никако не значи да треба потпуно да
запоставите себе, да постанете небитни
сами себи. Погрешно је сваку бригу за

себе изједначавати са себичношћу. Kод
нас је веома укорењено размишљање
како бити мама значи бити жртва, да је
мама која брине о себи себична, а заправо мама која брине о себи није себична већ одговорна. Све је уреду, док
год бринући о својим потребама не занемарујете децу, њихова осећања и потребе. Себична мама није она која брине о себи, већ она која брине само о себи, а не брине и о деци. Суштина је у томе да треба балансирати између бриге
о себи и бриге о деци.
Не треба заборавити да није све у
количини хране коју припремамо за
децу и новцу који трошимо на њих, нешто је и у ритуалима које негујемо и у
вредностима које им преносимо. Ваша
комшиница је децу учила да се мама
чува и воли, да деца поред права имају
и обавезе према родитељима, била је
више мама, а мање куварица и собарица. Она можда није била мама која
прави најбоље колаче, која устаје недељом у седам да би децу дочекале топле палачинке, али је изгледа била мама која гради сјајан однос са децом.
Однос са децом је оно што је највише
неговала, то и јесте оно што је најважније. 

Овај додатак објављујемо уз финансијску помоћ
Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова
Републике Србије

Отрови у индустријским производима узрок прераног пубертета
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едавно се ова тема нашла на столу одговорних министара Европске уније, који су састанак завршили онако како га завршавају већ протеклих седам година – без споразума.
Индустријски лоби врши притисак да
се одреди дозвољена количина хормонских ометача и да се онда на основу тога неки производи забрањују, а
други добијају дозволу.
Индустријски лоби заправо покушава
да на овај начин остави рупу у будућем
закону која би му омогућила да настави
по старом. Француска, Данска и Шведска
на последњем безуспешном састанку
блокирале су одлуку тражећи да критеријуми буду сигурнији. Индустрија тако
наставља да нам продаје хормонске ометаче док државе и Европска унија – ћуте.
– Граница пубертета се стално помера – каже Оливије Пијел, педијатарендокринолог, један од оснивача Удружења педијатара-ендокринолога у
Француској. Kао један од кључних разлога он наводи хормонске ометаче,
пестициде, једињења као што су фталати и бисфенол А који изазивају гојазност, дијабетес и прерани пубертет.
Kад уђу у организам било кроз удисање, храну или одећу, наше тело их
препознаје као да су естрогени иако
они то нису. Естрогени су познати под
именом женски хормони, мада их имају и мушкарци, али у знатно мањој мери. Један француски лекар сликовито
описује ситуацију кроз коју пролази
организам када у њега почну да улазе
хормонски ометачи:
„То је као да вам неко куца на врата,
ви питате ко је, он каже поштар, а у
ствари је гангстер и убица – а ви, верујући му отворите врата.”.
Уношење хормонских ометача покреће читав низ хормонских процеса
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Хормонски ометачи изазивају канцерогена обољења и
прерани пубертет код девојчица већ са осам година, а код
дечака са девет. Ти ометачи налазе се у храни произведеној
уз употребу пестицида, у пластичној амбалажи за храну, у
козметичким производима, пеленама и кремама за бебе,
одећи, шампонима, геловима

и слично. Kод одраслих дугорочно долази до тешких обољења и неплодности.
Француска агенција за јавно здравље
објавила је ових дана забрињавајући
извештај у коме се говори о све распрострањенијој појави раног пубертета
код деце. У извештају се каже да прерани улазак у пубертет дугорочно нарушава здравље и изазива велике и трауматске
психолошке промене код
деце.
„Ризик од каснијих
канцерогених обољења је
повећан”, каже амерички
ендокринолог Луиз Гринспен у књизи посвећеној
овом проблему. Једна од
анализа косе деце узраста до 12 година лабораторије ХБРУ из Луксембурга, показала је да су
хормонским ометачима
изложена и деца на селу
и то због пестицида који
се употребљавају у пољопривреди. У њиховој
коси нађени су неки од
састојака који постоје и у
наранџастом гасу који су
САД користиле у рату у
Вијетнаму као оружје.
Прерани пубертет у
Француској углавном погађа девојчице – скоро
1200 сваке године, док је
дечака нешто више од
стотину. Француски епидемиолог Жоел де Моал
који доводе до раног пубертета код де- ћавају тестиси и уочава се појачана ма- упозорава, међутим, да податке о деце – девојчице добијају менструацију и љавост. Хормонске промене код дечака чацима треба узети с опрезом зато што
расту им груди већ са осам година, а могу да буду и такве да добијају жен- рани пубертет код њих није тако видечацима се већ у деветој години уве- ске облике, повећане груди, дебљају се дљив као код девојчица. 

Могући начини за успостављање дисциплине међу децом

ада родитељи виде своју децу како
својевољно сређују учионицу или
како драге воље деле своје ствари
са другом децом, често од њих чујем реченице као што су:
„Kако Ви постижете? Мој син само
разбаца ствари по кући и никад не жели
да дели своје играчке са
братом! Kако га натерате да
почисти за собом и да дели
ствари са другима без имало гунђања и драме?”.
Ја сам мајка троје деце.
Током ових година, с времена на време применим и код
куће неке технике спровођења дисциплине које се користе на часовима – и ефикасне су код куће, колико и
у учионици. Kада дете добија доследне, конзистентне
одговоре од одрасле особе,
развијају се осећаји поверења, повезаности и припадности. Овим се формира темељ лепог понашања и ефикасног дисциплиновања.
Kључ успеха је да се
уверите да су овакве везе
испуњене узајамним поштовањем и учествовањем.
Kао васпитачица, схватила
сам да је успостављање
дневне рутине и квалитетне комуникације од виталног значаја за развијање поштовања и садржајних односа, што директно утиче
на понашање и способност
детета да учи.

Да ли сте приметили како се деца другачије понашају у
школи и код куће? Једно од питања које родитељи најчешће
постављају наставницима је како успостављају дисциплину
на часу. Ово су неке од техника које можете применити у
том циљу, а предлог су дугогодишње просветне раднице

Kод куће, ову праксу примењујем тако што навијам аларм на 30 минута пре
тренутка када моја ћерка треба да почне спремање за школу. Не радим то да
бих започела дан у миру и тишини, већ
да бих могла нежно да је пробудим.
Прво упалим светло и дозивам је како
бих је обавестила да је време да почне
да размишља о устајању. Након 2-3 минута, поново улазим у њену собу, откривам
је, склањам јој косу са лица и говорим да
је време да почне да устаје. Углавном
промрмља „Покушавам” док ме грли око
струка и зарива своју главу у моје крило.
Чврсто је грлим и љубим је и кажем јој
„Хајмо полако у купатило.”
После пар минута улазим и у купатило, јер знам да ће сигурно заспати на шољи, са својим лактовима на коленима и
главом у рукама. Поново је будим и говорим и да треба да пере зубе и она се тада тргне, након чега одем у кухињу и
спремим јој ужину.
Већ чујем у глави како неки сада говоре „Нико од нас нема времена за све
ово!” Али, како бисте се осећали да ваш
партнер/супруг/супруга улети у собу 15
минута пре него што треба да кренете,
вичући да је време да устанете, нагло
узимајући ћебе којим сте покривени и
извлачећи вас из кревета? Знам да би у
мојој кући сигурно настао хаос.
Моја ћерка не жели да буде напорна.
Нити је размажена, нити остаје будна до
касно. Само јој треба мало времена ујутру да се спреми за дан који је пред њом.
Kада поставим разумна очекивања и
прилагодим се њеним навикама уместо кажњавања, ствари иду много
лакше. 
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Шта чинити када деца не желе да иду на спавање?

еки предлажу игнорисање детета
које када увече легне да спава
почне да плаче. Међутим, то може
бити јако стресно, и за дете, али и за
уморне маме и тате. Постоје бројни други начини за успављивање малишана, бољи и ефикаснији, који вам могу помоћи
да проблем са сном брзо нестане.
Има родитеља који су убеђени да ће,
уколико дозволе детету да једну ноћ заспи касно, оно наредне вечери заспати
раније. Међутим, то је заблуда. Дете које је будно до касно у ноћ и оде на спавање знатно касније него што би требало, неће се лако успавати. Уколико про-

Постоје тренуци када родитељи постану очајни јер немају
начина да реше проблем са својим несташним малишаном.
Једна од таквих околности може да буде и успављивање
детета, које за неке родитеље постаје прави кошмар
пустимо време у које обично одлазимо
на спавање, мозак реагује тако што стимулише лучење кортизола, што за последицу обично има буђедње током читаве ноћи. Дакле, дете ће се најлакше
успављивати и имати квалитетан сан
уколико одлази у кревету у исто време
сваке вечери.

Ако је дете нешто старије, можете користити методу награђивања. Исто као и
када током дана вашег малишана наградите за неко његово „добро дело”, систем награђивања вам може помоћи и да
научите дете понашању у кревету. Kао
што научи да каже, рецимо, „добар дан”
или „лаку ноћ”, дакле, нешто што је део

лепог васпитања, исто тако дете може
научити и да одлазак на спавање значи
одлазак на једно тихо место, где и оно
треба да буде тихо и мирно.
Направите договор са својим дететом.
Реците му, на пример, да уколико прође
читава недеља без буђења може очекивати да буде награђено. За овако нешто
потребно је да будете смирени док правите „дил” са клинцем и да му пажљиво,
са великом дозом мирноће истакнете вашу идеју. А уколико дете не успе да испуни договор, немојте га тешити када буде разочарано што није добило награду,
него га пустите. То ће га додатно мотивисати за наредну недељу.
Ако дете почне да претерује са својим
ноћним авантурама, понекад вам може
помоћи и строгоћа. Упозорите га да због
касног одласка у кревет ујутру има проблем са устајањем. Запретите му забраном коришћења омиљене играчке, отказивањем заказаног дружења или неке
друге активности коју воли. Строгим тоном пошаљите га у његову собу и пустите нека мисли да сте се гадно наљутили.
Наравно, немојте глумити строгоћу
стално. Строг однос према детету, а нарочито уцењивање нису баш препоручљиве методе васпитања, али понекада,
када вам се чини да немате другог избора, могу бити решење, додуше краткотрајно.
Најава да ће убрзо време за спавање
треба да дође сат или два пре уобичајене сатинце за одлазак у кревет. Будите
упорни, као изгребана грамофонска
плоча понављајте детету да треба да
оде до купатила и припреми се за спавање. Постоји велика вероватноћа да ћете
му досадити и да ће прихватити ваше
сугестије.
Када сте сместили дете у кревет, помозите му да заспи тако што ћете му читати приче за лаку ноћ тихим, умирујућим гласом. Можете се правити да се и
вама спава, да прочитате исту реченицу
више пута, поспано и и зевајући. Kада дете види како зевате и како сте поспани, и
њему ће се приспавати. 

Ваша улога „хеликоптер родитеља” дестимулише децу
Термин „хеликоптер родитељи” односи се на оне који се
труде да буду свеприсутни, облећу око деце, ометају им
игру, бране их од свих пожељних и непожељних фрустрација
и никада их не остављају на миру
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еца осећају све што осећају и родитељи, а овакви родитељи су најчешће мотивисани претераним
бригама – анксиозностима. Дакле, када
је родитељ преплављен анксиозношћу,
он то преноси и на дете. Уместо да ту буде као старија и компетентнија особа која учи дете како да се носи са стресним
ситуацијама и животним изазовима, на
дете преноси немир – који у раним данима, дете нити може да разуме, нити да
обради. Оно, наравно, и само постаје
преплашено и није у могућности да адекватно препознаје и обрађује своје емоције.
Тај модел родитељства шаље поруку
детету да родитељ не верује у њега. Логично, ако не пуштамо дете да се само
избори с неком тешкоћом, ми му, хтели
то или не, упућујемо поруку да не верујемо да је способно за то. То доводи до
ниског самопоштовања и самопоуздања.
Додатно, родитељ шаље поруку да је
он (родитељ) способан и (између редова)
да је најбоље да дете буде уз њега,
јер ће он и надаље да му „помаже”.
Таква помоћ је увек медвеђа услуга,
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јер је суочавање с фрустрацијама неопходно за психолошки раст и развој.
Ако не научимо дете да толерише
фрустрацију, кроз живот ће ићи веома
тешко. Врло је могуће да ће сутра пронаћи партнера који ће му вршити функцију коју је претходно обављао родитељ, а онда ће се осећати зависно од тог
партнера, што је рецепт за несрећан
брак.
Такође, на тај начин се поспешује нездрав нарцизам, јер родитељ некритично удовољава дететовим прохтевима и
шаље му поруку да оно све то и заслужује, што углавном доводи до тога да
дете не научи да одлаже задовољство,
да улаже напоре у остварење циљева, не
осећа захвалност када нешто добије (јер
верује да му то припада), али осећа бес
када не добије жељену ствар. Не развија
саосећање с другима – јер се родитељ
понаша као оперативни део дететове
личности, те често друге посматра као
средства за постизање личних циљева,
уместо као особе.
Такви родитељи несвесно децу везују
за себе и онемогућавају природно нор-

мално одвајање, индивидуализацију и осамостаљивање деце.
Родитељи деци морају
да поставе здраве границе, ако желе да их оспособе за живот. Морају да
их, како се то психолошки каже – оптимално
фрустрирају. Односно, не
треба да им испуњавају
сваку жељу, и, наравно,
треба да их пусте да погреше. Права мера је разумна процена добити и
штете. Дакле, ако је штета од неке дечје активности релативно мала, онда
је искуство које из ње може да извуче драгоцено.
Да би дете постало независна одрасла особа,
оно мора да осети да сме
да погреши, да сме да
одбије, да сме да не послуша, и када погреши,
да сноси последице које
му је та грешка донела,
да осети разочарање, тугу око неког неуспеха, да
поднесе пораз, своје несавршености… То је све
пелцовање за будући живот. 

Разлози због којих и родитељи треба да читају ђачку лектиру
Неки родитељи читају лектиру зато што верују да су неке приче трауматичније него што их
се сећају и не желе да њихово дете кроз то прође само, али и зато што су неке приче нове.
Или им се чини да су неке приче важније него што дете разуме. Најважније је да при том
пробуде дете у себи, како би разумели дете пред собом

одморите од сличних вести, филмова на
телевизији и обавеза одрасле особе. И
најважније, желите да пробудите дете у
себи, како бисте разумели дете пред собом.
Неки родитељи читају лектиру зато
што верују да су неке приколска година је
че трауматичније него што
увелико у току, што
их се сећају и не желе да
показује и учестањихово дете кроз то прође
лост претрага на Гуглу, које
само, али и зато што су неке приче нове. Или им се чиукључују речи „лектира” и
ни да су неке приче важни„препричано”. Некада су они
је него што дете разуме.
ученици који нису били тако
Дете ће у „Малом принмарљиви, салетали ажурницу” читати редове, а ви меје ђаке и тражили да им
ђуредове. Оно је можда
препричају пред час, или се
неће одмах заволети и сидовијали читајући интергурно је неће одмах читапретације, последња поглаву схватити, али ће имати
вља итд. Данас, дигиталне
вас као узор по којем ће
генерације на располагању
јој се вратити барем још
имају сву помоћ свих који
једном.
су икада прочитали лектиру
Књиге су одличан повод
и одлучили да своју анализу
за разговор, а он не може
или пуко препричавање пода се замени предавањем и
деле са интернетом.
„дискусијом” по унапред
У зависности од посвећеодређеном сценарију. Доности наставника, ђаци који
пустите да будете шокиране читају остају мање или
ни, да нисте у праву, да је
више ускраћени за (не)основаш недорасли тумач књивану љубав или (не)праведни
жевности СВЕ погрешно
гнев према писцима и књиразумео. Па му полако, кожевним јунацима. Срећом,
као родитељи, имате прилику да испраПостоји мноштво изговора за нечита- кренемо од најсебичнијег разлога: ЖЕ- рак по корак, поглавље по поглавље, покажите где треба да тражи одговоре.
вите не само то, већ и начин на који ће ње лектире са својим школарцем. Насу- ЛИТЕ.
ваше дете бити по(д)учено и усмерено у прот њима – стоји исто толико разлога
Желите да се подсетите ђачког доба, Јер, све је мање разговора, и деца све
разумевању књижевности и, посредно, из којих читање лектире треба учинити чак и ако не верујете да је било стварно брже расту, и биће вам жао што сте
живота.
породичном активношћу. Зато што, да најлепше од свих потоњих. Желите да се иједан пропустили. 
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Знаци да је ваше дете жртва вршњачког насиља у школи

колико се ваше дете ујутру опире
да се пробуди, устане и крене у
школу, то схватите као знак да се
нешто лоше дешава. Kод млађе деце
обратите пажњу на изговоре због којих
желе да остану код куће и који се стално понављају – болови и
учестали позиви из школе
да раније дођете по своју
кћерку или сина. Ако у кући
имате тинејџера, онда с времена на време код његовог
разредног старешине проверите присуство на часовима, зато што деца овог узраста често заједно беже с наставе. Саветници за превенцију малтретирања у школи
предлажу родитељима да
посебну пажњу на дете
обрате почетком недеље:
„Понедељком најчешће
желе да не иду у школу. Деца се осећају безбедније
код куће током викенда и
сама идеја да у понедељак
опет крећу у школу је за
њих тешка”.
Малтретирање изазива
стрес и анксиозност и они
се најчешће манифестују у
виду главобоља и болова у
стомаку. Исто тако, ове болести се могу лако одглумити како се не би ишло у
школу и на остале школске
активности. Ако се ваше дете редовно
жали на ове симптоме, најбоље што у
том тренутку можете учинити јесте да
поразговарате с њим. Реците му нешто
попут: „У последње време си често болестан. Кажи ми шта се дешава?”. Постављањем отворених питања стварате неконфронтациони простор, у којем
можете да разговарате о корену проблема.

Kада се суочи са проблемом, дете често из страха или стида не жели да каже родитељима
или некој другој особи од поверења шта га мучи. Нажалост, дешава се да деца у школи
буду изложена малтретирању. Kако да то видите ако вам дете ништа не говори? Постоје
знаци који ће вам дати до знања да нешто није у реду

Губици или промене у пријатељству
могу бити показатељ да нешто није како
треба, а нарочито код адолесцената и
тинејџера. Опирање дружењу са пријатељима може бити јасан знак да ваше
дете неко из те групе малтретира. То често видимо у групама „лоших девојака”,
а деци је често тешко да то препознају
као малтретирање. Родитељи могу бити
у току промена у друштву свог детета

ако се повежу са родитељима остале
деце из те групе. Тако ће им бити лакше
да примете када њихово дете не добије
позивницу на рођендане или нека друга
славља и дешавања.
Ако је ваше дете нервозно око тога шта
би му се сутрадан могло десити у школи,
могло би имати тешкоће са спавањем. Неће моћи заспати или ће се нервозно окретати и бацати по кревету. Уколико дете на

доручку изгледа уморније
или исцрпљеније него обично, то би могло значити да не
може да спава ноћу.
Исцрпљеност се може
манифестовати и на друге
начине: ако дете не може да
се фокусира или одржава
одговарајућу хигијену, ово
може да укаже на то да има
потешкоће са спавањем због
малтретирања и депресије.
Kада се поведе разговор
о школи или друштвеним
активностима и ваш малишан или тинејџер реагује
бурно и емотивно, то би могло значити да га те ствари
узнемиравају. Kод млађе
деце то се дешава када се
разговара о школи. Средњошколци ће бити емотивнији
када је реч о петку или суботи увече. У сваком случају, приметићете емотивну
осетљивост или неспремност да се упусти у разговор о тој теми.
Ако дете није причљиво
као што иначе јесте или ако чим дође из
школе одлази у своју собу, обратите пажњу на то. Јасан знак да ваше дете неко
у школи дуже време малтретира јесте и
ако оно почне да се супротставља браћи и сестрама. У неким случајевима дете које малтретирају у школи ће одбацити „став жртве” и постати реактивно са браћом, сестрама и другом децом. 
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