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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
Ново рухо за две цркве на југу
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА
Актерима који су близу
растегљиве линије
сукобљавања САД и
Русије неће бити лако да
седе на две столице.
Иако таква политика и
данас обећава велику
економску корист, она
носи немале ризике. Зато
нису у праву ни они који
тврде да је позив
Владимиру Путину да
дође у Београд био
грешка, али ни они који
су убеђени да Србија ту
нема шта да изгуби

Т

оком хладног рата, многе земље су покушавале да буду посматрачи са стране, да велику
глобалну утакмицу гледају „седећи
на огради”. Већина се, пре или касније, определила. Било је честих „претрчавања” у супротни табор, али мали број земаља је успевао да дуже
време маневрише на уском простору
неопредељености.
Титова Југославија је вешто лавирала између полова, иако је комуни-

Србија и Балкан на политичкој клацкалици

Добре и лоше стране седења на две столице

стичко срце руководства увек остајало на источној страни. Овај велики
успех је стајао у темељу самоуправног економског чуда и зашећереног хибрида који је Радина Вучетић назвала „кока-кола социјализам”. Спољна политика била је главни југословенски извозни „производ” и обезбедила је завидан раст
стандарда.
Тако нешто је данас тешко поновити. Ново ривалство није глобално, по-

БУДУЋНОСТ МЕРЕНА „ПОГЛАВЉИМА”
УМЕСТО ГОДИНАМА
У важним институцијама и великим политичким странкама преовлађују људи који судбину земље везују за превођење бриселских закона.
Будућност се мери „поглављима”, а не годинама. Када нешто не иде, политичка елита размишља како да промени грађане, њихов „менталитет”
или „свест”, а не како да прилагоди увезена правила овдашњим околностима. По том питању нове власти се не разликују од старих.

стоји само једна суперсила, и актерима који су близу флуидне линије сукобљавања САД и Русије неће бити
лако да седе на две столице. Главни
адут у рукама српских власти је
спремност Вашингтона и Берлина, господара постдемократске, „уједињене Европе”, да затворе очи и толеришу спољнополитичке излете зарад
достизања онога што виде као самоодрживо, трајно решење балканског
питања.
Главни ризик везан је за последице
евентуалног неуспеха политике неопредељивања. Постпетооктобарске
власти су земљу оставиле без стратешке алтернативе. Нису је понудиле ни
странке које се противе уласку у
Европску унију. Њихов дебакл на мартовским изборима није везан само за
контролисане медије и дуге прсте
„европеизоване” политичке класе одшколоване на Централноевропском
универзитету у Будимпешти и дошко-

ловане на „радионицама” у хотелу
„Сплендид” у Бечићима.
Нови арапски пријатељи Србије поуздани су колико и они мало старији,
западни. Не треба се заваравати. У
свим претходним случајевима, финансијска подршка блискоисточних
монархија државама на нестабилним
периферијама глобализованог света,
у које спада и Балкан, била је везана
или за религију или за остваривање
дугорочних америчких интереса у
тим регионима.
Други ослонац је Русија. Владимир
Путин је у Србији драг гост и пожељан партнер. Поврх свега, његова
украјинска авантура је у Србији схваћена као израз космичке правде,
освета православног праведника лицемерном Западу. Ипак, не треба
имати илузије о руским стратешким
интересима и прецењивати руску
моћ. Далеко је Москва од Београда,
а између су не само прозападни лидери већ и грађани уплашених бивших „совјетских сателита” који у данашњој Русији виде „четврти рајх”.
Усамљеност Србије у овом делу
Европе додатно компликује сваку рачуницу. Нескривено антируско окружење не условљава само домете Путинове посете. Оно ствара бројне изазове које ће пратити балансирање
Србије у Европи обележеној поделом
која, иако више није идеолошка, није
ништа мање манихејска.
Време ће показати колико су две
столице данас удобније од хладноратовске ограде. „Мини хладном рату” се не назире крај и највећи изазов
представљаће препознавање последњег тренутка за сврставање на једну
од страна. Ако он буде пропуштен,
пад ће бити јако болан.

З. Ћ.

Нема међународне осуде планова за уједињење „народа орлова”

„Р

Хоће ли Европа и свет по рецепту „реалности”
аминовати и „велику Албанију”?

ађа се ‘велика Албанија’! Македонија је већ мртва, на реду
је Србија! Незаустављиво је
уједињавање Албанаца и спајање са
Албанијом у територију која треба
да буде очишћена и ослобођења сваке религијске или националне разноликости!”
Овакве поруке о стварању велике
албанске државе која треба да обухвати Албанију, као и делове Србије,
Македоније, Грчке и Црне Горе, деценијама се чују од албанских лидера.
Путем црвено-црне заставе, која је
у уторак увече летела ка стадиону
Партизана, док су наши и албански
фудбалери играли утакмицу, послата
је и у Београд. Вијорила се са ликовима Исмаил Ђемалија, премијера независне Албаније од 1912. до 1914. и Исе
Бољетинија који се у балканским ратовима борио против Србије. Истим лицима која су били узори терористичкој
Ослободилачкој војсци Косова.
О стварању „велике Албаније” говори се отворено у Тирани, Скопљу,

На стварању велике албанске државе која
треба да обухвати ту земљу и делове свих
суседних, ради се упорно већ деценијама, без
осуде из Европе и света. С обзором на ту
благонаклоност, а и на хронологију „косовског
случаја”, могло би се очекивати да тај
пројекат буде и званично аминован

на Косову и Метохији. У престоници
Албаније постоји „Листа за природну
Албанију” коју предводи историчар
Кочо Данај и која се отворено залаже
за уједињавање Албанаца. Између
осталог, позивају се и на Декларацију
о независности из 1912. године према
којој Албанији припадају делови од
Прешева до Превеза и од Драча до
Скопља, иако је овај документ проглашен неважећим на Лондонској
конференцији.
На прослави стогодишњице албанске заставе, пре две године у Скопљу,
одржана је велика прослава на којој

су говорили премијер самопроглашене државе Косово
Хашим Тачи и тадашњи председник Владе Албаније Саљи
Бериша. У престоници Македоније клицало се „великој
Албанији”. Исто је било и када су Албанци протестовали
због хапшења њихових сународника
који су убили македонске младиће.
О свему овоме свет углавном ћути.
Нема оштрих протеста из Брисела. Ни
из Вашингтона. У САД постоји и лоби
који промовише „велику Албанију”
који је формирао бивши амерички

конгресмен Џозеф Диогарди, пореклом Албанац. Само понекад огласе
се наши, македонски, грчки и руски
званичници реченицама да су у питању „непримерене поруке, опасне по
област југоисточне Европе”.

С. Р.
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На други д
Пре 80 година
убијен је краљ
Александар Карађорђевић
Ни данас се званично не зна ко је
стајао иза атентата на краља
Александра, мада је извесна
умешаност Италије и Мађарске, као
и немачких служби

П

ре тачно осамдесет година, у
Марсељу је убијен југословенски
краљ Александар Први Карађорђевић. Убица ујединитеља Југословена
погинуо је на месту злочина. Непосредни организатори завере, хрватски фашисти, убрзо су ухапшени и осуђени.
Ипак, недостаци у истрази, умешаност Италије, Мађарске и Немачке и
агресивност католичких кругова у
„пријатељској” Француској за време суђења убицама, навели су краљицу Марију да покрене приватну тужбу. Тужба
је касније повучена. У свету који је срљао ка светском рату, Француској и савезницима који су се повлачили пред
нацизмом, заборављен је краљ-жртва
атентата.
Он ће, баш као и његов српски народ,
једног дана добро доћи у међусобном
мирењу европских сила које ће доказивати да се Први светски рат догодио
случајно, последицом балканских ратова, а и нацизам je настао као последица.
Зато данас у Београду неки славе
немачког историчара који поглавље о
краљу Александру Карађорђевићу насловљава нацистичком паролом (један
народ, једна држава, један краљ/вођа),
па испада да је југословенски краљ био
узор Хитлеру…
Ми данас не знамо ко је заиста стајао иза атентата на краља Александра.
Извесна је умешаност Италије и Мађарске, осећа се деловање немачких
служби – атентат је наводно координисала мистериозна жена под кодним
именом Плава Дама. Остало је питање
односа дела Француске према атентату, другој жртви – шефу француске
дипломатије Лују Бартуу – тајанствена
чињеница да су се други човек Рајха Геринг и будући вођа колаборационистичке француске државе маршал Петен први пут састали управо на сахрани
југословенског краља и вратили се заједно возом у своје земље…
Ни први модерни атентат у историји
Србије, извршен пиштољима, у коме је
1868. убијен кнез Михаило, није био лишен контроверзи. Кнеза је убила група
криминалаца вођена личним мотивима,
после атентата спречен је преврат, а од
нове владе је зависило где ће бити препознати конци завере.
Привремено намесништво набедило
је либерале, „друго намесништво”, будући либерално, прогонило је присталице претендујуће династије Карађорђевића. Савремени историчари верују
да је у позадини атентата било Османлијско царство, тачније турски управитељ Босне. (…)
Чедомир Антић

Затишје у односима Србије и њеног расејања

ДРУШТВО

Сметње на везама

Ако се ни у наредна два месеца ништа битно не промени на релацији
држава Србија – сународници у расејању, а велике су шансе да неће, ова
календарска година би се могла окарактерисати као период дубоке тишине
у комуникацији власти са вишемилионском популацијом Срба
у региону и широм планете

Н

е тако давно, изгледало је да је укидање Министарства за дијаспору најјачи шум који се
могао десити у комуникацији државе Србије и
вишемилионске популације Срба у региону и дијаспори. Али, убрзо смо се уверили да и у томе, као и у
свему другом, увек може бити и горе. Потези који
(ни)су предузети ове године, говоре нам управо о томе. Иако Канцеларија за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону није имала капацитете ни надлежности ранијег министарства, ипак је неким својим
акцијама и агилношћу појединаца запослених у њој,
нашим људима изван матице наметала утисак, или
тачније – уливала наду, да их неко у Србији чује, да
је расположен за сарадњу и да жели да помогне, тамо где је то потребно.
Међутим, почетком пролећа ове године, када је донета одлука о расписивању избора у Србији, активности Канцеларије за сарадњу са дијаспором и Србима у
региону су утихнуле. Убрзо је одлучено да и она доживи судбину ранијег министарства, а приликом формирања нове владе, проблематици положаја Срба у региону и дијаспори додељен је још нижи ранг. Бивша канцеларија ће, како је обећано, постати управа, али не
као посебна владина установа, већ само као један од
бројних организационих сегмената Министарства
спољних послова. Речено – неучињено. Када ће и да ли
ће, за сада нико не зна. Или готово нико.
Прва календарска година функционисања актуелне Владе Србије полако измиче, а у њеним односима
са дијаспором нема више никаквих шумова, јер нема
ни односа. Просто, изгледа да проблеми Срба у расе-

јању нису тема којом је, у време експанзије трендова
разних одобравања, прихватања и пристајања на међународном плану, упутно бавити се на државном
нивоу. Залагање за решавање проблема сународника
у окружењу и стајање иза њихових захтева, увек носи и ризик да се таква инсистирања не допадну некоме од кога Србија очекује да јој да „снажну подршку
на путу евроинтеграција” – ма шта то значило. Показало се да је свака од суседних земаља управо тај
„кључни играч”, с обзиром да је једно гласно изговорено НЕ из српског суседства, довољно да Београду
поквари рачуницу када је реч о брзини којом ће се
српска транзицијска лађа приближавати упловљавању у ЕУ воде.
Ипак, ако је тачно да редовни политички контакти
Београда са ЕУ суседима подразумевају и преношење
искустава које су те државе имале док су се налазиле
на истом путу, онда би зарад отклањања сметњи на везама између Србије и њеног расејања, било веома корисно једно сазнање: како је некима од тих земаља,
Мађарској на пример, успело да у Европску унију уђу
релативно брзо и поред тога што су све време и те како бринуле и активно решавале проблеме своје дијаспоре, нарочито оне у суседним земљама? При том се
нису либиле ни да подвикну, па ни да ударе руком о
сто, када су сматрале да се другачије не може. Откривање ове формуле лишило би Србију многих нелагодности и устручавања, које њена дијаспора и Срби у региону сада тумаче као изразито одсуство интересовања матице за њихову судбину.
Драган Јаковљевић

Српско-мађарска војна вежба у Kовину

Симулиране акције из Либана и са Кипра

Припадници војски Србије и Мађарске у Kовину
успешно су завршили вежбу „Kомшије 2014”,
организовану у циљу увежбавања активности у
мисијама Уједињених нација

Н

а петој заједничкој вежби две
војске у последње четири године, учествовало је 76 припадника Војске Србије и 31 припадник Оружаних снага Мађарске. Завршном дану вежбе присуствовали
су начелник штаба Прве бригаде

Војске Србије пуковник Ненад Сретеновић и начелник Одељења за
оперативне послове и обуку команде Здружених снага Оружаних снага Мађарске Ласло Гараш, који су
оценили да је вежба успешно изведена. Сретеновић и Гараш су указа-

ли и да оперативне способности које су кроз вежбу надограђене обе
војске могу успешно користити у
мисијама УН, саопштено је из Војске
Србије.
Вежба, која је почела 29. септембра је изведена по сценарију који
симулира реалне ситуације у мировним операцијама на Kипру и у
Либану, а по речима Сретеновића, у
њеној припреми употребљена су искуства припадника Војске Србије из
тих мисија.
Гараш је истакао важност
оваквих вежби „не само ради увежбавања поступака и
процедура већ и за развијање пријатељства између
српских и мађарских војника”, навела је Војска Србије
на свом сајту.
Тема вежбе је била „Мултинационална чета у контроли територије”, а припадници оружаних снага
две земље су увежбавали
претрес терена, контролу
територије, покушај насилног и ненасилног преласка
на пункту, медицинску евакуацију.
Р. П.
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ДРУШТВО

Осврт на протекле народносне изборе

Цивилне организације уместо угашених српских самоуправа?
Народносни избори у Мађарској, судећи према
резултатима гласања, нису донели превелика
изненађења нити новине. У неколико насеља где се
нису стекли услови за формирање српских
самоуправа, постоји могућност да их замене
цивилне организације

С

рби у Мађарској који су били
уписани у бирачки списак, као и
припадници осталих мањина,
12. октобра ове године имали су могућност да гласају за састав својих
народносних самоуправа на више нивоа. Утисак је да у насељима у којима
живи српско становништво није било
већих изненађења, јер су изабрани
њима познати кандидати, који су добили највише гласова. Према објавље-

ним подацима, број добијених гласова кретао се од свега два, па до хиљаду, када је реч о појединим заједничким листама кандидата.
Једина жупанија у којој је дошло до
смањења српских самоуправа јесте
Барања и то због недовољног броја регистрованих бирача у неким местима.
Тако није постојала могућност за формирање српских самоуправа у предстојећем мандату у Шумберку, Мајшу,

Виљану и Удвару (Печудварду). Остаје
да се види хоће ли у овим насељима
доћи до формирања цивилних организација, као што су то учинили Срби у
Рац-Аљмашу, у Жупанији Фејер.
Изабрана представничка тела Срба
у насељима где је гласање било успешно, чиниће по три представника, који би између осталог, требало да брину о неговању српске културе и чувању споменичког наслеђа српског народа у својим срединама.
Такође радује и чињеница да су
поједини српски активисти на југу
Мађарске изабрани у представничка
тела у својим селима, као што су Деска и Медина. Кристифор Брцан је у
Десци, приликом гласања за посланика у већинској самоуправи добио највише гласова – 1088, што је 420 гласова више од другопласираног посланика. Овим резултатом претекао је
чак и Ласла Кираља, који је као градоначелник добио 944 гласа.

И у локалној самоуправи Медине
биће посланика српске националности. У наредном мандату Алекса Сокић ће настојати да својим радом допринесе развоју села.
Бирачи у Будимпешти гласали су за
чланове српских самоуправа у осамнаест квартова, али је број гласова
које су они добили био скромнији него у насељима у унутрашњости Мађарске. Када је реч о квартовима, реч
је углавном о подршци која се у највећем броју случајева мери једноцифреним бројкама гласова, у распону
од два до десет, мада је било и кандидата који су добили већу наклоност бирача.
Према одредбама закона, најкасније 30 дана од одржавања локалних и
мањинских избора, требало би да се
одрже оснивачке седнице изабраних
тела, која ће затим и практично започети рад у овом изборном циклусу.

П. М. – Д. Ј.

Акције верника у Сантову и Мађарбоји

Приведени крају радови на обнови цркава

Захваљујући конкурсу Европске уније и
добровољним прилозима, радови на кровној
конструкцији српске цркве у Сантову успешно су
окончани, а приведено је крају и малтерисање и
кречење унутрашњости цркве у Мађарбоји

Ж

итељи Сантова српске националности, на челу са њиховим
парохом о. Јованом Бибићем,
морали су да имају много стрпљења
до дефинитивног окончања радова на
поправци српске цркве у том месту.
Због компликоване административне

процедуре, пут до крајњег циља није
био ни лак, ни кратак. Међутим, чекање се исплатило, јер светиња сада има
реконструисану кровну конструкцију,
нови торањ, а предузети су и други неопходни радови, који раније нису били
планирани.

Укупни трошкови радова на торњу,
које су у року од три недеље урадили мајстори из Њиређхазе, износили
су око 10 милиона форинти, а средства су обезбеђена конкурсима. Сантовчани су мајсторе ангажовали и за
додатне послове на цркви, у вредности од 600.000 форинти. Ова средства обезбедила је малобројна локална српска заједница, захваљујући
успешно спроведеној акцији сакупљања добровољних прилога, у коју
су се укључиле и Српске недељне новине, путем свог штампаног и интернет издања.
Тако је испуњен крајњи циљ свих
ових напора и предузетих акција. Обновом кровне конструкције заустављено је пропадање крова сантовачке српске светиње, а и спољашњи изглед храма сада је сасвим другачији.

алагањем Самоуправе Срба у
Мађарбоји, у том барањском насељу завршено је унутрашње
малтерисање и кречење српског православног храма. Радови које су изводили грађевинари из Кемеша, коштали су 800.000 форинти. Већи део
трошкова, тачније 500.000 форинти,
покрила је српска самоуправа на челу са председницом Велинком Соколовић, док је начелник села Атила
Блажович обећао да ће уплатити износ од 200.000 форинти.
Све то значи да недостаје 100.000
форинти, што ће морати да обезбеди српска самоуправа, уколико не
буде могуће доћи до средстава на
други начин. Представничко тело
Срба већ се припрема за празнова-

З

Сантовачка српска црква добила је нови кров

Посла је било и у Мађарбоји

ње храмовне славе, јер се ове године обележава 200. годишњица постојања месног српског православног храма.
Прослава ће бити уприличена 2.
новембра, за када су планирани и
концерт Хора „Јавор” и промоција
најновијег броја „Барањских српских
свесака”, који је посвећен Србима у
Мађарбоји и њиховој древној српској
православној цркви.
Јубиларна свечаност поводом значајне годишњице већ је на прагу, а
организатори очекују бројне госте
како из Барање, тако и из других делова Мађарске и Србије.
П. М.
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Културно-забавни програм у Сиригу

Међународни партнерски и породични дан

Прва манифестација под овим називом одржана је у
Сиригу почетком јесени, а организатори из Основне
школе „Лајош Кошут” највише пажње посветили су
едукацији из области спорта и рекреације

Г

лавни организатори приредбе,
предвођени директорком школе
Жужаном Бански Кече-Нађ, и у
сарадњи са наставницама Естер Фрањо-Вујчин и Дајаном Ђукин, учинили
су све да ова спортско-забавна и културна манифестација протекне у најбољем реду. Овај садржајан програм
обухватио је и Конференцију о стању
и изазовима наставе фискултуре, као
и представљање нове спортске гране
„јаџент”.
Истакнуто је да настава фискултуре треба да буде радост, изазов, прилика за пријатељску комуникацију и
доказ сопствене креативности. Са
друге стране, предавачи су изнели
забринутост у вези са будућношћу
наставе фискултуре, јер су најављене
бројне новине у систему образовања.
Успехом, међутим, већ сада може
да се подичи „јаџент”, необична
спортска дисциплина, или игра, коју

је смислио Јанко Павлис, професор
Физичке културе у Техничкој школи у
Темерину. Он је у друштву деце из
Основне школе из Сирига и Темерина
допутовао у предграђе Сегедина и
присуствовао „Партнерском дану”.
На конференцији за наставнике
фискултуре професор је одржао излагање о „јаџенту”, а на терену је
представио ову нову спортску грану.
„Јаџент” се већ игра у Мађарској, Румунији и Словачкој, у којој је уведен
у школску наставу. Присутан је и у
Републици Српској, а ускоро ће се
играти и у другим државама.
Он је мешавина правила одбојке,
„између четири ватре”, кошарке и
фудбала, која су допуњена новим и
оригиналним идејама професора
Павлиса. Једно од правила је живо
извођење музичких нумера што доприноси занимљивости и укључивању што већег броја учесника. Три

главна принципа „јаџента” су: брзо
мисли, брзо делуј и буди џентлмен.
Екипа има 20 играча, а стартну поставу чини њих 12; игра се три пута
по 20 минута, а победник је екипа
која елиминише више противника
истог пола.

Кадровско појачање на Сегединском универзитету

Студенти добили нову лекторку

Од овог семестра на Катедри за славистику
Филозофског факултета у Сегедину, са студентима
ради нова лекторка за српски језик Миљана Иличић

Н

ова лекторка је на
Сегедински универзитет стигла на
препоруку Душанке Звекић-Душановић, професорке Филозофског факултета Универзитета у
Новом Саду, која је своју
бившу студенткињу, а касније и колегиницу, усмерила да прихвати радно
место у Сегедину.
Миљана Иличић није
имала много времена за

размишљање, па је одлуку о селидби у Сегедин
брзо донела. Нови посао
свакако ће значити једно
ново искуство и референцу у каријери, а сусрет са студентима са
којима је и раније радила, за њу је, како каже,
изазов.
– Наишла сам на заиста леп пријем у Сегедину. Колеге, предвођене
професорком Агнезом

Кацибом, одмах су ме прихватиле и
брзо сам се уклопила у колектив –
рекла нам је Миљана Иличић.
Млада и агилна лекторка одмах
се укључила у наставу и на самом
старту изградила веома добре односе са студентима, којима држи
граматичке вежбе. Осим тога, њене
области рада су и комуникација и
упознавање са српском културом и
традицијом.
Жеља и намера госпођице Иличић
је да она и студенти постану део културног крвотока српске заједнице у
Сегедину, нарочито пошто се уверила
колико Срби у граду на обали Тисе
настоје да очувају своју традицију и
духовност.
П. М.

Када мушкарац погоди противника истог пола, а да лопта при том у
својој путањи не дотакне никога или
ништа, тај противник је елиминисан.
Мушкарац бива кажњен ако погоди
противницу и обрнуто. Погодак у главу се обавезно кажњава. Физички
контакт са члановима противничке
екипе није дозвољен.
Овога пута „јаџент” је освојио присталице у Сиригу, надомак Сегедина.
Основна школа „Лајош Кошут” има
вишегодишњу сарадњу са школом у
Србији, која је поново оживела 2011.
године и то на иницијативу директорке Жужане Бански Кече-Нађ и наставнице српског језика Дајане Ђукин, која управо од те године ради у
овој образовној установи.
Ова игра има све већу улогу у изградњи међунационалних односа и
јачању идентитета у позитивном смислу. Јанко Павлис, идејни творац игре
мишљења је да „јаџент” има најбоље
услове за успех тамо где се учешће
мушкараца и жена у спортским активностима сматра природним и нормалним.
– Време „јаџента” тек долази! –
оптимистички поручује Јанко Павлис,
имајући у виду и писмену препоруку
Светске организације фискултурника
ФИЕП.
Предраг Мандић

Сремски Карловци

Д

Уручена традиционална
новинарска признања

руштво новинара Војводине уручило је у здању Магистрата
Сремских Kарловаца своју награду „Златно перо”, која се додељује
за новинарска достигнућа и допринос укупном развоју и унапређењу
новинарства.
Овогодишњим добитницима Душану Јанићу, Милану Ливади, Оскару
Панди, Милошу Милиновићу и Предрагу Мандићу, награде су уручили
председник Друштва новинара Војводине Младен Булут, заменик председника Скупштине општине Сремски Kарловци Рајко Маринковић и

председник Актива Друштва новинара Војводине „Змај” из Сремских
Kарловаца Дарко Париповић.
У име града домаћина добродошлицу добитницима „Златног пера”
и гостима пожелео је Рајко Маринковић, о значају награде „Златно перо” и о традицији Друштва новинара Војводине говорио је Младен Булут, а у име награђених захвалио се
новинар српских медија у Мађарској Предраг Мандић. Свечаност је
обогаћена пригодним културним
програмом.
Р. Ч.

Добитници награда: Милиновић, Панди, Јанић, Мандић и Ливада
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интервју

Реч по реч са Миланом Русом

Корени су у култури и ако ти она није важна – ти не постојиш

о сунчаном октобарском дану,
Милан Рус, први човек Српског
позоришта у Мађарској, ушетао је у просторије театра у Нађмезе
улици помало задихан, са штаповима
за „нордијско ходање”, које је управо
донео из Шведске. Били су ту још и
тегови за тренинг, око ногу, а на леђима ранац, у којем носи све што би му
могло затребати у току дана.

П

У ранцу носим своју „канцеларију” и у њој све оно
што би у току дана могло добро доћи, уколико се
укаже прилика да се потпише уговор или изда
фактура. Никада се не зна када прилика може да
се укаже – рекао нам је глумац и директор Српског
позоришта у Мађарској, после једног новинарски
индискретног питања

На наше питање је ли добра кондиција неопходна врсном глумцу, Милан одговара:
– Не знам да ли је потребна мени
као глумцу, али да поставим представу на сцену, пронађем средства,
организујем певаче, плесаче, продуцирам, будем директор, па онда још
и глумим, свирам хармонику и шта
све још не, свакако јесте. У овом
ранцу носим своју „канцеларију”,
све оно што би у току дана могло
добро доћи уколико се укаже прилика да се потпише уговор или изда
фактура. Никада се не зна када прилика може да се укаже – каже Милан са смешком, као да се шали.
Међутим, он заиста из своје „кућице” на леђима и мање торбе око
струка почиње да вади печате, повећи сноп кључева, телефон, диктафон и разне пуњаче, готово џепни
„таблет”, витамине, пакет за преживљавање у природи и безброј ситница… За ношење таквог ранца свакако да му је потребна добра кондиција.

Иако своју „канцеларију” носи на
леђима, таленат за глуму, музику и
плес, способност за добру организацију, продукцију, режију, спремност
на комуникацију и ведри дух, Милан
носи у себи.
– Корени су у култури и ако немаш
у себи тај порив да ти је култура важна, онда не постојиш. Пре него што
сам постао глумац играо сам у фолклорном
ансамблу
„Луч” и са њим пропутовао свет. Мене је,
као уосталом и све
фолклораше, тај период обележио као особу. Игра је фантастично и универзално изражајно
средство.
Имао сам срећу да
играм у време када је
у Мађарској радио
феноменални Антун
Кричковић,
велики
мајстор, који је од
фолклорних покрета
правио
позоришне

УСКОРО НОВА ПРЕМИЈЕРА
У позоришној кухињи Милана Руса не кува се никада
само једно јело. Након повратка са гостовања у Шведској
са мађарском представом „Дивља птица”, у продукцији и
организацији Српског позоришта, глумачка екипа увелико
се припрема за премијеру нове представе „Гад” по тексту
драмског писца Беле Пинтера. Претпремијера је изведена
током лета на Ловранском фестивалу, док је премијера
заказана за 31. октобар.
– За глумце ово није лак задатак, ради се о тешком
драмском тексту и студијама ликова. Потребно је дубоко
ући у сваки лик. Добили смо дозволу писца да представу
играмо на српском, радили смо током лета веома напорно и надамо се успешној премијери у Српском позоришту
– сазнајемо од директора нашег позоришта.

ска и српска научна приредба посвећена првој позоришној представи „Крешталица”, а ми смо извели
представу „Чудо у Рондели”, коју је
Радослав Златан Дорић написао
управо за нас, али нажалост није
дочекао да је види на сцени – каже
Милан и додаје да су за обележавање двестогодишњице театра у
Срба, први и једини пут добили
средства из матице и то од Владе
приче и покренуо талас фол- Војводине.
клорних представа – прича
Милан, не скидајући осмех
са лица.
УРОЂЕНО СЦЕНСКО
Породична
традиција
ВИЂЕЊЕ
озбиљног образовања одвела га је на медицину, али је
„Поред мене као директора,
на сегединском факултету
сталну поставу глумаца у Српнаправио „Медицинско позоском позоришту у Мађарској чине
риште” и схватио да лекар
још и Зорица Јурковић, Тибор Емнеће бити. Од своје четврте
бер и Јосо Маториц, а од самог
године играо је у Сегединпочетка са нама је писац Петар
ском балету, док је одрастаМилошевић, који има урођено
ње у породици у којој је десценско виђење. Његова прозна
да био сеоски хармоникаш,
дела смо претакали у позориште,
тата тамбураш, а мама свикомбинујући жанрове и заједничрала клавир, за браћу и њега
ки долазећи до правог резултата
значило да се и музичко
на сцени. Поред сталне екипе, раобразовање подразумевало,
до и често сарађујемо са бројним
а љубав према музици наслеколегама глумцима или режисеђивала.
рима из обе земље, зависно од
– Двадесет година сам у
пројекта”, рекао је за наш лист
Српском позоришту. ПроМилан Рус.
шле године смо обележили
тај велики јубилеј представом „Сентандрејско Јеванђеље” у
– Иначе, са нашим пројектима за
позоришту „Nemzeti színház” са ше- средства конкуришемо код инстиздесет учесника, хором и орке- туција у Мађарској и то је већ постром; била је то велика обнова. Го- стао устаљени систем. Српско позодина 2013. била је година јубилеја. риште игра представе на српском и
Прославили смо и 200 година од на- мађарском језику. Тако смо урадистанка грађанског театра код Срба, ли аутобиографску представу о
представе у „Рондели” и великог Јо- Едит Пјаф, коју на мађарском игра
акима Вујића, зачетника српског Клари Варга, а у извођењу на срппозоришта. Тада је одржана мађар- ском Зорица Јурковић. Након успеха
који је доживела ова
представа под насловом „Мостови Париза”, публика је од нас
очекивала још неки
велики женски лик, па
смо урадили и представу о животу Каталин Каради. Сада већ
размишљамо о томе
да наставимо серију
о великим и омиљеним дивама филма,
музике или позоришта – објашњава Рус.
Док разговарамо,
његов телефон ретко
престаје да звони, па
нам се Милан извињава и стрпљиво одговара на питања мађарских и српских колега
са којима сарађује.
Убрзо смо схватили зашто је толико тражен:
Српско позориште није
институција која само
припрема нове и освежава старе представе,
већ се активно бави и
организацијом и продукцијом културних
приредаба у оним местима у Мађарској у
којима живе Срби.
Добрила Боројевић
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Будимпешта, 23. октобар 2014.

Добрила Боројевић

Повратак по расуте
делиће душе

ТЕАТАР
ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (4)

„В

иши сталеж је био пријатељ позоришта из два разлога: зато што је волео
ту врсту разоноде, и зато што је сматрао да драма, ако се над њом врши надзор,
може бити корисно средство за вршење утицаја на народ. Најнижи сталеж и један део средњег сталежа, волео је позориште и због уметничких уживања и због јаких сензација.” Нарочито огорчени непријатељи позоришта били су
представници лондонске општинске управе па
и сам енглески Парламент који је 1572. године
изгласао закон по којем се путујућим глумцима могло судити као „хуљама и скитницама и
дрским просјацима”, уколико не уживају покровитељство неког племића – „оправдано су
страховали да ће велика окупљања људи привући лопове и проститутке и да ће убрзати ширење инфекције за време куге.”
Спретност људи који су били привржени
позоришној уметности и тада је, као по ко зна
који пут током историје позоришта, умела да
се суочи са неразумевањем средине и изнађе
решења која ће омогућити живот и трајање
позоришта. Њихова довитљивост се огледа у
томе што су своју делатност изместили ван
надлежности лондонске општинске управе –
изван лондонских градских зидина. Тако је
1576. године, у Шордичу, на закупљеном земљишту, група позоришних посленика предвођених Џејмсом Бербиџом изградила прво „народно позориште”, назвавши га једноставно –
„Позориште” (Тhe Theatre). Ово наравно није
било прво енглеско позориште, јер су у самом
Лондону, унутар варошких зидина, са друге
стране Темзе, постојала четири позоришта намењена „отменијем свету” (попут наткровљеног Blackfriars Theatre) – „разлика између ‘народних’ позоришта и оних за отменију публику била је у удобности и цени” и, свакако, броју гледалаца који су могли да приме. Позоришта типа блекфрајрс су примала око 300 а народна и преко 3000 гледалаца. Годину дана
касније, такође изван лондонских зидина у
Шордичу, подигнуто је и друго позориште по
имену „Завеса” (Тhe Curtain). Убрзо иза тога је
никло још седам позоришних грађевина, међу
којима и позориште „Лабуд” (Тhe Swan
Theatre). Занимљиво је поменути да Париз у
то време има само једно позориште – Hotel de
Bourgogne.
Пре изградње ових стационарних позоришта, најчешћи облик позоришног организовања
биле су позоришне трупе.
„Кад нису биле упослене у дворцима својих
заштитника племића, стотину и више дружина
које су око 1550. развиле делатност у Енглеској
приређивало је представе пред гледаоцима
који су плаћали улазнице, у двориштима гостионица, у Лондону и у другим малим и великим градовима.” (…)
Проф. др Драган Никодијевић

театролог

СВЕТИОНИК
Kада виђамо увек иста лица, на крају она
постају део нашег живота. А када постану
део нашег живота, онда желе и да нам га измене. Јер, сваки човек има тачну представу како
би требало да живимо свој живот. А никад немају појма како треба да проживе сопствени
живот.

Пауло Kоељо

КУЛТУРА

Кад пола срца оставиш негде на Андрашијевом
булевару и пештанској Београдској променади, кад
као фину прашину распеш делиће душе између
мостова на Дунаву, и када одеш, онда се у варош
која чаробно блиста у ноћи, по ту другу половину
враћаш стално, остављајући заправо све више
драгоцених комадића за собом…

П

редосећала сам тада, а сада
знам сасвим добро, да се негде
у равници између два града које спаја велика река, моје две половине спајају, да би се опет неухватљивим праменом магле раздвојиле, када покушам да их дотакнем.
Негде на „ничијој земљи”, можда
баш тамо између две границе, на километру на којем престаје да ради
српска, а телефон тражи мађарску
мрежу, можда баш тамо када се оба
језика боре и када не знам да ли да
се јавим да долазим, или да се опростим, јер одлазим, можда баш тада
постајам ја – та коју непрестано тражим путујући и пишући.
Можда је наше данашње сеобе и
сва замешатељства наших живота, на
просторима у којима живимо, у једно
суштинско питање одлично сажео писац којег сам недавно упознала, пишући о томе како преживети Балкан.

– Опет си ту, по други пут међу
Србима у Пешти! – рекао ми је један
пријатељ кад смо се после много година сусрели у улици Нађмезе, а мени се чинило да никада нисам ни
одлазила и да је „живот између”, био
само могућност да и они и ја радимо
неке друге ствари о којима ћемо једни другима причати. Неки су делиће
својих душа претакали у странице
књига које читам, други у слике и
филмске кадрове које сада гледам,
неки завршили школе и постали одрасли људи, понеки напредовали у послу и граду у који нисам престајала
да се враћам, а ја сам поново постала свесна истог осећања као на растанку, да једна култура није довољна, да ми је потребно више и да на то
имам право.
Четири стотине километара јужније, у граду на две реке, други пријатељ ми је на одласку рекао: „Суштина

је у кретању!”. И ја му верујем; и сама
осетим када проради тај „нерв за путовање”, када настане засићење једном и чежња за другом мојом половином која тражи нове мирисе и боје,
па шетње Адом заменим посетама
Музичкој фонтани на будимпештанском Маргитином острву, поглед с
Кошутњака видиковцем на Гелертовом брду, црвене трамваје жутим, а
Балашевића Зораном. (…)

КОНКУРС
Редакција Српских недељних новина расписује традиционални

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ
„МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”
– за најбољу необјављену кратку причу на српском језику –

Књижевни конкурс је једна од сталних акција којима уредништво Српских
недељних новина настоји да читаоце у Мађарској, али и ван ње, мотивише
да кроз писано изражавање негују српски језик и својим делима
обогаћују књижевност која настаје на њему

П

Српских недељних новина стигну до 8. децембра 2014.
године.
Жири ће одлуку донети до 15. јануара 2015. године и
објавити је у следећим медијима: штампано и онлајн
издање Српских недељних новина, интернет страница
РТС-а (подсајт за дијаспору) и сајт „Конкурси региона”.
Осим што информишу своје читаоце путем штампаног
и интернет издања (www.snnovine.com), Српске недељне
новине, чији је издавач Самоуправа Срба у Мађарској, као
једино штампано гласило Срба у Мађарској делују и на
едукативном и ширем културном и друштвеном плану.
Конкурс „Милован Видаковић” је, уз Радионицу креативног писања, једна од сталних акција којима уредништво
овог листа настоји да своје читаоце у Мађарској, али и ван
SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
ње, мотивише да кроз писано изражавање у одређеним
SZERB HETILAP (за књижевни конкурс)
књижевним формама, негују српски језик и својим делиFALK MIKSA U. 3.
ма обогаћују књижевност која настаје на њему.
1055 BUDAPEST
Детаљније информације о књижевном конкурсу заПристигле радове оцењиваће стручни жири, а у кон- интересовани могу добити путем имејл адресе:
куренцију за награду ући ће приче које у редакцију nedeljnenovine@gmail.com 
раво 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 2700 словних
знакова (компјутерских карактера).
Радови треба да буду потписани шифром, а податке
о себи (краћа биографија, поштанска и електронска
адреса, број телефона) аутори достављају у посебном
коверту, који заједно са ковертом у коме се налази
прича, шаљу као једну пошиљку.
Конкурс није тематски одређен.
Причу треба послати у три одштампана примерка,
на адресу:
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

П

ризнавање аутономије Цинцарима датира из маја 1905. године.
Тада су, указом турског султана
Абдула Хамида, Цинцари били признати за националну мањину у оквиру
Турске царевине. Тад су први пут добили право да организују школе и црквену богослужбу на матерњем језику.
Реч је о историјском тренутку у којем
је први пут у њиховој историји дошао
до изражаја индивидуални политички
утицај једног Цинцарина на тадашњег
турског властодршца, последњег господара посрнуле османске империје.
Храбри амбасадор Лаховари потегао је питање цинцарске аутономије
и, како су га при томе подржали заступници немачке и италијанске дипломатије у Порти, а на дискретан
начин и Света Столица, Цинцари су
добили аутономију. Занимљиво је да
су цинцарска права у турском парламенту заступали др Филип Миша и
песник Николае Бацарија. Овај други
је чак у име Турске био потписник
Лондонског споразума. Нажалост,
још се они нису прибрали од усхићења, а већ су се суочили не само са губљењем аутономије већ и са истинским геноцидом. Давањем аутономије Цинцарима, Грци су се суочили са
истином да су преко ноћи постали
занемарљива мањина, опасно изложена нескривеним апетитима Бугарске. Kористећи моћ Екуменске патријаршије и своје утицајне представнике у престоницама осталих балканских држава, Грци су неометано обновили терор према цинцарском становништву на својој територији.

ВРЕМЕПЛОВ

Цинцари – народ који ишчезава (17)

Аутономија само унутар Турске

У својој не баш славној политичкој историји,
Цинцари су само једном истински били признати
као засебан народ и једном су на планини Пинду
добили аутономију

Напуштено Москопоље, некадашња цинцарска престоница

Ваља овде подсетити да је прогон
Цинцара у Грчкој почео далеко пре
појаве Јањинског паше, који је само
довршио крвави посао. Истински терор у регионима насељеним Цинцарима започео је одмах пошто су Тур-

љевине Срба, Хрвата и Словенаца. Био је
уредник листова „Самоуправа” (1881-83) и
„Одјек” од 1884.
24. октобра 1912. – Победом Прве срп28. октобра 2000. – На Косову су, у орске армије под командом регента Алексан- ганизацији администрације УН, одржани лодра Карађорђевића над турском Вардар- кални избори, на којима је убедљиво побеском армијом Зеки паше, завршена је Кума- дио Демократски савез Косова Ибрахима
новска битка у Првом балканском рату.
Ругове. Косовски Срби су бојкотовали избо25. октобра 1815. – Српски кнез Милош ре, а југословенске власти их нису признале.
Обреновић постигао је споразум са везиром
28. октобра 2005. – Умро је позоришни и
Београдског пашалука Марашли Али пашом филмски великан, глумац Љуба Тадић. Био је
о мешовитој српско-турској
стални члан Београдског
управи, чиме је завршен
драмског позоришта, Народоружани део Другог српног позоришта, Атељеа 212 и
ског устанка.
Југословенског драмског по26. октобра 1961. – Нозоришта, у којима је оствабелову награду за књижеврио велики број запажених
ност добио је књижевник
улога. Глумио је у више од 60
Иво Андрић и постао први
филмова и у многим радио и
Србин, односно Југословен
телевизијским драмама.
који је добио ту престижну
29. октобра 1321. – Умро
светску награду.
је српски краљ Стефан Ми27. октобра 1995. – У
лутин Немањић. Током њеБеограду је умро српски
гове владавине од 1282. Сркњижевник Слободан Селебија је проширила границе
нић, дописни члан Српске
на северу и на југу и дожиакадемије наука и уметноЉуба Тадић
вела економски и културни
сти, професор на Факултеразвој, постављене су осноту драмске уметности у
ве законодавства и државне
Београду („Пријатељи са Косанчићевог вен- управе. Подигао је и обновио више цркава и
ца”, „Очеви и оци”, „Убиство с предумишља- манастира (Грачаница, Нагоричино).
јем”).
29. октобра 1918. – Хрватски Сабор је
28. октобра 1884. – Рођен је компози- после распада Аустро-Угарске у Првом
тор, музиколог, педагог и критичар Милоје светском рату прогласио раскид државноМилојевић, професор Музичке академије у правног односа са Хабсбуршком монархиБеограду, један од зачетника музикологије јом и прогласио приступање Хрватске Крау Србији. Основао је београдски оркестар љевини Срба, Хрвата и Словенаца.
„Collegium musicum” („Четири комада за
30. октобра 1944. – Ана Франк, јеврејска
клавир”, „Мелодије и ритмови са Балкана”, девојчица која је водила свој дневник у то„Пред величанством природе”).
ку Другог светског рата, депортована је из
28. октобра 1923. – Умро је политичар и Аушвица у концентрациони камп Бергенпублициста Стојан Протић, један од твора- Белсен. Њен дневник је и данас једна од најца Радикалне странке, први премијер Кра- читанијих књига широм света. 

ци укинули самосталне словенске цркве, најпре српску Пећку патријаршију 1766. године, а затим и македонску
Охридску архиепископију 1767. године. Тих година цариградска Патријаршија је прешла у руке Грка, познатих

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838
Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu
Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. 06 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Фаноријота, који су само интензивирали и пре тога актуелну хеленизацију негрчког живља.
Баш у то време у Грчкој је покренута научна кампања у којој су познати хеленисти лансирали теорију
да су Цинцари „Грци влахофони” што
ће рећи, Грци који су у римској ери
романизовани. Цинцари са македонских, албанских и бугарских планина,
и не само они, пружали су жесток отпор, али су у сукобу са црквом и организованим државним терором увек
извлачили дебљи крај.
Значи, век и по доцније грчка држава је организовала оружане банде
које су, уз помоћ регуларне армије,
терорисале све који су говорили цинцарским језиком. Покушај Румуније
да прекидом дипломатских односа
са Грчком нешто промени није уродио плодом, пре свега због појаве
младотурака, који су отварали нову
страницу у историји Турске.
Без икаквог резултата остале су и
активности младих цинцарских идеалиста, који су, по угледу на своје
непријатеље, почели да организују
хајдучке дружине. Млади Kола Нича, Михаил Хандури, Леон Kостантинеску и други, убрзо су постали четници у бугарским оружаним групама које су се такође бориле против
Грка, а за аутономију Македоније,
коју су намеравали да припоје Бугарској. (…)

Р. П.

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu
Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.t-online.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006
Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633
Имејл: ssb@freemail.hu

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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Печујске приче (28)

Сусрет Георгија Бранковића и аустријског цара

На велико изненађење цара Франца Јозефа, владика
Георгије Бранковић кочијашу нареди да окрене
четворопрег, који је у том моменту подсећао на
отворену лепезу. Увређени дијецезан је протутњио
поред императора и без поздрава се вратио у своју
раскошну резиденцију. Тешка врата се
достојанствено затворише. Фрања Јосиф није
схватао разлог необичног понашања, и сав
намрштен нареди да се ствар одмах преиспита.

О

Духовима 1891. године, прили- уважених личности. Георгије Бранкоком освећења нове католичке вић, као митроносни господар, желео
цркве у Печују, среле су се две је да својом појавом очара и Његово
тешке сујете: аустријски император величанство. Тога дана је наредио да
Франц Јозеф и српски патријарх Геор- се упрегну његови надалеко чувени
гије Бранковић. Владару одмах паде белци. Тешка врата владичанског двона ум њихов сусрет у Темишвару. Та- ра, који се уздизао одмах до велелепда, још као епископ темишварски, ног српског катедралног храма са два
Георгије Бранковић је столовао у гра- звоника, надомак палате где је конаду чији су се сокаци
чио цар, полагано се
огледали у реци Бегеј.
отворише. Епископ, у
Пре десетак година,
свечаном орнату седео
приликом своје визитаје у изгланцаним каруције, краљ и цар Фрања
цама. Са упрегнута чеЈосиф је са својом свитири расна чилаша кретом стајао испред отмену да поздрави цара. Но,
не барокне палате у јутада се десио немили
жном делу Главног трга,
догађај. Најављивач је
у којој је приликом своузвишеним гласом предјих посета Темишвару
стављао високодостојнајчешће одседао. Монике. Када је угледао
Патријарх
нарх је са осмехом на
владику Георгија, он неГеоргије Бранковић
лицу примао поздраве
природно високим гла-

Темишвар, српска владичанска палата и црква

сом најави: „Његово преосвештенство
Георгије Бранковић, грчко-источни
владика!” На велико изненађење цара,
владика кочијашу нареди да окрене
четворопрег, који је у том моменту
подсећао на отворену лепезу. Увређени дијецезан је протутњио поред императора и без поздрава се вратио у
своју раскошну резиденцију. Тешка
врата се достојанствено затворише.
Фрања Јосиф није схватао разлог необичног понашања, и сав намрштен нареди да се ствар одмах преиспита.
Царски ађутант пожури у владичански
двор, где му је преосвећени Георгије
поносно саопштио: „Молим вас, ја нисам никакав грчки владика, већ српски

Упутства за позитивно размишљање

Оптимизам је кључ сваке добитне комбинације

„Н

ишта на свету није добро или
лоше само по себи, својим
размишљањем га чинимо таквим”, рекао је Вилијам Шекспир. Психолози истичу како је срећа искључиво ствар одлуке и избора,
а не нешто што је условљено
спољашњим околностима. Стога,
свака ситуација је управо онаква
каквом је посматрамо – сама по
себи она није ни добра, ни лоша.
Другим речима, негативно понашање се може чинити као логично решење и реакција, али то не
значи да га морамо усвојити.
Није лако бити оптимиста и
стално гледати позитивну страну живота, али је, уз мало праксе и менталног тренинга, могуће.

Није лако бити оптимиста и стално гледати
позитивну страну живота, али је, уз мало праксе и
менталног тренинга, и то могуће

 Оптимиста није исто
што и наивчина
Упркос увреженом мишљењу, оптимисти нису наивни људи који свет посматрају кроз

ВЕРОВАЊЕ У УСПЕХ ПОВЕЋАВА НАМ ШАНСЕ
Особе које имају више самопоуздања, које више верују у успех, имају
уједно и већу шансу да тај успех постигну. Људи који су оптимисти су
чешће на добитку на свим животним пољима. Изузетно је важно имати
у окружењу људе који су оптимисти, јер ако неко са стране верује да
имамо способности да постигнемо оно што желимо, већа је вероватноћа да ћемо и сами бити уверени у то. Уз оптимистичан став и веровање
у успех, важно је и да знамо како да прихватимо пораз, односно губитак.

епископ!” Нешто доцније, тешка врата
резиденције темишварског дијецезана
поново се широм отворише. Појавише
се истимарени белци са кочијама владике Георгија Бранковића. Овога пута
најављивач је обратио посебну пажњу
на то како ће најавити дијецезана:
„Његово преосвештенство Георгије
Бранковић, по милости Божјој српски
православни епископ темишварски!”
Тад владика, као што то протокол и
прописује, учтиво поздрави монарха.
Царево око зналачки примети како
је коса и брада патријарха увелико поседела након њиховог последњег сусрета. (…)
Драгомир Дујмов

животни стил
ОКРУЖИТЕ СЕ
ПОЗИТИВНИМ
ЉУДИМА
Токсичне ситуације и људи највише утичу на наше стање ума, а
стрес је заправо заразан – што га
је више око вас, то ћете бити више
изложени и подложни негативним
мислима.
Са друге стране, бројне су студије показале како је и срећа заразна. Потрудите се да око вас
увек буду људи који уносе ведрину, топлину и позитивна осећања у
ваш живот.

ружичасте наочаре. Треба бити
„реалистични оптимиста”, сматрају стручњаци.
„Многу људи мисле како људи који размишљају позитивно
виде само добре стране и игноришу све остало. Ипак, уколико
идете у том смеру, ни то није
добро. Реалистични оптимисти
су заправо свесни и негативних
страна, али су одлучили да своју енергију фокусирају на онај
Како бисмо постигли стање ума у
део живота који ће им донети коме можемо бити оптимисти, морапозитивна осећања и исходе”, мо се решити потребе да судимо.
појашњава Џофри Суприна, пси„Друштво има тенденцију да прехолог са Аргоси универзитета.
брзо на одређене појаве, особе или
догађаје аутоматски ставља етикету
 Вежбајте свесност
добро или лоше. Потребно је схватиРазлика између песимисте и ти да су те негативне мисли само миоптимисте лежи и у томе на ко- сли и како оне нису репрезент стварји начин доживљавају околину. ног стања ствари”, каже Суприна.
Психолог Суприна појашњава како
Стављањем етикете на одређене
оптимисти аутоматски одбаце нега- мисли постављате имагинарну дијативне мисли које се појаве.
гнозу и дајете моћ негативним ми„Већине негативних мисли које нам слима и процесима.
се појаве уопште нисмо свесни. Људи
који позитивно размишљају су свесни
П
 озитивне емоције –
ових мисли и они диригују њима – не
позитивне мисли
допуштају им да их повуку са собом
Медитација, писање, вођење дневу ‘зечју рупу негативности’, већ их ника, провођење времена са пријатеухвате и трансформишу”, појашњава љима и породицом… Позитивна осеСуприна.
ћања дају позитивне мисли. 
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невен

Литерарна остварења гимназијалаца
из Будимпеште
У бури, када је брод
без кормила

Да, и ти сељаче,
што бежиш на пропланче.
Твоје радничке руке
Замишљате ли понекад да сте брод? Не мо- део су светске муке.
ра то бити велика бела лађа, може и сасвим
и ти просјаче,
мали, дрвени чамац. Подсећају ли вас лађе на Да
животни ратниче.
људе када напуштају своју малу сигурну луку Молбе су твоје
у потрази за већим лукама и блештавим све- светске усне што поје.
тлима која умеју да засене?
Дуг је то пут, пун олуја и бура које долазе И ти богаташу,
изненада и остављају пустош за собом. Понеки коме само дијаманти пашу.
брод залута у тим налетима и не успе да нађе Твоја је похлепа и слава
излаз. Знате ли колико је таквих, нових, младих мученичком свету глава.
бродова пуштено да лута, да се бори са непознатим околностима, од којих можда никад И ви другарице,
веселе птице.
неће побећи? Превише!
Луке нас чекају, олује нам прете, кормилари Ваше су песме
често знају да нас оставе када је најпотребније, животне нам чесме.
али зар из мора није настао живот? Зар море И ти учениче, геније,
може бити гробница наде, љубави и живота?
који изворну мудрост пијеш,
Анастасија Топаловић, 10-б што мукама памет стичеш
твоја је мудрост што волећеш.

Светске душе

Помозите пастиру да што пре пронађе залуталу овчицу

ФЕСТИВАЛ
Како је дошло до тога
да се пре једанаест
година покрене
„Фестивал бундеве”,
нисмо успели да сазнамо,
а то није могла да нам
каже ни Софија ЧупићМохаи, председница
Самоуправе Срба у
Рац-Аљмашу. Ипак, она
је истакла да градић са
5000 становника током
ове фестивалске
манифестације посети и
до 25.000 гостију

Ј

еданаести по реду „Фестивал бундеве”, због којег Рац-Аљмаш сваке
јесени постаје један од туристичких центара Мађарске, и овога пута
организовале су локална самоуправа
и Удружење за чување и уређење

Ти нам свете
не пуштај, не кори
ниједно рођено дете,
јер свако се за те бори.

Да и ви, певачице,
музичари и кројачице,
Сви сте ви светска шала
што вам ваша душа дала.

Све су ти душе исте,
свака богатство гаји.
Све су ти оне чисте
и свака неку мисао таји.

Пази их свете и чувај
сву децу своју ти.
Уточиште тим душама дај,
никад их из срца не напуштај.

Ма знај свете,
свако је твоје дете.
Кад ти једно нестане,
само ти оставља ране.

Ране ће ти стварати душе,
чије се крви већ одавно у земљи гуше.
Јер свака је душа славна
и подједнако лепа и равна.

Тина Чорић, 11-а

Репортери СНН-а на необичном фестивалу

Бундева донела популарност Рац-Аљмашу

овог града. Интересовање за
тродневну културно-забавну
и гастрономску манифестацију било је велико, па је тешко било пронаћи паркинг,
посебно у близини дворца
Јанковић, где су се одвијали
бројни програми. Посетиоце
су посебно привлачили специјалитети припремљени од
бундева.
У културном делу програма, на позив Самоуправе Срба у Рац-Аљмашу, наступило
је Културно-уметничко друштво „Рузмарин” из Чобанца,
које је публику одушевило
својим наступом. Чобанчани
су представили лепоте српских и буњевачких игара, а
кратким и ефектним програмом представили су се и музичари
предвођени Иваном Њаријем.
Многи Срби из Бате, Ловре и Пантелије пропратили су наступ КУД-а

КРИШКА БУНДЕВЕ УМЕСТО ТАБЛЕТЕ
ЗА СМИРЕЊЕ
Мање је познато да плод бундеве садржи аминокиселину која подстиче излучивање серотонина у организам, хормона који ствара ведро расположење и осећај среће. Зато је много боље да, уместо таблета, особа која је нерасположена поједе кришку куване или печене бундеве, саветују народни лекари. У свакодневној исхрани, тврде стручњаци, спречава анксиозност и појаву депресије.

„Рузмарин”, а потом прошетали кроз
дворац, где су се дивили експонатима направљеним од бундева. Сличан
призор их је чекао и у читавом граду:
готово све куће биле су украшене
„ремек-делима” од бундева, која је
на неки начин постала обележје РацАљмаша.
Са обиљем драгоцених лековитих
састојака, бундева је незаобилазна
намирница на трпези. Специфичног
укуса и мириса, ова једногодишња
зељаста биљка стигла је из Јужне
Америке, где је вековима била главна намирница у исхрани индијанских староседелаца. Данас се једе у

читавом свету, од ње могу да се припремају и слана и слатка јела, може
да се једе жива, динстана, печена,
пржена, а на организам изузетно
благотворно утиче и свеже цеђен
сок.
Али, бундева се не узгаја само због
јестивог плода, који може бити тежак и више од десет килограма, већ
и због уљевитих семенки, од којих се
прави карактеристично уље, које чува
све корисне састојке семенки, а због
специфичног укуса даје посебну арому јелима. Одлично је као додатак
салатама и чорбама.

П. М. – Д. Ј.
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Будимпешта, 23. октобар 2014.
Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива
на своју нову представу

Бела Пинтер:
„ГАД”
(Szutyok)
31. октобра, 1, 7. и 8. новембра 2014.
од 19 ч.

Српски културни центар – сцена Српског позоришта
(1065 Budapest, VI Nagymező u. 49)
Играју:
Ирина – жена без детета, Марица Мандић
Бора – Иринин животни сапутник, Бранимир Ђорђев
Ружица – државно сироче, Зорица Јурковић
Анита – државно сироче, Катица Шокац
Чика Аксентија – пензионер из Цевоња, Јосо Маториц
Чика Паја – пензионер из Цевоња, Милан Рус
Бећко – калауз-кондуктер Тибор Ембер
Емица – супруга Бећкова, Катарина Павловић-Бачи
Професор – Јосо Маториц
Васпитачица – Катарина Павловић-Бачи
Јосо Гучић – Тома Принц
Сержо – Тибор Ембер
Полицајац – Тома Принц
Музика, превод и режија:
Милан Рус и Јосо Маториц
„Онај, кога помање воле, никада неће сазанти зашто га
воле ´мање од осталих´. Окривљује због тога неправду
света и недостатак сензибилности код људи, иако је
прави узрок неразвијеност његове сопствене емотивне
интелигенције и због себичности и једноумља га обилазе
људи. Боме – боме га обилазе и нерадо започињу
разговор са њим. Невољен бити је паклено и мучно.
Поглед му се заоштри, зубима шкргуће, стеже песнице…
Тада је најопаснији. Он, који је мање вољен.”
Цена улазнице: 1000 фт
Све информације:
Евица Шишковић, уметнички секретар позоришта
Тел: 06 30 273 3399

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на
манифестацију

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ

15. новембар 2014. – 16.00 ч. – Банатски сабор, Сеоски
дом, Деска
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт
сегединске Градске самоуправе
– Mинистарство културе и информисања
Републике Србије

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА

П

ромоција мог најновијег научног дела протекла је врло успешно, што ме чини бескрајно
поносним. Била је посећена као ниједна раније. Како се само нисам сетио раније да на овом
месту закажем овакав догађај, јер се показао као
пун погодак?!
Организовао сам у својој четрдесетогодишњој
професионалној каријери представљања стручних
радова у академијима наука, на универзитетима, у
научним институтима, културним центрима и библиотекама, али никада није било више света, него
данас када сам предавање уприличио на овој новој
локацији и у овом подневном термину.
У публици су били емеритус професори, магистри и доктори наука, носиоци највиших звања и
признања, историчари, археолози, педагози, филолози, математичари, чланови учених друштава, а
дошло је и неколико академика.
Говорио сам о свом животном делу, које је најзад укоричено, с много елана и трудио сам се да за
нова научна открића која сам презентовао заинтересујем људе који су ме пажљиво слушали. За сто-

ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТ ГОДИНЕ
У ПЕЧУЈУ
16. новембра 2014. (недеља) од 18.00 ч.
Центар „Кодаљ”
У циљу прикупљања материјалних средстава за изградњу српског православног храма и адаптацију црквено-уметничке збирке у Печују, Радио-телевизија Војводине, Печујско-барањско српско удружење и Печујска српска православна црквена општина срдачно вас позивају
на добротворни концерт.
Наступају вокални солисти:
Вера Матовић
Радиша Урошевић
Драган Којић Кеба

ЗА ОКТОБАР 2014.
25.10. Вечерње – у 18.00 ч.
26.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26.10. Вечерње – у 18.00 ч.
27.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
30.10. Вечерње – у 18.00 ч.
31.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 07.30 ЧАСОВА

мало смеха

ПРАВО МЕСТО

ИНФО СЕРВИС

лом је, поред мене, седело још петоро пензионисаних професора универзитета, мојих драгих колегиница и колега. Они су били рецензенти дела на
којем сам радио пуних осам година и за које сам
тражио средства за штампање још осам година.
О књизи коју сам представио вођена је са публиком веома стручна дискусија. Питања су била
утемељена, постављали су их зналци, људи који
имају велико професионално знање и дугогодишње искуство рада у науци.
За тренутак смо заборавили на све друго и били
смо усредсређени на науку, теореме, формуле,
графиконе, схеме, пројекције, резимее и кључне
речи.
Када је званични део завршен, позвао сам све
присутне да пређемо у суседну салу и да се окрепимо. У просторији се већ ширио пријатни мирис
ручка. Сви ми професори, доктори, магистри, научници, уметници, па и неколико академика стали
смо у дугачки ред испред шалтера крај којег се,
иначе, окупљамо свакога дана у време ручка. У рукама смо држали пластичне, или металне, мало
олупане, посуде у које нам је куварица у белом
оделу сипала данашње следовање пасуља, купус
салате и две кришке хлеба.
Кажем вам, нема бољег места за дружење
образованих људи и разговоре о науци од народних кухиња.

Александар Чотрић

Певаче ће пратити Велики народни оркестар
Радио-телевизије Војводине под управом Миће Јанковића
Цена улазнице: 3000 форинти
ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА:
– Жолнаијева културна четврт – Zsolnay Kulturális
Negyed, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37 (на три инфо-пункта: Zsolnay Vendégház, Látogatóközpont, Északi
Infopont)
– Центар „Кодаљ” – Kodály Központ, Pécs, Breuer Marcell
sétány 4.
– Центар за посетиоце Cella Septichora – Cella Septichora
Látogatóközpont, Pécs, Szent István tér
– Кућа уметности и књижевности – Művészetek és
Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi István tér 7-8.
– Partyzoo Jegyiroda 7621, Pécs, Ferencesek utca 26.
– Tourinform Pécs, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
– Filharmónia Dél-Dunántúli Kht., 7621 Pécs, Király utca 18.
– Líra Könyvesbolt Pécs Fórum, 7621 Pécs, Jókai u. 25.
– Media Markt Pécs, 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. –
Árkád и остала продајна места која су у вези са:
http://www.jegymester.hu/hun/Show/jegyirodak/

ПОЗИВ СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И САМОУПРАВАМА
Позивамо вас да нам упутите своје предлоге
потенцијалних добитника традиционалних признања
Самоуправе Срба у Мађарској: Светосавске награде и
Повеље „Сава Текелија” за 2015. годину.
Предлози се достављају писменим путем, на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској: Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3, или на
имејл: ssm@t-online.hu, односно путем факса:
06 1 331-5345; 06 1 269-0638.
Рок за предају предлога је 15. новембар 2014.
Самоуправа Срба у Мађарској
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА
На затварању
манифестације
истакнуто је да су
протеклих месец дана,
српска култура и
традиција биле
представљене кроз
бројне књижевне вечери,
изложбе, филмске
пројекције, представе,
концерте, да су
организовани програми
за децу, фолклорни
наступи, представљања
старих заната, али и
модних креација

У

оквиру јубиларне, пете по реду
манифестације „Месец српске
културе у Мађарској”, програми
су се поред Будимпеште, одвијали и у
Помазу, Калазу, Сантову, Мохачу, Бати, Печују и осталим местима у којима живе Срби у Мађарској. Главни
организатор ове културне приредбе
је Српски културни и документациони центар у Мађарској, уз подршку
Амбасаде републике Србије, што је
био и разлог да овогодишња манифестација буде окончана свечаним пријемом у Амбасади Републике Србије
у Мађарској. Затварање „Месеца
српске културе” уприличено је 10. октобра, у присуству бројних званица,
представника дипломатског кора, ресорних министарстава Мађарске и
Србије, организатора и учесника.
После поздавних речи и краће беседе амбасадора Србије у Мађарској

Учинци Месеца српске културе у Мађарској

Од старих заната до нових модних трендова

Радета Дропца, други секретар српске амбасаде у Мађарској Диогенис
Валаванидис је, настављајући протоколарни део вечери у пријатном амбијенту, позвао и представнике ресорних министарстава обе владе да
се обрате присутнима.
Истакавши да је у циљу јачања добрих односа Мађарске и Србије потребно пронаћи све тачке које зближавају два народа, државни секретар у Министарству за људске ресурсе Мађарске Миклош Шолтес је, уз
честитке организаторима, овом приликом нагласио:
– За опсатанак једног народа битни су језик, образовање, вера и култура, а ова приредба је показала богатство српске културе и наше заједничке корене. Ово је била година интензивне сарадње две државе и ми се
надамо да ће се она продубити.
Потом је искористио прилику да
припаднике српске заједнице позове
да учествују на локалним и мањинским изборима, који су се, у међувремену, већ одржали у Мађарској. Указао је и на значај чињенице да од ове
године мањинске заједнице имају

своје представнике у Мађарском
парламенту, додуше без права гласа.
Слободан Вукчевић, представник
Министарства спољних послова Републике Србије истакао је значај оваквих манифестација за представљање и ширење српске културе, као и за
промоцију позитивне слике Србије у
свету. Уједно је захвалио Мађарској
која, како је рекао, придаје велики
значај српској заједници.

ПРЕПЛИТАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНОГ И МОДЕРНОГ
„Пета по реду културна приредба Срба у Мађарској била је не само
разноврсна по садржају и добро организована, већ и модернија у комуникацији, јер смо имали и српски џез, модну ревију и изложбу графичког
дизајна, што су обележја новог доба. Манифестација је постала традиционална, баш као и овај пријем у амбасади на затварању. Драго ми је
што су данас овде, поред представника ресорних министарстава две државе, и колеге бивши амбасадори у Србији, Оскар Никовиц и Имре Варга, што је још једна потврда да култура зближава људе”, рекао је амбасадор Републике Србије у Мађарској Раде Дробац.

Модна ревија у Амбасади Србије у Будимпешти

Приказане креације Биљане Типсаревић

Позната београдска модна креаторка и дизајнерка,
чији модели имају сва обележја идеалне модне
линије за савремену жену, представила је своју
најновију колекцију „Timeless Chic”

(Фотографија КДЦСМ-а)

СРПСКЕ

М

одној ревији приређеној у свечаном салону Амбасаде Републике Србије у Будимпешти,
присуствовале су бројне званице,
пред којима су се низале најуспелије
креације младе креаторке Биљане
Типсаревић.
Гостима, међу којима је највише
било дама, на самом почетку ревије
обратио се амбасадор Републике Србије Раде Дробац, који је поздравио
гошћу из Србије, младе манекенке –
ученице Српске школе „Никола Тесла” из Будимпеште и све присутне,
пожелевши им пријатно вече.
У препуном салону амбасаде, пред
публиком су се смењивале боје и материјали, од седефасто белих блејзера, преко велветних и тегет свечаних
хаљина, до изазовних црних чипкастих коктел хаљина. На крају, уздах
дама у публици измамиле су ексклузивне венчанице из колекције „La
Storia di una donna”. Представљена је
и креаторкина најновија колекција
„Timeless Chic”, богата ексклузивним
материјалима попут чипке, сатена,
тила и плиша, дискретно посутим

НЕДЕ ЉНЕ

Милан Ђурић, директор Културног
и документационог центра Срба у
Мађарској, изразио је захвалност
свим учесницима и сарадницима који
су били укључени у организацију
„Месеца српске културе” и додао:
– Након петог јубиларног, сада већ
почињемо припреме за шести „Месец
српске културе у Мађарској”, који ћемо такође, верујем, организовати уз
помоћ српске амбасаде и подршку
министарстава обеју земаља, којима
дугујемо захвалност. Почели смо пре
месец дана музиком Оркестра „Вујичић”, који је носилац престижног мађарског признања, „Кошутове награде”, а приредбу затварамо наступом
младих снага из Оркестра „Мешелија”
из Помаза, који такође негују српску,
али и музику других јужнословенских
народа – закључио је Ђурић и простор препустио даровитим музичарима под вођством познатог музичког
педагога Ладислава Ласла Јанке.

Д. Б.

СВИЛА, ПЛИШ,
ЧИПКА
Актуална колекција Биљане
Типсаревић за сезону јесен/зима
2014. има сва обележја идеалне
модне линије за савремену жену
– израђена је од пријатних материјала врхунског квалитета, а кројеви и боје прате актуелне модне
трендове, истовремено не губећи
њен већ препознатљиви модни
потпис. Хаљине, сукње и блузе од
свиле, плиша, чипке и најфиније
коже, из ове колекције, нешто је
ће свака жена радо понети у најразличитијим приликама.
штрасом, која се савршено уклопила
у амбијент.
На крају програма, Биљана Типсаревић се захвалила организатору ревије, Српском културном центру, као
и присутној публици, изјавивши да за
њу учешће на манифестацији „Месец
српске културе” представља изузетну част и задовољство.
Гошћа из Београда, међутим, овога
пута није желела да даје изјаве за
јавност, тако да смо и ми остали ускраћени за планирани разговор.

НОВИНЕ

В. П.

