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Продужен притвор за српског лидера са Косова

Оливер Ивановић девет месеци
у затвору чека на суђење

Навршило се девет месеци откако је ухапшен 
лидер Грађанске иницијативе СДП Оливер 

Ивановић, а за то време он се само једном појавио 
пред међународним судским већем Основног суда 

у Kосовској Митровици

З ахтеви бранилаца да Оливер 
Ивановић буде пуштен да се 
брани са слободе, Еулексове су-

дије нису прихватиле због, како су 
навели, могућности утицаја на све-
доке и могућег бекства. Ивановић се 
само једном за девет месеци, колико 
се налази у затвору, појавио пред Еу-
лексовим судијама, изјаснивши се да 
се не осећа кривим по оптужници ко-
ја га терети за тешка кривична дела 
за која је запрећена вишегодишња за-
творска казна.

Он је оптужен да је на Kосову по-
чинио кривично дело ратног злочина 
над цивилним становништвом 1999. 

године, а запрећена казна за то дело 
је од пет година до доживотне роби-
је. У оптужници која је обелодањена 
пре скоро два месеца наводи се да је 
Ивановић 14. априла 1999. године у 
Северној Митровици, као вођа српске 
паравојне полицијске јединице под-
стицао групу подређених припадни-
ка паравојних снага полиције да по-
чине ратне злочине против цивила.

У оптужници се наводи да је Ива-
новић наредио убијање десет косов-
ских Албанаца од којих је четворо и 
убијено ватреним оружјем од стране 
неидентификованих припадника па-
равојних снага полиције, који су били 
под Ивановићевом контролом.

И осталој четворици Срба, Драго-
љубу Делибашићу, оцу и сину Илији и 
Небојши Вујачићу и Необојши Лазо-
вићу, којима се, такође, суди у оквиру 
овог предмета оптужницом, прете 
вишегодишње казне затвора.

С. П.

И Хрватска припрема војну параду

Прослава антифашизма или 
прогона Срба?

„Скандалозна је чињеница да Хрватска намерава да 
организује војну параду у којој ће се славити 
највеће етничко чишћење које се десило после 

Другог светског рата у Европи”,
истакао је Миодраг Линта

П редседник Kоалиције удруже-
ња избеглица Миодраг Линта 
осудио је најаву да ће Хрват-

ска организовати војну параду на 20. 
годишњицу акције „Олуја”. Он је најо-
штрије осудио ту иницијативу Мини-
старства одбране Хрватске и истакао 

да је циљ акције „Олуја” било проте-
ривање Срба.

„Скандалозна је чињеница да Хр-
ватска намерава да организује војну 
параду у којој ће се славити највеће 
етничко чишћење које се десило по-
сле Другог светског рата у Европи”, 
истакао је Линта.

Он каже и да, ако су тачне изјаве 
хрватских званичника да су темељи 
хрватске државе створени у антифа-
шистичкој борби, онда би Хрватска 
требало да организује војну параду 
следећег 9. маја, када ће бити обеле-
жена 70. годишњица победе над фа-
шизмом, а не 5. августа, на дан проте-
ривања Срба.

Председник Kоалиције удружења 
избеглица апеловао је на САД, 
Европску унију, ОЕБС и Савет Евро-
пе да упуте захтев Хрватској да 
престане да слави „Олују”, да казни 
починиоце злочина, да исплати нак-
наду штете породицама жртава, 
обележи места страдања Срба, 
створи услове за одржив повратак 
протераних и поштује њихова људ-
ска и грађанска права.

„Бројне чињенице, као што су ма-
совна убиства српских цивила и рат-
них заробљеника, систематска 
пљачка и паљење српских кућа и 
друге имовине, спречавање поврат-
ка прогнаних Срба, недвосмислено 
показују да акција ‘Олуја’ није била 
никаква ослободилачка акција, већ 
удружени злочиначки подухват с 
циљем стварања Хрватске без или 
са што мање Срба”, наводи се у са-
општењу Kоалиције удружења избе-
глица.

Р. П.

Министри полиција земаља региона састали се у Будимпешти

Затражен бољи надзор границе ЕУ са Србијом
Министар унутрашњих послова Србије Небојша 
Стефановић састао се у Будимпешти са својим 
колегама из Мађарске Шандором Пинтером и 
Аустрије Јоханом Микл-Лајтнер, са којима је 

разговарао о унапређењу полицијске сарадње у 
борби против илегалних миграција

А устрија и Мађарска покренуле 
су иницијативу за бољи надзор 
спољних граница ЕУ, посебно 

оне према Србији, јер је то једна од 
главних рута за пребацивање илега-
лаца, истакла је министарка унутра-
шњих послова Аустрије Јохана Микл 
Лајтнер после састанка са својим ко-
легама из Мађарске и Србије.

Тренутно, око сто избеглица днев-
но бива ухваћемо у Аустрији, а у ве-
ћини случаја су то лица из Сирије и 
Ирака која беже од терора Исламске 
државе (ИС), речено је на састанку 
министара унутрашњих послова Ау-
стрије, Мађарске и Србије. Како би 
стале на пут бандама које организо-
вано пребацују илегалце, Аустрија и 
Мађарска су покренуле иницијативу 
у ЕУ за појачани и бољи надзор глав-
не руте која се користи за пребацива-
ње азиланата копненим путем.

– Поред мора, копнени пут преко 
Македоније и Србије ка Мађајрској је 
једна од главних рута банди које пре-
бацују илегалце. Ту руту би требало 
боље надзирати – затражила је ми-
нистарка Микл-Лајтнер.

Према писању аустријске штампе, 
агенција Европске уније за безбедност 
спољне границе, требало би да покре-
не акцију на спољној граници ЕУ изме-
ђу Мађарске и Србије, како би се 
спречио илегалан прелазак. То укљу-
чује техничку опрему и обуку особља.

Да је ово била централна тема раз-
говора у Будимпешти, потврдио је и 
министар Стефановић:

– Веома ценим помоћ Мађарске и 
Аустрије у борби против илегалних 
миграција. Имајући у виду то да је 
Србија прва земља која се граничи с 
Европском унијом, повећан број ми-
граната може да створи додатне 
проблеме. Важно је нагласити да Ма-
ђарска, Аустрија и Србија и наше гра-
ничне и криминалистичке полиције 
сарађују на решавању овог проблема 
и на сузбијању организованих крими-
налних група – истакао је Стефано-
вић.

Он је искористио прилику да у би-
латералном сусрету с колегом из Ма-
ђарске Шандором Пинтером разгова-
ра о јачању сарадње између два 
МУП-а, посебно имајући у виду то да 
две суседне земље деле сличне про-
блеме који се могу решити искључи-
во заједничким ангажовањем. Стефа-
новић је истакао да је одлична са-
радња заснована на добросуседским 
односима и традиционалном прија-
тељству, и подржао отварање гранич-
ног прелаза стари Хоргош-Реске, који 
ће допринети бољем и лакшем живо-
ту грађана Србије и Мађарске.

Он је похвалио рад Заједничког 
контакт-центра с Мађарском, као и 
успостављање мешовитог патролира-
ња које је допринело јачању безбед-
ности заједничке границе. Ради још 
успешније сарадње министар је пре-
дложио закључивање споразума у 
области противградне заштите, што 
је и прихваћено.

Р. П.
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Врућа мађарска политичка јесен

Вашингтон и Брисел се љуте, провајдери протестују
Д ок су се из Европског парламен-

та (ЕП) чуле критике на рачун 
медијске слике у Мађарској, 

Америка је поновила своју забрину-
тост због „негативних процеса” у зе-
мљи. За то време, десетак хиљада 
демонстраната се на улицама Будим-
пеште успротивило увођењу пореза 
на интернет. Али, кренимо редом.

Дуњу Мијатовић, представницу 
ОЕБС-а за слободу медија (пореком 
из БиХ), српска јавност је упознала 
недавно, после њених критика на ра-
чун ограничавања медијских слобода 
у Србији. Њена оцена изазвала је бур-
ну реакцију премијера Србије Алек-
сандра Вучића, а његова полемика са 
Мијатовићевом и ОЕБС-ом, прелила 
се и у друге форуме. Током протекле 
недеље, Дуња Мијатовић се истим по-
водом осврнула и на потезе мађарске 
владе. Према ставу који је изрекла на 
јавној седници у ЕП поводом медиј-
ске ситуације у Мађарској, „закони 
који се односе на медије намећу са-
моцензуру домаћим новинарима”. 
Мијатовићева се, како су то известиле 
агенције, осврнула пре свега на оне 
правне прописе који регулишу медиј-
ске садржаје, на начин избора члано-
ва регулаторног тела и „недостатак 
уређивачке и финансијске независно-
сти” јавног сервиса. Рекла је да су се 
у последње време одредбе медијског 
закона примењивале „не сувише че-
сто”, али да и сама могућност њихове 
примене има „залеђујући ефекат” и 
да намеће самоцензуру новинарима.

Слушање извештаја организовали 
су Чаба Молнар и Петер Нидермилер, 

посланици ЕП из редова опозиционе 
Демократске коалиције (ДK). Изве-
штачи из ЕУ парламента пренели су 
ставове појединих посланика о овим 
питањима, па тако Франк Енгел, члан 
Европске Народне партије из Луксем-
бурга, сматра да владајући Фидес 
„иде опасним путем”. Према његовим 
речима, „свака земља може да одлу-
чи каквој ће се заједници прикључи-
ти, али ако се већ прикључи, онда мо-
ра да прихвати правила која тамо 
владају”. Он је сматрао потребним да 
напомене да није ни комуниста, ни Је-

врејин, ни антимађар и да зато не мо-
же бити места могућим реакцијама у 
којима би се његове критике сматра-

ле делом било чије завере. Тиме је 
алудирао на правило да се у провла-
диним медијима у Мађрској овакве 
врсте критика све чешће објашњавају 
као резултат „завере” споменутих ин-
тересних групација.

Улрике Луначек, посланица ЕП из 
редова аустријских „Зелених” сматра 
да Европска комисија треба да обез-
беди нове начине којима ће ЕУ показа-
ти да се услови приступа у ЕУ морају 
поштовати и након уласка у Европску 
Унију. Њена парламентарна колегини-
ца Софиа Велд, посланица из холанд-

ских либерала, рекла је да мађарско 
законодавство ограничава слободе не 
само у медијској сфери, већ и у обра-
зовању и правосуђу. Она је додала да 
јој је жао што су се посланичке групе 
народњака и социјалдемократа сагла-
силе да Тибор Наврачић постане 
европски комесар, јер он и његова 
странка Фидес, како је рекла, „не за-
ступају европске вредности”.

У сличном тону, када је реч о ма-
ђарској правној регулативи, говорило 
је још неколико посланика Европског 
парламента.

У медијима се могло чути и обра-
ћање Золтана Kовача, државног се-
кретара из Kанцеларије премијера 
Мађарске, у којем негодује што орга-
низатори овог заседања нису позвали 
званичног представника Мађарске.

До медијске конфронтације између 
Фидеса и Демократске коалиције до-
шло је уочи ове седнице, када је по-
сланичка група владајуће коалиције у 
ЕП издала саопштење у којем се по-
сланици ДК оптужују да су сазивањем 
јавног слушања желели да компроми-
тују Мађарску као државу. Та опту-
жба је од стране ДK демантована, уз 
објашњење да њихов наступ „није 

усмерен против Мађарске, већ против 
политике њене садашње владе”.

Пар дана касније, огласио се и при-
времени отправник послова америчке 
амбасаде у Будимпешти Андре Гуд-
френд, поводом афере која потреса 
односе Будимпеште и Вашингтона. Он 
је изјавио да забрана уласка поједи-
них мађарских званичника у САД ни-
је уведена због мера мађарске владе, 
већ због њихових личних коруптивних 
активности и додао да због тога САД 
не очекују никакве кораке од мађар-
ске владе у овом случају.

Он је на конференцији за медије до-
дао да су САД вољне да сарађују с 
Мађарском у борби против корупције 
и да би то требало да буде главно пи-
тање, уместо погађања око тога ко се 
све налази на листи оних којима је за-
брањен улазак у САД. Додао је да Ва-
шингтон има доказе против тих особа.

– Сједињене Америчке Државе 
сматрају да је у демократији изузет-
но важна искрена критика и зато по-
државају невладине организације. 
Пажња САД није усмерена само на 
Мађарску, већ и на друге земље – ре-
као је Гудфренд.

Драган Јаковљевић

Чињеница да убедљива већина у Парламенту чини 
владу Виктора Орбана стабилном, изгледа да ипак 
није довољна да премијера и његов кабинет лиши 
непријатности које као да сустижу једна другу.
На то указују и проблеми са којима се влада 

суочила током протекле и ове недеље

НОВИ КАМИЧАК
НА ХРПИ ПРОБЛЕМА

Оно што је представљало по-
следњи камичак, придодат на ио-
нако велику гомилу проблема 
мађарске владе, биле су овоне-
дељне демонстрације којима су 
се корисници интернета у Ма-
ђарској, активистичке групе и 
опозиционе партије успротивиле 
плану да се од следеће године 
уведу порези на коришћење ин-
тернета.

Овај вид пореза уграђен је у 
план буџета за следећу годину, а 
подразумева да интернет провај-
дери плаћају 150 форинти по ги-
габајту података које корисници 
постављају или скидају са интер-
нета. Опозиција позива владу да 
одустане од тог плана, док пред-
ставници мађарског Удружења 
информационих и комуникацио-
них технологија упозоравају да 
би овакво решење проузрокова-
ло драстично смањење употребе 
интернета, јер би трошкови сва-
како ишли на терет крајњих ко-
рисника. Резултати ових демон-
страција су познати, али остаје 
да се види хоће ли влада устук-
нути пред захтевима незадовољ-
ника.

„НЕГАТИВАН ТРЕНД”
На прошлонедељној конференцији за новинаре, отправник послова 

америчке амнасаде у Будимпешти Андре Гудфренд, оценио је да је Ма-
ђарска била предводница у смени комунистичких система у Европи и да 
је тада била пример другим земљама.

– Садашња дешавања, међутим, показују негативан тренд и САД не 
би желеле да се то настави – истакао је Гудфренд.

Он је рекао да САД немају проблем с тим да нека земља одржава 
партнерске односе с Русијом, али је подсетио да је Мађарска подржала 
санкције ЕУ према Русији. Уједно је похвалио сарадњу са Мађарском 
унутар НАТО-пакта.

Дуња Мијатовић

Андре Гудфренд
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Постизборне активности

Приводи се крају конституисање српских самоуправа

У Сегедину је за председника 
Српске народносне самоуправе 
изабран Томислав Роцков, који 

је и у претходном циклусу предво-
дио месну српску самоуправу. Ни у 
Чанаду није дошло до промене, па ће 
и у наредних пет година српском са-
моуправом руководити Фрањо Ко-
лар. И чланови српске самоуправе у 
Липови свечано су преузели своја 
овлашћења, након чега су одржали 
оснивачку седницу, на којој је одлу-
чено да на челу бираног тела Срба у 
овом барањском насељу и даље буде 
Никола Поповић.

Персоналних измена нема ни у Мо-
хачу, с тим што је изабрано тело Срба 
у овом месту постало трочлано. Пред-
седник је поново постао Душан Мате, 

а његов заменик је и даље Зорица Сте-
панов. На оснивачкој седници већин-
ске самоуправе у Десци, за заменика 
начелника села изабран је Кристифор 
Брцан, што је велики успех за тамо-
шњу српску заједницу и стога заслу-
жује све честитке. На конститутивној 
седници Српске самоуправе Деске 
дошло је до измене на њеном челу, па 
ће у наредних пет година тим телом 
руководити Чедомир Адамов. Доса-
дашњи председник Кристифор Брцан 
обављаће дужност потпредседника.

У Шиклошу је такође дошло до 
персоналне измене. Уместо досада-
шњег председника Срете Вечерино-
вића, у наредних пет година Српском 
самоуправом ће у овом барањском 
градићу руководити Иван Јаношев.

У Сантову је председница месне 
Српске самоуправе остала Нада Бун-
чић-Ђурић, а слична је ситуација и у 
Новом Сентивану, где је Јелени Мар-
ковљев-Веселинов поново указано 
поверење да управља изабраним те-
лом Срба.

Све је остало по старом и у Меди-
ни и Баји. Активисти који су и у прет-
ходном циклусу били на челу срп-
ских самоуправа у поменутим насе-
љима, Наталија Сокић и Милош Апић, 
поново су изабрани за председнике.

У Батањи су, за чланове месне Срп-
ске самоуправе изабрани Вера Пејић-

Сутор, Никола Ђенеш-Екбауер и Олга 
Роцко-Гујаш, који су у том телу били 
и до сада. Они су прошле недеље по-
ложили свечану заклетву и на осни-
вачкој седници преузели званична 
овлашћења за рад. За председника је 
поново изабрана Вера Пејић-Сутор.

Ових дана се одржавају или су за-
казане конститутивне седнице и дру-
гих српских народносних самоуправа 
у оним насељима и будимпештан-
ским квартовима у којима су одржа-
ни избори за представничка тела на-
ше мањине.

Екипа репортера СНН-а

Као и у Пештанској жупанији, уручење овлашћења 
и полагање заклетве је обављено или је у току у 
више српских насеља у унутрашњости Мађарске и 
квартовима Будимпеште. До закључења овог броја 
СНН-а, одржане су оснивачке седнице неколико 

српских представничких тела

У ОЧЕКИВАЊУ СЕДНИЦЕ ЗЕМАЉСКЕ 
САМОУПРАВЕ

Како незванично сазнајемо, конститутивна седница Самоуправе Срба 
у Мађарској требало би да буде одржана током следеће недеље. На том 
заседању се, како је то предвиђено законом, очекује избор руководства 
самоуправе и чланова ресорних комисија. У тренутку уласка овог броја 
СНН-а у штампу, чланови земаљске српске самоуправе положили су за-
клетву и преузели овлашћења неопходна за почетак рада, о чему детаљ-
нији извештај припремамо за следећи број нашег листа. 

Повољне вести из Српске самоуправе Пештанске жупаније

Држава наговестила више новца за народносне самоуправе

А ктивности новоизабране Српскe 
народносне самоуправе Пе-
штанске жупаније отпочеле су 

присуством њених чланова нa свеча-
ности приређеној у заједничким се-
дишним просторијама у Будимпешти. 
Заједно са члановима још неколико 
народносних самоуправа, они су по-
ложили свечану заклетву и преузели 
овлашћења за рад у овом представ-
ничком телу.

Полагању заклетве и конститутив-
ној седници жупанијске Српске на-
родносне смоуправе присуствовали 
су Петар Крунић, Зора Пејовић, Ани-

ца Пандуровић и Миленко Маргари-
товић, а чланови овог тела су и Ја-
дранка Драгојловић, Весна Пећовски 
и Тибор Ембер. Присутни чланови су 
за председника самоуправе изабрали 
Петра Крунића, који је и до сада оба-
вљао ту дужност.

Он је у разговору за наш недељник 
рекао да у овом мандату очекује ин-
тензивнији рад ове самоуправе, с обзи-
ром да има наговештаја да ће држава 
убудуће издвајати више средстава за 
ову намену. При том није могао да нам 
потврди коликим буџетом ће Српска 
самоуправа Пештанске жупаније рас-

полагати у наредном периоду, али је 
подсетио да износом који су до сада 
добијали нису били задовољни:

– Колику ћемо суму добити на ни-
воу жупаније, још не знамо, али са 
оних 400.000 форинти, колико смо у 
прошлом мандату добијали годишње 
од државе, нисмо могли много да 
урадимо. О томе какав ћемо програм 
рада имати у овом периоду, не бих 
још говорио, јер нам је главни беле-
жник управо саопштио да ће нас но-
воизабрани председник Скупштине 
Пештанске жупаније позвати на раз-
говор, чија ће тема бити пре свега са-
радња са руководством жупаније. Та 

сарадња требало би да се базира на 
нашем програму, па ћемо се потом 
договорити како ћемо и шта радити 
– истиче господин Крунић.

Према његовим речима, најављено 
повећање буџета не односи се само 
на жупанијске, већ и на локалне, од-
носно месне самоуправе. Када је реч 
о финансирању земаљске самоупра-
ве, Петар Крунић каже да за њу важе 
другачија правила, с обзиром да се у 
њеном делокругу налази више инсти-
туција, укључујући и школе. Из тих 
разлога, за кровно представничко те-
ло важе и другачији прописи.

Д. Ј.

Ако се остваре обећања која су се могла чути 
приликом преузимања овлашћења чланова 
жупанијских народносних самоуправа у 

Будимпешти, држава планира повећање буџета 
мањинских представничких тела

Део чланова Српске самоуправе Пештанске жупаније

ДОЛАЗЕ ЛИ БОЉИ ДАНИ?
„Разговарао сам са немачким представником у Мађарском парламенту, 

који ми је пренео повољне информације, а ја се надам да ће се оне оства-
рити. Према тим информацијама, у наредном периоду ће бити побољша-
но финансирање самоуправа од стране државе, тако да се надам да ће-
мо, уколико то закон дозволи, доћи до више средстава и тиме олакшати 
наш рад. До сада је у нашој жупанијској самоуправи било много пробле-
ма везаних за финансије, јер због недостатка новчаних средстава нисмо 
били у могућности да спроведемо планиране активности и организујемо 
неке програме”, рекао је за СНН господин Петар Крунић.

Чланови Српске самоуправе у Батањи
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Повећани капацитети школских возила

Бољи превоз – више ђака у школи

Новости из Српске школе у Батањи

Хватају корак са глобалним технолошким променама
К ада су у јуну месецу 2013. го-

дине Вера Пејић-Сутор, дирек-
торка Српске основне школе и 

информатичар Бела Кришта, попуња-
вали упитник у оквиру пројекта за 
процену и обнову инфраструктуре 
информационе технологије у школи, 
постојала је потајна нада да ће ре-
зултат бити позитиван, али је због 
строгих услова конкурса, ипак била 
присутна и зебња. Ње сада, на срећу, 
више нема, јер је пројекат под нази-
вом „Институционални развој инфор-
матичке инфраструктуре у јавном 
образовању”, у оквиру Новог Сечењи 
плана, почео да се реализује.

Захваљујући њему, школски фонд 
постао је богатији за наставна сред-
ства вишемилионске вредности, који 
ће ученицима и педагозима умного-
ме олакшати свакодневни рад у шко-
ли и побољшати квалитет наставе.

Пре неколико дана, у ову образов-
ну институцију на југу Мађарске 

стигло је 16 рачунара, 9 лап-
топова, 10 ученичких табле-
та и 4 пројектора са интер-
активним таблама. Српска 
основна школа у Батањи на 
овај начин је постала веома 
модерна институција. Уско-
ро ће свака учионица посе-
довати интерактивну, попу-
ларно названу „паметну та-
блу”.

Развој информационо-
комуникационих техноло-
гија има велики утицај на 
друштво, а самим тим и на 
образовање. Потребе на-

ставника за остваривањем настав-
них садржаја су се у многоме про-
мениле. Поред тзв. фронталног типа 
наставе, потребан је постепен пре-
лазак на ону која подразумева са-
радњу и активну улогу ученика. Ин-
терактивна табла омогућава приказ 

различитих мултимедијал-
них садржаја, истовремено 
обезбеђујући динамичност, 
флексибилност и интерак-
цију у настави. Ученици се 
додатно мотивишу, а на 
овај начин у настави је анга-
жовано и више чула.

Просветни радници из ове 
основне школе су се веома 
обрадовали новим настав-
ним средствима и, како су 
нам рекли, трудиће се да од-
говоре на потребе савреме-
не наставе и учине је још бо-
љом.
Станислава Ђенеш-Екбауер

У српску образовну институцију на југу Мађарске 
стигло је шеснаест стандардних рачунара, девет 
лаптопова, десет ученичких таблета и четири 

пројектора са интерактивним таблама, као резултат 
успешно реализованог конкурса

Репортер СНН-а 
проверио је како 

функционише превоз 
ученика из 

унутрашњости Мађарске 
до Српске школе у 

Будимпешти и натраг, 
након проширења 

капацитета и техничког 
осавремењивања возила

Н а путу од куће до школе за све 
малишане који не живе на те-
риторији главног града веома је 

важан сигуран и удобан школски пре-
воз. Школски аутобуси који свакод-
невно саобраћају на редовној линији, 
са пратиоцима, потпуно опремљени и 
обележени по свим важећим мађар-
ским и законима Европске уније, јед-
на су брига мање и за родитеље који 
ову могућност све више користе.

Наиме, превоз деце која похађају 
Српску школу на Тргу ружа 
функционише од Чобанца до 
Будимпеште већ више од 
једне деценије, али је по-
следњих година знатно ком-
формији и једноставнији.

– Од пре две године посто-
ји повећани прилив деце. Ро-
дитељи се све више одлучују 
да упишу децу у српску шко-
лу и користе погодности ди-
ректног школског превоза, од 
места становања. Зато је пре-
судан био и већи капацитет 
нашег превоза. За нас је од 
виталног значаја да се што 
већи број наше деце уписује 
у Српску школу, а обезбеђе-
ни школски превоз директно 
утиче на прилив ђака. С поно-
сом могу да кажем да ове го-
дине имамо и пет ђака прва-
ка који користе школски ау-

тобус – каже за нас лист Петар Бог-
дан, који је као возач школског ауто-
буса био ангажован на избору новог 
возила.

– У сагласности да директорком 
школе др Јованком Ластић и у дого-
вору са земаљском самоуправом као 
власником те установе, овога лета је 

набављен још један, нови аутобус, 
марке фолксваген, који има 21 седи-
ште. Заједно са постојећим школ-
ским аутобусом, који може да прими 
19 ђака, наш капацитет на линијама 
северно од Будимпеште сада износи 
40 деце. Средства за набавку новог 
аутобуса добили смо од надлежних 

министарстава мађарске др-
жаве. Сада, са два нешто ма-
ња аутобуса, имамо заправо 
капацитет једног великог, а 
могуће је да саобраћамо у 
два правца, што нашој деци 
свакако одговара. Тако сада 
један аутобус вози на линији 
Чобанац-Сентандреја-Бу-
димпешта, а други превози 
децу из Помаза и Калаза до 
школе у Будимпешти. На овај 
начин наш школски превоз је 
бржи, економичнији и за де-
цу много комфорнији. По-
стоји жеља и намера нас у 
самоуправи, а то је и инте-
рес српске заједнице, да се у 
договру са школом стално 
води брига о капацитету 
школског превоза – каже 
Петар Богдан, који је, иначе, 
председник Српске самоу-

праве у Помазу и члан земаљске срп-
ске сампуправе.

Треба, такође, споменути и трећу 
аутобуску линију, која превози децу 
из насеља јужно од Будимпеште. Из 
Бате свакога дана до Српске школе у 
Будимпешти ђаке превози школски 
комби који има девет седишта.

– Укупан капацитет нашег школ-
ског превоза на све три линије, дакле, 
износи 49 ђака, и ја сам убеђен да би 
тај број био готово преполовљен, уко-
лико школских аутобуса не би било – 
објашњава господин Богдан, који од-
лично познаје техничке карактери-
стике школских возила, а са ђацима 
који путују до школе у главном граду 
и натраг, дружи се свакодневно.

Три возила различитог капацитета 
за школу која има бројне активности 
и ваннаставне програме, свакако 
представљају добро решење да се 
обезбеди квалитетан и правовремен 
превоз деце која активно учествују 
на спортским такмичењима, култур-
ним приредбама, гостовањима у дру-
гим школама и сл. Управо док смо бо-
равили међу њима, један школски ау-
тобус одвезао је кошаркаше српске 
школе на такмичење.

Добрила БоројевићПетар Богдан
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У Мохачу промовисана књига сународника из Хрватске

Успомене на Болман који нестаје

Научно-популарно предавање у Сегедину

Стеван Бугарски о Радичевићима међу Темишварцима

П исац и научник Стеван Бугар-
ски успео је и овога пута да 
привуче и задржи пажњу пу-

блике, а тема коју је одабрао за 
дружење са Србима у Сегедину 16. 
октобра ове године, била је „Ради-
чевићи у Темишвару”, поводом 190 
година од рођења Бранка Радичеви-
ћа.

Веома надахнуто је говорио о ве-
ликом српском песнику, једном од 
следбеника Вукове реформе право-
писа српског језика и увођења народ-

ног језика у књижевност. Током пре-
давања, Бугарски је представио ње-
гов живот и рад и његове везе са Те-
мишваром. Наиме, Бранко је у овом 
граду завршио седми и осми разред, 
пошто му је отац био премештен 1841. 
године у Темишвар.

Стеван Бугарски је своје преда-
вање поткрепио фотографијама и 
слајдовима, па је тако прказана и 
фотографија надгробног спомени-
ка Бранковог оца који почива на 
српском гробљу у Темишвару. За-

нимљиво је било чути Бранкове пе-
сме, које се радо певају и које че-
сто изводе вокални солисти у Ру-
мунији.

Предавач је и сам казивао Бранко-
ве стихове, а чуо се и цитат који гово-
ри о прераној смрти песника чији су 
посмртни остаци пренети из Беча на 
Стражилово, код Сремских Карлова-
ца. На споменику стоји: „Млого хтео, 
млого започео, час умрли њега је по-
мео.”

Ово научно-популарно предавање 
одржано је у оквиру „Дана српске 
културе у Сегедину”, а организатори 
су били: Катедра за славистику Сеге-
динског универзитета, Друштво при-
јатеља словенских култура, Српска 
заједница и Самоуправа Срба у Сеге-
дину.

П. М.

Познати истраживач културне и духовне баштине 
Срба у Румунији, говорио је на Филозофском 

факултету Универзитета у Сегедину о траговима 
које су песник Бранко Радичевић и чланови његове 

породице оставили у Темишвару

Гости из Болмана у 
Хрватској, који је некада 

био у већем броју 
настањен Србима, а 

данас готово да остаје 
без становника, 
представили су 

публикацију о свом 
завичају

Н ово клупско вече у Српском 
клубу у Мохачу, одржано је 18. 
октобра, у организацији Само-

управе Срба и Српске читаонице овог 
града. Организатори ове приредбе, на 
челу са Зорицом Степанов, овом при-
ликом у госте су позвали предаваче 
из Болмана у Хрватској.

Клупска просторија мохачких Ср-
ба била је претесна да прими све за-
интересоване на промоцију моногра-
фије „Болман је био Болман”, чији су 
аутори Јован М. Недић, Јован С. Не-
дић и Видоја Бијелић. Поред бројних 
мештана и њихових пријатеља, клуп-
ској вечери су присуствовали и гости 
из Болмана, као и Срби из других ме-
ста у Хрватској.

Након уводне песме у извођењу Ни-
колине Нешић, чланице КУД-а „Јован 
Јовановић Змај” из Бијелог Брда, води-
тељ вечери, Јован Вилић је на самом 
почетку промоције цитирао рецензен-
та издања, др Станоја Бојанина, према 
којем је књига „Болман је био Болман” 
обавијена извесном врстом сете за 
давно прохујалим временима. Управо 
о њима, о прошлости и причама које 
су везане за златно доба овог места 
говорио је Видоја Бијелић, познавалац 
Болмана, али и српске књижевности.

Он је у своје приче уткао и српске 
песнике попут Војислава Илића, 
Алексе Шантића и других. У уводној 
беседи, Видоја Бијелић је са ностал-
гијом у гласу говорио о Болману и 
Болманцима, а своју причу је почео 
казивањем о свом породичном ста-
блу.

Фотографије сведоче о некада-
шњим житељима који данас, нажа-
лост, више нису међу живима. Иста-
кавши да у том месту живи мали број 
становника, Бијелић је рекао да, „уко-
лико као пролазник или путник слу-
чајно прођете кроз Болман, дочекаће 
вас мир, тишина, лепота и доброта, 
али без живота.”

О књизи је, затим, говорио Јован С. 
Недић, новинар и енигматичар, уред-
ник књиге и аутор поглавља „Познати 
Болманци” и „Мали рјечник болман-
ског дивана”. Истакавши да је књига 
резултат „домаћих снага и памети”, 
Недић је, између осталог, рекао да 
она има 758 страница и вероватно 
спада у најопширније књиге о малим 
местима, као што је Болман.

„Књига има око 350 фотографија, а 
да бисмо описали шта је на тим фо-
тографијама требало нам је 26 стра-
ница. За библиографију нам је треба-
ло 11 страница, а за садржај чак 18 
страница. Књига има и општи реги-
стар појмова на 28 страница са 1000 
ставки.”

Представљање књиге Јован С. Не-
дић заокружио је следећим речима: 

„Ако ова књига помогне да нам свима 
Болман остане трајно у мислима и 
сећању, огроман труд уложен у њену 
припрему неће бити узалудан.”

На крају представљања књиге, 
присутној публици обратио се и глав-
ни аутор издања Јован М. Недић, ина-
че правник по струци.

Он је истакао да је објављивање 
књиге подржала Општина Јагодњак и 
њен начелник Анђелко Балабан, и ре-
као:

„Ову књигу смо радили, јер не дамо 
да се Болман заборави. Некада, док 
сам био дете, село је имало 2000 ста-
новника и мислио сам да ће увек оста-
ти све лепо и добро. Међутим, времена 
су се мењала, многи су отишли, а при-
че су остале. Више нисам дете и све-
стан сам шта значи писана реч. Сјећам 
се Јакова Игњатовића и његових прича, 
тачније, шта је он рекао. Ми смо пре 
свега хтели да сачувамо приче” – по-
двукао је коаутор књиге.

Сви учесници у припреми овог ка-
питалног пројекта ослањали су се на 
архив Црквене општине Болман, од-
носно на матичне књиге. Нажалост, 
много тога је нестало. За време Дру-

гог светског рата у Болману се оди-
грала велика битка када је много то-
га изгорело. Тада је страдала и прво-
битна црква, саграђена 1777. године, 
која је била сведок минулих време-
на.

„Ми смо забележили добре и лоше 
тренутке села и оставили сведочан-
ство о Болману да га упознају други, 
а наши потомци да виде како је не-
кад било. Наш једини циљ је био да 
сачувамо Болман од заборава” – сет-
ним гласом окончао је своје излагање 
Јован М. Недић.

Публика у Мохачу свакако ће пам-
тити Болман. Примерке књиге „Бол-
ман је био Болман” главни аутор је 
поклонио српским самоуправама у 
Мохачу, Липови и Печују, као и дру-
гим српским организацијама у Жупа-
нији Барања. Свакако, прича о Болма-
ну може да се допуњује:

„Прича још има колико год хоћете. 
Сада пишемо књигу о Болманској би-
ци, што сам и наговестио господину 
Јовану. Док сам жив, ја стојим на рас-
полагању и причаћу” – каже Видоја 
Бијелић.

П. М.
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ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА 
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (5)

Н арод који се до јуче забављао гледа-
јући путујуће дружине по крчмама и 
трговима или окрутне борбе паса и 

медведа, наједном је показао велико интере-
совање за суптилније садржаје који су прика-
зивани у новоизграђеним позориштима. Ан-
самбли ових позоришта формирани су од 
чланова оних позоришних трупа које су већ 
стекле реноме, а то су биле трупе под покро-
витељством угледнијег дела племства.

Име Вилијама Шекспира, најпре као 
глумца, помиње се већ у вези са радом једне 
од позоришних трупа коју је издржавао ерл 
од Ланчастера. Шекспир ће касније постати 
и члан Бербиџовог „Позоришта”, али се њего-
во стваралаштво дефинитивно везује за де-
латност позоришта Глоуб (The Globe Theatre) 
изграђеног 1599. године од материјала пору-
шеног првог театра „Позориште” – „План тог 
узорног здања није ни замислио ни нацртао 
неки градитељ, већ један глумац, пошто је 
сасвим природно осетио потребу да пресли-
ка просторне услове у којима је дотад ра-
дио. Његов план представља спој структура 
дворишта крчми и арена у којима су се одр-
жавале борбе бикова, а који су били једина 
места изричито намењена приређивању 
представа.” Ово позориште, захваљујући по-
кровитељству краља Џејмса, од 1603. године 
(након смрти Елизабете I) носи назив Краље-
ва глумачка дружина Глоуб. Као чланови 
Краљеве глумачке дружине, Шекспир и 
остали чланови су у свечаним приликама, 
као што је, рецимо, било крунисање краља 
Џејмса, носили краљевску ливреју са „скер-
летноцрвеним тканинама дужине неколико 
метара”.

Сама позоришна зграда је била дрвена 
грађевина кружног облика („дрвено О”), 
пречника 25, а висине 13 метара са унутра-
шњим двориштем за највећи број гледалаца 
који су стајали – око 1200 који су плаћали 1 
пени за улазницу. Мањем броју гледалаца 
стајале су на располагању галерије са клупа-
ма (по цени од 2 пенија) и „господске ложе”, 
разуме се по знатно вишим ценама улазнице 
(до 2,5 шилинга). Зграда је имала три нивоа, 
ободни кров прекривен сламом, са малом ко-
либом на врху која је служила за истицање 
заставе. Подигнута застава, која се видела 
преко Темзе из Лондона, означавала је изво-
ђење представе. Почетак представе је огла-
шавао трубач – „Многи су прелазили реку 
преко Лондонског моста, неки пешке, неки ја-
шући, а неки у кочијама у пратњи својих слу-
гу. Остали су долазили реком, помоћу број-
них скела или чамцима.” (…)

Проф. др Драган Никодијевић
театролог

Немој се бојати својих необичних разми-
шљања, зато што су сва данас прихваћена 
размишљања некада била необична.

Б. Расел


Не жалости човека сиромаштво, већ жеља.
Епиктет


Нада је сама по себи врста среће и можда 

највећа срећа коју овај свет може да нам да.
С. Џонсон

ТЕАТАРТЕАТАР
Промоције наше писане речи

Српски писци из Мађарске на фестивалу
у Смедереву и промоцији „Завештања”

Књижевник Драгомир 
Дујмов био је учесник 

овогодишње 
манифестације 

„Смедеревска песничка 
јесен”, док је његов 

колега по перу Драган 
Јаковљевић, на позив 

организатора, учествовао 
на промоцији зборника 
поезије песника из 

расејања „Завештања”

Д рагомир Дујмов боравио је у 
Смедереву на позив Горана Ђор-
ђевића, директора 45. Међуна-

родног фестивала поезије „Смеде-
ревска песничка јесен”. Ова значајна 
манифестација одржана је од 14. до 
16. октобра уз учешће педесетак пе-
сника из двадесет земаља.

Током 45 година постојања овог 
фестивала, објављено је готово три 
стотине књига у десетак едиција. Та-
ко су ове године објављене збирке 
песама седам учесника „Смедерев-
ске песничке јесени”. Међу њима се 
нашла и двојезична српско-енглеска 
збирка песама Драгомира Дујмова 
под називом „Меридијани”, по којој је 
и едиција добила име. Стихови су 
изабрани из досадашњих објављених 
издања овог песника. Дујмовљеве пе-
сме је на енглески превео Лазар Ма-
цура.

На међународном фестивалу пое-

зије у Смедереву објављена је и збир-
ка норвешког песника Кнута Одегар-
да под називом „Изабране песме”. 
Одегард је добитиник овогодишње 
награде „Златни кључ Смедерева”. 
Књига дечје поезије „Мадам Тисо Ду-
нав Тисо” Душана Поп Ђурђева, пе-
сника из Новог Сада, добила је награ-
ду „Златни кључић”. У едицији „Ме-
ридијани” штампана су двојезична 
издања: „Ја, племић језика” аутора 
Петера Гериша из Немачке, затим 
„Сиринова скала” ауторке Злате Ко-
цић из Београда, „Под муклим то-

ном” Џонатана Андерсена из Сједи-
њених Америчких Држава и „Потвр-
да смрти” Јовице Тишме, песника из 
Смедерева.

Међу песмама које су пристигле 
на конкурс 45. Међународног фести-
вала поезије у Смедереву, жири је 
одабрао песму Жељка Ђурића, сме-
деревског песника и пароха Успењ-
ског храма. Жељку Ђурићу је награ-
да „Смедеревски Орфеј” уручена у 
месном Дому културе.

Учесници фестивала своје стихове 
су читали у Винском граду, у центру 
Смедерева, у месној гимназији, на 
броду који је пловио широким Дуна-
вом испод древних зидина тврђаве 
Смедерева, задужбине деспота Ђу-
рђа Бранковића, као и у просторија-
ма Дома културе.

Заједно са Драгомиром Дујмовом, 
на овај фестивал су путовали и Бори-
слав Рус, председник Српске самоу-
праве у Будимпешти и Миленко Ра-
дић, новинар Српске редакције Ма-
ђарског радија у Печују.



З натно северније, у Цириху, у 
Швајцарској, промовисан је 
зборник „Завештања”, са стихо-

вима неколико десетина песника из 
српске дијаспоре. Издавач ове обим-
не публикације је Удружење српских 
писаца Швајцарске, на чијем је челу 
песник Милисав Ђурић.

Промоцији су, уз српске писце из 
Швајцарске, присуствовале и њихове 
колеге из још неколико европских зе-
маља. Зборник „Завештања” издавачи 
објављују сваке јесени, а његове про-
моције су прилика да се српски писци 
из европског расејања сретну, разме-
не идеје и искуства из средина у који-
ма живе и стварају.

На позив организатора, свечаности 
је као гост присуствовао и Драган Ја-
ковљевић, књижевник из Будимпе-
ште. Осим свог стваралаштва, он је 
био замољен да присутнима предста-
ви и културну и медијску слику срп-
ске заједнице у Мађарској.

Д. Б.

ПОМОЋ ДРЖАВЕ – НЕПОЗНАТ ПОЈАМ
Принцип деловања српских писаца у дијаспори јесте искључиво само-

финансирање, било да је реч о издавачким подухватима или о међусоб-
ним сусретима које периодично организују. Таква опција, поред осталог, 
подразумева и да колеге по перу одседају у домовима својих домаћина, 
док путне трошкове сносе сами. У круговима наших сународника на за-
паду, а и другде у свету, све културне и друштвене активности реализу-
ју се, такође, о њиховом личном трошку, пошто у томе не могу да очеку-
ју помоћ држава у којима живе, односно у којима су рођени. Упркос то-
ме што програме сами финансирају, манифестације су врло честе и ма-
совно посећене. Све ово говори о мотивима којима су наши писци у ра-
сејању вођени при организовању оваквих сусрета, односно када прихва-
тају позиве да на њима гостују.

Детаљ са манифестације „Смедеревска песничка јесен”

Учесници и гости промоције зборника „Завештања”
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31. октобра 1851. – У Цетињу је умро цр-
ногорски владика, филозоф и државник Пе-
тар Други Петровић Његош, велики епски пе-
сник, аутор славног драмско-епског дела 
„Горски вијенац”.

31. октобра 1918. – У атентату је убијен 
бивши мађарски премијер гроф Иштван Тиса, 
вођа реакционарне Националне странке рада.

31. октобра 1984. – Ис-
пред резиденције у Њу Дел-
хију убијена је Индира Ганди, 
премијерка Индије. Убиство 
су извршили Сики екстреми-
сти, припадници њеног лич-
ног обезбеђења.

1. новембра 1842. – Ро-
ђен је српски историчар, фи-
лолог и државник Стојан Но-
ваковић, аутор „Српске би-
блиографије” и „Историје 
српске књижевности”. Као 
министар просвете између 
1873. и 1883. спровео је ре-
форме у српском школству. 
После Првог балканског рата 
(1912-13), као шеф српске де-
легације закључио је у Лондону мир с Тур-
ском. Објавио је више од 400 научних радова 
из разних области.

1. новембра 1886. – У Београду је осно-
вана Краљевска српска академија (касније 
Српска академија наука и уметности). Први 
председник био је Јосиф Панчић. Прве еди-
ције које је издавала биле су „Глас” и „Спо-
меник”, а најкрупнији подухват био је изра-
да „Речника српског књижевног језика” по-
чета 1893.

1. новембра 1918. – Прва српска армија 
под командом војводе Петра Бојовића у Пр-
вом светском рату ослободила је Београд.

1. новембра 1995. – У америчкој војној ба-
зи у Дејтону (Охајо) почели су мировни прего-
вори о Босни и Херцеговини. После три сед-
мице мировни споразум којим је окончан рат 
у тој бившој југословенској републици, пара-
фирали су председници Србије и Хрватске 
Слободан Милошевић и Фрањо Туђман и ли-
дер босанских Муслимана Алија Изетбего-
вић.

1. новембра 2003. – Мађарска је увела ви-
зе за грађане Србије и Црне Горе у складу са 

стандардима Европске уније 
(ЕУ). Мађарска је постала 
чланица ЕУ у мају 2004. го-
дине.

2. новембра 1938. – Ма-
ђарска је анектирала јужну 
Словачку, прикључивши се 
распарчавању Чехословачке 
након потписивања Минхен-
ског споразума у септембру.

2. новембра 1956. – Ма-
ђарска влада је одбацила 
чланство у Варшавском пак-
ту и затражила помоћ УН 
због напада совјетских тру-
па; СССР је ставио вето у Са-
вету безбедности УН на за-
хтев западних сила да се 

размотри криза у Мађарској.
3. новембра 1768. – Рођен је Ђорђе Пе-

тровић Карађорђе, вођа Првог српског устан-
ка против Турака 1804. Након слома устанка 
1813. побегао је у Аустрију, а затим у Русију. 
Убијен је по налогу кнеза Милоша Обренови-
ћа 1817. када се тајно вратио у Србију.

3. новембра 1883. – Угушена је Тимочка 
буна која је почела у Зајечарском округу ме-
сец дана раније због одлуке власти о одузи-
мању оружја, дотад повереног свим војним 
обвезницима. Међу вођама, који су ухапшени 
и стрељани, било је истакнутих чланова Ради-
калне странке. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014

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

Стојан НоваковићСтојан Новаковић

Печат на злу судбину 
Цинцара ставили су 

балкански 
државотворци, који су у 
Букурешту 1913. године 
верификовали победу 
над Османлијама, 

деобом територије на 
којој су Цинцари почели 
да уживају несуђену 

аутономију

У чени Цинцар, Kонстантин Папа-
наче, аутор занимљиве студије о 
политичкој судбини Цинцара, Бу-

курештански договор између Руму-
није, Србије и Грчке окарактерисао је 
као „најтежи политички ударац наци-
оналне политике Цинцара на Балка-
ну”. Он је, између осталог, навео пода-
так да су исходу Букурештанског до-

говора кумовали румунски амбасадо-
ри у Лондону, Бечу и Београду (Мишу, 
Филитис и Маврокордатос) и, какве 
ли ироније, сви родом Цинцари.

Kратка италијанска окупација Ал-
баније и дела Грчке 1917. године је но-
ви, историјски моменат у битисању 
Цинцара. Они су „ослободиоце” доче-
кали раширених руку и посредством 
својих представника издејствовали су, 
јула 1917. године у селу Самарина, ау-
тономију Пинда. Италија, под чијим 
протекторатом је био Пинд, Цинцари 
дакле, суочена са унутарњим слабо-
стима, убрзо се повукла са Епира и 
они су се изнова суочили са грчком 
репресијом. И приговор, односно ме-
морандум који су њихови представни-
ци поднели на мировној конференцији 
у Паризу, тражећи заштиту међуна-
родне заједнице, није дао резултате.

Цинцарима није преостајало ништа 
друго него да крену у нову бежанију према северу. На скуповима у Беру 

(1924. и 1925. године) одлучили су се 
за емигрирање у Румунију, која им је 
широм отворила врата. Тамо, махом 
у провинцији Ардеал, Цинцари су до-
чекани раширених руку, али се власт 
није освртала на њихове суштинске 
потребе. О аутономији није могло би-
ти ни говора. Штавише, Цинцари су 
били искоришћени као кохезиони 
фактор у великој Румунији, која је 
тежила националној чистоти.

Усудом судбине, Цинцари су уче-
ствовали у свим друштвеним проме-
нама у балканским државама, а у ко-

јима су, као што је познато, природом 
занимања – боравили. На пример, по-
сле стварања бугарске егзархије 1870. 
године, а у режији Русије и београд-
ског митрополита Михаила, с наме-
ром да ослободе Словене од фана-
риотске Цариградске патријаршије, 
ствари су кренуле нежељеним током. 
Бугарска егзархија (црквена управа) 
злоупотребила је доброчинитељство 
Русије и почела је организовање 
школства и црквеног живота на бу-
гарском језику широм Македоније и 
у југоисточном делу Србије. (…)

Р. П.

Цинцари – народ који ишчезава (18)

Балкански мир укида цинцарску аутономију

ЦИНЦАРИ ПРЕДВОДИЛИ БУГАРСКЕ БУНЕ
Бугаризација поменутих територија узроковала је најпре ситне буне, а 

касније и оружане устанке, чији су носиоци опет били и Цинцари. По 
угледу на Грке, и Бугари су формирали Врховни македонски комитет по-
средством којег су у Македонију слате оружане чете које су имале за-
датак да у крви угуше сваки бунт. Но, како ће се показати, репресије ни-
су уродиле плодом. Буне су дизане на све стране а Македонци су, кон-
тра Бугарима, у Солуну 1903. године формирали ВМРО, у чијим активно-
стима су се посебно истакли Цинцари: Тега Херту, Технарски Михаилију, 
Тирчу Ставре Борјар, Kола Бојаџи, Таки Љапу, Шкаперда и други.



Будимпешта, 30. октобар 2014. 9

О гледање је некада било веома 
скупо задовољство. Судећи 
према књизи Карле Риси 

„Becoming Women” само богате даме 
су могле да приуште огледало, које 
је коштало као данас луксузни ауто-
мобил. Шминка се поистовећивала с 
проституцијом, козметика се ручно 
правила, а оптерећивање физичком 
лепотом се сматрало навиком сујет-
них и површних.

Средња класа у Америци је већ од 
1860. год. могла да приушти портрет. 
Тада је први пут већина Американаца 
имала свест о томе како објективно 
изгледа, а често су били у депресији 
након онога што су видели. Из тог ра-
злога је уведена пракса да се жене 
пред фотографисање у студију улеп-
шавају.

Крајем XIX века женски магазини 
су започели масовну продукцију и 
били су шире доступни. Како би зау-
зели што већи део тржишта уредни-
ци су почели да стављају младе и ле-
пе жене на своје насловне стране. 
Најпознатија је била „Gibson girl”, која 
се и данас сматра првом сликом „са-
вршене америчке жене”, а њено лице 
могло се видети на готово свим прои-
зводима.

До тог периода брига о изгледу 
била је својствена само богаташи-
ма, али двадесетих година циљ је 
био да се свест о изледу усади свим 
женама. Чак и реклама из 1924. го-
дине каже: „Осим ако нисте она јед-

на од хиљаду жена, морате 
користити пудер и руж”. Ре-
кламе су поистовећивале ле-
поту са љубављу и социјал-
ним статусом, а Афроамери-
канкама су се продавали 
опасни избељивачи за кожу 
који би им дали предност у 
друштву. Рекламе су кори-
стиле фотографије које су 
охрабривале жене да се упо-
ређују с моделима, као и да 
своја тела посматрају као 
оруђе којим ће се борити 
против других жена.

Холивудски филмови по-
стављају нове стандарде 
атрактивности, посебно у до-
мену женских портрета који-
ма су осликане неке од чуве-
них глумица. Током тридесе-
тих година све више Амери-
канки је куповало козметику 
коју су користиле познате 
глумице и магазине у којима 
би се објашњавало како да 
добију сличан изглед. Шмин-
ка, која се некада сматрала 
кичом сада постаје гламур.

Четрдесетих и педесетих година 
козметичка индустрија улаже огро-
ман новац у телевизијске рекламе. 
Тона нових производа таргетира ти-
нејџере и младе девојке. Такође, тада 
настају такмичења у лепоти која тра-
же нову следећу звезду.

Многи магазини су се суочили са 
лошом продајом касних шездесетих 
због чега су своју позорност с моде 

премесетили на женско тело, 
да би у периоду од 1968. до 
1972. године њихова продаја 
скочила за 70 одсто. Колико је 
маха узела опседнутост мрша-
вим женским телом сведочи 
чињеница да је према резулта-
тима једне студије 80 одсто 
жена мислило да су дебеле.

У либералном периоду се-
дамдесетих и даље постоји 
одређени вид дискриминаци-
је, те се савршеним женама 
представљају белкиње. Фото-
шоп програми су измишљени 
деведесетих година и кори-
стили су се како би унапреди-
ли уметничке и футуристичке 
фотографије. До 1995. године 
ретуширање фотографија је 
постала свакодневница у ре-
кламним кампањама, чинећи 
да жена изгледа немогуће мр-
шаво са невероватно свилен-
кастом кожом. Године 1985. 
једна од три жене је изјавила 
да је незадовољна својим из-
гледом, а исто испитивање из 
1993. показује да се свака дру-
га жена осећала тако. 

Свакодневно смо бомбардовани сликама идеалне 
женске лепоте. Тешко је поверовати да пре само 

150 година жене нису ни имале прилику да упореде 
своје тело са фотографијом друге жене, а камоли 

да се толико оптерећују изгледом

Колико нам је важан физички изглед

Доба у којем је све подређено лепоти

Печујске приче (29)

Дуел патријарха Георгија и цара Фрање Јосифа
Њ егова светост патријарх Геор-

гије је на беспрекорном ма-
ђарском језику поздравио 

краља и цара: „Ваше царско и кра-
љевско апостолско величанство! Нај-
милостивији господару и краљу! Кад 
долазимо пред ваше величанство, чи-
нимо то по унутрашњем неодољивом 
нагону, из најдубље привржености и 

љубави, која нам испуњава 
срца и благодарне наше ду-
ше, те долазимо у име вла-
дика, духовних пастира и 
свих верних источно-право-
славне цркве, која стоји под 
очинским окриљем вашег ве-
личанства. Уз остале народе 
наше љубљене и миле домо-

вине прикључујемо 
се и ми са хомоги-
јалним страхопо-
штовањем према 
вашем величанству, 
да искажемо наји-
скренију своју ра-
дост, што нам се да-
ла прилика да по-
здравимо ваше ве-
личанство у нашој 
средини. Срећнима 
се осећамо, што се 
поводом ове лепе 
светковине пијетета 
пружила прилика, 
да изразимо своје безгра-
нично поштовање, непоколе-
бљиву верност и детињску 
љубав. Са хомогијалним 
страхопоштовањем молимо 
ваше величанство, да прими-
те уверење, да као што нас 
никад није кадро потрести у 
верности, какву смо од сво-
јих предака примили, према 
особи и династији вашег ве-
личанства, тако исто нема 

ничег, што би нас икад могло одвра-
тити од поштовања и љубави према 
драгој нам отаџбини, према њеним 
законима и уставу или што би угаси-
ло у нашим срцима огањ захвалности 
за узвишена доброчинства, која наша 
црква и народи имају срећу уживати 
под највишим окриљем вашег вели-
чанства и под законима драге нам 
домовине. Нека Бог благослови, за-
штити и подржи ваше величанство и 
целу узвишену владалачку лозу до 

крајњих граница људскога 
живота! Живео!”

Францу Јозефу су годиле 
речи патријарха Георгија, 
али није заборавио онај ин-
цидент у Темишвару. „У сва-
ко доба с великим задовољ-
ством и захвалношћу при-
мам поклоњење и уверава-
ње о верности свештенства и 
верних грчко-источне вере. 
Познато ми је да ви сад мно-
го посла имате око уређива-
ња многих важних ствари. 
Искрено желим да тај ваш 
рад користан буде, па да ја 
добијем прилике одобрити 
га, те тим поново дати дока-
за, како је моја милост и 
благонаклоност према ства-
рима ваше цркве непроме-
њива.”

Георгија Бранковића про-
ђоше жмарци. У души му за-
цари бол као када се трн за-

бије испод нокта. „Е, дакле, вук само 
длаку мења! Опет оно њихово: грчко-
источни!”, рече у себи бесно патри-
јарх и замало да опсује. Отрежњен и 
вођен сазнањем да је замало почи-
нио грех, Георгије Бранковић се пре-
крсти. Када је сео на њему намењену 
столицу, извади марамицу и пожели 
да са својим чилашима протутњи 
кроз цркву „паписта”. (Крај фељто-
на)

Драгомир ДујмовЦар Фрањо Јосиф

Патријрах Георгије Бранковић
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Чини се да је екипа филма, предво-
ђена режисером Дејвидом Добки-
ном, нарочиту пажњу посветила из-
бору глумаца. Поред имењака, у 
филму се појављују и оскаровац Били 
Боб Торнтон (Billy Bob Thornton) и 
Мелиса Лео (Melissa Leo). Поред њих, 
ту су још: Лејтон Мистер (Leighton 
Meester), Вера Фермига (Vera 
Fermiga), Винсент Д Онофрио (Vinsent 
D’ Onofrio), Џереми Стронг (Jeremy 
Strong) и други. Буџет за филм изно-
сио је око 50 милиона долара, а зва-
нични подаци говоре да је већ прве 
недеље приказивања само у Амери-
ци филм зарадио готово трећину 
уложених средстава.

Бес
Филм Бес (Fury), пројекат америч-

ког режисера Дејвида Ајера (David 
Ayer), још једна је прича о страхота-
ма последњег светског рата. У осно-
ви филма је истинити догађај. Глу-
мац Бред Пит (Brad Pitt) позван је да 
игра главну улогу. Тематски, овај 
филм је сличан Спилберговом ре-
мек делу Спасавање војника Рајана, 

и уколико достигне тај квалитет, си-
гуно ће понети епитет „одличног 
филма”.

Радња филма базирана је на по-
следњим месецима Другог светског 
рата. У априлу 1945. године, само 
неколико недеља пред окончање ра-
та, Савезничке снаге потискују не-
пријатеља са бојних поља широм 

Европе. У централном делу 
Немачке стационирана је 
тенковска јединица наред-
ника Дона Колијера, међу 
саборцима познатијег као 
Вардеди, због искуства које 
је стекао на афричком 
фронту. И мада су сви већ 
на измаку снага, његова 
група којој се прикључује и 
један новајлија, креће на 
специјални задатак. Нор-
ман, новопридошли члан 
посаде „Шерман тенка”, не 
сналази се на бојном пољу. 

Искусни наредник тенка, кога међу 
собом називају Бес, настоји да но-
вајлију научи како да преброди и 
преживи све страхоте са којима су 
суочени. Петочлана посада тенка 
убрзо постаје свесна да је њихов 
продор у непријатељске линије чи-
сто самоубиство. Једино што им 
преостаје је да се уздају у свог пре-
каљеног наредника Беса.

Поред Бред Пита, у глумачкој еки-
пи налазе се и: Логан Лерман (Logan 
Lerman), Џон Бернтал (Jon Bernthal), 
Шиа Ле Буф (Shia LaBeouf), Мајкл Пе-
на (Michael Pena), Скот Иствуд (Scott 
Eastwood), Ксевијер Семјуел (Xavier 
Samuel), Бред Вилијам Хенке (Brad 
William Henke), Џејсон Ајсак (Jason 
Isaacs) и Еугенија Кузмина (Eugenia 
Kuzmina).

Од краја октобра филм Бес је на 
програму биоскопа широм Мађар-
ске.

Катарина Весић-Вујаковић

ФИЛМ

Судија
Неки критичари изјављују да „има 

филмова у којима је доста спојити 
два одлична глумца, и да сама прича 
није пресудна”. За филм Судија (The 
Judge) кажу да је управо такав. У 
главним улогама су: оскаровац Ро-
берт Дувал (Robert Duvall) и „дежур-
ни лош момак Холивуда”, Роберт Да-
уни Џуниор (Robert Downey Junior). 
Ова драма, чију режију потписује 
Дејвид Добкин (David Dobkin), стигла 
је средином октобра у биоскопе ши-
ром Мађарске и већ обара рекорде 
гледаности.

Филм прати изненађујући обрт у 
животу адвоката Хенка Палмера (Ро-
берт Дауни Џуниор), који се након 
мајчине смрти враћа у родни град и 
породици од које се у потпуности 
отуђио. Поред неизглађених поро-
дичних односа сусреће се и 
са оптужницом за убиство, 
која је подигнута против ње-
говог оца, бившег судије (Ро-
берт Дувал). Хенков отац је у 
правној служби провео 42 
године. Иако је одличан мла-
ди правник у великом граду, 
Хенк треба да обузда своју 
ароганцију, да се помири са 
својом породицом и задоби-
је очево поверење како би 
добио један од најважнијих 
случајева у његовој адвокат-
ској каријери.

Ч овек у оделу од понедељка до 
петка, који у дане викенда пра-
ви роштиљ са јапанкама на но-

гама. Грабио је сваку мрвицу среће 
на коју би наишао и био је насмејан 
човек. Као и остали, увежбавао је 
осмех на рекреацији са пријатељима, 
викендом у планини са својом супру-
гом и на ручку код родитеља. Радио 
је на себи и проширивао видике. На-
слућивао је неке далеке светове чи-
тајући добре књиге, а путујући от-
кривао другачије животе.

Сео је једног јутра у свој нови ау-
томобил и кренуо из града. Ишао је 
на север, ка планинама, тамо где је 
рођен. Преваљивао је километре, ди-
сао оштар ваздух и пио изворску во-
ду. Чистио је своје тело и свој ум. Ка-
да је пала ноћ нашао је смештај у ма-
леном селу код једне старице. Баки-
ца је имала дубоке црне очи које су 
биле тамније од свега на њеном телу 
и у њеној души. Седе косе и меке на-
рави, својом добротом убеди човека 
да је она срећа. Гледао је на њу са по-
штовањем какво син има према нај-
дивнијој мајци и он одлучи да се у 
свој сиви град не врати без те светло-
сти коју је коначно пронашао. Као де-
те био је питом и безбрижан. Звала се 
Вера и он је замоли да пође са њим.

„Зашто желиш да кренем са то-
бом?” упита она озбиљно и тужно.

„Јер мислим да тако треба. Са то-
бом се осећам здраво, чисте су ми 
мисли. Верујем у доброту, у живот, у 
промене, верујем у себе и у Бога. Као 
да се одавно познајемо па смо се са-
да поново срели као давно изгубљени 

пријатељи. Не можеш ме поново 
оставити у сивилу мог света у којем 
се никада ништа неће променити. Си-
гуран сам да си ти срећа.”

Она се благо насмеши као да зна 
тачно о чему он прича.

„Ја сам само остарела Вера. Пођи 
даље, ја нисам срећа.”

Он се невољно поздрави са њом и 
крену даље размишљајући о томе да 
ли ће је икад више видети. Пошто га 
је овај растанак погодио, одлучи да 
поврати добро расположење и крену 

на југ у топлије крајеве. Врели путеви 
и свежина мора подмладише га, и он 
после неког времена научи да живи 
без Вере. Тих дана био је пун енергије 
спреман на све изазове нове климе. У 
једном бару упознао је жену тамне 
коже и светлих очију, које су га ома-
ђијеле истог транутка. Заљубио се у 
ту лепотицу и одлучио да не напусти 
море без тих светлих очију. Звала се 
Нада и поред ње је био сав полетан. 
Мислио је на њихов заједнички живот. 
Иако није осећао сигурност као са Ве-

ром, Нада га је инспирисала 
и мислио је на лепе ствари 
док је била са њим. Све јој је 
то рекао, а она га упита:

„Сигуран си да желиш ме-
не крај себе?”

„Сигуран сам да си ти мо-
ја срећа.”

„Ја сам само обична Нада. 
Ако кренем са тобом нећу 
те напуштати, али ћу време-
ном постати досадна и ти 
ћеш сам отићи од мене. Ти 
ћеш оставити мене, јер ти 
нећу бити довољна.”

И тако га лепотица остави. 
Скрхан још једним тешким 
растанком, он одлучи да се 
врати сивој свакодневици и у 
њој утопи тугу коју је на 
овом путу нашао. Вратио се 
свом послу, жени и обавеза-
ма. (…)

Након девет месеци њего-
ва жена роди дете. Беба је имала кожу 
светлу као старица тамних очију и очи 
светле као у тамнопуте жене. Чинила 
се као апсолутна светлост, и сивило не-
стаде из града тог човека заувек.

То је била срећа. Вера и Нада су 
путокази који нас на путу остављају, 
или ми оставимо њих, а срећа је љу-
бав која је тамо где је створимо. Ни-
кад успутна!

Милана Мотика,
ученица Српске гимназије

„Никола Тесла” Будимпешта

Љубав, вера, нада

Путовао је светом да нађе срећу
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III ФОЛК ФЕСТИВАЛ У КАЛАЗУ
8. новембра 2014. (субота) од 18.00 ч.

Културни центар „Карољ Кош”
Сентандрејски пут бр. 9

Учествују културно-уметничка друштва: „Живојин Жико 
Мандић” (Кнежеви Виногради, Хрватска), „Пронија” 

(Прњавор, БиХ), „Анђели” (Јелашница, Србија), 
„Дервента” (Дервента, БиХ), „Рузмарин” (Чобанац, 

Мађарска) и „Табан” (Будимпешта, Мађарска)
Организатори: Српска самоуправа Пештанске жупаније, 

Српска самоуправа у Калазу, КУД „Табан”
Програм су помогли: Самоуправа града Калаза, 

Културни и документациони центар Срба у Мађарској

ПОЗИВ НА БАНАТСКИ САБОР 2014.
Самоуправа Срба у Мађарској, КУД „Банат” из Деске, 

Српска редакција Мађарског радија (Печуј) и Културни и 
документациони центар Срба у Мађарској, позивају вас у 
Деску, на двадесети „Банатски сабор”. Реч је о музичком 
делу „Сабора српске културе” у Мађарској, који ће бити 
одржан у суботу 15. новембра 2014. године.

Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инстру-
менталисте и оркестре, као и хорове који изводе духовну 
музику, а који желе да учествују на сабору, да до 3. но-
вембра 2014. пошаљу своје пријаве на адресу Самоупра-
ве Срба у Мађарској (тел/факс: +36 1 331 5345).

Путне трошкове извођачи сносе сами – уз помоћ сво-
јих локалних самоуправа или самостално. Обрасци за 
пријаву се преузимају у Самоуправи Срба у Мађарској и 
Српској редакцији Мађарског радија. Организатори могу 
да прихвате само оне пријаве које стигну до назначеног 
рока. О детаљном распореду и почетку програма благо-
времено ћемо вас информисати.

Свима се унапред захваљујемо на сарадњи и помоћи у 
остваривању наших заједничких циљева да се сачувају, 
негују и популаризују српска песма и музика у Мађар-
ској.

Детаљније информације у Самоуправи Срба у Мађар-
ској, на телефон: +36 1 331 5345 и Српској редакцији Ма-
ђарског радија, на телефон: +36 72 518 333.

ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТ ГОДИНЕ 
У ПЕЧУЈУ

16. новембра 2014. (недеља) од 18.00 ч.
Центар „Кодаљ”

У циљу прикупљања материјалних средстава за из-
градњу српског православног храма и адаптацију цркве-
но-уметничке збирке у Печују, Радио-телевизија Војводи-
не, Печујско-барањско српско удружење и Печујска срп-
ска православна црквена општина срдачно вас позивају 
на добротворни концерт.

Наступају вокални солисти:
Вера Матовић

Радиша Урошевић
Драган Којић Кеба

Певаче ће пратити Велики народни оркестар
Радио-телевизије Војводине под управом Миће Јанковића

Цена улазнице: 3000 форинти
ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА:

–  Жолнаијева културна четврт – Zsolnay Kulturális 
Negyed, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37 (на три инфо-пунк-
та: Zsolnay Vendégház, Látogatóközpont, Északi 
Infopont)

–  Центар „Кодаљ” – Kodály Központ, Pécs, Breuer Marcell 
sétány 4.

–  Центар за посетиоце Cella Septichora – Cella Septichora 
Látogatóközpont, Pécs, Szent István tér

–  Кућа уметности и књижевности – Művészetek és 
Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi István tér 7-8.

–  Partyzoo Jegyiroda 7621, Pécs, Ferencesek utca 26.
–  Tourinform Pécs, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
–  Filharmónia Dél-Dunántúli Kht., 7621 Pécs, Király utca 18.
–  Líra Könyvesbolt Pécs Fórum, 7621 Pécs, Jókai u. 25.
–  Media Markt Pécs, 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. – 

Árkád и остала продајна места која су у вези са: 
http://www.jegymester.hu/hun/Show/jegyirodak/

Информације за рубрику „Инфо”Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.huшаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива
на своју нову представу

Бела Пинтер:

„ГАД”
(Szutyok)

31. октобра, 1, 7. и 8. новембра 2014. од 19 ч.
Српски културни центар – сцена Српског позоришта

(1065 Budapest, VI Nagymező u. 49)
Играју:

Ирина – жена без детета, Марица Мандић
Бора – Иринин животни сапутник, Бранимир Ђорђев

Ружица – државно сироче, Зорица Јурковић
Анита – државно сироче, Катица Шокац

Чика Аксентија – пензионер из Цевоња, Јосо Маториц
Чика Паја – пензионер из Цевоња, Милан Рус

Бећко – калауз-кондуктер Тибор Ембер
Емица – супруга Бећкова, Катарина Павловић-Бачи

Професор – Јосо Маториц
Васпитачица – Катарина Павловић-Бачи

Јосо Гучић – Тома Принц
Сержо – Тибор Ембер

Полицајац – Тома Принц
Музика, превод и режија:

Милан Рус и Јосо Маториц
„Онај, кога помање воле, никада неће сазанти зашто га 
воле м́ање од осталих .́ Окривљује због тога неправду 
света и недостатак сензибилности код људи, иако је 

прави узрок неразвијеност његове сопствене емотивне 
интелигенције и због себичности и једноумља га обилазе 

људи. Боме – боме га обилазе и нерадо започињу 
разговор са њим. Невољен бити је паклено и мучно. 

Поглед му се заоштри, зубима шкргуће, стеже песнице… 
Тада је најопаснији. Он, који је мање вољен.”

Цена улазнице: 1000 фт
Све информације:

Евица Шишковић, уметнички секретар позоришта
Тел: 06 30 273 3399


Гостовање у Десци: 9. новембра 2014. у 17.00

у Сеоском дому
Представе су титловане на мађарски језик

ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА У БУДИМУ
8. новембра 2014. (субота) у 13.00 ч.

Поводом 65 година од рушења српске Саборне цркве
Светог Димитрија у Будиму, Самоуправа Срба у 
Мађарској позива вас да присуствујете освећењу 
споменика подигнутог на Тргу Дебрентеи, у првом 

кварту Будимпеште, у знак сећања на тај тужни догађај.

Истога дана од 10 часова, у српском Храму Светог 
Георгија у Будимпешти, овим поводом биће служена 

Света архијерејска литургија.

Oбележавањe 150. годишњице

ПРЕСЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД
Будимпешта, 11-12. новембар 2014.

11. новембар (уторак)
17:00 Промоција књиге академика Василија Крестића 

„Срби у Угарској 1790–1918” (Седиште самоуправе Срба у 
Мађарској, ул. Микше Фалка 3)

12. новембар (среда)
12:00 Свечани скуп са пригодним програмом у којем 

наступају Војвођански мешовити хор, уметници Српског 
позоришта у Мађарској и ђаци Српске школе „Никола Те-
сла” у Будимпешти

13:30 Отварање изложбе о Матици српској (Свечана 
сала скупштине града Будимпеште, ул. Ваци 62-64)

14:45 Полагање венаца на заједничку гробницу зна-
менитих Срба из Будима и Пеште, међу њима и оснива-
ча и председника Матице (Фаркашретско гробље у Бу-
диму)

Организатори:
Српски институт, Српска самоуправа у Будимпешти, 

Матица српска, Српски културни клуб

Срдачно вас позивамо на промоцију публикација 
Милана Дујмова:

„ИСТОРИЈА СРБА У АДОЊУ” 
„ИСТОРИЈА СРБА У РАЦ-АЉМАШУ”

6. новембра 2014. (четвртак) у 18.00 ч.
Промоција ће бити одржана у просторијама Српског 

културног центра, односно Српског позоришта
Нађмезе ул. 49, Будимпешта

Гост вечери: Хор „Јавор”
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Међународно гостовање помашког оркестра

„Мешелија” пред публиком у Словачкој
Н акон наступа поводом почетка 

нове школске године у Музич-
кој школи „Телеки-Ватаји” у 

Помазу, „Мешелијанци” су своје уме-
ће приказали на међународној сцени 
у Словачкој. Поводом прославе 55 го-
дина постојања Музичке школе „Фе-
ренц Лист” у Штурову, са којом се 
помашка школа збратимила, насту-
пили су оркестри „Мешелија” и „Ре-
несанс”.

Током године млади музичари 
одржали су бројне концертe широм 
Мађарске, а ово је била прилика да 
наши таленти засвирају српски мелос 
и у иностранству.

– Дуготрајан аплауз после концер-
та био је права потврда добро обавље-
ног посла. Концерту су, поред оста-
лих, присуствовали и државни секре-
тар Министарства за културу у Влади 
Словачке Иван Сечик и градоначелник 
Штурова Роман Кршко. Они су захва-
лили оркестру „Мешелија” на предив-
ном концерту и изразили наду да ће и 
убудуће гостовати у њиховом граду.

– Публика је била дивна и за нас је 
увек велико задовољство музицира-
ње пред пренуном салом – изјавио је 
за наш лист Ласло Јанка, шеф Орке-
стра „Мешелија”.

Л. И. П.

Отворен 59. београдски Међународни сајам књига

Без заједничког простора за српске писце из расејања
Највећа културна манифестација у нашем 
региону отворена је под слоганом „Време је 

за књигу”. Због непостојања штанда 
намењеног дијаспори и Србима у региону, 

већи део српске књижевности која настаје у 
расејању овога пута није добила прилику да 

буде представљена јавности

Б еоградски сајам књига отворио 
је своје капије прошле недеље, 
а љубитељи писане речи биће у 

прилици да његов излагачки простор, 
распоређен у неколико хала, обиђу 
до 2. новембра. Број издавача и кул-
турних институција које су закупиле 
штандове на сајму, сличан је прошло-
годишњем, с тим што је простор који 
им стоји на располагању сада већи за 
око 3000 квадрата. Тако посетиоце 
овога пута очекује 476 директних из-
давача, на површини од 30.512 ква-
дратних метара.

Бројне госте и посетиоце, домаћи-
ни сајма су приликом отварања ма-
нифестације подсетили да је „свака 
национална култура подигнута на 
здању од књига, а у дубоким теме-
љима светске цивилизације положе-
ни су древни записи на глиненим пло-
чицама” и зато смо овде, јер „знамо 
шта је вредност штампане речи. Овде 
су писци, издавач, они који купују 
књиге, а свака књига чека свог читао-
ца и сигурно је да ће он доћи по њу”.

„Ми смо уверени да књи-
гама какве су пред нама и 
читаоцима припада будућ-
ност културе, а сајам је чудо 
којем се одавно не чудимо, 
али не престајемо да му се 
радујемо” поручили су орга-
низатори сајма приликом 
његовог отварања.

У име НР Kине, земље до-
маћина, гостима се обратио 
књижевник Лију Џењун, који 
је беседу насловио „Улога 
књижевности” и у којој је поручио да 
би „политичари из целога света тре-
бало да више читају књижевна дела, 
јер што се више читају, то је међусоб-
но разумевање боље, а разлике међу 
нама нестају, јер смо сви ми на крају 
крајева ипак људи”.

Част да званично отвори сајам при-
пала је српском академику, песнику 
Милосаву Тешићу који је констато-
вао да „сајам већ 59. пут, показује ко-
лико је српска култура широко, ко-
смополитски отворена према култу-

рама других народа. Он је додао да 
„у глобалистичком устројству света 
– где се намеће и успоставља систем 
општеважећих начела и правила, а 
занемарује и обезличује оно што но-
си обележје националног идентитета 
– незавидна је судбина култура ма-
лих и сиромашних народа и зато и 
постоји реална опасност да се оне из-
губе у свету претвореном у захукта-
ло профитерско тркалиште, да не-
стану у том страшном океану пројек-
тованих општости”.

Kонстатујући да је српски народ 
према свим параметрима „мали на-
род”, Тешић је казао: „да би се нашли 
у сфери наметања културних модела 
далеких нашем менталитету и духу, 
па чак и неуклопивим у наш цивили-
зацијски развој, ми бисмо морали, 
конкретно у књижевним пословима, 
с једне стране чувати и изучавати 
значајна и бројна литерарна остваре-
ња српског језика, а са друге развија-
ти и проширивати његове изражајне 
могућности”.

„Остајући отворени, али и пробир-
љиви у тој отворености, за све плодо-
носне стране утицаје и усаглашавају-
ћи их с овдашњим виђењима и дожи-
вљајима света, ми можемо, дакле без 

затварања у уске и тесне националне 
рамове, наставити да литерарно ра-
звијамо и унапређујемо српску књи-
жевност” препоручио је академик.

„Добра књига, ма које врсте била, 
има удела у стварању општељудских 
вредности; вредном књигом се – по 
мери човекових могућности – допу-
њује, богати и осмишљава универзални 
речник постојања, али и чувају биће и 
бит сваког народа. Сваки писац је и не-
прочитан писац, јер се његово дело 
увек обнавља из живог пепела своје 
привидне превазиђености” закључио 
је Тешић и прогласио сајам отвореним.

Иначе, Међународни сајам књига 
није само продајна манифестација, 
већ је традиционално стециште кул-
турних посленика различитих про-
фила. Тако се и ове године на штан-
довима излагача приређују бројне 
књижевне промоције и директни су-
срети и дружења писаца са читалач-
ком публиком. Као и ранијих година, 
највеће интересовање владало је за 
штанд „Лагуне”. Ова издавачка кућа 
последњих година убедљиво држи 
челну позицију када је реч о обиму 
издавачке продукције и потражњи 
књига које обајављује.

Д. Ј.

НАЛАЗЕ ПУТЕВЕ И БЕЗ ПОМОЋИ МАТИЦЕ
Због непостојања штанда намењеног дијаспори и Србима у региону, 

највећи део српске књижевности која настаје у расејању овога пута, 
нажалост, неће бити присутан на Међународном сајму књига у Бео-
граду. Ипак, писци се и у таквој ситуацији сналазе на различите начи-
не, како би се њихова издања ипак појавила на овој угледној манифе-
стацији.

Када је реч о српским ауторима из Мађарске, новија дела Петра Ми-
лошевића изложила је „Агора” која их је и издала, док је са делима Дра-
гана Јаковљевића публика у прилици да се упозна захваљујући агилно-
сти београдске издавачке куће „Арте”. Овај приватни издавач је и до са-
да на свом штанду радо представљао српске писце из расејања, обавља-
јући тако добровољно улогу за коју би, према очекивањима дијаспоре, 
требало да буду задужене специјализовне државне установе.
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