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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Ко води главну реч у највећој српској странци?

Председник се не одриче утицаја у партији коју је основао

Н

ико не улази у политику са намером да буде „енглеска
краљица”, коментар је политичког аналитичара Драгомира Анђелковића када објашњава да је политички разумљиво и људски схватљиво да се нико не одриче утицаја
тако лако. Па неће ни председник Србије Томислав Николић. Он је – речима да би Српска напредна странка
стала ако би се посвађао са актуелним лидером Александром Вучићем
– дао до знања јавности Србије да и
после годину и по дана откако је
поднео оставку на место председника СНС-а, није изгубио утицај у њој.
Чак се чини и да се полако враћа на
страначку сцену, појављујући се у Врбасу баш пред крај предизборне кампање и сврставајући се уз своје напредњаке у оцени да је време да
Бојан Пајтић оде са власти у Војводини.
Подсећања ради, на сличан начин
као у Врбасу, појавио се и у Земуну у
току предизборне кампање за локалне изборе пре три и по месеца, присуствујући прослави локалне основне школе. Тиме је, примећује професор Владимир Гоати, потпуно искорачио из онога што је самоиницијативно обећао – да ће да буде председник свих грађана, што значи и да има
равноправан став према свим странкама.
„Уместо да заборавља на тај део
своје каријере, он се сада поново

Томислав Николић дао до знања јавности да ни
после годину и по дана, откако је само члан СНС-а,
није изгубио утицај у странци коју је због функције
председника Србије на управљање поверио
Александру Вучићу

враћа на то, што би могло да говори
За аналитичара Драгомира Анђелда има партијске амбиције и после ковића јасно је да се Николић није
евентуално једног или два председ- потпуно одрекао утицаја у странци,
ничка мандата”, закључује Гоати.
чак и када се повукао са места пред-

Високо признање за Ирму Апић

Старатељка српске цркве
у Баји награђена државним одликовањем

С

ећање на историјске догађаје
од пре 57 година није избледело. Поводом 23. октобра и онога
што се десило 1956. године широм
Мађарске одржане су пригодне свечаности на којима су уручена признања активистима који су се током

протеклих година посебно
истакли.
Међу неуморним активистима, који су ове године
награђени за свој вишегодишњи рад, нашла се и госпођа Ирма Апић, старатељка
српске православне цркве у
Баји. Госпођа Апић од 1998.
године сваког дана отвара и
затвара древну светињу и
прима групе туриста и
заљубљенике у православље
и архитектуру. Поред посла
старатеља цркве, госпођа
Апић ради и као библиотекарка у Регионалном центру
бачванских Срба.
У Палати културе у Баји,
госопођи Апић је 18. октобра
уручено признање под називом „За народности”. Пригодан поклон уручио јој је Габор Бањаи, председник
Скупштине Жупаније БачКишкун.
Госпођа Ирма Апић, супруга Милоша Апића, председника
Самоуправе Срба у Баји, ради с љубављу, ревносно и свакога дана проширује своје знање о историјату
месне српске православне цркве, која
је по свом иконостасу постала надалеко чувена.

Српски храм је једна од туристичких локација Баје и представља бисер
не само овог града на обали Шугавице, већ и региона, па и читаве земље.
Брачни пар Апић је и до сада чинио
све како би се богомоља у потпуности обновила, али су трагови времена ипак видљиви. И сада се улажу
огромни напори како би се обезбедила материјална средстава за обнову.
П. М.

Ирма и Милош Апић

седника. Како каже, несумњиво је
да неко ко је водио странку, и стварао ту странку, има читаву мрежу
својих утицаја. То што председник
Србије сада отвореније демонстрира тај свој утицај, Анђелковић доводи у везу са ванредним парламентарним изборима за које мисли да су
извесни.
„Николић вероватно показује своју
‘тежину’ и своје намере да и у неком
будућем одређивању посланика и будућем формирању владе буде међу
онима који се реално питају”, сматра
Анђелковић.
Питање упућено Николићу о стању
у странци испровоцирано је спекулацијама о сукобу у врху СНС-а, које су
нарочито актуелне после недавних
јавних критика Владимира Цвијана на
рачун своје партије. Николић, који се
одрекао лидерске позиције у странци, рекао је да није у сукобу са Вучићем.
„Имам два биолошка сина и једног
политичког – Александра Вучића.
Док сам жив, између нас никада
неће бити сукоба”, нагласио је Николић, додајући да му је срце у тој
странци.
Његов саветник Оливер Антић је,
упитан јесу ли Николић и Вучић у сукобу, а странка раздељена у фракције, одговорио за НИН кратко: „Варате се”.
И потпредседник СНС-а и градоначелник Крушевца Братислав Гашић у
изјави за „Политику” каже да спекулације о сукобима у врху СНС-а нису
на правом трагу, те да у тој странци
нема никаквих проблема.
„Тома је направио један огроман
механизам, највећу политичку партију Србије, и наравно да му је срце
ту. Али, реч је о неким другим стварима, да он својом функцијом жели
да буде то што јесте – председник
свих. Природно је и да у једној породици отац док је најјачи вуче све
и природно је за тај процес да на
млађима остаје. Ми то тако доживљавамо”, објашњава Гашић, истичући да сви у странци Николића и
даље максимално уважавају и поштују.
Они који посматрају политичку
сцену са стране, не мисле да је Николић рекао све што има да каже. И Гоати и Анђелковић из његових речи
закључују да он функцију председника Србије не сматра врхунцем
своје политичке каријере, него, као
што примећује Гоати, партију и даље
види као некакав пут до власти, због
чега Вучићу сигурно не теку сузе радоснице.
Анђелковић оцењује да се нико не
би задовољио функцијом председника која је више протоколарна него реална, ако има могућност да утиче и
на неке конкретније политичке процесе. Тако није ни реално од њега
очекивати да потпуно дигне руке од
свега, као што је, са друге стране,
нормално да онај ко сада води странку, Вучић, тежи да буде апсолутни
шеф странке и да нема неког ко му
се превише меша.
„То су природне позиције. Вероватно би се свако на њиховом месту тако понашао”, закључио је Анђелковић. 
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п Промоција на 58. Међународном београдском сајму књига
о Наш недељник представљен матици и расејању
г Презентацију Српских недељних новина у Београду
л пратили су бројни медији, књижевни ствараоци и
е културни посленици из Србије, Хрватске, Чешке,
На други д Босне и Херцеговине, Румуније, Немачке, Италије…
Јавност је упозната са историјатом, уређивачком
ПРАЊЕ ИСТОРИЈЕ И
РУГАЊЕ ЖРТВАМА РАТА
Пажња европске јавности преусмерава
се са Првог светског рата као опште
људске кланице на „скаредно цареубиство” престолонаследника
Фердинанда

Н

а предлог Француске, Аустрије и
Немачке – државâ које су припадале противничким странама – Сарајево је изабрано за јубиларно место у коме ће 28. јуна следеће године, разним културним и научним садржајима, бити обележена 100-годишњица Великог рата. Не морамо бити професионални историчари да
бисмо приметили да у вези са датумом и
местом јубилеја нешто није у реду. Рат је
почео месец дана касније, а Сарајево није
обележено као значајно место на мапи Великог рата.
До грешке у просторно-временском десигнирању јубилеја није дошло случајно.
Организатори су се сагласили да јубилеј у
потпуности буде деполитизoван, да се
тријумфализам и острашћеност победника
прогласи политички некоректним понашањем, да се предупреди било какав остракизам поражених и, коначно, да се
пажња јавности са слика гнусне људске
кланице преусмери на скаредно „цареубиство” престолонаследника Франца Фердинанда. У јубиларном сарајевском мраку
све краве треба да буду црне.
Сарајево се сасвим случајно нашло на
мапи Великог рата. Рат који је покренула
Аустрија као моћна империјална сила није
ништа друго него продужетак њене осионе
политике другим средствима. Велики рат је
био једна од најкрвавијих катастрофа изазваних људским деловањем. У њему је погинуло скоро 16, а рањено више од 22 милиона
војника и цивила. У односу на жртве рата
сâм атентат се доима као лакша површинска огреботина коју лекар ребрастим скалпелом прави на кожи пацијента у намери да
утврди алерген на који је он осетљив.
Као што је сулудо поредити сарајевски
вакцинацијски белег с патњама страдалника рата, исто тако је сулудо узрок светског
рата стављати у исту раван са једним политичким убиством. Ментални концепт и културни код у који већина данашњих Европљана смешта Сарајевски атентат суштински се разликује од стварног догађаја. Замена стварног догађаја његовим знацима
била би бесмислена уколико не би вршила
одређену културну функцију. Од када
постоје, и увек када се осећају угроженим,
људи се служе једним те истим обрасцем –
посежу за одређеним одбрамбеним механизмом, уверени да ће када се побрину за
узрок, нестати и последица. На велику жалост оних који су страдали и оних који су
трпeли муке, изналажење атентата као узрока ратне катастрофе није ништа друго
него претварање атентатора у жртвено јагње. Колико год да током сарајевског јубилеја ратна кланица буде изгубила на значају,
толико ће атентатор добити на важности
као жртвено јагње – и тако до следећег јубилеја.

концепцијом, успесима и проблемима нашег листа,
као и са актуелним тренутком српске
заједнице у Мађарској

П

раније, али да тешкоће ствара чинењица да је буџет листа био далеко
већи пре више година, него што је данас.
– После низа година константног
смањивања од стране мађарске државе, буџет СНН-а се зауставио на
нивоу који овом гласилу, уз крајње
мере рационализације, омогућује пуки опстанак, без могућности да се
даље развија у складу са тенденција-

редстављање Српских недељних новина на овогодишњем
Међународном београдском
сајму књига уприличено је на штанду
Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у региону Владе Србије. Интересовање за овај догађај
побудило је много већу пажњу него
што су организатори очекивали, па се
испоставило да је штанд домаћина
био претесан да прими све који су
желели да се упознају са нашим недељником и актуелним тренутком
српске заједнице у Мађарској.
Главни и одговорни уредник листа
Драган Јаковљевић изложио је најпре
краћи историјат и хронологију излажења српске штампе у Мађарској, а
затим предочио статистичке податке
и насеља у којима данас живе Срби у
Мађарској. Он је присутнима приближио и форме институционалног организовања наше мањине, с посебним
акцентом на Самоуправу Срба у
Мађарској као кровну организацију и Учесници промоције СНН-а изложили су своја виђења улоге и значаја нањене институције, специјализоване шег листа, његовог садржаја и акција

за поједине друштвене области од
значаја за очување српског идентитета. У наставку излагања осврнуо се на
уређивачку концепцију СНН-а, вишеструку дрштвену улогу коју овај лист
има и на пратеће пројекте и акције
које редакција остварује упоредо са
информисањем читалаца као својом
основном делатношћу.
– Чињеница да су Српске недељне
новине једини штампани медиј српске заједнице у Мађарској, чини нашу
мисију знатно одговорнијом. Свесни
смо да осим што информише, рекација овог листа има још најмање два
важна задатка. Један је очување и
популаризација српске писане и говорне речи на просторима МађарМиле Ненадић, ске, а други очување свеукупног
социолог, универзитетски професор српског културног и националног

идентитета у условима снажне асимилације, која у Мађарској никада
није посустајала. Управо из тих разлога наш недељник, осим рубрика
информативног карактера, редовно
доноси и едукативне написе о српском језику, историји, културној и
националној баштини. Та потреба се,
по мом мишљењу, намеће пред сва
српска гласила у расејању, јер је то
један од начина да као народ опстанемо у већински несрпским срединама, да сачувамо све оне карактеристике које нас чине припадницима
српског етноса: језик, културу, обичаје и наш особен српски дух – рекао је Јаковљевић.
Он је подсетио да таква оријентација подразумева и много више
плаћених, ауторских чланака него

ма које владају у савременом новинском издаваштву, укључујући већи
број страница и модерније техничке
карактеристике. Ипак, уз повремену,
али драгоцену помоћ Канцеларије за
дијаспору и Србе у региону и Покрајинског секретаријата за културу
Војводине, успевамо да задржимо
постојећи обим страница и да га периодично увећавамо тематским додацима. То чинимо у зависности од
висине средстава одобрених у матици, на име конкурсних пројеката. У
складу са својим могућностима, организујемо и акције као што су књижевни конкурс, литерарне радионице, гостовања истакнутих стваралаца… – додао је главни и одговорни
уредник СНН-а.
(Наставак на 12. страни)
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СНН на конференцији наших медија у дијаспори и региону

О

Ново доба захтева дневно интернет извештавање

тварање и први дан конференције организоване у просторијама Удружења новинара
Србије обележила су излагања Славке Драшковић – директорке Канцеларије за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Драгана Момчиловића – помоћника министра спољних
послова Владе Србије, Миливоја Михајловића – директора Канцеларијe
за медије Владе Републике Србије и
Станиславе Пак-Станковић – савет-

Канцеларија за сарадњу са дијаспором и Србима у
региону организовала је дводневну конференцију
за представнике српских медија у расејању, с циљем
унапређења дигиталног пласирања информација и
поправљања имиџа Србије у свету

ЗАПУШТЕНЕ
ИНТЕРНЕТ
СТРАНИЦЕ СРПСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА

заједница дијаспоре је изузетно ак- рије”, рекла је помоћница директора
тивна на друштвеним мрежама. Уко- Канцеларије.
лико желимо да спознамо дијаспору
Канцеларије ће, према њеним репотребно је истражити све катего- чима, подржати иницијативу УНС-а
да у наредном периоду са
власницима и уредницима
медија дијаспоре разговара
о њиховим професионалним и економским плановима и потребама када је реч
о онлајн каналу комуницирања.
У завршном делу Конференције одржане су радионице Школе веб новинарства
Удружења новинара Србије
о извештавању и фотографијама
на
интернету.
Дводневну Конференцију
медија пратило је преко сто
учесника, од којих су половина били представници медија и сајтова дијаспоре.

Онлајн медији српске дијаспоре
не испуњавају своју основну
функцију да Србима у датим срединама пружају тачне и релевантне информације о питањима која
се односе на заједницу у којој живе. Како се наводи у истраживању
урађеном за потребе Удружења
новинара Србије и Канцеларије за
сарадњу са дијаспором и Србима
у региону Владе Србије, ти медији
нису место на које ће српска
заједница у дијаспори или региону свакодневно долазити као на
свој основни извор информисања.
Разлог је пре свега недовољно
честа ажурираност садржаја медија, недостатак садржаја из сопствене продукције и садржаја
који се директно односе на локалну заједницу, али и непрегледност,
односно лоша навигациона структура сајта, истакнуто је на конференцији.

Д. Ј.

нице за медије председника Републике Србије. Осим њих, скупу се обратило и више представика српских
медија из расејања, а међу њима и
Драган Јаковљевић, главни и одговорни уредник нашег листа.
Пажња учесника конференције је
била усмерена на потребу да, свако у
свом домену, покуша да утиче на поправљање имиџа Србије у свету и на
спречавање најновијих настојања да
се Срби окриве за избијање и патње
које је донео Први светски рат.
Оцењено је да је тренутно на делу
тенденција да се, заменом теза, уместо о злочинима које су у Европи починиле земље агресори, пажња светске
јавности преусмери на сарајевски
атентат и Гаврила Принципа као главне виновнике почетка Великог рата.
Другог дана конференције одржан
је панел „Професионализација онлајн
медија дијаспоре”, на коме је уводно
излагање изнела Николина Милатовић-Поповић, помоћница директора
Канцеларије Владе Србије за дијаспору и Србе у региону.
„У Уредби којом је Канцеларија основана постоје бар три места која подразумевају комуникацију: праћење положаја дијаспоре, побољшање веза са
матицом и информисање дијаспоре о
политици Републике Србије. Србија тек
треба да упозна своју дијаспору. То је
предуслов креирања било какве стратегије наступа према нашим људима
ван граница Србије”, рекла је Николина
Милатовић-Поповић.
Она је додала да је потребно проширити број заинтересованих припадника дијаспоре за улазак у онлајн
заједницу српске дијаспоре, а да је
то могуће учинити једино комуникацијом.
„Онлајн заједница дијаспоре подразумева сајтове медија, организација и удружења, али и сајтове епархија Српске православне цркве и
црквено школских општина. Онлајн

Међународни скуп „Милош Црњански у Темишвару”

Погледи на живот и рад српског писца

Конференција је одржана у оквиру обележавања
годишњица знаменитих Срба чији је животни пут
везан за територију данашње Румуније. Непосредни
повод било је обележавање 120. годишњице рођења
Милоша Црњанског, а скуп су организовали савези
Срба у Румунији и Темишвару

О

рганизатори су на симпозијум
позвали и чланове Кураторијума јавне фондације „Милош
Црњански” у Сегедину. Ову установу
представљао је др Марко Рус, председник Кураторијума. Он је у град на
Бегеју отпутовао у друштву
протонамесника Светомира
Миличића, пароха дешчанског, који је на скупу прочитао реферат Боривоја Руса,
члана кураторијума. Пажња
у реферату скренута је пре
свега на „чонградски период” Милоша Црњанског. У
другом делу аутор говори о
Ибољи Сенци-Фабиан, професорки мађарског језика и
књижевности у Чонграду,
која годинама истражује
живот и дело Црњанског.
Госпођа Сенци-Фабиан је успела да великана српске
књижевности уведе у наставни план у својој гимназији. Трећи део скупа био је
посвећен делатности Фондације „Милош Црњански” у
Сегедину.
Др Марко Рус је имао
прилику да у друштву домаћина, др Љубомира Степанова, обиђе Темишвар и

упозна културно-историјске споменике овог града, везане за српски народ. Истога дана, током поподнева,
представљен је Зборник радова о Сави Текелији, који је објавио Српски
институт у Мађарској. Реч је о из-

дању у којем су заступљени реферати изнети на међународном скупу
одржаном 2011. године, поводом обележавања 250. годишњице рођења
првог Србина доктора права и оснивача Текелијанума.
О књизи је говорио Стеван Бугарски, историчар и културолог, један од
најмаркантнијих представника културног живота Срба у Темишвару и
Румунији. На промоцији је о овом издању говорио и Пера Ластић, уредник зборника, који је публици изнео
своја запажања и утиске.
П. М.
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Будимпешта, 31. октобар 2013.

Српска основна школа у Батањи

Конкурсима и акцијама до младих
адих читалаца

У сарадњи са Градском библиотеком у Батањи,
наставници тамошње Српске школе улажу напоре
како би код деце што више развили интересовање
за књигу и посете библиотеци

С

игурно сте се запитали шта раде малишани Српске основне
школе у Батањи у ове кишне јесење дане? Они веома вредно уче,
али активно проводе и слободно време. Учествују на градским манифестацијама и тиме дају свој допринос
култури. Сви смо сведоци веома великог напретка технике, која је децу
одвојила од књиге и омађијала их

најновијим изумима, паметним телефонима и сличним стварима.
У сарадњи са Градском библиотеком у Батањи, педагози Српске школе
улажу напоре како би деца што више
заволела књигу и редовно посећивала библиотеку. Малишани су учествовали на „Државним данима библиотеке” на којима су били организовани различити програми: „Дан народних прича”, „Дете читач”, „Међународни дан животиња”, „Сочни укуси”.
Малишани су били веома активни и
креативни. Освојили су многе награде на конкурсу „Дете читач”, израдили су заједничку тродимензионалну
макету за причу „Лепа вила Илона и
принц Арђелуш” и представили је
публици. У току исте недеље из
штампе је изашла антологија „Моје
приче о животињама”, коју чине и литерарни радови наших основаца.
Круна ове манифестације је био вечерњи програм под називом „Сочни
укуси” где су се у просторијама библиотеке представиле све народности
које чине становништво Батање. Поред мађарске хурке, румунске закуске, циганског ђувеча и укусног хлеба
бодага, на шареноликој трпези су се

нашли и препознатљиви српски специјалитети. Хор и оркестар ученика
Српске основне школе својим наступом је употпунио српско представљање те вечери. Посетиоци су могли
да уживају у презентацији српске
заједнице и основне школе, као и да
погледају летопис где су овековечени
дугогодишњи бројни програму и рад
ове наше институције.
Поводом „Међународног дана старијих особа”, ученици српске образовно-васпитне институције у Батањи
учествовали су на прослави и заједно
са другим малишанима подарили
културно-уметнички програм становницима трећег доба. Овом приликом
је „средња” група „Суферина” извела
Игре из Мачве.
С. Ђ.

Успех српске оперске певачице у Сегедину

У

Јелена Кончар најбоља на Оперском фестивалу „Армел”

Сегедину је средином октобра
одржан Фестивал опере „Армел”. На овој традиционалној
манифестацији и ове године је наступало Српско народно позориште из
Новог Сада, које је извело оперу једночинку „Последњи летњи цвет”,
композитора, диригента и редитеља
Зорана Јуранића из Хрватске.
Новосађани су ову савремену причу о љубави између неизлечивог коцкара и неухватљиве жене, уплетене
истовремено у више веза, представили у Сегединском националном позоришту. Фестивал је окончан 15. октобра, када је након одлуке међународног жирија уприличено свечано
проглашење победника.
Представа открива сву вишеслојност значења која се у тој поетској
причи откривају и стварају у односима ликова, у збивањима која ће настати њиховим сусретом или су после-

Исправка
У чланку под насловом „Сентандрејски ђачки дани – за незаборав”, објављеном у 43. броју
СНН-а, приликом редакцијског
опремања текста је уместо Атанаса Станишића омашком споменуто име Атанаса Голуба, због
чега се извињавамо читаоцима.
Редакција

На такмичењу је учествовало пет оперских представа
из Пољске, Мађарске, Турске, Енглеске и Србије.
Захваљујући награди коју је добила, Јелени Кончар
ће се указати прилика да пева на новогодишњем
концерту у „Викторија холу” у Женеви
дица неких претходних. Поетска
структура тог текста призивала је
музику којом се заправо допуњује тај
примарно мелодраматски свет који,
смештен у ово наше време, ипак бежи од сваке сладуњавости, баш као
што то чини и музички свет композитора Зорана Јуранића. Њему је ово,
после опере „Говори ми о Аугусти”,
поновни сусрет с Луком Паљетком
као писцем и косценаристом.
„Последњи летњи цвет” је прича о
необичном мушко-женском односу.
На једној је страни мушкарац, коцкар-губитник (Берт), а на другој је
заносна жена (Госпођица Н. Н.) која у
борби за властити интегритет, за сигурно уточиште, крађом идентитета,
вештом причом у причи изневерава
жуђену, чисту љубав-страст, љубавспас, љубав-смисао, љубав-коначни
добитак. Тако се све, за обоје, враћа
на губитнички почетак.
Лажљивост узбудљиве животне
приче Госпођице Н. Н. открива се, након њеног одласка, Бертовом
спознајом да је њен живот заправо
био само прича преузета из петпарачке женске ревије.

Ко је Госпођица Н. Н, остаје тајна.
Одговор је можда управо у непрестаној потреби трагања за њом.
Солисткињи Опере Српског народног позоришта, Јелени Кончар, припала је награда за најбољег женског извођача на фестивалу. Престижно

Јелена Кончар, мецосопран,
рођена је у Кули. Дипломирала је
на Факултету музичке уметности
у Београду, у класи наше реномиране оперске уметнице, проф.
Радмиле Бакочевић.
Током образовања наступала је
на бројним међународним такмичењима одржаним у Србији:
Добитница је стипендија из
фонда Меланије Бугариновић за
перспективног младог певача,
Аните Мезетове за најуспешнијег
дипломираног студента на катедри за соло певање као и стипендије из фонда Бисерке Цвејић за
највишу просечну оцену током
студија.
На оперској сцени дебитовала
је још као студент, 2000. године.
Од тада је остварила улоге у двадесетак опера.
признање уметница је добила за улогу Госпођице Н. Н. Уз Јелену Кончар,
ваља похвалити и остале актере опере-једночинке: Миодрага Петровића,
Кристофа Понсеа, Виолету Срећковић, Васу Стајкића, Горана Крнету,
Сашу Штулића и друге.
Међународни жири је најбољом
представом прогласио дечју оперу
„Лајка, свемирски пас”, у извођењу
„Инглиш туринг опере” из Лондона.
П. М.
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Свечаност у Српском културном центру у Будимпешти

Обележене четири деценије клупског организовања

Д

Српски културни клуб, на челу са Војиславом
Ластићем, прослвио је јубиларни рођендан, уз
присећање на догађаје и личности
из минулих деценија

авне 1972. године, у Будимпешти
је основано Друштво пријатеља
јужнословенске књижевности
на челу са књижевником Стојаном
Вујичићем. Сусрети његових чланова
одржавали су се у Књижари писаца
на углу Андрашијеве улице и Трга
Ференца Листа. Након прекида либерализације мађарског друштва, ово
удружење је укинуто, али је неколико година доцније на иницијативу
Љубомира Ластића основан Клуб Срба, Хрвата и Словенаца у Будимпешти. Било је то у Зичијевом дворцу,
у Старом Будиму.
Основни циљ овог цивилног удружења био је дружење и јачање националне свести припадника српске,
хрватске и словеначке мањине у
мађарској престоници. Поред редовних клупских вечери, које су приређиване четвртком, организована су
и бројна предавања из различитих
области науке, књижевности, школства, уметности и историје. Средином осамдесетих година, Клуб је
пресељен у библиотеку Културног
центра „Ланг” у 13. кварту.
После познатих политичких догађаја у бившој Југославији, у раду
Клуба су све мање учествовали Хр-

вати и Словенци, па се чланство свело
на Србе. Нешто касније Клуб је добио
нови назив – Српски културни клуб у
Будимпешти, на чијем се челу нашао
др Војислав Ластић.
Финансијску помоћ, а и инфраструктуру, обезбедила је Српска самоуправа у Будимпешти. На позив
СККБ-а гостовали су многи духовници, историчари, књижевници и уметници различитих профила. Одржан је
велики број научно-популарних предавања, промоција књига, музичких
концерата, па чак и једна модна ревија.
На ове чињенице је на прослави
четрдесетогодишњице рада клуба,
одржаној у просторијама Српског
културног центра у Будимпешти,
указао директор Српског института
Пера Ластић, док се садашњи секратар СККБ-а Владан Јовановић
захвалио свим институцијама које
су током ових година помагале активност СККБ-а. Захвалнице је уручио представницима Српске православне црквене општине у Будимпешти, Самоуправе Срба у Мађарској, Српске самоуправе у Будимпешти, Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла”, сомборском

У уметничком делу програма учествовали су и појци – браћа Теофиловић

песнику, критичару и културном
прегаоцу Давиду Кецману-Даку, а и
Николи Зобеници и Доријану Бакошу-Додеку, бившим ученицима
Српске школе у главном граду
Мађарске. (Редакција српског недељника у Мађарској, који је протеклих деценија објавио огроман
број афирмативних чланака о Клубу, није, нажалост, била обавештена
о овом догађају, нити је на њега позвана. Наша новинарска екипа је,
вођена професионалним мотивима,

присуствовала прослави на основу
незваничних информација о њеном
одржавању – прим. гл. ур).
У уметничком делу програма
учествовали су рецитатор Христина
Јеремић, вокалне солисткиње Лана и
Тара Вујановић, а придружила су им
се и браћа Ратко и Радиша Теофиловић, који су својим певачким умећем
и извођењем бисера српског мелоса
и овом приликом очарали пештанску
публику.
Д. Д.

Са путовања Срба из Мађарске по Македонији и Грчкој (1)

П

Лепоте Охрида и трагика Крфа

утнике које је предводио Борислав Рус, председник ССБ-а
и Српске самоуправе у
На путовању које су организовали Српска
Кишпешту, пут је најпре водио у Охрид, а затим у Грчку. По доласку у
самоуправа
у Будимпешти и Туристичка агенција
Охрид, група је посетила храмове
„Budaguide”, уз материјалну помоћ Српских
Свете Софије, Светог Јована, Светог
Климента и Пантелејмона, као и масамоуправа
XI, XII, XIII, XIV и XIX кварта, група
настир посвећен Светом Науму, првом словенском монаху, ученику путника из Мађарске уживала је у знаменитостима
„словенских апостола” Ћирила и МеГрчке и Македоније
тодија. Град Охрид је био центар Цара Самуила (976-1014) о чему сведо- сетили. Од поменутих цркава најста- ју је архиепископ Леон, први грчки
чи и очувана Самуилова тврђава, рија је Света Софија, која је грађена владика који се нашао на трону слокоју су наши ходочасници такође по- у другој четвртини 11. века. Подигао венске Охридске епископије у којој
су касније живели и српски
дијецезани као Доротеј,
Прохор и Симеон. Надомак
Охрида, на високој хриди
Охридског језера, уздиже
се манастир из 10. века који
је основао Свети Наум. У посебној згради са широком и
ниском куполом налази се
гробница у којој почивају
мошти Светог Наума, једног
од састављача словенске
ћирилице.
Трећи дан започео је вожњом до грчке луке Игуменица, која се налази у северозападном делу те земље.
Путници су се трајектом
превезли преко Јонског мора
до луке Керкира, на једном
од најлепших грчких острава, Крфу. Према старој грчкој митологији град и острво
су добили назив по нимфи
Керкири, кћерки речног бога

Асопа, коју је отео Посејдон, бог мора и земљотреса.
По искрцавању је уследило разгледање града Крфа, који је због своје
богате старине и лепоте део светске
културне баштине УНЕСКО. Зграде и
улице Крфа увелико подсећају на
италијанске градове, што се свакако
може приписати дугој владавини Венеције. Учесници поклоничког путовања су се сместили у Гувији, месту
од посебног значаја у српској историји. У овом месту су се уочи Божића
1916. године искрцали српски војници
и остали учесници српског егзодуса.
После трагичног повлачења преко
снегом завејаних албанских гудура,
српски краљ Петар Карађорђевић
(1844–1921) са члановима Владе Србије, на челу са Николом Пашићем
(1845–1926), државном администрацијом, војском и бројним цивилима,
искрцали су се на Крф, где је Краљевина Србија наставила да живи у избеглиштву. Овде се опорављала српска војска која ће касније продором
Солунског фронта средином септембра 1918. године, ослободити целу
Србију и стићи у пределе који су касније ушли у склоп Краљевине Срба,
Хрвата и Словенаца. На Крфу је 20.
јула 1917. године Влада Краљевине
Србије са Југословенским одбором
прихватила Крфску декларацију, основно начело будуће заједничке државе. (…)
Д. Д.
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Будимпешта, 31. октобар 2013.

Међународна конференција у Трнави

Литература
Зорана Манић:

КУЋА НА БРДУ (2)
(Прво место на конкурсу „Лагуне”
за породичну причу – 2013)

Њ

ихов мали рај губио је првобитни облик. Није било више
дечјег кикотања и трчања
које им је испуњавало срце, већ само
мирис цигарета које је палила једну
за другом.
Нека чудна, непрозирна магла и неустаљена сенка се неприметно и болно увукла у њихов дом. Бака је отишла у Београд на испитивање, а затим су дошли болница и дом за старе
у коме је лежала две године непокретна. Ретко када је имала посетиоце. Ана је свега три пута отишла
за те две дуге године. Сваки пут, било јој је све теже.
Ана… Није волела да иде тамо.
Није желела да је види тако слабу.
Није желела да поново од ње чује питање: „Ко си ти?”, питање које јој је
терало горке сузе на очи. Сваки пут
би баку нежно узела за руку коју није
пуштала сатима. Плашила се да је не
поломи колико је била слабашна. Мирис болести и нека страшна клица нечега непојамног су обузели њено срце. У стомаку је Ана осетила мучнину која је неизмерно расла, попут оне
једне сузе која је тако дуго текла бакиним уморним лицем. Ана је почела
убрзано да дише, осетила је како јој
ноге трну, зидови притискају и сви
они беспомоћни људи, бачени на кревете, безгласно дозивају. Одједном се
тргла и одлучила да крене кући, иако
време предвиђено за посете није још
истекло. Пољубила ју је у образ и
изашла из собе. Тупим ударцима
ужурбаног корака одјекивала је та
огромна просторија. У затамњеном
ходнику без краја се ипак окренула и
махнула старици на болесничкој постељи.
Да је Ана знала оно што сада зна,
остала би још крај старице. Да је знала оно што сада зна, остала би сат,
два, три сата, остала би све док је не
би истерали. Да је знала то што данас
зна, дала би све што има на свету да
остане поред ње те мартовске ноћи.
Неко време је, изгледа, прошло.
Човек повећег стомака је одлучио
да не може живети на овоме свету
без ње. У кући на брду сада живе неки непознати, туђи људи.
(Крај)

За разумна питања нема тајни. За
неразумна питања све је тајна.
Лав Толстој


Пријатељ је човек који о теби зна
све, али те упркос томе воли.

Елберт Хабард


Кад је људима досадно, досадно им
је понајвише због тога што су досадни себи самима.

Хофер Ерик

Српско-словачке везе и односи

Удружење Срба у Словачкој организовало је другу
научну конференцију о некадашњим и данашњим
српско-словачким односима и њиховој перспективи

Т

рнаву популарно зову „малим
Римом”, а овај град краси 12
велелепних цркава. Одмах након церемоније отварања еминентног скупа, челни човек српске заједнице у Словачкој, Стане Рибич, уручио је две медаље за допринос јачању српско-словачких веза – професору др Љубивоју Церовићу из
Србије и др Душану Чапловићу, министру просвете, науке, истраживања и спорта у Словачкој.
Поред реферата српског лауреата
који је имао за тему – „Срби у Комо-

тичким идејама Јана Буљика”, др Небојша Кузмановић из Бачке Паланке
говорио је о „Српско-словачком књижевном прожимању”, а Пера Ластић
из Мађарске о „Прошлости и перспективама српско-словачке
сарадње”.
– Словачки слависта Павол Шафарик, као директор и професор новосадске Српске гимназије (1819–1833)
много је допринео развоју српске науке и лингвистике. Евангелистички
пастор у Пешти, Јан Колар, главни
словачки идеолог свесловенске са-

рану и Трнави”, врло запажена излагања имали су и сви остали гости из
Србије.
Доктор Горан Васин са Одсека за
историју Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду, презентовао је тему „Либерали, црква и српско-словачке везе 1860–1896”, а активно учешће у раду узеле су и његове колеге са истог факултета:
др Дејан Микавица и др Слободан
Бјелица. Професор Саша Марковић
са Педагошког факултета у Сомбору
обрадио је тему „У потрази за поли-

радње сретао се у Будиму и Пешти са
српским романтичарем Симом Милутиновићем-Сарајлијом. На његовој
комеморацији у Пешти, 12. марта
1848. године, одржао је запажен говор о српско-словачком заједништву
у борби за слободу – рекао је поред
осталог Ластић и додао:
– Централна личност словачког националног буђења, професор Универзитета у Братислави, Људовит
Штур, био је ментор будућег српског
народног трибуна у Угарској, Светозара Милетића, за време његових

ЗНАЧАЈАН ГЕСТ ПРОФЕСОРА ЈОВАНКОВИЧА
Највећу пажњу на скупу у Трнову привукао је рад словачког педагога
Самуела Јованковича, председника Удружења Словака из Југославије,
који је анализирао уџбенике за средње школе и гимназије у Словачкој.
Том приликом Јованкович је изнео податке колико се често у уџбеницима помињу Срби и српски топоними. Тај број није велики, али оно по чему ће Самуел Јованкович бити упамћен као пријатељ српског народа,
јесте чињеница да је као рецензент уџбеника историје, у свим средњим
школама у Словачкој почев од школске 2013/2014, онемогућио да се српски родољуб Гаврило Принцип приказује као терориста. Професор Јованкович тиме је дао велики допринос спречавању константних акција германских историчара да од жртве направе злочинца и да српску нацију
представе одговорном за почетак Великог рата. Српски народ Самуелу
Јованковичу за ову исправну и храбру одлуку дугује велику захвалност,
надајући се да ће овај потез ценити и држава Србија.

студија. Професор Штур је испевао
на словачком оду великом српском
добротвору Сави Текелији. У доба
романтизма, словачки песници у
духу свесловенства често бирају
српске историјске теме и величају
средњовековне српске јунаке. Са
друге стране, Јован Јовановић-Змај, у
својој политичкој поезији реагује на
збивања и борбу Словака за своја национална права.
Стручне истраживачке радове о
овој теми имали су и словачки аутори: др Марош Мелихарек са Одсека
за историју Филозофског факултета
у Кошицама на тему „Могућност истраживања српске историје у словачкој академској средини”, др Богумул
Хмелик из Трнаве и академик Јан Јан-

кович са Одсека за светску књижевност Словачке академије наука из
Братиславе, као и мр Матеја Буцало,
која је изнела део своје докторске
дисертације на трнавском Факултету
здравства и социјалног рада на тему
– „Социјална интеграција Срба у
Словачкој”.
Учесници Конференције су током
дводневног скупа посетили и српско
гробље у Великом Међеру на којем је
сахрањено 5464 Срба. Ту су сахрањени и страдали за време Првог светског рата. Од 1914. до 1918. године ту
се налазио велики сабирни логор за
српске, руске и италијанске војнике и
цивиле. До данас је остало сачувано
само српско гробље, а руско и италијанско је уништено. Овом приликом, на споменик српским жртвама
венце је положио градоначелник Великог Међера Александар Невери,
као и српска делегација на челу са
Станетом Рибичем и др Небојшом
Кузмановићем.
По завршетку Међународне научне конференције „Српско-Словачке
везе” за учеснике и представнике
медија из Словачке, Србије и
Мађарске, градоначелник Трнаве
Владимир Бутко, приредио је свечани пријем.
Властимир Вујић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (7)

А

Замотуљак дувана за будућег зета

лберт и Милева били су марљиви и амбициозни студенти. Њена
просечна оцена на првој години
Из Милевиног писма видљиво је да је она током
била је 4,3 а његова 4,6. На циришком
факултету знање се тада вредновало
летњих ферија свом оцу Милошу помињала
оценама од један до шест.
Алберта. Дирнут њеном причом, Милош Марић
Да ли се после те прве године Милева мало уплашила својих емоција
послао је младом Јеврејину смотуљак дувана,
према Алберту или је желела да се
узгајаног на имању у Каћу
посвети квалитетнијем изучавању њеног омиљеног предмета физике, није
познато. Тек, она се октобра 1897. исписала са Политехнике да би у трећем
семестру могла да слуша предавања
на угледном Универзитету у Хајделбергу у Немачкој. Учинила је то свесна да се на тај Универзитет не може
уписати, јер је упис женама био одобрен тек касније, од 1900. године.
Један од Милевиних предавача био
је и експерт за теоријску физику, будући нобеловац др Филип Ленард
(1862–1947). У једном писму без датума, који је Милева упутила Алберту,
убрзо по доласку у Хајделберг, она
описује занимљиво предавање др Ленарда.
„Било је лепо на предавању професора Ленарда”, писала је Милева.
„Он сада држи курс кинетичке теорије гасова. Пошло се, дакле, од поставке да се молекули кисеоника
крећу брзином од преко 400 км у секунди, па је онда добри професор
рачунао, поставио једначине, диференцирао, интегралио, вршио замене… На крају се испоставило да се ти
Кинетичка теорија гасова била је, раво та проблематика биће у сремолекули, додуше, крећу том брзи- касније се показало, тема која ће дишту већине Ајнштајнових радова
ном, али прелазе пут дуг само стоти Ајнштајну постати веома важна у из 1905. године.
део дебљине једне власи!”.
проучавању Брауновог кретања. УпИз претходног Милевиног писма,
1. новембра 1995. У америчкој војној бази
у Дејтону (Охајо) почели су мировни преговори о Босни и Херцеговини. После три сед31. октобра 1851. – У Цетињу је умро црно- мице мировни споразум којим је окончан рат
горски владика, филозоф и државник Петар у тој бившој југословенској републици, параДруги Петровић Његош, велики епски песник, фирали су председници Србије и Хрватске
аутор славног драмско-епског дела „Горски Слободан Милошевић и Фрањо Туђман и ливијенац”.
дер босанских Муслимана Алија Изетбего31. октобра 1918. – У атентату је убијен вић.
бивши мађарски премијер гроф Иштван Ти1. новембра 2003. Мађарска је увела визе
са, вођа реакционарне Националне странке за грађане Србије и Црне Горе у складу са
рада.
стандардима Европске уније
31. октобра 1984. –
(ЕУ). Мађарска је постала
Испред резиденције у Њу
чланица ЕУ у мају 2004. гоДелхију убијена је Индира
дине.
Ганди, премијерка Индије.
2. новембра 1938. –
Убиство су извршили Сики
Мађарска је анектирала
екстремисти, припадници
јужну Словачку, прикљуњеног личног обезбеђења.
чивши се распарчавању Че1. новембра 1842. –
хословачке након потписиРођен је српски историчар,
вања Минхенског споразума
филолог и државник Стојан
у септембру.
Новаковић, аутор „Српске
2. новембра 1956. –
библиографије” и „Историје
Мађарска влада је одбацила
српске књижевности”. Као
чланство у Варшавском паминистар просвете између
кту и затражила помоћ УН
1873. и 1883. спровео је резбог напада совјетских труСтојан Новаковић
форме у српском школству.
па; СССР је ставио вето у СаПосле Првог балканског равету безбедности УН на зата (1912-13), као шеф српске делегације хтев западних сила да се размотри криза у
закључио је у Лондону мир с Турском. Обја- Мађарској.
вио је више од 400 научних радова из разних
3. новембра 1768. – Рођен је Ђорђе Петрообласти.
вић Карађорђе, вођа Првог српског устанка
1. новембра 1842. У Београду је основана против Турака 1804. Након слома устанка 1813.
Краљевска српска академија (касније Српска побегао је у Аустрију, а затим у Русију. Убијен
академија наука и уметности). Први председ- је по налогу кнеза Милоша Обреновића 1817.
ник био је Јосиф Панчић. Прве едиције које је када се тајно вратио у Србију.
издавала биле су „Глас” и „Споменик”, а
3. новембра 1883 – Угушена је Тимочка буна
најкрупнији подухват био је израда „Речника која је почела у Зајечарском округу месец дана
српског књижевног језика” почета 1893.
раније због одлуке власти о одузимању оружја,
1. новембра 1918. Прва српска армија под дотад повереног свим војним обвезницима.
командом војводе Петра Бојовића у Првом Међу вођама, који су ухапшени и стрељани, бисветском рату ослободила је Београд.
ло је истакнутих чланова Радикалне странке. 

видљиво је да је она још током летњих ферија свом оцу Милошу помињала Алберта. Дирнут њеном причом, Милош Марић послао је младом
Јеврејину смотуљак дувана, узгајаног
на имању у Каћу.
„Свакако ћете једном морати са
мном да пођете тамо, код мојих родитеља. Дивно ћете се провести”, написала је Милева Алберту.
Из његовог писма упућеног 16.
фебруара 1898. сазнаје се да се Милева вратила у Цирих како би наставила студије на Политехници. До почетка 1899. године, њихово пријатељство прерасло је у љубав.
Како се њихова веза продубљивала, Милева је Алберта упознала са
пријатељицама. Једна од њих, Милана Бота, студенткиња психологије из
Крушевца, написала је својим родитељима и ово:
„Марићева ме је сад упознала с њеним добрим пријатељем. Немац је, зове се Ајнштајн, дивно свира виолину”.
Током ускршњег распуста те године, Алберт је отишао у Милано, где се
у међувремену преселила његова породица, носећи са собом Милевину
слику. Намерио је да је, на тај начин,
представи родитељима. Његово писмо из Милана први је сачувани доказ
њихове романсе:
„Захваљујући томе што сте ми управо добро „опрали” главу, живо сам
се сетио Вас”, пише Ајнштајн Марићевој 20. марта 1898. године. (…)
Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

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

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

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

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

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

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

9

Будимпешта, 31. октобар 2013.

Бајске легенде (12)

„С

„Оно бива, што је суђено!”

тицајем околности баш о 125.
годишњици смрти било је потребно предузети и премештање посмртних остатака Богобоја Атанацковића и његове породице. Пошто је урбанистички план развоја града Баје угрозио подручје где
се већ скоро два века налази и српско
православно гробље, указала се потреба да се ексхумирају земни остаци
Богобоја и његове породице из породичне гробнице (крипте) и да се поново сахране на достојном месту. Сматрало се да је најбоља и најлепша локација за уређење гроба Атанацковића мали плато испред Николајевске
цркве, која се налази у централном
делу града” – извештава будимпештански „Невен”, прилог „Народних
новина”, децембра 1984. Чланак није
потисан, али је извесно да је аутор
Стојан Д. Вујичић, српски књижевник
и културни прегалник из Пеште, идејни зачетник овог несвакидашњег подухвата. Из написа, који је обелодањен под насловом „Пренесени
посмртни остаци Богобоја Атанацковића”, сазнајемо да је 20. јуна 1983.
отворена крипта и да је средином августа 1983. „уређење гроба дефинитивно завршено”.
Ово посмртно путешествије Богобојевих костију више је него симболично и мучно се уклапа у причу о
нашем ишчезлом народу у граду на
обалама дунавског рукавца.
Богобој Атанацковић, први сербски

Мисао из наслова овог чланка написао је на једном
месту Богобој Атанцковић у својој чувеној новели
„Буњевка”. Тешко би се могла пронаћи нека друга
реченица која би умела тако једноставно да сажме
животно начело овог прерано преминулог писца
списатељ романа, „Бајрон из
Баје”, био је опчињен смрћу
и гробљима. Било где да је
путовао и боравио, неизоставно је посећивао тиха места где су упокојени стрпљиво чекали дан Васкрсења.
„Није било ниједне вароши
кроз коју сам пролазио, да
јој нисам и гробље посетио”
– записао је сетно у Баји 12.
фебруара 1851. године.
Узбуђен мишљу да открије места вечитог починка
негда славних и у народу
љубљених великана, често се
застидео људског заборава и
немара. Тада би скрхан и потиштен записао: „Гроб запуштен и ограђен простим
гвозденим копљима. Споменик, који је над гробом, тако
је незнатан, да се о њему
ништа ни споменути не може”.
Атанацковић се и приликом портретисања Анђелије,
у приповеци „Два пољупца”,
неизбежно враћао мотиву

гробља: „Ко је гледао у шарлотенбургском Маузолеуму мртву краљицу Лујзу, коју је Раух у белом карарском мрамору тако дивно изрезао, да
свакога и мртве дражести занесу; ко
је видео ту слику, тај може себи
представити шта би га снашло, да је
видео Анђелију пред њеним огледалом”.
Објављујући своје путописе на
страницама
београдских
„Србских новина” 1850. године, овај врсни писац није могао да се одупре изазову: „Ја
од моје стране у Бечу само
три предмета имам, због
који ми се Беч мили. – Белведер са својим сликама, иконама и киповима – надгробниј спомен кнегиње Марије
Христине у августинској
цркви, који је Канова резао
од белог корарског мрамора
– и моје пријатеље, којима је
скупиште Грловићева славенска кавана”.
Одакле ова заокупљеност? Можда је тиме желео
да предухитри судбину. Богобој ни у најмању руку није
осећао да је обманут животом, насупрот томе, био је
поклоник идеала. Управо
онако како је Младен, јунак
његвог романа „Два идола”,
о томе говорио. За њега
суштину, срж и идеал живота представља „моја народност и моја љубесница”. (…)
Драгомир Дујмов

Ослушнимо говор тела

И

Осмех открива и оно што не желимо

на основу смеха можемо много тога да закључимо о некој
особи. Британка Џуди Џејмс,
стручњак за говор тела, детаљно је
анализирала смех и установила да
свако има посебан стил смеха, а да од тога како се
осећамо зависи колико ћемо
се гласно смејати.
На пример, смех који
подсећа на бебин плач открива нервозну особу, а благо развучене усне указују на
тугу и претварање.
„Невероватно је шта све
осмех открива, чак и оно
што не желимо да покажемо околини”, рекла је Џејмсова. „Рецимо, искрен осмех
карактеришу сужене очи и
отворена уста, док је за суздржане особе везан сакривен и потиснут осмех.”
* Гласан смех карактеристичан је за импулсивне људе.
Дубок је и гласан, а обично
пропраћен сакривањем уста
руком код особа које желе
да сакрију осећај срамоте.
Људи који се овако смеју су
спонтани, али касније пожале због својих поступака што је
видљиво управо у том прекривању
уста.
* Бучан смех пропраћен је високим тоновима и неконтролисаним
изразима лица имају реални,

Искрен осмех карактеришу сужене очи и отворена
уста, док смех који подсећа на бебин плач крије
нервозу и углавном служи да прикријемо
непријатну ситуацију

друштвени и забавни људи. Џејсова
тврди да испуштање необичних звукова чини да смех оваквих особа буде заразан, што их чини омиљенима
у друштву.
* Џејсова је „регистровала” и ос-

мех који тражи пажњу. Његове одлике су високи тонови, крештав глас и
преширок осмех. У потпуности је неприродан, што код већине изазива
неодобравање, управо супротно од
онога што „власници” овог осмеха

желе, а то је да буду примећени и да
им се сви диве.
* Потиснут смех је тих и карактеристичан за људе који раде у строгим
условима, па су морали да науче да
се контролишу. Они често имају добар смисао за хумор, али уколико
морају да га крију, тврди Џејмсова, то
може лоше да се одрази на њихову
психу.
* Нервозан смех подсећа на бебин
плач, а на лицу се смењују осећања
среће и туге. Појављује се углавном у
тренуцима у којима настојимо да
смехом прикријемо непријатну ситуацију, али углавном се доводи у везу
са нервозним људима.
* Прикривен осмех је попут лонца
у којем све ври. Настаје тако што покушавамо да у неприкладној ситуацији сакријемо смех. Повезује се са
осећајем кривице и непослушности, а
одају га црвено и надувано лице.
* За смејуљење је карактеристично
често нагињање напред, што може да
буде веома заразно, а неретко оно је
знак стидљивости.
* Осмех са одобрењем је врста осмеха са закашњењем. Шта то значи?
Људи почињу да се смеју так када и
други то учине, што значи да се не
смеју зато што им је нешто смешно
већ ради других.
* Намештен осмех пропраћен је
полуотвореним устима, али не и звуцима. Најчешће је реч о изразу
пристојности, јер се иза њега не крије
стварна радост. Џејсова каже да овај
осмех најчешће можемо да видимо
на фотографијама. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Ђаци из Земуна пoсeтили Српску школу у Будимпeшти

Умeтнoст прoтив врeмeнa или зид кojи вeзуje грaдoвe
Одaклe идeja дa oргaнизуjeтe
пoсeту нaшoj шкoли?
– Прe oкo двe гoдинe je дoшлo дo
првe пoсeтe ђака и професора Зeмунскe гимнaзиje вaшoj шкoли. Taдa je
дoшлo четрдесет учeникa и десет
прoфeсoрa. Ja сaм биo jeдaн oд тих
прoфeсoрa и случajнo сaм сeдeo у
oвoм дeлу сa дирeктoркама дoмa и
шкoлe, глeдaли смo oвaj зид и дoшли
нa идejу дa би билo лeпo дa сe oсликa. Oни су питaли дa ли бих ja тo урaдиo сa свojoм групoм и ja сaм рeкao
дa би ту свaкaкo билo прoстoрa. Крoз
jeдaн рaзгoвoр o тoм прojeкту дoшли
смo дo oвoгa дaнaс.
Kако сте бирали ученике који
ће радити овај мурал?
– Билo je укупнo шеснаест учeникa и бирao сaм их пo рaзличитим
систeмимa. Нajвeћи брoj њих je jaкo
тaлeнтoвaн, углaвнoм су тo члaнoви

Учeници Зeмунскe гимнaзиje су током боравка у
Будимпешти oсликaли зид у двoришту Српскoг
ђaчкoг дoмa. То је био повод за разговор сa
њихoвим прoфeсoрoм уметности
Вojислaвoм Kлaчaрoм
сeкциje, aли сaм бирajући нeкe учeникe рaзмишљao и о томе дa ли би им
приjaлa oвa пoсeтa, дa ли би тo нa
нeки нaчин мoглo дa утичe нa њихoв
дaљи oстaнaк у шкoли и њихoв рaзвoj.
Углaвнoм сaм дaвao прeднoст oнимa
кojи ћe студирaти умeтнoст и тимe сe
дaљe бaвити. Taкoђe ми je билo вaжнo дa бирaм дeцу кoja су дoбри oргaнизaтoри и кojимa je jaснo дa je oвo
битнo, a тaквих je нaжaлoст мaлo,
пoгoтoвo зaтo штo je тeшкo прoнaћи
oсoбe кoje су зрeлe у тим гoдинaмa,
aли нaђу сe и тaкви. Билo ми je вaжнo

дa буду свeсни тeжинe кojу нoси oвaj
зaдaтaк.
Kaкo стe oдлучили кoje дeлoвe
грaдa и кoje учeникe ћете нaсликaти?
– Свaки учeник je сaм дoнoсиo oдлуку кoje ћe грaђeвинe нaсликaти.
Oснoвнa зaмисao je билa дa нaсликaмo Дунaв кao рeку кoja пoвeзуje oвa
двa грaдa и jeдну измишљeну улицу
кojу чинe нajвaжниje грaђeвинe
Бeoгрaдa и Будимпeштe и oдлучили
смo дa ту буду и oсoбe кojе дaнaс
пoстoje: учeници вaшe и нaшe шкoлe.

Првoбитнa зaмисao je билa дa тo буду
два учeникa из вaшe и два из нaшe
шкoлe, aли oндa, у jeднoм мoмeнту
смo их бирaли пo тoмe кoликo су те
особе биле зaинтeрeсoвaне зa нaс, пa
смo нaсликaли три учeникa Српскe
гимнaзиje у Будимпeшти и jeднoг учeникa Зeмунскe гимнaзиje.
Дa ли стe зaдoвoљни свojим
рaдoм и кaкo вaм сe чини боравак у Будимпешти?
– Oвo je веома лeпo умeтничкo
дeлo, гдe сe види мнoгo рaзличитих
сeнзибилитeтa кoje oви људи нoсe.
Oвдe имaмo мнoгo људи, кojи имajу
пoтпунo рaзличитe стилoвe. Тo сe види нa нaшeм рaду и зaистa je биo
тeжaк зaдaтaк пoвeзaти их у jeдну
цeлину и свe тo умрeжити. Mислим
дa рaд ниje гoтoв и да би трeбaлo дa
сe свe тo joш jeднoм прoђe и пoвeжe,
jeр нeдoстajу нeки ситни дeтaљи и
имa нeсaвршeнoсти, сaмo у
тoм смислу нeпoвeзaнoсти.
Aли, сви oни су дaли вaжaн
дoпринoс. Jaкo je вaжнo
пoдсeћaти људe кoликo je
умeтнoст вaжнa, a ja мислим дa Зeмунскa гимнaзиja
у пoслeдњих пaр гoдинa тo
jaкo дoбрo рaди. Oвога пута
сaм чaк и ja рaдиo с њимa и
ствaрнo сaм oсeтиo дa
жeлим тo дa рaдим, jeр ми
je вeoмa вaжнo тo пoвeзивaњe.
Aнa Moтикa, 10/б рaзрeд

МУЗИКА
Дафт Панк
(Daft Punk)
Недавно се у јавности појавио најновији спот француског двојца,
Дафт Панк. Након њиховог летњег
мега хита Гет Лаки (Get Lucky), са
албума Рендом Аксес Меморис
(Random Access Memories), представљен је други по реду спот за нумеру
под називом Луз Јорселф то Денс
(Losе Yourself to Dance).
Дафт Панк наставља традицију
великих и значајних француских
стваралаца електронске музике попут Жан Мишел Жара (Jean Michel
Jarre), Еира (Air) и других. На музичку
сцену први пут ступају деведесетих
година прошлог века. Група је основана 1993. године у Паризу, а чланови
су Ги-Мануел д’Оман-Кристо (GuyManuel de Homen-Christo)
и Томас Бангалтер (Thomas Bangalter), данас
четрдесетогодишњаци.
Овај мегапопуларни електро састав сматра се тренутно најистакнутијом
музичком појавом у сфери електро, односно, хаус
звука. Рендом Аксес Меморис је њихов пети по
реду студијски албум,
објављен у мају ове године.
Претходно су објавили
Хомворк
(Homework)

1997. године, Дискавери (Discovery) 2001. године и Хјумен Афтер
Ол (Human After All)
2005. године. Бенд је,
као што се види, правио поприличне временске паузе између
студијских пројеката,
што само говори о
озбиљности и квалитету њиховог рада и
приступа музици. Но,
на то већ не треба
трошити речи, довољно је преслушати нешто од онога што
су урадили. Између сваког новог албума редовно су лансирали синглове
које сте сигурно већ имали прилике
да чујете у дискотекама или ноћним
клубовима. Набројмо само неке од
њих који су обележили протекле две
деценије: Да Фанк (Da Fank), Араунд
д Ворлд (Around The World), Брнин
(Burnin), Револушн 909 (Revolution
909), Ван Мор Тајм (One More Time),
Аеродинамик (Aerodynamic), Диџи-

предстоје промене на
боље у свету музике.
„Одговорно тврдим да
су Дафт Панк предводиоци свега новог и
доброг што ће се у будућности десити у
свету музике”, био је
више него јасан, поменути музичар, у једној
од својих изјава за јавност.

ФИЛМ
тал Лав (Digital Love), Робот Рок
(Robot Rock), Хјуман Афтер Ол
(Human After All) Д Прајм тајм оф
јор Лајф (The Prime Time of Your
Life) итд.
„Потпуно сам импресиониран овим
момцима. То је дашак свежег олд скул
ваздуха. Електронска музика је постала велика колекција буке, у принципу
звучи исто и помало разводњено. Зато
ми је драго што су нам Дафт Панк
приредили ово отрежњење. Толико су
једноставни и мелодични.
Њихова сарадња са музичарима као што су Нил
Роџерс (Nile Rodgers), Фарел Вилијамс (Pharrell
Williams) или Џорџиа Мородер (Giorgia Moroder)
биће последња велика супергрупа
електронске
плесне музике”, рекао је у
једном свом интервјуу за
Дејли Стар (Daily Star)
Фетбој Слим (Fatboy
Slim).
Сам Фарел Вилијамс је
рекао како верује да нам

Гравитација
(Gravity)
Почетком октобра у мађарским
биоскопима премијерно је приказан
амерички филм мексичког режисера
Алфонса Куарона (Alfonso Cuaron),
под називом Гравитација. Ова научно-фантастична драма појављује се у
3Д издању. Захваљујући неким
техничким и режисерским решењима
којим су реализовани невероватни
призори свемира и наше планете,
многи га сматрају једним од
најатрактивнијих остварења у 2013.
години.
Главне улоге су поверене оскаровцима Сандри Булок (Sandra Bullock) и
Џорџу Клунију (George Clooney).
Тек толико да вам заголицамо
машту преносимо вам сиже филма.
Свемирска летелица је уништена, а
Стоун (Сандра Булок) и Ковалски
(Џорџ Клуни) приликом рутинске интервенције изван шатла остају потпуно сами у свемиру.
Катарина и Ренато
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Будимпешта, 31. октобар 2013.
Редакција Српских недељних новина из Будимпеште
расписује традиционални

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ
„МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”
– за најбољу необјављену кратку причу
на српском језику –
Право учешћа на конкурсу имају аутори који стварају
на српском језику, без обзира на држављанство и
место становања. Један аутор може послати највише
једну причу, дужине до 30 куцаних редова (величина
слова 12). Тема је слободна, а радови треба да буду
потписани шифром. Податке о себи (краћа биографија,
поштанска и електронска адреса, број телефона)
достављају у посебном коверту, који заједно са
ковертом у коме се налази прича шаљу као
једну пошиљку.
Причу треба послати у три одштампана примерка
на адресу:
SZERB ORSZÁGOS
ÖNKORMÁNYZAT
SZERB HETILAP
FALK MIKSA U. 3.
1055 BUDAPEST
HUNGARY
Пристигле радове оцењиваће стручни жири, а у обзир
ће бити узете приче које у редакцију Српских недељних
новина стигну до 8. децембра 2013. године.
Аутору најуспелије приче припашће Награда „Милован
Видаковић”, која подразумева плакету са ликом овог
писца и златник са ликом Светог Саве.
Жири ће одлуку донети до 15. јануара 2014. године и
објавити у медијима (Српске недељне новине, сајт РТС-а,
сајт Конкурси региона), а награђеном аутору признање
ће бити уручено крајем јануара, на традиционалној
Светосавској академији у Будимпешти.
Детаљније информације заинтересовани могу добити
путем имејл адресе: nedeljnenovine@gmail.com

ПРАТИТЕ АУДИО-ВИЗУЕЛНО
ИЗДАЊЕ СНН-а
НА НАШЕМ ФЕЈСБУК ПРОФИЛУ
Уредништво Српских недељних новина има задовољство да кориснике интернета обавести да на Фејсбук
профилу нашег листа могу да прате и информативне
садржаје аудио-визуелног типа, настале у нашој редакцији.
Једним кликом (лајком) на назначено место на нашем
Фејсбук профилу, добијате могућност да аутоматски
пратите све дневне промене на њему.
Из продукције препоручујемо ТВ прилоге, видео материјале и галерије фотографија на следеће теме:
– Семинар креативног писања у организацији СНН-а;
– Пештански књижевни омнибус;
– Фолклорни фестивал у Калазу;
– Откривање спомен-плоче Тесли и концерт у Помазу;
– Прослава Мале Госпојине у Бати и Сантову;
– Изложба слика у здању сентандрејске Препарандије;
– Дечја представа и изложба Сање Алечковић у Терезварошу;
– Документарна изложба о Десанки Максимовић у
Библиотеци за стране језике у Будимпешти;
– Изложба дела мађарских и српских наивних сликара
у СКЦ-у;
– Презентација туристичких потенцијала Србије у Будимпешти;
– Наставак акције „Земља Јоргована” у Мађарској;
– Наступ оркестра „Мешелија” у Етнографском музеју
у Будимпешти;
– Почетак школске године у Будимпешти;
– Ходочашће – Стара вода;
– Градске свечаности у Помазу;
– Храмовна слава у Стоном Београду;
– Прослава Велике Госпојине у Српском Ковину;
– Репортажа о манастиру Грабовац;
– Фолклорни фестивал у Адоњу;
– Туристичка презентација Златибора у Будимпешти;
– Представа СПМ-а „Сентандрејско јеванђеље”

БАНАТСКИ САБОР – ДЕСКА
16. новембра 2013.
У организацији Самоуправе Срба у Мађарској, КУД-а
„Банат” из Деске, Српске редакције Мађарског радија
(Печуј) и Културног и документационог центра Срба у
Мађарској, позивамо вас на деветнаести
„Банатски сабор” у Деску.
„Банатски сабор” је музички део „Сабора српске
културе” у Мађарској. Молимо све заинтересоване
хорове, солисте, инструменталисте и оркестре, односно
и хорове који изводе духовну музику, а који желе да
учествују на сабору, да до 5. новембра 2013. пошаљу
своје пријаве на адресу Самоуправе Срба у Мађарској
(тел/факс: 06 1 331 5345).
Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих
локалних самоуправа или самостално).
Обрасци за пријаву се преузимају од Самоуправе Срба у
Мађарској или Српске редакције Мађарског радија.
Организатори могу да прихвате само оне пријаве које
стигну до назначеног рока.
О детаљном распореду и почетку програма
благовремено ћемо информисати учеснике и јавност.
Свима се унапред захваљујемо на сарадњи и помоћи у
остваривању наших заједничких циљева да се сачува,
негује и популаризује српска песма и
музика у Мађарској.
Детаљније информације: Самоуправа Срба у Мађарској,
тел: 06 1 331 5345 и Српска редакција Мађарског радија,
тел: 06 72 518 331

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

ЗДРАВО

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ

Био сам принуђен да се одрекнем онога што
највише волим. Као код сваке велике и искрене љубави осећао сам болове у грудима, срце ми је
прескакало и имао сам тегобе због притиска. Није
то једноставно, људи моји, раскинути заувек са
димљеним вешалицама, куленом, чварцима, ћевапима, меснатом сланином,
тортама, чоколадама… Дакле, био сам неелегантно попуњен, па сам одлучио да
смршам. И могу вам рећи да
сам успео. Утањио сам, што
би рекли, као српска економија. Да бих то постигао, било је потребно да учиним само једну ствар – да не једем. Добро, много су ми у
томе помогле и мере штедње српске владе.
Међутим, моји здравствени проблеми нису престали
када сам изгубио двадесет
килограма. Мене из сна није
будио будилник, већ кашаљ.
Пењање на први спрат захтевало је двоминутну паузу
после шестог степеника. На
рентгенском снимку мојих
плућа, додуше, није се видело ништа – све је било црно.

Био сам страствени пушач, због чега ми је лекар
Лука Марић наредио да одмах оставим цигарете.
Остављао сам их ја и раније, али сам их увек брзо
проналазио. До сада сам 183 пута одлучивао да се
одрекнем овог „ђавољег тамјана”, али је моја апстиненција трајала од три минута, до рекордних
два сата и 54 минута. Сада више не димим као
Шарганска осмица, али као свака стара локомотива и даље пиштим, стењем и хукћем.
– Ако хоћеш да оздравиш и поживиш још коју
годину мораш престати да пијеш кафу, алкохол и
газирана пића – „обрадовао” ме је доктор Марић
из претходног пасуса. Иначе, он је познат по томе
што се од свих заразних болести штити алкохолом,
и то унутрашњом употребом. Али, ја нисам он. Да
не морам да слушам самога себе, престао сам да
идем у оближњи бирцуз „Код Пилета и чика Вилета”. Пре почетка прохибиције сав алкохол у кући
сам просуо – себи у грло. Али, после тога пио сам
само воду – водоводску, флаширану, тврду, тешку,
дестиловану, индустријску…
– Идем на пијацу, да ли треба нешто да ти купим? – питала ме је супруга једног суботњег јутра.
– Купи саксију са земљом – кратко сам рекао.
– Шта ће ти саксија? – видео сам њен запањен
израз лица.
– За мене, душо – објаснио сам јој – свакој
биљци, осим воде, потребан је и хумус.
Александар Чотрић
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Наш недељник представљен матици и расејању
(Наставак са 3. стране)

Ј

едан од учесника промоције Српских недељних новина био је и
Александар Чотрић, председник
Одбора за Србе у дијаспори и региону Народне скупштине Србије, који
већ више од две деценије редовно
прати излажење нашег листа, садржаје које објављујемо и акције које
уредништво спроводи.

Проф. др Драган Никодијевић

– Српске недељне новине нас
окупљају као мангет, јер овде међу
присутнима видим наше истакнуте
ствараоце из Мађарске, Србије, Хрватске, Чешке, Босне и Херцеговине, Румуније, Немачке, Италије… Тај лист је,
слободно могу да кажем, једно „чудо”,
као што су „чудо” и резултати пописа
становништва у Мађарској, према
којима је број Срба увећан три пута.
Томе је у многоме допринело излажење и кампања коју су водиле Српске недељне новине и напори да оне
стигну у свако српско домаћинство у
Мађарској. Осим што стижу у руке
својих читалаца, ове новине су присутне и у модерним медијима. Могу да се
читају и на интернету, а важније информације које оне објављују доступне су и на друштвеним мрежама. Стога све похвале њиховом главном и одговорном уреднику који је схватио
значај савремених средстава комуникације и потребе да се за што краће
време допре до што шире јавности –
рекао је Александар Чотрић.
Он се похвално изразио и о ТВ прилозима у којима Српске недељне но-

Чотрић: СНН је значајно допринео да резултати
пописа становништва буду повољни за Србе и један
је од најзначајнијих елемената за очување
идентитета Срба у Мађарској. – Никодијевић:
Књижевни конкурс СНН-а добија широк друштвени
ехо. – Петровић: Едукација коју спроводи СНН је
важна, јер ми себе дубоко и интимно доживљавамо
само кроз матерњи језик

Доц. др Миомир Петровић

– Све то заслужује подршку матице, а то могу да кажем и у својству
председника Одбора за Србе у дијаспори и региону Народне скупштине
Србије. Да није ових новина, положај
наше заједнице у Мађарској би био
много тежи. Српски недељник у
Мађарској редовно читам још од деведесетих година, али морам да приметим да је он у последње време
просто препорођен, јер у њему, на
малом простору, могу да се нађу информације о свему релевантном што
се догађа у српској заједници у
Мађарској, а и ван ње – истакао је
Чотрић и додао да је СНН с пуним
правом недавно понео Велику плакету Удружења књижевника Србије.
Стручни сарадник нашег листа др
Драган Никодијевић, културолог и
универзитетски професор, упознао је
посетиоце са СНН-овим традиционалним конкурсом за књижевну На-

Александар Чотрић

Самоуправе Срба у Мађарској која
издаје лист и Драган Јаковљевић, као
главни и одговорни уредник.
Говорећи о Радионици креативног
писања, која је такође једна од сталних акција Српских недељних новина,
др Миомир Петровић, књижевник и
професор универзитета, изнео је искуство које је стекао у Будимпешти,
радећи са нашим сарадницима и литерарно надареним читаоцима.

Главни уредник нашег листа Драган Јаковљевић одговарао је на питања неколико ТВ екипа које су пратиле промоцију

вине посредством РТС-а извештавају
милионе гледалаца широм света о
догађајима и темама у српској
заједници у Мађарској.

КОНКУРС „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”
У ДУХУ ОЧУВАЊА НАШИХ КОРЕНА
„Фантастична идеја, у духу очувања онога што припада нашим дубоким коренима, нашој најбољој традицији, јесте покретање књижевне Награде Милован Видаковић, што су учиниле Српске недељне новине пре
три године. Данас можемо да кажемо да одзив на конкурс није импозантан само по броју, већ и по квалитету радова који пристижу. Српске недељне новине су покренуле једну драгоцену акцију која је добила широки друштвени ехо. Људи који су се потрудили да та акција поприми овакве размере, имају за то велике заслуге”, рекао је проф. др Драган Никодијевић

граду „Милован Видаковић”, који је
управо у току. Он је истакао да је
Милован Видаковић личност која на
више начина повезује матицу и Србе
у расејању.
– Његова улога на плану успостављања веза Срба из матице и расејања огледа се и кроз његов животни пут, који је ишао преко Карловаца,
Темишвара, Арада, Пеште… Рођен у
шумадијским Неменикућама, а свој
животни век је завршио у Пешти. Српски ђаци који су долазили на школовање у Пешту, налазили су бесплатно
уточиште код Милована Видаковића
– подсетио је професор Никодијевић
и додао да за похвале за успех књижевног конкурса заслужују најпре
Љубомир Алексов, као председник

– Не постоји уметност само од надахнућа и инстинкта. Производ надахнућа треба избрусити, уобличити тако да буде комуникативан и прихватљив. Ако је наше време ера комуникација, како се често може чути, онда је
Радионица креативног писања цивилизацијски ход који морамо ухватити.
У том смислу треба да се захвалим
свим полазницима, међу којима је било и ученика, студената славистике и
оних људи чији матерњи језик није
српски, што је дало посебан чар нашој
радионици – рекао је професор
Петровић, изразивши очекивање да ће
и за планирани наставак овог вида
едукације бити заинтересованих чланова српске заједнице у Мађарској.
Д. Т.

