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ПОЛИТИКА

ЕУ кадровање

Комесар за проширење 
којег нема

У јавности се све чешће поставља питање чиме ће 
се бавити нови европски комесар за суседство и 

преговоре о проширењу Јоханес Хан, када је 
председник Европске комисије Жан-Kлод Јункер 

најавио да неће бити пријема нових чланица у 
наредних пет година

З ападни медији истичу да је Јоха-
нес Хан изгубио утицајно место 
комесара за регионалну политику, 

у чијој надлежности је расподела 
европских фондова, и добио ресор ко-
ји има више симболичан значај – поли-
тику суседства и проширења. Аустриј-
ски дипломата добро познаје западни 
Балкан и источну Европу, наводи се у 
анализи независног института Kарнеги 
Европа. Хан је 10. септембра рекао да 
је почаствован што му је поверен ре-
сор политике суседства и преговора о 
проширењу. Он је додао да му је поли-
тика суседства блиска и да на много 
начина представља наставак његовог 
рада као комесара за регионалну по-
литику који се састојао од стварања 
веза, помагања регионима да стану на 
своје ноге, унапређења безбедности, 
подстицања просперитета и промови-
сања европских вредности.

Хан је члан конзервативне Ау-
стријске народне партије. Био је ми-
нистар науке у аустријској влади од 
2007. до 2010. године и вршилац ду-
жности министра правде од 2008. 
до 2009. године. Претходно је био 
члан градске владе и парламента 
Беча. Има богато искуство и у при-
ватном сектору пошто је био члан 
одбора и касније генерални дирек-
тор групе Новоматик АГ из области 
забаве и игара на срећу. Био је и на 
управним функцијама у више ау-
стријских индустријских група. Од 
2010. обавља функцију комесара ЕУ 
за регионалну политику. Доктори-
рао је филозофију на Универзитету 
у Бечу 1987. године. Био је оптужен 
за плагирање у докторату, али је ек-
спертска комисија утврдила да ње-
гов рад није плагијат. Рођен је 1957. 
године у Бечу. 

Истраживања о рејтингу политичара

Николићева популарност 
пада, Вучићева расте

Истраживачи јавног мњења кажу да се председнику 
Србије популарност међу грађанима преполовила, а 

аналитичари као разлог наводе то што је главне 
полуге моћи препустио премијеру

П ре две године, Томи-
слав Николић је побе-
дио Бориса Тадића на 

председничким изборима, 
освојивши 49,8 одсто гласова 
изашлих бирача. Да се сутра 
одрже председнички избори 
(и да у њима не учествује 
Александар Вучић као пред-
седнички кандидат), Нико-
лић би освојио максимално 
27 одсто, показује истражи-
вање агенције „Фактор плус”, 
чије резултате преноси бео-
градска штампа. То је и да-
ље прво место и боље за девет одсто 
од Ивице Дачића, за кога неки медији 
кажу који се сам у последње време 
намеће као противкандидат.

– Kључно за пад рејтинга председ-
ника Николића је његова одлука да 
препусти кормило странке, како би 
био председник свих грађана. Он је, 
по мом мишљењу, исправно посту-
пио, али се то, нажалост, у народу ви-
ди као одступање од полуга моћи. 
Сетимо се само колику је моћ имао 
Борис Тадић као председник и Срби-
је и Демократске странке – каже 
аналитичар Владимир Гоати.

– Николићу је пао рејтинг, наста-
вља Гоати, и због тога што је очиглед-
но да све важне одлуке о инвестици-
јама, прикључењу ЕУ, стандарду гра-
ђана, доноси Влада Србије. Николић 
се држи уставних овлашћења, што ја 
такође поздрављам, али се и то у на-
шем народу види као удаљавање од 
моћи – сматра Гоати.

Истраживање „Фактора плус” 
спроведено је у телефонској анкети 
од 1. до 6. септембра на репрезента-

тивном узорку од 1.200 пунолетних 
испитаника. Са оценама Гоатија сла-
же се и Владимир Пејић, директор 
агенције „Фактор плус”.

– На рејтинг Николића утицало је 
много фактора. Између осталог, гра-
ђани виде да све важне одлуке доно-
се Вучић и Влада Србије, па су почели 
да Николића губе из вида. Није се по-
себно истицао, ни добрим ни лошим. 
Имајући у виду да је често био мета 
медијских напада, а да његова ПР 
служба није умела адекватно да од-
говори, Николићев рејтинг и није тако 
лош – каже Пејић.

Незадовољство радом председника 
изразило је 45 одсто испитаних, док је 
19 у потпуности, а 27 делимично задо-
вољно. Станислава Пак, саветница 
председника Николића за медије, сма-
тра да је ово истраживање још један 
наручен напад на председника Србије.

– Истраживање је наручено у 
оквиру кампање за непостојеће пред-
седничке изборе коју неко, у недо-
статку паметнијег посла, води у сво-
јој глави – каже Станислава Пак. 

Ко ће бити овогодишњи добитник Нобелове награде

Дачић, Тачи и Ештонова високо котирани, али папа води

Ивица Дачић, Хашим Тачи и Кетрин Ештон, према 
прогнозама кладионичара, као „мировњачка тројка” 
имају много веће шансе да постану нобеловци него, 

рецимо Владимир Путин или Анђелина Џоли, али 
они ипак не предњаче на листи кладионичара

У  чије ће руке ове године отићи 
ова, некада престижна, а по-
следњих година контроверзна и 

често оспоравана награда, биће по-
знато за месец дана. Међутим, у ве-
ликим кладионицама се одлазећој 
шефици европске дипломатије Kе-
трин Ештон, уз коју су кандидовани 

Ивица Дачић и Хашим Тачи као пре-
говарачки трио из Брисела, за победу 
дају шансе 1 према 20. Дакле за један 
уложени евро, добитак би био 20 
евра. Док, Путину, као и Анђелини 
Џоли, Међународној свемирској ста-
ници или Тонију Блеру кладионичари 
дају дупло мање шансе и квоту 1:50.

Ипак, спомену-
та тројка није во-
дећа на листи. На 
њеном врху је па-
па Фрања, а за пе-
тама му је гине-
колог Денис Му-
квеге. Овај доктор 
је предложен 
због његових на-
пора да побољша 
живот женама ко-
је су биле жртве 
сексуалног наси-
ља у Африци и 
прошле јесени је 
био фаворит на 
к л а д и о н и ц а м а , 
али је трку изгу-
био од Организа-
ције за забрану 
хемијског оружја, 
којој је Норвешки 

комитет доделио признање. Боље 
котирани од баронице Ештон су 
Едвард Сноуден, Хелмут Kол, Бил 
Kлинтон.

За овогодишње признање стигао је 
рекордан број номинација – 278, ме-
ђу којима су 231 појединац и 47 орга-
низација. До сада је направљен ужи 
избор, а у Ослу ће се следећег месе-
ца објавити име лауреата.

Kетрин Ештон, Ивицу Дачића и 
Хашима Тачија најпре су за Нобело-
ву награду за мир 2014. године пре-
дложили представници српског и 
албанског кокуса у америчком Kон-
гресу. Номинацију за исту тројку 
послале су и социјалдемократе из 
Европског парламента, због напора 
за нормализовање односа између 
„две земље”, који су створили мо-
гућност за дуготрајни мир и сарад-
њу. Износ награде је 1,2 милиона до-
лара. 
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ЖИВОТНО 
УГРОЖЕНИ ЈЕЗИК (2)

О днедавно, у свим медијима, па све ви-
ше и у свакодневном говору, појавиле 
су се нове, све више општеусвојене не-

сувислости, попут „пуно вам хвала”, „ово сте 
јако добро рекли”… Можда ће за неку годину 
бити уобичајено да је нешто „јако слабо” или 
„пуно празно”.

У једном угледном дневнику недавно се 
могао прочитати наслов да је познати глумац 
„оженио” своју колегиницу! Или, како је поли-
ција „извршила улажење” у школу трагајући за 
продавцима дроге.

Врло често се јавља да је неки министар 
обишао једну фабрику или град. Било би са-
свим логично да се упитамо, када је већ био 
тако близу, зашто их није и посетио? Слушамо 
и читамо како је важно изборити се за бољи и 
квалитетнији рад, што је очигледан плеоназам. 
Да неко лепо „свира хармонику”, пита „ко је на 
телефону”, или поручује „назови ме мобил-
ним”, то је већ сасвим уобичајено. За неколико 
дана говори се као о „пар дана”, а пар, једно-
ставно речено, значи да је нешто удвојено као 
пар ципела. Често се извештава са „задње сед-
нице” скупштине, уместо за последње седнице. 
Задње могу, рецимо, бити ноге код већине жи-
вотиња.

Посебно је занимљива претерана употреба 
латинице. Колико ми је познато, осим „Полити-
ке” и „Вечерњих новости”, све београдске но-
вине се штампају латиницом. Приликом путо-
вања по свету увек сам куповао новине на 
арапском, јерменском, јеврејском или неком 
другом егзотичном писму због успомене на 
посету земљама чији се житељи њима служе. 
Када неког у Србији упитате зашто је написао 
назив своје фирме само латиницом, често ће 
одговорити – због странаца. А шта, рецимо, 
странцима значи реч „печењара” исписана ла-
тиницом? Лепо су тај проблем решили Грци, 
Арапи и многи други народи. Путоказе и нази-
ве важнијих институција написали су прво сво-
јим писмом, а за странце и на енглеском јези-
ку.

На крају ваља поставити питање: Зашто на 
све ово тако „речито ћуте” наставници матер-
њег језика, професори универзитета, академи-
ци, писци, лектори и многи други, који би о чу-
вању и неговању чистог књижевног језика, пре 
свих осталих, требало да брину? О младим на-
раштајима, који ретко читају и књиге, а лако 
прихватају разне новотарије, неком другом 
приликом.

Родољуб Петровић

Одавно ми је постало јасно да људи склони 
постигнућима не седе и не чекају да им се ства-
ри догоде. Они иду и догађају се стварима.

Леонардо да Винчи

Ако желите да прозрете човека и да упо-
знате његову душу, не посматрајте како ћу-
ти или како говори, или како плаче, или чак ка-
ко се узбуђује племенитим идејама, него боље 
га погледајте како се смеје. Ако се добро смеје, 
знајте да је добар човек. Ја зато добро знам 
да је смех најсигурнија проба душе.

Достојевски

СВЕТИОНИК

Верификован билатерални споразум о социјалној заштити

Мађарско-српски осигураници брже до пензије
Споразум који је Мађарска верификовала прошле 

године, а Србија ових дана, даје могућност 
грађанима, који су извесно време радили у 

Мађарској и у Србији, да лакше и на више начина 
остваре право на пензију

Н ародна скупштина 
Србије верифико-
вала је на послед-

њем заседању Споразум 
о социјалном осигурању 
између Србије и Мађар-
ске. Тај документ потпи-
сан је у Будимпешти 
2013, а Мађарски парла-
мент га је потврдио још 
половином прошлог де-
цембра. Посланица Саве-
за војвођанских Мађара 
Анамарија Вичек обја-
шњава да је реч о свео-
бухватном споразуму, 
који уређује област пен-
зијског и инвалидског 
осигурања, као и здравственог, тако-
ђе и здравствене заштите, повреде 
на раду и професионалне болести, 
материнства и осигурања за случај 
незапослености.

– Поздрављамо чињеницу да су 
при изради споразума узети у обзир и 
стандарди предвиђени уредбом ЕУ, 
која уређује социјалну сигурност 
радника миграната, као и врло осе-
тљиво питање, а то је да су обе стра-
не, и она која доставља податке и она 
која их прима, дужне да те податке 
заштите од неовлашћеног приступа, 
измене и објављивања – указује по-
сланица Вичек.

По њеним речима, споразум даје 
могућност држављанима Србије, ко-
ји су извесно време радили и у Ма-
ђарској и у Србији, да на три начина 
остваре право на пензију. Прво је са-
мостално давање, што значи да лице 
које је било запослено у једној од 
две државе довољно дуго и стекло 
право на пензију, добија могућност 
да га призна и друга држава. Друга 
варијанта је сразмерно давање, па 
ако лице није било довољно дуго 
осигурано у једној држави, може се 
сабрати радни стаж и из друге. По-
стоји и трећи начин, ако поред спо-
менутог сабирања нису испуњени 

услови стицања права на пензију, он-
да би се узели у обзир и периоди 
осигурања навршених у трећим др-
жавама с којима уговорне стране 
имају споразуме о социјалном оси-
гурању.

Надлежни органи који спроводе 
тај споразум могу кори-
стити службени језик 
своје државе, али не могу 
одбити документе или 
поднеске, зато што су са-
чињени на службеном је-
зику друге стране.

– То је значајно јер се 
грађани не оптерећују 
додатним трошковима 
који су били потребни за 
оверени превод докуме-
ната – додаје посланица.

С правног гледишта, 
значајно је да извршне 
одлуке судова и надле-
жних органа признају и у 
Србији и Мађарској. Евен-
туални спорови у вези са 

тумачењем и применом тог докумен-
та решавају се споразумно, а у случа-
ју да то није могуће, на сцену ступа 
дипломатија.

Анамарија Вичек посебно истиче 
добру сарадњу двају фондова соци-
јалног осигурања у последње две го-
дине. И српски и мађарски фонд уве-
ли су саветодавне дане два пута го-
дишње, у мају и новембру, за лица ко-
ја су радила и била осигурана и у Ма-
ђарској и у Србији, или у једној од 
двеју држава. На тим саветодавним 
данима присутни су стручњаци из 
оба фонда па заинтересовани могу 
добити информације из прве руке. 

Ко је у Влади Србије задужен за дијаспору

Канцеларија угашена, управа није формирана
Председник скупштинског Одбора за дијаспору и 
Србе у региону Јанко Веселиновић сматра да је 
недопустиво што ни четири месеца од усвајања 

Закона о министарствима није формирана Управа 
за дијаспору и Србе у региону

„З атражио сам хитан пријем код 
министра спољних послова 
Ивице Дачића да би се то пи-

тање решило, јер имамо озбиљан 
притисак од наших организација из 
дијаспоре. Оне имају бројне нереши-
ве проблеме, а немају коме да се 
обрате. Уз то 30 људи из бивше Кан-
целарије за дијаспору и Србе у реги-
ону седе без посла, нема ко да им да 
било какав налог да било шта раде”, 
рекао је Веселиновић за агенцију Бе-
та.

Посланик је оценио да је то врху-
нац неозбиљности државе у односу 
према једном важном националном и 
економском питању и навео да држа-
ва мора хитно да уради нешто на том 
плану.

Веселиновић, посланик Нове демо-
кратске странке, казао је и да је исте-
као мандат Скупштини дијаспоре и 
Срба у региону и да би требало да се 
организују нови избори.

„То нема ко други да организује 
осим те управе која још није форми-
рана, а без те скупштине не постоји 
могућност институционалног пред-
стављања дијаспоре и Срба у регио-
ну, која има овлашћења да предлаже 
извршној и законодавној власти одре-
ђене мере које се њих тичу”, рекао је 
Веселиновић.

Према његовим речима, по новом 
Закону о министарствима досада-
шњу Канцеларију за дијаспору и Ср-
бе у региону требало је да замени 
управа при Министарству спољних 
послова.

„Међутим, од доношења закона до 
данас су протекла четири месеца, а 
управа још није формирана. То пред-
ставља озбиљан проблем за решава-
ње бројних питања која се односе на 
дијаспору и Србе у региону”, рекао је 
Веселиновић.

Посланик је казао да је Србија ме-
ђу земљама са највећим процентом 

дијаспоре у односу на број становни-
ка и да око четири милиона Срба жи-
ви ван граница Србије. Навео је и да 
је као председник Одбора за дија-
спору и Србе у региону три пута звао 
потпредседника владе и министра 
спољних послова Ивицу Дачића да 
дође на одбор и објасни у чему је 
проблем и зашто управа још није 
формирана.

„Три пута је послао генералног се-
кретара министарства Вељка Одало-
вића. До данас нисмо добили одго-
вор, осим да се чека”, казао је Весе-
линовић. 

Јанко Веселиновић
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Древни обичај у Жупанији Толна

Времена долазе и пролазе, 
„Пударина” остаје

Срби у Медини и данас чувају обичај познат под 
називом „Пударина”, како се некада звало чување 
винограда, у време када грожђе почиње да зри

П рема традицији која се у Ме-
дини још негује, у време зрења 
грожђа девојке одлазе у коли-

бе у виноградима, које претходно 
окрече, уреде и припреме за дужи 
боравак. Већина одлази у своје вино-
граде, а газде са по неколико јутара 
винограда унајме пударе да им до 
бербе чувају винограде од чворака и 
крадљиваца.

Много старих обичаја је ишчезло, 
али је свакако похвално да малоброј-
ни Срби у овој насељу у Толни чувају 

пударски обичај са жељом 
да он и даље живи.

Породица Алексе Сокића 
је овом приликом одлучила 
да организује све у свом ви-
нограду. Нажалост, обилне 
кише нису дозволиле чува-
рима обичаја да се попну до 
винограда, па је зато тради-
ција настављена у згради 
старе српске вероисповедне 
школе. Мединским Србима 
придружили су се и пред-
ставници српске заједнице 
из Борова у Хрватској, пред-

вођени Радетом Босићем, председ-
ником културно-уметничког друштва 
из Борова.

Тридесетак гостију и домаћина ве-
селило се уз мединско вино и специ-
јалитете српске кухиње, а током дру-
жења су евоциране успомене везане 
за пударину. Чување овог обичаја по-
држало је Министарство за људске 
ресурсе, које је у више наврата фи-
нансирало реализацију оваквих про-
грама Мединчана.

П. М.

Са седнице Српске самоуправе у Чанаду

Дефинисане приоритетне 
акције за наредни период

На претпоследњој седници у овом 
четворогодишњем мандату, представничко тело 

Срба у Чанаду, које предводи Фрањо Колар, 
разматрало је актуелне потребе локалне српске 
заједнице и могућности да се планирано оствари

С весни малобројности српског 
живља у Чанаду и недовољног 
броја младих који би се могли 

друштвено ангажовати у интересу 
заједнице, чланови Српске самоупра-
ве су саставили листу својих потреба 
и планова, али и ону на којој се нала-
зе приоритети. Намера им је да их 
предају Јаношу Лазару, посланику 
Мађарског парламента и министру 
који води Уред премијера.

Бирано тело Срба у Чанаду размо-
трило је и усвојило полугодишњи фи-
нансијски извештај, који су прихвати-
ли и надлежни у економату самоу-
праве. Ово представничко тело Срба 
ће помоћи месну основну школу из-
носом од 50.000, док је за забавиште 
намењено 30.000 форинти. Средства 

ће бити обезбеђена и за акције које 
ће бити реализоване у сарадњи са 
Српском православном црквеном оп-
штином. Ово се пре свега односи на 
одржавање српског православног 
гробља у селу и порте српске цркве.

Током седнице је било речи и о ок-
тобарским мањинским изборима. Го-
сподин Сава Гедош, досадашњи пот-
председник бираног тела Срба, изјавио 
је да се неће кандидовати, што значи 
да ће трочлано тело у следећем ман-
дату имати новог потпредседника.

Седница је окончана договором да 
се ускоро одржи последња седница 
на којој ће бити поднет извештај о че-
творогодишњем раду, а затим ће 
уследити забаве.

Предраг Мандић

Српска основна школа у 
Батањи је на јубиларним 
25. сусретима угостила 
децу из Деске, Чанада, 

Сирига, Ловре и 
Будимпеште, док је 

долазак деце из 
Сегедина ове године 

изостао

Т радиција сусрета ученика и на-
ставника српских школа у Ма-
ђарској установљена је од 1989. 

године, када су се први пут, управо у 
Батањи, састали ђаци и запослени у 
српским школама у Поморишју. Ова 
манифестација се из године у годину 
селила и мењала своје домаћине, а 
пре неколико година овом окупљању 
прикључиле су се и српске школе из 
Ловре и Будимпеште.

Српска основна школа у Батањи је 
на овим јубиларним 25. сусретима, 
угостила децу из Деске, Чанада, Си-
рига, Ловре и Будимпеште, док је до-
лазак школараца из Сегедина ове го-
дине изостао. Малишани су се у пре-
подневним часовима окупили у школ-
ској згради, а речи добродошлице 
упутила им је директорка Вера Пе-
јић-Сутор, пожелевши свима леп 
провод и дружење са вршњацима.

Домаћини су гостима показали 
школску зграду, након чега су у 
школском дворишту заједно испро-
бали различите видове забаве и 
игре. Док су једни играли фудбал, 
други су скакали на трамбулини, 
играли су ластиш и стони тенис, 
спуштали се низ тобоган, љуљали, 
клацкали итд. Укратко, свако је про-
нашао игру за себе. Деца су се кроз 
игру дружила и, како то обично би-

ва у њиховом узрасту, брзо склапа-
ла нова познанства.

Многи малишани су пожелели да и 
њихова школа изгледа као батањска, 
што је домаћинима веома пријало. 
Уследио је обилазак Српске право-
славне цркве и знаменитости Батање. 
Након ручка малишани и њихови пе-
дагози су се преселили на градске ба-
зене, где су провели поподневне сате. 
Батањци су за своје госте припреми-
ли и занимљив квиз. Шест екипа оку-
шало се у шаљивим играма: правили 
су мумије, фризуре и еколошке креа-
ције.

Екипа из Сирига је ове године била 
најбоља и заузела прво место. Учени-
ци из Будимпеште су након квиза 

Сусрети ученика и наставника српских школа у Батањи

Едукативни и забавни програми за српске ђаке

приредили мало изненађење за све 
присутне, јер су професорка Оливе-
ра Младеновић-Мунишић и њен Ма-
ли хор извели неколико песама и раз-
веселили основце, који су им узвра-
тили громогласним аплаузима.

Али, то није био крај дружења. 
Оно најбоље тек је уследило – ку-
пање и брчкање на базенима. Дома-
ћини су се побринули и за ону децу 
која нису желела да се купају, тако 
да су могла да бирају између спор-

това на сувом и израде ручних ра-
дова. Педагози су такође, искори-
стили време за дружење и размену 
искустава.

У знак сећања на овај сусрет дома-
ћини су свим учесницима припреми-
ли поклоне – хемијску оловку и маји-
цу, које ће их подсећати на дан про-
веден у Батањи са новим другарима. 
Све њих, поред игре, спаја и учење 
српског језика.

Станислава Ђенеш-Екбауер
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ЕДУКАЦИЈАОдржана трећа Радионица креативног писања СНН-а

Како забавити, подучити и изненадити читаоце
„К о год жели да своја осећања 

преточи у речи, зна да је пи-
сање магичан посао. Иако се 

данас о књигама и писцима најчешће 
говори са позиција материјализма – о 
броју продатих књига и тиражима, 
људи од пера знају да је писање на-
дахнуће и вокација, узбуђење када 

се човек нађе сам пред белим папи-
ром или екраном. И сам се, можда 
тек сада у својим четрдесетим, и по-
сле тринаест објављених романа, 
усуђујем да кажем да сам писац”. 
Овим речима др Миомир Петровић, 
универзитетски професор и један од 
водећих писаца београдске издавач-
ке куће „Лагуна”, отворио је Радио-
ницу креативног писања, која је на 
Универзитету ЕЛТЕ у Будимпешти 
одржана 10. и 11. септембра.

Госта из Београда и све полазнике 
поздравили су најпре др Александер 
Урком, предавач на Смеру за српски 
језик и Драган Јаковљевић, главни и 
одговорни уредник СНН-а, напоми-
њући да је ова едукативна радиони-
ца постала вишеструко корисна тра-
диција која ће свакако бити наста-
вљена и наредних година.

Учионица Смера за србистику била 
је испуњена до последњег места по-

лазницима, а присутни су с пажњом 
слушали излагање искусног предава-
ча, који је умео да држи пажњу, заин-
тересује, па и насмеје своје слушао-
це, баш као што то чини и у својим 
романима. Прилику да о креативном 
писању нешто више науче, поставе 
предавачу занимљива питања и раз-
мене своја размишљања о томе шта 
је то добра писана реч, искористили 
су ученици Гимназије „Никола Тесла, 
студенти и предавачи са споменутог 
факултета, неки од сарадника Срп-
ских недељних новина, али и више чи-
талаца овог листа, који су заљубље-
ници у писану реч и добру књигу.

Као у неком од својих романа, Ми-
омир Петровић је „увлачио” слушао-
це у своју причу, не нудећи готов ре-
цепт за добро написано штиво, већ је 
полазнике подстицао на размишља-
ње. Они су тако постајали део дво-
дневне приче о томе како забавити, 
подучити, држати читаоце у неизве-
сности, продужити напетост и посте-

пено откривати „тајне”, али и пренети 
поруку која није очигледна.

– У писање се улази са страшћу, 
али се рукопис писцу на том путу 
обично „отме” и почне да живи свој 
сопствени живот, па он током писања 
и не слути где ће га то путовање 
одвести. Вешт писац се труди да сво-
ју поруку сакрије и читаоцу остави 
да се до те поруке пробије сам, до-
живи катарзу и прочисти се, покуша-
вајући да пронађе што оригиналнији 
приступ и креира уметничко дело 
што веће сензибилизације. Добар пи-
сац нуди систем шифара, али шифар-
ник „склони” негде на страну – обја-
шњава Миомир и каже:

– Писац жели да своја осећања 
слика бојом, мирисом и укусом, са 
жељом да читалац „гута причу” до 
самог краја и не испушта књигу из 
руке. Писац мора да познаје живот, 
да пробуди наше интересовање, да 

говори о ономе што се десило и оно-
ме шта ће то произвести, да постави 
јасне ликове и говори о могућим љу-
дима. Он не бира оно највидљивије, 
јер је предвидивост најгори неприја-
тељ креативног писања. „Заводљи-
вост” писца почиње онда када прича 
„искочи из зглоба” и читаоци постају 
саучесници, а приповедач додаје са-
стојке постепено и „крчка” своју при-
чу постижући убрзање. Ипак, добар 
писац зна када да смири страсти, по-
вуче кочницу и приведе причу крају.

Као искусан професор, Миомир 
Петровић је управо погодио када да 
својим слушаоцима понуди предах и 
остави времена за њихова размишља-
ња и питања.

У разговору са домаћинима и по-
лазницима желели смо да сазнамо 
њихове утиске са ових програма, од-
носно шта су им били мотиви за до-
лазак на радионицу.

Ивана Миљак, лекторка на Смеру 
за српски језик Катедре за слависти-

ку, која је од 1. септембра ове године 
почела свој ангажман на овом уни-
верзитету у Будимпешти, објашњава 
да ће ово сигурно помоћи и унапре-
дити свакодневни рад са студентима, 
који су захваљујући оваквим радио-
ницама богатији и спремнији да уче и 
напредују.

Александра Живановић ученица је 
12/б разреда Српске гимназије и 
уредница школског листа „Гимназија-
лац”, своје учешће у радионици обја-
шњава овако:

– Радионица је забавна и понудила 
нам је многе нове идеје. Била сам и 
прошле године, а у међувремену сам 
са другарицом Миланом Мотиком 
написала сценарио за школску пред-
ставу „Пантљике”. Размишљам да по 
завршетку гимназије студирам дра-
матургију. Другарица и ја искористи-
ћемо ову прилику и за интервју са по-
знатим писцем за наш школски лист.

Студенткиња Хана Чамџија воли 
да пише и о креативном писању учи-
ла је још у средњој школи. Сада је на 
другој години факултета, на Смеру 
за турски језик и књижевност, а као 
други изборни предмет изабрала је 
српски.

– Овде сам чула неке добре идеје и 
моћи ћу то да користим у свом раду. 
Мислим да је професор направио до-
бру везу између суштине и начина 
преношења поруке. Свидели су ми се 
веома цитати из античке књижевности 
и филозофије, који су увек актуелни.

Добрила Боројевић

Дводневну креативну радионицу, намењену свима 
који имају жељу да се посвете писању на српском 

језику или се писаном речју већ баве, организовале 
су Српске недељне новине, у сарадњи са Смером за 

српски језик Универзитета „Лоранд Етвеш” 
у Будимпешти

Др Александер Урком:

ПРИЛИКА И 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЈЕЗИЧКОГ ЗНАЊА
Предавач на Смеру за Српски је-

зик на Катедри за славистику ЕЛТЕ 
Универзитета др Александер Урком, 
такође истиче предности овог вида 
едукације:

– Наши студенти су на различи-
тим нивоима језичког знања и ова-
кве прилике да учествују на зани-
мљивим радионицама и присуству-
ју промоцијама нових романа савре-
мених српских писаца, прави су на-
чин да своје језичко знање унапре-
де. Колеге на одсеку и ја, свакако 
ћемо настојати да појачамо односе 
са матицом у том смислу и будемо 
што отворенији за овакве догађаје 
којих ће у будућности бити више.

Јулијана Которчевић:

ДОЋИ ЋЕМО ПОНОВО
Професорка српског језика и ди-

ректорка Ђачког дома при Српској 
школи у Будимпешти, Јулијана Ко-
торчевић, топло препоручује да сви 
они који овога пута нису искори-
стили прилику да присуствују овој 
интересантној радионици, то учине 
када она буде поново организована. 
Према њеним речима, ово је сјајна 
прилика и за ђаке и за наставнике, 
као и за све остале, да науче нешто 
више о креативном писању, али и да 
постану захтевнији читаоци.

Проф. др Миомир Петровић

Део полазника овогодишње Радионице креативног писања
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ПОГРЕШНА ПРОЦЕНА
Банатско перо 2013, прва награда

О волико речи нисам видео у животу. 
Отворићу очи и све ће нестати. Оно 
што видим са унутрашње стране 

капака је цео мој живот. Отворићу очи, и 
ништа неће нестати. Напротив, биће још 
горе.

Док сам улазио у зграду чуо сам како у 
хаустору лају пси. То ми је личило на апла-
уз који сам синоћ добио. Сео сам, као сва-
ки дан већ двадесет и две године за своју 
црну, препарирану, сјајну животињу. Kао 
дечак сам одустајао од клавира. Сетио 
сам се пода од трулих дасака и зелених 
врата у музичкој школи. Професор клави-
ра мирисао је на буђ и колоњску воду, ми-
слио сам да то мирише музика. И моје сви-
рање било је плесњиво и старачко, одра-
слима се свиђало. Имало је тачност и ода-
ност механичке лутке. Сетио сам се да 
сам док су други вежбали гледао у поча-
ђавелу паучину. Паук из ћошка јео је то-
нове да би од њих плео мрежу. Могао сам 
да видим како ножицама прави величан-
ствену, глуву симфонију. Савио сам главу и 
укрстио прсте. Направио сам пет грбавих 
мостова од костију и срушио их. Враћао 
ми се осећај страха и будности, ходао сам 
по ивици ножа. Данас почињем отворени 
рат!

Спустио сам руке на дирке и притиснуо 
их све одједном. Думмм! Жице су вибри-
рале, ехо је запосео шупљину, дрво се опи-
рало. Тон се проширио зракасто, од центра 
до ћошкова собе. Почео сам Шопеновом 
полонезом. Свирао сам је много пута, али 
никада тако добро. Ц-мол. Видео сам, под 
затвореним капцима дрен, и велико лишће 
како се припија уз прозоре. После часова 
гађали смо се кестењем. Велики лук – Е-
мол, и ја сам већ младић, са неприкосно-
веним талогом детињства. Лица су ме пра-
тила као безгласна лелујава хорда.

Почео сам да свирам делове компози-
ције коју нисам никад могао да уловим. 
Време је могло да стане у капљу из чесме 
која се тешко и бесомучно издужује док 
не упадне у чашу. Ипак, било је испресеца-
но на безброј ритмичких јединица и пулси-
рало је у низу тонова: видео сам рушевно 
степениште, мехуре у леду, блесак зуба. 
Велики бели траг у белом снегу.

Између два трептаја светови су бучно 
дисали. Сваким тоном сам се све више за-
плитао у фину, модру кучину, обрћући се 
око своје осе. Брисао сам и брисао године 
непрепознавања. У мом честом сну руке 
ми никад више неће бити празне. Мелоди-
ја ме је силовито вукла сновидним улица-
ма, држао сам је за узде док ме је провла-
чила кроз пукотине на зиду, кроз кључао-
нице, иглене уши. Њен галоп био је заглу-
шујућ, нисам стизао да дишем. Завршио 
сам у крешенду. Славећи победу горе на 
најбољој осматрачници, гледао сам са 
презиром звук како одлази, пузећи. А онда 
је постало ужасно тихо, толико тихо да 
сам морао да задржавам дах. Нисам се 
мицао седећи на самој ивици столице.

Одједном, чуо сам оштрицу сенке како 
пада тик поред мог ува. Осетио сам да ми 
се кошуља кваси. У самртном страху, у по-
лумраку, спустио сам главу и видео – на 
мојим грудима блистала је пространа рана 
тишине. 

У току је Месец српске културе

Музички, позоришни, ликовни и књижевни 
програми на сценама широм Мађарске

Поруком „Градимо мостове”, у малој сали 
будимпештанске Музичке академије „Ференц Лист” 
свечано је отворена културна манифестација која 

ове године обележава петогодишњи јубилеј. 
Музиком Ансамбла „Вујичић” и мултимедијалним 
пројектом „Сербиан џез, бре” започела је серија 

програма која ће трајати до 10. октобра

У присуству бројних угледних 
званица из Србије и Мађарске, 
представника дипломатског ко-

ра, цркве и медија, Месец српске кул-
туре је отворио амбасадор Републи-
ке Србије Раде Дробац. Обраћајући 
се домаћинима и гостима, он је иста-
као да Срби у Мађарској и овом ма-
нифестацијом показују колико чувају 
своје обичаје и традицију.

– Захваљујем се Мађарској држа-
ви на помоћи коју пружа српским ин-
ституцијама овде, а такође желим да 
истакнем да то исто чини и Србија, у 
којој живе бројни припадници разли-
читих националних мањина – иста-
као је, поред осталог, амбасадор 
Дробац и уједно се захвалио Култур-
ном и документационом центру Срба 
у Мађарској на петој по реду мани-
фестацији ове врсте.

У има Владе Мађарске, присутне је 
поздравио др Тибор Федор из Мини-
старства за људске ресурсе Мађар-
ске, који је подсетио чиме све данас 
располаже српска заједница у Ма-

ђарској. Набројао је које политичке, 
друштвене, културне и духовне срп-
ске институције делују у Мађарској, 

како су организоване и финансиране, 
што Србима у Мађарској свакако ни-
је непознато. Ипак, гост је ово подсе-
ћање изнео како би на тај начин ука-
зао на напоре које мађарска држава 
чини како би обезбедила услове за 
рад ових институција.

Милан Ђурић, директор Културног 
и документационог центра Срба у 
Мађарској, који је и главни организа-
тор ове манифестације, истакао је 
потребу јачања веза са матицом, пре-
зентације културног наслеђа суна-
родницима у Мађарској, али и отва-
рања српске заједнице према окру-
жењу.

– Зато је битно да градимо мосто-
ве, а ово је један од начина да то чи-
нимо – нагласио је Ђурић.

Пета по реду манифестација, у 
оквиру које се већ смењују књижевне 
вечери, концерти, изложбе, позори-
шне представе, филмови, програми 
за децу, фолклор и мода, започела је 
наступом домаћег Оркестра „Вуји-
чић”, који је добитник и Кошутове на-
граде, као највећег признања за до-
стигнућа у области културе и умет-
ности у Мађарској. Централни про-
грам вечери био је наступ музичара 
из Србије и њихов мултимедијални 
пројекат „Сербиан џез, бре”.

Гостујући уметници представили 
су свој вишегодишњи мултимедијал-
ни, ауторски и извођачки пројекат, ко-
ји је до сада реализован у више зема-
ља и градова, а овом приликом по пр-

ви пут је приказан публици у Мађар-
ској. Овај састав користи музичко на-
слеђе простора на коме ствара, а ре-
пертоар је сачињен од ауторских, али 
и композиција прослављених српских 
џез музичара и народних песама.

Дан након успешног концерта, чла-
нови бенда „Сербиан џез, бре” отво-
рили су у Српском културном центру 
изложбу посвећену музици и музича-
рима које прате и воле. На овај начин 
је пројекат, који је овај београдски 
састав представио, објединио два 
уметничка медија – музички и визу-
елни. Публика је имала прилику да 
погледа атрактивну поставку слика 
на свили, аутора Ивана Грлића.

Д. Б.

Амбасадор Раде Дробац Милан Ђурић

„Сербиан џез, бре”

Ансамбл „Вујичић”
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Прво гостовање КУД-а из Батање у овој сезони

Регионална смотра српског фолклора у Араду

О најновијој представи Српског позоришта у Мађарској

И мада се с Натом није опро-
стио нико (видели су је како 
посматра трг с прозора изнад 

Музеја), писац, тај други Петар који 
зна да није Свети, а издаје се за ре-
жисера, измешао је звуке, слике и 
прилике, помешао „Битлсе” и хипи-
ке, Србе у Мађарској и празнично 
коло у порти Преображенске цркве, 
Тихомира Вујичића и Ђуру Чолића, 
патријарха Чарнојевића и Пају Јова-
новића, велике лађе и даљинске 
управљаче и насмејао нас до суза, 
баш онда када нам је кнедла хтела 
застати у грлу.

Када би сви наши јунаци имали та-
кве писце, да им славе рођендане и 
обележавају годишњице матуре, да 
се забрину и да их траже, па да их са-
хране како доликује и пошаљу „Ја-
вор” да пева „Господи помилуј”… Ка-
да би сви писци, као Милошевић, во-
лели да с лаптопом на сцени седе до 
Светог Петра, онда би експлозије на 
екрану преживљавали главни јунаци, 
враћали се оптанти и на Тргу код 
златног крста увежбавали Преобра-
жењску представу, учитељице дово-
диле екскурзије код Добре воде, 
глумци певали Сентандрејску химну 
„Ми же Сентандрејци”, баш као ови, 
мешајући ноте са „Бамбином” Тама-
ша Чеха.

Када би свако позориште на свету 
имало сцену без завеса, терасу за пу-
шење, публику која пије домаће вино, 
добре односе с медијима и једну Зо-
рицу, Катицу, Катарину, Јосу, Тибора, 
Милана и Перу, онда би оно било оа-
за смеха, вртлог емоција, мултимеди-
јални перформанс, биоскоп и књи-
жевно вече, концерт и промоција (или 
„тромоција”) и звало се – Српско по-
зориште у Мађарској.

Представа „Опело Главате Нате”, по 
тексту и у режији Петра Милошевића, 
изведена је у 13. септембра ове годи-
не, на позоришној сцени у Српском 
културном центру у Будимпешти, у 
оквиру манифестације „Месец српске 

културе”. Публика је аплаузом награ-
дила труд глумачке екипе коју су чи-
нили: Зорица Јурковић Ембер, Катица 
Шокац, Милан Рус, Јосип Маториц и 
Тибор Ембер, а у улози наратора и ре-
жисера појавио се сам писац Петар 

Главата Ната и два Петра
Благо Нати! Али не зато што је Главата, већ зато 
што има два Петра. Један јој је лепо прегледао 

папире и хтео да је лађом пошаље у рајску 
Сентандреју, а други ју је тражио преко новина, 

међу мртвима и живима. Када је нашао само име на 
крсту сентандрејског гробља, одлучио је да јој 

направи сценско опело

Милошевић, по чијем је делу „Ми же 
Сентандрејци” представа и настала.

Директор Српског позоришта у 
Мађарској Милан Рус овако обја-
шњава радњу представе и њен нео-
бични жанр:

– Ја се овде појављујем у улози 
Светог Петра, а и свирам на хармони-
ци музичке деонице. Петар Милоше-
вић, са којим годинама сарађујемо, 
замислио је ово као мултимедијални 
перформанс. Овде има и музике и пе-
сме, приказан је филм у којем се по-
јављују људи које смо сви познавали, 
а чује се и Сентандрејска химна „Ми 
же Сентандрејци”, како гласи и назив 
романа. Могло би се рећи да је ово 
нека врста комбинације позоришта и 
промоције.

Писац Петар Милошевић за СНН 
каже да више година ради са истом 
екипом и да се не бави класичним по-
зориштем.

– Овде нема класичног драмског 
текста, већ су за ову прилику изме-
шани ликови, позориште, музика, 
филм. Током постављања представе 
на сцену, дело се формира тако што 
ја обично дођем са почетном идејом, 
а онда у заједничком раду са глум-
цима стигнемо до „позоришног риту-
ала”, као што је то овде случај. Ово је 
заправо позоришна адаптација одло-
мака из мог романа „Ми же Сентан-
дрејци” у којем ја на 10. страници об-
јављујем да је нестала Главата Ната, 
која је живела од 1930–2014. године. 
Мислио сам да је ред и био сам ду-
жан према лику којег сам створио, 
да му сада, када је та година дошла, 
одржим опело – објаснио је Мило-
шевић.

Добрила Боројевић

Н акон краће летње паузе, члано-
ви КУД-а „Суферини” из Бата-
ње поново су започели пробе 

својих кореографија. Прошлогоди-
шњу сезону окончали су заједничким 
дружењем у локалном кафеу, где им 
је управа друштва припремила изне-
нађење: чланови „Суферина” добили 
су нове народне ношње. Српска ме-
сна самоуправа из Батање и господин 
Петар Видицки, познат као велики 
српски дародавац, помогли су да се 

обезбеде средства за куповину но-
шњи.

Пробе су почеле крајем августа, јер 
су на видику били и први наступи у 

септембру месецу. Прво заказано го-
стовање било је у Араду, 12. септем-
бра, поводом одржавања Дана српске 
културе. Редовном пограничном са-

радњом две српске заједнице, о којој 
смо у више наврата писали, може да 
служи на понос обема странама.

Срби из Арада су овом приликом 
угостили и чланове КУД-а „Бриле” из 
Беочина, тако да су се на једном ме-
сту нашла три друштва. За то је сва-
како најзаслужнији Српски фолклор-
ни камп у Батањи, где су се играчи 
упознали и из године у годину јачају 
пријатељства.

Публика у Араду је те вечери ужи-
вала у српском фолклору, почевши 
од војвођанскх игара, па до ритмова 
са југа Србије. „Суферини” су се пу-
блици представили кореографијом 
„Брусник”, коју је поставио Љубомир 
Миле Вујчин. Овај кореограф ће 
ускоро на сцену поставити још једну 
кореографију и тако обогатити ре-
пертоар друштва.

Огњен Крстић, председник, и Дра-
ган Воштинар, потпредседник Савеза 
Срба у Румунији, овом приликом су 
доделили захвалницу представници-
ма КУД-а „Суферини” из Батање, у 
знак захвалности за изузетан допри-
нос очувању и промовисању српске 
културне баштине. Након културно-
уметничког програма дружење је на-
стављено уз песму и игру, која је и 
овога пута спојила Србе из све три 
суседне државе.

С. Ђ.

Поводом одржавања Дана српске културе у Араду, 
Културно-уметничко друштво „Суферини” из 

Батање, гостовало је у Румунији, чиме је настављена 
вишегодишња интензивна сарадња српских 

ентузијаста из ова два града
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
18. септембра 1739. – Потписивањем 

Београдског мира окончан је рат Аустри-
је и Турске, који је почео 1736. Аустрија 
потиснута са Балкана, Турска се вратила 
на Дунав и Саву.

19. септембра 1802. – Рођен је мађар-
ски револуционар Лајош Кошут, вођа Ма-
ђарске револуције 1848. и рата за неза-
висност од Аустрије, гувернер ослобође-
не Мађарске од априла до августа 1849. 
године.

19. септембра 1814. – 
У Пожешкој нахији у Ср-
бији почела је Хаџи Про-
данова буна. Устанак под 
вођством игумана Пајси-
ја и Хаџи Продана про-
ширио се и на Крагује-
вачку и Јагодинску нахи-
ју.

19. септембра 1914. – 
Почела је битка на Мачко-
вом камену у Првом свет-
ском рату. Након четво-
родневних борби, над-
моћнија аустро – угарска 
војска присилила је Србе 
на повлачење.

21. септембра 1846. – Рођен је српски 
политичар и писац Светозар Марковић, 
оснивач социјалистичког покрета у Ср-
бији и први теоретичар реализма у срп-
ској литератури.

22. септембра 1882. – Умрла је срп-
ска сликарка Катарина Ивановић, прва 
женачлан Српског ученог друштва. Сли-
кала је портрете, историјске жанр-ком-
позиције и врло успешне мртве природе. 
Неке њене слике су међу најбољима у 
српском класицизму, попут „Портрета 

књегиње Персиде Карађорђевић”, „Ауто-
портрета”, „Корпе с грожђем”.

22. септембра 1993. – У јеку једне од 
највећих инфлација забележених у свету, 
СР Југославија је донела закон о деноми-
нацији националне валуте, према којем је 
од 1. октобра милион динара вредео један 
динар.

23. септембра 1687. – У борби са Тур-
цима, приликом напада на Дувно, погинуо 
је ускочки војвода Стојан Јанковић, војни 
старешина Равних Котара у млетачкој слу-
жби. Опеван је у народној песми „Ропство 
Јанковић Стојана”.

23. септембра 1840. – 
Црногорци су на Мљетич-
ку, на Дурмитору, убили 80 
турских војника и мусели-
ма Смаил-агу Ченгића, ко-
ји је кренуо да скупља ха-
рач. О том догађају хрват-
ски песник Иван Мажура-
нић испевао је херојски еп 
„Смрт Смаил-аге Ченгића”.

23. септембра 1893. – 
У Београду је стављена у 
погон прва јавна елек-
трична централа у Србији.

25. септембра 1345. – 
Након три године безуспе-

шних покушаја, српски цар Душан освојио 
је Сер, чиме је дошао у посед путева који 
су водили у Тракију и ка полуострву Хал-
кидики, где се налази Света Гора.

25. септембра 1823. – Српском писцу и 
језичком реформатору Вуку Стефанови-
ћу Караџићу додељен је почасни докто-
рат Универзитета у Јени.

25. септембра 1897. – Рођен је српски 
писац Александар Вучо, један од оснива-
ча надреалистичког покрета у Србији из-
међу два светска рата, творац модерне по-
езије за децу. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu

Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

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

Катарина Ивановић

И како то бива кроз историју и 
других народа страдалника, и 
москопољски Цинцари су тра-

гични крај своје престонице преживе-
ли сходно својој сталешкој позицији, 
односно материјалним могућности-
ма. Они најбогатији са „престоницом” 
су се опростили још за време првог 
напада хорде јањинског паше. У зави-
чају су оставили стада и пастире, а 
они су сами или са члановима уже 
породице прибежиште потражили у 
некој од балканских, па и европских 
престоница.

Одлазили су махом тамо где су 
већ започели уносне трговачко- бан-
карске послове или намеравали да 
започну какав бизнис. У том перио-
ду, између 1723. и 1867. године уда-
рани су темељи великих балканских 
градова. Игром случаја, управо ће 
грамоски и москопољски Цинцари 
бити кључни носиоци развоја тих 
градова.

Већ богати и вични градском живо-
ту и таквом опхођењу са староседео-
цима, Цинцари су за кратко време 
постајали перјанице укупног живље-
ња у дотадашњим турским касабама. 
Летописци потенцирају њихове „го-
сподске манире” који су полако „ју-
родиве Балканце” претапали у „мање 
сирове” грађане потоњих престони-
ца.

Суочени са истином да им више не-
ма повратка у постојбину албанских 
и грчких планина, Цинцари су све сво-
је умеће, знање и богатство концен-
трисали у пословима у новој отаџби-
ни. У томе су толико били истрајни да 

су на пример српске паланке Бео-
град, Земун, Нови Сад, Панчево… 
„погрчили”. „Ходати грчки”, бити „љу-

базан и тих као Грк” било је пожељно 
и прихватљиво. Виђенији, ученији и 
богатији Срби се нису либили да се „у 

свему понашају по грчки”. Мода је 
отишла толико далеко, како пише По-
повић, да је и унука Kарађорђева до-
била име Kлеопатра.

Заједно са уљудним понашањем, 
Цинцари су у српским градовима ор-
ганизовали велелепне балове и про-
славе, зидали летњиковце и раскошне 
куће и дворове. Донели су они и део 
своје нарави, трудољубивост, лука-
вост и грамзивост и све оно што ће их 
потом, с временом, гурати ка пери-
ферији сопственог постојања.

Буђење национализма у народи-
ма међу којима су се Цинцари зате-
кли, силом прилика, сасвим је поти-
снуло њихов национални идентитет. 
Логиком живљења, међу највећим 
пропагандистима поменутих држа-
ва појавиће се и сами Цинцари. Они 
су се, не правећи разлику међу Бал-
канцима, јављали као ватрени грчки, 
српски, бугарски, румунски и албан-
ски националисти. Тако су, без по-
себне свести о националној припад-
ности, почели да деле судбину на-
ционалиста домицилне државе. Ис-
товремено њихов је био и неприја-
тељ њихових нових домовина, а ис-
та вера је била пресудна при сврста-
вању на овој или оној страни. Устан-
ци против Турака били су заједнич-
ки циљ Срба, Бугара и Грка, а како су 
Цинцари делили исти простор и ис-
те околности, постајали су овима 
партнери.

Д. А.

Сада већ далеке 1905. године, у Солуну је Цинцарин 
Бранислав Нушић (Алкибијад Нуша) интервјуисао 
Цинцарина Јанета Санданског. И ништа не би било 
чудно да у то време први није био Србин, а други 

„чист” Бугарин. Ова истинита анегдота је као 
поручена за увод у причу о погубном раслојавању 

Цинцара, крајем 18. и почетком 19. века

Цинцари – народ који ишчезава (13)

Како је опустела цинцарска престоница
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баштина

животни стил

У мерени недостатак витамина Д 
доноси повећан ризик од разво-
ја деменције било које врсте за 

53 одсто, а код оних са озбиљним не-
достатком за чак 125 процената. Kада 
је у питању Алцхајмерова болест, 
код особа са умереним дефицитом 
витамина Д, ризик од развоја био је 
за 69 одсто виши, а код оних са 
озбиљним витаминским мањком за 
122 процената.

У овом истраживању учествовало 
је 1.658 особа старих 65 и више годи-
на, које су биле у стању да ходају са-
мостално и на почетку студије нису 

имале деменцију, мождани или срча-
ни удар. Праћени су током шест го-
дина и мерено је колики проценат 
њих је развио Алцхајмерову болест и 
друге типове деменције и у каквој је 
то вези са нивоом витамина Д.

Ове студије су само део борбе 
против растуће „епидемије” демен-
ције, која постаје озбиљан глобални 
здравствени проблем. Тренутно више 
од 44 милиона особа болује од неког 
облика деменције, а очекује се да се 
до 2050. године та цифра утростру-
чи, као последица старења популаци-
је.

Што је просечан животни век ду-
жи, разни облици деменције су све 
учесталији. У развијеним земљама, 
више од 70 одсто особа са деменци-
јом старије је од 75 година. Године су 
један од највећих фактора ризика за 
ове болести. Све старија популација 
довела је до „бума” свих болести по-
везаних са старењем, па се интензив-
но истражују могућности како да се 
та обољења спрече или држе под 
контролом. Kако се на године не мо-
же утицати, научници полажу наде у 

спречавање лоших навика 
које су се показале као фак-
тор ризика за деменцију.

Тренутно се у просеку са-
мо 10 одсто витамина Д до-
бија сунчањем, 30 одсто 
кроз храну, а 20 одсто узи-
мањем суплемената. То зна-
чи да у просеку свакој особи 
фали 40 одсто потребне 
дневне дозе овог витамина. 
Процене су да више од ми-
лијарду људи у свету има 
мањак витамина Д.

Шта је добро за срце, до-
бро је и за мозак. Исто би се 
могло рећи и за витамин Д, 
који је последњих година на-
широко хваљен као есенци-
јалан у очувању здравља и 
превенцији многих болести, 
попут артериосклерозе, 
остеопорозе, депресије, не-
плодности.

Kод озбиљног мањка овог витами-
на особа осећа болове у костима и 
зглобовима, као и мишићима и свеоп-
шту малаксалост. При појави било 

код симптома треба урадити испити-
вање нивоа витамина Д, и у договору 
с лекаром променити начин исхране 
и по потреби додати витамин Д.

Ипак, последња открића не значе 
да сви старији људи треба да узимају 
надокнаду витамина Д. Иако веома 
значајан, овај витамин може да буде 
опасан ако се узима у превеликим до-
зама. Вишак ове супстанце у органи-
зму изазива мучнину, жеђ, повраћање, 

пролив, губитак апетита, смањење те-
лесне тежине, повећање нивоа калци-
јума у крви, што може довести до по-
ремећаја срчаног ритма. 

Мањак витамина Д узрокује појаву Алцхајмерове 
болести, па се старијима саветује да барем 

15 минута дневно проводе на сунцу и обрате пажњу 
на симптоме који им јављају о недостатку витамина 

Д: дијареју, главобољу, бол у зглобовима, 
хронични умор

Породични лекар

Сунчеви зраци хране ћелије нашег мозга

KАKО СМАЊИТИ 
РИЗИK

* Избегавајте засићене и транс 
масти.

* Храните се здраво. Поврће, 
легуминозе и целовите житарице 
треба да буду основа ваше исхра-
не.

* Уносите довољно витамина 
Б12.

* Пажљиво са мултивитамини-
ма. Избегавајте бакар и гвожђе, а 
препарате гвожђа користите само 
ако их лекар препоручи.

* Избегавајте алуминијум.
* Вежбајте.
* Останите ментално и дру-

штвено ангажовани.

Средином октобра 1686, 
испод Мечека, са шумом 

крсташких застава, уз 
продорне звуке бојних 

маршева и у пратњи 
отегнутог језуитског 
појања, појавила се 
хришћанска војска. 
Успаничени печујски 

паша Анадолац, који је 
мрзео овдашње људе и 

панонске ветрове, издао 
је кобну наредбу

К ада је октобра месеца 1686. хр-
ватска коњица, на челу са пу-
ковником Иваном Макаром, из-

ненадним јуришем заузела град Пе-
чуј и ускоро успела да ослободи и 
твр ђаву, заповедник уједињене хри-
шћанске војске гроф Лудвиг Вилхелм 
Баденски, још за живота зван „за-
штитником царства”, замерио му је 
што је без његове дозволе атаковао. 
Међутим, без обзира на негодовање 
грофа Баденског, који је због непо-
слушности претио Макару и војним 
судом, глас о подвигу хрватског јуна-
ка стигао је све до Беча. Тако је не-
мачко-римски цар Леополд 24. апри-
ла 1687. године Ивана Макара унапре-
дио у ранг барона, дарујући му ку-
зминечки посед са девет села, имену-
јући га и за заповедника Копривнице. 
За своје војне заслуге, Макар је од 
града Печуја такође добио значајан 
посед, млин и виноград на оближњем 
брду.

Иван Макар је 1722. године 
једну од својих печујских 
кућа даривао како би се у 
њој отворила школа у којој 
ће се хрватска деца на ма-
терњем језику моћи подуча-
вати.

Месецима пре него што ће 
хришћанска армада стићи 
испод зидина Печуја, свитак 
римског трговца лежао је 
међу рачунима Аврама, ве-
штог печујског Јеврејина, који 
није умео да га прочита нити 
да га протумачи. Аврам је, и 
не знајући шта се крије у ње-
му, покушао да га прода. 
Турке није занимала понуда, 
калвинисти нису желели ни 
да га послушају, а унитари-
јанци су га без иједне речи 
одбили, пуштајући на њега 
бесне псе.

Када се средином октобра 
1686. испод Мечека са шумом 
крсташких застава, уз про-
дорне звуке бојних маршева 
и у пратњи отегнутог језуит-
ског појања појавила хри-
шћанска војска, успаничени 
печујски паша, Анадолац који 
је мрзео овдашње људе и па-
нонске ветрове, издао је кобну на-
редбу. Приликом повлачења у твр-
ђаву, Турци су редом спаљивали ку-
ће у вароши мислећи да ће тиме 
успети да избегну оно најгоре. 

Аврам је том приликом изгубио сав 
иметак. Кукао је и проклињао. Дању 
би се склањао по јазбинама, а ноћу 
се враћао на место негдашњег дома 
и међу угљенисаним гредама и 

остацима набоја трагао за преоста-
лим стварима. На његову жалост, од 

свих писаних докумената 
остаде му само свитак из до-
ба када је Печуј био познат 
под називом Сопиане.

Дан после уласка оклопни-
ка грофа Баденског у Печуј, 
Аврам је покушао да уновчи 
свитак писан латинским јези-
ком, сматрајући да ће га неки 
језуит ипак купити. Понадао 
се да ће му папирус помоћи 
да од нове власти набави до-
зволу за наставак својих по-
слова. „Ако нећу ја себи, ко ће 
ми, и ако сам ја сам – што 
сам, и ако не сада, а када?”, 
дођоше му у свест речи Хиле-
ла из Талмуда.

Два дана је тумарао по зга-
ришту и упорно покушавао да 
се приближи католичким мо-
насима који су ту у близини, 
непрестано певали „Te Deum”. 
Трећег дана Авраму се посре-
ћило. Пришао је фра Силве-
стру и замолио га да макар и 
овлаш баци поглед на стари 
латински текст. Прочитавши 
докуменат, фратар га љутито 
ошине и нареди војнику да га 
хитно спроведе грофу Баден-
ском.

Грофа су затекли у подна-
питом стању. Када му је прочитан са-
држај свитка, он се разљути и нареди 
да се Јеврејин испред његовог шатора 
одмах погуби. (…)

Драгомир Дујмов

Печујске приче (24)

Ослобођење Печуја од Турака

Гроф Лудвиг Вилхелм Баденски
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невен

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ је читав пројекат вођен у тајности, а 
сам његов развој трајао дуго, овај 
софтвер је до сада највише наручи-
ван у историји видео игара. Менаџери 
овог тима кажу, да је у јулу, када је 
изашла бета верзија игрице, нови про-
извод испробало скоро пет милиона 
људи.

„Ово је дефинитивно игра која ће 
променити гејминг индустрију. Ово је 
деценијски пројекат, а може да се 
упореди са Ратовима звезда и Госпо-
даром прстенова. Целокупан проје-
кат је толико невероватан да се гра-
ничи са лудилом”, речи су Алана 
Исмаила (Alan Ismail), једног од најпо-
знатијих и најутицајнијих гејминг-

блогера, који на свом Јутјуб каналу 
има преко 15 милиона пратилаца.

Дерек Керол (Derek Carroll), који 
ради на овој игрици већ читавих пет 
година, каже да су посебна пажња и 
време посвећени социјалном аспекту 
приче. То и јесте један од разлога 
што ће ова игрица доживети неза-

памћену популарност и померити 
границе у овој индустрији.

„Ово је невероватан подухват и 
свакако највећи пројекат на коме сам 
радио. Дестени је у нашим очима но-
ви корак у друштвеној повезаности”, 
рекао је Керол у једном од својих ин-
тервјуа.

У низу значајнијих података везано 
за Дестини је и тај, да је музику за 
овај мегаломански пројекат урадио 
Пол Мaкартни (Paul McCartny).

Ова научно-фантастична сага сме-
штена је у далеку будућност, у један 
постапокалиптични свет, који ће 
играчи широм света моћи да походе 
заједно са својим пријатељима. Циљ 

учесника је да истражују 
и постану заштитници 
угрожене људске врсте. 
Против најневероватни-
јих ванземаљаца из Бан-
џијеве „кухиње” играчи 
ће моћи да се боре још 
невероватнијим оружјем 
како би заштитили Солар-
ни систем од ванземаља-
ца на бојним пољима Зе-
мље, Месеца, Венере и 
Марса.

Поклоници оваквих 
игрица са Новог Зеланда 
и Аустралије имали су 
привилегију да први зако-
раче у чаробни свет Де-

стинија. „Добро дошли у борбу про-
тив таме!” написали су на твитер 
страници ове игрице, када је она не-
давно постала доступна у Аустрали-
ји. Важно је истаћи да ћете у овој 
игрици моћи да уживате искључиво 
путем интернета.

Катарина и Ренато

ВИДЕО

Нова видео игра 
„Дестини”

Када су пре двадесет година Џеј-
сон Џоунс (Jason Jones) и Алекс Серо-
пијан (Alex Seropian) у студентској 
соби започињали рад на својој првој 
видео игрици, вероватно нису ни са-
њали да ће једнога дана ући у поду-
хват о коме данас бруји читав свет 
видео-гејмера. Пре отприлике две не-
деље, компанија Банџи, 
која данас броји преко 
500 запослених који раде 
на креирању видео игара, 
издала је најскупљу ви-
део игру свих времена. 
Прве процене су да ће 
Дестини привући више 
од десет милиона играча 
и потпуно променити вир-
туелни свет забаве.

Претходну револуцију 
у истом домену такође 
су иницирали људи из 
Банџи тима. Године 1999. 
они су игрицом под нази-
вом Хело (Hallo), која је 
до сада продата у преко 
50 милиона примерака, такође напра-
вили бум.

Неколико статистичких података 
сликовито представља величину овог 
подухвата. Буџет за Дестини износио 
је 500 милиона долара, док је укупан 
буџет за најновију верзију Ратова 
звезда износио два пута мање. Како 

К амп на Копаонику траје током 
целог лета и подељен је у шест 
смена. Последње две смене су 

опредељене за тимску игру. Наши 
спортисти су имали прилику да у пе-
риоду између 18. и 28. августа прове-
ду време са кошаркашима из ино-
странства и упознају се са њима.

На кампу су ове године били ко-
шаркаши из Русије, Републике Срп-
ске, Чешке, Палестине и Француске. 
Наши талентовани гимназијалци при-

суствовали су предавању српских ре-
презентативаца Косте Перовића и 
Саве Лешића. Свакога дана држана 
су по два тренинга у трајању од сат и 

по времена. Поред тога, млади ко-
шаркаши су два сата проводили игра-
јући кошарку „за своју душу”.

Гимназијалце из Будимпеште, 

Кошаркаши и кошаркашице Српске гимназије 
„Никола Тесла” из Будимпеште и ове године 

посетили су познати европски кошаркашки камп 
YUBAC, који се већ годинама одржава на једној од 

најлепших планина у Србији

предводиле су др Јованка Ластић, 
директорка школе и Сунчица Марин-
ковић, помоћник педагога у будим-
пештанском Српском ђачком дому. 
Наша екиипа је имала прилику и да 
се провоза жичаром и посети Панчи-
ћев врх, који је са својих 2.017 метара 
највиша тачка Копаоника.

На врху се налази маузолеј посве-
ћен Јосифу Панчићу (1814–1888), срп-
ском академику, професору и бота-
ничару светског гласа. Он је по својој 
жељи сахрањен на самом „крову Ср-
бије”. Иначе, за његово име везује се 
откриће ретке врсте оморике која 
носи назив Панчићева оморика.

Занимљиво је да је до 1951. године 
Панчићев врх био познат под називом 
Миланов врх, по српском краљу Ми-
лану Обреновићу (1854–1901). Током 
НАТО бомбардовања 1999. године 
Панчићев маузолеј је тешко оштећен, 
и тек је касније, захваљујући Јавном 
предузећу „Национални парк Копао-
ник”, обновљен.

Верујемо да су ове припреме по-
могле нашим гимназијалцима да оја-
чају тимски дух и да што боље бране 
боје Српске гимназије „Никола Тесла” 
у предстојећој сезони.

И. С.

Десетодневни кошаркашки камп на Копаонику
Припреме спортиста будимпештанске Српске гимназије
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ИНФО СЕРВИСПрограм Месеца српске културе у Мађарској
 19. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Српски културни 
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker.,  Budapest, Nagymező u. 
49.)
–  19.00 „Decade” Изложба радова Јелене Дробац
–  20.00 Пројекција играног филма „Монтевидео, видимо се”

 20. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Дом културе у VI 
кварту (Művelődési Ház- Eötvös 10,  Budapest, Eötvös 10, VI. ker.)
–  Изложба фотографија Ивана Грлића из Београда
–  Батања, 16.00 часова, Српска основна школа – отварање изло-

жбе посвећене Јоакиму Вујићу
–  Сантово, 16.00 часова, Дом културе – наступ Културно-умет-

ничког друштва „Шид”
–  Деска, Српски културни и образовни центар „Свети Сава” – 

етнографска изложба о Србима у Банату; спремање тради-
ционалних српских јела – „Ајваријада”

–  Помаз, од 12.00 до 16.00 часова, двориште Дома културе – 
Српски гастрономски дан

 21. септембар 16.00 часова, Мохач – Busóudvar, Еötvös u. 17-
19.
–  Гостовање Српског позоришта

 21. септембар 18.00 Стони Београд – Српска православна 
црква (Székesfehérvár, Szerb Ortodox Templom, Rác u. 17.)
– Концерт Певачког друштва „Јавор” из Сентандреје

 22. септембар 17.30 часова, Будимпешта, Текелијанум (V. ker. 
Veres Pálné u. 19.)
–  Изложба поводом 150 година од смрти Вука Караџића

 23. септембар 11.00 часова, Батања – Српска основна школа
–  Културно-едукативни програм намењен деци школског узра-

ста; изложба дечјих цртежа посвећена Вуку Караџићу; радо-
ви деце из српских школа у Мађарској (Батања, Будимпешта, 
Ловра, Деска)

 25. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Универзитет 
 ЕЛТЕ, Смер за српски језик (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)
– „Књиге и аутори“ – Своје књиге представљају аутори из Ма-
ђарске

 26. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Српски културни 
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker.,  Budapest, Nagymező u. 49.)
–  Књижевну заједницу „Борислав Станковић” из Врања пред-

ставља главни и одговорни уредник, песник Мирослав Цера 
Михаиловић

 27. септембар од 12.00 до 20.00 часова, Сегедин – Балкан 
фест (програми за децу, филм, музика, изложба)
–  Будимпешта 15.00 часова – Галерија ресторан „400” (Kazinczy 

utca 85.) – уметнички перформанс Споменке Алечковић, ли-
ковне уметнице из Франкфурта

–  Будимпешта 18.00 часова, Српски културни центар (Szerb 
Kulturális Központ, VI. ker.  Budapest, Nagymező u. 49.) – Сусрет 
писаца дијаспоре „Пештански књижевни омнибус”. Учесници 
писци из више земаља. Специјални гост: Радомир Андрић, пред-
седник Удружења књижевника Србије.

 28. септембар 17.00 часова, Бата, Српски клуб
–  Гостовање позоришта из Куле са представом „Ла бамбола”

 1. октобар 18.30 часова, Будимпешта – Српски културни 
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker.,  Budapest, Nagymező 
u. 49.)
–  Пројекција документарно-играног филма „Милунка Савић-хе-

роина Великог рата” – поводом обележавања годишњице Ве-
ликог рата. Гости вечери биће аутори филма.

 3. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb 
Köztársaság Nagykövet sége, Dózsa György út 92/B)
–  Модна ревија креаторке Биљане Типсаревић

 4. октобар 14.00 часова, Калаз – Дом културе (Művelődési 
Ház, Budakalász, Szent endrei út. 9.)
–  „Фолк фест” и радионице старих заната Срба у Мађарској. 

Учествују: културно-уметничка друштва „Табан”, „Рузмарин”, 
„Опанке”, „Банат”, „Весели Сантовчани”, „Ловра”, „Суферини”

 8. октобар 18.00 часова, Будимпешта – Галерија ресторан 
„400” (Kazinczy utca 85.)
–  „100 у 400” – ретроспективна изложба слика Уметничке гру-

пе „Арте” из Београда

 10. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb 
Köztársaság Nagy követsége, Dózsa György út 92/B)
–  Завршна свечаност

Информације: kd.centar@gmail.com; тел. 06 1 269 01 00

12. септембар – 10. октобар 2014.

Српски педагошки и методолошки центар расписује

КОНКУРС
за суфинансирање школских програма и 

манифестација путем којих се негују српски језик, 
култура, традиција и обичаји

Конкурисати могу: школе са српским наставним језиком, 
двојезичне српске школе, школе у којима се српски језик 
предаје као предмет у оквиру редовне наставе, српски врти-
ћи и вртићи где постоји српска група, односно сви видови 
организоване наставе српског језика за децу школског узра-
ста.

Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и него-
вање српског језика, популаризацију наставе на српском је-
зику.

Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, 
одељења, вртића, насеља, региона.

С обзиром да школе немају финансијску самосталност, 
конкурисати се може уз помоћ српских месних самоуправа, 
тако да се са истим самоуправама склопи уговор о међусоб-
ној сарадњи и да се назначи да се на конкурсу добијена фи-
нансијска средства могу користити искључиво наменски за 
одређени пројекат и рачуни треба да гласе на име самоу-
права.

Конкурисати се може путем формулара који можете да 
тражите од Српског педагошког и методолошког центра пу-
тем имејл адресе szerbpedkp@gmail.com.

Конкурс је отворен од 20. септембра до 20. октобра 2014. 
године.

Путем конкурса СПМЦ финансира највише 80% од укуп-
них трошкова програма.

Максимална потражња путем конкурса може да изнесе 
100.000 форинти.

Приликом обрачуна потребно је приложити потпуну фи-
нансијску документацију која укључује све трошкове.

Одобрени пројекат се финансира накнадно.
Рок за предају конкурсних пријава је 20. октобар 2014. 

године, лично, путем поште или путем имејла (до тог датума 
конкурсна пријава мора да пристигне у канцеларију).

Пријаве ће разматрати Школски одбор и након његове 
одлуке резултати ће бити објављени у Српским недељним 
новинама.

Конкурсне пријаве које се предају писменим путем треба 
послати на адресу Српског педагошког и методолошког 
центра (Szerb Pedagógiai és Módszertani Központ, 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 3. II/1.).

Све додатне информације можете добити путем теле-
фона 0670 339 2995.

ПОЗИВ СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И САМОУПРАВАМА

Позивамо вас да нам упутите своје предлоге 
потенцијалних добитника традиционалних признања 

Самоуправе Срба у Мађарској: Светосавске награде и 
Повеље „Сава Текелија” за 2015. годину.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској: Szerb Országos 

Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3, или на 
имејл ssm@t-online.hu, односно путем факса:

331-5345; 269-0638.
Рок за предају предлога је 15. новембар 2014.

Самоуправа Срба у Мађарској

Српски педагошки и методолошки центар
организује

КУРС 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Од 30. септембра 2014.
Течај је намењен почетницима, као и полазницима који 

већ имају извесно језичко предзнање.
Трајаће 44 часа, два пута недељно по два часа.

Цена: 32.000 фт
Курс води Вања Прстојевић, професор српског језика и 
књижевности, а место одржавања је Српска основна 

школа и гимназија „Никола Тесла”
(1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.)

Пријаве послати до 25. септембра 2014. на адресу:
szerbpedkp@gmail.com

Све информације можете добити на телефон:
06 70 339 2995
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

ДУХОВНОСТ

НИКОЛА 
ЈУРКОВИЋ

(1944–2014)
Обавештавамо пријатеље да је 27. 

августа ове године изненада преми-
нуо наш отац Никола Јурковић.

Рођен је у Kалазу 1944. године, 
где је провео читав свој живот. Дуги 
низ година био је власник винског 
подрума и ресторана „Харшфа бор-
керт”, где су многи имали прилику 
да уживају у његовој љубазности.

Драги наш оче, опраштамо се од 
тебе, али заувек остајеш у нашим 
срцима. Вечна Ти памјат.

Твоје кћерке: Рената, Аница и 
Џесика Јурковић

МИРКО НАЂ
(1948–2014)

Пет сати је, свиће. Знам да је то 
време када се и мој драги комшија 
Мирко Нађ обично будио и припре-
мао за још један нови дан, у нади да 
ће бити испуњен дружењима. Се-
ћам се да смо се једном приликом 
срели у пиљарници у будимпештан-
ској Барош улици и да је први његов 
коментар био: „Откуд Ви овде, зар 
не станујете на Гелерту?”. Позвала 
сам га на кафу и од тада почињу на-
ша дружења, која су красили и ова-
кви моменти: позове ме ујутру у се-
дам сати (а ја легла тек у два после 
поноћи), да пита – „Kомшинице, има 
ли каквог задатка за данас?”.

Не могу да поверујем да више 
неће звонити његов мобилни теле-
фон са мелодијом „Марша на Дри-
ну” усред промоције књиге, јер је 
заборавио да искључи тон; да се у 
башти кафића неће чути српска 
народна музика из његовог транзи-
стора, који стави на сто док одем 
да поручим кафу; да неће грмети 
Радио Печуј у мојој кухињи док 
нам кувам кафу, а Мирко каже: „Не 
разумем зашто мојима смета ова 
музика”. Све је то тако безазлено, 
симпатично и добродушно било, 
поготово овде, далеко од краја где 

смо рођени, када нам душу узи-
мају мобилни телефони и остала 
помагала, а очи и језик су често у 
нескладу са умом.

Упркос свему томе, Мирко је 
успевао да одржи свој ведар дух, 
смисао за хумор, дар за писање, леп 
рукопис и гласан смех који је тра-
жио одобравање. Био је иницијатор 
многих културних и друштвених де-
шавања међу Србима у Будимпе-
шти, повезивао је наше уметнике са 
матицом и био редовни посетилац 
програма српске заједнице. Утиске 
о ономе што је у тим приликама ви-
део, чуо и доживљавао, често је де-
лио са нама, путем писама које су 
објављивале Српске недељне нови-
не. Ретко се жалио, био је скроман. 
Жао ми је што је овај безазлен, до-
бродушан и интересантан човек 
отишао тако изненада, па нисам 
стигла да кажем да је уствари био 
веома богат. Само му је требало 
друштво.

Нека ти је вечна слава. Почивај у 
миру, драги наш комшија Мирко.

На тај последњи пут испратићемо 
га 30. септембра 2014. у 11.15, на гро-
бљу Rákoskeresztúri Új Köztemető, 
Улица Kозма, парцела број 53.

Биљана Милошевић

Српска православна 
црква и верници у 

недељу 21. септембра 
прослављају Малу 

Госпојину, дан рођења 
Пресвете Богородице. 

Тиме се обележава дан 
када је у Назарету, у 

дому Јоакима и Ане, на 
свет дошла Света 

Дева Марија

Ј оаким и Ана су дуго били „бездет-
ни, па беху постидни међу људима 
и скрушени пред Богом”, каже 

предање. Дева Марија, плод њихових 
дугих молитви, одведена је у храм 
када је имала три године, јер су је 
родитељи заветовали Богу.

Са 14 година Марија се вратила у 

Назарет где јој је, такође према пре-
дању, саопштена „благовест арханге-
ла Гаврила да ће родити Сина Бож-
јег”. Сцена Рождества Богородице са 
светом Аном у постељи и новорође-
ном Маријом у колевци, обавезан је 
мотив православних икона и средњо-
вековних манастирских фресака.

Један од најстаријих и најбоље 
очуваних живописа с мотивом Ро-
ждества Богородице налази се у 
Kраљевој цркви у Студеници, заду-
жбини краља Милутина (1282–1321) с 
краја 14. века.

У београдској Саборној цркви 
краљ Петар Први Kарађорђевић 
(1844–1921) крунисан је 1904. на пра-
зник Рождества Богородице, а Мала 
Госпојина је и слава хуманитарне и 
културно-просветне организације 
„Kоло српских сестара”, основане 
1903. на иницијативу сликарке Наде-
жде Петровић (1873–1915).

СПЦ Богородици посвећује пра-
знике Ваведење, Сретење, Благове-
сти, Успење пресвете Богородице 
(Велика Госпојина) као и оне који обе-
лежавају успомену на догађаје из 
њеног живота, као што су празници 
Покров Пресвете Богородице и Пола-
гање ризе Пресвете Богородице. 

У недељу прослављамо Малу Госпојину
Православни календар
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