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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Предисторија садашњих проблема на КиМ

В

ековима су Албанци популационим мерама разних власти довођени, а Срби терани или су морали сами да беже прво с простора
косовског вилајета и Старе Србије, и
на крају Косова и Метохије.
Према турским пописима из друге
половине 15. и у 16. веку проценат албанског становништва на територији
на којој се данас налази КиМ немерљиво је мали. Срби почињу масовно да се исељавају у 17. веку, после
Аустро-турског рата, а само у Великој сеоби 1690. иселило се између
100.000 и 185.000 људи.
– У 18. веку Албанци се насељавају
као турски војници и шире у правцу
североистока – објашњава проф. Милош Јагодић.
– Државна политика Отоманског
царства била је фаворизовање муслимана Албанаца, који је требало да буду одбрамбени бедем према Србији и
Црној Гори.
Да би се ојачао муслимански појас
око Србије чак су са Кавказа досељавани Керкези. Претпоставља се да је
тридесетих година 19. века однос српског и албанског становништва био
подједнак, али нема писаних трагова,
јер је први поуздан турски попис био
тек 1881. Албанци су живели повлашћено јер су се Турци ослањали на
њих као на истовернике. Над Србима
су спроводили тортуру: крали им стоку и земљу, ако Србин напусти атар,
Албанац је могао да га казни, Срби нису смели да носе оружје, жене, па чак
и девојчице су отимане и силоване,
људи убијани… Албанци доживљавају
националну ренесансу после Берлинског конгреса.
Према Јагодићевим речима, из косовског вилајета се од 1878. до 1912.
иселило око 120.000 Срба, од чега северно од Шар-планине око 100.000.
Неке процена иду и до 400.000, али
овај историчар их сматра претераним.
Према Јовану Цвијићу, иселило се
150.000. Последице су биле катастро-

Како су Срби плански терани с Космета

Дописивањем Албанаца у бирачке спискове у општинама на северу Космета,
само је настављена вишедеценијска пракса њиховог вештачког „насељавања”
у средине које су биле српске. Наш народ масовно исељаван крајем 19.
и почетком 20. века, а највише се људи иселило између 1961. и 1981.

ИЗБЕГЛИМA ЗАБРАЊЕН ПОВРАТАК
ПОСЛЕ РАТА
Почетком 1945. избија велика антијугословенска побуна. Истовремено,
избеглим Србима је чувеном Одлуком 153 привремено забрањено да се врате на Косово и Метохију.
Албанци су одбијали да се иселе из узурпираних српских кућа, у чему
су имали заштиту својих партијских руководилаца. Не зна се колико је тачно људи из Албаније имигрирало у Југославију за време рата и од 1945–
1948, када је граница била проточна, а процене иду од неколико хиљада
до више десетина хиљада.
Велике антијугословенске демонстрације избијају 1968, када се кличе
„Косово република” и захтева отцепљење. Да би их смирио, Тито, под притиском Фадиља Хоџе, излази у сусрет и мења назив КиМ у САП Косово (Албанци нису волели назив Метохија јер их је подсећао да је то некад била
манастирска, српска земља). После Устава 1974. постају држава у држави.

фалне и Срби су дочекани 1912. (балкански ратови и долазак српске војске) као мањина. За то време Албанци
продиру према североистоку, узурпирајући им имања. Космет после балканских ратова, уз део данашње Македоније (Стара Србија), улази у састав
Србије, а период после Првог светског
рата до 1924. обележиле су сталне побуне.
Између два рата краљ је покушао
колонизацијом да повећа број хришћана, протераних током османске владавине.
Биланс рата на КиМ је око 10.000
убијених Срба, и 40.000 протераних из
италијанске окупационе зоне, 30.000
из Немачке и око 25.000 из Бугарске.
Све у свему, око 100.000 неалбанских,
претежно српских избеглица.
Нови талас усељавања почиње осамдесетих, након демонстрација 1981,
а потом и деведесетих, али још се не
знају чак ни оријентационе бројке. Истовремено, Срби се масовно исељавају. Етничка слика се убрзано мења,
а Срби су жртве убистава, силовања,
уништавања усева и стоке, отимачине
земље, скрнављења гробаља. Њихов
број највише се смањио између 1961. и
1981. (са 27,48 одсто на 14,9). Уједно, огромним природним прираштајем, масовном имиграцијом, али и уписивањем Рома, Муслимана и Турака као
Албанаца, проценат овог народа драстично расте.
Данас на Косову има 1.739.825 људи, без српских општина на северу
покрајине које су бојкотовале попис
2011. године. Албанаца је 92 одсто, Бошњака 1,58, а Срба 1,47 (око 26.000). 

Државни функционери и друштвене мреже

Нема јасних критеријума за „недолично понашање”

Да ли државни службеници објављивањем неких личних садржаја на интернету урушавају углед Владе?

Д

ржавни службеник дужан је да
води рачуна о томе да понашањем на јавном месту не умањи
углед органа у којем ради и поверење

грађана у државну службу. Овако гласи један од чланова Кодекса понашања државних службеника који је у
експанзији друштвених мрежа готово

свакодневно на испиту. Последњи пример провокативних фотографија младе саветнице у Министарству спољних послова, Вање Хаџовић, које се
могу наћи на интернету,
отвара и питање у којој
мери се лични садржаји
на „Твитеру” или „Фејсбуку” косе са прокламованим нормама владања запослених у министарствима.
Случај згодне саветнице није једини пример да
се неко од радника највиших државних институција својим поступцима
поиграо интегритетом
Владе.
Прво је службеник Министарства правде Никола Савић 12. марта, на десетогодишњицу убиства
Зорана Ђинђића, на свој
фејсбук-профил окачио

слику снајпера из ког је усмрћен премијер. Тај потез изазвао је оштру критику јавности, а против Савића је
покренут дисциплински поступак и
кажњен је новчано.
Неколико месеци касније, члан кабинета министра правде Николе Селаковића и одборник СНС у београдској
скупштини Марио Малетић на свом
твитер-налогу окачио је слику на којој
је у првом плану његово међуножје.
Познате су такође и неке недоличне
фотографије појединих дипломата.
И поред свих ових испада Влада Србије, међутим, нема механизам да
оштрије санкционише оне који се огреше о правила понашања. Како је објаснио директор владине Канцеларије за
сарадњу са медијима Миливоје Михајловић поступке воде министарства:
– За све те случајеве задужена су
министарства и они одређују како ће
запослени који је направио дисциплински прекршај бити кажњен – каже Михајловић. 
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п Драган Великић преузео награду у Бидимпешти
о Хорничар наших микрокосмоса
г Утиске стицане током једноипогодишњег живота
л у мађарској престоници, некадашњи сарадник
листа веома вешто је уткао у неколико
На други де нашегсвојих
романа, због чега му је уручена
Награда града Будимпеште
НЕПОДНОШЉИВА
ЛАКОЋА МАЊИНСКОГ
НОВИНАРСТВА

В

после неколико деценија и ту живео
годину и по дана. Како му мађарски
језик није ишао, град је упознавао
„другим чулима”. Један мађарски часопис је објавио да је он први странац који о овом граду може рећи нешто ново.
Дружењу са Великићем присуствовали су и Антал Богдан, преводилац
његових дела, као и Сонди Ђерђ из издавачке куће „Напкут киадо”. Ова
кућа се бави преводом и објављивањем дела аутора из региона, а Сонди Ђерђ је нагласио да су, када је реч
о страним писцима, највише преводили управо Драгана Великића. Такође
је истакао да је Драган читан међу
мађарском публиком захваљујући
преводиоцу Анталу Богдану, који

исоко признање мађарског глав- и додаје да је до сада у више навраног града, познатом српском та боравио у Будимпешти.
књижевнику Драгану Великићу
Први пут му је овај град остао у неје, како смо пренели у прошлом броју пријатном сећању, када је као трина„На скупове увек долазите први, а од- СНН-а, додељено за „непристрасно и естогодишњак пролазио кроз Будимлазите последњи, па тако људи неће има- убедљиво приказивање Будимпеште пешту на путу за Чехословачку, са
ти прилику да вас оговарају!” (Волтер)
у неколико романа”. Његов боравак својим хармоникашким оркестром. У
у нашој средини искоришћен је и за жељи да купи разгледницу, он се одМоја драга колегиница из једног, такође
мањинског српског листа у суседној земљи,
пожелела је да јој писаним путем одговорим
на неколико питања. На њеној листи нашла су
се и два на која, сигуран сам, већ наслућује
одговоре, јер рад у сваком мањинском медију носи исте недоумице, главобоље и замке: шта разликује новинаре српског листа у
расејању од колега у матици и које су мане
новинарског посла?
На ова, наизглед једноставна и лака питања, одговор још није добила. Не зато што
упитани није марљив или зато што од свакодневног посла и брига (којих не мањка) не стиже да јој одговори, већ зато што се најтежи
део овог посла састоји у вечитом и опрезном
вагању. Како светла позорнице преусмерити
на скрајнуту истину у срединама у којима
уредници и новинари лично познају добар део
својих читалаца и саговорника; у којима су
сви чланови заједнице упућени једни на друге – послом, родбинским везана, кумовском
традицијом, дружењем деце, чланством у Дрган Великић у друштву Предрага Степановића
фолклорним или спортским друштвима; у
којима су формалне и неформалне интересне гостовање у будимпештанском Срп- војио од групе, која је касније без ње- „није само изванредан преводилац,
групе толико хомогене да припадништво и ском културном клубу.
га продужила на фестивал, оста- већ је и исто такав писац”.
лојалност неретко потискују снагу квалитеКако смо дан пре одржавања вљајући Великића на железничкој стаКњижевно вече завршено је најата и здраве логике; где се могући извори ин- књижевне вечери сазнали приликом ници Келети. Вест је стигла до тада- вом превода новог романа „Бонавиа”,
формација броје прстима једне руке, при че- сусрета са председником Српске са- шњег српског конзула, који је брзо ре- чија радња почиње такође у Пешти.
му је сваки од њих склон да вам на неодређе- моуправе у Будимпешти Бориславом аговао и дошао по дечака. Млади Превод дела је у току, а штампање
но време затвори врата уколико његово дело Русом, који је био и један од ини- Драган је тада завршио у дому за ма- на мађарском језику очекује се у апније похваљено у мери у којој је то очекивао цијатора гостовања Драгана Вели- лолетнике, а по њега су се са границе рилу наредне године, када ће и зваили је новинару послужило за критички ос- кића у библиотеци Самоуправе Ср- потом вратили сапутници који су ау- нично бити представљено на Будимврт; где барем трећина читалаца сматра да ба у Мађарској, прилика за дру- томобилом пратили групу на фести- пештанском међународном фестије појављивање на насловној страни заслужи- жење са познатим писцем указала вал. Упркос овом не баш лепом првом валу.
ла далеко више од личности која се на њој се изненада. Та околност је, према утиску о граду, Великић му се вратио
Данијела Тот
нашла – и не само да сматрају, него су и хро- речима нашег саговорника, разлог
нично увређени што их на њој још нема; где што није било времена да на скуп
члановима редакције на уредничким пози- буде позвана и шира јавност, укљуИЗ БИОГРАФИЈЕ
цијама егзистенција директно зависи од тога чујући и медије.
хоће ли за њихов избор следећи пут гласати
На књижевној вечери је говорио и
Драган Великић рођен је 1953. године у Београду, а одрастао у Пули.
и они чланови надлежног тела који, евенту- писац Предраг Степановић, који се у
Дипломирао је светску књижевност на београдском Филолошком факулално, не буду задовољни количином објавље- својој збирци критика и есеја „Запитету.
них афирмативних текстова о себи; где вам си једног читаоца” 1994. године, осОд 1994. до 1999. године био је уредник издавачке делатности Радија
се, уколико се превише уносите у свој посао врнуо и на дела тада још младог ВеБ92. Писао је колумне за НИН, Време, Данас и Репортер.
и инсистирате на професионалним кодекси- ликића.
У јуну 2005. године постављен је за амбасадора Србије и Црне Горе у
ма и принципима, за неколико тренутака мо– Драган Великић прича о себи,
Бечу, а након проглашења црногорске независности у мају 2006, наставља
гу затворити сви малобројни канали којима али на један другачији начин, па то
да обавља ту функцију као амбасадор Србије. Са тог места је повучен насте долазили до информација, без могућ- читалац не може да му замери – рекон аустријског признања самопрокламоване независности АП Косово и
ности ослонца на алтернативне изворе, јер као је Степановић, представљајући
Метохија. Касније је враћен на ту дужност, заједно са осталим амбасадоњих у малој заједници – нема.
публици овог аутора.
рима републике Србије.
Али, не треба веровати да је било шта од
Према његовим речима, већ се код
Његове књиге су преведене на десетак европских језика. Заступљен је
овога ново. Ништа од набројаног није особе- првог Великићевог романа „Виа Пуу домаћим и иностраним антологијама прозе.
ност само данашње генерације етничких ла”, дало приметити да он пише машОбјавио је романе:
групација са малим бројем припадника. По- том, да уме да и око најједностав– Виа пула
сле изучавања животног пута и делања свог нијег детаља изгради читав један ми(Награда „Милош Црњански”)
далеког претходника Теодора Павловића, крокосмос, због чега његови романи
– Астраган
који је пре два века уређивао прве српске имају посебну привлачност.
– Хамсин 51
новине у Пешти, помишљам како би и он, из
Обраћајући се пристутнима, Дра– Северни зид
истих разлога, имао дилему како да одгово- ган Великић је рекао да је он „писац
(Стипендија Фонда „Борислав Пекић”)
ри на споменута питања. Лекарска дијагно- града”. Када пише о једном граду, он
– Дантеов трг
за – „нервни слом”, с којом је окончао уред- најпре упознаје његову свакодневи– Случај Бремен
никовање и преселио се на онај свет, можда цу и концентрише се на детаље.
– Досије Домашенски
је илустративнија од свега изреченог на ову
„Ја, на пример, знам докле ради
– Руски прозор
тему.
гардероба на железничкој станици у
(Нинова награда и Награда „Меша Селимовић”)
Драган Јаковљевић граду о којем пишем”, каже Великић
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Ванредна седница Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској

Ш

еста по реду скупштинска седница Самоуправе Срба у
Мађарској, која је била ванредна, остаће запамћена по ефикасности у раду и брзим одлукама чланова земаљске српске самоуправе. Један од разлога је што су унапред добили прецизну документацију везану
за доношење одлука о расподели финансијских средстава, добијених од
Министарства за хумане ресурсе. Финанијска помоћ је додељена на основу одлука Мешовите мађарско-српске комисије за заштиту мањина, а чланови Скупштине ССМ су, због одређених рокова које треба испоштовати,

размотрили пројекте и новчане износе за њихову реализацију.
Љубомир Алексов, председник земаљске српске самоуправе, појединачно је навео пројекте и ставке и напоменуо да је за њихово остваривање
мађарско ресорно министарство издвојило укупно 24.500.000 форинти.
За обнову зграде Дома српске народности у Баји, где своје седишне просторије имају месна Српска самоуправа, Културно и верско удружење
бајских Срба, односно, месна Српска
православна црквена општина (објекат се третира и као Регионални центар бачванских Срба), предложено је
и прихваћено пет милиона форинти.
И Културном, образовном и верском
центру „Свети Сава” у Десци је за радове, тачније адаптацију горњег нивоа
зграде, изгласано пет милиона форинти. У име носиоца пројекта, Културноуметничког друштва „Банат”, о пред-

Највећа помоћ одобрена српским пројектима
у Баји и Десци

На скупштинском заседању донете су одлуке о коришћењу конкурсних
средстава намењених обнови појединих капиталних објеката у Мађарској, док
је на састанку председника локалних српских самоуправа највише речи било о
предстојећим изборима
стојећим радовима је присутне инфоМилион форинти је планирано за
рмисао Кристифор Брцан, председник финансирање српских натписа, тј. на„Баната”. Он је рекао да ће се помоћу зива насеља, улица, тргова и културтих средстава урадити изолација но-историјских споменика српског на-

ва Срба у Мађарској, у сарадњи са њима и уз сагласност већинских самоуправа, склопити уговоре о постављању
табли на српском језику.

потрковља, извршити оспособљавање
просторија за сталну изложбу која је
у последње време стално морала да
се сели, а ту ће бити и радионице
ткања и израде везова.

Иста сума додељена је и Српском
институту, у циљу окончања припрема и објављивања студије Зорана Вукосављева „Српске цркве у Мађарској”.
Наставља се и чишћење и уређење
српских гробаља у Мађарској. Одлуком и благословом Њ. П. епископа будимског Г. Лукијана, у новој календарској години, ред ће доћи и на Вемен, Литобу, Почу и Балашађармат.
За ту намену прихваћена је и изгласана сума од пет милиона форинти.
Овде ваља истаћи и да је уважен
предлог Димитрија Ластића да се,
свуда где постоје српски гробови, а
нема ко да брине о њима, код локалних самоуправа иницира додељивање
посебне „српске парцеле”, а иста иницијатива се односи и на гробље „Фаркашрети” у Будимпешти.
Када је реч о спомен-обележјима
српског народа, посебно место има

рода. Пошто је та могућност понуђена, Љубомир Алексов, је рекао да,
уколико локалне српске самоуправе
донесу одлуку о постављању српских
натписа, у том случају ће Самоупра-

СВИМА СЕ НЕ МОЖЕ УГОДИТИ
На састанку одржаном у седишту Самоуправе Срба у Мађарској чула
су се и различита мишљења о садржајима које имају српски медији у
Мађарској. Када је реч о Српским недељним новинама, критичке ставове
имали су Пера Ластић и Борислав Рус, док су Пера Остојић и још неки учесници изнели похвале на рачун уређивачке концепције, садржаја и акција
овог недељника. Поједини учесници скупа критички су говорили и о остала два медија српске заједнице у Мађарској – радијским и телевизијским
емисијама на српском језику. Оваква шароликост мишљења јасно потврђује
правило да је укусе свих читалаца, слушалаца и гледалаца, практично немогуће задовољити, због њиховог веома хетерогеног старосног и образовног састава, као и стечених навика и укуса.
Одговорни уредник радијских и телевизијских емисија на српском језику при МТВА Предраг Мандић, предложио је да се на једној од наредних
седница детаљније поразговара о положају српских медија у Мађарској.
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Будимпешта, 21. новембар 2013.

успомена на срушени катедрални
храм у будимском Табану. Изгледа да
ће напори Самоуправе Срба у Мађарској, који датирају још из 2009. уродити плодом, јер ће на месту где се
налазио храм, током следеће године
бити постављено спомен-обележје.
Епархија будимска је већ дала благослов за подизања звоника високог четири метра, а предстоји набавка административних дозвола. Пројекат је
вредан четири милиона форинти.
Говорило се и о потреби реконструкције седишта Самоуправе Срба

у Мађарској, за шта ће бити издвојено 3.500.000 форинти.
*
По окончању скупштинске седнице, разговори у седишту земаљске
српске самоуправе настављени су у
проширеном персоналном саставу.
Скупштинарима су се прикључили и
поједини председници локалних српских самоуправа, који су такође били заинтересовани за проблематику
избора који ће бити одржани 2014. године. Ови избори ће се у многоме разликовати од ранијих, на шта су ука-

зали компетентни гости скупа: др
Илона Палфи, председница Националне канцеларије за изборе и њен колега Атила Петери.
Од битних новина, споменуто је
да ће регистровање почети већ 1. јануара и да ће се први пут указати
прилика да народности на парламентарне изборе изађу с народносном
листом, што не значи да ће то одмах
резултирати пуноправним представништвом. Што је још важније, промениће се правила на локалном нивоу.

Из тог разлога, Самоуправи Срба у
Мађарској предстоји један озбиљан
задатак: да српску заједницу добро
припреми и спремно уведе у цео изборни систем и процедуру. То је још
важније, ако се имају у виду резултати последњег пописа становништва,
односно, чињеница да су пријаве за
учешће на предстојећим парламентарним изборима поднели и бројни
грађани који не живе у Мађарској,
али су остварили право на двојно
мађарско држављанство.
Наравно, многи учесници форума
су изразили негодовање што ни избори 2014. године неће решити питање
парламентарног заступништва народности у Мађарској, када је реч о
српској заједници. Можда је најоштрија у изношењу свог критичког
мишљења била Зора Пејовић, председница Самоуправе Срба у Тукуљи.
Састанак председника локалних
српских самоуправа – којем су присуствовали и поједини руководиоци
специјализованих институција при земаљској самоуправи, окончан је подношењем кратког извештаја Љубомира Алексова о раду самоуправе у
протеклој години. Уследила су и излагања појединих председника локалних српских самоуправа. Неки од
њих су похвално говорили о делатности земаљске српске самоуправе и
њеним институцијама, али и предложили да се убудуће већа пажња посвети месним српским самоуправама
и српским заједницама у унутрашњости.
П. М.

Писмо Атиле Видњанског и Милана Руса

Добродошли на премијеру „Чуда у Рондели”!

Генерални директор Nemzeti Színház-a (Национални театар Мађарске)
и директор Српског позориштa у Мађарској, позивају вас на свечану премијеру
која ће се одржати 6. децембра 2013. у 19 часова, у част 200. годишњице
јубилеја прве српске грађанске позоришне представе

З

а име Јоакима Вујића везује се настанак професионалног српског
позоришног живота. Желели бисмо да овај значајан датум у историји
културе на достојан начин обележимо у години 200. годишњице и у
Мађарском националном позоришту
изведемо премијеру представе на српском (са преводом на мађарски) Радослава Златана Дорића: Чудо у Рондели, која је баш за ову прилику написана.
Важност годишњице, односно
главну поруку премијере верно оцртава и следећи историјски приказ:
Јоаким, као син православног свештеника у Баји, у оно време радио је
као сентандрејски учитељ. Он се – први у историји српског театра – у име
српске студентске омладине, која се
тада школовала у пешти, обратио палатину Јосифу 22. јула 1813. подневши
молбу за одобрење приређивања
представе на српском језику у добротворне сврхе (ову молбу потписали су и Иштван Балог, а такође и Адам
Ланг): ондашња власт је дала дозволу
за извођење представе. На огласном
плакату тадашњег Мађарског позоришног друштва стајало је ово: „Наредног уторка, то јест дана 24. августа у

Мађарском позоришту по милостивом
одобрењу Високог Намесничког Већа,
једна српска (рацка) дилетанска дружина у корист института српске Препарандије у Сентандреји, представиће
на српском језику позоришну игру у 3
чина под овим насловом: Крешталица
(Папагáј).”

Овај оглас се налази на дну плаката за представу Ангyал Банди испод списка извођача у Рондели, односно Малом градском театру. Најава је наговештавала „Дилетанску”
представу, међутим, она се никако не може сматрати аматерском у
данашњем смислу те речи. Наиме,

Иштван Балог, Јулија Балог, Тамаш
Фехер и Јоаким Вујић су учествовали у овој представи и одлично су говорили „рацки” то јест српски. Беше
то 1813. године.
Позоришни живот оба народа је
тиме у заједничкој симбиози отпочео
да се увећава, обогаћује и усавршава. Све до одласка Јоакима Вујића,
званог „оцем српског театра” у двор
српског књаза.
Савремено српско позориште у
Мађарској ове године слави још један важан јубилеј.
Настављајући духовност и рад
Јоакима Вујића већ двадесет година без престанка, са истим циљем
и истим ентузијазмом делује наше друштво. Српско позориште у
Мађарској на високом, професионалном нивоу изводи представе на
српском, а такође и на мађарском
језику. Приказујемо их у бројним
местима унутар државе и ван границе где постоји потреба за позориштем и глумцем који на матерњем
језику глуми.
Ова два јубилеја представљају
празник српског, а такође и мађарског грађанског позоришног живота.
Стога вас молимо да нас вашим
цењеним присуством почаствујете
на премијери позоришног комада Чудо у Рондели, а осим тога и на мини
конференцији и изложби која ће се
приредити истога дана, у згради Националног театра (Nemzeti Színház,
1095 Budapest, Bajor Gizi park 1).
С поштовањем:
Атила Видњански и Милан Рус
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Још један фолклорни фестивал у Калазу

Сусрети српских ансамбала
из Мађарске и региона

Ф

естивал фолклора је имао нешто другачији карактер од фолклорне вечери одржане прошлог месеца, такође у Калазу, о којој је
у СНН-у већ било речи. За разлику од
октобарског сусрета организованог у
оквиру Месеца српске културе, на
којем су учествовали ансамбли који
негују српски фолклор и традицију
искључиво са подручја Мађарске, новембарски Фолк фест је имао интернационални карактер. Публици су се,
поред два домаћа ансамбла – КУД-а
„Табан” из Будимпеште и КУД-а
„Рузмарин” из Чобанца – представили и гости из Србије и Црне Горе.
Водитељке програма, Јована Вечић
и Енико Вајзер, биле су обучене у српс-

Калаз је у кратком временском периоду по други пут био домаћин српским
фолклорним ансамблима, али овога пута и онима из региона: одржан је још
један Фолк фест, под окриљем Српске народносне самоуправе у Калазу
и Српске самоуправе Пештанске жупаније
дуго памтити и богатство ношњи које
су приказали.
Културно-уметничко друштво „Радост” из Раковице у околини Београда, има сасвим другачију традицију.
Раковица је једно од ретких подавал-

ковића, првобитно је фолклорна група радила заједо са народним оркестром, али су уследиле неповољне
околности и чланови су се ретко
окупљали и припремали само за неку
приредбу и наступ пред публиком.

КУД „Рузмарин” из Чобанца

КУД „Табан” из Будимпеште

КУД „Румија”, из приморског града Бара

КУД „Радост” из Раковице

ке народне ношње, а богат програм
који су приредила четири ансамбла
трајао је готово два сата.
Чланови црногорског КУД-а „Румија”, из приморског града Бара, превалили су дуг пут како би наступили
пред калашком публиком. Овај млади
ансамбл основан је пре годину дана и
броји 250 чланова, распоређених у пет
група, сходно узрасту.
Упркос чињеници да се ради о ансамблу који нема дугу традицију и
искуство, протекле године чланови
„Румије” су били изузетно активни. У
Црној Гори су наступали шест пута,
а имали су и турнеје по Румунији и
Македонији. Оно на чему могу да им
позавиде и много искуснији ансамбли је број чланова и богатство програма.
Из свог веома богатог репертоара
кола и игара из Црне Горе и околних
земаља, за калашку публику овога пута играчи КУД „Румија” извели су Игре из Боке и из Бара. Поред младалачког елана играчи су показали и веома
изражено самопоуздање, а публика ће

ских места које може да се похвали
фолклорним ансамблом, основаним
пре четири деценије, 1972. године. Ансамбл је почео активно да ради тек
десет година након оснивања, са тридесетак чланова.
Према речима члана Управног одбора ансамбла и педагога Ненада Ђо-

Коначно, КУД „Радост” је обновљен
у фебруару 2008. године. Рад је организован у три узрасне групе где се
вредно и марљиво ради.
Након континуираног рада чланови
КУД-а „Радост” могу да се похвале
значајним успесима, као што је друго
место на такмичењу београдских ан-

самбала. Раковчани су недавно угостили пријатеље из Грчке и Бугарске са
којима су одржали концерт намењен
становницима подавалских села, што
је у матици окарактерисано као велики успех.
„Наш циљ је да овој
деци и младима са
којима радимо пружимо што више када
се ради о правим
вредностима, васпитању и дружењу” –
објашњава господин
Ђоковић. Група, коју
чине деца до осмог
разреда основне школе, извела је овом
приликом Игре из Лесковца и Врањског
поља.
Српске ансамбле
из Мађарске представљали су „Табан”
из Будимпеште и
„Рузмарин” из Чобанца. „Табан” се публици представио „Игарама из околине Ужица”, док је „Рузмарин”, уз оркестарску
пратњу, извео „Влашке игре”. Оба ансамбла су публици већ
позната како по дугогодишњем раду, тако
и по честим наступима на фестивалима и
концертима. КУД „Табан”, ће наредне године обележити двадесету годишњицу свога постојања и рада.
У име Српске народносне самоуправе
у Калазу, учесницима
се на дивном програму на крају захвалио господин Петар Крунић.
– Надам се да ће Фолк фест бити
организован и наредне године, са
жељом да прерасте у традиционално
окупљање – рекао је, поред осталог,
Петар Крунић.
Катарина и Ренато Вујаковић

Изненађење за батањске ђаке

Српска школа добила ново игралиште

На измаку ове сунчане јесени, батањски ђаци већ уживају у новом игралишту,
које су у школском дворишту затекли после јесењег распуста
Фондација Српске основне школе и
забавишта у Батањи уложила је у обнову дечјег игралишта преко 800.000
форинти. Основци и забавиштанци су
добили нове тобогане, љуљашке, клацкалицу и пешчаник. Пошто су новотарије постављене, школско двориште
је добило нови, другачији изглед. На-

кон пролећног бетонирања једног дела дворишта, где су малишани добили терен за играње, ово је за њих практично било још једно пријатно изненађење.
Наиме, пошто број ученика и забавиштанаца сваке године расте, део
школског дворишта предвиђен за иг-

ру је постао премали за све њих. Нови терен и игралиште су зато велики
напредак у просторном и садржајном
смислу. Деца ће од сада још осмишљеније моћи да проводе одморе
између часова, а наставници да креирају нове програме рада.
Станислава Ђенеш
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Литература И Чонград чува Црњанског (2)
Тодора Шкоро

ПЕСМА
Кад су кућа и двориште почели да се пуне ћутљивим, озбиљним људима, сакрила се
иза старог ормара у шупи. Почела је тихо да
пева. Дрхтала су јој рамена, али није престајала да пева, све песме које је била научила. Кад би се споља зачуо жамор, подизала
би глас и певала јаче. А кад је тај снажни баритон запевао испред куће и надјачао је,
стисла је уши рукама. Али је певала и даље.
Пронашла ју је бака, тек увече, кад су се
већ сви били вратили са гробља. Загрлила је
снажно и привила на своју црну блузу од грубе вуне која је мирисала много друкчије од
мамине. На земљу и свеће. Тек тада је заплакала.
*

СМЕТЊА
Кад год на улици сретнем босо дете, пожелим да напишем причу. О осећају слободе, безбрижности, о радости. О житком блату које милује стопала и клизи између прстију. Или о мекоти прашине у којој седи на
углу испред њихове куће чекајући да мати,
која га већ безброј пута зове, дође и одвуче
га за уво на скромни ручак.
Увек кад видим босо дете пожелим да напишем причу. Али се уместо тога и сам изујем
и босоног пређем тај део пута до стана,
срећући изненађене, осуђујуће или сажаљиве погледе мојих комшија. И то ми засмета,
ти погледи ми не дају да напишем ту причу.
*

НОЋ КАД ЈЕ НЕСТАЛА
ИСАКОВА СЕНКА
Седео је често, у сивом изношеном оделу,
у бистроу на углу код железничке станице.
Или је то било у канцеларији на двадесетдругом спрату, држећи главу међу шакама док
је пред њим стајао давно охлађени чај и док
је већ давно било прошло пет поподне. Виђали су га, кажу, и како је недељом, кад је већ
падао мрак, пребирао по тезгама на тржници тражећи да купи тек два пристојна чврста парадајза, мало броколија и један целер.
Или, како се сагиње да помази малог лајавог
пекинезера у парку док га његове газде не
повуку даље повоцем. Или док храни птице
и нешто им шапуће кад му слете на длан. А
онда једном, увече, иако није било касно, неки припити младићи на кеју су га напали док
је седео на клупи и мирно гледао према реци. Патрола је направила рутински извештај,
али су полицајци знали, док су помагали да
се његово беживотно избодено тело смести
у пластичну врећу, да ће већ за неколико дана тај случај убиства бити смештен у одељак
оних нерешених.
И неће бити ниједне читуље у јутарњим
новинама. И ко зна колико их има у овом граду. Ја их све зовем Исак. Сенке међу људима.

Не љути се што ружин грм
носи трње, него се радуј што
трнов грм носи руже.
Арапска пословица

Пошто у Чонграду није постојала православна
црква, требало је ићи преко Тисе у оближњи
градић Сентеш. Већина становништва били су
Мађари – католици и реформати, а мали број
православаца чинли су Румуни, Грци и Цинцари

У

цркви која је посвећена Светом
Николи и која и данас стоји, у
крштеници под редним бројем
LV пише да је 14/25. октобра 1893. године у Чонграду рођен Милош законити син Томаша (Томе) и Марије (Марине) Бујић српске православне вере.
Крстио га је свештеник Д. Пандовиђ,
а кум је био Леринц Пинће. Прве три
године свог живота провео је у Чонграду од којих му је у сећању остао
само снег „а кад почех да разумем речи били смо опет отишли даље. Селили смо се често.”
Из Чонграда су се преселили у Темишвар који је за Црњанског много
значио због школовања. Ту су били темељи његовог плодног живота као писца, преводиоца, политичара и човека.
„У неким енциклопедијама се каже да
сам у Панчеву и школе похађао, али
није него у Темишвару” – објашњава
сам Црњански. Животни пут га је носио по целом свету, а своје корене и
Чонград никад није заборавио.
Градић Чонград је живио свој свакодневни живот варошице кроз векове и буне. Ратови су долазили и пролазили, а град је мирно и тихо
постојао, као и други градићи крај Тисе. Већина људи бавила се риболовом,
пољопривредом и шумарством. Привреда није била доминантна, баш као
ни данас. Број становника се понекад
смањивао, па повећавао, а данас има
17 хиљада становника.
Познатих личности није било, а градић је био препознатљив по људима
који су мукотрпним радом као „кубикаши” градили долме поред Тисе, као
и по произвођачима вина и марљивим
пољопривредницима. За Црњанског је
знало мало њих, осим професора Гимназије „Баћањи”. Професорка мађарске књижевности, Др Ибоја Фабиан
Сенси, осамдесетих година је почела
да истражује Црњанског и успела да
сакупи групу ђака који су јој у том
послу помагали.
Госпођа Фабиан Сенси је била члан,

а касније и председник Друштва
мађарских историчара књижевности.
Она је успела да уз помоћ града истакне важност великана српске и
светске књижевност. Помагао јој је и
покојни Стојан Вујичић. Поред родне
куће Милоша Црњанског постављена

је спомен–биста, а свечаност је одржана 19. априла 1990. године, као део
програма поводом обележавања 300.
годишњице Велике сеобе Срба под
вођством Арсенија Чарнојевића. Биста се налази на зиду зграде у којој је
сада продавница воћа и поврћа. Стан
Црњанских био је у унутрашњем делу зграде. Свечани говор одржао је
Младен Марков. Свечаности је присуствовао и др Петар Милошевић,
који је у свом чланку за Српски календар 1991. године, између осталог написао:
„Пред родном кућом Милоша
Црњанског у Чонграду, где сам први
пут у свом животу био тада и куда вероватно нећу више одлазити, запитао

сам се у себи: да ли ће неко кроз седамдесет година застати пред овим
ликом на зиду и шта ће тај и на каквом језику мислити о нама, који се сад
клањамо пред плочом, на једном од
хиљаду привремених и пролазних боравишта у овим пределима сеобе?”
На прослави је био велики број истакнутих личности и тада се родила
идеја да се оснује Задужбина „Милош
Црњански” са циљем да чува успомену на Црњанског и помаже очување
језика и културе Срба у Жупанији Чонград и целој Мађарској.
Исте године оснива се Задужбина
„Милош Црњански” са седиштем у Сегедину, на Ракоцијевом тргу, у згради
Скупштине Жупаније Чонград. Члано-

ви кураторијума су: Имре Сокаи председник, др Х. Тот Имре потпредседник, Ференц Ђанти секретар, Енике
Андерлене Шајти, др Марко Рус и Боривој Рус.
У почетку је све рађено са великим
еланом, обављен је сакупљачки рад,
откупљена кућа где се родио Црњански, организована прослава 100. годишњица рођења са пригодним програмом, предавачима и изложбом у
сарадњи са Музејем из Новог Сада.
Трогодишњи рад је био плодан, па
је 1993.године на достојан начин прослављена годишњица. Веома богат
програм и изложба о животном путу
Милоша Црњанског, постављена у
„Старом селу”, привукла је велик број
људи, који су желели да сазнају више
о писцу, а град је од Музеја Војводине добио припремљену богату изложбу. Да би рад Задужбине боље функционисао проширује се састав кураторијума и то на предлог оснивача.
Чланови су били: Пера Ластић, Стеван
Поповић и Љубомир Алексов.
Почиње нови период када се тражи
простор за сталну изложбу, када активност госпође Сенси расте и све се
више ради на популаризацији Црњанског. О њему се учи на часовима у
средњој школи. У међувремену се
састав кураторијума мења; оставком
председника Имреа Сокаија ову функцију преузима др Марко Рус, а
потпредседник постаје Милан Лунг.
Секретар остаје и даље Ференц Ђанти, а чланови кураторијума су: др.
Ибоја Фабиан Сенси, Боривој Рус, др.
Предраг Мандић и Ференц Богнар од
1997. године.
(Наставак у следећем броју)
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Тајне љубави чувених Срба (1)

В

Ноћ скупља од живота

ладика Петар Други Петровић
Његош написао је једну од најлепших љубавних песама српске
Владика Раде Петровић био је у много чему необичан и изузетан човек.
књижевности. Био је рођен више за
световни живот него да буде свештеГоростасног раста и аполонске лепоте, а обилићког срца и сократовског ума.
ник и владар. Чим су га цетињски и боЈош за живота важио је за једног од најбољих песника на српском језику,
кељски калуђери научили писмености,
он је почео да саставља песме.
и у томе веома самоучки образован и природом надарен
Али, његовом народу је много више био потребан способан
ној Гори!” Сигурно је да је било
старешина и спасилац, па се тазаљубљених погледа и љубавко будући Петар Други Петроних уздаха и у његовом завивић Његош, иако невољно, већ у
чају. Али, то се у оно време до17. години закалуђерио и преубро сакривало, а за будућност
зео трон на Цетињу од свог
је остао забележен само један
стрица.
догађај у Перасту, где се већ
У то време, првих деценија 19.
рукоположени владика одмавека, Црна Гора је била само
рао и у мору купао.
племенски савез. Њене границе
Живела је у комшилуку куће
нису биле одређене, а средишња
у којој је Његош одсео једна
власт једва да је постојала. У ев„жена млада, али соко сиви”.
ропској дипломатији сматрала
Њему га је привукло то што
се подручјем турске империје.
није била „плашљива јаребица”
Његош је успео да удари текао тадашње црногорске девојмеље модерне црногорске дрке. Само што ју је видео, нека
жаве расподелом власти,
„стрецања рајска” су овладала
увођењем пореза и уједињаЊегошевом душом и телом. Не
вањем световне и верске столизна се како се та лепотица зваце. Владао је и живео у времела, али се њен лик може састану које је изискивало бојовнике,
вити из записа које је владика
а не витезе срца. Ипак, знало се
оставио у разним својим делида га мантија није излечила од
ма. Била је витка, и имала „черслабости према онима за чију Умало кнегиња: Милица Стојадиновић Срп- Привлачио погледе и уздахе многих жена: те фине”. Чело јој је било „љеПетар Други Петровић Његош
ћуд је у „Горском вијенцу” твр- киња
пше од мјесеца, а лице јутро
дио да је превртљива, „смијешрумено”. Ход вилин, „много дична работа”. И он сам је привлачио по- ногорског владике отимале највиђеЊеговој привлачности није могла ни но Авронин када шеће, а нарочито
гледе и уздахе многих жена.
није и најотменије сињорине, а и сињо- да одоли ни лепа и чувена Милица су га опили и заводили њен преблаг
Песник Љуба Ненадовић је боравио ре. И у Русији је владика доста време- Стојадиновић Српкиња, а ни он њој, осмејак, и дивне очи: „стрељале” су
у Италији у исто време кад и Његош, на проводио у друштву и шетњи са јер је говорио: „Ја појета, она појета, када су га гледале, а могле су и „капа је касније причао да су се око цр- кћерима губернатора.
да нијесам калуђер, ето кнегиње Цр- мен растопити”. 
часописа, напознатији је као дечији песник и
аутор елегичних личних исповести.
24. новембра 2000. – Југословенски пред21. новембра 1869. – Рођен је српски пра- седник Војислав Коштуница допутовао је у
вник и историчар Слободан Јовановић, про- Загреб на Самит на врху држава југоисточне
фесор Београдског универзитета, председ- Европе и ЕУ. То је прва посета српског званичник Српске краљевске академије, најзначај- ника Хрватској од распада бивше Југославије.
нији српски правни писац и теоретичар др25. новембра 1915. – Врховна команда
жаве у 20. веку.
српске војске у Првом светском рату донела
21. новембра 1995. –
је одлуку о повлачењу труНакон тронедељних прегопа преко Црне Горе и Алвора, у војној бази Рајт Пебаније. У повлачењу војнитерсону америчком граду
ка праћених избеглицама,
Дејтон председници Хрживот је изгубило више од
ватске, Босне и Херцегови240.000 људи. На Крф је
не и Србије, Фрањо Туђсавезничким бродовима
ман, Алија Изетбеговић и
пребачено 135.000 војника,
Слободан Милошевић пакоји су опорављени и реоррафирали су мировни споганизовани наставили борразум којим је окончан рат
бе на Солунском фронту
у Босни.
наредне године.
22. новембра 1995. –
26. новембра 1918. – На
Након
потписивања
скупштини у Подгорици,
Дејтонског споразума
гласањем је одлучено да
којим је окончан босански Слободан Јовановић
се Црна Гора прикључи
рат, Савет безбедности УН
Краљевини Србији.
суспендовао је економске санкције СР Југо26. новембра 1968. – У Савезној народној
славији и почео скидање ембарга на оружје скупштини усвојени су амандмани на Устав
државама насталим од бивше Југославије. СР СФР Југославије, којима се шири аутономија
Југославија је била под економском блока- покрајина и оне добијају статус сличан репудом 1.253 дана (од 31. маја 1992).
бликама.
23. новембра 1855. – У Сенти је рођен Сте27. новембра 1919. – У оквиру Версајске
ван Сремац, најизразитији представник српс- мировне конференције после Првог светског
ке хумористичке прозе и један од најзначај- рата, Бугарска је потписала документ којим
нијих писаца српског реализма. Био је члан је Добруџа припала Румунији, источна ТраСрпске краљевске академије.
кија Грчкој, а градови Цариброд (Димитров24. новембра 1883. – Рођен је српски пи- град), Босилеград и Струмица Краљевини Срсац Јован Јовановић Змај, једна од најмар- ба, Хрвата и Словенаца.
кантнијих личности српског друштва у дру27. новембра 1968. – Припадници југослогој половини 19. века. Борац за национално и венске војске и полиције угушили су масовполитичко ослобођење, члан Српске краљевс- не демонстрације Албанаца на Косову на
ке академије и драматург Народног позори- којима је захтевано да та покрајина Србије
шта у Београду (1890-98), уредник неколико добије статус републике.

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 (15)

Како су Петровићи постали Долинке

За време „српског империјума” у Баји који је трајао 33 месеца, од новембра
1918. до августа 1921, дужност градоначелника, касније и жупана,
обављао је Васа Долинка, српски родољуб из Баје

К

олико је познато, Василије
Петровић, деда Васе Долинке
се из Панчева доселио у Бају
средином 19. века. Како би избегао
позив у војску, Василије је одлучио
да промени презиме. Отац будућег
градоначелника, Јован, био је берберин. Његов син Васа завршио је чувену Војну академију „Лудовика” у
Будимпешти. Потом је као млади
поручник службовао у Загребу, Коложвару и Суботици, где ће доцније
упознати супругу Видосаву Радић.
После убиства престолонаследника Франца Фердинанда, у Сарајеву 1914. године, бајске Србе је изненадило хапшење поручника Васе
Долинке и Милана Маширевића, трговачког помоћника. Долинка је одлежао осам, а Маширевић седам
месеци тешке робије. За време Великог рата, Долинка је био на ратиштима у Галицији и Италији.
Рањен је код Пијаве последњих дана борби, пред распад аустроугарске армаде. Вест о завршетку рата
затекла га је у болничком транспорту у Пешти.
Крајем новембра 1918. године Васа Долинка, бивши активни капетан
6. Аустроугарске регименте, вратио
се у родну Бају. На железничкој ста-

Д

овољан је поглед на гардеробер
да би се сазнало да ли његова
власница крије свој индентитет,
да ли не може да се реши прошлости
или има проблем са самопоуздањем.
Везе између ормара и особина жена су следеће:
 Ормар је препун брендиране
одеће.
– Ако баш сваки комад одеће у ормару неке жене на себи има назив
бренда, онда она покушава да сакрије
свој прави идентитет. Жене које купују
само накит, често желе нешто да прикрију, нешто што не желе да свет види и зна.
 Ормар је препун одеће коју
не носите
Вероватно се ради о особама које
тешко остављају своју прошлост иза
себе. Оне су често веома љуте и пуне
страха, а спадају и међу анксиозне типове жена.
 Ормар је пун неношене одеће
која још на себи има етикете
Жене које одложе неки
одевни предмет без скидања етикете са њега, имају
визију будућности, али је не
остварују, најчешће јер се
боје. Оне нису везане за прошлост, али уместо да се
покрену и направе нешто
конструктивно, радије купују одећу за неки други
живот и не носе је.
 У ормару уопште
нема боја
Код жена у чијим ормарима превладавају бели и
црни одевни предмети
постоји жеља за нестајањем.
Оне не желе да буду при-

Негдашња Благовештенска српска црква у Баји

ници дочекан је са одушевљењем.
Поред бајских Срба и Буњеваца, нашао се ту и одред србијанске војске
на челу са новим командантом Градске војне команде, потпуковником
Антом Живуловићем.
Дошло је до незамисливих промена. Народна управа у Новом Саду је

14. децембра 1918.године поставила
за великог жупана града Баје и жупаније Стипана Војнића Тунића, суботичког адвоката, великог југословенског родољуба. Истог суботњег
дана када се први пут попео степеништем бајске Градске куће, Војнић
Тунић је преузео канцеларију тада-

шњег повереника мађарске владе и
великог жупана Золтана Мешка.
Неколико дана доцније у сали Градске куће приређен је свечани пријем
у част Стипана Војнића Тунића, новог
великог жупана и Васе Долинке, првог
српског градоначелника града Баје,
именованих од стране Велике народне
скупштине, која је одржана 25. новембра у Новом Саду. На скупштини којој
су Срби, Буњевци и остали Словени,
према Вилсоновом програму о самоодређењу народа, одлучили да се Бачка, Банат и Барања уједине са Краљевином Србијом.
Долинка се суочавао са бројним
проблемима. Имао је проблеме са
мађарским делом становништва, а нарочито са милитантним „Удружењем
пробуђених Мађара”. Ова организација нипошто није прихватала нову
српску власт и залагала се за обнову
старе Угарске. Долинка је свакако желео да очува ред и мир у граду, па је
услишио молбу бајских Мађара. Издао је дозволу за прославу 15. марта
због које је од стране својих сународника био критикован.
Почетком 1919.године делегација
официра Антанте допутовала је у
Бају. Вилијам Хоткинс, Пол Мелон и
Греј Хавалд схватили су право стање
у вароши на обали Шугавице и констатовали да су оптужбе званичне Будимпеште о наводним репресалијама над
несловенским становништвом без
икакве основе. У њихову част градоначелник Долинка је у Градској кући
приредио банкет. (…)
Драгомир Дујмов

Култура одевања

Шта одећа говори о вама

Анализом садржаја ормара за гардеробу може се
много тога сазнати о власнику и његовим особинама
мећене. То може бити повезано са
многим стварима. Можда је реч о особи која је без самопоуздања, или интровертана или се грози друштвених
догађања и упознавања нових људи.
 У ормару се налазе само панталоне
Жене које носе једино панталоне и
одбијају да носе сукње и хаљине по
правилу су интересантне особе, али
због друштвеног контекста сматрају
да морају да прикрију своју сексуалност како би се уклопиле у околину и
пословни свет.
 Ормар је препун идентичних
комада одеће.

Ако жене носе црне панталоне и беле кошуље, имају велик број истих
одевних предмета у свом ормару, онда се оне боје промена у односима и
у послу.

Савети за сређивање
ормара
 Немојте куповати нове
ствари
Није добро уносити још одеће уколико претходно нисте средили хаос.
На кратко се клоните радња. Можда
на крају и откријете да вам заправо не
треба ништа ново.

 Направите селекцију
Сада је време да откријемо шта је
то правило неред у вашем ормару.
Кажу да најчешће носимо само 20%
одеће, вероватно зато што више ни
не знамо шта све имамо од силног
нереда и крша.
 Позовите пријатељице у помоћ
Оне ће сигурно бити строжије од
вас када је у питању прављење селекције, шта иде а шта остаје, јер немају никакву емоционалну повезаност са тим комадима. Такође, могу
вам помоћи и рећи шта вам добро
стоји, а шта не.
 Будите немилосрдне
Поклоните одећу, која вам више
није таман у добротворне сврхе, некога ћете усрећити, а и потребна вам
је само гардероба која вам добро
стоји и ласка вашој фигури.
 Одржавајте ред
Одлажите ствари након
прања и пеглања, окачите
хаљине на вешалице и сложите џемпере и мајице и
враћајте све на своје место.
 Не купујте беспотребно
Последњи савет је
мантра коју бисте требали
понављати сваки пут када
паднете у искушење да
идете у шопинг. ’Не смем
купити много одеће!’ и држите се тога, или ћете опет
завршити са гомилом непотребних ствари. 
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Како је протекла радна субота у Српској школи у Будимпешти

У

Родитељи информисани о успесима
и проблемима школе

свечаној сали, многобројним родитељима се 16. новембра најпре
обратила директорка Српске школе у Будимпешти др Јованка Ластић.
Она је саопштила да је Самоуправа Срба у Мађарској од 1. септембра постала нови власник Српске школе на Тргу
ружа што је, према њеним речима, донело бројне позитивне промене у животу те васпитно-образовне институције.
Нагласила је да је школа, захваљујући промени власника, од ове
школске године поново финансијски и
економски самостално тело. Директорка је напоменула да је било много административних потешкоћа око преузимања школе, али да је сада све кренуло на боље. Кухиња је враћена у ок-

смислу да ће оно радити током целе године, изузев оних дана које закон прописује. Тако је вртић примао децу и током протеклог јесењег распуста.
Према новом закону, у основној школи ђаци треба да бораве до 16 часова,
изузев у случају када то родитељ не
жели да искористи. Од ове школске го-

риље Српске школе, што је од посебног
значаја. Током летњег распуста ватрогасци и служба за хигијену обавили су
веома детаљну инспекцију и дали дозволу за наставак рада наше школе. Српско забавиште, међутим, још није добило зелено светло за проширење због
повећаног броја деце. Сада је број уписаних малишана 54, што је велики помак у односу на раније године.
Родитељи су обавештени да руководство школе и ССМ, на челу са председником Љубомиром Алексовом, увелико раде на томе да се администартивни проблем око дечјег вртића што пре
реши. У раду забавишта има промена у

ФИЛМ
Хобити:
Деселејшен оф Смаг
(The Hobbit:
The Desolation of Smaug)
Сигурно сте већ читали о ангажману славног холивудског режисера Питера Џексона (Peter Jackson) у новој
трилогији Џ.Р. Толкина (J. R. Tolkien)
под називом „Хобити”. Први наставак
ове трилогије је прошле године протутњао биоскопима широм света и зарадио више од милијарду долара.
Студио „Ворнер Брос” (Warner Bros)
ових дана организовао је видео сусрет
прослављеног режисера са фановима
у Лос Анђелосу, Њујорку и Лондону.
Они су путем видо преноса разговарали и постављали питања славном режисеру, док се Питер Џексон налазио
у новозеландској престоници Велинг-

У Српској основној школи и гимназији „Никола Тесла” одржан је Дан отворених
врата, а уследио је и родитељски састанак. Родитељима је пружена могућност
да се на лицу места увере у знање и активности своје деце током наставе
вољнијег здравственог осигурања деце
из Србије.
Родитељски састанци су настављени
по одељењима. Тада су изабрани представници родитеља за Школски сенат
(савет), који је убрзо у зборници одржао састанак са руководством школе
– др Јованком Ластић и њеним заменицима Ксенијом Сушић-Марков и Јилијаном Которчевић.
Директорка је, још једном, детаљно
говорила о позитивним последицама
преузимања школе од стране Самоуправе Срба у Мађарској. Захваљујући
томе, како је нагласила, од 5. септембра школа поново има свој текући рачун. Споменула је и планове да се у Те-

лика машина за прање посуђа за школску кухињу, 18 рачунара који ће бити
постављени у просторијама за информатику и 12 лаптопова који ће се користити у настави.
Директорка је указала на важност
„школског динара”, који се троши искључиво на децу, тачније за трошкове
превоза када ученици путују на такмичења, у посету братској Земунској гимназији или Ђачком дому „Јелица Миловановић” у Београду. Било је речи о
школским екскурзијама, о предвиђеним
променама и састављању новог педагошког програма, статута, кућног реда
и оснивачког листа Српског забавишта,
Основне школе, Ђачког дома и Гимна-

дине све уплате се врше у канцеларији
економата школе, а директорка је поново замолила родитеље да поштују
рокове уплате за исхрану.
Као новину, она је најавила да ће бити укинута надокнада за ђачки дом,
која је до сада износила 15.000 форинти по ученику – страном држављанину. Уместо тога, предвиђа се увођење
месечне школарине у износу 10 или 15
евра, али за сада таква одлука није прецизирана.
После неколико питања родитеља,
окупљенима се обратила представница мађарског осигуравајућег друштва,
која је говорила о могућностима по-

келијануму оспособи простор у поткровљу, за српске гимназијалце који су овде смештени. Захваљујући Електропривреди Србије, школа је добила значајну донацију у износу од 20.000 евра,
што је први такав случај у досадашњој
историји СОШИГ-а.
Већ је наручено 87 нових кревета, ве-

зије „Никола Тесла” у Будимпешти.
Представници одељења, који су нагласили да се СОШИГ у Србији котира као
елитна школа, дали су обећање да ће
учинити све како би се нашли нови
спонзори, што ће увелико помоћи
функционисање школе.

тону. Као што је познато, Нови Зеланд
је један од последњих откривених и
насељених континената, и као најегзотичнији избаран је да дочара маштовити Толкинов свет.
Многобројним фановима у биоскопским салама на другој страни света, од којих су многи били у костимима омиљених јунака из поменуте трилогије, Џексон је објаснио да филм
није завршен, али да се интензивно ради на његовом склапању. Свима који
жељно ишчекују други наставак, Џексон се захвалио на подршци, рекавши
да му позитивна енергија многобројних фанова даје додатну снагу да заврши филм.
Посетиоци су могли да погледају
двадесетоминутни одломак из предстојећег наставка, чији се премијера
очекује 13. децембра ове године са називом Хобит: Деселејшен оф Смаг
(The Hobbit: The Desolation of Smaug).
У приказаном инсерту филма могле
су да се виде сцене са Евенгелином
Лили (Evangeline Lilly), глумицом која
тумачи лик виле Таурел. Лик је зани-

мљив и стога што је Питер Џексон измислио овај лик који уопште не
постоји и не помиње се у Толкиновој
саги Хобит.
Публика у свету однедавно има
прилику да погледа троминутни инсерт из филма.
Један од главних глумаца, Орландо
Блум (Orlando Bloom), који у Хобитима глуми вилењака Легалоса, изјавио
је:
-Током снимања проживео сам сјајне тренутке. Десет година након што
сам глумио у антологијском остварењу Господар Прстенова (The Lord
Of the Rings) још увек могу да уђем
у стари костим.
Први део трилогије под називом Де
Хобит: Ан Анекспектед Џрни (The
Hobbit: An Unexpected Journey) премијерно је приказан у децембру
прошле године.
Последњи, трећи наставак Де Хобит: Дер енд бак Аген („The Hobbit:
There and Back Again”), требало би да
се појави у биоскопима у јулу идуће
године.

Посрнуле принцезе

Д. Д.

Дина Голдстeјн (Dina Goldstein), Фотограф и концептуална уметница,
урадила је серију фотографија о томе шта се, по њеном мишљењу, дешава са принцезама након што завршимо са читањем одређене бајке. Основна идеја је била да супротстави оно
бајковито и идилично, „и тако су живели дуго и срећно” с краја приче са
све суровијом реалношћу у којој живимо. Да постоје извесне разлике, па
и трагикомични моменти, показала је
фотографишући Пепељугу, Сирену,
Црвенкапу и многе друге јунакиње из
бајки у сасвим другачијем амбијенту
од оног у којем смо навикли да их гледамо.
„Као искусни комерцијални и модни фотограф знам да ништа није савршено, и да се оно што ми видимо и
зовемо „савршеним” на фотографијама заправо намешта сатима и нема везе са реалношћу”, објаснила је Голдстајнова.
Катарина и Ренато
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Будимпешта, 21. новембар 2013.
Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на
своју нову премијеру
Радослав Златан Дорић:

ЧУДО У РОНДЕЛИ
Позоришни комад, веома патриотичан, титлован на
мађарски језик, написан у лето 2004: Бачко Градиште –
Београд – Будимпешта. Радња се дешава у касно
поподне и вече 24. августа 1813. године, на сцени
Мађарског позоришног друштва, у будимпештанској
„Рондели”.
Лица:
Јоаким Вујић, учитељ и списатељ – Милан Рус
Иштван Балог, славни мађарски глумац и писац
Јозо Маториц
Јулијана Балог, његова сестра, глумица
Олгица Несторовић
Тома Фехир, сценичар, глумац и музичар
Тибор Ембер
Отац Лазар, свештено лице из Сентандрејске епархије
Бранислав Унгиновић
Милован Видаковић, српски романописац
Михајло Несторовић
Г-ђа Каталин, цвет гражданства српског у Пешти
Мирјана Савин
Екатарина Давидовић, главна глумица
Зорица Јурковић
Јанош, представник Магистрата – Радован Зубац
Петар Трифић, ђак, глумац у представи
Себастијан Губик
Јефтимиј Стојадиновић, ђак, глумац у представи
– Ратко Краљевић
Стефан Дилбер, глумац у представи
Бранимир Ђорђев
Режија: Милан Рус и Лазар Пајтић
Уметнички секретар: Ева Шишковић
Техничар тона: Богдан Сабо
Техничар расвете: Лајош Мезеи
Асистенти режије: Катарина Бачи, Ноеми Борбељ,
Тибор Прагаи
Драматург: Петар Милошевић
Композитор: Габор Ленђел
Декор и костими: Весна Радовић-Дорић
6. децембра 2013. од 19.00 ч.
У будимпештанском Националном тетару
Nemzeti Színház
(1095 Budapest, IX Bajor Gizi park 1.)
Продаја карата:
Nemzeti Színház
Тел: 1-476-6868
INTERTICKET, www.jegymester.hu, www.ticketportal.hu

Срдачно вас позивамо на прославу

30 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА КУД-а
„ОПАНКЕ”
30. новембра 2013. од 19.00 ч.
Дом културе у Помазу – Улица Хусар бр. 3
Учесници јубиларног концерта:
КУД „Опанке”, Ансамбл „Вујичић”, Ансамбл Културног
центра Врбас, Анамари Фаркаш,
Ансамбл „Зора” (Крунослав-Кића Агатић)
После програма. игранка до зоре!
Цена улазнице: 1500 фт
Карте се могу наручити на тел. +36 20 434 33 02, или
купити на лицу места.
КУД „Опанке” и Аница Шошић-Крунић

ДАН СЕОБЕ

23. новембар 2013. (субота)
На броду GYŐR, који ће пловити Дунавом, од
Будимпеште до Сентандреје и натраг.
Полазак је у Будимпешти, са пристаништа код Vigadó-а
(испред „Жуте куће”), на пештанској страни, а повратак
на истом доку.
Полазак – у 13.00 ч..
Долазак у Сентандреју – око 15.00 ч.
Полазак из Сентандреје око 17.30. ч.
Повратак у Будимпешту oко 18.30. ч.
На броду наступају оркестар „Село” и КУД „Табан”!
У Сентандреји је планирано обележавање 250 година од
подизања Трговачког крста на Главном тргу, полагањем
венаца и пригодним програмом.
У Музеју Епархије будимске, промоција експоната
године:
Исус Христос са Светим Јованом Претечом и са
апостолима, из друге половине XVIII века (Сентандреја).
Улаз је бесплатан!
Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са
Српским културним клубом и Српском самоуправом у
Сентандреји
Програм су материјално помогли:
Српски културни и документациони центар Срба у
Мађарској и Српска самоуправа VIII кварта Будимпеште

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!

Као и до сада, новинари СНН-а ће се и убудуће
одазивати сваком позиву за присуство друштвеним
скуповима Срба у Мађарској, у циљу информисања
наших читалаца. Потребно је, међутим, да о плановима
за одржавање таквих скупова будемо обавештени, па
организаторе подсећамо да нам своје позиве и даље
могу слати на редакцијску имејл адресу:
nedeljnenovine@gmail.com
Позив нам можете упутити и телефоном, на број
секретаријата редакције:
06 30 477 82 33
На овај начин наши новинари биће информисани о
програмима које припремате, а извештаји о одржаним
манифестацијама потом ће наћи своје место и на
страницама Српских недељних новина.
Радоваће нас сваки позив који нам упутите на овај
начин!
Ваш СНН

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


Полиција је спровела акцију хватања пијаних возача. Наравно, сместе се испред најпрометније биртије и чекају. Око
фајронта кренули сви напоље из кафане…
Посматрају полицајци и примете једног који излази на
паркинг и покушава да нађе свој ауто. Проба да откључа
Лежи Фата у болници на интензивној нези, излази док- један, проба други, пада, устаје, тетура се… Паркинг се у
тор и каже Муји:
међувремену испразнио, проналази он ауто и креће кући.
– Жена Вам не изгледа добро.
Наравно, патрола која га је посматрала одмах га заусМујо:
тави и гурну му алкотест, који је показао 0,0. Гледа га по– Знам докторе, али добро кува и добра је са децом. лицајац у неверици и каже:

– Ма дај, како имаш 0,0 промила алкохола у крви, а паПосле краће вожње аутом у ком се налазила и згодна даш по паркингу већ више од пола сата?
девојка, младић се напрасно заустави на скровитом месту
– Па знате, вечерас сам ја морао да будем мамац.
под изговором да „мотор нешто није у реду”. Након што је
На једном породичном пикнику
мало погледао мотор, каже:
– Не разумем шта се догодило, као да се бензин одједНа једном породичном пикнику, на Фрушкој гори, недавном претворио у воду! Шта ћемо сад?
но смо имали госте из Швајцарске: двојицу клинаца рођеДевојка одговара мирно:
них и одраслих у Цириху са мамом и татом. Премда су на– Сад ћете се ви вратити у кола, покушаћете да ме ше горе лист, малци, кадгод дођу у постојбину, чуде се срппољубите, ја ћу вам ударити два шамара и вода ће се одјед- ским обичајима. Тако, на пример, виде они мог оца како ченом претворити у бензин.
речи мало, слатко јагње, па га питају:

– Чико, чико, зашто је умрла мала јага? Шта ћете сад
Украо неко шине са пруге у близини циганског села. Дође са њом? Хоћете ли је сахранити? А, ћале ће на то, онако
полиција у село и један полицајац пита Цигу:
крвав:
– Је ли Циго, где су шине?
– Ма јок, бре! Сад ћемо ми њега на ражањ!
– Не знам, мајке ми! – одговара Цига.
Мали гастарбајтери се истраумирали, нису могли да спа– Циго, последњи пут те питам, где су шине?! – нервоз- вају три дана. Пропао им комплетан излет, а мајка морала
но ће полицајац.
да им прави сендвиче са саламом, док смо се ми давили
– А не знам, мајке ми. Ено су нека деца тамо, можда врућом јагњетином и хладним пивом. Нудимо госте песу она узела…
чењем, али они ни да чују, веле:
– Ајде Циго, не лупај, где ће деца да украду шине од
– Како да га једемо? Као да га гледамо док скакуће по
500 кила!
пропланку.
На то ће Цига:
– Па, шта ви једете тамо у Швајцарској? – питам ја из– Ма, шта зна дете шта је 500 кила, оно ухвати па но- међу два залогаја.
си!
– Друго је тамо – одговарају ми љубитељи природе –

тамо је месо из супермаркета, запаковано, не видиш да је
– Дође мали Перица код пријатеља и доносе чоколаду. некад било живо!
– Хвала ти, није требало – каже пријатељ.
У трену се просветих, схвативши да је Србија варварска
Перица ће на то:
земља.
– Нема на чему, свеједно јој је истекао рок!
Микица Илић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Ђорђе Михајловић, чувар Зејтинлика:

Плачем кад нико не види

Чувар српског војничког гробља Зејтинлик код Солуна говори о завету
предака да умрле јунаке жив не напушта. – Деда је био солунски добровољац,
желео је да овде остане вечно. Отац се скућио, оженио Гркињом, као и ја.
Заједно смо, ту, на услузи. И поносни смо за овакво поверење.

К

о ће да ме наследи, питате ме?
Не умем да вам одговорим.
Судбина ми није подарила сина.
Да јесте, ја бих му, данас, овако казао:
преузми ти овде заставу, тако су мене моји Михајловићи заветовали. Они
су говорили: док држиш заставу, држи и она тебе.
Његова „застава” је да служи
Зејтинлику, српском војничком гробљу.
Да бдије над уснулим пуковима осам
хиљада ратника који су се, после
страшне голготе и пробоја Солунског
фронта, жртвовали за отаџбину Србију. Даровали јој оно најдрагоценије
– сопствене животе.
Ово је Ђорђе Михајловић, чувар
Зејтинлика, Солун, улица Лонгада, недалеко од трга Метаксис. Часна старина има осамдесет пет година. Пола
века дочекује и испраћа потомке ста-

– Они су све нас надвисили својим
јунаштвом и љубављу према отаџбини – каже нам.
– Та висина и таква љубав мене и
обавезује и држи. Ми смо, моји Михајловићи, из Грбља код Боке которске. Али говоримо: ми смо Срби. И деда Саво и отац Ђуро почивају недалеко одавде.
Поранио
је
Ђорђе Михајловић,
као сваког дана, и
овог – пре сунца
да отвори гроздену капију гробља.
Да почисти улаз.
Уреди парцеле и
стазе између белих мраморних крстова. Оплеви траву, уклони пале гране чемпреса и увеле цветове олеандера. Упали прве
свеће, долије зејтин
у кандилима. Обрише иконе и фотографије ратника,
донете из отаџбине. Сваког дана изгланца и дуге ходнике костурнице, у
којој су касете са

Рођен је, каже, овде на гробљу, у
кући деде Сава. Година рођења садашњег чувара Зејтинлика Ђорђа Михајловића (1928) је година смрти деде
Сава.
– Он је, несрећан, прикупљао кости сабораца од Горничева до Битоља,
са Кајмакчалана, Ветерника, Доброг
Поља, Кожара и Козјака – набраја

прича данас његов син Ђорђе, пљачкаши одступили… Бескрајни низ слика заустављен је у сећању деда Ђорђа
Михајловића, унука Савова и сина Ђурова… Њему су, каже, најболније биле оне из сусрета са преживелим ратницима. Памти сваког по имену. И, који
је од њих одакле. Па, и данас, довољно је да посетилац каже презиме, а

ПОСЛЕДЊА ПОСЕТА
– Не могу да заборавим једну слику. Дошле старине, година као што ја
сада имам, и више. Пратили су их синови, унуци. Придржавали их, а они
падају уз крстове сабораца. Била је то њихова последња посета Зејтинлику. Вадили су из недара суве шљиве, јабуке… Неко грумен земље донео,
неко воштаницу. Сви плачу. Ја стежем срце, па плачем само кад нико не види. Плачем за свима који овде почивају, страдали у чежњи за отаџбином,
мајчинском сузом. Својим кућним прагом, њивом, заустављеним плугом у
родној ораници.

рих ратника. Говори о њиховом страдању. Показује где су им хумке које
чува као да су, свих осам хиљада
страдалника, његов род. Најрођенији
род.

остацима именованих и неименованих
бораца Дринске, Дунавске, Моравске,
Тимочке… дивизије. Потом долије ракију, завичајну, попуни табакере „дрином” без филтера.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ СВОЈЕ СТРАДАЛНИКЕ!
– Деда Саво је пренео на мог оца ове речи, а он их је испричао мени:
не заборави, сине, никада бол са којим су наши, српски војници, хранили
чежњу за повратком кући, робовали крваво парче своје земље да би се у
њу вратили. Да загрле породице које их нису дочекале. Децу, која их нису
упамтила. Данас ја ово говорим њиховим потомцима. Они плачу. Кажу: да
им се барем овим сузама одужимо. Ја те сузе поштујем, али их не волим.
Одговорим им: децо, ваш дуг није да плачете, већ да не заборавите јунаке.
Ниједан народ није имао среће у забораву таквих ратника.

Ђорђе.- Вадио их из плитких гробова
са усамљених кота. Са којекаквих чука. И камењара. Није успео да сав посао позавршава. Али је имао ко да га
замени. Мој отац Ђуро, он је све до
смрти, а то је било 1961. године, чувао
ово свето место. Мени је казао: ти ме
наследи. То је част, рекао ми је. А част,
сине, нема цену. Застава коју држиш,
да не паднеш… Тако је њему говорио
његов отац, тако он мени… И ја се надам да ћу до краја живота, како-тако, да служим овом светилишту.
Овде се прича о наследном реду чувара Зејтинлика прекида. Засад. Деда
Ђорђе, тихо, као да самом себи говори, додао је још неколико речи:
– Надам се унуку, али и унуке су
ми добродошле…
Теку потом сећања. Нижу се слика
за сликом. Ко је све ово место и када
походио. Како су изгледале прве задушнице. Како је деда Ђуро, Немцима, када су дошли 1941. да опљачкају
маузолеј, рекао: „Не дирајте то, ту почивају и ваши сународници… Па, ово
Н. Н., је „непознати Немац”. Тако су,

деда Ђорђе ће рећи одакле је. И колико српских војника, из тог места, почива овде на гробљу над којим он бди.
Много је бора на лицу Ђорђа Михајловића исписаних сећањима. Да
има времена, а нема, јер посете сваког тренутка стижу, а он је овде и водич, и чувар, кустос који тумачи историју… много би имао тога да исприча.
Време, као песак кроз прсте, цури, цури… Овога дана, Ђорђе Михајловић
неће стићи чак ни да руча. Десет
хиљада квадратних метара, на којима
је српско војничко гробље смештено,
ваља обићи. Уредити. И још седам стотина квадрата костурнице.
– Разумите, децо, понос је то што
служим овима који су нас надвисили
– рекао је.
По подне ће обављати исти посао,
као и пре поднева. А увече, кад месец
заплови небом, као онај брод са Крфа, он пали канделабре, пребирајући
по успоменама. Пита се која ли је по
реду ово ноћ мртвима у подножју
Магленских планина.
М. Т.

