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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Р ешене да се у остваривању по-
литичких циљева позову и на 
вољу народа, странке су само у 

последње три године сакупиле више 
од три и по милиона потписа грађана. 
На импровизованим пултовима по 
градским улицама организоване су 
петиције за ванредне изборе, 
смањење броја посланика, оснивање 
нових општина, против ЕУ… Али, на 
прсте једне руке могу се избројати 
акције које су довеле до жељених 
резултата.

Демократе су управо спремиле 
формуларе за сакупљање потписа, 
иако из власти поручују да предлог 
неће проћи. У ДС су решени да за-
конске измене којима се предвиђа 
директан избор градоначелника и ло-
калне власти појачају парафима, а 

портпарол те странке Александра 
Јерков објашњава:

– Могли смо сами да предамо 
предлог у парламент, али желимо да 
грађанима директно објаснимо наш 
предлог.

Пре две године УРС је сакупио ви-
ше од пола милиона потписа за читав 
„пакет” закона око децентрализације 
Србије. Акција је делимично била ус-
пешна.

– У јуну те године Скупштина је 
усвојила наш закон о финансијској 
децентрализацији, али тада није било 
политичке воље да се усвоји и дирек-
тан избор градоначелника. Зато ћемо 
ускоро тражити да и овај закон дође 
на дневни ред – најављује Сузана 
Грубјешић, потпредседник региона-
листа.

Убедљиво највише потписа, више 
од милион, сакупили су напредњаци 
2010, тражећи ванредне изборе у 
Србији. Парафе је тадашњем пре-
мијеру Мирку Цветковићу предала 
делегација опозиције, али је прошло 
више од године до изласка на бира-
лишта. Напредњаци су и мајски за-
хтев да се распишу ванредни избори 
у Војводини појачали са 160.000 
потписа.

Можда најрадикалнији захтев 
имали су радикали, који су затра-
жили да се њихов лидер Војислав 
Шешељ под хитно пусти на слободу, 
а уз то су приложили 600.000 пот-
писа. Трипут мање парафа однели 
су председнику Томиславу Нико-
лићу, тражећи да се обустави пут 
Србије ка ЕУ.

Иако формално ниједна странка 
није стала иза акције, у парламенту 
је већина партија подржала захтев 
да се укине ПДВ на беби опрему, 
што је затражило 180.000 људи. Био 
је то изузетак који, ипак, није про-
менио правило да се предлози 
„потковани” потписима грађана 
тешко усвајају.

– То само показује да је код нас 
демократија, она изворна, на ниском 
нивоу. Али, верујем да ће се то брзо 
променити и да ће утицај грађанских 
покрета постати све јачи – наводи 
Миљенко Дерета, оснивач „Грађан-
ских иницијатива”. 

Странке последњих година безуспешно тражиле 
писмену подршку грађана за своје акције. 

Сакупљани парафи за изборе, ослобађање Шешеља, 
прекид преговора са ЕУ, али без жељених резултата

Шта (не) могу петиције грађана

Сакупљање потписа – залудан посао
ЗА ЗАКОН 

ПОТРЕБНО 30.000 
ПОТПИСА

Уставом је прописано да свако 
може да упути петицију надлеж-
ним државним органима. Међу-
тим, потребно је најмање 30.000 
потписа бирача како би неки за-
конски предлог доспео на дневни 
ред Скупштине Србије. За инција-
тиве на локалу неопходна је 
подршка најмање пет одсто бира-
ча.

Политичари и глас народа

Похвале мишљење јавног мњења, па ураде по своме
„Н иједна реформа не сме да 

буде спроведена против 
јавног мњења. То је принцип”, 

рекао је Франко Фратини, бивши 
шеф италијанске дипломатије, Танју-
гу за време боравка у Београду, пово-
дом тога што Србија мора да спрово-
ди реформе и испуњава захтеве, уз 
опаску да и Европа мора да учини 
нешто видљиво и опипљиво за јавно 
мњење.

Да ли је у пракси баш 
тако? И јесте и није – по-
казују примери из наше и 
светске политичке прак-
се.

Овдашњи политичари 
су са прилично циничне 
немоћи говорили како их 
Ангела Меркел тера да 
вуку потезе супротне 
ставовима грађана Ср-
бије, и да због своје из-
борне утакмице и ставо-
ва Немаца зауставља 
пријем нових земаља у 
ЕУ и прети Грчкој.

Лакше је кампањом у 
медијима припремити те-
рен за политички обрачун 
него за спровођење ре-
форми или непопуларних 
потеза. Познато је то још 
из времена комунизма. 
Облатиш човека у ме-
дијима и док дланом о длан – њега 
више нема у јавности, а и најближи 
пријатељи престану да му долазе у 
кућу и да му се јављају на улици.

Владимир Пејић, директор Аген-
ције Фактор плус, сматра да у по-
следње време политичари чешће 
припремају јавно мњење на неке 

одлуке, али да су околности у који-
ма се одлуке доносе тешке колико и 
саме одлуке, па елита која одлучује 
чини то на основу сопственог ин-
стинкта, без претходног убеђивања 
јавности у исправност нових ставо-
ва.

„У земљама развијеног света сту-
диознији су и прецизнији, 
али ни тамо није баш тако 
како ми замишљамо, и та-
мо има спонтаних потеза. 
Али власт ипак више води 
рачуна, а постоје и 
стручњаци који форми-
рају став грађана.”

Вуковић каже да се 
многе одлуке доносе 
упркос јавном мњењу. 
Као примере за ову твр-
дњу, он наводи да је код 
нас одлука о Косову до-
нета под утицајем међу-
народних фактора, баш 
као што је у Аустрији на 
избор националистичке 
странке Европа ставила 
вето.

Вуковић каже да је 
приметно и да неким 
тешким одлукама и те 
како претходе озбиљне 
стратегије и тактике при-

добијања јавности. Тај посао олакша-
вају страначке присталице, објашња-
ва он, пошто на све пристају, јер мрзе 
другу страну. 

Утисак је да политичари често припремају јавно 
мњење на неке одлуке, али да су околности у 
којима се те одлуке доносе тешке колико и оне 
саме, па елита која одлучује чини то на основу 
сопственог инстинкта, без претходног убеђивања 

јавности у исправност нових ставова

КАЛКУЛИСАЊЕ С 
РЕФОРМАМА

Драгомир Анђелковић, анали-
тичар, каже да с обзиром на то да 
је Србија, уз сва наша и начелна 
ограничења, ипак демократска 
држава, јасно је да и власти и да-
нас и у прошлости, реформе на-
меравају да спроводе (или су их 
спроводиле) на начин који не угро-
жава претерано њихов рејтинг, 
односно могућност да и даље ос-
тану на челу државе:

„То нужно значи да су реформе 
праћене пропагандом, за њих се 
траже погодни тренуци са стано-
вишта интереса власти (не приори-
тетно пуног успеха реформи), а 
реализују се половично, односно 
темпом и на начин који што мање 
угрожава имиџ владајућих струк-
тура.”

Владимир Пејић, директор Агенције „Фактор плус”

Миљенко Дерета, оснивач „Грађанских иницијатива”
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На други 

ппооггллеедд
ЗАТОЧЕНИК САВЕСТИ

Свештеницима из Србије забрањено 
је да у свештеничкој одори чак и 
ступе на територију Македоније

П оглавар Охридске архиепископије 
Јован, осуђен је недавно на трого-
дишњу казну затвора. Владика Јо-

ван је по националности Македонац. Реч 
је о младом теологу, рођеном 1966. годи-
не, који се већ у тридесет и другој години 
нашао на челу једне од епископија у Ма-
кедонији. Режим Јосипа Броза је 1967. 
омогућио насилно и неканонско оснивање 
Македонске православне цркве, а у Маке-
донији је и малобројним преосталим Ср-
бима онемогућено да припадају Српској 
православној цркви. Свештеницима из Ср-
бије забрањено је да у свештеничкој одо-
ри чак и ступе на територију Македоније.

Владики Јовану суђено је прво за шо-
винизам (!), а када се испоставило да је 
овакав прогон велика брука за македон-
ске власти, прешло се на опробани метод 
суђења за проневеру. Све што би архие-
пископ добио као донацију верника, по 
мерилима македонског правосуђа могло 
је бити само проневера. Иако су Хелсинки 
воч и Фридом хаус писали о прогону ар-
хиепископа Јована, упркос чињеници да 
је он означен као „заточеник савести”, 
суђења су настављена. Више пута хапшен 
и на разне начине злостављан а у притво-
ру је већ провео неколико година.

Замислимо да је на овај начин про-
гоњен неки католички, протестантски или 
исламски верски достојанственик у Ср-
бији. У Београду је ударна вест и скандал 
када финансијска полиција или нека ин-
спекција уопште уђу у просторије разних 
приватних послова верских мањина. Спор 
између две исламске заједнице у Србији 
постао је међународни проблем. Посре-
довале су стране дипломатије, а Репу-
блика Србија је под сталним притиском. 
Нејака БЈР Македонија, није од стране 
Брисела и Вашингтона ни упозорена да 
прогоном једног архиепископа, кажња-
вањем његових родитеља и забраном бо-
гослужења крши неке од принципа на 
којима наводно почива Европска унија.

Срби су чинили око четвртине станов-
ништва Вардарске Македоније када је она 
ослобођена 1912. године. Данас у Македо-
нији, захваљујући југословенском искуству 
и седамдесет година дугој државној аси-
милацији, Срби чине мање од два одсто 
укупног становништва. Зато у овом случају 
није реч о Србији и СПЦ… Ради се о људ-
ским правима. Каква је Европска унија 
заједница вредности ако се о њима говори 
само када треба оправдати неко насиље? 
Да ли Кетрин Ештон, Ван Ромпеј, Дорис Пак 
и Јелко Кацин заиста мисле да могу да 
одрже један систем ако га заснивају на не-
правди и двоструким стандардима?

Председник Николић је приликом по-
сете Македонији говорио о некаквом по-
средовању. Међутим, после пресуде ар-
хиепископу Јовану нисам успео да про-
нађем реакције званичне Србије. Каква 
правда? Изгледа да је важно само дру-
гарство.

Чедомир Антић

Напори СНН-а препознати и у матици

Велика плакета Удружења књижевника Србије
„Српским недељним новинама”

Угледно признање 
додељено је нашем 
листу „за чување и 

неговање српског језика 
и ћириличног писма, 
јачање веза српске 

заједнице у Мађарској са 
матичном државом и 

Удружењем књижевника 
Србије”. – Великом 

плакетом УКС-а награђен 
је и Драган Јаковљевић, 

за књижевно 
стваралаштво и 
информисање

Р едакција и издавач нашег листа 
од прошле суботе могу да се 
подиче једним од назначајнијих 

признања које се у нашој матици до-
дељује у области културе. Управа Уд-
ружења књижевника Србије (УКС) 
једногласно је одлучила да Српске 
недељне новине и њиховог 
уредника награде Великим 
плакетама ове књижевне ор-
ганизације.

У име УКС-а признања је у 
Будимпешти уручио књи-
жевник Александар Чотрић, 
који је и председник Одбора 
за дијаспору и Србе у регио-
ну Народне скупштине Репу-
блике Србије. Свечана доде-
ла уприличена је на мани-
фестацији „Пештански књи-
жевни омнибус”, у оквиру 
„Месеца српске културе” (о 
књижевним сусретима де-
таљније на 12. страни СНН-а).

– Имао сам част да у име 
управе Удружења књижев-
ника Србије уручим Велику 
плакету Српским недељним 
новинама, поводом пете го-
дине излажења листа под 
овим именом. У том периоду 
је СНН правовремено и 
објективно информисао срп-
ску заједницу у Мађарској о 
свему значајном што се де-
шава у овој земљи. У исто 
време, те новине су допри-
носиле очувању српског је-
зика и ћириличног писма, 
као и развијању веза са ма-

тичном земљом, укључујући и везе са 
Удружењем књижевника Србије. Уд-
ружење је зато, више него једнодуш-
но, одлучило да овом значајном гла-
силу додели признање које ће сигур-
но помоћи да лист и убудуће настави 
да ради као до сада – рекао је за 

СНН Алексанар Чотрић након уру-
чења награда.

Признања је у име редакције и у 
своје име примио главни и одговорни 
уредник листа Драган Јаковљевић. 
Управа УКС-а је у образложењу по-
себно истакла Јаковљевићев „допри-

нос књижевном стваралаш-
тву на српском језику у ра-
сејању, информисању на-
ших сународника у дијаспо-
ри и јачање веза српске 
заједнице у Мађарској са 
матичном државом Ср-
бијом и Удружењем књи-
жевника Србије”.

– Награду која је припала 
СНН-у видим као признање 
пре свега невеликој редак-
цији нашег листа, а такође и 
нашем издавачу, Самоупра-
ви Срба у Мађарској. Свако 
од њих се током ових годи-
на трудио да на свој начин 
помогне опстанак и квалита-
тиван напредак нашег не-
дељника. Сарадници су то 
чинили преданим извешта-
вањем, односно својим ана-
литичким освртима на акту-
елне теме, док је истовре-
мено издавач улагао велике 
напоре да обезбеди оно што 
је у његовом домену – по-
требна финансијска сред-
ства за редовно излажење 
новина. Драго ми је да су 
напори и једних и других 
препознати у Удружењу 
књижевника Србије – рекао 
нам је Драган Јаковљевић 

поводом награде намењене редак-
цији СНН-а и додао да ће лист наста-
вити да делује у два правца: инфор-
мативном и едукативном, јер се по-
казало да су и један и други сегмент 
подједнако значајни за српску 
заједницу у Мађарској.

Када је реч о Великој плакети коју 
је УКС доделио њему лично, Јаковље-
вић нам је рекао да је њоме веома 
почаствован и да ће и својим бу-
дућим стваралаштвом настојати да 
ради у корист циљева наведених у 
образложењу награде.

Д. Т.

РАЗГРАНАТА ДЕЛАТНОСТ СНН-а
Поводом признања из Удружења књижевника Србије, Драган Јаковље-

вић као будуће конкретне пројекте СНН-а наводи серију тематских до-
датака који ће поново почети да излазе ове јесени и наставак циклуса 
радионица креативног писања за сараднике и читаоце СНН-а. За пред-
стојећи период планирани су и „живи” сусрети читалаца листа са лично-
стима компетентним за оне друштвене области о којима новинари  СНН-а 
иначе пишу: политику, културу, уметност, духовност. Ти сусрети биће уп-
риличени у форми отворених трибина. Како санајемо, додатни напори и 
даље ће бити улагани и у аудио-визуелну форму информисања јавности, 
путем нових електронских средстава комуникација, што делатност СНН-
а чини знатно разгранатијом.

Висока признања Удружења књижевника Србије, Драган Јаковљевић је у 
име редакције и издавача СНН-а, односно у своје лично име, преузео од 
члана управе УКС-а Александра Чотрића
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Сарадња суседа преко ИПА програма

Заједнички пројекти донели педесет милиона евра
О вај дан, који се обележава у 

још неколико градова у Србији, 
на Палићу је обележен симбо-

личном бициклијадом „Мађарско-
српски тандем”, где је бициклистички 
конвој прешао пут из Морахалома у 
Мађарској, преко новоотворене гра-
нице код Ашотхалома и Бачких Ви-
нограда, до Палића у Србији, а при-
ређен је и богат културно-уметнички 
програм.

Како је истакла помоћница дирек-
тора владине Канцеларије за европс-
ке интеграције Сандра Шимић, Ср-
бија учествује у осам програма пре-
кограничне сарадње, где је од 2007. 
године до данас спроведено или је у 
фази реализације више од 500 проје-
ката.

Она је посебно нагласила да је 
ИПА прекогранични програм „Мађар-
ска – Србија” један од најуспешнијих 
програма, са око 200 пројеката, зах-
ваљујући којима је отворен нови гра-
нични прелаз између Бачких Виногра-
да и Ашотхалома, изграђен или ре-
конструисан низ бициклистичких ста-
за у Војводини, а своју сарадњу кроз 
овај програм имају и Универзитети у 
Новом Саду и Сегедину.

„Интересовање је велико и велики 
је утицај тих пројеката на нашу тери-
торију и територију суседне земље. 
Тренутно се ова седмогодишња фи-
нансијска перспектива Европске 

уније завршава и пишемо нови про-
грам за наредних седам година и по-
зивам све заинтересоване да напра-
вимо нове програме који ће још више 
помоћи да се унапреди живот у пог-

раничним подручјима”, рекла је Ши-
мић.

Градоначелник Суботице Модест 
Дулић нагласио је симболику чињени-
це да је овај дан обележен бицик-

листичком трком између два погра-
нична места, Палића и Морахалома, 
преко граничног прелаза Бачки Ви-
ногради који је и отворен захваљујући 
ИПА програму прекограничне са-
радње између Србије и Мађарске.

„Тиме смо и симболично показали 
нашу решеност и жељу да ту са-
радњу, која је природна, унапредимо, 
да побољшавамо сваког дана кому-
никацију, убрзавамо мобилност и да 
пошаљемо поруку да смо спремни да 
решавамо проблеме заједнички”, ре-
као је Дулић.

Он је такође оценио је да је Субо-
тица лидер у Србији по питању ус-
пешне реализације прекограничних 
пројеката.

„То потврђује не само наша добра 
комуникација са Сегедином и окол-
ним местима у пограничној регији, 
него и говори о спремности и агил-
ности наше локалне администрације 
да одговори врло строгим критерију-
мима европских институција. Главна 
порука данашњег дана и јесте слоган 
овог програма – добри суседи ства-
рају будућност”, истакао је Дулић.

Скраћеница ИПА подразумева ин-
струменте претприступне помоћи, 
који се кроз реализацију заједничких 
пројеката чланица ЕУ и Србије суфи-
нансирају из предприступних фондо-
ва Европске уније.

М. Т.

Програм прекограничне сарадње Мађарске и Србије 
представља један од најуспешнијих прекограничних 
програма са око 200 пројеката, вредних више од 50 

милиона евра, речено је на обележавању Дана 
европске сарадње на Палићу

Мађарска добија све више нових држављана

Шездесет хиљада грађана Србије добило и мађарски пасош
Више од 100.000 грађана Србије од јануара прошле 
године поднело је захтев за добијање мађарског 

држављанства, а чак 60.000 захтева је одобрено, па 
су нови држављани Републике Мађарске, међу 

којима су и хиљаде Срба, већ положили заклетве

М еђу онима који су 
затражили мађар-
ски пасош, углав-

ном су млади који желе 
да се школују бесплатно 
у Мађарској.

У Конзулату Мађарске 
у Суботици заклетве се 
полажу готово свако-
дневно, јер се дневно 
прими више десетина за-
хтева. Слична ситуација 
је и у Београду.

Тренутно је у току 

пријављивање и за бирачки списак, а 
Савез војвођанских Мађара је наја-
вио отварање канцеларије у којој ће 
давати помоћ за испуњавање форму-
лара за бирачки списак пошто ће у 
Мађарској следеће године бити одр-
жани избори.

Услов за добијање др-
жављанства је доказ да 
су им преци рођени на те-
риторији тадашње Аус-
троугарске до 1921. годи-
не, као и средњи ниво 
знања мађарског језика. 
Услове испуњавају и они 
којима су преци рођени у 
Бачкој од 1941. до 1945. го-
дине, када је приликом 
поделе Југославије она 
припала тадашњој 
Мађарској.

– Три месеца сам учио 
мађарски језик, толико 

времена ми је требало да прикупим и 
све неопходне папире. Захтев сам 
предао у Амбасади Мађарске у Бео-
граду – каже економиста Милан Ра-
дованов из Новог Сада.

Како каже, као и у већини грађана, 
основни разлог је запошљавање у 
земљама ЕУ.

– Нажалост, у Србији за нас еконо-
мисте нема перспективе и надам се 
да ћу у Мађарској, а можда и у некој 
другој европској земљи наћи добар 
посао – објашњава он.

Није само посао разлог за тра-
жење мађарског држављанства, већ 
и чињеница да је школовање у мађар-

ским школама и на многим факулте-
тима бесплатно. Поред тога, новим 
држављанима олакшана је куповина 
некретнина и аутомобила у Мађар-
ској.

– Свакодневно се јави на десетине 
Новосађана, најчешће телефоном, 
али и долазе код нас и распитују се 
како могу да постану држављани 
Мађарске – каже Мелинда Ладишић, 
шефица новосадске канцеларије 
ЦМХ (Јединство мађарске мањине), 
организације која се бави пружањем 
бесплатних правних савета и у вези 
са држављанством. Она упозорава да 
је неопходно добро познавање 
мађарског језика како би кандидат 
могао да води разговор.

M. T.

Учесници бициклијаде „Мађарско-српски тандем” 

ПОЈЕДНОСТАВЉЕН ПОСТУПАК
ЗА СУПРУЖНИКЕ

У поступку за добијање држављанства Мађарске по поједностављеном 
поступку, на снагу су од марта ове године ступиле новине, којима је ре-
шен проблем оних породица у којима је само један од супружника могао 
да добије мађарско држављанство, јер други није имао претке који су би-
ли мађарски држављани.

Због тзв. обједињавања породица проширен је круг оних који могу да 
траже мађарско држављанство по поједностављеном поступку. Тако је и 
онима који живе у важећој брачној заједници барем десет година са 
мађарским држављанином или су пет година у браку и имају заједничко 
дете, то право је такође омогућено. Знање мађарског језика је, међутим, 
услов и у њиховом случају.

СВИ ТЕРМИНИ 
ПОПУЊЕНИ

– Интересовање је толико да су 
код нас резервисани сви термини 
до краја децембра, а разговоре са 
новим кандидатима заказујемо за 
јануар следеће године. Када 
грађани предају захтев и прођу 
интервју, чекају од три до шест 
месеци како би им Министарство 
унутрашњих послова Мађарске 
дало држављанство. Након тога 
полажу и заклетву – објашњава 
Ана Слањинка, конзул у мађарској 
амбасади у Београду и наглашава 
да се за то не плаћају таксе.
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Шиклош

Беспарица одлаже планове
И ако су почетком ове године 

чланови Самоуправе Срба у 
Шиклошу одлучили да у бли-

зини цркве изграде место за 
окупљање верника, до жељеног циља 
се још није стигло.

Међутим, од тога се није одуста-
ло. Како сазнајемо, оног тренутка ка-
да буду обезбеђена материјалних 
средстава радови ће се наставити. 
Темељ будуће зграде је већ урађен, 
а средства за материјал су обезбеђе-
на из буџета Српске самоуправе. 
Шиклошани се надају да ће поче-
тком следеће календарске године 
кренути даље са реализацијом из-
градње.

Срби у овом граду су и раније били 
познати по слози и марљивости, а у 
истом духу наставиће и убудуће. До 
краја године желе да у госте позову 
Српско позориште у Мађарској, а 
размишљају и о организацији забаве 
под називом „Балкан парти”.

Реализација програма добрим де-
лом зависи од материјалних средста-
ва, али ће се чланови бираног тела 
Срба у овом граду трудити да додат-
на финансијска средства обезбеде на 
конкурсима. Све активности усмере-
ни су ка очувању, неговању и промо-
висању вредности српске културе и 
светосавског српског православља.

П. М.

Гастрономско-забавна приредба

У Десци одржана трећа 
„Aјваријада”

Организаторе овогодишње Ајваријаде је у знатној 
мери омела киша, па већи део предвиђених 
програма није било могуће одржати, упркос 

напорима Дешчана. Ипак, распродат је сав ајвар за 
који је утрошено 600 килограма паприке

П рограм ове гастрономске и 
културно-забавне манифеста-
ције коју је организовао КУД 

„Банат” на челу са Кристифором Бр-
цаном, почео је 14. септембра под 
куполом Дома културе и библиотеке. 
У том здању отворена је изложба 
старина, предмета и делова одеће, 
које су чланови „Баната” сами ткали, 
везли и шили у оквиру пројекта „Заје-
дничко наслеђе, очување заједнич-
ких вредности у остваривању зајед-
ничких прекограничних циљева”, а 
све у склопу пројекта МУТЕР 2, који 
је финансијски подржала Европска 
унија.

Пажњу су привукли предмети од 
текстила који су резултат ручног ра-
да Дешчана, а били су употребљени 
током одржавања „Свадбе”, приред-
бе која је оживела старе свадбене 
обичаје у овом насељу. Посетиоци су 
веома похвално говорили о марљиво-
сти и спретним рукама Дешчанки, 
које су успеле да савладају све тајне 
старих заната и постале у томе прави 
мајстори.

Свој тренутак чекали су и потен-
цијални мајстори припремања ајвара, 
али су и они морали да се прилагоде 
временским приликама, па је про-
грам умногоме скраћен.

Све оно што је изостало током да-
на било је надокнађено током вече-
ри, када је уприличен веома богат 
културни програм. Најпре су насту-
пала домаћа мађарска културно-
уметничка друштва, КУД „Банат” и 
Певачко друштво „Дукати”, а круну 
вечери представљао је веома успе-
шан концерт Оркестра „Вујичић”.

Након фолклорног програма, усле-
дило је народно весеље до зоре, а за 
добро расположење гостију побру-
нуо се Трубачки оркестар Бојана 
Дурмишевића из Лебана у Србији.

Трећа ајваријада у Десци окончана 
је у поноћ, али су неки продужили 
весеље до у ситне сате. Упркос киши 
и „скраћеном” сценарију, Дешчани су 
распродали сав ајвар који су припре-
мили, утрошивши 600 килограма 
паприке.

П. М.

Обнова иконостаса трајаће шест месеци, а радови 
ће обухватити иконе које се већ налазе у 

Будимпешти, на рестаурацији, а радиће се и 
северне, јужне и царске двери

„М орам рећи да је доњи део 
иконостаса српске цркве у 
Вашархељу током по-

следњих десетак година био обно-
вљен. Сада предстоји реконструкција 
горњег дела. Црквено звоно је напук-
ло, па је потребно видети да ли је мо-

гућа поправка или се мора купити но-
во звоно” – изјавио је прошле године 
протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански, духовни пастир Ва-
шархељана.

Ових дана отац Миличић има раз-
лога за задовољство, будући да су 
почели радови на обнови иконостаса, 
уз помоћ локалне самоуправе града 
Вашархеља. Послови су поверени 
мајстору Ервину Киштерењију, који је 
показао своје умеће приликом 
спољашње реконструкције вашар-
хељског православног храма, а радио 
је и на обнови сиришке српске право-
славне цркве. Обнова иконостаса у 
Вашархељу, како нас је информисао 
протонамесник Миличић, трајаће 
шест месеци, односно до краја 
фебруара или почетка марта следеће 
године.

Радови ће обухватити обнову свих 
икона које се налазе у Будимпешти на 
рестаурацији, а радиће се и северне, 
јужне и царске двери. Орнаментика и 
стубови биће урађени на лицу места 
у вашархељском светом храму. Наш 
саговорник истиче да посебно треба 
захвалити локалној самоуправи гра-

да и Министарству за људске ресур-
се, који за те послове обезбеђују 
средства у висини од готово дваде-
сет милиона форинти.

Вашархељани православне вере – 
Срби, Румуни, Грци, Руси и Бугари, 
међу којима владају слога и међу-
собна толеранција, радују се што ће 
храм, након рестаурације иконоста-
са, у потпуности бити обновљен. 
Мештани се надају да ће се црквено 
звоно огласити наредне године, када 

буду дочекивали архијереја на прос-
лави храмовне славе Рођења Пресве-
те Богородице.

Иначе, овај културно-историјски 
споменик и православни верски обје-
кат под заштитом је државе, а обно-
вљен је недавно, у оквиру програма 
културне рехабилитације градске 
четврти „Јанош Торњаи”. Освећење 
обновљеног храма и Часног престола
је 29. септембра прошле године оба-
вио епископ будимски Лукијан, а 
вредност пројекта била је 4,2 ми-
лијарде форинти.

П. М.

Настављају се радови у српској цркви у Вашархељу

Српска светиња убрзано враћа стари сјај

Иван Јаношев, потпредседник Шиклошке српске самоуправе и тутор
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Б ојана Даниловић (28) има једин-
ствен поглед на свет. Да би саз-
нала шта пише у данашњим но-

винама, она их прво мора окренути за 
180 степени. Тек онда почиње да чита, 
из доњег десног угла, здесна налево, 
све до врха странице. Исто тако и пи-
ше, ређа „наглавачке” окренута слова 
и речи – од дна све до врха папира. 
Шармантна Ужичанка једина на пла-
нети има овако специфичан поре-
мећај просторне оријентације. Про-
фесори са Харварда баве се још од 
2003. године истраживањем њеног 
феномена, а ова службеница општин-
ске администрације стрпљиво ишче-
кује њихово научно објашњење.

– Писали су домаћи и страни ме-
дији о мени свашта, од тога да баш 
све видим наопако, до комичне твр-
дње да ми је мозак окренут „нагла-
вачке” – каже Бојана кроз смех, ре-
шена да објасни како заиста изгледа 
њен поглед на свет. – Исписан текст 
ја заиста видим „наопако”, па морам 
да окренем папир да бих читала. Ка-
да пишем, то једино могу одоздо на-
горе, с лева на десно према врху лис-
та папира. Међутим, телевизијску 
слику видим као и други, једино што 
је перцепција титлова, превода у 
доњем делу екрана, „наопака”. На 
срећу, добро знам енглески језик, па 
не морам да читам.

У Бојанином случају поремећај 
перцепције је селективан, а све је по-
чело њеним рођењем: изашла је из 
мајчиног стомака у свет наопако, но-

гама, у осмом месецу трудноће. Као 
беба, није „хтела” да пузи унапред. 
Када је проходала, учинила је то си-
гурним кораком – уназад!

Уследили су тестови: утврђено је 
да је Бојана дете натпросечне инте-
лигенције. Ова чињеница није девој-
чицу поштедела проблема, а 

највећи су се јавили у узрасту када 
је на ред дошло учење читања и пи-
сања. Бојана је „прописала” – нао-
пачке.

– Можете само да замислите ко-
лико се велики проблем нашао 
испред мене и мојих родитеља. Де-
шавало се да наставници, када виде 
да је папир испред мене окренут на-
опако, помисле да је реч о покушају 
преписивања. Године су прошле док 
су се сви навикли на чињеницу да се 
моја перцепција разликује од уоби-
чајене – додала је Бојана. – Још 2003. 
године научници са Харварда сазна-
ли су за мој случај, а испоставило се 
да је овај феномен регистрован први 
пут крајем 19. или почетком 20. века, 
али и то да сам ја једина особа на 
планети коју су успели да пронађу, 
да би започели истраживања.

Бојану је 2003. године открила 
професорка психологије, тада шефи-
ца катедре на Харварду, Даница 
Мијовић, „наше горе лист”. Од тада 
до данас Бојана је на Харварду, као и 
у институту МИТ, прошла кроз десе-
тине тестова, снимања на скенерима 
и магнетним резонанцама. Са њом су 
радили најугледнији професори, ака-
демици, чак и нобеловци.

Ужичанка о чијем су погледу на 
свет извештавали медији из Јапана, 
Аустралије, Америке, узима мобилни 
телефон, да одговори на поруку. Ок-
реће телефон наопако, да слова на 
тастатури буду како треба.

Извор: Вечерње новости

Јединствен слуај на планети

Бојана чита и пише наопачке
На Харварду пуну деценију истражују случај Бојане 
Даниловић, која једина у свету има специфичан 

поремећај оријентације. Проходала је уназад, а чита 
и пише обрнутим правцем од осталих

Бојанa Даниловић и новине чита наопако

„Д рага госпођо, ја умирем од 
рака. Нема лека, почеле су 
метастазе. Кад одем, пре-

клињем вас да узмете мог сина. И он 
је болестан.” Овај је позив управо 
стигао Милосији Стефановић (57) из 
села Капиџије код Крушевца. Она већ 
скоро 25 година брине о старим и не-
моћним људима и једина је храни-
тељка у крушевачком крају која не-
гује старе и одбачене, жртве 
породичног насиља, пси-
хијатријске болеснике и оне 
које нико неће.

А таквих је све више, све-
дочи ова несебична жена, 
добитник Видовданског при-
знања града Крушевца 28. 
јуна, баш на њен рођендан.

– Моја највећа награда је 
када човека на носилима до-
веду код мене, а после свега 
две недеље, свет више не 
може да га позна. Хода, при-
ча и радује се животу. Роди-
теље Драгослава и Миладију 
нисам успела да збринем, 
јер су живели у Француској, 
па сам бринула до краја о 
баби и деди Боривоју и Да-
ници из мог села Срње – 
прича Милосија Стефановић.

– Откако сам се удала у 
Капиџији 1974. године, почела 
сам да бринем о старима. И 
рођаке сам увек обилазила, 
хранила. Син Саша са поро-
дицом живи у Француској, а 
ћерка Сашка је магистар права и ради 
у београдском суду. Деца ме кроз ша-
лу зову Мајка Тереза, а ја сам одувек 
хтела само да другима олакшам муку.

У пространом дворишту племени-
те хранитељке две велике куће. Троје 
људи је на хранитељству, троје – ур-

гентно смештено, а мир су код Мило-
сије нашли и рођаци, који желе да су 
код ње. Већина људи које је збринула 
претходних година дошла је са пси-
хијатрије. Тек мањи број станара има 
потомке, који нису у стању да о њима 
брину из оправданих разлога.

– Када дођу психијатријски па-
цијенти, углавном пате од демен-
ције и депресије, али највише имам 
жртава породичног насиља – огор-
чена је Милосија. – Рођена деца ту-
ку родитеље! Дођу тако убијени од 
модрица, плави, под отоцима. Често 

их буде срамота због срамоте њи-
хове деце…

Милана Кецојевића (75) је по смр-
ти супруге пре шест година почео да 
малтретира пасторак.

– Овде сам три године, а био сам, 
части ми, жив, а мртав – говори нам у 

даху овај човек. – Сада ре-
довно шетам, једем, дру-
жим се са људима. Само ме 
глауком мучи.

В. Е. (45) је најмлађа ста-
нарка Милосијиног дома на 
ургентном смештају. Муж ју 
је тукао и терао да поново 
ради као певачица. У браку 
је родила, каже, дивно дете, 
али је зарадила фрактуру 
лобање и огроман ожиљак 
на души.

Јунакиња наше приче је 
прошле године удомила 42 
старе особе, а само од по-
четка ове године – њих 50. 
По струци је васпитачица, а 
својевремено је радила у 
конфекцији у „Трајалу”. Да 
чува комшије, рођаке, тетке, 
али и странце, заволела је 
одмалена.

– Ја им кувам, купам их, 
чистим, шијем, крпим, фри-
зирам их, пресвлачим, ре-
довно дајем лекове, али и 
водим код лекара, у цркву, 

на излете, у шетње – каже Милосија. 
– Имам људе из Трстеника, Алексан-
дровца, Бруса, Крушевца и околине. 
Са Центром за социјални рад дивно 
сарађујем. Шта ми тешко пада? Само 
када неко оде на онај свет. Исплачем 
се тада и сахраним део себе. 

Дом хранитељке Милосије Стефановић из Капиџије 
код Крушевца, сигурно је уточиште за оне које 
нико неће. Прошле године удомила је четрдесет 

две немоћне особе, а од почетка
ове године педесет

Хуманост о којој се говори

Уточиште за старе и немоћне
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ЧОВЕК (5)

П ривилегован је, не брине шта ће јести 
и пити, од чега ће дочекати дан, угос-
тити бројни народ који му долази. Све 

му је дато. И не мари хоће ли доћи горе вре-
ме, тежи дани. Он ће увек имати све. Као да 
има склопљен пакт са каквим неземаљским 
тајним силама које њему служе. Док други 
гладују и пате у својој беди, он седа за рас-
кошну трпезу. Док други плачу над оскуди-
цом, немаштином, и тону у тешки сан пун је-
зивих визија, он леже у чисту постељу, не 
осећајући да ничим није зарадио оно што 
има.

Чудан човек, одиста. Као да није из овог 
света. Као да вам приповедам повест о как-
вом јунаку из књиге, о каквој имагинарној 
личности од папира. А ту је. На свега неколи-
ко корака од мене. Видим га и сад. Ено га, се-
ди у мраку собе. Припит. Седи тако сам као 
какав лудак. Не долази му сан на очи. Ударио 
га је алкохол у главу и мути му се вид. Попио 
је да заборави, да се залечи, и да не помисли 
на своју душу. Испратио је госте, смејао се, 
дружио, певао са њима. Захвалио им на да-
ровима и лепим речима. Повукао се у своју 
собу, кришом носећи боцу вина, испио до дна 
и заплакао се. Схватио је да никог нема. И да 
никог никада неће имати. Још мало ће траја-
ти та његова незаслужена слава, и онда ће 
доћи неко млађи, занимљивији, живахнији. 
Седи на свом кревету, додирује образе пр-
стима и осећа како је кожа огрубела. Како се 
коса разредила. И брада се стањила. Осећа 
како му се тело истрошило и од себе види 
једно обично празно буре. Додирује свој ве-
лики стомак. Надувен је, отечен. Пући ће и из 
њега неће изаћи ништа. Додирује ноге, умор-
не од стајања и јурњаве. Вене су се напумпа-
ле, искочила преко коже. Стари. Одиста ста-
ри. Осврће се по соби тражећи какав шум, 
гласић, бар лажну утеху. Ништа се не чује.

Није он зао. Само је спознао зло и одлучио 
да се са њим на чудан начин бори. Игром оног 
случаја шаљивџије задесио се ту где јесте и 
сад нема куд. Сатеран је у ћошак као какав 
миш пред громадом која ће се сурвати на 
њега. Искусио је све што му се дало од живо-
та. И схватио да не припада овом свету, али 
да мора да живи. А да је био слабији, окон-
чао би муке. Можда би се убио још кад је 
био млад и тако спасао себе ужаса и страве. 
Овако, одлучио је друго. И сам преварен, по-
надавши се да ће наћи нешто, неког, макар и 
самачку тишну, било какав излаз, било која 
врата… Преварио се. Запао је у још већу ча-
мотињу. Судбина се поиграла са њим. Награ-
дила га неким смешним положајима међу 
људима, обећала му свакакву раскош у ду-
ши. Остала је празнина и разочарење. Можда 
је могло бити боље и другачије. Давно, док је 
још био младић. Можда ни сад није касно. 
Можда још има година пред њим, неких дру-
гих година. (…)

Онај ко се излане како чува 
неку тајну, већ је једну 
половину обелоданио, а ни 
ону другу неће још дуго 

чувати.
Жан Пол

Јубилеј српског новинарства

Двеста година од покретања
„Новина сербских”

Поводом два века од изласка првих српских новина 
у Бечу, „Службени гласник” је објавио репринт 

издања „Новина сербских” из 1813, „Новина србских” 
из 1834. године, фототипско издање Сретењског 

устава и књигу „Димитрије Давидовић”
Радоша Љушића

П рви број „Новина сербских” у 
Бечу изашао је 13. августа 1813. 
године. Покретачи и уредници 

ових новина били су Димитрије Дави-
довић и Димитрије Фрушић, српски 
студенти медицине у Бечу.  На њих су 
се надовезале службене новине које 
је уређивао Давидовић у Кнежевини 
Србији од 1834. године.

Издавач „Службени гласник” обја-
вио је, поводом јубилеја – 200 годи-
на службених гласила, репринт из-
дања Новина сербских из 1813. и Но-
вина србских из 1834. године, фото-
типско издање Сретењског устава, 
као и књигу „Димитрије Давидовић” 
аутора Радоша Љушића.

Имајући у виду да је српска пери-
одика 19. века непотпуна и да је и са-
ма архивска грађа тек делимично са-
чувана, службене новине предста-
вљају неисцрпан и незамењив извор 
за правну, политичку и културну ис-
торију Србије, истичу у „Службеном 
гласнику”.

Поред тога, службене новине 
представљају збирку свих важећих 
правних аката у држави Србији.

Прво издање књиге о Давидовићу 
објављено је 2006. уз поднаслов 
„Оријентални новинар, европски по-
литичар”. То је најкомплетнији приказ 
живота и рада изузетног човека, ро-

дољупца, истрајног борца за уте-
мељење српске државе и српског је-
зика, пионира српског новинарства.

Јубиларна издања биће предста-
вљена 3. септембра у Клубу-књижа-
ри-галерији Гласник, а о њима ће го-
ворити в.д. директора „Службеног 
гласника” Радош Љушић и новинари 
Нино Брајовић и Јосип Бабел.

ЈП Службени гласник организоваће 
и свечану академију поводом „200 
година службених гласила”, 18. сеп-
тембра у Народном позоришту у Бе-
ограду.



Д имитрије Давидовић (23. окто-
бар 1789. Земун, Хабзбуршка мо-
нархија – 6. април 1838. Смеде-

рево, Кнежевина Србија) био је срп-
ски новинар, публициста, политичар и 
дипломата. Школовао се у родном 
Земуну, Сремским Карловцима, 
Пешти и Кежмарку. У Беч је отишао 
да би студирао медицину, али убрзо 
је напустио студије да би заједно са 
Димитријем Фрушићем покренуо 
Новине сербске 1813. године. Лист је 
излазио до 1821. године и имао је ве-
лики значај у раном развоју српског 
новинарства. Такође, сарађујући са 
истакнутим српским књижевницима 
с почетка 19. века, Давидовић је имао 
истакнуту улогу у културном животу 

Срба у Бечу и уопште у Хабзбуршкој 
монархији. У Бечу је покренуо и књи-
жевни лист Забавник.

Притиснут финансијским пробле-
мима и умешан у трвења око 
унијаћења далматинских Срба, Дави-
довић је 1821. године прешао у Ср-
бију. Ту је ступио у службу кнеза Ми-
лоша Обреновића где је убрзо постао 
кнежев секретар и са тим звањем је 
обављао различите функције.

Најзначајнији период његове де-
латности био је између 1830. и 1835. 
године када је као дипломата у Ца-
риграду радио на решењу питања 
српске аутономије. Године 1834. 
постао је попечитељ а након покре-
тања Новина србских 1834. године и 
њихов уредник. Такође је обновио и 
периодичну књижевну публикацију 
Забавник. Након Милетине буне, то-
ком које је остао лојалан кнезу Ми-
лошу, Давидовић је израдио Сре-
тењски устав који је настао под ути-
цајем различитих чинилаца, и који је 
био веома либералан у ондашњој ев-
ропској политици. Кнез Милош је под 
притиском Русије, Османског цар-
ства и Аустрије морао да суспендује 
и укине устав. Давидовић је убрзо 
био смењен са свих државних поло-
жаја. Последње године живота углав-
ном је провео у Смедереву где је и 
умро 1838. године. 

ПИОНИР СРПСКОГ 
НОВИНАРСТВА

Димитрије Давидовић је био је-
дан од пионира српског новинар-
ства а његов рад имао је знатан 
утицај на српску културу поче-
тком 19. века. Убраја се у идејне 
зачетнике уставобранитељског 
покрета, односно у умерене опо-
зиционаре владавини кнеза Мило-
ша. Сматра се и да је имао утицаја 
на промену усмерења спољне по-
литике кнеза Милоша ка западно-
европским силама. Прожет идеја-
ма Француске револуције које су 
Наполеонови ратови ширили Евро-
пом и мотивисан искреним патри-
отизмом Димитрије Давидовић је 
читаво своје деловања посветио 
политичком и културном напретку 
младе српске државе.

Димитрије Давидовић



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

10. октобра 1991. – Скупштина Србије 
донела је одлуку да републичка застава бу-
де тробојка, без комунистичког симбола, 
звезде петокраке.

11. октобра 1579. – У Цариграду је 
убијен турски државник и војсковођа по-
реклом из Босне Мехмед-паша Соколовић.

11. октобра 1806. – Рођен је Александар 
Карађорђевић, син вође Првог српског устан-
ка Карађорђа, српски кнез од 1842. до 1858.

11. октобра 1851. – 
Рођен је композитор и хо-
ровођа Јосиф Маринко-
вић, један од најзначај-
нијих представника српске 
романтичарске музике.

12. октобра 1865. – 
Рођен је српски научник, 
географ Јован Цвијић, ос-
нивач антро-географије и 
геоморфологије у Србији 
и Географског друштва у 
Београду (1910). Председ-
ник Српске краљевске 
академије од 1921. до смр-
ти и почасни доктор више 
иностраних универзитета 
и академија, председник 
територијалне комисије на 
Мировним преговорима у Версају (1919-20).

12. октобра 1873. – У Чачку је рођена срп-
ска сликарка Надежда Петровић, чије је де-
ло снажно утицало на развој модерног срп-
ског сликарства. Од око 200 њених сачува-
них слика, неке се сврставају међу најбоља 
дела у српској ликовној уметности.

12. октобра 1897. – У Београд су из Беча 
пренети посмртни остаци Вука Стефано-
вића Караџића, реформатора српског јези-
ка, и сахрањени у порти Саборне цркве.

12. октобра 1918. – Уз звуке композиције 
„Марш на Дрину” у ослобођени Ниш у Пр-
вом светском рату умарширала је Дринска 
дивизија српске војске.

13. октобра 1998. – Након седмодневних 
интензивних преговора и под претњом војне 
интервенције НАТО-а, председник СР Југо-
славије Слободан Милошевић прихватио је 
долазак Верификационе мисије ОЕБС-а.

14. октобра 1894. – У Београду је на ли-
нији Калемегдан – Славија пуштен у са-
обраћај први трамвај на коњску вучу.

14. октобра 1941. – Немци су у Другом 
светском рату стрељали 
око 6.000 цивила из 
Краљева и околине, због 
сумњи да припадају 
покрету отпора.

14. октобра 1944. – У 
Дубровнику је умро сли-
кар Марко Мурат, први 
прави и доследни плене-
риста у српском сликар-
ству. Од 1894. био је на-
ставник цртања у Београ-
ду и значајно је утицао на 
стварање „београдске 
школе”.

17. октобра 1912. – Ср-
бија и Бугарска су, девет 
дана после Црне Горе, 
објавиле рат Турској, а 18. 

октобра придружила им се и Грчка, чиме је 
отпочео Први балкански рат. За непун месец 
дана ослобођен је готово цео Балкан.

17. октобра 1972. – У Београду је умро 
српски принц Ђорђе Карађорђевић, ста-
рији син краља Петра Првог, који се одре-
као права на престо и посветио војничкој 
каријери.

17. октобра 1997. – У пожару је изгорело 
Југословенско драмско позориште у Бео-
граду. 

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 70 521 49 38 (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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.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

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

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

СликаркаСликарка
Надежда ПетровићНадежда Петровић

К ада је Алберт Ајнштајн имао го-
дину дана (рођен је 14. марта 
1879), породица се преселила у 

Минхен да би развијала породични по-
сао. Убрзо је Алберт добио млађу се-
стру Мају (1881–1951), која је доцније 
написала да је он у раном детињству 
био миран дечак, али је у повременим 
нападима беса био врло груб, и чак је 
неколико пута физички повредио.

Према сведочењу Маје Ајнштајн, 
Алберт у раним годинама школовања 
није показивао никакав нарочит тале-
нат за рачунање. Касније, у Луитпол-

довој гимназији у Минхену био је 
просечан ученик из свих предмета, 
осим из латинског језика и математи-
ке. Већ тада је уживао у читању књи-
га из еуклидске геометрије.

– Школски другови звали су га „би-
дермајер”, а тај надимак се у то вре-
ме давао обично добродушним ма-
лограђанима – сведочила је Албер-
това сестра.

Алберт није волео гимназију због 
механичких метода учења и захтева 
за „бубањем” школског градива. Није 
трпео ни ауторитативне професоре 
јер у животу, иначе, није подносио 
ауторитете. Када је постао славан на-
учник, једном се осврнуо на то, пома-
ло иронично:

– Ваљда зато што сам увек пот-
цењивао ауторитете, судбина ме је 
казнила: доделила ми је да и сам 
постанем ауторитет!

Евоцирајући успомене на школске 
дане са Милевом Марић у Српској 
вишој девојачкој школи у Новом Са-
ду, Јелисавета Бароко сведочила је 
Ђорђу А. Крстићу, аутору књиге „Ми-
лева и Алберт Ајнштајн” да је Миле-

ва „увек све знала, али је била мирна, 
повучена и није волела да се истиче”.

– Звали смо је „светица” – сећала 
се Милевина школска другарица. – 
Вероватно због хромости није се у 
време школског одмора укључивала 
у игре са децом. Стајала је по страни 
и гледала како остале девојчице јур-
цају по дворишту.

У Аустроугарској, женска деца ни-
су имала право уписа на виосоке 
школе све до 1897. године. Разлоге је 
навео тадашњи министар за науку Га-
уч, који је у бечком државном сабору 
1896. године објаснио да би „конку-
ренција образованих жена проузро-
ковала смањење мушких зарада, а 

тиме и смањење бракова, и тако, има-
ла тешке последице по породични 
живот”.

Половином 1892. године, пошто се 
породица Марић преселила у Загреб, 
Милевин отац написао је молбу влас-
тима да дозволи упис његовој кћерки 
у Краљевску велику гимназију. Мол-
ба је услишена. (…)

Ајнштајнови јеврејски преци дошли су у 16. веку у 
Виртенберг и брзо су се прилагодили немачкој 

средини. Албертов отац Херман (1847–1902) био је 
власник радње за електротехнички материјал у 

Улму, а и Мајка Паулина (1858–1920)
изданак је богате породице

Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (5)

Син богатих родитеља јеврејског порекла

„ПАЗИТЕ ДА ОВО 
ДЕТЕ НЕ 

УПУСТИТЕ…”
Никада није расветљен повод 

због којег се Милева из новосад-
ске женске школе преселила у ре-
алку у Сремској Митровици, али 
се претпоставља да је то учинила 
да би била ближе родитељима у 
Руми. На крају четвртог разреда 
гимназије имала је највиши успех 
„првог реда с одликом”. Највише 
оцене добила је из математике и 
физике, мада је повремено, то-
ком школовања, одсуствовала 
због нежног здравља. Поносан на 
школски успех своје кћерке, отац 
Милош је често препричавао како 
му је један професор рекао:

– Пазите да ово дете не упус-
тите, она је редак феномен!
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С лавни руски генерал, кнез 
Алексеј Иванович Шаковски, 
магловитог јутра 30. јула 1877. 

године надомак бугарског града Пле-
вена, предводио је јединице против 
Турака и Черкеза, али није ни по-
мишљао да ће у истоме дану тријум-
фовати и бити срамно поражен. (..) На 
узвишењу близу села Гривица лежало 
је безмало осам хиљада палих 
руских војника и официра.

Кнез Алексеј и Осман-паша ни слу-
тили нису да ће се догађаји тога да-
на одразити на даљи ток живота мла-
дића Мите Поповића из Баје. Дневна 
штампа широм Угарске на првим 
страницама је доносила вести о тур-
ској победи код Плевена. Одушевље-
ни бајски Мађари су громогласно 
славили пораз руских снага. Градски 
оци одлучише да грађани Баје на 
достојан начин обележе овај догађај 
и изразе своју симпатију према Ос-
манлијама. За време такозване „Ис-
точне кризе” 1875–1878. године Мађа-
ри су са негодовањем посматрали 
ширење утицаја Русије на Балкану.

Оснажена све гласнијом пропаган-
дом присталица турско-мађарског 
сродства, Будимпешта се током крва-
вих дешавања руско-турског рата 
јавно ставила на страну Истанбула. 
На улицама вароши поред Шугавице 
појавили су позиви да се те вечери, у 
знак прослављања турског тријумфа, 
прозори осветле свећама. Угледни 
адвокат и српски песник Мита Попо-

вић није послушао наређење, 
па су његова прозорска окна 
била тамна и у тишини. Пија-
ни бајски младићи су приме-
тивши отпор „дивљег Раца” 
испалили куршум у тамне 
пенџере. Љут и дубоко разо-
чаран Мита Поповић је те 
ноћи заувек напустио Бају и 
преселио се у Сомбор.

Поповић је свет угледао у 
Баји 3. јула 1841. године, у 
веома сиромашној породи-
ци. Отац Наум је рано умро, 
а мајка Јулијана, рођена Кре-
сојевић, морала је да поди-
же четворо деце: Миту, Ђе-
ну, Јоцу и Милицу. Упркос 
трагедији која је задесила 
породицу, мати је била ис-
трајна и није дозволила да 
Мита прекине гимназијско 
школовање. Будући да је 
млади Поповић био одличан 
ђак, издржавао се тако што 
је подучавао млађе ученике. 
Госпођа Јулијана је, у жељи 
да јој син постане калуђер, 
Миту послала у Карловце 

протосинђелу Јулијану Чокору. До-
цније су Сомборци спевали ругалицу: 
„Дође Чокор, па направи покор!” Про-
тосинђел је био прек човек, а остало 
је упамћено и то да је према својим 
ученицима умео бити посебно суров. 
О њему су савременици забележили 
како је вазда био у свађи са колегама 
и ђацима.

Незадовољан затеченим околнос-
тима, плашљив од рођења, 
преосетљиви Мита Поповић 
се ускоро вратио у Бају где 
је успешно матурирао. Још 
као гимназијалац, под ути-
цајем Петефија, Арања и Ве-
решмартија почео је да пи-
ше песме на мађарском је-
зику. Његова балада „Копањ” 
објављена је у листу „Ве-
решмарти албум”. Млади 
Поповић је тада веома слабо 
говорио српски, али је кас-
није силно желео да научи 
језик предака. После мату-
ре, по препоруци професора 
Јожефа Калмара и директо-
ра бајске гимназије, уписао 
је студије права у Пешти.

У мађарској престоници, 
као питомац Текелијиног за-
вода, постао је члан Удру-
жења српских студената 
„Преодница”. Овде постаје 
национално свестан и ра-
дећи као васпитач у имућној 
породици Јанковића успео 
је да усаврши српски језик. 
(…)

Драгомир Дујмов

Поповић је на једном месту записао: Сам од себе 
сам се стидео када сам на седницама Преоднице 

слушао песме Лазе Костића и Ђорђа Бугарског, а ја 
нисам могао писати јер не знадох

никако српског језика.

Бајске легенде (9)

Песничко стасавање адвоката Мите Поповића

Колико се нервирамо док радимо

Трачеви, улизице и лењост колега нервирају запослене
Запослени су најнестрпљивији понедељком, јер су 
још „неприлагођени” после дугог викенда, што 
повећава ризик за бржу љутњу. Посебно их 
иритирају трачеви и сазнање да их је колега 

оговарао, као и улизице и неред

П росечни запослени у просеку 
свакога дана на послу „полуди” 
два пута – понекад зато што су 

колеге преузеле заслугу за његов по-
сао, понекад су у питању непристојни 
сарадници и клијенти, а понекад се 
ради о проблемима с технологијом 
односно о паду система.

Стручњаци су открили како се по-
ловина запослених нервира током 
радног времена, а неке од уобичаје-
них свађа су препирке око тога ко 
шта треба да уради и немогућности 
одласка на паузу за ручак. Друге 
ствари које најчешће иритирају запо-
слене су колеге који причају док по-
кушавате да се концентришете, када 
вас занемаре током дељења повиши-
ца или када технологија закаже.

Понедељком реагујемо 
најбурније

Око 42 одсто запослених најнестр-
пљивији су у понедељак. Понедељком 
смо још „неприлагођени” након дугог 
викенда, што повећава ризик за бржу 
љутњу. Четвртина испитаника призна-
ла је како ће се наљутити ако се на 

посао врате и виде да је неко корис-
тио њихов радни сто и оставио га у 
нереду. Једнак проценат њих конти-
нуирано је незадовољно чињеницом 
да шеф никада не похвали њихов 
труд и рад.

Запослене иритирају и трачеви и 
сазнање да их је колега оговарао, 
као и улизице и неред. Нерадници су 
исто на листи ствари због којих за-
послени губе живце – дуге паузе за 
цигарете, стално прикључивање на 
друштвене мреже и сурфовање су 
неке од навика нерадника које су 
најомраженије.

Од испитаника који имају „жуту 
минуту” на послу, 64 одсто њих се 
труди да игнорише извор иритације 
док ће се 13 одсто директно суочити 
с тим. Сваки десети испитаник због 
тога ће се чак упустити у расправу. 
Трећина испитаника тврди да су њи-
хове колеге оно што је најиритант-
није на послу, док 20 одсто сматра 
како та титула припада шефу.

Четвртина запослених ипак сматра 
како је технологија – компјутери, 
штампачи, телефони и клима – глав-
ни узрок лошег расположења. 

ЗАШТО СЕ НЕРВИРАМО НА ПОСЛУ
Двадесет најчешћих узрока нер-

возе у канцеларији су:
• Квар рачунара
• Колеге који себи приписују ва-

шу заслугу за обављен посао
• Непристојни клијенти
• Колеге који не прочитају када 

вам је потребна концентрација
• Када неко ради на вашем рад-

ном месту и иза себе остави не-
ред

• Када вам шеф не захвали на 
обављеном послу и труду

• Стална звоњава телефона
• Када особе не прочитају мејл 

темељно
• Када сазнате да вас колега ого-

вара

• Улизице
• Када вашу повишицу дају дру-

гом запосленом
• Квар на штампачу
• Колеге који оговарају
• Када вам је одбијена повишица 

иако је дуго нисте примили
• Када колеге проводе радни дан 

на друштвеним мрежама
• Колеге које сурфују нетом 

уместо да обављају посао
• Када неко седи на вашем рад-

ном месту без питања
• Колеге који се на паузи за цига-

рету задржавају предуго
• Неуредност
• Недостатак времена за паузу за 

ручак
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гије, информатике и електронике. 
Све чешће смо збуњени и са недо-
вољно предзнања о томе шта је нај-
новије достигнуће, а шта превазиђе-
но. Да не спомињемо комплекс који 
нам учвршћују они упућенији, гово-
рећи потпуно непознатим језиком о 
мобилним телефонима, рачунарима 
и осталим „гаџетима”. Да ли знате 
шта су „гаџети”? Е, управо су „гаџети” 

били кап која је прелила чашу, те смо 
одлиучили да засучемо рукаве и да 
се ухватимо у коштац са најновијим 
технолошким таласом и његовом но-
менклатуром.

Дакле, за све који из неких разлога 
не стижу да испрате новости на овом 

пољу, али, и за оне који немају ту 
срећу да им је у кући стасао про-
моћурни подмладак, који информа-
тичку еру конзумира без већих диле-
ма, ведро и кроз игру, нудимо неко-
лико надамо се корисних информа-
ција.

Али да видимо понајпре, шта нам 
је практично на прагу, пред каквим 
избором стојимо колико сутра?

Гуглов пројекат: Глас 
(Google: Project Glass)
Америчка корпорација Гугл је 

одавно изашла из свог ужег домена 
делатности. Највећа и најпрофита-
билнија компанија за интернет услу-

ге, недавно је направила јавну пре-
зентацију пројекта на коме већ неко 
време ради тим њених стручњака.

Пројекат под називом Глас, На-
очаре (Glass), или како су у јавности 
све популарније назива ова инова-
ција Гугл наочаре, имао је недавно и 
прву видео презентацију. У питању 
су специјално дизајниране наочаре 
које би у исто време биле телефон, 

широко подржан информа-
тор о времену, дневним 
обавезама и осталим те-
кућим информацијама. Али 
ово није ни изблиза све. Гугл 
наочаре би требало да буду 
и музички плејер, Џи-пи-ес 
(GPS) посебно користан за 
градске услове са тренут-
ним увидом у проходност 
пролаза и улица. Преко на-
очара ће бити омогућен ви-
део пренос и фотографи-
сање. Имаће делимично 
провидан видео екран на 
коме ће се појављивати 
иконице у складу са акту-
елним информацијама.

Мишљења око новог изу-
ма су подељена. По једнима 
ово је пренаметљив концепт, 
по другима овакав приступ 
управо ослобађа од вишка 
информатичких помагала 
њиховим минимализовањем 
и фокусирањем на једном 

месту.
Грубе процене су да би се Гугл на-

очаре могле појавити на тржишту 
2014. године по цени од око 1.500 до-
лара.

(Наставиће се)
Катарина и Ренато

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (1)

Што се технологија брже развија, 
што више убрзавамо технолошке 
процесе (њом и међусобну комуни-
кацију, мењајући и све друге аспекте 
и релације у свету), а све то 
са циљем да пре сигнемо, да 
више постигнемо итд., пара-
доксално, све нам више не-
достаје времена да жељено, 
започето и реализујемо. 
Одавно смо, хтели-нехтели, 
у зависном положају, упуће-
ни на разноразне сервисере 
у распону од мрзовољних 
мајстора до надмених науч-
ника, а све у вези ствари и 
апарата које користимо сва-
кодневно и од којих све ви-
ше зависимо, а о којима све 
мање знамо (све чешће гото-
во ништа). У таквим околнос-
тима учестали су моменти, 
који нису такви да за њих 
треба консултовати стручно 
лице, а с друге стране, нема-
мо одговоре на питања типа: 
која је марка неког апарата 
боља? Како се одређени апа-
рат најбоље одржава? 
Постоји ли за нешто јефти-
нији или рецимо безбеднији начин? – 
гомила других питања у пустоши но-
вог незнања који са собом донесе но-
ви талас (цунами?) прогреса.

Извесно да већина, напросто, нема 
времена да испрати промене које се 
одвијају у домену напредне техноло-

Српски гимназијалци боравили у Геду

Како смо радну суботу 
претворили у уживање

Ш колска година не мо-
же да прође без 
пљескавица чика 

Драгана Пандуровића. Тако 
је било и 21. септембра када 
је весела дружина ученика 
10/а разреда Српске гимна-
зије „Никола Тесла” у Бидим-
пешти кренула у Гед. Овај 
градић се налази 20 киломе-
тара северно од мађарске 
престонице и девет киломе-
тара јужније од града Ваца, 
у којем се извесно време 
школовао зачетник српског 
реалистичког романа Јаков 
Игњатовић (1822–1889), ро-
дом из оближње Сентан-
дреје.

Али, да се вратимо на почетак. 
Радна субота свима тешко пада. Ко је 
још расположен да после пет радних 
дана у суботу устане у рану зору? Та-
ко је, у праву сте! Нико!

Међутим, „Што се мора, није теш-
ко” – каже наш мудри српски народ, 
поготово када је реч о дружењу да-
леко од школе, уз незаборавни укус 
пљескавица. Аница Пандуровић, про-
фесорка српског језика и књижев-
ности и разредни старешина 10.а раз-
реда, угостила је „сву своју децу” и 
обезбедила им незаборавни излет у 
Гед.

Како би провод био бољи ученици 
су морали да „умешају своје руке”. 
После шетње поред широког и лепог 
Дунава, сви су заузели позиције у 
„кухињи”. У паузама између сецкања 
лука и окретања пљескавица на ро-
штиљу, ученици су имали времена за 
шале и једну брзу партију „између 
две ватре”. Свима нама помало доса-
ди школа, учење, контролни задаци, 
али због оваквих излета, дружења, и 
многих других лепих доживљаја вре-
ди сваки дан устати и отићи на Трг 
ружа.

Андреј Ђерђ

Да, ево ме
Да, ево ме…
Мењам се из трена у трен.
Сасвим сам сама,
Али можда и у бујици живота.
Да, ево ме у тику љубави
Али у бескрајној празнини.
Да, ево ме у сунашцу сјај негде Боги иза леђа,
Да, али можда и у кишовитом дану у највећем граду.
Пролазе ми кроз очи тонуло дрвеће и њиве
Док уз зрачак сунца пишем по свом животу.
Да, ту сам близу тебе,
Срце ми пара срећа и туга.
Да ли ћеш ми у животу икада доћи
Као што је дошао онај изгубљени осмех?
Да, ево ме, сасвим испред твојих очију,
У твојим мислима, скривена на хиљадито место.
Да, ево ме, светлим као зарумењена пшеница на њиви
И као онај најслађи осмех на лицу твом.
Да, ево ме, ма сасвим
И уживам у причи мисли моје.
Да, ево ме, само што ме још ниси погледао
Оним истим очима као и ја тебе.
Да, ево ме, у кутку наде и беса,
Ено ме и у оном ћошку собе
Где се завлачиш сваке ноћи.
Да, ево ме, и у сну и јави
Само што не приметиш ти то никад.
Да ли остаје још наде
Да ћеш доћи, да ћеш уживати у очима мојим,
Да ћеш читати бајке са усана мојих
И смејати се у загрљају мом…
Одлучићу сасвим сама…
Али знај… Да, ево ме овде…

Тина Чорић
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ИЗ ДНЕВНИКА
Први дан
Први дан ми је прошао у упознавању велелепног 

хола палате. Нисам журио никуда и полако сам ко-
рачао од једног до другог уметничког дела. С ве-
ликом пажњом сам разгледао бројне вредне сли-
ке. Међу њима је и много радова мајстора Фла-
манске школе, али и чаробњака кичице који припа-
дају француском импресионизму, експресионизму 
и симболизму. Између посматрања слика застајао 
сам поред скулптура чији су аутори највећи свет-
ски мајстори ове уметности. Искрено сам се дивио 
њиховим ремек-делима у белом и црном мермеру.
Трећи дан
Данас сам време провео у разгледању декора-

тивне уметности у палати. Застајао сам поред пи-
саћих столова од абоноса и палисандра, с детаљи-
ма од слоноваче и корњачине коже. Пажњу су ми 
привукли и предмети од нежног порцелана с биљ-
ним и животињским орнаментима. Просто сам се 
заљубио у чаше од венецијанског мурано стакла. А 
шта тек да кажем за намештај који је украшен у 

стилу Луја XV? Боже, благи Боже, понављао сам у 
себи, како су баснословно скупи ови вредни и рет-
ки предмети!
Осми дан
Одлучио сам да ми дан прође у упознавању 

витража, мозаика и фресака. Да бих дошао до га-
лерије у којој су изложени, прошао сам кроз врт и 
Тријумфалну капију, која је нешто умањена копија 
оне париске. У зеленим вртовима се налази много 
дивних фонтана, а једна од њих својом импозант-
ношћу неодољиво подсећа на чувену римску Фон-
тану ди Треви.
Дванести дан
Време сам прекраћивао у посматрању таписерија 

у златном салону. Повремено сам проучавао пла-
фон, који је израђен у бидермајер стилу. Посетио 
сам данас и библиотеку са бројним антикварним 
књигама, али мој утисак дана је вински подрум у 
којем је преко хиљаду врста вина из целе Европе.
Последњи дан
И тако дан по дан, време је прошло скоро нео-

сетно. Сутра ми истиче казна кућног затвора, изре-
чена због неких наводних грехова у време када 
сам био министар за приватизацију. Скинуће ми 
електронску наруквицу и моћи ћу да напустим ову 
велику палату, коју сам тек сада, као њен власник, 
имао времена да на миру разгледам и детаљно 
упознам.

Александар ЧОТРИЋ

Информације за страницу „Инфо”Информације за страницу „Инфо”
шаљите на адресу:шаљите на адресу:

info.snnovine@freemail.huinfo.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

ПРАТИТЕ АУДИО-ВИЗУЕЛНО 
ИЗДАЊЕ СНН-а

НА НАШЕМ ФЕЈСБУК ПРОФИЛУ
Уредништво Српских недељних новина има задо-

вољство да кориснике интернета обавести да на Фејсбук 
профилу нашег листа могу да прате и информативне садр-
жаје аудио-визуелног типа, настале у нашој редакцији.

Једним кликом (лајком) на назначено место на нашем 
Фејсбук профилу, добијате могућност да аутоматски 
пратите све дневне промене на њему.

Из новије продукције препоручујемо ТВ прилоге, видео 
материјале и галерије фотографија на следеће теме:

– Семинар креативног писања у организацији СНН-а;
– Пештански књижевни омнибус;
– Фолклорни фестивал у Калазу;
– Откривање спомен-плоче Тесли и концерт у Помазу;
– Прослава Мале Госпојине у Бати и Сантову;
– Изложба слика у здању сентандрејске Препарандије;
– Дечја представа и изложба Сање Алечковић у Те-

резварошу;
– Документарна изложба о Десанки Максимовић у 

Бибиотеци за стране језике у Будимпешти;
– Изложба дела мађарских и српских наивних слика-

ра у СКЦ-у;
– Презентација туристичких потенцијала Србије у Бу-

димпешти;
– Наставак акције „Земља Јоргована” у Мађарској;
– Наступ оркестра „Мешелија” у Етнографском му-

зеју у Будимпешти;
– Почетак школске године у Будимпешти;
– Ходочашће – Стара вода;
– Градске свечаности у Помазу;
– Храмовна слава у Стоном Београду;
– Порослава Велике Госпојине у Српском Ковину;
– Репортажа о манастиру Грабовац;
– Фолклорни фестивал у Адоњу;
– Туристичка презентација Златибора у Будимпешти;
– Представа СПМ-а „Сентандрејско јеванђеље”

Сегединска месна српска заједница и
Самоуправа Срба у том граду срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ

ПРОГРАМ:
16. октобар 2013.

Дом народности (улица Островски бр. 6)
17:00 часова – Српска игранка („плесачница”) уз 

специјалитете националне кухиње.
Учествују чланови КУД-а „Банат” из Деске.

17. октобар 2013.
Дом народности (улица Островски бр. 6)

17:00 часова – Отварање фото-изложбе „Српскe црквe у 
Поморишју” (припремио Борис Бекић).

Предавање историчара Стевана Бугарског (Темишвар) 
„Српске цркве у Банату”. У програму учествује и 

камерни хор Темишварске српске цркве.

25. октобар 2013.
Српски клуб (улица Шомођи бр. 3)

17:00 часова – Књижевно вече – представљање нових 
издања Драгомира и Милана Дујмова

27. октобар 2013.
Српска православна црква (улица Шомођи бр. 3)
10:00 часова – Света литургија са парастосом

Милошу Црњанском

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У 
БУДИМПЕШТИ РАСПОРЕД  

БОГОСЛУЖЕЊА ЗА OKTOБАР 2013.
12. 10. Вечерње – у 18.00 ч.

13. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
19. 10. Вечерње – у 18.00 ч.

20. 10. Св. Литургија – у 10.00.ч.
26. 10. Вечерње – у 18.00 ч.

27. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
30. 10. Вечерње – у 18.00 ч.

31. 10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
(Св. Лука и Св. Петар Цетињски)

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30

ДОБРОДОШЛИ НА МЕЂУНАРОДНИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГА!
Канцеларија за дијаспору и Србе у региону Владе Републике Србије позива вас на промоције

које ће се одржати на њеном сајамском штанду
у четвртак 24. октобра 2013. године

– Од 16.00 ч. –  представљање будимпештанских „Српских недељних новина” – гласила српске мањине у Мађарској
– Од 17.00 ч. –  промоција нове збирке поезије „Зрно лудости”, уз учешће аутора Драгана Јаковљевића и рецензента 

издања Исидоре Бјелице
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Н а сцени Српског позоришта у 
Мађарској, 28. септембра своје 
песничко и прозно стваралаш-

тво ове године је представило дваде-
сетак књижевника из Мађарске, Ср-
бије, Босне и Херцеговине, Румуније, 
Немачке, Италије, Француске и 
Аустрије.

После поздравних речи директора 
КДЦСМ-а Милана Ђурића, познати 
књижевни стваралац из Румуније 
Славомир Гвозденовић промовисао је 
недавно објављену антологију српске 
поезије Југоисточне Европе „Чувари 
вертограда”, коју је приредио заједно 
са својим београдским колегом Ми-
одрагом Јакшићем.

Говорећи за СНН о овом капитал-

ном делу, он је рекао да је пре неко-
лико година, најпре дошао с предло-
гом, а затим и са пројектом у тада-
шње Министарство за дијаспору.

– Трудили смо се да обухватимо 
цео наш језички и духовни простор у 
Југоисточној Европи. Антологија се не 
зове случајно „Чувари вертограда”. 
Ми знамо одакле долази вертоград и 
да је он припадао Србима у Мађар-
ској. У књизи се налазе и песме ауто-
ра из Републике Српске и целе Босне 
и Херцеговине, Црне Горе, Мађарске, 
Хрватске и Румуније. Имамо и по јед-
ног представника из Македоније, 
Словеније и Чешке – каже овај анто-
логичар.

Он је уверен да је на овај начин за-
окружен духовни простор коме при-
падамо, свако на свој начин.

– Када је реч о овим књижевнос-
тима које иза себе имају традицију и 
развијену издавачку делатност, тру-

дио сам се да имам уравнотежен 
приступ. Селекција је била строга, 
чак строжија него за „обичне” анто-
логије и зборнике, јер је ово нешто 
што до сада нисмо имали. Верујем да 
сам успео у својој намери и драго ми 
је што сам то представио у Будим-

пешти, што сам и ја био путник 
„Пештанског књижевног омнибуса” и 
што сам имао прилику да се дружим 
са осталим колегама кроз ову анто-
логију, кроз књиге и књижевност. 
Имали смо прилику да се још једном 
подсетимо себе, да припадамо јед-

ном роду, великој култури, великом и 
старом језику. Драго ми је што све то 
чувамо кроз своје књиге и што чини-
мо све у циљу очувања свог језика и 
културе – рекао је Гвозденовић за 
СНН.

У име Удружења књижевника Ср-
бије, члан његове управе Александар 
Чотрић је Српским недељним новина-
ма и њиховом главном и одговорном 
уреднику доделио Велике плакете те 
књижевне организације за очување и 
неговање српског језика и ћирилице, 

односно за књижевно стравалаштво 
и објективно и правовремено ин-
формисање (детаљније на 3. страни 
СНН-а). Чотрић је у својству председ-
ника Одбора за дијаспору и Срба у 
региону у Скупштини Републике Ср-
бије, уручио Монографију Скупшти-
не Србије Љубомиру Алексову, пред-
седнику Самоуправе Срба у Мађар-
ској и Милану Ђурићу, директору  
КДЦСМ-а.

Гости и посетиоци књижевних су-
срета у Будимпешти имали су прили-
ку да погледају и изложбу икона и 
накита даровите уметнице Љубице 
Стевановић из Франкфурта. Према 
њеним речима, свака икона коју је 
урадила има и своју песму, написану 
у тренутцима највеће надахнутости 

њој блиским људима и божанском 
енергијом коју осећа.

За учеснике „Пештанског књиже-
вног омнибуса”, амбасадор Србије у 
Будимпешти Раде Дробац приредио 
је претходне вечери свечани пријем у 
згради амбасаде, а потом су у 
друштву прослављеног глумца Љу-
бише Самарџића, гости и домаћини 
погледали његов филм „Мирис кише 
на Балкану” у будимпештанском био-
скопу „Верешмарти”.

Д. Ј.

Сусрети српских писаца из расејања, који су 
покренути прошле године у оквиру Месеца српске 
културе у Мађарској, настављени су ове јесени 

наступима неких од водећих имена српске 
књижевности, али и младим ствараоцима

Месец српске културе у Мађарској

Нови круг „Пештанског књижевног омнибуса”

МУЛТИМЕДИЈАЛНА УМЕТНИЧКА САРАДЊА
Љубиша Симић, председник Удружења писаца Седмица из Франк-

фурта, чији су чланови такође били учесници српске књижевне светко-
вине у Будимпешти, за наш лист каже:

– На ову манифестацију дошло је нас седморо песника из Немачке и 
та сарадња траје већ три године. Прошле године је била приређена из-
ложба наше академске сликарке Споменке Алечковић, а ове су поред 
писаца присутни и иконописци и други уметници из Франкфурта. Ово је 
лепа и значајна манифестација која има за упориште очување српског 
идентитета, културе и језика ван граница матице.

ШАРОЛИК САСТАВ 
УЧЕСНИКА

Састав учесника овогодишње 
вожње Пештанским књижевним 
омнибусом био је шаролик. Пуб-
лика је имала прилике да на сцени 
Српског позоришта у Мађарској, у 
Српском културном центру, пос-
луша и поздрави ауторе различи-
тог списатељског искуства и сен-
зибилитета – од неколико младих 
нада српске писане речи у Мађар-
ској, преко њихових старијих и да-
леко искуснијих колега, па до пра-
вих списатељских звезда какве су 
романописац Миомир Петровић, 
песник Славомир Гвозденовић или 
сатиричар Александар Чотрић.

Писац „Лагуне” Миомир Петровић представио је
публици свој осамнаести роман „Мирис мрака”

Драгомир Дујмов прочитао је одломак из свог романа
„Воз савести”


	s01
	s02
	s03
	s04
	s05
	s06
	s07
	s08
	s09
	s10
	s11
	s12

