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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Нови изазови пред нашом матицом

Србија условљена увозом генетски модификоване хране

„О

во је била историјска година
на путу Србије ка ЕУ”, каже
се у закључку извештаја ЕК
који је комесар за проширење Штефан Филе заванично представио посланицима на седници Спољнополитичког комитета Европског парламента.
Констатује се да је као резултат
напретка у низу области „Србија започела нову фазу у односима са
Унијом”. У пет страница дугачком документу пише да је у односима са
Косовом остварен „видљив и одржив
напредак”, те да примена Бриселског

У годишњем извештају Европске комисије каже се
да је „Србија ове године остварила историјски
напредак у европским интеграцијама”, али се од
Београда тражи несметани увоз ГМО хране. Влада
Србије, уз противљење дела јавности, већ ради на
измени закона о забрани

тује се да је Србија остварила „известан напредак” у стварању функционалне тржисне привреде, али да је
неопходно учинити значајне напоре
како би се на средњи рок сачувала
конкурентност са тржишним силама
унутар ЕУ.
Комисија је уочила да се Србија у

споразума већ даје „бројне неповратне ефекте на терену”, а посебно се
истиче да је важно да Србија настави
да охрабрује што већу излазност на
локалним изборима на Косову, који
су заказани за 3. новембар.

АМЕРИКА НАЈВЕЋИ ЗАГОВОРНИК ГМО ХРАНЕ
Србија треба да што пре измени законе о генетски модификованим
организмима (ГМО) како би могла да приступи Светској трговинској организацији, каже се у годишњем извештају Европске комисије.
„Законе о ГМО треба што пре ускладити са регулативом ЕУ”, стоји у
извештају о напретку Србије, уз напомену да је то неопходан услов за
ступање у СТО.
У Србији је на снази забрана узгајања и продаја ГМО, што укључује генетски модификовану соју, кукуруз и низ других прехрамбених артикала. Слична забрана је до пре неколико година важила и у ЕУ, али је уклоњена након дугог спора са великим извозницима ГМО, Сједињеним
Државама и Канадом, који су пред специјалним панелом СТО оптужили
ЕУ да крши правила о слободној трговини.

Мађарска поздравља став ЕК

Србија испунила све услове
Мађарско Министарство спољних послова
поздравило је препоруку Европске комисије да
најкасније до јануара започне преговоре о
придруживању са Србијом

„С

рбија је испунила све услове
за чланство. Сад је ред на ЕУ
да покрене званични дијалог”,
наводи се у саопштењу које је Министарство доставило мађарској
агенцији МТИ.
Политика проширења ЕУ представља велики напредак у интеграцији и
предуслов је за стабилност и развој у
најближем суседству Мађарске, навело је Министарство, додајући да
Мађарска поздравља закључке из годишњег извештаја Европске комисије
да је већина земаља укључених у
процес проширења остварила напредак током претходних годину дана.
Званична Будимпешта се слаже са

потребом почетка преговора о придруживању са Македонијом и подржава предлог ЕУ да се Албанији додели статус кандидата.
Поред тога, Мађарска поздравља
напоре за што скорије закључење
Споразума о стабилизацији и придруживању ЕУ са Косовом, навело је Министарство.
Мађарска, такође, подржава све
кораке који би могли да подстакну
преговоре о прридруживању са Турском, наводи се у саопштењу Министарства и додаје да ће Будимпешта наставити да пружа сваку могућу помоћ земљама укљученим у
процес проширења Уније. 

Европска комисија тражи да се
посвети већа пажња слободи медија.
„Србија сада треба да почне са применом Медијске стратегије, почевши
од усвајања закона о јавном информисању и медијима, јавним сервисима и електронским комуникацијама”,
стоји у закључцима Комисије. „Кључни проблеми су државно финансирање и контрола над медијима, као и
финансијска одрживост јавних сервиса”, наводи се у извештају и додаје
да је новинаре, борце за људска права и друге рањиве групе, укључујући
ЛГБТ популацију, неопходно заштитити од напада „радикалних група”.
У складу са оствареним напретком, Комисија сматра да је Србија у
довољној мери испунила политичке
услове и очекује да Европски савет
што пре заврши израду преговарачке
платформе и да је усвоји, како би прва међувладина конференција почела најкасније у јануару 2014. године,
у складу са јунским закључцима Савета.
Као главне изазове који се пред
Србију постављају у непосредној будућности Комисија уочава владавину
права (а нарочито реформу правосуђа), борбу против корупције и организованог криминала, реформу јавне
управе, независност кључних институција, слободу медија, сузбијање
дискриминације и заштиту мањина.
Када је реч о заштити мањина, ЕК
сматра да законски оквир за то
постоји, али да се још не примењује у
потпуности на целој територији Србије. Сем тога, власти су забраном
Параде поноса у Београду испољиле
недостатак политичке подршке заштити права ЛГБТ популације, те су тако пропустиле прилику да покажу да
се у Србији поштују темељна људска
права, констатује Комисија.
Такође се констатује да Србија у
потпуности сарађује са Међународним Трибуналом за ратне злочине у
бившој Југославији.
Када је реч о економији, конста-

2012. суочила са рецесијом и да се
привреда сузила за 1,7 одсто, те да је
у првој половини ове године раст извоза донекле ублажио последице
опадања домаће потражње и довео
до „благог и неравномерног опоравка”. 

НЕКИ ОД
ПРОИЗВОДА СА ГМО
САСТОЈЦИМА
„Гринписова” листа производа
који у себи садрже генетски модификоване састојке:
1 – „Snickers” слаткиши
2 – „Campbell” супе
3 – „Uncle Bens” пиринач
4 – „Lipton” чај
5 – „M & M”
6 – „Twix” слаткиши
7 – „Milky Way” слаткиши
8 – „Cadbury” чоколада
9 – „Ferrero Roche”
10 – „Nestle” чоколада
11 – „Nesquick” чоколадни напитак
12 – „Cocа-Cola”
13 – „Sprite”, „Fanta”
14 – „Pepsi-Cola”
15 – „7 Up”
16 – „Knorr” сосови
17 – „Parmalat” кекс
18 – „Hellman ‘s” зачини, мајонези,
сосови
20 – „Heinz” зачини, мајонези,
сосови
21 – „Nestle” дечји напитак
22 – „Hipp” кашице за бебе
23 – „Abbot Labs Similac” млеко у
праху за бебе
24 – „Danone” јогурт, кефир, сир,
дечји напитак
25 – „McDonalds”
26 – „Kraft” чоколаде, чипс,
кафа, дечји напитак
27 – „Heinz Foods” кечап, сосови
28 – „Delma Unilever” дечји
напитак и остали производи
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п Посета Татјане Ћитић СНН-у и ССМ-у
о Нови облици медијске сарадње са матицом
г Како унапредити пројекат који су СНН и РТС
л покренули у циљу дневног информисања ТВ
е гледалаца у региону и широм света о темама
На други д и догађајима међу Србима у Мађарској, била
је тема разговора на састанцима главне
СЛЕДИТИ МАЂАРСКИ
МОДЕЛ БРИГЕ ЗА
СУНАРОДНИКЕ

С

рпски народ у региону, део једне и
недељиве српске нације, живи у
осам држава, суседних Републици
Србији. Петина српског народа живи у осам
балканских и средњоевропских држава од
којих су пет припадале бившој југословенској федерацији. У овим државама живи
око 1,9 милиона припадника српског народа. Током протеклих 20 година број Срба у
региону опао је за око 400.000.
Велике силе прихватиле су, ипак, после
ратова и колективног кажњавања српског
народа, да за све балканске народе начелно
важе иста права. Током постојања југословенске државе статус и права српског народа су од власти у Београду злоупотребљавани или пак занемаривани у корист опстанка какве год заједничке државе. После
деценија заборава, злоупотреба и пораза,
тек после 2006. године и успостављања независне српске државе, Србија има право
да о свом народу у региону води рачуна по
узору на друге модерне, мирољубиве матичне европске државе. Упркос чињеници да
је пре неколико година донела један од најбољих и у региону свакако најлибералнијих
закона о националним мањинама, Република Србија никада није водила јасно дефинисану и трајну политику према српском
народу у региону. Србија никада није ни
јавно захтевала реципроцитет.
Нажалост, на основу петогодишње анализе слободни смо да тврдимо да политичка и друга права српског народа у региону током свих ових година опадају или у
најбољем случају стагнирају. Одступање
од слова Дејтонског споразума, ускраћивање 34 надлежности Републике Српске,
одузимање територије, стварна обесправљеност српског народа у ФБиХ, неспровођење Ердутског споразума у вези са
заједницом општина, оспоравање права на
културну посебност, равноправност прогнаника и повратак станарских права у Хрватској, оспоравање права на равноправност, идентитет и прогон свештеника у Црној Гори, оспоравање статуса националне
мањине у Словенији, далеко гори положај у
Албанији, негирање верских права у Македонији и стагнирање националне мањине у
Мађарској… Све су то незадовољавајући
налази пет редовних годишњих извештаја о
политичким правима српског народа у региону.
Да… Србија је коначно почела да показује спремност да води сталну и модерну
политику према српском народу у региону.
Та политика, међутим, нема снагу и континуитет. Предлажемо потпуно угледање на
политику Хрватске и Мађарске. Предлажемо прецизирање закона и стратегија и њихово усклађивање с европском праксом; израду сета идентитетских закона. Тако се не
би догађало да званична Србија остане нема када употреба ћириличног писма изазива кризу у заграничном граду Вуковару, где
ово писмо треба да штити закон, и у српском Новом Саду, где би требало да га прописује Устав.
Чедомир Антић

уреднице Сателитског и дигиталног програма
РТС-а са челницима Самоуправе Срба у
Мађарској и нашег листа

У

разговорима које је водила са
Љубомиром Алексовом, председником ССМ-а и Драганом Јаковљевићем, главним уредником
СНН-а, чланица главног колегијума
РТС-а Татјана Ћитић упозната је са
актуелним положајем српске мањине
у Мађарској и њеним институционалним организовањем. Оцењено је да
сарадња РТС-а и СНН-а успешно тече
и да већ дуже време резултира далеко већим присуством српске заједнице у Мађарској на медијској сцени
него што је то раније био случај. Прилози из видео продукције СНН-а могу
се видети на свим меридијанима, посредством РТС-овог Сателитског
програма, као и у врло гледаном Јутарњем програму.
Захваљујући се колегама из Будимпеште на досадашњој сарадњи,
гошћа је истакла да је успостављање
оваквог вида комуникације веома

потребу да ова сарадња добије и шире садржајне димензије. Међутим, повећање обима дневне видео
продукције прилозима из
српских насеља у унутрашњости Мађарске захтева
кадровско појачање и одговарајућу техничку опремљеност, која је сада
веома скромна и одвија се
на волонтерској бази. Договорено је да технички сарадници РТС-а ускоро у Будимпешти одрже потребну
обуку за потенцијалне сараднике видео продукције
СНН-а, а да се ССМ и СНН у
исто време ангажују на изналажењу
могућности
за
обезбеђење
техничких средстава за рад и покривање трошкова продукције.
Уредништво нашег листа је, после

земаљске српске самоуправе која је
била покровитељ те манифестације,
а сутрадан је посетила српску
цркву у Будимпешти и разговарала
са оцем Зораном Остојићем, мес-

Татјана Ћитић и њен домаћин Љубомир Алексов

значајно за редакцију Сателитског
програма и гледаоце РТС-а широм
света, јер на овај начин имају прилику
да буду дневно информисани о
најважнијим дешавањима и темама
унутар српске заједнице у Мађарској.
У разговорима је указано на

ових разговора, предузело потребне
кораке како би део новца за ту намену био обезбеђен путем појединих конкурса који су расписани у
нашој матичној земљи.
Татјана Ћитић је истога дана присуствовала и свечаном затварању
„Месеца српске културе”, на позив

ДУГ ПУТ ДО МАЂАРСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ
Татјана Ћитић је замолила своје домаћине у Будимпешти да ступе у
контакт са оператерима кабловске телевизије у Мађарској и поведу разговоре у циљу укључења програма РТС-а у овдашње програмске пакете,
чиме би се заинтересованима омогућило да прате ТВ програм из наше
матице уз знатно ниже финансијске трошкове него до сада. Љубомир
Алексов је подсетио да је таква акција вођена пре неколико година, али
да тада није дала резултате због незаинтересованости водећег мађарског провајдера. Обећао је, међутим, да ће та тема ускоро поново бити
актуелизована.

ним парохом. Он ју је, поред осталог, упознао са успореним процесом
враћања појединих некретнина у
Будимпешти у власништво Српске
православне цркве. Госпођа Ћитић
је предложила да овој проблематици буде посвећена специјална емисија Сателитског програма, уз отворену могућност да отац Остојић и
господин Алексов и у другим емисијама РТС-а упознају јавност са актуелним проблемима српске заједнице у Мађарској.
Свештеник Остојић је својој гошћи
поклонио компакт диск са филмом
„Срби у Будиму и Пешти”, који је пре
више година реализовала екипа на
челу са сниматељем Ђорђем Шибалином. Ово остварење ће, како сазнајемо, ускоро бити емитовано у оквиру на програму РТС-а.
Д. Т.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Радионица креативног писања СНН-а

О

Повољни ветрови за литерарни подмладак

сим што информишу своје читаоце, Српске недељне новине
организују и акције у циљу
очувања и популаризације српског језика. Један од таквих подухвата била
је и вишедневна радионица креативног писања, одржана у Будимпешти.
Вођа радионице доц. др Миомир
Петровић, један је од најплоднијих
писаца издавачке куће „Лагуна”, из
чијег пера се до сада изродило осамнаест романа, мноштво драма и прича.
– Свако уметничко дело садржи
креативно писање, али иако нас понекад у савременом свету уче другачије,
свако креативно писање није нужно и
уметничко – каже др Петровић.

ветили људе у племениту мисију
књижевности – сматра предавач.
Слична запажања чули смо и од
полазника радионице креативног писања. Јована Вечић, једна од

испунила. Професор Петровић нам је
током курса објаснио како се гради
структура дела, ликови и позадина.
Био је увек јасан, давао је тачне инструкције и усмеревао нас је без око-

Намера организатора СНН-ове радионице креативног писања била је и
да на овај начин мотивишу литерарно
надарене припаднике српске заједнице у Мађарској за масовније учешће
на књижевном конкурсу „Милован
Видаковић”, који Српске недељне новине расписују сваке године за најбољу кратку причу на српском језику.
– Знајући и пратећи годинама конкурсе за кратку причу и културне делатности Срба у Мађарској, мислим
да смо заиста постигли једну врсту
сублимације енергија и знања и пос-

најмлађих хонорарних сарадника
СНН-а, за наш лист каже:
– Имала сам само позитивне утиске са новинарског усавршавања које
је одржано јесени и зато сам била врло узбуђена када су ме позвали да
учествујем на курсу креативног писања. Знала сам да ће ми ова предавања користити, јер и сама желим да
се бавим писањем. До сада нисам
знала како треба написати прозно дело и увак сам застајала на почетку…
Нисам могла да кренем даље. Моја
очекивања су се овим усавршавањем

лишања. Мени су се ипак највише свидели примери које је, према његовим
речима, импровизовао у тренутку.
Био је уходан и опуштен, што је позитивно утицало не само на нас, већ и на
атмосферу током курса. Све време
сам имала осећај као да нам приповеда најзанимљивију причу, а да ја никако не желим да се она заврши. Такође
ми се свидело што је врло комуникативан човек и што сам и ван предавања могла да разговарам са њим на
опуштен начин.
Дуња Лазин, која већ дуже време

Двадесетак сарадника и литерарно надарених
читалаца СНН-а имало је прилику да се упозна са
много „занатских” детаља везаних за чин
креативног писања које је, према речима
руководиоца семинара др Миомира Петровића,
једна од степеница ка стварању уметничког дела

која функционише у склопу манастирског комплекса Св. Симеона
Столпника.
Током недавне прославе храмовне
славе Рождества Пресвете Богородице, протонамесник Павле Каплан, парох сегедински и администратор сиришке парохије се у свом говору на
вечерњем поново осврнуо на важност приложништва и добротворства.
Отац Каплан се још једном захвалио
свима који су учествовали у акцији
прикупљања средстава за набавку
црквених прекривача који красе светињу и позвао мештане да наставе започети процес улепшавања Српског
православног храма.
Акција верника у Сиригу ће се наставити, а постоји добра воља мештана да и даље раде на улепшавању
светиње. Овом приликом је договорено да акцију сакупљања прилога
води Славна Петров (рођ. Владисављев), која се истакла марљивим радом и активношћу.

Радује ме што сам имала прилику да
учествујем у овом семинару који је за
мене био као једно сазнајно путовање
– истиче Дуња Лазин.
Њена колегиница Данијела Тот
сматра да је радионица креативног
писања полазницима „отворила нове
видике”.
– Писање књижевних дела из прве
звучи озбиљно, а заправо је једна велика игра маште и речи, односно могућности да поделимо сопствено
мишљење са читаоцима. Креативност
је важна особина у свим аспектима
живота, те се никако не може погрешити организовањем једног семинара
овог типа. Начин на који је професор
Миомир Петровић представио креативно писање, био је близак свим полазницима курса, примери су били
свакодневни, а објашњења логична.
Чињеница је да је за писање књижевних дела неопходна креативност и образовање, па тако и циљ овог семинара није био да се докаже да сви можемо да пишемо, већ да се охрабре они
полазници који већ имају мала књижевна дела, сакривена у својим свескама, компјутерима, телефонима, да
поделе своја размишљања са спољним
светом. На семинару су представљене
и главне компоненте неопходне за
стварање једног књижевног дела, као
и технике писања. Све ово прешли смо
за веома кратко време, али смо оно
најважније запамтили. Одржавање семинара везаних за писање је дефинитивно традиција коју треба очувати –
сматра Данијела.
Полазници радионице креативног
писања имали су прилику да трећег
дана обуке послушају остварења
својих старијих колега, писаца и песника из више европских земаља, на
манифестацији Пештански књижевни
омнибус, која је одржана у оквиру
„Месеца српске културе” у Мађарској.

П. М.

Драган Јаковљевић

Срби у Сиригу настављају хуманитарну акцију

Ч

Дародавствима улепшавају цркву

итаоци Српских недељних новина већ су имали прилику да сазнају да је у српском православном храму у Сиригу недавно одржано свечано освећење нових бого-

службених предмета, купљених захваљујући добровољним прилозима
верника из Сирига и околине. Нови
црквени прекривачи купљени су у
Арад-Гају у Румунији, у кројачници

сарађује са редакцијом СНН-а, каже
да је за њу радионица креативног писања била динамична и узбудљива.
– Уживала сам сазнавајући нове
детаље везане за процес и начин писања и размишљања када је реч о причи или роману. После дводневног предавања имала сам осећај, који и даље
имам, да кад год пожелим могу да
седнем и почнем да пишем. Професор
Петровић је један од оних предавача
који инспиришу и подстичу на писање
скоро сваком својом реченицом, јер
толико сликовито и лако прича о томе.

5

Будимпешта, 24. октобар 2013.

Сусрет бивших ђака Гимназије „Мориц Жигмонд”

С

Сентандрејски ђачки дани – за незаборав!

Повод окупљања некадашњих гимназијалаца није
ваког месеца испред сентандрејске Гимназије „Мориц Жигбио везан само за сусрете генерација. Овога пута
монд” састају се бивши ђаци
састали су се српски ученици који су пре педесет
ове престижне установе. Смењују се
генерације у пратњи чланова породигодина похађали Гимназију „Мориц Жигмонд”
ца, жељни поновног сусрета са
бившим друговима из разреда. Да
„Управо сам због бивших професо- вања у гимназији „Мориц Жигмонд” и
није све упадљивијих трагова време- ра одабрала учитељски позив”, рекла испричао зашто је понављао завршну
на на лицима окупљених, пролазници је Сања Голуб.
годину:
би могли помислити да су то школарРадмила Башић нам је рекла да је
„Када сам са годином заостатка

ци, спремни за почетак још једног часа који са нестрпљењем ишчекују
свог професора.
Сусрет је организовало Удружење
бивших ученика, на челу са Михаљем
Рожом. Као добар домаћин, господин Рожа је посредством интернета
поздравио све који су учествовали на
скупу. Један бивши ђак Гимназије се
одазвао на прозивци чак из Америке,
потврдивши успешност везе и преко
океана.
Разговор, који је по свему подсећао
на породични сусрет, водило је седморо бивших српских ученика Гимназије: Бојана Симић као модератор,
Александра (Сања) Голуб, Радмила
Башић, Атанас Станишић, Иван Голуб,
Софија Рајковић и Петар Весић. На
почетку програма, бивше гимназијалце су обрадовали унуци учесника
разговора, Немања Недељковић и
Мира Јакшић, који су рецитовали песмицу „Имена”.
Након кратког представљања, присутни су се подсетили гимназије и
вредности које је она настојала да
пренесе на своје ученике. Гимназија
је као институција доприносила изградњи заједнице поштујући верске,
националне и сталешке различитости. Строг професорски метод, захтеван по питању знања, развио је
радне навике код ученика и пружио
неопходан основ за даље усавршавање и напредовање на студијама и у
каријери.
Госпођа Чобан-Симић се са радошћу присетила једног свог професора који је увек подучавао уз благи осмех.
„Ја то никада нисам успела да уведем у своју праксу, у раду са ученицима”, нашалила се на свој рачун госпођа Бојана Чобан-Симић, чији ангажман у просвети још није окончан.

ову гимназију одабрала јер је већ тада била на добром гласу и додала:
„Највише значе пријатељства која су
у њој склопљена”.
Атанас Голуб је на духовит начин
изнео свој доказ о квалитету школо-

коначно завршио гимназију са
двојком, доспео сам на студије и убрзо схватио да моја двојка вреди много више од петица већине студената
који су матурирали у другим школама”.

Фестивал жетве у Помазу

С

амоуправа града Помаза организовала је Фестивал жетве,
уз учешће припадника више националности. Учесници су колима са
коњском запрегом и пешице прошли
главном улицом, а пре поласка
окупљене су забављали ромски играчи, односно представници ромске самоуправе.
Најлепши драгуљи фестивала су,
вероватно, били коњи српских кола
које је водио њихов поносни власник

Владимир Мали. Председник Српске
мањинске самоуправе Петар Богдан
је са својим асистентима, послужењем и програмом чекао учеснике
фестивала на Тргу Пијаца. Нажалост,
оркестар „Мешелија” није стао на кола, иако су их Светозар Чобан и Владимир Мали обезбедили. Оркестар
који је представљао српску мањину,
у поворци је требало да буде музичка пратња. Тако се музички део фестивала није остварио.

Др Иван Голуб је истакао да је
одувек поштовао ову школу због тога
што је рефлектовала прави дух времена и живота у мултикултурној и
мултинационалној средини. Сви су
били прихваћени и напредовали су
без обзира на разлике. Господин Голуб је на крају цитирао мисао бившег
америчког председника Теодора Рузвелта: „Уради оно што можеш, оним
што имаш, тамо где си”.
Његова супруга Софија рекла је
да је гимназија увек нудила многе
ваншколске активности, које су биле
истог квалитета као и редовна настава, док је Петар Весић закључио да
му је та школа омогућила да реално
сагледа своје квалитете, подржавала
је амбиције и развијала способности.
Он је још једном истакао добре радне навике, које је у гимназији стекао,
а које су му касније помогле да се
развија у жељеном смеру.
Након сентименталног присећања
на професоре, уследила је презентација српске традиције и културе.
Учесници су ове садржаје припремили са жељом да прикажу пријатељима и гостима традицију и обичаје свог народа. Низ слајдова о животу, активностима, установама, ношњама и верским обичајима Срба из
Мађарске приказан је уз објашњења
Бојане Чобан-Симић. Сваки тематски блок пратила је српска музика
оркестра Мешелија, предвођеног
Ласлом Јанка, који је, такође, једно
време био ученик Гимназије „Мориц
Жигмонд”.
Програм је завршен сентандрејском и помашком химном, након
чега су присутни позвани на дегустацију српских специјалитета у пријатељској атмосфери.
Катарина и Ренато

Уместо тога, оркестар „Мешелија”
је више од два сата забављао
окупљене на Тргу Пијаца, који су чекали поворку кола. Нажалост, српска
деца из забавишта морала су да чекају више од четрдесет пет минута
да би могла да прикажу свој веома
занимљив програм „Берем, берем
грожђе…”.
После тога дошао је ред и на плес,
у ком је учествовала и публика. Музику за игру свирао је Оркестар „Мешелија”. Свиране су српске винарске
песме, а после њих уследио је трио
музичара словачке мањинске самоуправе.
Затим је настављена шетња до
Градске куће, где је домаћин била
Немачка мањинска самоуправа. Своје
умеће су приказали мали играчи из
школе, немачке народности. Крај поворке је био код Дома културе, где је
учеснике поздравио председник
општине. Програм се наставио, а у
њему је учествовао и ансамбл „Опанке”. Програм је завршен игранком. Било је лепо, али су пропусти у организацији донекле умањили лепоту догађаја организованог по сунчаном јесењем дану. Надамо се да ће следеће године приредба бити боље организована.
Ласло Јанка,

уметнички руководилац ансамбла „Мешелија”
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Аница Шошић-Крунић, уметнички руководилац КУД-а „Опанке” (2)

Без подршке породице не бих се бавила овим послом
„Чињеница је да у Помазу има све мање Срба и да
слабо уче своју децу језику и обичајима. Удаљили
су се од своје културе и традиције и све их је теже
окупити” – каже Аница Шошић-Крунић, док
покушава да обнови редове КУД-а „Опанке”
Госпођо Шошић, шта је узроковало приметну стагнацију
КУД-а „Опанке” у протеклих
неколико година?
– Узроци су делом финансијске
природе, а делом се људи више не
приближавају толико традицији, већ
се више држе модерних трендова.
Финансијске потешкоће сви осећамо
и до сада нисмо успели да нађемо
сталног спонзора. Чињеница је да у
Помазу има све мање Срба, да слабо
уче своју децу језику и обичајима.
Удаљили су се од своје културе и
традиције и теже их је окупити. Осим
тога, за мене је додатна отежавајућа
околност та што смо близу Пеште.
Већина деце одлази у град и јако је
тешко обновити ову групу. Припреме
за наступ трају веома дуго. Да би се
једна кореографија извела потребно

нам је 3-4 године. Тренутни састав
групе чине једним делом Мађари и
друге нације, а иста је заступљеност
и у другим културним друштвима.
Колико чланова и играчких група
тренутно броји ваше друштво?
– Малих играча из забавишта до 5.
разреда основне школе имамо 22.
Међу одраслима је 16 девојака и 5
момака, укупно 44 члана, што је одличан број. Мени је изузетно драго
што имам и читаве породице које долазе, а то се не виђа често. Лепо је то,
сви смо заједно.
Јесу ли чланови ваше породице и
даље активни у раду КУД-а?
– Да они нису активни мислим да
се ни ја више не бих бавила овим послом. Имам четворо деце и сви још
од детињства играју. Диван је осећај
кад смо заједно на бини. Имам неки

ПОМОЗИТЕ КУД-у „ОПАНКЕ”
Сви који могу и желе да помогну рад и обележавање
тридесетогодишњег јубилеја КУД-а „Опанке”,
то могу учинити уплатом добровољних прилога
на банковни рачун овог друштва.
Број рачуна:
10103874-11431243-00000001

предосећај да би моја најстарија и
средња кћерка могле да наставе да
се баве овим послом, јер су музика и
плес њихова љубав.
Шта чини ваш тренутни репертоар?
– Старије кореографије су неизоставни део репертоара, али има пет
група у Мађарској које изводе приближно исте кореографије. На Фолк
фесту у Калазу видела сам једну кореографију коју смо ми платили, а
игра је и једна друга група. Због малог броја српских културно-уметничких друштава на подручју Мађарске,
лакше се примете такве сличности.
Ми имамо Буњевачке игре, игре из
Македоније, Крајишта, Пчиње, Мачве,
Бачке, али то је и даље изузетно мали
број кореографија које можемо да
одаберемо за честе наступе. Имамо

Настављају се Дани српске културе у Сегедину

Н

Изложбе, концерти, беседе

акон отварања изложбе радова
чланова Удружења уметника
„Круг”, почетком месеца, у сегединском Дому народности 16. и 17.
октобра уследио је наставак „Дана

Вишенедељна сегединска културна манифестација
настављена је представљањем српског фолклора и
гастрономије, фото-изложбом и
историографским предавањем
српске културе у Сегедину”.
Тесна је била, 16. октобра,
највећа просторија мањинске
установе у Улици Островски,
где је уприличена игранка
или „српска плесачница”, повезана са представљањем наших гастрономских специјалитета. За увежбавање српских игара побринули су се
чланови КУД-а „Банат” из Деске. Укусна храна припремљена је и сервирана од
стране домаћина, пре свега
чланова Сегединске месне
српске заједнице и Самоуправе Срба у том граду.
Нажалост, масовност публике није била уочљива сутрадан, 17. октобра, када су на
истом месту одржана чак три
веома квалитетна програма.
Најпре је отворена изложба
фотографија српских православних храмова у Помо-

још и игре из Баната, Шумадије и
Влашке, које држимо „у резерви”. Након јубилеја ћемо почети да радимо
на новом материјалу.
Како ће изгледати јубиларни
концерт КУД-а „Опанке” и када
ће бити одржан?
– Биће одржан 30. новембра у 19
часова у Дому културе у Помазу. За
ову годишњицу сам позвала ветеране,
сакупило се двадесетак чланова, а
пратиће нас један оркестар који зна
наш репертоар. Имаћемо живу музику и госте, Оркестар „Вујичић”, а и
Анамарија Фаркаш ће бити са нама.
Ветерани ће одиграти једну од старијих кореографија. Дечја група ће
извести седам кореографија, а имаћемо и један певачки блок. Програм би
требало да траје сат и по, до два.
Разговор водила: Данијела Тот

ришју, аутора Бориса Бекића, који је
говорио и о важности обележавања 17
векова Миланског едикта. Није крио да
је првенствени циљ његовог фотографисања да отргне од заборава бројна
дешавања и културно-историјске споменике српског народа у Мађарској.
Као увертира за следеће предавање, следио је наступ Хора Саборног храма из Темишвара, предвођен
хоровођом Јоцом Бугарским. Када је
реч о Србима у Румунији, онда се зна
да као беседника, на првом месту,
организатори најчешће позивају Стевана Бугарског, познатог историчара
и културолога.
Он је помоћу слајдова публици
презентовао богат историјат и данашњицу српских православних манастира и цркава у Румунији. У свом
предавању обухватио је 53 парохијских и пет манастирских цркава.
Своје једносатно предавање Стеван
Бугарски је окончао поруком: „Треба
да будемо снажни духом. Ако будемо
снажни духом православља, онда нам
има спаса! Ја мислим да би преци који
су те цркве саградили и оставили нам
у аманет пожелели да будемо снажни
духом, односно, да имамо спаса”.
Надахнуто предавање заокружено
је концертом двадесеточланог Хора
Саборне цркве у Темишвару, након
чијег наступа је, уз пригодно послужење, уследило дружење Срба из
Румуније и Мађарске.
Предраг Мандић
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Будимпешта, 24. октобар 2013.

Свечаност у Будимпешти

Литература Завршен „Месец српске културе” у Мађарској
Зорана Манић

КУЋА НА БРДУ (1)
(Прво место на конкурсу „Лагуне”
за породичну причу – 2013)

О

н је био занатлија у пензији, весео човек, мршав, али симпатично повећег стомака. Његова
жена, била је ситне грађе, добра домаћица, са дубоко урезаним борама
које су јој даровали живот и вечита
брига за најближе. У тој кући на брду,
Ана је готово цело детињство провела играјући се са животињама. Било
је то једино место на којима је завршавао њен бег од стварности и обавеза које је имала у великом граду.
У тој кући, увек је било весело и
опуштено. Ана је свакога дана помагала баки и деки око животиња, понекад и кријући се од њих, хранила је
своје љубимце и више него што је то
било потребно, јер у томе је, изгледа,
проналазила велику срећу. Њене очи
се испуне сузама радосницама, а срце убрзано лупа и шапуће јој приче о
срећи и смислу живота. Када старци
открију да је Ана, њихова унука, нахранила по пети или шести пут кокошке и зечеве тога дана, грдили би је
претећи јој да неће за њу бити више
колача, али се убрзо намргођено лице претварало у осмех и топли
загрљај који мирише на домаће ванилице… Њих троје су ћутке, често седели на клупи испред те куће и гледали у наранџасти залазак сунца.
Цвркут птица, зов животиња и тиха
мелодија дедине фрулице су једини
звуци који су се могли чути. На њиховим лицима огледао би се сав спокој
овога света, уметност уживања у малим стварима. Били су срећни. Кућа и
оно мало земље био је за њих права
идила, златно доба, рај који нико није
могао нарушити.
А онда је залазак постајао црвен.
Старци су окренули свој поглед ка
Ани и увидели да је порасла. Раније
је Ана долазила сваког викенда, али
сада су се њени доласци проредили,
јер је имала превише обавеза у граду.
Све мање је размишљала о тој кући
на брду, о њој и њему. Када би је бака
позвала телефоном и нестрпљиво је
упитала када ће доћи да се заједно
шале са дедом и да хране животиње,
Ана је ужурбано одговарала како нема времена да разговара са баком, да
мора да скува ручак, и да ће доћи
чим буде могла. Но, дани, недеље и
месеци су пролазили. Ана их је те године посетила само два пута. (…)

Концертом београдског квартета „Сенсарстика” и
пријемом у Амбасади Србије, окончана је
традиционална манифестација Срба у Мађарској

З

ванице на свечаности приређеној у Амбасади Републике Србије у Будимпешти, поздравили
су најпре амбасадор Србије у Мађарској Раде Дробац и директор Културног и документационог центра Срба
у Мађарској Милан Ђурић. Он је у
својству организатора укратко сумирао учинке овогодишње манифестације, подсетивши на циљеве и значај
оваквог презентовања српске културе и уметности у
Мађарској.
Чланови
београдског
квартета „Сенсарстика” извели су затим краћи концерт,
на чијем репертоару су биле
углавном савремене обраде
дела српских композитора
класичне музике, али и традиционалних народних мелодија.
Овогодишњи
„Месец
српске културе”, чији је покровитељ
традиционално
Самоуправа Срба у Мађарској, окупио је протеклих недеља мноштво уметника
различитих профила из Србије, Мађарске и других земаља. Од средине септембра низале су се позоришне
представе, ликовне и фото
изложбе, песничке вечери,
књижевне промоције, филмске пројекције, модне ревије,

презентације туристичких потенцијала, о чему је наш лист детаљно извештавао. Одабир учесника вршили
су Милан и Диана Ђурић, а новац је
обезбеђен путем конкурса из наше
матице и од стране земаљске српске
самоуправе.
Један од најмасовнијих програма,
по броју гостујућих уметника, био је
„Пештански књижевни омнибус”, ка-

да је своје новије стваралаштво
представило двадесетак српских писаца из више европских земаља. Публика је, у мноштву програма, видела
и документарну изложбу о Десанки
Максимовић, гостујућу поставку
Музеја наивне уметности из Јагодине, представу „Сеобе” у извођењу ансамбла Крагујевачког позоришта, ликовна, дечја и друга гостовања. Осим
у Будимпешти, неке од културних
садржаја видели су и становници
српских насеља у унутрашњости
Мађарске.
Д. Ј.

Гостовање позоришта из Куле

„Ровито куване чизме” на Чеховљев начин

Претпоследњи програм у оквиру „Месеца српске
културе” била је представа коју су на сцени
Српског позоришта у Мађарској, у
будимпештанском Српском културном центру
извели млади глумци позоришта из Куле

Р

ежисер представе „Ровито куване чизме” је
Драган Остојић, глумац из Кикинде, који је, према речима глумаца, велики
љубитељ прича Антона Павловича Чехова. Зато не чуди
чињеница да „Ровито куване
чизме” у себи садрже мотиве из мноштва кратких прича. Мотиви који се провлаче
кроз целу представу су
шињел, који представља терет и пас, који је настао као
алузија на једну од ЧехоМноги људи се боје да буду срећни. Јер, да вљевих прича. Овај пас је
бисмо били срећни, морамо много тога да заправо и главни мотив, јер
променимо било у начину живота или на се на крају представа своди
нама. Увек мислимо да је боље не пити из на слику живота у његовим
врча среће, јер ћемо патити ако га једног очима, баш као и у причи.
„Ово је без сумње једна од
дана не будемо имали. И онда из страха да тежих представа које смо радили” –
не бисмо једног дана плакали, једноставно изјавио је Никола Булатовић. Оно што
престанемо да се смејемо.
је чини толико тешком је пре свега
Паоло Коељо чињеница да је писац дела Чехов. Ов-

На питање колико је тешко мењати
улоге током једне представе, Слободан Ногавица нам је рекао:
„Ово је био један велики изазов, а
глумци су најчешће такви да лако
прихватају изазове. Било је тешко
променити ликове који су толико различити по карактеру, али је
друштво било добро, па је
све лакше”. Осим одличног
друштва, глумци су похвалили и режисера за одличну
сарадњу речима: „Иако је
његова замисао страшно
компликована, он је изузетан
за сарадњу и уме на најбољи
начин да извуче жељени
ефекат”.
До сада је ова постава
гостовала у многим местима, углавном широм Војводине, али је ово прво извођење у иностранству.
„Ова сарадња за нас много значи, посебно за мене јер
сам директор Културног
центра Кула тек нешто више
од годину дана” – рекла нам
је директорка Десанка Ергаде није у питању интерпретација једне рац и нагласила да је свака сарадња
његове приче, већ се ради о десетак важна, посебно за мања позоришта
прича спојених у једну, а поред тога је попут кулског.
сваком глумцу додељено више улога.
Д. Т.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (6)
Просечне висине, црне
коврџаве косе и смеђих
очију, Алберт је међу
студенткињама био на
гласу као згодан и
шармантан младић.
Милева, тиха и повучена
девојка крупних очију,
била је готово
неприметна. За све, осим
за Алберта

Познанство сa часова физике

у Цирих, у којем је женској деци већ
тада, на немачком језику, било дозвољено да студирају на универзитетима и високим школама. Кад је положила пријемни испит, Милева се 14.
новембра 1894. године уписала у Вишу девојачку школу. У лето 1896. уписала је студије медицине на универзитету у Цириху, а већ у октобру пребацила се на Државну политехничку
школу, на студије математике и физике. Била је тек пета жена која је успела да се упише у ову школу.
На предавањима из физике, 21-гооком школовања у Загребу, Ми- дишња Милева упознала је младог
лева је била ослобођена колегу Алберта Ајнштајна, који је таплаћања школарине, а убрзо је да имао 17 година. Прве три године
због добрих оцена и владања добила дописивали су се током ферија, а онМилева са својом
и стипендију од 100 форинти. Због да, 1899. године, међу њима је плануи Албертовом кћерком
болешљивости, завршне испите пола- ла љубав.
гала је почетком септембра 1894, а
На Државној политехничкој школи
најбоље оцене имала је из математи- у Цириху, која је касније прерасла у ског језика, математике, физиолоке и физике.
данас веома цењени универзитет, гије, физике, историје певања, аналиУбрзо је Милош Марић своју нат- Милева Марић је похађала преда- тичке геометрије и стенографије.
просечно даровиту кћерку отпратио вања из немачког, француског, латинКако то већ само судбина може да
удеси, у Цириху, који је 1896. године
врвео од страних студената, Милева
Марић из Титела и Алберт Ајнштајн
ГОСПОЂИЦА ЗА ДИВЉЕЊЕ
из Улма, унајмили су станове у суАмериканка Катарина Овенс Пир у својој књизи „Алберт Ајнштајн”
седству. Она је становала код Јохане
(Хамбург, 1951) записала је како је интересовање за математику зближило
Бехтолд у Платенштрасе број 74, у
Алберта и Милеву на студијама у Цириху. „Госпођица Марић је у матемацентру студентске четврти, а он је изтици и физици била проминентна студенткиња”, забележила је Овенс Пир.
најмио собу у суседној Унионштрасе.
„Алберт је био бојажљив младић, дивио се одговорима које је та госпођиМлада Српкиња и четири године
ца давала на семинарским вежбањима. Убрзо су почели да раде заједно.
млађи Јеврејин сретали су се на путу
Давно, пре испита, објавили су да ће се једног дана венчати”.
до факултета, на предавањима, у библиотеци… Размењивали су књиге, упо-

Т

24. октобра 1912. – Победом Прве српске
армије под командом регента Александра Карађорђевића над турском Вардарском армијом Зеки паше, завршена је Кумановска битка у Првом балканском рату.
25. октобра 1815. – Српски кнез Милош Обреновић постигао је споразум са везиром Београдског пашалука Марашли Али пашом о мешовитој српско-турској
управи, чиме је завршен
оружани део Другог
српског устанка.
26. октобра 1961. –
Нобелову награду за
књижевност добио је
Иво
књижевник Иво Андрић
Андрић
и постао први Србин, одприма
носно Југословен који је
Нобелову
добио ту престижну
награду
светску награду.
27. октобра 1995. – У
Београду је умро српски књижевник Слободан
Селенић, дописни члан Српске академије наука и уметности, професор на Факултету
драмске уметности у Београду („ПријАтељи са
Косанчићевог венца”, „Очеви и оци”, „Убиство с
предумишљајем”).
28. октобра 1884. – Рођен је композитор,
музиколог, педагог и критичар Милоје Милојевић, професор Музичке академије у Београду,
један од зачетника музикологије у Србији. Основао је београдски оркестар „Колегиум музикум” („Четири комада за клавир”, „Мелодије и
ритмови са Балкана”, „Пред величанством природе”).
28. октобра 1923. – Умро је политичар и
публициста Стојан Протић, један од твораца
Радикалне странке, први премијер Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца 20. децембра 1920.

Био је уредник листова „Самоуправа” (1881-83)
и „Одјек” од 1884.
28. октобра 2000. – На Косову су, у организацији администрације УН, одржани локални избори, на којима је убедљиво победио Демократски савез Косова Ибрахима Ругове. Косовски Срби су бојкотовали изборе, а југословенске власти их нису признале.
28. октобра 2005. – Умро је позоришни и
филмски великан, глумац Љуба Тадић. Био је
стални члан Београдског драмског позоришта, Народног позоришта, Атељеа 212 и Југословенског драмског
позоришта, у којима је
остварио велики број
запажених улога. Глумио је у више од 60
филмова и у многим радио и телевизијским
драмама.
29. октобра 1321. –
Умро је српски краљ
Стефан Милутин Немањић. Током његове владавине од 1282. Србија је проширила границе на северу и на југу
и доживела економски и културни развој, постављене су основе законодавства и државне
управе. Подигао је и обновио више цркава и
манастира (Грачаница, Нагоричино).
29. октобра 1918. – Хрватски Сабор је после распада Аустро-Угарске у Првом светском
рату прогласио раскид државно-правног односа са Хабсбуршком монархијом и прогласио
приступање Хрватске Краљевини Срба, Хрвата
и Словенаца.
30. октобра 1944. – Ана Франк, јеврејска
девојчица која је водила свој дневник у току
Другог светског рата, депортована је из Аушвица у концентрациони камп Берген-Белсен.
Њен дневник је и данас једна од најчитанијих
књига широм света. 

ређивали белешке, износили утиске о
предавањима. Обоје су волели природу и уживали у излетима на Алпе.
Нема поузданих података о њиховом првом сусрету, али у најстаријем
сачуваном писму које је Милева
крајем 1897. године послала Алберту
из Хајделберга, захваљује му на „предивној заједничкој шетњи, крајем
претходне школске године”. Ајнштајнови биографи наводе да је у то време он био опчињен Милевом толико,
да је потпуно занемарио своју дотадашњу симпатију Марију Винтелер,
која је тада била учитељица у Осбергу. (…)
Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38
Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. + 36 30 477 82 33 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. + 36 1 782 16 39
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска основна школа у Ловри
Тел. + 36 24 482 583

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33
Имејл: ssb@freemail.hu

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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Бајске легенде (11)

Ч

Сарадња Јована Пачуа и Мите Поповића

етири месеца касније, Мита Поповић је смогао снаге и смелости да узме гушчије перо и да
22. јуна 1879. напише писмо Пачуу.
„Велепоштовани господине! Од некога доба постоји и код нас ‘певачка
дружина’ која, као што чујем, веома
лепо напредује. Ликовођа и више чланова дружине који су читали у овогодишњем петом броју вршачког листа
‘Грађанин’ белешку о вашој композицији ‘Шалајдалајданом’ обратише се
на мене да Вас замолим, да нам ону
дивну Вашу композицију употребе
ради пошаљете. Ја сам, дакле, тако
слободан да Вас у име дружине, и у
име моје овим лепо замолим да нам
поискану Вашу композицију припослати изволите. Примите од стране
моје знак високог мог поштовања, па
и срдачну хвалу, е јесте баш у моју
мртву песму улили духа животнога,
који неће дати да ми песма заборавом оде.”
Јован Пачу је редовно одговарао
на Поповићева писма из Велике Кикинде, где је обављао лекарску праксу. Незадовољан приходима и учесталим позивима сомборске господе, др
Јован Пачу у другој половини 1881. године одлучи да се пресели у Сомбор.
Врхунац Поповићеве и Пачуеве
плодне сарадње представља позоришна игра са певањем из народног живота под насловом „Наши сељани”,
првенац овог омиљеног жанра на
словенском југу. Иако је сновидац

Средином марта 1879, у свечаној дворани Хотела
„Енглеска краљица”, Вршачко певачко друштво је
приредило манифестацију „Село са томболом”, како
би прикупило помоћ породици упокојеног Ђуре
Јакшића. Тада је Јован Пачу први пут извео своју
композицију „Шалајдалајданом”, на стихове
песника Мите Поповића
Лаза Костић понудио Пачуу
могућност за стварање заједничког дела, фантастичне
опере, на тему Гетеове „Бајадере”, ова замисао није остварена на штету српске културе.
Костић је замислио да
свој либрето, писан на француском језику, настави тамо
где га је Гете завршио. Међутим, Јован Пачу је за сарадњу и то не случајно,
одабрао свог пријатеља Миту Поповића.
Поповић је писао и драме
слабијег квалитета: „Крвави
престо”, „Стеван последњи
краљ босански”, „Цар Јован”.
Оне ће му нанети многе муке.
Душевну болест, која се
већ зачела у младом телу,
увелико је појачао један немили догађај. Поповићева
драма „Цар Јован” тек је у

Јован Пачу,
композитор

трећем покушају добила награду
Матице српске. О томе је његов савременик, песник Лаза Костић написао следеће: „То бјеше први ударац
осјетљиву срцу пјесникову. Једва је
добио неко признање за свог Цара Јована (…) Но то већ бјеше прекасно да
заустави мах можданога слома. Мало затим пуче глас да је наш Мита полудио”.
Бајски књижевник се бавио и писањем приповедака, а преводио је
Бајрона, Пушкина, Игоа, Петефија,
Арања и Верешмартија.
Мита Поповић је своје
„странствовање” у овоземаљском свету завршио у
Шварцеровом Заводу за
умоболне, у Пешти, 8. јуна
1888. године. О трагичном
догађају будимпештански
лист „Српски дневник” овако
је извештавао: „Ноћас у 9 сати ослободио се дуге невоље и великих мука пјесник
српски Мита Поповић. (…)
Радом својим за живота осигурао је Мита Поповић имену своме вјечан спомен, и
тим истим радом обавезао
је народ српски да рекне:
Лака му земља!”
Сахрањен је на српском
гробљу у Будиму. Од покојника се опростио његов
присни пријатељ Стеван В.
Поповић, чувени књижевник
и дугогодишњи управник
пештанског Текелијанума.
Драгомир Дујмов

Како да им олакшате луде године?

П

Адолесценте усмеравајте, али не живите уместо њих

отребно вам је много стрпљења, љубави и подршке, јер
ћете једино на тај начин помоћи адолесценту да се избори са
свим проблемима које доносе „луде
године”. Уколико се питате о чему све
треба да разговарате са њима и које
савете да им дате пре него
што сами, на тежи начин,
дођу до закључака, ево неколико препорука психолога који су саставили
„листу” разговора, односно
тема које би требало да
дотакнете са својом децом.
Најважније што треба да
им понудите је слобода у
одређеним одлукама. То
не значи да не контролишете дете и да га не усмеравате, али мора да схвати да
из својих искустава учи.
Немојте дозволити да
вас дете криви што сте га,
на пример, натерали да се
упише у средњу школу
која се вама чинила као
најбољи избор. Родитељи
би требало деци да укажу
на све предности и мане
неке одлуке, али она мора
на крају да буде њихова.
Научите их да буду „најбоља верзија себе”. То значи да им уливате самопоуздање, да их подстичете да

Одрастање није лако. Тинејџерски период сам по
себи носи многе недоумице, сумње и искушења,
вршњаци постају најзначајнији узор, па дете које је
до тада родитеље сматрало апсолутним
ауторитетима почиње да се „отима”
се не пореде са другима,
нити да се вреднују у односу на туђе квалитете.
Најбоље је да знате са
ким се дете дружи, ко су
му пријатељи и како на њега утичу. Инсистирајте да
се „пронађу”, да схвате шта
им највише прија и шта их
испуњава и да у тој активности дају свој максимум.
Учите их емпатији. Покушајте да им објасните да
ће их људи сигурно повређивати, али да се потруде да никоме не прилазе са
страхом. Биће и разочарења и суза, али је важно
да верују у себе и да не
одустају од својих циљева.
Покушајте да им објасните
да није здраво гајити лоше
емоције, бес, горчину,
љутњу и стимулишите их
да о својим осећањима
увек говоре. Не морају се
поверавати вама, али је јако важно да своје емоције
прихвате и каналишу. Уко-

лико науче да праштају, то ће им помоћи да и касније воде испуњенији и
срећнији живот.
Научите их да се ослободе превеликих очекивања, да покушају реално да сагледају своју стварност,
пријатеље и окружење.
Научите их да не могу свима да се
допадну. На време их научите да кажу „не” свему ономе што се коси са
њиховом природом и карактером.
Деци треба давати смернице, али
не смете живети њихов живот уместо
њих. Учите их здравом животу и добрим навикама. Тако ће заувек водити
рачуна о свом телу и уму, а то ће пренети и на своју децу. Научите децу да
воле своје тело, што је можда и најтежи део васпитања. Девојчице су посебно осетљиве на физички изглед, па
ако ваша ћерка има неколико килограма вишка помозите јој да их здраво изгуби.
И, без обзира колико вам се њихови проблеми чине смешни или небитни, морате да знате да су њима
највећи и најтежи. Због тога их никада немојте исмевати нити их грдити.
Саслушајте врло пажљиво, помозите
им да их реше и понашајте се као да
су то најважније ствари на свету.
Васпитање подразумева одређену
дозу фрустрације. Због тога им немојте приуштити само комфор и
„живот без брига”. Потрудите се да
схвате своје обавезе и одговорности,
чије неизвршавање има последице. 
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Још се сећамо летњих дана

Н

апокон је почео и дуго очекивани распуст, почела је сезона
дружења и излазака. Распуст,
који сваки ђак у току школске године чека, почео је и мени, у некој
другој школи. Завршила сам прву
годину Српске гимназије „Никола

Доживљаји са летњег распуста
Тесла” у Будимпешти. Напорна и дуга година, али не и са максималним
трудом. Био је последњи петак ове
школске године. Мама је дошла по

Помози жабици да се сакрије
међу шибље у бари

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (3)
Ли-ион батерија (Li-ion)
Битан део свих мобилних телефона и преносних рачунара јесу батерије. На карактеристике батерија свакако треба посебно обратити пажњу
при куповини, па је добро знати какве
батерије треба да буду.
У употреби су већ неко време нове
батерије које носе назив Ли-ион (Liion). Оне су данас готово у потпуности замениле стари тип батерија и
користе се код свих мобилних
уређаја. Ли-ион батерија функционише на принципу кретања јона литијума у ћелијама; овај процес се одвија
са аноде на катоду и у обрнутом смеру, зависно да ли се ћелија батерије
пуни или празни.
Ли-ион батерија је конструисана
тако да није неопходно никакво посебно одржавање од стране корисника. Ове батерије НЕ ЗАХТЕВАЈУ ФОРМИРАЊЕ на начин на који је било неопходно одржавати стари тип батерија (три узастопна пражњења и
пуњења по 12 часова). Ли-ион батерије
се купују фабрички напуњене, па корисник треба само да их допуни и

даље користи по нахођењу.
ођ
ђењу. Овде треба истаћи да већина произвођача
р
роизвођача
лаптопова сугерише својим
и корисницима
им
да је најбоље нову батерију прво
испразнити, па тек онда
д допунити до
да
краја. Ово је довољноо урадити само једном. Такође
ђ се не
ђе
препоручује држање лаптопа на пуњачу када
се батерија напуни
до
максималне
вредности.
Ћелије ли-ион
батерија не сме да
се испразни испод
2,8-3,2 волти. Уколико се то деси ћелија ће се сигурно
оштетити. На нашу
срећу,
власници
десктоп рачунара и осталих
о
мобилних уређаја нее треба
да брину о овоме, јерр је ли-ион батерија конструисана са уграђеном
електроником која регулише
егулише не само
напон већ и температуру
а
атуру
батерије,
максималну вредностт напона на свакој појединачној ћелији,
ј даје
ј индикацују стања напуњености према напону и старости батерије итд. Како је за
лаптоп потребан напон од 5 волти и
већи, ћелије се вежу у серије и паралелно, па се тако формира ли-ион батерија неопходних карактеристика.
Ли-ион батерија се троши чим

мене и ја сам била срећна што идем
кући на дуже време, али и помало
тужна што нећу виђати своје другове и пријатеље.
Распуст сам желела да проведем
код куће, али није све било по плану,
почела су поновна путовања, излети и
још много тога. Посетила сам и
Јадранско море где сам се врло лепо
провела. На мору сам била почетком
јула месеца, вода није била баш топла, али сам покушала да искористим та четири дана најбоље што сам
могла. Вратила сам се кући у Бездан,
али сам убрзо отпутовала код тетке
у Мохач. Овде сам често излазила са
другарицама увече у шетњу, на обалу лепог плавог Дунава. Понекад би
нас напао облак комараца, али смо
уживале на свежем ваздуху после
дугог врелог дана.
После Мохача, отпутовала сам у
Аустрију код стрица, у градић Лилијенфелд. То је мирни град кроз
који протиче лепа река Трајзен, а вода је чиста и веома хладна. Мој двонедељни одмор у Аустрији је протекао изузетно лепо. Посетила сам
Цркву Марије Целске, а у Бечу сам
видела дворац Шенбрун.
У Бечу смо осетили и мало од „хаоса” великог града. Чекали смо моју
стрину на железничкој станици где
смо стали само на две секунде. Возили смо по Бечу пола сата да бисмо
уопште схватили где се железничка
станица налази. Уморили смо се и врло пријатно изненадили срдачношћу
људи у Бечу. Били су веома пристојни
и пружали на помоћ, а у продавницама су изузетно љубазни. Шенбрунски
дворац сам посматрала веома студиозно, толико је лепо сачуван и
уређен да сам се осећала као да сам
у бајци.
изађе из фабрике.
брике. У њој се непрестано одвијају хемијски пропро
цеси у смањеном интензитету
и када се не користи. Потребно је ОБАВЕЗНО ПОГЛЕДА-

ТИ ДАТУМ ПРОИЗВОДЊЕ
ПРИ
КУПОВИНИ.
Мора се нагласити да ТОПЛОТА ВЕО
ВЕОМА ШТЕТИ
ШТЕТИ. ББатерије
ј и
лаптоп не треба остављати дуго на
сунцу, или другом месту где ће бити изложени повишеној температури. Такође, дуготрајно и прекомерно напајање батерије адаптером,
преко 95% њене напуњености
смањује радни век батерије.

Почела је нова школска година, а
је се нисам покајала што нисам баш
читав распуст провела код куће.

К

Андреја Јајић


ао и сваке године летњи распуст углавном прође са много
авантура и забаве. Ове године
први део распуста је био веома занимљив, а онда је уследио монотон
део код куће.
У почетку је све обећавало. Са
мојим друговима из разреда, који
живе по целој Србији, договорио сам
се да једни друге посећујемо. Прва
недеља је била резервисана за посету Суботици, која није велики град,
али нуди добру забаву. Играли смо
фудбал на крову зграда, ишли у луна
парк, а након Суботице је уследио
Сомбор.
У Сомбору нас је напало неколико хулигана од којих смо на сву
срећу побегли. Поред овог немилог
догађаја, у Сомбору је углавном било мирно. Организовали смо журке.
Тако је прошла друга недеља, па је
стигла трећа и полазак у Крагујевац.
У Крагујевцу смо на журци упознали много нових људи, углавном девојака са којима се и даље дописујемо и чујемо. На једној журци смо зору дочекали. Најбољи део распуста је
био рафтинг или сплаварење на Уни,
у Босни.
То је био прави викенд авантуре.
Било је и извртања у воду и брзака,
који у исто време уливају и страх и
срећу. Скакали смо са стена висине
осам или девет метара, па чак и са
старог железничког моста висине
петнаестак метара. Нажалост, томе
је дошао крај, један мој друг је морао да иде у Пешту и да остане код
мене два месеца.
Свему лепом дође крај, али се надам да ће ми следеће године бити
још боље!
Вања Малбаша

Ли-ион батерија
батеер има ограничен
број пуњења
пуњења/пражњења
а/п
и он се
креће у износу
изноос од око 300-500
циклуса,
циклус
клуса, при ччему се делимична
пражњења
ња нее сматрају једним
циклусом.
ц
Такође,
ли-ион батерији
више годи делимично, него потпуно пражњење,
па је не треба често празнити до
краја.
Радни век лиион батерије у зависности од произвођача и датума производње
износи 2-3 године.
Савет:
Лаптоп је најчешће стандардно од стране пр
произвођача
ои
подешен
за режим спавањ
спавања
ња када му се заклопи монитор; ште
штеди
ди енергију и батерију ако проме
промените
ен
параметре у
оперативном систе
сис
систему.
Л
Лоша особина
б
ове батерије је то
што мерач капацитета у њој временом губи тачност. Када је при самом
крају кориснику даје погрешан увид
у стање батерије, односно показиваће да има више времена на располагању него што га објективно има.
Катарина и Ренато
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Ј

ПОМОЋ

ована је завршила економски факултет, али
шест године није могла да пронађе запослење.
Јављала се на све конкурсе на којима се тражило њено занимање, али није имала никаквог успеха.
Када се пријавила на конкурс, на којем је тражена секретарица начелника у једном министарству, позвана је на разговор. Председник комисије
за пријем је био помоћник министра, којем се Јована допала на први поглед.
Помоћник министра је од свих њених података
записао само број мобилног телефона. Следећег
дана ју је позвао и неувијено јој предложио да се
виде насамо, како би је боље упознао и уверио се
да ли испуњава услове за пријем у министарство.
Јована је после много размишљања невољно прихватила позив.
Пошто су се срели у граду, помоћник министра
ју је позвао да изађу у ресторан и вечерају. Девојци је отпочетка било јасно шта функционер жели од ње, али је на то била принуђена због заиста
тешке немаштине у породици.
После вечере, прихватила је предлог да се таксијем одвезу до хотела и проведу ноћ у истој соби.
Наредних дана, Јована је очекивала да јој се
функционер јави и обавести је да је примљена на
посао. Међутим, уместо повољне вести, помоћник
је уверавао Јовану да је настао проблем и да је
ствар запела код заменика министра, који неће да
потпише решење.
– Најбоље би било да се видиш с њим и да ту
ствар решите – предложио је помоћник.
Јована се и са замеником срела у граду. И он јој

је предложио вечеру у добром ресторану и наставак дружења у хотелској соби.
Девојка је и то морала да прихвати, уверена да
ће после тога, заменик министра потписати решење о њеном пријему.
Али, преварила се. И заменик јој је касније објашњавао да решење о њеном запослењу, заправо,
потписује министар.
– Ја бих то учинио истога часа, али закон је овластио министра – заменик се „сетио” закона тек
после неколико дана, али је и додао да би министар желео лично да је упозна, пре него што донесе тако важну одлуку о пријему.
Све се поновило и са министром, али је и он
имао одговор да све, ипак, зависи од премијера
лично.
На Јовану су, затим, тројица мушкараца и заборавили.
А онда је премијер приредио пријем у згради
владе. Поред њега, први пут је била једна дама,
која је представљена као његова супруга. У лепој и
високој госпођи, у скупом и елегантном комплету,
њени познаници из министарства, препознали су
некадашњу кандидаткињу за секретарицу.
Док је пролазила поред њих, тихо им се обратила:
– Хвала на препоруци, много сте ми помогли.
Ако и вама буде нешто требало, јавите се!

У

НА ДЕТЕКТОРУ ЛАЖИ

просторији је горело светло, иако је био дан.
На прозорима су биле спуштене ролетне, што
је указивало на то да се унутра одвија нешто
обавијено велом дискреције.
Висок и снажан човек, правилних црта лица пружио је шпил карата човеку који је седео за столом
наспрам њега.
– Извуци једну карту! – показао је на полеђину
52 карте, које су формирале лепезу.
Не размишљајући дуго, тридесетогодишњак с
наочарима, ретке, смеђе косе, посегао је за једном
картом и погледао је с предње стране.
– Дама, пик! – рекао је, у шта се уверио и онај
џин који је држао карте.

– Доброооо – отегао је титан и пришао саговорнику који је седео заваљен у удобну фотељу.
Око стомака и грудног коша поставио му је два
спирална кабла. На леву руку му је навукао платно
сиве боје, као када се мери крвни притисак у ординацији. На прсте леве руке џин је човеку у фотељи
намотао две траке, а на средњи прст на десној руци закачио је једну штипаљку.
– Гледај право у зид наспрам себе! – упозорио
је баритоном двометраш.
И пре него што је укључио полиграф за испитивање осумњичених, додао је:
– Проверићемо како реагујеш када дајеш лажне
одговоре! Видео си извучену карту, а твоје је да кажеш да си у руци држао неку другу, а не даму, пик!
А онда је детектор лажи укључен.
На постављено питање, проћелави средовечни
мушкарац одговорио је:
– Извукао сам из шпила десетку каро!
– Сигуран си?! – уследило је питање.
– Апсолутно. Нема баш никакве сумње да је то
била десетка, црвена са ромбовима по средини!
– Добро, када ти кажеш, нека буде тако! – испитивач је искључио апарат и ушао у другу просторију у којој је анализирао кривуље на екрану које
су показивале промене пулса, притиска, знојења,
дисања, као и на крвим судовима.
– Све је потпуно мирно, кривуље су равне – рекао је испитивач загонетном човеку који је седео у
полумраку те просторије.
Затим су прегледали и снимак забележен камерама, на којем се види да код испитиваног нема
никаквих промена на зеницама, нити нервозних и
неконтролисаних покрета главом и рукама.
– Дакле, нашли смо га! Многе смо испитали, али
то је човек који нам треба! – рекао је човек из сенке. – Што се каже у народу: „лаже, а не трепне”.
Овај човек ће много значити у изборној кампањи
наше странке, а ако тако хладнокрвно буде лагао,
биће и одличан министар у новој влади!


Александар Чотрић

АФОРИЗМИ
* Јасно смо рекли у каквом свету желимо да
живимо, али свет за то неће ни да чује.
* Или ћемо вас заволети или нас неће бити!
* Ми смо за Американце увек били Европа!
* Ми се не миримо са окупацијом! Са окупатором, међутим, ствар стоји сасвим друкчије. Од њега већег пријатеља немамо.
* Тачно је да окупатор овде нема шта да тражи,
али бољу понуду од његове нећемо добити.
* Ако приступите нашем војном савезу, заборавићемо да смо вас бомбардовали.
* Србија је мала земља. У њој велики хуманиста не
може честито ни да се окрене, а да нешто не сруши.
* Ми смо једном рекли „не”. И томе, осим „да”,
немамо шта да додамо.
* Они који сматрају да окупатору треба пружати
отпор нису дорасли изазовима савременог света.
* Нећемо вам пружати отпор па да сте још толики!
* Окренули смо леђа свему што нас је раздвајало. Сада међу нама нема више ничега.
* За свако поштовање је што си човек са визијом,
али други пут ипак дођи сам.
* Знамо да си вук, али нам више није јасно из
које си приче.
* Ствари су се отеле контроли. Људи нису били
те среће.
Александар Баљак
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Модна ревија Исидоре Бјелице у Будимпешти

Р

езиденција босанског амбасадора у Будимпешти угостила је
Исидорину ревију под називом
„Магија шешира”. Вече приређено у
оквиру „Месеца српске културе” отвориле су Рената Јањетовић, супруга
амбасадора Жељка Јањетовића и Диана Ђурић, сарадница Културног и
документационог центра Срба у
Мађарској.

Исидора је, иначе, јавности позната
као жена постојаног карактера и чврсте воље, која је свој позив пронашла
у уметничком стварању. Али, како су
шешири ушли у њен живот?
„То је једна занимљива прича” –
присећа се Исидора за СНН. Један љубичасти шешир у Истанбулу ју је
просто омађијао, али он није био на
продају. Док је покушавала да наговори супруга да јој украде шешир из
продавнице, она је већ била затворена. Исидора је затим у Риму завршила курс за израду шешира како би
могла да направи реплику оног виђеног у Истанбулу. Од тада, ова страст
није утихнула.
На ревији су присутне гошће могле
да виде шешире великих дизајнера
попут: Шанела, Мисонија, Арманија и
Кавалија. Исидорине креације чиниле
су половину ревије, а по први пут је
на модној писти приказана и зимска
колекција. Дивне креације су носиле
ученице Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти.
Након ревије, амбасадор Жељко
Јањетовић се захвалио Исидори на

Шешири су машине за маштање

Љубитељима модних стилова у одевању у
мађарској престоници, представила се Исидора
Бјелица, али овога пута не својим књигама, већ
колекцијом шешира по којима је
препознатљива у јавности

састали су се са књижевником и главним уредником „Српских недељних
новина” Драганом Јаковљевићем, али
тема њиховог разговора, наравно, нису били шешири. Било је речи о Школи креативног писања коју Исидора
већ више година води у Београду и о
могућностима да СНН наредног пролећа у Будимпешти приреди едукативну радионицу овог типа. Био би то
практично наставак серије стручних
семинара које наш лист одржава два
пута годишње за своје сараднике и
све наше литерарно надарене сународнике у Мађарској.
Приликом овог сусрета договорено
је и да Исидора Бјелица учествује у
представљању појединих књижевних
издања српске заједнице у Мађарској
на 58. Београдском међународном
сајму књига који је управо у току.
гостовању, а присутне даме су имале
прилику да на тренутак одахну од
својих свакодневних брига и уплове у
неки лепши свет са магичним шеширом на глави.
Наредног дана Исидора Бјелица и
њен супруг проф. др Небојша Пајкић,

ЛИТЕРАРНА ИСПОВЕСТ О БОРБИ С БОЛЕШЋУ
Исидорина ревија шешира у Будимпешти била је прва откада је повела и добила борбу с тешком болешћу која ју је задесила. Управо о тој
својој борби, наша позната књижевница издаје и књигу под називом
„Спас”.
„Ова књига је заправо исповест и у њој је све забележено, од тренутка када сам се разболела и начин на који сам се борила и изборила са
том тешком болешћу” – говори књижевница. У својој новој књизи, она је
описала разне методе које помажу очувању здравља и које би свака жена требало да практикује како би избегла ову страшну судбину. Исидора
последњих месеци путем интернета помаже женама са свих простора
бивше Југославије и саветује их како да се изборе са болешћу. „Страшно
је колико је младих жена оболело од рака” – додаје.
Промоција њене нове књиге „Спас” биће одржана на 58. Међународном сајму књига у Београду.

Д. Т.

ШЕШИРИ ВАС
УДАЉАВАЈУ
ОД ПРОБЛЕМА
„Видите како су ове даме насмешене, лудо се забављају и на
тренутак су бар заборавиле на
своје проблеме. То је та магија. И
књиге и шешири вам помажу да се
изместите из тривије свога живота
и да одете на једно лепше место”
– изјавила је Исидора за наш лист,
гледајући насмешене даме. „Обично после ревија, где год смо је радили, девојке почну више да носе
шешире” – додала је.
Судећи по реакцијама, чини се
да ће нашу заједницу задесити
иста судбина као и остале градове
у којима је Исидора Бјелица радила ревију шешира. Гошће су после
ревије изјавиле да су презадовољне, посебно организацијом „догађаја за жене”.

