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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Томислав Николић примио Атилу Пинтера

Окретање новом поглављу
у билатералним односима
Приликом уручења акредитива
новог мађарског амбасадора у
Београду, председник Србије је
оценио да су њени односи са
Мађарском у успону и да постоји
опредељење за јачање
добросуседске сарадње и
партнерских односа
двеју земаља

П

ожелевши мађарском амбасадору добродошлицу и успех на
новој дужности, председник
Николић је рекао да су односи Србије
и Мађарске у успону и да је све интензивнија билатерална сарадња у свим
областима од заједничког интереса.
– Снажан подстицај томе дала је и
прошлогодишња посета председника
Мађарске Јаноша Адера Србији, када
смо се сложили да је потребно да се
окренемо ка будућности и новом поглављу у нашим односима – истакао
је Николић.
Према његовим речима, у разговорима са премијером Виктором Орбаном током његове посете Београду
ове године, још једном је потврђена
обострана опредељеност за интензивирање билатералних односа и сарадње две земље.
Он је указао да „заједничким залагањем и напорима можемо допринети даљем конкретизовању и продубљивању сарадње у областима од
обостраног значаја, а посебно на економском, инвестиционом и инфраструктурном плану, где постоје значајни потенцијали”.
Амбасадор Пинтер је истакао да
су добросуседски односи један од

приоритета мађарске спољне политике те да, у том духу, Мађарска настоји да изгради што боље односе са Србијом.
– Наши билатерални односи никада нису били тако добри и уравнотежени као данас – рекао је Пинтер и
оценио да је процес помирења започет протеклих година успешан.
– Србија је кључна земља региона
jугоисточне Европе. Уверен сам да
регион може да буде стабилан и без
бедан ако је и Србија стабилна и без
бедна – поручио је мађарски амбасадор и додао да је интерес Мађарске да Србија има динамичан развој и
да доживи процват.
У том духу, истакао је он, Мађарска доследно подржава што скорији
улазак Србије у ЕУ и спремна је да јој
и у будућности пружи сву потребну
подршку.
– Протеклих година су и Србија и
Мађарска прошле кроз озбиљне промене, а најважнија промена је да смо
се зближили. Надам се да ће се то
зближавање наставити и следећих
година – закључио је Пинтер и поручио да ће своју дужност извршавати
у том духу.

Реаговања на актуелно стање у Европи

Куда воде санкције запада
против Русије?

Рат санкцијама који су против Русије повеле САД и
ЕУ, многе наводи на размишљање до чега ће
довести таква политика. Колапс који је још једном
запљуснуо светско тржиште, сведочи о новом
замајцу економске кризе

Е

вропска централна
банка (ЕЦБ) није
успела да пронађе
допунске финансијске
стимулансе за излазак
европске економије из
кризе. ЕЦБ такође није у
стању да успешно подржи економију еврозоне
путем увођења ванредних мера, због противљења Немачке, признаСНН ју извори из Брисела.
„Инвеститори су заиста
забринути стањем у
Европи и погоршањем
економских показатеља
које уочавамо” – констатује Волтер
Тод, финансијски стручњак америчке
компаније
Greenwood
Capital
Associates LLC.
ММФ је погоршао прогнозе за
Мађарска владајућа странка Фидес, за месец
светску
економију, а руководиоци
дана је изгубила онолико гласача колико је
Федералног резервног система
добила након протеклих парламентарних избора, САД-а признали су да се то може негативно одразити на темпо раста бруобјављено је у истраживању Агенције „Ипсос”
то националног производа. И у таквој
еђу онима који су престали да подржавају Фидес највише је мла- позадини Вашингтон и Брисел траже
дих, средовечних, припадника средње класе и становника малих од европских земаља да одустану од
градова. То су управо слојеви у којима је Фидес имао највећу по- многих пројеката са Русијом. Треба
дршку на овогодишњим изборима. Почетком октобра ова странка је има- ли се чудити порасту противљења
ла 35 одсто подршке међу пунолетним грађанима, а почетком новембра сличним захтевима?
популарност јој је пала на 30. Проценат неодлучних је за месец дана по„Мађарски премијер Виктор Оррастао са 31 на 35 одсто, наводи се у истраживању.
бан – пише Џексон Дил, познати поПрема наводима „Ипсоса”, међу сигурним гласачима Фидес има 48 одсто литиколог у листу The Washington
подршке, што је седам одсто мање него пре месец дана. „Ипсос” процењу- Post – изјавио је да је пример делоје да се променила и структура Фидесових гласача и да сада та партија има вања Путина у Русији достојан повећу популарност међу старијима, као и међу онима без стручне спреме.
дршке. Премијер Словачке Роберт
Додаје се да је једино Јобику и ЛМП-у порасла подршка, али за свега Фицо упоредио је могуће размеједан проценат, па тако сада Јобик подржава 13 одсто, а ЛМП четири од- штање војске НАТО пакта у својој
сто гласача.
земљи са „совјетским упадом 1968.
Странке левице су изгубиле по један одсто подршке, па сада социјали- године”, а исто то су изјавиле и власте (МСП) подржава 11 одсто грађана, а Демократску коалицију и савез сти у Чешкој. Ове земље су се тако„Заједно – Партнерство за Мађарску”, који се у међувремену распао, по- ђе успротивиле антируским санкцидржава око два одсто.
јама. И то су све земље чланице НАСНН
ТО пакта”, констатује аутор текста,
додајући да се још јаче проруске

Истраживање Агенције „Ипсос”

Опада популарност Фидеса

M

позиције осећају у Србији која је
кандидат за чланство у ЕУ.
Европљани су, по њему, присиљени
да направе избор за који нису спремни и који би желели избећи. Одлука
САД-а да уведу санкције против низа
мађарских политичара, привредника
и представника пореских органа, изазвала је шок у Будимпешти. До сада
се на тако нешто није усуђивала чак
ни Европска комисија, која је више
пута оптуживала Виктора Орбана за
кршење захтева и стандарда ЕУ, пише
Дил и додаје:
„Међутим, не треба се исувише
чудити. У питању је судбина најзначајнијег пројекта од времена окончања тзв. хладног рата, па се путем
санкција и других мера, животно
важни интереси Русије притиском
покушавају потчинити интересима
запада. У том пројекту Мађарска се
показала као ‘најслабија карика’ у
редовима ЕУ. У овом тренутку, у лагеру ЕУ држава, Мађарска је предводник незадовољних антируском
политиком Брисела и Вашингтона –
оцењује овај новинар речи мађарског министра.
СНН
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Потписан протокол о привредној сарадњи Србије и Мађарске

ДРУШТВО

Наговештај живљих привредних активности

Мађарска трговинска
агенција отвориће
представништво у
Београду. Исто ће учинити
и Ексим банка, док су
мађарске компаније
заинтересоване за српска
бањска лечилишта, речено
је приликом посете
мађарског шефа
дипломатије Петера
Сијарта Србији.
Непознаница је, међутим,
за које области у
Мађарској су
заинтересовани српски
привредници

А

ко је судити према резултатима
посете шефа мађарске дипломатије Србији, наредна година
биће обележена успоном привредне
сарадње двеју земаља. О појединостима је свакако рано говорити, с обзиром да потписани протокол садржи углавном уопштене намере, али
се ипак и на основу њих може стећи
утисак да поједини мађарски привредни субјетки, за разлику од српских, већ имају спремне пројекте.
Протокол о даљим правцима сарадње у области привреде, потписали су у
Палати „Србија” министарка пољопривреде и заштите животне средине Србије Снежана Богосављевић Бошковић

и министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто, у својству
копредседника Заједничке комисије зе
економску сарадњу.
Истакнуто је да „односи две земље
никада нису били бољи, да је робна
размена у последњих пет година у
сталном успону и да је лани достигла
рекордних 1,4 милијарде евра”.
Договорена је кооперација у области малих и средњих предузећа, инфраструктуре и енергетике, регионалних и прекограничних пројеката,
пољопривреде, туризма, информатике и медицине. Српска министарка пољопривреде је истакла да су обе стране изразиле спремност да наставе

Немио догађај у Сегедину

трилатералне консултације са Kином
о изградњи пруге Београд – Будимпешта и да граде нове граничне прелазе,
што ће обе стране подржати у складу
са својим финансијским могућностима. Она је навела да су ти прелази важни, како због промета робе, тако и
због промета људи, капитала и новца.
– У области пољопривреде, две земље ће сарађивати у области регионалног руралног развоја, ветеринарства, безбедности хране, водопривреде и заштите животне средине.
Сарадња у области медицине ће
подразумевати мађарска улагања у
медицинске установе и бање Србије
– навела је Бошковићева.

Сијарто је изразио очекивање да
ће овогодишња робна размена премашити прошлогодишњи рекорд. Он
је најавио да ће Мађарска трговинска агенција наредне године отворити представништво у Београду, а почетком године то ће учинити и мађарска Ексим банка, која ће давати
кредите за заједничке пројекте српских и мађарских фирми.
– Сарадња Мађарске и Србије превазилази билатералне оквире, она
има регионални значај – оценио је
Сијарто, наглашавајући важност изградње гасовода „Јужни ток”, који ће,
према његовим речима, омогућити
боље снабдевање гасом, како земаља
југоисточне Европе, тако и централноевропских.
Шеф мађарске дипломатије је такође указао на значај изградње пруге
Београд – Будимпешта, којом ће кинеска роба стизати на тржиште западне Европе, и поручио да ће Мађарска и даље подржавати Србију у
европским интеграцијама.
Петера Сијарта су, током његове
посете Србији, примили и председник
Томислав Николић, премијер Александар Вучић, председница Народне
скупштине Србије Маја Гојковић и
министар спољних послова Ивица
Дачић.
Сијарто и Дачић, такође, су истакли да је изградња гасовода „Јужни
ток” важан пројекат за безбедно
снабдевање региона енергентима и
констатовали да две земље „никада
нису имале боље односе”.
– Сарадња Србије и Мађарске има
значаја и у регионалном смислу, и има
три интереса: мир у средњој Европи,
безбедно снабдевање енергентима и
побољшање трговинско-економских
веза – рекао је Сијарто на конференцији за новинаре у Палати „Србија”,
после састанка с Дачићем.
– Пројекат „Јужни ток” је изложен
критикама, али ми треба да га реализујемо, јер омогућава безбедно снабдевање гасом – рекао је Сијарто.
Сличан став исказао је и Дачић, који је рекао да је изградња „Јужног
тока” у економском интересу Србије,
Сегедински парох, протонамесник како не би била „жртва” украјинског
Павле Каплан прикупља остатке конфликта.

Српска црква поново на мети вандала

Прозор који су вандали разбили винском флашом
може се довести у првобитно стање само помоћу
скеле или дизалице. Материјална штета није
превелика, али огорченост сегединских Срба јесте

С

рпска црква у Сегедину поново се нашла на мети вандала.
За сада непознати починиоци
су винском флашом разбили прозор
на храму, при чему су се делићи
стакла расули по унутрашњости цркве. Како сазнајемо, штета није велика, али узнемиреност и револтираност локалних Срба јесте. Посебан проблем је у томе што се прозорско стакло може довести у првобитно стање једино уз помоћ скеле
или дизалице.
Немио догађај који се збио у ноћи
између 7. и 8. новембра је, иначе, други овогодишњи напад на српску цркву у Сегедину, а многима су још
увек у сећању и увредљиви графити
који су се протеклих година могли
видети на фасади ове светиње. Полиција је обавила увиђај, а сегедински
парох, протонамесник Павле Каплан,
поднео је кривичну пријаву против
непознатих починилаца.
Према његовим речима, ради заштите од оваквих вандализама, по-

требно је вратити ограду која је постојала до шездесетих година или
пак, обезбедити видео надзор над
црквом. Оба решења изискују материјална средства, али би свакако бар
једно решење предупредило сличне
непријатности.
Оно што ипак улива наду, јесте разумевање и толерантност Сегединаца, који су се у великом броју јавили
свом пароху са жељом да помогну.
Вандалски чин је изазвао негодовање
и револт многих мештана, који су изразили жаљење због овакве врсте
напада. Сегедински Грци и Дом народности су се одмах договорили и
уплатили 30.000 форинти на рачун
Српске православне црквене општине у Сегедину, за отклањање штете,
што је гест који заслужује све похвале.
Остаје да се види хоће ли полицијски органи овога пута бити ефикаснији него у ранијим сличним случајевима, и успети да пронађу починиоце.

П. М. стакла

Д. Ј.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОРТРЕТ
„На овом послу много је
тога што морам да
пратим, али делићем
ока, наравно, пратим и
догађаје у Србији.
Дошло је до огромног
повећања јавног дуга,
и Србија живи изнад
својих могућности.
Неопходни финансијски
резови се константно
одлажу, а након велике
економске кризе 2008.
године, свет се променио
и више се будућност
земље не може градити
искључиво на очекивању
директних страних
инвестиција из Европе”,
каже у интервјуу за
Српске недељне новине
бивши гувернер Народне
банке Србије и садашњи
први човек једне од
највећих банака у
Мађарској

Р

адни дан Радована Јелашића, генералног директора и председника борда ЕРСТЕ банке у Мађарској, започиње у 6.15, када стиже
на дванаести спрат модерне пословне зграде, да би на миру и у тишини,
пре него што сви остали дођу, могао
да обави неке послове који захтевају
максималну концентрацију.
– Када сви стигну и почне уобичајени радни ритам, онда се нижу састанци, увек је нека ванредна ситуација, одласци у централу у Беч, сусрети са колегама из банке, са
странцима, мађарским привредницима и клијентима. Ја напросто живим у банци; ово је интересантан посао који је могуће обављати само
уколико човек верује и заиста воли
оно што ради. Тешко је извући се из
овог ритма, о послу се ноћу сања, о
њему се размишља и викендом. Не-

ЈЕДАН ПОЗИВ
МЕЊА СВЕ
„Памтим то добро: 5. октобра
2000. године, Млађан Динкић ме
је звао да дођем и радим у Народној банци Србије, а позив је
стигао док сам са породицом био
на мору у Хрватској. Тада је већ
био рођен наш најстарији син. Саопштио сам супрузи своју намеру,
а од послодавца затражио три
месеца неплаћеног одмора. Динкић ме је убедио да се ради о
историјском тренутку за Србију, а
он је тада постао гувернер. Нисам
тада имао ни српско држављанство, па је уследила одлука владе,
а јануара 2001. године сам постао
вицегувернер” – присећа се Радован Јелашић.

Радован Јелашић, генерални директор Ерсте банке у Мађарској

У Србији ми је било предивно
и поносим се послом који сам обавио
– Мој сан је био да могу
да купим мађарске, српске,
руске и енглеске новине, и
да их све читам. Живео сам
у ђачком дому, сваке друге
недеље ишао сам кући у
Сантово и помагао у пословима на селу. У гимназијским данима био сам члан
школског културно-уметничког друштва, играли
смо, певали и обилазили земљу, представљајући српски фолклор. Чак сам и глумио у представи „Коштана”,
у којој сам са својих седамнаест година био Митке.
Након гимназије, најпре је
требало да студира пољопривреду у Загребу. Задруга у Сантову му је дала писмену препоруку, коју је
упутио мађарском министарству ради добијања са-

ко ко је на челу банке, мора у исто
време да буде добар банкар, добар
СТИПЕНДИЈА ОД ДЕСЕТ МАРАКА
говорник, да уме да мотивише и
орасположи колеге, управља људи„Схватио сам да треба радити и учити, да човек може марљивошћу
ма, да буде шаљивџија и преговарач.
све да надомести. У мојој породици национална припадност се, иначе,
– каже за наш лист Радован Јеланикада није могла користити као изговор за неуспех. Током студија у
шић, који нас је дочекао након свог
Београду сам пронашао и додатни извор прихода, па сам држао часове
уобичајеног радног времена, када
српског језика мађарској деци. Имао сам тада и српску стипендију, али
се већ празнила пословна зграда и
је инфлација била толика да је она, уколико би стигла на почетку месекада су сви хитали кућама.
ца, износила 100 марака, а на крају месеца 10” – каже бивши гувернер
Управо је завршио последњи у
Народне банке Србије који је о инфлацији, очигледно, учио и на личном
низу пословних састанака тога дана,
примеру.
и док су једни излазили, а друге колеге га још чекале испред канцеларије, телефон је у неколико наврата Сави. И сада, сваке недеље одлази у гласности. Међутим, убрзо се, на инзвонио и он је стрпљиво давао одго- цркву у Сентандреји.
систирање породице, ипак обрео у
воре на енглеском, мађарском и неНа студије у Београд стигао је Београду, уписао Економски факулмачком.
1987. године, а долазак у српску пре- тет и од првог октобра кренуо на
За термин интервјуа смо се дого- стоницу за њега је био у одређеној предавања.
ворили невероватно једноставно, мери културолошки шок. Основну
– Расподела соба у дому, била је,
јер је као добро организован по- школу похађао је у родном Сантову, међутим, тек у новембру месецу, па
словни човек, господин Јелашић тач- али је већ 7. и 8. разред завршио у Бу- су ме у собу, у Студентском дому
но знао када има један сат слобод- димпешти, где се показао као врло „Патрис Лумумба”, примили Коста
ног времена током радне недеље, талентован стонотенисер. Са двана- Вуковић и Стојан Јурковић, који су
мада се наш разговор спонтано про- ест година био је трећи у јуниорској већ били у Београду. Пре тога у Србидужио на пуна два часа, због чега је конкуренцији у Мађарској. У гимна- ји никада нисам живео. У Београду
„отпала” његова планирана рекреа- зији је учио руски, али су му родите- су ме убрзо прозвали Радован Мађар,
ција после напорног дана у канцела- љи омогућили да приватно похађа јер је моје презиме у пасошу писано
рији.
часове енглеског језика.
са „ty” на крају – Jelasity.
– У банци је службени језик енглески. Ово је аустријска банка, па је логично да са Аустријанцима говорим немачки, а са колегама одавде мађарски. Током
дана увек разменим поруке
и на српском, а мој телефон
подешен је на ћирилицу, коју сам користио и када сам
отишао на студије у Београд – каже наш саговорник.
Знао је, каже, да је тиме
привлачио пажњу и био помало чудан, али је управо
такав и његов однос према
вери и цркви. Одлазио је у
београдску Саборну цркву и
још памти да су га гледали
док се крстио тог првог Божића који је дочекао у Београду, а и када су видели да
зна напамет Химну Светом Породица Јелашић на једном од заједничких путовања

5

Будимпешта, 27. новембар 2014.

ПОРТРЕТ

СА СИНОВИМА ГОВОРИ САМО СРПСКИ
„Знам да је био Месец српске културе у Мађарској, али мој посао је
такав да изискује одласке на пословне или добротворне вечере, а веома
често има програма крајем недеље, пред викенд. Ипак, суботу и недељу
проводим са породицом, иако и тада устајем рано. Волим да радим у
својој башти, за шта нажалост немам увек довољно времена. У фебруару идем на скијање, на Копаоник, са синовима Марком (15), Ђорђем (13) и
Илијом (11). Прва двојица добила су имена по дедама, а за трећег смо
имали „више слободе” – каже наш саговорник, уз напомену да са децом
говори српски. У кући се говори енглески са мајком, а синови се у Будимпешти школују у немачкој школи, где уче мађарски и француски.
Са друге стране, након тринаест година, у Народној банци Србије сам инсистирао да се и унутрашња преписка
води на службеном језику, тј. ћирилицом, што је увек изазивало чуђење.
Радован Јелашић признаје да почетак његових студија „није био обећавајући”. Сећа се да му је професор
Драгишић, који је предавао економску теорију, чак препоручио да промени факултет. Стигавши из класичне
гимназије, није имао предзнање из
економије, рачуноводства и сличних
области, па је први тест веома лоше
урадио.
Потом се определио за смер маркетинг и успешно полагао испите. Године 1991. отишао је на једну конференцију у немачки град Пасау, где је
одлучио да потражи собу и остане
да учи језик. И док га је газдарица
„притискала” за регуларан боравак,
Радован је вредно похађао интензивни курс језика, одлазио једном месечно да подигне стипендију у Србији и добио могућност за праксу у
„Сименсу”, у Минхену, на којој је зарадио троструко више од трошкова
за курс језика. То се показало као сасвим исправно улагање једног будућег врсног економисте.
– У Београду сам положио испите
са четврте године, а да је нисам ни
одслушао. Дипломирао сам јуна
1992. године. Путујући возом из Пасауа за Београд, негде у Будимпешти,
на раскршћу путева између Прага и
Атине, упознао сам симпатичну го-

сније се испоставило да је зграду мађарске католичке цркве у Чикагу купио управо један свештеник из Сантова (Јакаб Вилдингер) и да је Радованов
деда крајем 20-их година прошлог века, као Србин, ишао да звони у сантовачку католичку цркву. Тако је будући
постдипломац две године становао у
мађарској католичкој цркви у Чикагу.
Каже да никада више, него у то време,
није појео мађарских кобасица, захваљујући бачики Пишти Салаију.
Крајем деведесетих година поново
се обрео у Европи. Радио је у „Дојче
банци” у Франкфурту, где је студиозно пратио шта се дешава у банкарском сектору на Балкану и у централној Европи. Тада је први пут чуо за
име Млађана Динкића, на чији позив
се убрзо нашао на једној конференцији и летњој школи економије.
– Позвао ме је да будем вицегувернер Народне банке у време значајних
реформи у банкарском сектору, анализа и лиценцирања банака, враћања
старе девизне штедње и многих других тешких послова. Годину дана касније, у Београд се преселила и моја
породица. Тада је рођен и мој други
син – каже наш саговорник.
Радован је између два мандата радио три недеље у „ХВБ банци” у Београду, а фебруара 2004. године преузео је место гувернера Народне банке
Србије, на чијем је челу био до јула
2010. године. Каже да је на тај период
свог живота и рада изузетно поносан.
– Било је то и даље време тешких

Јелашићева оставка виђена очима аутора стрипа у листу „Блиц”

спођицу, своју садашњу супругу Анастасију, са којом имам три сина. Наша
свадба је у родном Сантову била
1996. године. Желео сам да завршим
постдипломске студије, а и љубав ме
је водила у Америку. Мислио сам да
ме након тога нико више неће питати
где сам завршио школу, на ком језику,
јесам ли Србин, јесам ли рођен у Мађарској? Знање је за припадника мањине најбољи штит. Мада, и данас ме
то прати; верујем да и сада доста људи има проблем да разуме шта ми је
име, а шта презиме.
Када је мајци саопштио да иде у
Чикаго на постдипломске студије, Радован каже да се „није баш радовала”,
а и брат га је наговарао да остане. Ка-

реформи. Сећам се да смо тада Међународном монетарном фонду
(ММФ-у) ми сугерисали реформе које је било потребно урадити; нисмо
чекали да они то траже од нас, већ
смо излазили са планом можда непопуларних резова, које је Србија морала, а и сада још треба да уради. Сам
сам поднео оставку после више од
шест година, јер ми се смучила политика и хтео сам да радим нешто друго – каже бивши гувернер НБС-а.
Верујући да је неопходан проток
људи и идеја, да је за сваки посао потребна смена генерација, нова енергија и нови лидери, одлучио је да
прихвати место генералног директора „Ерсте банке” у Мађарској и тако

После венчања, пред српском црквом у Сантову

се након шест месеци, на огромну радост својих родитеља, који су мислили да се опет спрема за Америку, нашао у Будимпешти, одакле је првобитно и кренуо у свет пре 25 година.
– Провео сам предивно време у
Србији и поносан сам на посао који
сам обавио. Ипак, човек никада не
зна шта је следећи изазов, па ћу и ја
рећи ону стару: „Никад не реци никад”. На овом послу много је тога што
морам да пратим, али делићем ока,
наравно, пратим и догађаје у Србији.
Дошло је до огромног повећања јавног дуга, Србија живи изнад својих
могућности. Неопходни финансијски
резови се константно одлажу, а након велике економске кризе 2008. године свет се променио и више се не
може будућност земље градити искључиво на очекивању директних
страних инвестиција из Европе.
Наш домаћин каже да је за њега
веома поучна лекција о томе какав је
однос људи према некоме ко „сиђе”
са функције, ко су му пријатељи и ко
га тада зове.
– Све се опет сведе на узак круг
пријатеља из детињства и школских
дана. Из Србије, из Народне банке не

стижу протоколарне, куртоазне позивнице, или честитке мени као бившем гувернеру, како се то у свету
обично ради. Док сам био у НБС-у потрудио сам се да на зидове поставимо слике свих бивших челника те институције, а верујем да ће се та традиција наставити.
Позиве, међутим, добија од српске
заједнице у Мађарској, и они свакодневно стижу на његову имејл адресу.
Нажалост, каже да не стиже често да
посећује културне догађаје.
Каже да су језици веома важни и
да је право задовољство видети младе људе који на међународним конференцијама одлично говоре енглески.
– За мене је била посебна част када сам као гувернер гостовао у Аустрији, Немачкој, Енглеској, па чак и
Мађарској. Моја мајка се увек надала
да ће и избор снајке бити такав да она
„не мора маџарати”, како је говорила.
И заиста, Радованов брат Бранко
оженио се Рускињом из Француске, а
он Гркињом из Чикага, тако да се жеља њихове мајке ипак остварила.
Разговор водила:
Добрила Боројевић

„НЕКО ТО ОД ГОРЕ ВИДИ СВЕ”
„Слушам српску музику, јер ми је она веома важна. Прошле године сам
довео тамбураше на славу, а ове године још нисам одлучио уз коју музику ћемо славити Светог Николу. Био сам овде на концерту Горана Бреговића и слушао како је мађарској публици преводио и објашњавао речи
песме ‘Ја сам ја, Јеремија’, која заправо говори о артиљерцу из Првог светског рата. Волим Звонка Богдана и Балашевића. Верујем да ‘Неко то од горе види све’!” – објаснио нам је Радован Јелашић, насмејан и ведар, упркос томе што је иза њега био још један дуг и нимало лак радни дан.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПРОМОЦИЈА

Д

ело академика Василија Крестића „Срби у Угарској од 1790.
до 1918.”, које је објавила Матица српска и представила га у Будимпешти у сарадњи са Српским институтом, Српском самоуправом главног града и Српским културним
клубом, према оцени стручне јавности представља једну од најсвеобухватнијих студија на ову тему.
Како то истиче издавач књиге,
Матица српска, реч је о историјском
уџбенику за данашња и за надолазе-

Представљена студија познатог српског историчара

Академик Василије Крестић
о Србима у Угарској од 1790. до 1918.

У оквиру обележавања века и по од пресељења
Матице српске из Пеште у Нови Сад, у Будимпешти
је представљено капитално дело дугогодишњег
истраживача историје Срба на просторима
северно од Саве и Дунава

Београда да им помогне, да крену у
неку ослободилачку акцију. А, Београд, који је до тада стекао своја аутономна права, после и самосталност, оклевао је да то стави на коцку
и да изазове сукоб са Аустроугарском у тренутку када није имао снаге ни да се ослободи
од Турака. Тада је,
примера ради, избио
спор између Светозара Милетића и владе кнеза Михаила.
У склопу промоције, директор Српског института Пера
Ластић, који је био и
домаћин скупа и
председник Матице
српске Драган Станић, потписали су
протокол о сарадњи.
Овај чин, како је том
приликом
речено,
представља административни оквир који
отвара путеве за даљу сарадњу двеју
институција.
Д. Ј.

ћа поколења јер, уз ослонац на резултате рада ранијих историчара,
садржи обиље до сада непознатих
података које је академик Крестић
прикупљао у архивима Беча, Будимпеште, Прага, Загреба, Новог Сада,
Сремских Карловаца и Београда.
Kњига је, дакле, резултат Крестићевог рада који је трајао више деценија, у намери да читаоцима представи период историје Срба у Угарској од Темишварског сабора 1790.
до краја Првог светског рата и присаједињења Војводине Србији 1918.
Kњигом су обухваћена многа значајнија национална, политичка, верска, друштвена, државноправна и
идеолошка питања. За писање ове
студије, аутор је користио разгранату историјску грађу на више језика, укључујући и до сада непознате

или мање познате архивске материјале.
Осим аутора, о књиги су на будимпештанској промоцији, приређеној у библиотеци Самоуправе Срба
у Мађарској, говорили и председник
Матице српске Драган Станић, професорка Универзитета у Новом Саду Љубомирка Кркљуш и генерални
секретар Матице српске Ђорђе Ђурић. Презентацију је својом интерпретацијом српских изворних народних песама садржајно обогатила млада солисткиња из Чипа Бранка Башић.
Представљајући присутнима своје дело, академик Крестић је рекао
да је оно настало као резултат његове давнашње жеље и као његов
дуг прецима из Баната, где је рођен.
Аутор каже да су се током читавог

ЗАШТО У НАСЛОВУ НЕМА ВОЈВОДИНЕ
На могућу дилему зашто Војводине нема у наслову књиге, Крестић
одговара да је заправо реч и о Србима из данашње Војводине и да намерно ниje желео да данaшњу покрајину спомене као такву, зато што је
од Темишварског сабора, дакле од 1790. године, којом почиње књигу (а
завршава је са 1918. годином), Војводина постојала само 12 година. То је
било у време револуције из 1848/1849, када је тзв. Војводство Србија и
Тамишки Банат најпре проглашено на Мајској скупштини, а онда царским актом од 18. новембра 1849. године укинуто.
– Мислио сам да би било историјски некоректно да сам због тих 12 година означио цео период као војвођански – наглашава Крестић и додаје
да, осим што су Срби дуже од века живели у Угарској, ни у оном периоду од 12 година када су били „своји на своме”, нису покривали целу данашњу територију Војводине.
– У оно време, од 1849. до 1860. године, цела Војна Крајина није била у
саставу ондашње Војводине. Војној Крајини је припадао део Срема, Шајкашки батаљон са 14 насеља и јужни Банат. А, право да вам кажем, нисам хтео да стављам Војводину у наслов књиге и зато што сматрам да
не треба поджаривати те „војвођанерске страсти” и тамо где није било
Војводине причати да је јесте било. Дакле, Војводина је у оно време могла да постоји у свести наших људи у жељи да се она оствари из историјских разлога, да би се очувала српска национална и верска индивидуалност.

ЗОВ РОДНОГ БАНАТА
Академик Василије Крестић каже да је у турским списима пронашао
податак да су његови преци живели у Банату још 1556. године, дакле
знатно пре Велике сеобе.
– Увек сам желео да се бавим историјом свог краја. Међутим, на факултету су сматрали да је за универзитет корисније да изучавам историју Хрватске. Тако је и било деценијама, али сам упоредо, од првог дана,
прикупљао и грађу из историје Војводине. Многа питања из прошлости
Срба у Угарској, од Илирског покрета до уједињења Војводине са Србијом, па и многа актуелна питања српско-хрватских односа, није могуће
разумети без познавања те „хрватске компоненте”.
Као разлоге Крестић наводи чињеницу да је Срем, за разлику од Бачке и Баната, који су били у саставу Угарске, од 1860. до 1918. године чинио део тзв. Троједне краљевине Хрватске, Славоније и Далмације. У његовој новој књизи налази се и тумачење појаве тзв. српске нотабилитетске политике, многих питања која се тичу Војне границе, односа унутар
Милетићеве Српске народно-слободоумне странке итд. Највише простора посветио је револуцији из 1848–1849. године.
XIX века, а нарочито од избијања
револуције 1848. до краја рата 1918,
Срби жестоко и прилично успешно
бранили од мађаризације, која је
имала за циљ да од национално хетерогене Угарске створи велику и
етнички чисту Мађарску, која би се
протезала од Карпата до Јадрана.
Читава историја Срба у Угарској, поготово она од склапања Аустроугарске нагодбе 1867. године и завођења дуализма, своди се на борбу
за очување српске националне посебности путем територијалне или
што шире народно-црквене аутономије. Национална свест Срба је, како истиче, тада била на много вишем нивоу него данас.
Било је, каже аутор, и неспоразума међу Србима, када су они у Угарској били присиљени од стране власти да прихвате неке законе који су
их доводили у неравноправан положај, с циљем да изгубе дотадашње
привилегије. Да би се спасли, угар- У програму је учествовала и вокалски Срби су стално инсистирали код на солисткиња Бранка Башић
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Будимпешта, 27. новембар 2014.

Ауторско вече Милана Дујмова

КУЛТУРА

Историја Срба у Адоњу и Рацаљмашу

ТЕАТАР
ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (8)

Г

лумачки ансамбл је био малобројан, јер
су глумачке дружине радиле по систему сарадње и размене глумаца и тако
што је један извођач играо више улога – „Највећима је требало петнаест до двадесет сталних извођача. Иако неке од Шекспирових драма имају и по педесет улога са текстом, већину њих може да изведе група од петнаест људи, при чему многи глумци играју две или више
улога.”
Уз глумце, позориште је ангажовало и писце
као и различито помоћно особље – чуваре гардеробе, писаре, музичаре, реквизитере, вратаре, „децу-помоћнике која би радила све, од чишћења позоришта, статирања у сценама гужве
до качења плаката…” Глумци су, прецизним и
строгим уговором, ангажовани за плату од 10
шилинга недељно – „то није била лоша плата у
време када је један занатлија зарађивао мање
од шилинга недељно.”
Шекспир је био и један од акционара овог
позоришта и самим тим разумљиво заинтересован и за економију његовог пословања. Историјски извори бележе да је радећи у овом театру све до 1613. године, када је оно страдало у
пожару (изазваном пуцњем топа на сцени током извођења Шекспировог комада Хенри
VIII), Шекспир зарадио солидан иметак.
Некадашњи The Globe Theatre, изграђен
1599. године, у којем је Шекспир и сам глумио
и у којем су настала и извођена његова многобројна дела, у новије доба је веродостојно реконструисан и од 1997. године поново активан;
функционише као Shakespeare’s Globe Theatre.
Иако се на обновљеној сцени повремено
изводе Шекспирова дела (на различитим језицима у гостовању страних ансамбала), данас
је ипак више реч о својеврсној пословно-туристичкој активности. Уз позоришне радионице
и курсеве, клуб пријатеља Шекспира, посету
изложби посвећеној Шекспиру (Shakespeare’s
Globe Exibition) и његовој родној кући у
Стратфорду, ове активности реализује Globe
Theatre Company, дакле специјализовано предузеће.
У славу највећег драмског писца и његовог
позоришта, широм света је изграђено неколико
позоришта које су реплике Шекспировог Глоуб
театра – у Америци шест, у Немачкој три, у
Италији, Чешкој и Јапану по једно. То је чињеница која пре свега има везе са Шекспировим
драмским стваралаштвом, али нисмо ни далеко од идеје да један такав позоришни простор
нуди и многе повољности, не само за што аутентичније извођење Шекспирових дела, већ и
за саму организацију и реализацију позоришних активности.
Проф. др Драган Никодијевић
театролог

СВЕТИОНИК
Ја се не бојим људи, већ оног нељудског у
њима.
Иво Андрић


Човек који не прави грешке обично не ради
ништа.
Филипс


Живот је оно што ти се дешава док ти
правиш планове за живот.
Џон Ленон

Два историографска
издања представљена у
Српском културном
центру у Будимпешти,
својим садржајем чувају
од заборава успомене на
бројне генерације наших
сународника у Адоњу и
Рацаљмашу и указују на
настављаче српског духа
на тим просторима

Љ

убитељи историографије су
Миланa Дујмовa већ упознали
као аутора који у својим књигама стручно и документовано обрађује прошлост Срба у Мађарској.
Управо захваљујући његовој љубави
према историји, из пера Милана Дујмова настале су и књиге „Историја
Срба у Адоњу” и „Историја Срба у
Рацаљмашу”. После неколико промоција, ове двојезичне студије представљене су и у Српском културном и
документационом центру у Будимпешти.
Публику је 6. новембра у вечерњим часовима најпре поздравио Милан Ђурић, директор СКДЦ-а, иста-

кавши важност оваквих издања која
чувају од заборава успомене на негдашње Србе, односно указују на настављаче српског духа на овим северним просторима.
Потом су Милан Рус и Јосо Маториц, драмски уметници Српског по-

П

зоришта у Мађарској, читали фрагменте из публикација „Историја Срба у Адоњу” и „Историја Срба у Рацаљмашу”. Одабране текстове пратили су слајдови са старим фотографијама из минулог живота Срба у
Адоњу и Рацаљмашу, као и
снимци храмова и надгробних споменика.
Програм су употпуниле
старе духовне и световне песме у извођењу хора „Јавор”
из Сентандреје и под диригентском палицом Мирослава Брцана.
Посебних
студијских
приказа или предавања о
издањима није било, већ је
представљањем делова из
књига, читалачкој публици
пружена могућност да се
упозна са суштином Дујмовљевих студија и доживи
духовно задовољство уз
хорско појање и несвакидашње мотиве са слајдова.
На крају промоције, љубитељима
историје и српског наслеђа обратио
се Милан Дујмов, који је укратко говорио о настанку двојезичних књига.
Он је изразио задовољство тиме што

су његова издања представљена
управо у Српском културном центру
и захвалио се свим организацијама и
самоуправама које су материјалном
подршком допринеле да се ове двојезичне српско-мађарске студије публикују.
Обе књиге су писане коришћењем
исте методе: после кратког приказа
историјата Адоња и Рацаљмаша,
представљена је прошлост српског
становништва и православне црквене
општине, почев од првих писаних докумената, до којих је аутор могао доћи. Пратећи историју Срба кроз ова
два издања, читалац најпре упознаје
еру Османлија, затим доба Велике
сеобе Срба 1690. године, а затим и касније историјске периоде, све до данашњих дана.
Дат је приказ настанка црквених
општина, говори се о изградњи храмова у Адоњу и Рацаљмашу, литургијским предметима, богослужбеним
књигама, свештеницима, школама и
учитељима. Посебно поглавље бави
се приказом гробаља, епитафа и навођењем имена српских житеља
Адоња и Рацаљмаша. Обе књиге
украшавају и бројне фотографије.

Српско позориште гостовало у Десци

осле премијере у Будимпешти,
Српско позориште у Мађарској
је своју представу „Гад” извело
и у Десци, 9. новембра ове године.
Посетиоци, чији је број овога пута
био скромнији него приликом неких
ранијих наступа глумачког ансамбла
овог театра, уживали су у комаду Беле Пинтера који су режирали Милан
Рус и Јосо Маториц.
На крају представе глумци Српског
позоришта у Мађарској су испраћени
свакако заслуженим аплаузима, а затим је у њихову част Српска самоуправа у Десци, која је била организатор овог гостовања, приредила пригодан пријем.
П. М.

Д. Д.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

Д

р Рудолф Арчибалд Рајс је рођен 1875. крај Хаузаха (Немачка)
у велепоседничкој породици.
Студира хемију у Лозани где стиче
најпре докторат природних наука, а
1902. и „завичајност” Лозане и швајцарско држављанство. Као ванредни
професор криминалистике оснива
сопственим средствима универзитетски институт за криминалистику и
стиче светску репутацију. Усавршава
стручњаке из целог света, међу њима
и из Србије.
Почетком Првог светског рата, на
позив српске владе, као неутрални
иследник утврђује недела аустроугарских трупа над војницима и становништвом Србије. Крајем септембра 1914. већ је у Нишу. Од 1914. до
1918. је на српским фронтовима са
кратким прекидима за предавања
широм Европе о Србији и њеној борби. Учествује у одступању у Албанију.
Крајем рата, 1918. даје оставку на
професорски положај и стално се настањује у Београду. Осмог августа
1929. нагло умире за време свађе с
једним бившим министром, корупционашем.
Приређена му је величанствена државна сахрана. Доследно његовој последњој жељи, срце му је у урни пренесено на Кајмакчалан и постављено
крај спомен-костурнице. У времену
пред смрт, разочаран је и својом личном судбином и каријеризмом и корупцијом у земљи. Из тог времена, из
1928. године потиче и његов политички тестамент „Чујте, Срби”, откуцан

ВРЕМЕПЛОВ

Др Арчибалд Рајс: Чујте Срби – чувајте се себе! (1)

Тестамент као опомена и наук

До данашњих дана, ниједном странцу није успело
да до танчина проникне у српски менталитет, да
спозна његове врлине и мане и да за собом остави
увек актуелне путоказе за будућност Срба, као др
Арчибалду Рајсу, великом пријатељу и сапатнику
српског народа у његовим судбоносним годинама

писаћом машином на француском језику.

ећу сакрити од вас ништа битно од онога што сам видео, јер
прави пријатељ није онај који
вам ласка, већ онај који вам каже
истину, целу истину. Међутим, неће-

Н

ског реализма, аутор жанр-сцена и великих
композиција из српске историје („Сеоба Срба”,
„Проглашење Душановог законика”). Након
28. новембра 1830. – У Београду на Та- 1906. стекао је европску славу сликајући поршмајдану у присуству кнеза Милоша и бео- трете владара и аристократа.
градског паше свечано је прочитан хатишериф
30. новембра 1977. – Умро је српски и југотурског султана Махмуда II о аутономији Ср- словенски писац Милош Црњански, један од
бије. Турци су након тога продали своја имања првака модерне српске прозе после Првог
Србима и напустили Београд.
светског рата, уредник првог модернистичког
28. новембра 1878. – Умро је Ђура Јакшић, часописа „Дан” (1919), аутор поетског романа
највећи лиричар српског романтизма и један „Сеобе”. Његово дело „Роман о Лондону” смаод најдаровитијих сликара
тра се првим великим космоXIX века. Поред поезије, која
политским романом у српској
је највреднија у његовом
књижевности.
књижевном опусу, писао је
1. децембра 1918. – Проприповетке и херојске поеме.
глашена је Краљевина Срба,
28. новембра 1950. – У
Хрвата и Словенаца (каснија
Београду је основан Музеј
Краљевина Југославија).
позоришне уметности Србије.
3. децембра 1912. – Бугар30. новембра 1939. –
ска, Грчка, Србија и Црна Гора
Стрељан је мађарски револусклопиле су примирје са Турционар Бела Кун, један од
ском у Првом балканском раоснивача Комунистичке парту. Рат је настављен 3. фебрутије Мађарске и вођа мађарара 1913, а ново примирје усске совјетске револуције
постављено је 23. априла.
1919. Претходно је ухапшен у
3. децембра 1952. – Умро
стаљинистичким чисткама и
је српски књижевник и полина монтираном процесу у
тичар, Милан Грол, дугогоСССР-у осуђен на смрт. РехаЉубинка Бобић
дишњи драматург и управбилитован је после XX конник Народног позоришта у
греса КПСС 1956.
Београду, од 1940. шеф Де30. новембра 1955. – Умро је југословенски мократске странке. До 1943. био је члан југокомпозитор Јосип Штолцер Славенски, профе- словенске краљевске владе у емиграцији у
сор Музичке академије у Београду (1945-55). У Лондону, а након споразума Тито-Шубашић
тежњи ка обликовању националног израза, ушао је у марту 1945. као потпредседник у
спојио је у свом делу елементе музичког фол- владу Демократске Федеративне Југославиклора појединих балканских народа с модер- је.
ном европском музичком техником („Балкано3. децембра 1978. – Умрла је српска глумифонија”, „Симфонија Оријента”, „Симфонијски ца Љубинка Бобић, чланица београдског Наеп”, „Песме моје мајке”, сценска музика). Рођен родног позоришта. Глумачку каријеру започеје у Чаковцу, Хрватска, 11. маја 1896.
ла је 1921. и поред бројних улога остала је за30. новембра 1957. – У Бечу је умро српски памћена као ненадмашна Живка у „Госпођи
сликар Паја Јовановић, представник академ- министарки” Бранислава Нушића.

те имати то огледало у рукама док
сам ја у животу. Наћи ћете га у мојим
списима и чинићете с њим што год
будете хтели. Или ћете га прочитати,
замислити се над његовим садржајем и из тога извући корист, или ћете
га, пак, презрети, па ће онда она
истинска српска душа, душа ваших

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

хајдука и јунака ратова за ослобођење, нестати са ваших простора. То ће
бити последња услуга коју могу да
вам учиним.
У набрајању ваших врлина нећу
морати да вам говорим о ономе што
ви називате „интелигенцијом”. Њоме
ћу се позабавити тек у деловима посвећеним вашим манама. Срећом,
ваш народ понајвише чине сељаци, а
не „интелигенција”.
Ваша нација је имала веома лепу
прошлост, после које су уследили
дуги несрећни векови. Пошто сте
основали велико царство, које је, судећи по ономе што је од њега остало, много обећавало и у своје доба
било напредно попут западних царевина и краљевина, пали сте под
превласт Турака, затим и у њихово
ропство. Да би избегли то робовање,
многи од вас су напуштали земљу и
тражили уточиште код моћних суседа, Аустроугара, али су само мењали господара. Под Турцима сте
много пропатили. Били сте раја. Цркве и манастире сте склањали под
земљу или у дивље планинске кланце, далеко од путева својих господара. Отимали су вам децу и од њих
стварали јаничаре. Од своје сиротиње сте плаћали и добар „десетак”
угњетачима. Ваши родољуби нису
могли да трпе тај неподношљиви јарам, па су потражили склониште у
шумама, у које Турчин није смео да
крочи. (…)
Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: 06 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)
www.terratravel.rs
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Заборављена прича о Доброкесу (3)

Враћање под јурисдикцију патријарха Арсенија

Б

арона Шамица, заповедника немачке посаде у Капошвару наљути несигуран одговор српског свештеника.
– Како не знаш тачно,
псето шизматичко? – урлао је Шамиц.
– Ваша екселенцијо, ми
нисмо више шизматици,
примили смо унију… –
одговори српски духовник.
– Одлично! – усхићено
се надовезао језуитски
редовник Јоанес Пренталер, члан Шамицеве пратње.
– Оче, реците ми, колики је број оних који су напустили шизматичку јерес? – обрати се католички монах пароху Стојићу.
– Па, има негде око три стотине
душа… – узврати жмиркајући српски свештеник.
– Аха, красно! А колико њих зна
наше исправно и истинито „Апостолско вјеровање”? – упита надобудни
Пренталер.
– Та, свега двоје-троје – признаде
с неким необјашњивим, лукавим погледом отац Стојић.
– Свега двоје-троје?! Па, зашто, побогу! – снебивао се негдашњи прокуратор Шопронског католичког колегијума.
– Ха, знате како је, због дивља-

Печујска унија није трајала ни пола године.
Владика Јефрем био је прогнан из Печуја и понео
титулу мохачко-сигетског епископа

штва… – насмеши се парох доброкешки.
– Видите господине бароне, овај
неуки и простоумни народ мора да се
научи реду и дисциплини. Први корак
је учињен. Примљен је у окриље једине, спасоносне, Римокатоличке и
апостолске цркве, сада је куцнуо час
да Раце коначно цивилизујемо –
обрати се Јоанес Пренталер барону
Шамицу.
Када су се порезници удаљили,
отац Никола Стојић пљуне за њима.
Печујска унија није трајала ни пола
године. Поготово од како је владика

Јефрем био прогнан из
Печуја и понео титулу
Мохачко-сигетског епископа. Од посебног значаја је био и тромесечни
боравак патријарха Чарнојевића у манастиру
Грабовац, који су 1587. године подигли избегли монаси далматинског манастира Драговић и посветили
Архистратизима
Михаилу и Гаврилу. Захваљујући утешним и поучним речима патријарха,
братија светоархангелског општежитија, на челу са игуманом Јефтимијем, попут
изгубљеног сина у Христовој причи,
признаде своје грехе и утеху нађе у
окриљу Српске православне цркве.
Охрабрени њиховим примером сви
српски свештеници Барање, Толне и
Шомођа, вратише се под јурисдикцију патријарха Арсенија.
Срби, као слободни хајдуци и мартлоси, нису признавали над собом
другог господара осим цара Леополда. Визитације представника жупаније Толне биле су учестале, али преговори са „дивљим Рацима”, како су их
најчешће називали, ретко кад би уро-

Како да живимо здравије

Kонтролисањем холестерола чувамо срце

баштина
дили плодом. Срби нису били вољни
да угарској властели плаћају порез.
Они су се увређено и бахато позивали на царске привилегије, псовали матер и оца свима онима који би се дрзнули да их подсећају на дажбине.
Било је случајева када су жупанијски
чиновници и пандури завршили у муљевитој води, у шеваром, локвањом,
жабљим раставићем и иђиротом прекривеној мочвари.
Доброкешки Срби нису много бринули о власништву и надлештву над
властелинским, жупанијским, варошким и сеоским ораницама, ливадама, ритовима, пашњацима и шумама.
Они су се вазда позивали на царске
привилегије и по своме ћефу су орали, сејали и стоку напасали. „Ако бечки цар потребује бритке јатагане доброкешких Срба, ондак нема тог горопадног човјека ко би мог’о заповиједат ђе ћемо орат и марву напасат!”
– грмели су отресито доброкешки
Раци.
Иштван Јесенски, озлојеђени секретар угарског палатина Пала Естерхазија, често се тужио како доброкешки Срби без дозволе користе земљишта његових добара Озоре и Тамашија. Јесенски је у јесен 1697. године становницима вароши Доброкес
забранио да обрађују земљу или да
напасају стоку на поседу палатина
Угарске.
Прочитавши писмо, изузев Пера
Кесића, Срби су се грохотом смејали
и ручердама ударали по коленима.
(…)
Драгомир Дујмов

животни стил

Масноће у крвним судовима могу да доведу
до инфаркта, а додатни проблем је што код
повишених вредности холестерола нема никаквих
симптома, па се последице касно установе

П

овишен холестерол у крви
озбиљно нарушава здравље и
један је од најчешћих узрочника кардиоваскуларних тегоба. Међутим, он може да буде лош и добар.
Шта тачно холестерол представља,
објашњава др Ивица Јеремић:
– Холестерол је масна материја и
саставни део ћелијских мембрана.
Синтетише хормоне надбубрежне
жлезде и полне попут естрогена и тестостерона, као и жучне соли које су
неопходне за варење масти. Мањим
делом се уноси храном, а примарно

се ствара у јетри. Лоше (ЛДЛ) честице се шире крвотоком кроз организам, а неискоришћене враћају назад
и користе за стварање жучи. Проблем настаје када је јетра оптерећена лошим холестеролом, па није у
стању да га елиминише или ЛДЛ стиже измењен због оксидације и јетра
не може да га препозна и преузме.
Тада се таложи у крвним судовима.
Kао последица се јавља атеросклероза?
што је праћено запаљењем и сужава– Атеросклероза је таложење ма- њем. Последице су смањење протока
сних материја у зиду крвног суда, крви, тромбоза, а може да дође и до
инфаркта срца и можданог удара.
Имајући у виду да је то најчешћи узрок смртности, елиминисање лошег
КОЈА ЈЕ ХРАНА ИЗВОР ХОЛЕСТЕРОЛА
холестерола је примарни задатак.
Недовољно конзумирање воћа и поврћа, а превише хране животињХолестерол може да буде и доског порекла, која садржи високе концентрације засићених масти, вребар?
меном доводи до поремећаја у организму. Да се то не би догодило, пре
– Осим ЛДЛ, ту су и ХДЛ честице,
свега би требало да избегавате жуманце, масна меса, кожу живине и пукоје заправо уклањају холестерол из
номасне млечне производе. Наравно и месне прерађевине: паштете, сапериферних ткива и крвних судова,
ламе, кобасице, виршле, све изнутрице, кавијар, путер, мајонез…
транспортују га до јетре и тако смаОд уља се препоручује маслиново и од кикирикија, док би сунцокрењују ризик од настанка атеросклеротово требало избегавати. На трпези се најмање три пута недељно препозе. Због свега што раде, зову их доручује риба, као извор омега 3 масних киселина, које значајно утичу на
брим холестеролом. Лабораторијвредности холестерола и повољно делују на крвне судове. Семе лана је
ском анализом крви установљава се
богато здравим масним киселинама, као и коштуњаво воће, али пошто
вредност ЛДЛ и ХДЛ. Тако може да
гоји, важно је да се узима у мањим количинама.
се смањи ризик од настанка кардиоваскуларних болести. Међутим, про-

блем је што особе код којих је ЛДЛ
повећан, најчешће немају никакве
симптоме, па се касно јављају лекару.
Зар никада нема пратећих
симптома?
– Веома ретко и то код пацијената
са изразито високим вредностима холестерола. Они на унутрашњим угловима очних капака могу да имају
ксантелазме, жућкасте промене које
подсећају на восак свеће. Сличне појаве понекад се јављају и на лактовима, коленима, надланицама, а садрже наталожени холестерол. Зато је
врло битно да свака особа старија од
20 година провери ниво холестерола.
Ако су добијене вредности граничне
онда је контрола потребна једном годишње, а ако су нормалне, једном у
три године. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен

Гимназијска прича

Једне вечери од наших вођа добили смо „посебан” задатак. Рекли су
нам да је тајна о чему се заправо ради, али да нас чека велика награда,
ако га извршимо. Добили смо адресу
и робу. Успут сам причао са Едом и
„Сматрам да је сада време да те упознам са
рекао му да размишљам да напустим
посао, јер се више не осећам без
стварношћу. Молим те немој се уплашити и немој овај
бедно.
ме мрзети због овога што ти будем рекао.
Место на којем је требало да се
нађемо са купцима било је ван граСхвати ме, то сам само ја!”
да. Дошли смо до једне жичане
ограде иза које се налазила стара дрвена кућа са малим двориштем,
окружена великом мочваром. Прозори су били прљави, стари и полупани.
Олуци на кући су се распадали и чинило се да могу пасти на главу свакога часа. Неке даске су испале, док су
остале биле труле; осећала се велика
влага. Из куће је допирала прљаво
жута, пригушена светлост. Чули су се
испрекидани звуци старог радија.
Неки човек се приближио прозору и
када нас је угледао са својом групом
је излетео пред нас. Разменили смо
неколико реченица. У тренутку када
су они извадили паре, а ми робу, на
капији су се појавила полицијски аутомобили. Ед и ја смо са новцем потрчали ка мочвари, а они са робом ка
црном џипу са затамњеним стаклима. У тренутку када сам се окренуо
видео сам да су пиштољи били уперени у нас.
чао ми је шта су радили. Свидела ми да смо излазили са пријатељима у
(Наставиће се…)
се његова прича, па сам одлучио да град да се напијемо и не знамо за сеТеодора Гулић,
кренем његовим стопама.
бе. Пошто сам тада био пушач, често
ученица 12-б разреда
На почетку сам диловао са Едом и сам „варио”, али дрогу никада нисам
Српске гимназије у Будимпешти
то ми је било довољно да преживим. узимао. Ед јесте понекад, али није
Ед и ја смо имали слободне дане ка- претеривао.
Фото: Милица Сталетовић

Открићу ти једну тајну (2)

„З

ашто ме плашиш? Што бих те
мрзела? Да ме ниси можда
преварио?”, прекинула сам га
збуњено. „Шта се дешава?”
Погледао ме је забринуто збуњеним погледом. Страх ми је прострујао кроз тело, нисам могла да се померим с места. Нисам знала како ћу
реаговати на то што ми буде
рекао, хиљаду мисли ми је
прошло кроз главу док није
проговорио.
„Можда би требало мало
боље да погледаш око себе.
Видела би да ти је ово место
познато”, застао је када сам
се намрштила и окренула се
око себе. Затим је наставио:
„Ти си мене упознала још
давно.”
Направио је кратку паузу и
спустио поглед на доле. „Некада сам био познат као један од вођа најопасније банде у овом граду. Диловали
смо доста тога, били смо мали „гето клан”. У стану нас је
било више, имали смо кола са
затамњеним стаклима, било
је оружја, туча, пуцњаве. Све
је то било нормално за мене.
Напустио сам факултет,
јер нисам могао да учим и придружио се тој „гето екипи”. Више ме је
интересовао улични живот. Мој најбољи пријатељ Ед напустио је факултет пре мене и придружио се тој екипи. Виђали смо се свакога дана и при-

Алекс Kиген

Н

САВЕТИ ЗА МЛАДЕ ПИСЦЕ (2)

апишите најмање педесет
кратких прича пре него што
се прихватите писања романа.
Вежбајте. Напишите неки комад.
Пробајте да препричате неке омиљене кратке приче или пролог неког
романа. Експериментишите са поезијом или фантастиком. Усавршите
основне ствари што пре, описивање
очигледног, обичних места, аутобиографске детаље. Тако ћете научити много, а опет ћете писати ствари
које касније можете да искористите.
Покушајте да пишете приче које
величају живот: будите искрени. Немојте да покушавате да „будете писац”, јер ће вас то одвести у писање
грозне просечне прозе.
Већ сам рекао да морате да читате, читате, читате, читате, читате и
пишете, пишете, пишете, али немојте да заборавите ни на дорађивање!
Дорађивање онога што сте писали,
када прође неко време, једна је од
најбитнијих ствари које се најчешће
заобилазе. Ви пишете да би неко то
читао. Ако не пишете зато, одмах
престаните и почните да се бавите
нечим другим. Да би неко читао ваше радове, морате да их објавите, а
да би их објавили морате да се навикнете да ће издавачке куће да вас
одбијају и одбијају и одбијају, десетинама, стотинама, чак и хиљадама
пута.
Издавачке куће одбијају да објаве радове из много разлога. Не-

Ви пишете да би неко то читао. Ако не пишете
зато, одмах престаните и почните да се бавите
нечим другим. Да би неко читао ваше радове,
морате да их објавите, а да бисте их објавили
морате да се навикнете да ће издавачке куће да
вас одбијају и одбијају…

мојте одмах да кренете на велике
издавачке куће, али немојте ни да
бацате одличне радове у руке кућама за које нико никад није чуо. Морате да будете у току са тржиштем
и да увек циљате мало изнад своје
лиге. Направите списак издавачких
кућа и крените од најбоље ка горим.

Када размишљате о нечему, ставите то на папир, никад не задржавајте у себи. Није увек лако написати све што вам се мота по глави, али
ако пишете половично или ако вам
нешто остане неизречено, то ће се
увек осетити у вашим радовима. Будите храбри. Писци су храбри.

Да ли је потребно велико животно искуство? Одговор је НЕ, али може да буде од користи. Сваког дана
ми не стичемо само нова искуства,
већ их и уобличавамо кроз све изоштренија искуствена чула. Ако сте
били у рату (и преживели – преживљавање је јако корисно), ако вам је
срце било сломљено, ако имате дете, ако сте доживели неку трауму,
све то и још много више, продубиће
и проширити ваша искуства, која ће
обогатити ваше приче – али то може да се постигне и читањем и мирним животом и искуством да видите
и осетите оно што сте прочитали.
Оно чему нас животно искуство
МОЖЕ научити јесте да ми нисмо
центар света и да оно што смо ми
доживели не мора свима да буде занимљиво.
Немојте још увек да дајете отказ
на послу, али пишите сваког дана,
пишите искрено, пишите, пишите,
пишите (не идите нигде без књиге),
прерађујте свари које сте написали,
дотерујте их и опет их дотерујте.
Радите тако док не почнете да
гледате свет као писац. Без обзира
шта се дешава око вас, ви ћете видети само материјал за своје приче. И
онда, када вам пљачкаш виче у лице, запамтите оно што он оговори,
али мислите само: „Ово је одлично
за моју причу! Види како се пљунуо
по бради, има тај смешан тик и чини
ми се да има око метар осамдесет,
висок је и смеђ…” 
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Будимпешта, 27. новембар 2014.

ЗАХВАЛНОСТ
Печујско-барањско српско удружење и Српска православна црквена општина града Печуја овим путем се захваљују свима који су својим прилозима, као спонзори,
допринели реализацији успешног добротворног концерта
у Печују, 16. новембра ове године.
Посебну захвалност упућујемо следећим организацијама и појединцима: Српској самоуправи Пештанске жупаније, Самоуправи Срба у Печују, Сегединској српској
заједници, Пицерији „Peppino” у Мохачу, Улагачком друштву „Haj-Ant” у Мохачу, фирмама „Vega-Impex” и
„Vagonimpex”, породици Милета и Дане Веселинов из Новог Сентивана, Љубомиру Лаићу из Печуја, цвећари Агнезе Вањур у Саланти, Арнолду Вањуру из Печуја, Јовану
Роцкову из Печуја, Радио-телевизији Војводине.

ЗЕЛЕНА ГРАНА
Међународна еко-дизајн приредба и изложба
примењене уметности, занатских производа и иновација,
траје до 14. децембра 2014.
Представљају се уметници из Канаде, Новог Зеланда,
Финске, Аустрије, Норвешке, Румуније и
Србије (Рита Шарњаи)
Стручни дан:
29. новембар, од 15.00 до 19.00 ч.
Породични дан:
14. децембар, од 15.00 до 19.00 ч.
Улаз је бесплатан!
Klebelsberg Kultúrkúria
1028 Budapest, Templom utca 2-10.
Телефон: 06 1 392 0860 • www.kulturkuria.hu

ПРЕДСТАВА
Тражим максималну посвећеност и озбиљност!
Почињемо с генералном пробом! Пажљиво пратите моје последње инструкције! – режисер је говорио гласно и брзо, док је ужурбаним и брзим корацима прелазио с краја на крај сцене.

– Хоћу да све буде по сценарију и упутствима
која сам издао! Нема одступања, нема импровизације! Дакле, када се упале светла, почињемо! – човек од педесет пет година, округлог лица уоквиреног брадом и дугом косом, низак и с великим стомаком, погледом је прелазио преко сваког актера
и постављене сценографије.
– Крећемо с генералком! Ово је драма и ваши говори морају да буду драматични! Хоћу да сваки гледалац поверује у сваку реч наше представе која је
комбинација комедије и трагедије! Публика је платила и мора да се уживи, да заборави све друго и да се
саживи с протагонистима нашег комада! – издао је
наредбу и пуцнуо палцем и средњим прстом.
Главни глумац је почео да декламује научени
текст. Трудио се да опонаша најпопуларније глум-

ИНФО СЕРВИС
EUWELD Kft.
ТРАЖИ САРАДНИКЕ
Предузеће са најквалитетнијим програмом додатних
материјала за заваривање EUWELD Kft – Rácalmas (обложене електроде, жице, шипке итд), тражи сараднике –
ТЕРЕНСКЕ КОМЕРЦИЈАЛИСТЕ, у Будимпешти и у другим
деловима Мађарске.
Ако сте динамични и марљиви, борбени и жељни успеха и напредовања, EUWELD Kft. вам пружа могућности
које се ретко указују:
– Врхунску обуку за посао који вас чека
– Константно проширење знања док год радимо заједно
– Комплетну опремљеност за посао (ауто, телефон,
опрема…)
– Могућност нелимитиране зараде
– Максималну подршку и помоћ у току рада
– Могућност напредовања у фирми
С обзиром да су власници фирме Срби, пожељно је
добро познавање српског језика, а познавање немачког,
енглеског, словачког, румунског и других суседних језика
пружа додатне могућности, због проширења делатности
у суседним земљама!
Молимо све заинтересоване да пошаљу своје пријаве
на имејл mmircic@euweld.com
У зависности од броја пријављених кандидата организоваћемо појединачне интервјуе.
СА НАМА СТЕ УВЕК ПАР КОРАКА ИСПРЕД!
ДОБРОДОШЛИ!
www.euweld.com

мало смеха
це данашњице. Говорио је час тихо, час гласно, час
брзо, час споро, час озбиљно, час се шалио. Потпуно се унео у улогу која му је, очигледно, лежала.
Деловао је као да глуми самог себе. Правио је
драмске паузе на, за то, предвиђеним местима.
Смејао се, накашљавао, вртео прстима, гледао
увис и уздисао када је то писало у сценарију.
Редитељ је стајао с његове десне стране и задовољно је поцупкивао. Све је ишло по плану. Повремено је гледао у сат и констатовао да се пролазна
времена поклапају с предвиђеним.
Затим је по драмском тексту дошао ред на тумача друге роле.
Редитељ му је дао знак да крене са својом деоницом која је била знатно краћа у односу на првака драме.
И он је успешно савлађивао задати текст и надопуњавао утисак увежбаним сценским покретима.
Дијалог двојице протагониста у прикладним костимима био је праћен немим присуством осталих
ликова, одговарајућим светлом и поставком кулиса.
По драмском тексту, разговор глумаца на сцени
био је прекидан изненадним телефонским позивима. Уследиле би њихове одлично увежбане драмске реплике и представа је текла даље.
Редитељ није ни могао, ни хтео да прикрије задовољство.
– Заиста врхунски глумци! Надмашили смо и
Станиславског! Овај телевизијски talk-show са премијером у главној улози биће моја најбоље режирана представа! Све је спремно и директан пренос
с укључењима гледалаца може да почне за петнаест минута!
Александар Чотрић

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Јаковљевић  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest 
Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: nedeljnenovine@gmail.com 
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ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирилице
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СА ЛИЦА МЕСТА
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Добротворни концерт у Печују

Песмом и музиком до новца за градњу цркве

ечујско-барањско српско удружење и Српска православна
црквена општина центра БараКако би убрзали градњу српске цркве и музејског
ње, одлучили су да приреде добротворни концерт, чији ће приход бити простора у Печују, тамошњи Срби су организовали
искоришћен за финансирање додатних радова на српској цркви која се хуманитарни концерт, уз учешће неколико познатих
увелико зида, као и за оснивање муинтерпретатора српске народне музике
зејске збирке. Печујцима су
у циљу остварења племените идеје у сусрет изашли руководиоци Радио-телевизије
Војводине, на челу са генералним директором Срђаном Михајловићем и замеником те медијске куће Миодрагом Копривицом.
Захваљујући сарадњи и
уговору између медијског
сервиса и Печујско-барањског српског удружења, 16.
новембра у печујском Центру „Кодаљ”, одржан је добротворни концерт који је
окупио бројне љубитеље
српског народног мелоса.
На почетку вечери, након
„Топџијског кола”, у извођењу Великог народног орке- Вера Матовић и оркестар Радио-телевизије Војводине
стра Радио-телевизије Војводине под управом Миће Јанковића,
У наставку добротворне приредбе, дине под руководством Миће Јанкоприсутне је поздравио др Предраг заљубљенике у српски народни ме- вића, а музичари предвођени конМандић, председник Печујско-ба- лос, међу којима су били припадници церт-мајсторима Игнацом Шеном и
рањског српског удружења. Била је то српске, хрватске, мађарске и немач- Лучијаном Петровићем, у свој реперприлика да се изрази захвалност сви- ке националности, забављале су зве- тоар су уврстили и мађарску и рума који су куповином улазница помо- зде српске естраде: Вера Матовић, мунску народну музику.
гли реализацију пројекта „Драгоцено- Радиша Урошевић и Драган Којић
Публика је два и по сата уживала у
сти Печуја”, изградњу новог српског Кеба.
предивним песмама, колима и познаправославног храма и оснивање региИзвођаче је пратио Велики народ- тим шлагерима. Програм је окончан
оналне црквено-уметничке збирке.
ни оркестар Радио-телевизије Војво- песмом „Тамо далеко” у интерпрета-

цији Вере Матовић, Радише Урошевића и Драгана Којића Кебе, а два пута
на бис позвани су чланови Оркестра
Радио-телевизије Војводине.
Концерту су, поред осталих, присуствовали и амбасадор Републике Србије у Будимпешти Раде Дробац, архијерејски намесник протојереј Лазар Пајтић, као и друге бројне угледне личности. Учесници су награђени бурним
аплаузима, а сав приход намењен је за окончање радова на изградњи светиње и
оснивање црквено-уметничке збирке.
Задовољан је био и Миодраг Копривица, заменик генералног директора Радиотелевизије Војводине, човек
који је у реализацији добротворног концерта имао
огромну улогу.
„Радио-телевизија Војводине има обавезу да шири
информације и културу у
кругу Срба у дијаспори и Срба у региону. Пошто су Печуј и Нови Сад
збратимљени градови и имамо веома
добре односе са Печујско-барањским српским удружењем и српском
православном црквеном општином,
одлучили смо да помогнемо колико
можемо” – изјавио је Миодраг Копривица за Српске недељне новине.

П. М.

У Калазу одржан још један фолклорни фестивал

Регионална смотра
српског фолклора

На традиционалној калашкој манифестацији,
српској и мађарској публици представило се
неколико српских фолклорних друштава из
Мађарске, Србије, Хрватске и БиХ

П

осетиоцима Дома културе у
Калазу, који су дошли да погледају трећи по реду „Фолк
фестивал”, најпре се у име организатора – жупанијске и калашке Српске
самоуправе, обратио председик Петар Kрунић. Он је изразио своје задовољство због великог броја гледалаца и учесника и свима пожелео пријатне тренутке уз српски народни мелос и најупечатљивије детаље наше
богате фолклорне традиције.
Фестивал је отворио Ласло Роган,
градоначелник града Kалаза. Он се
организаторима захвалио за припрему ове манифестације, а играчима за
пожртвовано прелажење дугог пута,
како би дошли на калашку манифестацију. Истакао је, између осталог,
да је Kалаз, као град, увек био национално шаролик и имао чврсту сарадњу са свим националностима у
граду.
– Част ми је што се овај фестивал

одржава у Kалазу, јер је он увек био
и биће отворен за овакве иницијативе
припадника народности – рекао је
градоначелник и свима пожелео добру забаву, а гостима из иностранства и пријатан боравак и провод у
Мађарској.
На бину су први позвани чланови
KУД-а „Рузмарин” из Чобанца, који
ове године слави десету годину свога
постојања и рада. После ове домаће
фолклорне групе, вече су својим наступима садржајно обогатили КУД
„Анђели” из Јелашнице (Србија), KУД
„Живојин Жика Мандић” из Kнежевих Винограда (Хрватска), KУД „Пронија” из Прњавора (БиХ) и KУД „Дервента” из истоименог града у Босни и
Херцеговини.
После богатог програма, током којег је публика имала прилике да види
кореографије из разних српских средина, учесницима концерта су се на
уложеном труду захвалили Петар
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Kрунић, Ласло Роган и Душан Вуковић, вођа КУД-а „Табан”, као главни
организатор вечери.
Фолклорни фестивал одржан је,
иначе, у организацији Српске самоуправе Пештанске жупаније, Српске
самоуправе Kалаза и КУД-а „Табан”, а
манифестацију су помогли Културни
и документациони центар Срба у Мађарској и Самоуправа града Kалаза.
После концерта, док су се гости и
учесници забављали уз музику „Рузмарин Фолкестра”, од Предрага Стојановића, председника KУД-а „Анђели”, сазнали смо да је овај ансамбл
основан 2008. године и да броји 75
играча.
– Долазимо са југа Србије и преферирамо брзе, живе темпераментне
игре. Веома смо се лепо провели у Калазу, посетили Будимпешту ноћу, кр-
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старали Дунавом, посетили смо Трг
хероја, Цитаделу, Рибарску кулу…
Имали смо част да присуствујемо
освећењу споменика срушене српске
цркве у будимском Табану, обишли
смо и Сентандреју и Вишеград – рекао
нам је господин Стојановић и додао:
– Када смо са колегама из ансамбла разговарали о лепоти градова, у
групи која обухвата четири европске
метрополе: Беч, Будимпешту, Праг и
Братиславу, свима се после Беча највише допала Будимпешта. Значи, Беч
је један господин, а Будимпешта је
госпођица која иде уз њега.
Наш саговорник је изразио наду да
ће дружење у Калазу прерасти у
традицију, а није крио ни очекивање
да „Анђели” ускоро поново наступају
у Мађарској.
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Р. Х.

