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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

ао да четврт века касније није
наступио Други светски рат у
коме су црногорски сепаратисти практично нестали пред два југословенска, у суштини српска покрета.
Како то да после 1945. однос према
уједињењу из 1918. никада није био
тако негативан као данас? Да ли је
могуће да они који су блискост са
Србијом потврђивали више пута током шездесетих, седамдесетих и
осамдесетих година. Управо они који
су деведесетих прихватили заједништво са Србијом и по цену међународних санкција и рата, који су два
пута – 1992. и 2003. гласали за какво-такво државно заједништво са Србијом… После сукоба са политичким
родитељима из Србије 1997. године,
када су их подржали српска опозиција у Црној Гори и демократска опозиција у Србији; референдума из 2006.
– када су добили нему потпору од
званичне Србије и доношења Устава
из 2007. године, када их је подржала
опозиција на основу обећања да ће
народима новонастале државе омогућити равноправност… Данас заузимају овако неправедан, искључив и у
суштини шовинистички став.
Да ли је реч о истрошености једног
исквареног режима који осим сукоба
и мржње ништа више не може да понуди? Да ли режим ДПС-а и трабаната мисли да може да глуми радикалну и фанатичну периферију Северноатлантског савеза и одигра улогу
некаквих политичких талибана једног сукоба за који би из својих властољубивих разлога желели да буде
нови Хладни рат? А можда је у пита-

О природи сукоба из 1918. године

Велика питања за мале политичаре
Зашто је баш током неколико претходних година власт у Црној Гори толико
снажно и са много неразумне страсти почела да критикује ступање у састав
југословенске државе? Понекад се учини да је 1918. уствари
била пре две или три године
њу идентитетска криза? Градња нове
нације не иде лако. Већине су тесне.
Народ, какав је – да је, колико год
подељен, није баш толико наиван да
увек подлегне сличним лажима. Зато
им је неопходна мржња. Годишњице
великих догађаја из Првог светског
рата служе им како би ширили некакав чудан, стотину година одложени
пострауматски синдром. У тој својој
делузији Ђукановић и његови саучесници покушавају да изобличе стварност. Чудно је да се не досете како су
о седамдесетој годишњици стварања
југословенске државе критиковали
телевизије у Загребу и Љубљани зато
што не желе да емитују документарни филм „Југославија по вољи народа“. Занимљиво је како су тада, имали
сличнији став аутентичним зеленашима. Оно што данас говоре уствари
одговара уверењима и вредностима
хрватских усташа из времена док су
само говорили.
Зашто критичари Подгоричке
скупштине не кажу да је избеглих
Црногораца, које је финансирала
страна држава жељна да отме Црној
Гори приморје и независност, давне
1919. било не много више него Бокеља

који су били добровољци у Српској
војсци. Зашто не спомену оно што
износи познати хрватски историчар
и велики националиста Иво Банац –
да је велика већина градског и школованог становништва 1918. била за
укључивање Црне Горе у састав Србије? Зашто не наведу чињеницу да
је само на Цетињу број оних који
нису изашли на изборе за Велику на-

родну скупштину био виши од 50%.
Ако им смета то уједињење са Србијом, које је убрзо прерасло у уједињење у југословенску државу, како им
не смета много мање демократичан
процес стварања савремене црногорске републике?
Велика питања за мале политичаре.
Проф. др Чедомир Антић

Мило Ђукановић

Берлин поручује Београду:

Без признавања независности Косова
Србији нема места у ЕУ

стићи мирно решење цртајући нове
границе засноване на етничком
принципу”, изричит је Бајер.
На питање какав је став Немачке
о процесу формирања косовских
оружаних снага, Бајер каже да је немачка војска већ 20 година на Косову
у оквиру КФОР и да је то најдужи
Посланик немачког Бундестага Петер Бајер, који је и члан странке Ангеле
који је имала до сада у страним
Меркел и координатор трансатлантске сарадње, сматра да је Косово фактички стаж
мисијама, али да је њихова бројност
током година смањена, а активности
територијално независно и да Србија треба да призна „суверену државу
сада усмерене „на тренинг и консулРепублику Косово”, јер у супротном неће ући у Европску унију
тације”.
„ Србија не треба да буде уплаше„Важно је да свако разуме да је од
Он подсећа да је Меркел била је„Сада је време да се анализира на због процеса трансформације
самог почетка процеса дијалога дини шеф државе у ЕУ која је јасно овај модел и друге опције, али нико косовских безбедносних снага у кобило јасно да неће доћи до норма- рекла да ово није добра идеја, да је не сме да живи у илузији да ће по- воску војску”, сматра Бајер. 
лизацију односа, или дијалога уоп- опасна, не само по стабилност Србиште, без де факто признања терито- је и Косова, већ и опасна за Републиријалног интегритету Републике ку Српску или Украјину и случај
Косова. То треба да буде јасно”, изри- Крим, или друге делове источне
чит је Бајер у тумачењу немачког Европе, и да управо због тога „сви
става око коначног решења за косов- морају да одустану од такве идеје
ски проблем.
одмах”.
У разговору за Танјуг он понавља
На питање шта онда Немачка види
да је Немачка против размене тери- као могуће решење, Бајер саветује:
торија или корекције границе.
„Концентришете се на Бриселски
Бајер наводи да је циљ његове по- споразум и његову имплементацију.
сете Београду, осим упознавања са Нема нових услова, нити црвене линапретком Србије у процесу европ- није које постављамо. Сматрам да
ских интеграција, да пренесе став обе стране, Срби и Косовари, као и
Немачке да су идеје о размени тери- Комисија ЕУ и високе представнице
торија, лоше и опасне. „Уопште не ЕУ, треба да се врате корак назад и
размишљамо о пружању подршке прочитају шта је било договорено у
таквим идејама и та позиција немач- Бриселском споразуму и шта је поке канцеларке Ангеле Меркел се стигнуто до сада”, поручује он.
неће променити и то је оно кључно
А као једно од прихватљивих општо желим да пренесем као поруку ција за решење Бајер наводи такоБерлина”, изричит је Бајер.
звани модел „Две Немачке”.
Петер Бајер
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Снежана Дошић, учитељица у Сегедину

Нигде није било записано да ћу
вечито бити директор

„У Сегедину већ дуго година није било образовања на српском језику.
Оснивањем ове школе улазимо у историју, заједно са нашим ђацима. То је
нешто што се не дешава често“, каже у интервјуу за наш лист Снежана Дошић,
која је се недавно одрекла места директора школе у Молу, како би
у Сегедину учила прву генерацију српских ђака
(смех). Најтеже је било на последњој
седници Наставничког већа. Али, најважније је да сам школу оставила у
добрим рукама. Мој наследник ми је
био ученик четири године и обећао
је да ће наставити тамо где сам стала.

Како се догодило да се поново вратите у земљу у којој сте раније
живели и радили? Да ли је та одлука била очекивана или се појавила
изненада?
– Никада нисам планирала одлазак из Србије, ни први пут, а ни сада.
Једноставно, десило се. Пре више од
годину дана су ме посетили госпођа
Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској, господин Љубомир Алексов, представник
Срба у Парламенту Мађарске и госпођа Јованка Ластић, директорка
Српске школе „Никола Тесла“. Изнели су идеју о покретању образовања
на српском језику у Сегедину и замолили да се укључим у овај пројекат,
односно да прихватим посао учитељице и руководиоца подружне школе. За мене је то била велика част, јер
ме нису заборавили у Будимпешти и
указали су ми огромно поверење. Са
друге стране, нисам имала баш никакав разлог да мењам средину и
посао. У ОШ „Новак Радонић“ у Молу
је све ишло својим током, имала сам
добар тим са којим сам радила, добила четврти мандат директора. Али,
авантуристички дух ми није дао
мира. Мислим да је добро повремено
мењати посао и средину и на тај начин се освежити.
С обзиром да сте били успешна
директорка школе у Молу, какве
су биле реакције у тој средини на
Вашу одлуку да напустите ту
установу родно место?
– Било је разних реакција. Углавном су сви понављали исте речи:
„Жао нам је, али иди. Биће ти боље!
Пријаће ти промена. Идемо и ми са
тобом. У колективу је било и суза и
надам се да нису биле радоснице

НЕ БИХ СЕ ВРАТИЛА У ПЕШТУ

Својевремено сте живели и радили у Будимпешти, а сада у Сегедину.
Какве су сличности и разлике живота и рада у ова два велика града?
– Дела живота проведеног у Будимпешти се радо сећам. Није баш увек
било лако, али било је много лепих тренутака. Увек сам на неком почетку.
У Будимпешти сам радила од оснивања Српске школе 1993. године. Ево, и
сада сам на почетку, јер у Сегедину већ дуго година није било образовања
на српском језику. Нико не зна тачно да ми каже од када нема српске
школе. Знам само да је постојала 1910. године, при цркви. Других података
немам. Оснивањем ове школе улазимо у историју, заједно са нашим ђацима.
То је нешто што се не дешава често. Што се тиче разлика, има их доста.
Будимпешту сам обожавала, али више не бих могла тамо да живим. Не
пријају ми више велики градови. То вероватно долази и са годинама. Сегедин ми је сада баш по мери. Није велики град, уређен је, фасаде су вредне
дивљења, има доста дешавања. Срби се и овде окупљају у оквиру српске
самоуправе и цркве, као и у Будимпешти, али у мањем броју и ређе. Што се
тиче школе, пештанска Српска школа, чији смо део, прерасла је у велику
образовну установу са великим бројем ученика, наставника и осталих запослених. Ми смо малобројни, али ми то апсолутно не смета.

Како је Вама лично пало напуштање школе коју сте протеклих
година унапредили на многим пољима?
– На све то што сам урадила за
школу и локалну заједницу гледам
као на извршавање радних задатака.
То је био мој посао и трудила сам се
да га урадим на најбољи могући начин. Такође сам била свесна чињенице да нигде није записано да ћу до
краја каријере бити директор. Једном
човек мора да напусти своје радно
место. Чинило ми се да је ово најбољи моменат. Боље је отићи када си
на врхунцу и свима остати у лепом јединих родитеља и пријатеља наше контаката. Најсрећнији ћемо бити
сећању. Недостају ми колегинице и установе, који имају слуха за наше када будемо имали нашу зграду.
колеге са којима сам имала добру потребе.
сарадњу.
Искористила бих прилику и позваНа недавној свечаности у Сегедила људе добре воље да нам помогну
ну чули смо да ово није трајно
Има ли тешкоћа у послу и које су? у снабдевању наставним средствима
просторно решење за Српску
– Нема посла без тешкоћа. Не бих на српском језику, као и књигама за
основну школу. Шта то заправо
сада набрајала шта нас мучи. Најва- овај узраст; нарочито би нам добро
значи?

жније је да увек има ко да прискочи дошле приче и бајке са много илуу помоћ и да се сваки проблем на страција, сликовнице и лектира за
крају реши. Наилазимо на разумева- први разред.
ње директорке Јованке Ластић, председнице ССМ Вере Пејић Сутор, поКако укратко изгледа план и програм наставе коју изводите?
– Радимо по истом плану и проУЧЕЊЕ КРОЗ ИГРУ
граму као и Српска школа „Никола
Какви су Ваши досадашњи утисци из рада са првом групом деце, која
Тесла“. Једино мало више морам да
је ове године уписана у 1. разред Српске основне школе у Сегедину?
користим мађарски језик, јер три
– Тренутно у школи имамо 6 редовних ученика и 2 ванредна. Првих месец
ученика не знају српски.
дана смо радили на прилагођавању ученика. Најважније је да деца прихвате школу, да им буде пријатно и да кроз игру уче у том периоду. Морам да
Како тече сарадња са ђачким роприметим је да су моји драги ђаци прваци мало живахнији и гласнији него
дитељима и окружењем?
што би требало, али васпитавамо се. Имају способности и мислим да ће
– Са родитељима се виђам свакобити добра генерација.
га дана, желе да сарађују, а са осталим корисницима простора немамо

– Као што је већ свима познато,
купљена је зграда на Тргу Калвин, на
веома атрактивној локацији, одобрена су средства за реновирање, али
још има административних препрека. О томе више знају они који су
директно укључени у реализацију
овог великог пројекта.
Уредили смо живот онако како
нам највише прија. Волимо да одемо
на купање и то нас највише опушта,
шетамо овим прелепим градом, посетимо неку манифестацију које
овде не мањкају. Сваког викенда се
нешто дешава и човек може квалитетно да испуни време.
СНН
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а самом почетку свечаног
отварања поставке, присутне
– међу њима мр Бојана Стојнића, директора Архива Републике Српске, уједно аутора изложбе и Душана
Поповића, председника Удружења
архивских радника Републике Српске – поздравила је Ерика Цифра,
програмски референт бајске Култур-

не палате Бачка. Она је признала да
је ова установа сасвим случајно дошла до изложбене грађе Архива Републике Српске која, међутим, из
другачијег угла приказује историјске
догађаје, везане за избијање Првог
светског рата и саму личност Гаврила
Принципа, члана Младе Босне, југословенске организације, која се залагала за окончање аустроугарске владавине у Босни и Херцеговини.
Након уводних речи, госпођа Цифра је замолила мр Бојана Стојнића,
аутора изложбе и директора Архива
Републике Српске, да укратко представи поставку.
„Атентат револуционарне Младе
Босне на аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда је
догађај који, ето, већ више од стотину
година заокупља пажњу како обичних грађана, тако стручне и научне
јавности. Иако је он у сплету догађаја око 1914. имао споредно значење
– мислим на Сарајевски атентат –
ипак је он био повод Великом, Првом
светском рату. Рату, који је променио
човечанство, у којем су нестала чети-
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Документарна поставка у Баји

„Млада Босна и Сарајевски атентат”
У организацији Архива и Удружења архивских радника Републике Српске, у
Палати културе „Бачка” у Баји, отворена је изложба поводом 100. годишњице
завршетка Првог светског рата

ри велика царства“, рекао је на почетку своје беседе аутор поставке мр
Бојан Стојнић, који је подсетио да је
она први пут приређена 2014. године
поводом стоте годишњице атентата
и избијања Првог светског рата.
За потребе изложбе, како рече директор Архива Републике Српске,
вршена су обимна истраживања у
архивима и билиотекама у Бањалуци,
Сарајеву, Београду, Загребу, Бечу и
Прагу. Изложба, која садржи 38 паноа и 250 каталошких јединица, подељена је на пет међусобно повезаних
тематских целина: 1. Млада Босна; 2.
Завереници и извршиоци Сарајевског
атентата; 3. Сарајевски атентат; 4. Јулска криза; 5. Страдање Срба у Босни
и Херцеговини (како на сам дан самог
атентата, тако и непосредно после
њега).
Мр Бојан Стојнић је подсетио да
је Мађарска четврта држава где се
приказује ова изложба и деветнаести
град. Он је истакао своје задовољство
што је она изложена у предивном
простору Културне палате Бачка и
изразио наду да ће након месец дана

- дотле ће се моћи погледати у Баји
– доспети и у Будимпешту.
Изложбу „Млада Босна и Сарајевски атентат» отворила је Радојка Горјанац, главни саветник при мађарском Министарству за људске ресурсе, која је, говорећи о важности културног повезивања, презентовању
историјских, духовних и верских
вредности једне земље, државе па и
шире регије, указала на значај изградње и унапређења међудржавних и
међуљудских односа.
«Изложба, која нас окружује, приказује стање и атрибуте пред сам
тзв. Велики рат. Велики рат, који је
трајао четири године. Велики рат,
којем у новембру ове године обележавамо завршетак. Не бих се усуди-

ла дати историјску анализу овог
рата, а да тиме истовремено не допринесем бољем упознавању прилика – сматрам да је довољно ако
спомене значајне губитке и милионе
људских жртава. Један живот ништа
не вреди, а ништа није вредније од
једног живота», истакла је Радојка
Горјанац.
Веома богата, садржајна изложба
«Млада Босна и Сарајевски атентат»
која садржи бројне документе, новинске исечке, фотографије – па тако и
слике са судских процеса, односно,
отисака прстију атентатора на престолонаследника Франца Фердинанда – у бајској Културној палати Бачка биће отворена месец дана.
Предраг Мандић

РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА ПОСТАВКЕ
„Слике и ријечи у каталогу сваке изложбе, па и ове наше, посвећене
стогодишњици омладине 'Младе Босне', атентаторима и завјереницима,
извршиоцима Сарајевског атентата на аустроугарског престолонасљедника
Франца Фердинанда, те суђењу атентаторима на атентаторском процесу
Гаврилу Принципу и друговима и страдању Срба на дан атентата и послије
њега, међусобно су усклађене и повезане, тако да се слике гледају, а ријечи
слушају и читају. Колико су слике и ријечи одраз науке и истине, зависи од
научности и спремности приређивача и тумача. Није само стогодишњица
краја престолонасљедника Франца Фердинанда и атентаторске "Младе
Босне" заједничка, него им је заједничка и појава на политичкој сцени.
Случај је хтио да се у току унутрашње кризе у Аустроугарској монархији
– послије револуције 1905. у Русији – појаве Хрватско-српске коалиције у
Хрватској и завршетка десетогодишњег политичког покрета Срба и муслимана (1909) за вјерско-просвјетну аутономију у Босни и Херцеговини, захваљујући подршци престолонасљедника Франца Фердинанда, појаве на власти нове личности, каснији ратници – министар спољних послова Леополд
Бертхолд и шеф Генералштаба Конрад фон Хецендорф. Они су ишли из
кризе у кризу, како у Босни и Херцеговини тако и у Србији, све до престолонасљедникове смрти у Сарајевском атентату на Видовдан 1914, послије
чега је Аустроугарска ушла у рат са Србијом, који је прерастао у Први
свјетски рат“, стоји у каталогу Млада Босна и Сарајевски атентат, који се
завршава следећим речима:
„Током Првог свјетског рата организовано је 17 већих и мањих судских
процеса против особа осумњичених да су имале неке везе са српским и
југословенским организацијама. Они представљају наставак сличних суђења по Босни и Херцеговини од 1909. Од свих процеса за вријеме рата најзлогласнији је био Бањалучки процес, вођен од новембра 1915. до марта 1916.
године“.
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КУЛТУРА

Уметничка изложба у Печују

Српска поезија у Мађарској као инспирација сликарима

И

зложбену поставку отворила је др Милица Павлов,
секретар Печујско-барањског српског удружења, која се првенствено осврнула на веома корисну,
мисионарску културну делатност

Изложба радова насталих у склопу десете Летње ликовне колоније „Круг 360
степени“, под насловом „Савремена српска поезија у Мађарској“, отворена је
у печујском Дому цивилних заједница, у организацији Печујско-барањског
српског удружења и Самоуправе Срба у том граду
Милан Ђурић, један од руководилаца
„Круга“, иначе, в.д директора Културног и документационог центра Срба
у Мађарској. Он је присутне упознао
са радом удружења и подсетио да је
овогодишња летња ликовна колонија
била приређена у Будимпешти.

Милан Ђурић је затим уз сваку
слику, графику дао и објашњење, везано за аутора да би на крају изразио
задовољство што је овогодишња продукција Кругове ликовне колоније
доспела и у Печуј.
П. М.

Изложбу је отворила др Милица Павлов

Удружења уметника „Круг“. Она је у
свом уводном поздравном говору
истакла да је мали број оних народности које се могу подичити сличном
организацијом која окупља младе,
талентоване уметнике радило се то
о сликарима, вајарима, песницима,
писцима, музичарима или другим
уметницима.

Говорећи о мисији „Круга“, др Милица Павлов је подсетила да чланови
овог удружења сваке године где бораве и стварају у оквиру летње ликовне колоније, остављају и дарове,
вредне уметничке радове. У наставку
свечаног отварања поставке, која садржи 28 изложених радова, детаљно
о уметничким делима говорио је

Промоција у Сегедину

Представљене „Дешчанске свеске”
У склопу „Дана српске културе у Сегедину”, у организацији Самоуправе Срба у
Сегедину и Месне српске заједнице, у Српском клубу приређено је
представљање едиције „Дешчанске свеске“, односно културе Буњеваца у Бачкој

Н

а самом почетку приредбе
заинтересовану публику
поздравио је Боривој Рус,
председник Сегединске месне српске заједнице, који је одмах потом у

Боривој Рус

својству главног и одговорног уредника представио и серијал под насловом „Дешчанске свеске“.
У вези са годишњаком беседник
је нагласио да се „Дешчанске свеске“ објављују са циљем да се и већински мађарски народ упозна са
историјатом и богатством културе
Срба у Десци, међутим, најважније
је да се обичаји и традиције српског
народа сачувају од заборава и то у
писаној, штампаној форми. Главни и
одговорни уредник издања је истакао да се научно-истраживачки рад
– који је пре више година покренут
од стране Кристифора Брцана,
председника Културно-уметничког
друштва „Банат“ и њега самог – настави и у будуће, јер још увек има
неисцрпних тема, везаних за српски
народ, које заслужују анализу и публицитет.
О томе сведочи и скорашњи излазак 21. броја „Дешчанских свезака“
који ће бити посвећен црквеним
обичајима, којих има заиста пуно и

– како рече – чувамо и свој идентитет. На крају вечери публика је
имала прилику да погледа и пригодну изложбу, постављену у сегединском Српском клубу.
Било како било, како „Дешчанске
свеске“ тако и породична колекција
Сенада Емре, о којима је гласило
вече, одржано у сегединском Српском клубу, саставни су делови културне баштине, наслеђа који сведоче о прохујалим временима, епохама. И наравно јесу упечатљив доказ
неговања и очувања традиција,
драгоцених вредности свога народа.

завређују да буду представљени широј читалачкој јавности.
У склопу вечери захваљујући Сенаду Емри, студенту Теолошког факултета у Сегедину, представљен је
и живот те култура Буњеваца у Бачкој. Излагач, родом из Суботице, који
се након доласка у престоницу Жупаније Чонград веома брзо прикључио сегединским Србима и активно
учествује у њиховим програмима,
веома детаљно је беседио о поменутој теми, коју је поткрепио и појединим деловима своје изложбене грађе, састављене од разних предмета
породичне оставштине. Фамилијарну колекцију красе свечана одела,
која су се користила само за цркву
или неке свеце, односно, недељу,
женска и мушка ношња, пешкири,
постељине, фотографије, богослужбене књиге те други експонати,
једнаки музејским вредностима...
Сенад Емра је на крају свог излагања подвукао важност очувања и
неговања прошлости. На тај начин Сенад Емра

Предраг Мандић
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Н

ДУХОВНОСТ

а само четири километра од
Беркасова код Шида, у долини, опасан шумом, виноградима и воћњацима, промаља се
новопроглашени женски манастир
Света Петка. Пре тачно деценију, доласком две монахиње из Америке,
почела је обнова цркве и изградња
конака, да би данас у њему боравили
четири монахиње и отац Гаврило који
се давне 1963. године замонашио у
Дечанима.
Фрушка гора која је од давнина
богата светилиштима, последњих 15
година и званично има статус свете
горе, по којој је ушушкано 16 живих
средњовековних православних манастира. Највећи број ових светиња
саграђен је у 15. и 16. веку, када их је
постојало чак 35, а од тог броја 19 се
данас налази у рушевинама. Последњих десет година ова планинска лепотица богатија је за пет нових манастира, а један од њих је и манастир
Света Петка, удаљен два километра
од некадашњег граничног прелаза са
Хрватском, код Бапске.
Игуманија новог манастира „Анисија” каже каже да посао обнове није
био нимало лак, присећајући се тих
почетака и времена када је сестринство јело из једног тањира, док се
манастир уздизао.
- Када смо 2007. године, монахиња
Елисеја и ја стигле, постојала је само
руинирана црква и почетак конака.
Једна тужна и жалосна слика. Није
било струје, а ни воде. Без двоумљења
смо пристале да останемо и полако
смо кренуле у његову обнову. Три месеца смо биле смештене код баке
Мирјане Тадић у селу, код ње смо
ноћиле, а дању смо распремале, чистиле и спремале за почетак радова
- прича мати Анисија, која је пре тога
две и по године боравила у Индијани,
у ставропигијалном манастиру патри-

Фрушкогорска светиња подигнута из рушевина

Нови живот средњовековног
манастира Свете Петке

Највећи број манастира на Фрушкој гори саграђен је у 15. и 16. веку, када их је
постојало чак 35, од којих се 19 данас налази у рушевинама. Међу тим
храмовима заблистао је женски манастир Свете Петке у Беркасову код Шида.
Тек пре једне деценије, доласком две монахиње из Америке,
почела је обнова цркве и изградња конака
јарха Павла, а онда решила да дође
у Србију у један од православних
манастира.
Када су за веома кратко време
успеле да адаптирају две собице, наредних четири године нису имале
струју, већ су користиле агрегат. Али
ни тада се нису обесхрабриле ни плашиле самоће.
- Већ 2009. године из Америке нам
се придружио и отац Гаврило. Годину
дана касније долази моја мајка као
искушеница Мирјана, а она је данас
монахиња Агапија, а 2013. придружила нам се још једна тада искушеница
Катарина, која је сада монахиња
Ефросинија - каже Анисија, која је
родом из Прилепа, а на Божји позив
одговорила је одмах након завршетка Педагошког факултета у раним
двадесетим годинама.
Комплекс манастира чине новоизграђени конаци и црква, у којој се
тренутно изводе радови на фрескама. Црква се, према писаним документима, први пут помиње у другој
половини 19. века, а испод њеног олтара налази се "лековити" и "чудотворни" извор.
Над извором је прво била црква
брвнара, која је 1863. године изгорела,
а касније је подигнута данашња цр-

ква, која је до 2008. била део парохијске цркве у Беркасову. Уклесани натпис на мраморној плочи који потиче
од једног Дубровчанина излеченог од
тешке болести, један је од неколико
натписа захвалности који сведочи о
лековитости ове воде.
Према причи игуманије Анисије,
"чудотворни" извор откривен је дав-

них векова, када је глувонема чобаница у том потесу, који је био доста
сушан, чувала овце. Подигла је икону
пред којом се молила и видела да је
земља мокра. Мало је рашчепркала
и тада се појавио млаз воде. Оног
тренутка када је попила одмах је
проговорила - говори мати Анисија,
старешина овог манастира. 

За нама су велики хришћански празници

Срби прославили Светог Луку и Светог Петра Цетињског
Верници и Српска православна црква обележили су 31. октобра празник Светог Луке, у народу познат као
Лучиндан. Лука је један од четворице јеванђелиста и писац је Јеванђеља по Луки и Дела апостолских.
Истога дана, обележен је и празник Светог Петра Цетињског

П

Свети Лука

Свети Петар Цетињски

разник је у народу познат као
Лучиндан, честа је слава српских православних породица,
а верници га славе и као исцелитеља
и заштитника неких заната. Поштује
се и као заштитник медицине и фармације, болница и апотека, лекара,
фармацеута и болесника.
Светог Луку као свог заштитника
славе и образовне установе, међу којима је и Академија Српске православне цркве за уметност и конзервацију.
Лука се родио у Антиохији Сиријској од родитеља пагана, а хришћанство је примио рано, око 40 године
нове ере. Био је лекар и пратилац Светог Павла, који га је срео у Троади на
свом другом мисионарском путовању.
Свети Лука је хеленистички образован, а Павле га зове „љубљени лекар”,
док стручњаци за Библију у његовим
извештајима откривају смисао за већу
медицинску тачност.

Лука пише с лакоћом, отмено. Пажљивије него остали јеванђелисти,
указује на истовременост Исусовог
живота и тадашњих римских владара,
јер се Исус родио за време цара Августа, док је Јован Kрститељ почео да
делује у доба цара Тиберија.
Верници истога дана славе и Светог
Петра Цетињског. Наиме, Петар Први
Петровић Његош (1748-1830) канонизован је као Свети Петар Цетињски. Према запису владике Николаја, овај светитељ СПЦ је „цео свој живот витешки
посветио своме народу", борећи се да
измири завађена племена и одбрани
земљу од спољних непријатеља. Оба
посла успешно је обавио, а српска црква и народ посебно славе његову
победу над Наполеоновом војском у
Боки и Далмацији. Године 1784. постао
је митрополит и господар Црне Горе,
али је живот наставио у монашкој келији где се и упокојио 1830. године. 
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Будимпешта, 1. новембар 2018.

Матица окупила студенте србистике и лекторе из расејања

С

еминар слависта у Београду
трајао је од 1. до 21. септембра.
Студенти и лектори били су
смештени у Студентском дому ”Рифат Бурџевић”. Првога дана полагали
су тест ради распоређивања по лекторским групама, према степену знања језика. Проф. Александар Милановић је одржао заједнички час о
славеносербском језику.
Другог дана скупа, учесници су
отпутовали у Деспотовац, прошетали
градом и обишли манастир Манасију, задужбину деспота Стефана Лазаревића. Студенте је пратила проф. др
Гордана Јовановић, која је испричала

Семинар српског језика,
националне књижевности и културе
Наш репортер боравио је на тронедељном скупу студената који изучавају
српски језик и књижевност на универзитетима изван Србије, као и српских
лектора ангажованих у иностранству. Семинар је по 48. пут одржан на
Филолошком факултету у Београду, а окупио је студенте и лекторе из 18
земаља, са циљем да усаврше познавање српског језика и допуне
своја сазнања о нашој култури и традицији
Вишеграду, а присутне је поздравио
и домаћин Емир Кустурица. Следећег
дана, након јутарњег предавања о
Иви Андрићу, група је кренула назад
за Београд,
Током боравка у Београду била је
организована посета Белом двору, у
плану је била и посета Народној библиотеци Србије, али због трагичне
несреће која је задесила библиотеку,
посета је била отказана.
Како је време текло, тако су се учесници боље упознавали и стварали
нова пријатељства.
”Чује се да сви међусобно причају
српски. То нам је најважније. Имамо
учеснике којима је српски матерњи
и добро је да комуницирају на српском са осталима. Видан је напредак,
а научи се и понека реч на језику
нових пријатеља”, изјавила је за наш
лист секретар МСЦ-а, мр Снежана
Кутрички.
Пре растанка организована је заједничка посета Матици српској у
Новом Саду, где је слависте дочекао
и са Матицом упознао др Жарко Димић . Пут је настављен ка Сремским

све важне детаље о манастиру. Уследила је посета задужбини кнеза Лазара, манастиру Раваница. За многе
учеснике ово је била прва посета
Србији и српским манастирима.
Скуп је 3. септембра званично отворила декан Филолошког факултета,
проф. др Љиљана Марковић, објаснивши значај оваквог скупа, а пријатан боравак у Београду пожелео је
свима и заменик Међународног славистичког центра (МСЦ), др Бошко
Сувајџић.
Након предавања, формиране су
групе и започеле су лекторске вежбе,
као и курсеви за усавршавање лектора. У оквиру конверзацијских вежби,
учесници су могли да вежбају са својим лекторима и осталим учесницима, а усвојено знање вежбали су и
током посета граду. Свакога дана
одржаван је „Курс народних песама
и игара“, или „Мала школа рокенрола”. Поред тога, за лекторе је одржан
специјални курс за усавршавање.
Сваки радни дан почињао је заједничким доручком у студентско дому,
а затим су у јутарњим часовима одржавани факултативни курсеви. Могло се бирати између језичког и књижевног курса. Програм посета је такође, био богат.
Прве недеље учесници су посетили: Катедру за српски језик и књижевност, Музеј Николе Тесле, Институт за
српски језик, Институт за књижевност, Вукову и Доситејеву задужбину.
Првог викенда учесници су кренули на екскурзију у Бранковину, у са-

ЕДУКАЦИЈА

радњи са Задужбином ”Десанка Макцимовић”, где су посетили гроб наше
велике песникиње и положили венац
у њен спомен. У старој школи наше
песникиње, где је и сама учила, одржан је час о поезији Десанке Максимовић.
Група је посетила и Народни музеј
у Ваљеву, видели поставку ”Сеча кнезова” у музеју, а затим и ”Муселимов
конак”, зграду и подрум у којем су
били заточени Алекса Ненадовић и
Илија Бирчанин.
Пут је настављен ка Вишеграду.
Смештај и часови су били организовани у Андрићграду, па су учесници
могли да доживе како се живело у
Андрићево време.
Предавач Бошко Сувајџић, одржао
је предавање под називом „Народна
књижевност у настави за странце”, а
проф. др Зона Мркаљ је поред свог
предавања о настави српског језика
у дијаспори, желела да од учесника
сазна како се обавља настава у појединачним земљама. Одржан је и
округли сто под називом ”Српски језик у настави у иностранству”.
Дуго очекивани тренутак је била
посета мосту Мехмед-паше Соколовића, о којем пише нобеловац Иво
Андрић, у свом чувеном делу ”На
Дрини ћуприја”. Студенти су били
одушевљени једним од најмонументалнијих дела архитектуре које је
насталао у раздобљу од IV до XIX
века, у Босни и Херцеговини.
У вечерњим сатима дружење је
настављено уз хармонику и песме о

Карловцима, са посетом патријаршијском двору.
Претпоследњег дана учесници су
полагали завршни тест, а скуп је окончан заједничким часом свих лекторских група, финалом Курса народних
песама и игара и Мале школе рокенрола, а обављена је и анкета о утисцима.
После поделе сведочанстава проф.
др Бошко Сувајџић се захвалио свим
лекторима, професорима и људима
који су допринели одржавању овог
скупа, руководству Филолошког факултета и других институција које су
биле укључене, а славистима поручио:
„Дођите нам поново и све оно што
је било лепо понесите са собом у земље у које идете. Срећан пут желим
свима и надам се ће мо се опет видети!”.
Задовољство радом на завршној
церемонији 48. Скупа славста, изразила је и Снежана Кутрички, уз поруку да МСЦ увек стоји на располагању
свим славистима.
Деспот Савић

ПОСЕТА ВУКОВОМ РОДНОМ КРАЈУ

Током друге недеље боравка у Србији слависти су посетили Народни
музеј, Музеј Иве Андрића и Војни музеј. Наредног викенда кренули су за
Тршић, родно место Вука С. Караџића, а обишли су и манастир Троноша, у
којем се школовао Вук. Учесници су били смештени у Образовно културном
центру „Вук Караџић” у Тршићу, који је недавно, уз помоћ Владе Републике
Србије, у потпуности обновљен. Затим је следила посета радионици старих
заната, а на самом крају посета Вуковој родној кући. У Тршићу је био у току
85. Вуков сабор; одржана су бројна предавања о Вуку и његовом раду. Слависти су послушали и предавање проф. др Алесандра Јеркова на тему
„Српско-јеврејска и српско-мађарска књижевност у XX веку”, а увече је
одржано „Вече нација”. Пред повратак у Београд слависти су учествовали
на завршној свечаности 85. Вуковог сабора.
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С

ваки одлазак у вртић је пријатан. Посетиоцу се некако
испуни срце лепотом дечјих
лица, њиховим смехом и грајом, радујем се и дивној маштовитости којом они, са својим васпитачима, уређују паное. Колико ту има ведрине и

спретности и колико радости када
својим ручицама нешто направе, па
тај рад буде изложен да му се сви
диве, а нарочито маме и тате када
дођу по њих.
Затичемо мир у ходнику и њиховим собама. Било је време за спавање; једни су спавали а други жмурили
глумећи да спавају. Откривало их је
тек једно отворено око, којим вирну
да виде ко им је дошао у посету.
Повод за нашу посету били су нови
излети средње узрасне групе „Пужићи“ и предшколаца по имену „Јежићи“. На полицама испред једне собе
стајале су теглице зимнице. Била је
спремна туршија и шарена салата, а
врата је красило пресовано јесење
лишће у разним бојама. Васпитачица
Ивана Шимпрага нам је поносно испричала како су малишани пре два
дана били на Лехел пијаци да виде
јесење плодове воћа и поврћа. После
тога су сами сецкали купус, паприку,
шаргарепу и карфиол, и слагали у
теглице које су донели од куће. Преливали су их маринадом од воде,
сирћета, соли и шећера. Поклопцима
су чврсто затворили тегле. Прва зимница!
„Били су пресрећни док су то радили. Наравно, доста тог поврћа су и
погрицкали; све што није могло да
стане у теглице. Деца јако воле ручни

Јесењи излет полазника Српског забавишта

Повратак „Пужића” и „Јежића” природи
Повод за нашу посету Српском забавишту у Будимпешти, били су нови излети
средње узрасне групе „Пужићи“ и групе предшколаца под називом „Јежићи“.
Оба излета била су везана за природу и њене јесење чаролије

рад и ми се трудимо да га код њих
максимално развијамо. При томе, они
увек имају понеку занимљиву идеју,
развија се машта, али и мануелност.
Када смо све завршили, рекла сам им

kert) у oсмом кварту. Ова ботаничка
башта припада Универзитету ЕЛТЕ
(Етвеш Лоранд), а популарна је не
само због великог броја егзотичних
биљака, већ и због тога што се део

да ће свако своју теглицу носити
кући, али да морају да сачекају три
дана да се сједине укуси. Одмах су
се сетили како би било лепо да се
отвори у недељу када су код куће сви
на окупу, и када мама спрема лепши
ручак: „Е, то би било добро, да тада
мама отвори нашу салату“, готово у
глас су се сви сложили са предлогом.“
Старија група, предшколци „Јежићи“, су у среду, 17. октобра ишли у
ботаничку башту Фивескерт (Füvész-

радње једног давног романа за децу
„Дечаци Павлове улице“ (A Pál utcai
fiúk, 1907.) мађарског писца Ференца
Молнара, управо овде одвијао.
Васпитачица Виолета Станчић нам
је дочарала тај излет:
„Претходно смо обрађивали тему
јесени и била је то одлична
прилика да идемо у природу да скупљамо лишће у
парку, да разговарамо о
разноликој лепоти природе
и о томе који лист ком дрвету припада. Причали смо
о листопадном и зимзеленом дрвећу, о биљкама и
животињама које се спремају за наступајућу зиму.
Ова ботаничка башта је
позната и по стогодишњим,
дивовским стаблима четинара. Деца су била пуна
питања. Сви смо уживали у
благом јесењем сунцу, у
обиљу топлих боја, у језерцима са локвањима и рибицама прекрасне ботаничке
баште, која је право рајско
језеро усред Пеште. Скакутали су баш као прави јежићи, истраживали природу, грлили дрвеће, мирисали цвеће, пипкали црвене
бобице ватреног грма, који
их је подсећао на божићне

Представа у Српској школи

Насредин Хоџа на Тргу ружа

С

рпско позориште у Мађарској је 19. октобра гостовало
у Српској основној школи и
гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти. Нова свечана сала је за тили
час претворена у позоришну сцену
са лепом декорацијом која је дочарала егзотику источњачких варошица. Глумци су овом приликом приказали веома занимљиву, хумористичну и поучну причу о Насредину
Хоџи, познатом јунаку блискоисточних и балканских народа.
Деца су уживала у лепим народ-

ним песмама и у интересантној причи, а надасве у веома вештој глуми
драмских уметника нашег позоришта, на челу са директором Миланом
Русом. Током преподнева представу
су одгледали основци, док су у раним
поподневним часовима у причи о
Насредину Хоџи уживали ученици 9.
разреда гимназије.
Ђаци су са одушевљењем аплаудирали у знак захвалности и пожелели да наши глумци што чешће наступају у нашој школи на Тргу ружа.
Драгомир Дујмов

аранжмане, ослушкивали жубор потока. У затвореном делу ботаничке
баште смо се сусрели са тропским
биљкама, палмама, фикусима, бамбусима, кинеском дуњом и јапанском
јабуком. Деци се распламсала машта,
као да су у џунгли коју су видели у
сликовницама и на цртаним филмовима. Били су узбуђени као да су дошли код Моглија, те и сами постали
јунаци „Књиге о џунгли“. Видели смо
минијатурни бонсаи и мноштво необичних кактуса.
У повратку смо ишли пешице до
забавишта. Оваква рекреација већини деце прија, али су неки гунђали:
„Ја имам морску болест, не могу да
ходам“. Или: „Мама и тата ми кажу
да сам размажено дериште, али ја не
волим да ходам. „И поред свега смо
успешно прешли нашу маршруту. Био
је то нови изазов и још један незабораван доживљај. Са природом је увек
тако.

„Јежиће“ воде васпитачи Марко
Гажић, Виолета Станчић и неговатељица Агнеш Рац Кајтар, док су за
„Пужиће“ задужени васпитачи Ивана
Шимпрага, Вера Кривачевић и неговатељица Гордана Милисавић.
Славица Зељковић
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Будимпешта, 1. новембар 2018.

Доживљаји пештанских гимназијалаца

Путописна слика Сентандреје
Одељење 10.б Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, са разредним
старешином Јеленом Ђурић и професором Лазаром Которчевићем, посетило је
Сентандреју. Био је то један занимљив огледни час из географије,
историје, народописа и књижевности

М

ала дружина из Будимпеште
имала је излет и доживљај
који је вредан да се забележи.
Ученице, Борислава Цуцић и Невена
Деспотовић су преузеле улогу туристичких водича и наратора. Повремено су тражиле да се застане на неком
тргу, поред крста, цркава и здања да
би испричале причу везану за тај део
Сентандреје. По једном црквеном
документу из 1146. године први пут се
спомиње име места. Почетком 13.
века на малом узвишењу, насеље добија прву цркву Св. Андрија.
Условно речено, новија историја

Сентандреје почиње 1690. у време
Велике сеобе, под вођством патријарха Арсенија III Чарнојевића. Тада је
до Сентандреје стигло око 6000 избеглица пред Турцима. На пропланцима
поред Дунава почели су да граде
куће од дрвета. Карловачким миром,
1699, они се нису вратили у завичај.
Основали су према свом пореклу и
местима старог завичаја градске четврти, а свака заједница почела је да
гради своју цркву. Тако је с временом
варошица добила седам православних храмова.
Најпре смо посетили Саборну (Ус-

пенску или Београдску) цркву која је
највећи и најлепши културни споменик. Иконостас ове цркве је пример
најбоље дуборезачке вештине у рококо стилу. У порти је Владичански
двор и Црквено-уметничка и научна
збирка Српске православне епархије
будимске. Ту смо видели драгоцености, црквене реликвије, вредне књиге
и документе. Затим смо се задржали
код Српског еснафског крста, на главном тргу. Изграђен је од руменог мермера богате рококо резбарије са
украсима од кованог гвожђа. Направили смо неколико заједничких фо-

НЕВЕН
тографија испред крста који је под
заштитом УНЕСК-а, као споменик
светске баштине. Застали смо поред
спомен-плоче са именом Вука Караџића који је боравио у овој варошици.
Невероватан је осећај када си ту, у
Мађарској, а осећаш велику присутност своје домовине. Колико апсурда
и колико различитих сеоба је наш
народ доживео у прошлости. И још
их увек доживљава.
Успут смо наишли на родну кућу
Јакова Игњатовића, књижевника српског реализма и на Препарандију где
је првобитно била српска основна
школа од 1797. а потом од 1812. до 1816.
прва српска учитељска школа која је
касније премештена у Сомбор. Видели смо и крст цара Лазара који је
постављен на месту где је у Великој
сеоби, по доласку у Сентандреју, била
саграђена мала црква од дрвета, у
којој су биле смештене мошти цара
Лазара. Данас се његове мошти налазе у манастиру Раваница. Шетали смо
калдрмисаним сокацима cентандрејским, загледали лепе виноградарско-занатске куће, раскошне дрвене капије, високе кровове на чијим таванима се складиштила роба, украсе на
фасадама, дивили се бројним грбовима који сликовито говоре чиме су
се некада Сенадрејци бавили. Излет
је био пун погодак. Спојили смо све
лепо што се могло доживети. Понели
смо и једно меланхолично осећање
да су Срби овај градић створили, ту
живели, рађали се и умирали.
Имали смо жељу да навратимо и у
„Српску кафану” коју држи Сентандрејац, Миле Маргаритовић, која је
на самој обали Дунава, у близини
крста цара Лазара, али то смо оставили за други пут јер баш тог дана у
овом популарном ресторану, било
све пуно. Професори, хвала вам, било
је предивно. Надамо се неком новом
излету са вама.
Невена Деспотовић, 10.б

Бруцошијада 2018.

Необична добродошлица за млађе другове

П

онедељак, 8. октобар 2018, за
наше бруцоше представљао је
право изненађење. На почетку
тога дана нису знали шта их чека. Пре
првог часа нису видели никакву декорацију, није било светала, звучника,
и понадали су се да Бруцошијада још
није почела. Али, након првог часа
ходници школе претворили су се у
црвени тепих, ђаци су били окружени
фотографијама познатих личности,
бруцоши су ушли у један нови свет и
постали нове звезде „SOŠIGWOOD”-а!
Свечано отварање Бруцошијаде
почело је пресецањем црвене траке,
а затим су бруцоши излазили на „сцену” која је била постављена на школском дворишту, где су изводили разне
кореографије које смо им ми, десетаци, припремили. Уз музику, смех и
забаву направили смо сјајно отварање.
Другог дана, у уторак, 9. октобра
2018, наше звезде (СОШИГ МОДЕЛИ)
су се опробале у улози модела. Дечаци су имали задатак да глуме и да се
обуку као женски модели, а девојчице као мушки. Уз нашу „помоћ”, бру-

цоши су били нашминкани и дотерани за модну писту. По њој су шетали
подељени у групе, на крају су позирали, као прави супермодели. Наравно, успут су били ометани од стране
десетака, шминкани и заустављани.
Трећег дана, (ПЛЕСОМ ДО СНОВА),
деветаци су били подељени у групе
и на сваком одмору плесали су различите врсте плесова и такмичили
се. Хип-хоп, балет, танго, ча-ча-ча, модеран плес, трбушни плес, и на крају
завршни плес са доделом медаља и
посебних награда у виду крофни.
Четвртог дана наши драги бруцоши имали су последњи изазов пред
собом. После школе са десетацима
су ишли на разна места по Будимпешти. Тамо су извршавали многобројне задатке, играли игре, пуштали
музику, упознавали се, и на крају се
почастили соком. Сви су се лепо забавили и заиста се зближили једни са
другима.
Петог и последњег дана, 12. октобра 2018, нове Сошигвудске звездице
су предвече имале доделу завршних
и најбитнијих награда – прозивки. Уз

камере, светла, црвени тепих и позорницу, наша сала физичког васпитања
је одавала прави утисак „Hollywood”а! Након прозивки десетаци и деветаци су се одлично забавили на журци,
а касније и разменили утиске.

Похвала за ученике који су се највише ангажовали око организације и
који су помогли да ова Бруцошијада
испадне тачно како се и планирало:
Вељко Круљ, Јована Ђошић, Ања Поповић, Александра Поповић, Јована
Жугић, Софија Цветковић, Мила Божић, Ана Русмир, Јаков Иваница.
Јована Жугић, 10.ц
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

У

возу завлада добро распложење.
- Како сте само све то тако
лијепо научили да декламујете,
господине
потпоручниче! – прозбори са признањем у гласу Крсто Сујић.
- Хвала ти, Крсто, брате! То ми је
посао. Ја сам по струци учитељ. Одувијек сам волио да читам и да памтим
лијепе ствари – узврати потпоручник
Вакањац.
- А ди се родио тај гроф Сава? –
упита Туна Ижипац.
- Колико ја знам, рођен је близу
Гацка, у Херцеговини – одговори Вакањац, па настави: - А знате ли по чему
је још славан тај наш Сава Владиславић?
Сви ћутке бленуше у њега.
- Кад је гроф Владиславић једном
приликом шетао стамболским сокацима, на неком тргу угледа пијацу
робова. Одмах одлучи да свом владару на поклон купи једног Африканца.
Тако гроф Сава императору Петру
Великом поклони Ибрахима, који је
доцније покрштен. Након извјесног
времена Ибрахим, сада већ Абрахам,
постаде миљеник руског цара. Тада
још нико није могао предвидјети да
ће једнога дана потомак, праунук тамнопутог Абрахама Петровича Ханибала, ненадмашни Александар Сергејевич Пушкин, постати велики руски
пјесник!
- Ма куд поглеђеш, ми Срби смо
увик на првом мисту! – одушевљено
примети Миша Ћатић, родом из Сантова.

ЖИВОТНИ СТИЛ

И

ако можда из месеца у месец
верно записујете све трошкове
и новчане обавезе, верујемо да
се већина вас често пред крај месеца
нађе у финансијској кризи. Ипак, постоји решење и за овај проблем.
Решите се непотребног трошка
Размислите на шта све трошите
новац. Покушајте да се сетите једне
ствари, попут претплате на часопис,
на коју сваки месец трошите одређену своту, а није вам нужна. Ако се
одрекнете једне, биће вам лакше у
будућности да се одричете и ствари
за које сте мислиле да без њих не
можете. Размислите на шта тачно
трошите новац и одлучите шта вам је
нужно, а шта не.
Поделите трошкове с партнером
Ако ваша пријатељица има претплату на неки музички или филмски
сервис, нема потребе да и ви имате

Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (32)

O српском грофу и Пушкиновом прадеди
Кад је гроф Владиславић једном приликом шетао стамболским сокацима, на
неком тргу угледа пијацу робова. Гроф је Петру Великом поклонио једног
тамнопутог роба. Тада још нико није могао предвидети да ће једнога дана
потомак тог роба, Александар Сергејевич Пушкин, постати велики руски песник
- Ништа брез нас! – закључи задовољно Жарко Ристов.
У возу се попут мелема на душу
рали одушевљење, национални понос и задовољство. Неко се дохвати
тамбурице и поче да свира.
Сат-два по одласку из Иркутска,
угледавши широку, непрегледну замрзнуту пучину, добровољци поскакаше са својих места. Вагоне запљусну узбуђење. Радосно су клицали:
„Море! Море!”
Сви једва дочекаше да угледају
морску обалу. Потпоручнику Вакањцу је тешко полазило за руком да
смири војнике. Објасни им да је то
Бајкалско језеро и да до Жутог мора
има још доста да се путује.
Последње руско место пре преласка кинеске границе беше град
Чита. Добровољцима је било дозвољено да напусте воз и да себи купе
намирнице и ситне потрепштине. Ледени ветар беше стравичан. Минус
тридесет степени. Срећом па руске
железничке станице беху добро снабдевене намирницама, неизоставним

купатилима и вазда врућом водом за
- Први пут чујем за тако штогођ –
чај.
изусти Жарко Ристов. (...)
Вративши се у вагон потпоручник
Драгомир Дујмов
Милан Вакањац под пазухом са чврстом белом полугом од млека повика:
„Еј, браћо моја, ово чудо још нисте
видјели! Овдје се млијеко на аршин
продаје! За рубљу можете да купите
цијелу-цјелцату печену ћурку! То
нема нигдје на свијету!” Усхићено је
потом говорио и о свом сусрету са
руским староверцима.
- Никад до сад нисам чуо за те староверце! Одакле су сад ти изникли?
– чудио се Љуба Жебељан.
- Брате мој, Љубо! То су руски хришћани који се држе старих књига и
обреда, и не прихватају никакве измјене и новотарије. Они су представнци некадашње средњовјековне Руске
православне цркве. Старовјерци се и
данас крсте само са два спојена прста. Средњи и кажипрст спојени представљају двије Христове природе –
божанску и људску, док преостала три
прста спојена испод њих упућујући Абрам Ханибал, прадеда
Александра Пушкина
на Свету тројицу.

Лакше је него што мислите:

Научите да боље располажете
сопственим новцем
Располагање месечним буџетом није лак задатак. Постоје, међутим, мали
трикови који би могли знатно да побољшају начин на који располажете
новцем и ослободе вас непотребне кризе, како бисте
мирног ума дочекали следећу плату
свој одвојени рачун на истом сервису.
Једноставно је замолите да вас дода
на свој рачун како бисте од следећег
месеца делиле трошак. Такође, размислите о куповини намирница и да
ли заиста и ви и ваш цимер треба да
купујете одређене ствари дупло или
једноставно можете да поделите тро-

ШОПИНГ НИЈЕ СМИСАО ЖИВОТА

„Kуповина је постала рекреативна активност“, каже мр Арсо Вучевић,
социјални психолог. „Људи сада схватају шопинг као разоноду. Сада је све
питање идентитета, статуса, рекреације и дружења, чак и смисла људског
живота.“ Не тако давно, терапија куповином је била један од блиставих,
нових концепата који су могли да нам освеже живот. Тако, када смо куповали, осећали смо се срећно јер је наш ум регистровао узбуђење. Били смо
још срећнији када су се појавили тржни центри и наше могућности се
мултиплицирале. А, тада је све некако измакло контроли. Од „Мислим, дакле
постојим“, стигли смо до „Kупујем, дакле постојим“.
Према томе, куповина је оно што упражњавамо када нам је досадно,
када смо уморни, нервозни, срећни или само хоћемо да „радимо нешто“, а
не знамо шта. „Kуповина побеђује или, у најмању руку, обмањује досаду, али
не само зато што попуњава слободно време. Потрошња је вежба за наду,
наду за више среће, више лепоте, виши статус, више забаве“, речи су психолога Вучевића.

шак једне ствари. На почетку би вам
се то могло учинити као занемарива
свота, али када збројите колико бисте
на те ствари потрошили годишње,
изненадићете се.
Плаћајте готовином
Покушајте што чешће да плаћате
готовином. Када физички видите новац који вам је остао, лакше ћете доносити одлуке о куповини него када
плаћате картицом с којом врло лако
можете да се занесете и
потрошите знатно више
него што сте планирали.
Размислите када бацате ствари
Пре него што одлучите
да нешто баците или поклоните некој даљој родбини, размислите можете
ли да продате ту ствар.
Данас постоји заиста много страница које пружају
услугу продаје половних
и нових ствари. Такође,
немојте се стриктно држати датума истека рока

хране. Ако на некој намирници стоји
да је "најбоље употребити до" одређеног датума, то значи да би и неколико дана након проласка тог датума
та намирница могла бити у савршено
добром стању. Такође, немојте да купујете исту ствар у великим количинама јер бисте се могли брзо да се
заситите и пустите остатак да труне
у фрижидеру или једноставно заборавити да имате залихе. 
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Будимпешта, 1. новембар 2018.
Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ВЕЧЕ СА КУД-ом „РУЗМАРИН“

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

4. новембра 2018. у 17.00 ч.

До 3. новембра 2018.

3. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 ч. - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне
песме и народне музике
8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

На репертоару:
Игре и музика из
јужнословенских крајева
Адреса:
Művészetek Háza
Pilisvörösvár, Fő u. 127.

VII ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА У
КАЛАЗУ
10. новембра 2018. у 19.00 ч.
Адреса:
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár
Budakalász, Szentendrei út 9.

ИНФО СЕРВИС
САСТАНАК ПРЕДСЕДНИКА
МЕСНИХ СРПСКИХ САМОУПРАВА
У четвртак, 22. новембра 2018. године у 11.00 часова, биће
одржан састанак председника месних српских самоуправа у Мађарској. У оквиру дневног реда присутни ће
имати прилику да послушају излагања српског посланика
у Мађарском парламенту Љубомира Алексова, председнице Самоуправе Срба у Мађарској Вере Пејић Сутор,
председника Српске самоуправе Пештанске жупаније
Петра Крунића и председника Српске самоуправе у
Будимпешти Борислава Руса. На састанку ће бити
размотрена и актуелна питања везана за функционисање
месних српских самоуправа.
Адреса: Улица Микше Фалка бр. 3/2-1
Српска народносна самоуправа у Сегедину и Месна српска
заједница организују

СРПСКИ БАЛ У СЕГЕДИНУ
КОНЦЕРТ ГРУПЕ „БРАНКА ТРИО“

10. новембра 2018. од 19.00 ч.

15. новембра 2018. у 20.30 ч.

Програм ће бити одржан
на десној обали Тисе, на броду
„TISZA RIVER RESTAURANT & LOUNGE HALL“
(Felső-Tiszapart a két híd között a Tisza folyó jobb partján)

Наступају:
Бранка Башић, Чаба Цирјак, Слободан Вертетић
Адреса:
Lumen Kávézó
Budapest, VIII Horánszky u. 5.

Међународна изложба фотографија

WORLD PRESS PHOTO 2018
Поставка обухвата 134 фотографије
аутора из 125 земаља
Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, VIII Múzeum krt. 14-16.

КОНКУРСИ ЗА НАЦИОНАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ

За добро расположење побринуће се оркестар
„БАЧКИ ТАМБУРАШИ“ из Суботице
Улазнице са вечером: 5000 фт.
Вечера: богат шведски сто
Резервисати се може до 30. октобра 2018.
Јелена Фаркаш (Сеја): + 36 20 952 01 28
Боривој Рус: +36 70 451 42 34

Историјски музеј Будимпеште, Галерија Матице српске
(Нови Сад), Музеј Српске православне епархије будимске
(Сентандреја) и Српски институт (Будимпешта) срдачно
Вас позивају на свечано отварање изложбе

СРПСКА САБОРНА ЦРКВА
У ТАБАНУ
Трагом нестале Српске вароши у Будиму
8. новембра 2018. (четвртак) у 16.00

Државни секретаријат Владе Мађарске за верска и
питања националних заједница, објавио је конкурсе за
финансијску подршку програмима и активностима
организација које окупљају припаднике народности.

Учествују:
Камерни ансамбл „Орфелин“ (Нови Сад) под управом
Тамаре Адамов Петијевић, уметници Српског
позоришта у Мађарској

Укупно су расписана четири конкурса за 2019. годину, за
различите области и категорије потенцијалних корисника
средстава, са детаљно образложеним циљевима и информацијама о висини средстава за која се конкурише,
потребној документацији, роковима за подношење пријава и другим неопходним подацима.

Адреса:
Барокна дворана Музеја у тврђави Историјског музеја
Будимпеште
1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota, E épület

Увид у текстове конкурса заинтересовани могу добити
на интернет страници: bgazrt.hu

Реализацију изложбе омогућили су:
Град Будимпешта, Министарство за људске ресурсе
Мађарске и Српски институт
Свечано отварање помогли су:
OTP Bankа, Српска самоуправа у Будимпешти, Српска
самоуправа у Зуглоу и Самоуправа Срба у Мађарској

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  На захтев издавача листа, уредништво не лекторише текстове појединих аутора из Мађарске, што значи да одговорност за стил, језик и објављене чињенице
преузима аутор.  Финансијер: Министарство за људске ресурсе Мађарске (Emberi Erőforrások Minisztériuma)  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције: Nagymező u. 49,
1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat Hivatala, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com  Web:
www.snnovine.com  Графички прелом листа: Карољ Сабо  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у
електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су
2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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Књижевно-историографско вече у Сегедину

Значајне коцкице из мозаика
наше бурне прошлости

О

рганизатори традиционалне манифестације
предвођени Јеленом Фаркаш Сејом, руководиоцем Сегединске српске народносне самоуправе и Боривојем Русом, председником Сегединске месне српске заједнице, сваке године упућују позив браћи с циљем да они својим
излагањима обогате програмску
понуду „Дана српске културе у Сегедину“.

У последњих неколико година, гостовања књижевника Драгомира Дујмова
и његовог брата, историчара Милана Дујмова, постала су саставни део „Дана
српске културе у Сегедину“, па је тако било и овога пута. Уз помоћ својих
гостију, присутни су се подсетили српских породичних имена у Мађарској, као
и јереја Милоша Апића, главне личности романа „Под небом боје пурпура“

Милан и Драгомир Дујмов

Тако је било и овај пут, тачније,
18. октобра када је у сегединском
Српском клубу одржано заједничко вече двојице културних неимара, који су заинтересованој публици дочарали незаборавне историјске и књижевне тренутке.
Дружење са сегединском публиком након уводних поздравних
речи Боривоја Руса, председника
Сегединске месне српске заједнице, својим предавањем о српским
презименима у Сегедину отворио
је историчар Милан Дујмов. Он је
на тај начин многобројној публици
обезбедио увид у своја најновија
истраживања, која обухватају истраживања и обраду презимена
Срба у Мађарској!
Ваља рећи да се најновији научни подухват вредног истраживача
српске прошлости у Мађарској
темељи на турским изворима, др-

жавним пописима и матичним
књигама, а временски је обухваћено пет векова: од XVI до XX века.
Милан Дујмов је аудиторијуму
открио да је трагајући за српским
презименима у Сегедину, успео да
дође до 250 презимена. Он је, наравно, споменуо и неколико породичних имена као што су Аврамовић, Дамјановић, Бајац, Арађанин,
Темишварац, Сенћанин, Абаџија,
Ћурчија, Говедар, Поповић и друга.
Познати историчар нас је информисао да је научно-истраживачка област, у коју је упливао,
прилично широка, пуна података
и ако би требао да сумира резултате своје досадашње делатности
у овој тематици, онда је стигао на
отприлике половину пута.
Објављивањем романа „Под небом боје пурпура“ Драгомир Дујмов је стигао до краја једног спе-

цифичног пута истраживања и
документаристичко-књижевног
приказа судбине, страдања мученика, блаженопочившег јереја Милоша Апића, пароха сантовачког.
Драгомир Дујмов је своју читалачку публику у Сегедину путем
одломака из књиге одвео у литерарни космос, сферу имагинарног,
у једно време и простор, који су
невидни и нечујни, али ипак стварни. Зналачки, просто свесно, аутор
је одабрао пет инсерата, који су
након читања оставили упечатљив
траг у психи аудиторијума, наиме,
у документаристичко-књижевном
опису животних фрагмената мученика, страдалника публика је добила пет дирљивих прича. А малтене
је сигурно да је након окончања
вечери код многих избила ерупција знатижеље, тј. жеља, воља да се

упознају и са осталим деловима
биографске приче људске и духовничке мисије јереја Милоша Апића.
Који је „мучки убијен руком свог
крвника, у свему недовршеног човека (под стварним) именом Јанош
Нађ. Без суђења, убијен, на правди
Бога, хицима у потиљак. Догодило
се то у сам освит 12. априла 1941.
године, само који час пред почетак
„Олује над Бачком”.
У сваком случају, вече Милана и
Драгомира Дујмова у сегединском
Српском клубу прохујало је за тили
час. И било је веома посећено, успешно. Уједно је потврдило да су
наши људи љубопитљиви, жељни
занимљивих научно-истраживачких тема и литерарних радова, који
се базирају на историјској прошлости српског народа у Мађарској.

РОМАНСИРАНА СУДБИНА
ЈЕРЕЈА АПИЋА
„Роман је највећим делом остварен у форми извештаја, предочавањем
чињеница о оном најбитнијем, испричаног/исписаног гласом/руком свезнајућег наратора, као да су то белешке, све по датумима, из дана у дан, о
кључним а драматичним призорима током три последња дана земног живота јереја Милоша Апића (рођеног у Помазу, 3. јула 1914 – убијеног у Сантову, 12. априла 1941), православног свештеника у Сантову, села на самој
мађарско-српској државној граници, и данас међашног. Све фрагмент по
фрагмент, уланчавањем многих прича протканих и збиљом и фантастиком,
пресном јавом и фикцијом, горчином слутњи из сна изнетих, наставља се
она тек „однекуд, из давнина знана нам прича”. Прича сва у знаку поновљивости муке и страданија на Голготи. Повесница саткана од фактографског
предочавања чињеница везаних за догађај који се доиста збио, али темпоралним укрштањем и многих других прича о људима и догађањима битним
за осветљавање биографије централног лика“, пише познати књижевник и
књижевни критичар из Сомбора Давид Кецман Дако, у рецензији књиге
Драгомира Дујмова.

СРПСКЕ

НЕДЕ ЉНЕ

НОВИНЕ

П. М.

