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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Запаљива реторика лидера војвођанских социјалдемократа

Чанак не одустаје од идеје о другачијем статусу Војводине

П

редседник Николић је рекао
да је референдум у Републици
Српској показао вољу њених
грађана и да не би смео да доживи
судбину неколико „референдума
одржаних у различитим српским
земљама у различитим историјским
околностима – да буде одржан и да
остане мртво слово на папиру”. На
ово је реаговао председник Лиге социјалдемократа Војводине Ненад
Чанак који је саопштио да осуђује
Николићеву изјаву и истакао да је
„Николић још једном осрамотио Србију”. Чанак је, како је наведено, поручио Николићу: „Ако је легалне
одлуке највиших правосудних институција једне суверене државе могуће рушити референдумима који се
организују на делу државне територије, онда ЛСВ предлаже да сличну
праксу уведемо и у Србији. ЛСВ предлаже да се у Војводини распише
референдум о томе да ли грађани
прихватају, рекли смо и тада, срамотну одлуку Уставног суда Србије
од пре три године о укидању Стату-

Изјава Ненада Чанка, о потреби да се и у Војводини
организује референдум сличан ономе у Републици
Српској, узбуркала је јавност у Србији, а реаговала
је и владајућа странка. Ову изјаву напредњаци
оцењују као „настојање ЛСВ-а да покаже да још
постоји, пошто је до ногу потучен на изборима”

Ивица Дачић не види потребу за узбуном:

РЕФЕРЕНДУМА У ВОЈВОДИНИ НЕ МОЖЕ БИТИ

Министар спољних послова Србије Ивица Дачић каже да референдума у Војводини не може бити, јер о томе треба да се донесе одлука, а
они који то предлажу немају већину да донесу одлуку ни на нивоу месне заједнице или кућног савета.
Говорећи о референдуму у Републици Српској (РС), Дачић је навео да
бошњачки члан Председништва БиХ Бакир Изетбеговић говори о референдуму у РС, а његова странка је 1991. организовала референдум у Санџаку. „Међународна заједница није лила сузе над тим референдумом,
као сада због РС”, рекао је Дачић.

та Војводине и о томе да Нови Сад
буде наш главни град.”
Чанково саопштење, судећи по реакцијама, напредњаке није чак ни изнервирало, нити су га схватили
озбиљно. Миленко Јованов, потпредседник СНС-а, каже за „Политику” да
је политика ЛСВ-а на недавним изборима до ногу потучена, „грађани су
јасно рекли шта о њима мисле”.
„Једино што им је преостало јесте
то да ’бомбастичним’ изјавама подсећају јавност да уопште постоје. Србији је потребан мир и стабилност, такву

политику желе и грађани, а сви који
желе супротно су, на срећу, само живописне појаве наше политичке сцене
и ништа више од тога”, истиче Јованов.
Слично каже и Румљанин Александар Мартиновић, шеф посланичког
клуба СНС-а: „То су маштања Ненада
Чанка. Убедљива победа СНС-а на покрајинским изборима је гарант и доказ да грађани који живе у Војводини
ову покрајину виде као саставни део
Републике Србије.”
Бојан Костреш каже да ЛСВ није
предложио референдум у Војводини:
„Зна се процедура за референдум,
ми га нисмо предложили, ми смо само питали како се Томислав Николић
није сетио да тако нешто коментарише кад је Уставни суд Србије донео
одлуку о Статуту Војводине, а сетио
се да коментарише одлуку Уставног
суда суседне државе. Лига није изашла ни са каквим предлогом за расписивање референдума, а ако икад
то будемо радили, радићемо у складу са законом.”
Костреш не види ништа спорно у
поређењу Републике Српске и Војводине, мада је БиХ, овако уређена, настала у Дејтону, што није случај са
Србијом. Он истиче: „Ја ни на који начин не желим да стављам знак једнакости између Републике Српске и
Војводине, али ако у сувереној држави која се зове БиХ један Уставом дефинисан део те БиХ не поштује
Уставни суд, већ његову одлуку поништава расписивањем референдума и то подржава председник Србије,
ми смо само питали како није приметио да се слична ствар дешавала и у
Србији, чији је он председник.” 

Потенцијални кандидати за место на Андрићевом венцу

Ш

Почела одмеравања фотеље председника Србије

та је заједничко докторки
Даници Грујичић, принцези
Јелисавети
Карађорђевић
или бизнисмену Томиславу Лалошевићу? Сви су они на претходним
председничким изборима, раме уз
раме с искусним политичарима, учествовали у трци за Андрићев венац. Идуће године, њиховим стопама могли би да наставе синдикални лидер Жељко Веселиновић, глумац и продуцент Владимир Рајчић, па чак и, ако је веровати медијским спекулацијама,
редитељ Емир Кустурица.
Уз још неизвесне кандидате
власти и опозиције – као и потврђене учеснике, попут Војислава
Шешеља и Бошка Обрадовића –
на гласачком листићу могли би
да се нађу и поједини локални
челници, попут Милана Стаматовића из Чајетине или Југослава
Стајковца из Александровца.
Пример Кустурице, којег су поједини таблоиди већ кандидовали као представника Српске напредне странке, отворио је и дилему да ли ће владајућа коалиција имати једног или више претендената на Андрићев венац.
Потпредседник владе Небојша

Судећи према изјавама појединих министара из
редова Српске напредне странке, владајућа партија
у Србији највећим супарником свог будућег
кандидата за место председника Србије, сматра
лидера радикала Војислава Шешеља

Стефановић поручио је да је уверен
да ће Александар Вучић предложити
доброг кандидата за председника
Србије, који ће водити рачуна о интересима земље, а да би у супротном
Војислав Шешељ несумњиво победио. 
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Ивица Дачић разговарао са Петером Сијартом и Виктором Орбаном

П

ПОЛИТИКА

Заједничка седница две владе у новембру – у Нишу

етер Сијарто се на конференцији за новинаре у Будимпешти
захвалио Дачићу, коме је долазак у Мађарску прва званична посета
иностранству након реизбора на место шефа српске дипломатије.
„То значи да је то министар једне
земље која је у савезништву с нама,

Ивица Дачић и Виктор Орбан

док то можда у прошлости није могло да се каже за те две државе”, рекао је Сијарто и додао да је сада могуће рећи да су билатерални односи
Србије и Мађарске дошли у фазу
историјског помирења.
„Желео бих такође да истакнем да
би, када би свака земља у суседству
за мађарску заједницу која у њој живи, учинила толико колико је учинила
Србија, онда би наш регион био веома миран. Сасвим је сигурно да се
Влада Србије односи према мађар-

Министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто
изјавио је после сусрета са својим српским колегом
Ивицом Дачићем у Будимпешти, да ће захтевати да
се без одлагања отворе четири нова поглавља у
преговорима ЕУ са Србијом која је, како је оценио,
припремљена за улазак у Европску унију

Гост из Србије и његов мађарски колега Петер Сијарто

ској заједници у Србији не само по
европским, већ и ширим стандардима”, рекао је мађарски министар и
нагласио да је у интересу Мађарске
да Западни Балкан буде стабилно и
безбедно подручје. Он сматра да је
евроинтеграција најбржи пут за то.
Сијарто је рекао да је с Дачићем
разговарао о мигрантској кризи, наводећи да су донели одлуку о слању
20 мађарских полицајаца у Србију,
као помоћ за чување границе на југу.
„То је важно, јер је мигрантски та-

лас присутан и реална је опасност да
ће поново кренути масовније преко
Западног Балкана, а ако не будемо
чували границе, поновиће се сцене
које смо видели прошле године, што
не желимо”, рекао је Сијарто. Он је
додао да ће Мађарска дати пуну по-

дршку Србији у случају да дође до
поновног мигрантског таласа. Навео
је да „пуштање миграната на територију земаља без контроле, више није
тема за расправу ни са Европом”, додавши да су „јуче гласачи у Мађарској на референдуму пренели јасну
поруку о томе”.
Шефови дипломатија Србије и Мађарске су се договорили да се заједничка седница две владе одржи 20. и
21. новембра у Нишу.
После састанка са својим мађарским домаћинима, Ивица Дачић је
рекао да није приметио да су они незадовољни резултатом референдума
о прихвату миграната.
„Више људи је гласало против квота од оних који су гласали за улазак
Мађарске у ЕУ. Њихова политика се
неће мењати када је реч о избегличкој кризи”, каже Дачић.
Према његовим речима, Србија се
од самог почетка избегличке кризе понашала конструктивно, желећи да буде део јединствене европске политике.
„Те политике нема, свако се понаша сходно својим интересима. Србија
се ту налази између дела ЕУ кроз који пролазе мигранти и другог који затвара границе. Морамо да водимо
рачуна о својим интересима”, истиче
министар иностраних послова.

СНН

ДАЧИЋ ТРАЖИ САРАДЊУ ПО
ПИТАЊУ МИГРАНАТА

„Не можемо да прихватимо да поднесемо највећи терет кризе, да сви
стигну до Србије и да не могу да уђу у Мађарску или Хрватску. Потребна је координација са земљама изнад нас, са Мађарском, Хрватском,
Словенијом и Аустријом. Поред тога, ми будно мотримо и шта се дешава у односима Турске и ЕУ и да ли ће поново доћи до мигрантског таласа”, рекао је шеф српске дипломатије који се у Будимпешти састао и са
мађарским премијером Виктором Орбаном, али се у кратком саопштењу
за јавност не наводе појединости тог разговора.

Ивица Дачић се, приликом посете Будимпешти, у амбасади Србије састао
са представницима српске заједнице у Мађарској. Детаљи разговора, који
су одржани без присуства новинара, за сада нису саопштени.

Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова Србије:

Не очекујем драматичне промене после референдума у Мађарској

Стефановић је, поводом неуспелог референдума у
Мађарској, изјавио да не види могућност за велике
промене и да верује у наставак коректних односа,
без озбира што, како је рекао, „нису све одлуке
мађарских власти олакшале живот
грађанима Србије”

М

инистар унутрашњих послова
и потпредседник Владе Србије
Небојша Стефановић изјавио
је да после неуспелог референдума
у Мађарској о одбацивању прихвата
миграната по квотама ЕУ, не очекује
никакве драматичне промене и додао да ће се, као и до сада, наставити добра сарадња српских и мађарских власти. Стефановић је, одговарајући на питања новинара, рекао да

Србија са Мађарском има коректне
односе, без озбира што, како је рекао,
нису све одлуке мађарских власти
„олакшале живот грађанима Србије”.
„Верујем да ће, као и до сада, мађарске власти, уколико буде одређених промена, прво о томе обавестити
Србију, као што су то и до сада радиле”, рекао је Стефановић и додао да до
сада није било назнака да ће бити другачијих поступања мађарских власти.

„Видећемо шта ће се догађати у
наредним данима, али не очекујем
драматичне промене, јер не видим
какве би драматичне промене уопште могле да се десе”, навео је он и
истакао да Србија није задовољна зато што не постоји јасна порука ЕУ
шта се очекује од свих држава, како

Уније, тако и оних које нису њене чланице.
Српски министар је додао да је посао надлежних у Србији да буду способни да одбране државну границу и
да сваког дана најмање 150-200 миграната буде спречено у илегалном преласку границе.
СНН

ПОБЕДА ИЛИ ПОРАЗ?
Према резултатима које је Национална изборна комисија саопштила
на дан уласка овог броја СНН-а у штампу, на референдум који је у Мађарској одржан у недељу, изашло је 40,41% бирача, док је оних који нису гласали, заједно са неважећим листићима, било 59,59%. Иако референдум практично није валидан због недовољне излазности бирача, Фидес га сматра својом победом, јер се 98,34 изашлих гласача изјаснило
против плана ЕУ о размештају миграната.
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ПУТОПИС

Г

Борис Бекић

У походе светињама Србије и Црне Горе

рупа од тридесетак заљубљеника у српску историју и знаменитости је у обилазак православних светиња кренула са великим еланом, пут Београда, где им се придружио водич ког је ангажовала агенција „Доброчинство” – званична туристичка агенција Српске православне
цркве.
У Београду смо били већ око 10.30,
али се наш аутобус покварио, па смо
били принуђени да непланирано преноћимо у Београду. Ово је утицало
на даљи распоред програма, али смо

Посредством поклоничке агенције Српске
православне цркве „Доброчинство”, специјализоване
за путовања са духовним печатом, Сегединска
српска заједница је, у сарадњи са Српском
самоуправом тог града, организовала ходочасни
обилазак манастира у Србији и Црној Гори, међу
којима посебно место свакако има
комплекс манастира Острог

успели да остваримо све што је било
планирано.
Другог дана путовања, пошли смо
из Београда за Будву. На путу према
Будви смо се зауставили у манастиру
Морача. Овај манастир има богату
историју, а подигнут је у време ране
владавине Немањића, 1252. године.
Ктитор манастира је Стефан Вукановић-Немањић, син Вуканов, а унук

Стефана Немање. Година градње и
име ктитора наведени су на самом
манастиру. Стефан Вукановић је владао Зетом, која се простирала на територији данашње Црне Горе, па зато
не чуди зашто је изабрао баш ову локацију за изградњу манастира. Морача је, као и други православни манастири, претрпела оштећења током
турске владавине на овим простори-

ЧУДЕСНИ САН ИГУМАНА РАФАИЛА
Острошки монаси су сахранили
тело Светог Василија у гроб испод
цркве Светог Ваведења Мајке Божје. Предање каже да се, седам година након смрти Св. Василија, тадашњем игуману манастира Свети
Лука у Жупи код Никшића, Рафаилу Косијеревцу, јављао у сну, наређујући му да дође у Острог и отвори гроб. То се поновило два пута, а
игуман томе није придавао значај.
Тек после трећег пута, игуман је
одлучио да о свом сну исприча
братији, па су се договорили да
оду под Острог. Када су отворили
гроб, нашли су тело Св. Василија
потпуно неоштећено. Било је жуто
као восак и мирисало на босиљак.
То је био још један доказ да је Василије Острошки заиста светац.
Његове мошти су сместили у кивот, где и данас почивају.

ма, али се може рећи да је успешно
одолевала нападима, јер су многе
друге цркве током бурних историјских збивања прошле много горе.
Манастирски комплекс састоји се
од две цркве: главне посвећене Успењу пресвете Богородице и једне мање, која је посвећена Светом Николи.
У склопу манастирског комплекса
налази се и конак. Стефан Вукановић
је манастир изградио од жутог камена. По једном предању, тај жути камен је доношен из села Тушина, тако
што је формиран ред људи, па је камен преношен из руке у руку. Најпознатија фреска у манастиру је „Гавран храни пророка Илију”. У манастиру се налазе мошти, односно рука
светог свештеномученика Харалампија.
Увече смо стигли у Будву, а одлука
да ту будемо стационирани и одатле
сваки дан правимо излете показала
се као веома добра. Први дан у Будви
смо провели у обиласку старог града, који као насеље постоји још од
античких времена. Историјски извори, записи и археолошки материјал
указују да Будва представља један
од најстаријих урбаних центара на
Јадранском мору, стар преко 2500 година. Археолошки подаци потврђују
да је првобитно насеље формирано
пре грчке колонизације Јадрана и да
је постојало као илирски град, под
именом Бутуа или Будуа. Импозантно
изгледају зидине Старог града које

највећим делом потичу из периода
Млетачке владавине.
Стари град је опасан бедемима са
кулама, капијама и тврђавом. Данашњи изглед углавном потиче из средњег века. Млечани су током своје
владавине извршили бројне преправке и надзиђивање бедема. У Стари
град се може ући на три капије. Иако
је данас све комерцијализовано и подређено туризму, шетајући уским
уличицама покушали смо да замислимо како се некада живело у „старој” Будви. У Старом граду налази се
неколико цркава. Међу њима је католичка црква Св. Ивана, једна од најстаријих цркава на Јадрану. Претпоставља се да је саграђена у VII веку.
Данашња црква је саграђена на темељима старе цркве, која је страдала у
земљотресу 1667. године. Она је више
пута реконструисана, а високи торањ
који доминира градом, саграђен је
1867. године.
Посетили смо и православну цркву
Св. Тројице. После пропасти Млетачке републике 1797. године, на захтев
православних грађана Будве, а уз залагање црногорског владике, Аустрија је дозволила изградњу цркве
Св. Тројице, која је завршена 1804. године. Иконостас који има изузетну
уметничку вредност, радили су грчки
иконописци у XIX веку.
Трећа црква коју смо посетили, а
која данас служи као изложбени простор, је црква Санта Марија ин пунта.
То је најстарија прецизно датирана
грађевина у Будви. Изнутра на њеном
источном зиду налази се узидана камена плоча, на којој је записано да је
црква основана 840. године. Црква се
налази на самој северозападној ивици
града.
Непосредно поред цркве Санта
Марија ин пунта налази се мала црква Св. Саве. Остаци фресака су из XII
века, а пронађен је и натпис на камену из 1143. године. Нажалост, у ову
цркву нисмо могли да уђемо, јер је
била закључана.
Послужило нас је лепо време, па
смо послеподне искористили за шетњу
будванским плажама, будванском марином и за купање у мору. Када смо
већ превалили толики пут до мора, заслужили смо да се мало и релаксирамо.
Четврти дан нашег пута посветили
смо посети манастиру Острог. То је
место које је потребно доживети.
Манастир Острог се састоји из Горњег и Доњег манастира. Горњи манастир је старији и чине га црква посвећена Ваведењу Пресвете Богородице
у којој почива целебно светитељево
тело и црква Воздвижења Часног Крста. Подигао га је сам Свети Василије
1665. године, а фрескама га је украсио знаменити мајстор Радул 1667. године, прилагођавајући фреске природном облику стена.
Горњи манастир се налази на надморској висини од 900 метара, специфичан је и јединствен због свог положаја, јер је практично уклесан у
стену. Мошти Св. Василија чудотворца налазе се у кивоту у црквици Ваведења Пресвете Богородице. Уз стално
присуство свештеника и монаха врши
се целивање моштију Св. Василија
Острошког.
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Будимпешта, 6. октобар 2016.
Степеницама се долази до нивоа
где се налази црква Часног Крста и
место где је Св. Василије издахнуо
29. априла 1671. године. На том месту
је из камена никла винова лоза, која и
данас рађа слатке плодове, иако нема ни природних, ни климатских
услова за раст.
Доњи манастир подигао је острошки архимандрит Јосиф 1820. године,
по благослову митрополита Светог
Петра Цетињског. Централни део манастирског круга краси Саборни
храм посвећен Светој Тројици.
На заравни изнад Доњег манастира, 2005. године, подигнута је црква
посвећена Светом мученику Станку,
у којој се налазе и његове мошти, две
дечје ручице. Оне се налазе испод
стакла и, такође, се могу целивати.
Мученик Станко (Алексић) је био чобан кога су Турци мучили и убили, јер
им није показао пут којим су побегли
њихови противници. Након откопавања његовог гроба, руке мученика
Станка су биле очуване.
На повратку према Будви смо се
зауставили у Цетињу, посетили капелу на Ћипуру, Цетињски манастир,
Биљарду, градски центар где се налази велики споменик Ивану Црнојевићу, оснивачу Цетиња. На Ћипуру се
некада налазио манастирски комплекс са црквом Рођења Богородице,
који је подигао господар Иван Црнојевић 1484. године.
Турци су 1692. године разорили манастир Црнојевића до темеља. На темељима манастирске цркве је књаз
Никола подигао дворску капелу посвећену Рођењу Богородице, намењену за дворске верске церемоније.
То је једнобродна црква са шестостраном куполом. У цркви се налази
гробница господара Ивана Црнојевића. На улазу су подигнуте меморијалне гробнице, у које су пренети посмртни остаци краља Николе I Петровића и краљице Милене.
У подножју Орловог крша, на месту где се налазио двор Ивана Црнојевића, владика Данило Петровић подигао је 1701. године Цетињски манастир. У конструкцију манастира угра-

РУКА КРАЉА УРОША У МАНАСТИРУ ПИВА
Пивски манастир потиче из XVI века и налази се
у Плужинама, у ранијој
области средњовековне
жупе Пива. Манастирску
цркву Успења Пресвете
Богородице подигао је између 1573. и 1586. године
митрополит херцеговачки
Саватије Соколовић. Црква је тробродна грађевина са надвишеним средњим бродом, без куполе.
Има неуобичајено велике
димензије. Дужина цркве
са олтаром је 23 метра, а
ширина је 15 метара. Свод
је висок око 13 метара,
што даје велики простор у
унутрашњости. Управо овај велики унутрашњи простор омогућио је
осликавање површине од 1260 квадрата фресака.
У Пивском манастиру се чува неколико светих и чудотворних моштију: света рука краља Уроша Првог Немањића, у олтару делови моштију
Св. Григорија Богослова, Св. Григорија Јерменског, Св. Свештеномученика
Елевтерија, као и 11 делова моштију непознатих светитеља. Такође, у манастиру се налази и део Часног Крста Господњег.
ђени су архитектонски елементи са
разореног Црнојевића манастира. Језгро манастирског комплекса представља црква мањих димензија, посвећена Рођењу Пресвете Богородице. У јужној певници смештен је ћивот са моштима Светог Петра Цетињског. У манастиру су похрањене две
велике хришћанске реликвије: рука
Светог Јована Крститеља и честица
Часног Крста Господњег. Манастир
има и своју ризницу, као и музеј, богат експонатима. Захваљујући нашем
водичу Браниславу Банету Цветковићу, имали смо прилику да погледамо
манастирско благо, које иначе није
доступно за све посетиоце
Биљарда је некадашња резиденција Петра II Петровића Његоша, саграђена 1838. године. Име је добила
по билијару који је Његош донео из
Беча.То је био први и тада једини билијар у Црној Гори. Данас је Биљарда

музеј посвећен Петру II Петровићу
Његошу, а у сталној поставци налазе
се: његови лични предмети, рукописи, књиге, богата библиотека, новац и
оружје.
На повратку нас је ухватио јак
пљусак, а током ноћи у Будви је било
велико невреме. То ипак није могло
да утиче на прелепе утиске током
овог дана.
После треће ноћи проведене у Будви, полако смо кренули назад према
Мађарској. Наша прва станица на путу био је Котор, у који смо веома брзо стигли. Прошетали смо по старом
граду, који је опасан зидинама, као и
будвански Стари град. Посетили смо
цркву Светог Трифуна, симбол града
Котора, која је изграђена 809. године.
У то време познати которски грађанин Андреа Сараценис откупљује од
млетачких трговаца мошти Светог
Трифуна. После неколико векова гра-

ПУТОПИС
ди се катедрала. Радови су отпочели
1124. и трајали до 1166. године, када је
катедрала свечано освећена. Изграђена је у романском стилу, али јој се
изглед мењао због честих земљотреса. После сваког земљотреса је била
брзо реконструисана. Унутрашњост
катедрале осликана је фрескама
1331. године, а осликали су је грчки
мајстори који су живели у Котору.
Занимљиво је да су исти ови мајстори осликали цркву манастира у Дечанима, задужбину српског краља Стефана Уроша III Дечанског.
У Котору смо посетили и православну цркву Светог Луке, која је подигнута крајем XII века, за време владавине династије Немањића. До половине XVII века црква Св. Луке је била католички храм, али је после рата
са Турцима постала православни
храм. Некада су се у њој налазили и
православни и католички олтар.
Црква Светог Николе је најзначајнија православна црква у Котору. Налази се у северном делу старог града. Изграђена је почетком XX века на
темељима старе грађевине, која је
страдала у пожару u XIX веку. Изградња цркве је започела 1902. године, а завршена је 1909, о чему сведочи натпис на фасади. Посебну вредност представља иконостас цркве рађен 1908. године.
Следеће заустављање је било у
манастиру Пива. Пивски манастир је
пренет 1982. године због изградње
хидроцентрале на Пиви, и измештен
на локацију која је два километра
удаљена од првобитног положаја. Са
зидова храма скинуто је и поново
враћено 1260 квадратних метара живописа.
На путу према следећем смештају
на Златибору прешли смо преко чувеног моста на Ђурђевића Тари, који
је дугачак 365 метара, има пет лукова, од којих је највећи распона 116 метара. Коловоз стоји 172 метра изнад
реке Таре. Грађен је од 1937. до 1940.
године, и у то време је био највећи
бетонски лучни мост у Европи. У вечерњим часовима
смо стигли на Златибор, у
хотел „Чигота”.
Последњег дана путовања, 7. септембра, нисмо имали тако богат програм као
претходних дана. Зауставили смо се у Овчарско-кабларској клисури, у манастиру Благовештење. Изнад
улаза у цркву исписано је да
је овај храм подигнут 16011602. године, трудом игумана кир Никодима. Најпознатија је икона Богородице
Одигитрије, рад зографа
Митрофана.
Пошто смо претходних
година посећивали само
православне манастире у
Србији, веома смо задовољни да смо успели да видимо
и православне манастире у
Црној Гори, прешли толику
раздаљину и успели да реализујемо оно што смо планирали. Учесницима путовања из Сегедина, Деске, Новог Сентивана, Печуја, Чипа,
Калаза и Будимпеште сигурно ће дуго остати у сећању и ово поклоничко путовање. 
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ВЕСТИ

Сусрет пословних људи у Печују

Привредници из региона о новим могућностима за сарадњу

У

Печују је средином септембра
одржан сусрет пословних људи,
који је поред домаћих, окупио и
предузетнике из околних земаља. Сусрету су присуствовали и пословни
људи из Србије, на позив организатора из Печујско-барањске трговинске
и привредне коморе.
Скуп под називом „Open4Business”

представљао је могућност за формалне и необавезне сусрете и размену искустава у различитим областима, па су тако били заступљени: машинска индустрија, електроника, заштита животне средине, прехрамбена индустрија, истраживање и иновација и друге гране привреде.
Из Србије је стигло осморо послов-

Чанађани обележили Дан села

Још једна посета побратима
из румунског Чанада

У

Чанаду је 24. септембра одржан
„Дан села”, у организацији локалне самоуправе. Програм је
отпочео „музичким буђењем”, а настављен забавно-музичким нумерама
и програмом из сфере културе.

наградила громогласним аплаузима,
а приредбу је својим певањем улепшао и солиста Пера Тодоровић.
Аплаузима су поздрављене и „Звездице Чанада”, фолклораши месне них људи. Међу њима био је и Ненад
основне школе румунског насеља, ко- Николин, пословни директор једне
београдске фирме, који је истакао
задовољство учешћем на привредном форуму. Он је похвалио организацију скупа као и град Печуј, који му
се веома допао. Склопљена су нова
пријатељстава и пословни уговори.

Сусрету су присуствовали представници привредног живота из: Србије, Хрватске, Румуније, Украјине,
Словачке, Словеније, Босне и Херцеговине, а вести о скупу су стигле до
Немачке, Аустрије, Пољске, Чешке и
северне Италије.

П. М.

Гостовање наших глумаца на југу Мађарске

Н

У оквиру манифестације је била
заступљена и српска заједница. Чланови Српске самоуправе у овом насељу, предвођени председником Фрањом Коларом, у госте су позвали своје побратиме, Чанађане из Румуније.
Њима су се придружили и чланови
Оркестра „Темишварски споменари”
под вођством професора Томислава
Ђурића, изводећи српске, румунске и
мађарске композиције. Програм интерпретатора из Румуније публика је

ји су извели сплет српских народних
игара. Промотери српског фолклора
топло су поздрављени, а готово је извесно да ће и следеће године увесељавати мештане, који су уживали у
програмски богатој целодневној манифестацији.
Гости из Румуније су боравак у сеоцету надомак града Мако, искористили за дружење са домаћинима и
разговор о будућој сарадњи.
П. М.

Актери „Авале експрес”
забављали Мохачане

аступ
глумаца
овакав концерт, у извоСрпског позориђењу чланова Српског
шта у Мађарској,
позоришта у Мађаркоји су публику подсеској.
тили на успомене из
Публика је уживала
школских дана, одржан
у песмама и уметничје у мохачком Српском
ким мајсторијама гоклубу, 24. септембра, а
стију из Будимпеште,
организовала га је Сакоји су и овом прилимоуправа Срба у Мохаком дочарали незабочу и месна Српска читаравне тренутке. На краоница.
ју су уметници испра„Авала експрес” се
ћени бурним аплаузибазирао на уметничкој
ма, што је била потврда
креацији Тамаша Чеха
да су се Мохачани и
и Петра Милошевића, у извођењу њихови гости сјајно провели и да са
Милана Руса, др Тибора Ембера, Јо- нестрпљењем очекују поновни сузе Маторица и Мирка Милошевића. срет.
Пре две деценије одржан је први
П. М.

Народносни пикник у Барањи

Срби представили националну гастрономију

У

Печују је 17. септембра одржан
пети по реду „Дан спорта и
здравства у Уранварошу”. Ова
традиционална манифестација је, захваљујући иницијативи и залагању
Народносног савета града Печуја, први пут проширена такозваним „Народносним пикником”.
Ову приредбу добротворног карактера отворио је др Петер Хопал,
државни секретар за културу, у Министарству за људске ресурсе, које је

било главни покровитељ манифестације. Сав приход ће бити употребљен
за помоћ у лечењу деце оболеле од
тумора, леукемије и других тешких
болести.
Учешће су узели и представници
тела националних заједница, међу
којима су били и чланови Српске самоуправе у Печују, предвођени председником Радованом Горјанцем.
Овом приликом, одлучили су да се
представе богатством српске гастро-

номије. У томе су се ослонили на
стручну помоћ познатог роштиљџије
Зорана Гујаничића.
Публика је уживала у укусу и мирису роштиља, али и у културном
програму, који су приредиле народности. Организатори пикника, предвођени Јозом Харијем, народносним
саветником у градској Самоуправи
Печуја, најавили су наставак ове приредбе догодине.
П. М.
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Изложба Јелене Дробац у „Недељи дизајна” у Мађарској

Слова одражавају дух и карактер времена

Јелена Дробац, српска графичка дизајнерка и
предавач на Одсеку за дизајн Београдске
политехнике, представила се будимпештанској
публици изложбом под називом „Слово о слову”,
која је отворена у Српском културном центру

Јелена Дробац

П

ројекат Јелене Дробац представља докторски рад ове ауторке, а изложба је, уз помоћ
запослених у Српском културном
центру и учешћу на конкурсу који је
био објављен, уврштена у значајну
мађарску манифестацију – Design
Hét („Недеља дизајна”) која је у мађарској престоници трајала од 23.
септембра до 2. октобра ове године.
Поздрављајући ауторку и посетиоце, Милан Ђурић, в. д. директора Српског културног центра, рекао је како
постоје добре навике, а да је једна од
таквих да „заједно са Јеленом правимо добре изложбе овде”.
– Такође, постоје моменти које
свака културна установа треба да
примети и снађе се у датој ситуацији.
Ове године смо конкурисали за „Недељу дизајна” са изложбом Јелене
Дробац. Ово није наше прво учешће у
неком великом државном или градском програму, били смо део манифестације „Ноћ музеја”, али је први
пут да учествујемо у овако битном
аспекту за једног дизајнера, као што
је докторски рад. Свакако смо једина
мањинска установа која учествује у
овако великом мађарском пројекту.
Сада сам чуо да ће нас следити и
угледати се на нас и хрватска „Кроатика”.
Након поздравних речи упућених
публици, Ђурић је позвао ауторку да
сама нешто више каже о поставци и
нагласио да се ова изложба уклапа у
„Месец српске културе” и разговоре

који су вођени о језику, образовању,
култури и идентитету, иако званично
није њен део.
– Организатор „Недеље дизајна” у
Будимпешти желео је да се ове две
манифестације не мешају, што смо
испоштовали. Желим још само да додам да је Јелена дизајнирала проспект „Месеца српске културе” за
ову годину, који сте сви већ добили –
подсетио је Ђурић.
Јелена Дробац је рекла да је у мају месецу одбранила докторски рад
на Универзитету уметности у Београду, код менторке Александре Јованић и да се њена теза бави односом
слова у ширем историјском друштвеном контексту.
– Овај рад истражује како су слова
настајала, од првих цртежа до апстрактних слова, и она увек одражавају карактер и дух времена. Слова
научимо да пишемо као деца и о њи-

ма не размишљамо, а заправо иза њих
постоји хиљадугодишњи развој. Ово
је први пут да на овај начин, у форми
изложбе, представљам свој мултимедијални докторски рад. Слова су лакмус друштва и времена у којем се
ствара. Обично се каже да је добра
типографија она која се не примећује,
а ја сам, као заљубљеник у слова, овде урадила сасвим супротно. Хтела
сам да ставим акценат на слова и поруке које она преносе – објаснила је
ауторка и додала да је докторски рад
урађен као мултимедијални веб-сајт,
а да је на овој поставци представљено
осам радова у црно-белој техници са
помало црвене боје, чиме се враћамо
једноставности и почецима штампе.
– Захваљујем се Српском културном центру на позиву да заједно учествујемо на конкурсу. Суорганизатори „Недеље дизајна” у Мађарској ове
године су земље Вишеградске групе,

КУЛТУРА
коју чине: Мађарска, Чешка, Словачка и Пољска, па се и мој рад ту уклопио, јер долазим из земље са сличним
говорним и културолошким простором – рекла је на крају свог излагања
ауторка Јелена Дробац.
Отварању изложбе присуствовали
су, поред осталих, и амбасадор Републике Србије у Мађарској Раде Дробац са супругом и амбасадор БиХ
Александар Драгичевић.
Д. Б.

Издавачки подухват у Новом Саду

У

Проф. др Мирјана Бурзан

„Форум” објавио ново речничко издање

издању Издавачког завода „Форум” из Новог Сада, светлост
дана угледао је „Српско-мађарски речник”, чији су аутори проф. др
Мирјана Бурзан, професорка на Одсеку за српски језик и лингвистику
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, у пензији, и др Агнеш Кациба, доцент на Катедри словенске филологије Филозофског факултета Сегединског универзитета.
Ауторке су пројекат реализовале
уз помоћ својих колега и рецензената, као што су академик Иштван Њомаркаи и проф. др Вера Васић, а
стручну помоћ пружио је и уредник

Јанош Бренер. „Српско-мађарски речник” суфинансирали су Влада Војводине и Национални савет војвођанских Мађара у Србији.
Речник броји близу 34.500 одредница, око 6500 термина и устаљених
израза, са око 2500 фразеологизама.
Издање на више од 800 страна пружа
и примере синтагматских и фразеолошких израза, значајан је и за пасивно знање језика, за разумевање писаног израза, као и за разумевање саговорника који је склон сликовитом изражавању.
„И док неке речи улазе у језик,
друге застаревају и временом поста-

ју архаичне”, наглашава проф. др
Мирјана Бурзан, која подсећа, иако
српски и мађарски језик нису из
сродне језичке групе, да је у израду
речника био укључен читав низ лингвистичких стручњака, како са српске, тако и са мађарске стране.
Како нас је информисао Габор Вираг, директор Издавачког завода
„Форум”, „Српско-мађарски речник”
може се наручити преко интернета, а
све информације могу се добити у
овој издавачкој кући. У Мађарској,
дистрибутер издања је „Xantum
Librare”.

П. М.
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СВЕДОЧЕЊА

Марија Ластић, професор у пензији

Прве године Учитељске школе у Печују (3)

Шта је надлежно министарство предузимало да би се решио недостатак наставничког
У наставку разговора за Српске недељне новине,
кадра у новооснованој Учитељској школи и како би се квалигоспођа Ластић је испричала како се, захваљујући
тет наставе подигао на виши
добрим условима и оствареним резултатима у
степен?
– Ради побољшања стручног на- почетном периоду, показало да Печуј као средиште
ставничког кадра саветник Министарства за школство сматрао је да барањске области, са значајним бројем припадника
су потребни дипломирани професомањина, заслужује да буде први просветни центар
ри за учитељску школу и позвао је
за националне заједнице, па убрзо постаје познат
све главне директоре Просветних
округа да се јаве уколико у њиховим
као школски, ђачки град
окрузима има професора који знају
српско-хрватски језик. С обзиром на
то да није било пријављених, на основу министарске наредбе, обављање
наставе поверено је професорима из
Југославије. Тако смо добили професора историје, Мирослава Ђорђевића, и професора природописа, Миливоја Наумовића.
Они су рад у Учитељској школи започели 6. марта 1948. године. Било је
важно да се рад у школи обавља у
складу са смерницама и захтевима
мањинске управе, и да настава, по језику и култури, буде стварно јужнословенског карактера. Томе су много
допринели нови професори из Југославије, као и Стеван Недучић, наш
сјајни разредни старешина у првом
разреду Учитељске школе. Првобитно
састављен наставнички збор и управи- Наша саговорница са својим сестрама Александром и Софијом
тељство Учитељске школе мења се са
доласком симпатичне професорице
Рене Фаради-Киш, стручњака за језике, првенствено за јужнословенски и
енглески, и младе наставнице Mаргит
Беркеш (касније удате Ијаш), која се
посебно посветила раду са ученицима на учењу мањинског језика. Осим
поменутих наставника, школа добија
стручног наставника за певање, професора Колара.
Који је град био центар просвете за мањине?
– Показало се да Печуј као центар
области са великом мањинском околином заслужује да буде први просветни центар за припаднике мањина,
зато убрзо постаје познат као школски, ђачки град.
На који начин су решавани проблеми који су се неочекивано појављивали у раду школе?
– Постојала је стална веза Образовног округа Печуја са Обласним секретаријатом АФС-а за решавање актуелних питања школства. Например,
преко Главног просветног округа по-

ПРЕУЗЕТ ПРОГРАМ КАТОЛИЧКОГ ЛИЦЕЈА
По ком наставном плану и програму се одвијала настава у Учитељској школи?
– Наставни план по којем се одвијала настава био је преузет од установе римокатоличког лицеја и учитељске школе „Света Маргита” у Печују, као школе са истим програмом нa јужнословенском, мањинском језику. Захваљујући оснивању ове наше нове установе решава се не само место Учитељске школе већ и место за учитељски течај. Обе ове школске
установе, налазиле су се на истој адреси, у улици Кардош Калман 5, која
је била званично место за пријаву испита и обучавање нових младих људи. Учитељска школа је већ од 1946. године представљала напредак за
мањинско школство у целини. У периоду нашег летњег распуста полазници течаја су користили наше просторије и вредно учили, усвајали најважније знање за рад у новооснованим мањинским основним школама. У
циљу што боље обуке имали су стручне наставнике који су им помагали
у образовном и васпитном раду. Били су то, професор Франц Шебјанич и
професор Никола Јанчић, који су озбиљно прихватили и обављали овај
важан посао, што се свакако касније одразило на успех у раду течајаца.

даци о кадровима достављани су министарству вере и просвете, како би
се могао организовати рад и смештај
течајаца по селима у којима су били
потребни учитељи.

Како се одвијао развој школе након тих бурних политичких догађаја из 1948?
– У школској 1948/49. години Учитељска школа је имала три разреда
са 27 ученика. Број ђака се повећавао, а са повећањем броја ученика
школа се проширивала добијајући
нове просторије. То је посебно било
изражено са новом школском годином и следећим уписом у први разред. На веће интересовање утицало
је укључивање школе у културне
програме и спортске манифестације.
Увођењем часова фолклора и спортских активности школа учествује у
разним омладинским приредбама на
којима учесници бивају запажени захваљујући нашим народним играма и
живописним ношњама. Министарство просвете отвара могућност
стварања новог смера и уписа првог
разреда са гимназијским предметима. Ово је било од изузетне важности
за оне ученике који су желели да се
определе за одређену струку, настављајући школовање на неком од факултета.
Тадашње школско руководство, у
договору са професорима и ђацима,
предложило је да се разреди који су
били први формирани ради оснивања
Учитељске школе (тада трећи и четврти), због малог броја ученика укину, са могућношћу преласка тих ученика у мађарску школу у Печују, ради даљег школовања.

Славица Зељковић

ПОСЛЕДИЦЕ ПОЛИТИЧКИХ НЕПРИЛИКА
Споменули смо 1948. годину, познату по политичким догађајима
у комунистичким државама. Како се она одражавала на рад
школе и њене полазнике?
– Објављивање Резолуције Информбироа о стању Комунистичке партије Југославије 1948. године утицало је на статус школе и на саме ученике. Политички догађаји који су уследили могли су бити озбиљна претња даљем раду школе. Ишло се тако далеко да су поједини ученици привођени у градску полицију да се испитају њихови ставови о актуелној ситуацији. Већина ученика није ништа знала о политичким збивањима због
којих се нагло променио однос према Југославији, њиховој школи и њима
самима, као ученицима те школе. Подозрив однос према њима и непријатна испитивања понекад су доводила до смешних ситуација у којима
су ученици на питања са политичком конотацијом, о томе на шта се жале и шта би они хтели, не разумевајући праву позадину, одговарали: „Можда мало веће порције.” Ипак, школско руководство се није дало омести
у раду, настављало је са послом, захтевало марљиво учење, напредовање у стицању знања и поштовање школског реда и дисциплине.
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Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (25)

Оштар прекор монаха Гаврила Венцловића

З

нам, сад ћеш рећи да си им сас
тим надежду давао – започе
своју причу Гаврило Венцловић.
– Ама, еда ли си с хитњом пошао да
им речеш што их чека? Еда ли си успео да сас својим привиђавањима
спасеш животе наших страдалника?
А ти полковниче, беседљива ти је навала приспела на уста, ама заборављаш на Бога и робујеш својој тешкој
таштини – настави свој монолог монах Гаврил. – Хубаво си оно рек’о:
„Опслужујемо и војујемо, гинемо и
страдамо са сабљом у језику, а све то
чинимо ради опстанка, зарад живота.
Лутамо од обале до обале, и ниједну
својом не можемо звати.” Здраво си
то добро увидео, ама ја вам велим да
и ми имамо своју обалу, само што нико од вас неће своју шајку до те обале да доведе: до речи нашег утјешителног Евангелија. Ето, први си ти полковниче који кукаш и богорадиш кано
кочијаш, све ти је нахеро због својевољних царева. А што би ти још волео? Да побереш хвајду, да ти се и
цареви клањају и да ти од свију страна по три товара блага дарују? Ама,
за кога, и против кога ви војевасте?
– Ја сам се харцао за бечког цара,
а војевах против ребелије – одговори
Џанкутаранац.
– И ја ратовах за ћесара, а против
проклетог куручага – надовезао се
Текелија.
– Ама, зарад чега сте се обојица
још харцали? – изазивао је калуђер.

баштина

су се и патријарх Арсеније и митрополит Исаија за то харцали?
– Јесу, дабоме – одговорише у
„Хеле, цар нареди синовима својим да се харцају глас Текелија и Џанкутаранац.
– Ама јесу ли им цареви били затко ли ће најбољи међу њима бити. На концу,
хвални? – настави монах.
злочести Ирод се расрди и по својој жестокости
– А јак!
– Дедер, ондак, добро ме послусердца, изрече да се победнику глава узме еда
шајте – повишеним гласом започе
доцније не би тај највештији син престо му преотео. причу Венцловић. – Еда ли знате тојзу повест о пакостном цару Ироду
Браћо, опажате ли сличност међу судбом нашег
који је недужну витлејемску децу сас
многострадавшег народа сербског, ама и маџарског, мачем исекао?
– Знадемо – потврдише углас Јои немецког народа кано и всех осталих народа у
ван и Захарија.
нашему отачаству живушчих?”
– Ама, ову повест коју ћу вам саде казивати, не знате. Ослушните! Тај
проклети цар Ирод беше покорни
слуга самога Сотоне. Хеле, цар нареди синовима својим да се харцају
тко ли ће најбољи међу њима бити.
Синови га послушаше, поклонише му
се и за љубов отца својего одмах
учинише онако кано то Ирод заиска.
Сви кћаше најбољим бити. Лукави
Ирод је дуго осмотрио њихов мејдан. Ама, препаде се цар! На концу,
злочести Ирод се расрди и по својој
жестокости сердца, изрече да се победнику глава узме еда доцније не
би тај највештији син престо му преотео. Браћо, опажате ли сличност
међу судбом нашег многострадавшег народа сербског, ама и маџарског, и немецког народа кано и всех
осталих народа у нашему отачаству
Зидине арадске тврђаве
живушчих?
– За наше мило православље!
– За фамилију!
Џанкутаранац и Текелија занеме– За привилеђије!
– Тако је – рече потврдно Гаврил, ше. (…)
– За наш национ сербски!
па им надовеза ново питање. – Еда ли
Драгомир Дујмов

животни стил

Храна није лек за нервозу или тугу

Зашто смо склони „емотивном преједању” и како га заобићи?

С

игурно вам се некада десило да
поједете дезерт чак и када сте
сити или „навалите” на сладолед у моменту туге. Ако је тако, онда
сте искусили емотивно преједање тј.
користили сте храну да „нахраните”
емоције, а не стомак.
Храна као средство награђивања
није лоша, али… У конзумирању намирница морамо уживати, али ако
она постане примарни механизам у
борби са емоцијама, тј. ако је ваша
прва реакција на нервозу, усамљеност, исцрпљеност или досаду отварање фрижидера онда сте се уплели у нездрав круг у којем не решавате оно што је заиста проблем.
Слободно попијте чашу газираног
пића у вредности од 140 калорија
или парче колача које ће вам подићи шећере, а самим тим и енергију,
али научите да будете умерени у
томе.
Једете из досаде? Организујте себи
један мали изазов. Крените у брзу
шетњу и частите себе сладоледом.
Додуше, 200 утрошених калорија за
сат времена шетње ћете анулирати
једним сладоледом, али признајте –
добро сте се забавили и нисте набацили вишак калорија.
Ако се осећате депресивно, анксиозно или усамљено позовите неког ко
ће учинити да се осећате боље или се
упишите на плес. Да ли сте знали да
сат времена салсе чини да утрошите
чак 400 калорија?

Када храна постане утеха која лечи стрес, а не
погонско гориво за организам и када се осећате
немоћно да јој одолите, значи да сте постали жртва
емотивног преједања. Научите да препознајете
симптоме и паметније бирате намирнице, без
потребе да се истих одричете

Како да разликујете нормалну и
емоционалну глад?
• Емоционална глад долази одједном, а природна постепено и не осећате потребу да се истог момента задовољите храном.
• Када је емоционална глад у питању једу вам се само одређене намир-

нице попут слаткиша и грицкалица
који доводе до инстант задовољства
и великог броја унесених калорија,
док природна глад у вама буди жељу
и за намирницама као што су воће и
поврће.
• Нисте способни да паметно бирате намирнице, па сте код емоционал-

ног преједања у стању да смажете
кесицу чипса као од шале, а да у томе уопште ни не уживате.
• Гладни сте чак и када сте сити,
стално желите више и више док вам
не преседне, а у нормалном стању
апетит задовољавате онда када сте
заиста сити.
• Потреба за задовољењем емоција
храном не долази из стомака већ из
главе. При таквој врсти преједања често нисте у стању ни да на прави начин искусите укусе и мирисе.
• Осећате кајање, кривицу и срамоту након што се преједете? То није
случај када је нормална глад у питању.
Спречите емотивно преједање, тако што ћете за трпезаријски сто седати само када сте гладни, али не
емоционално него природно. Почните са малом порцијом. Било би добро
ограничити величину тањира, а самим тим и порције. Цените храну коју једете – направите паузу минут
или два пре, него што почнете са јелом и размислите о укусима који се
на тањиру налазе. Док је једете размишљајте о укусима и времену које
вам је било потребно да је припремите. Узимајте мање залогаје и једите полако. Не само што ћете унети
мање калорија и лакше сварити храну, већ ћете стићи и да уживате у
укусима. Жваћите све док не осетите сваку арому намирнице коју конзумирате. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

невен
Први званични
родитељски састанци у
Српској школи „Никола
Тесла” у овој школској
години, одржани су
24. септембра, када су
родитељи ученика имали
прилику и да се,
присуствујући настави,
упознају са њеним
квалитетом и
поразговарају са
наставницима

С

астанaк je, у препуној школској
сали, водила директорка др Јованка Ластић, а били су присутни Јулијана Мијатовић-Которчевић,
директорка ђачког дома и Анита Вуковић, помоћник директора школе,
као и одељенске старешине и васпитачи-педагози из оба ученичка дома.
Директорка је присутне упознала са
радом школе, почевши од забавишта,
па до средњошколског узраста. Ове
школске године укупно је уписано 450
полазника у све три васпитно-образовне установе у оквиру школе, што је више него прошле школске године.
Затим је говорила о планираним
инвестицијама, о проширењу капацитета забавишта и надоградњи спрата
на постојећи објекат. Очекује се да

Родитељски састанци и „Отворени дан” у Српској школи „Никола Тесла”

Већи број ученика и нове инвестиције

ће радови бити завршени до првог
септембра следеће године.
Ради бољег увида у кретање ученика, увођењем универзалне ИД
(идентификационе картице) модернизован је евиденциони систем којим
ће се омогућити контрола присуства
ученика у школи и у ђачким домовима и евиденција исхране ученика.
Безбедност личне имовине је, такође, побољшана, јер је почетком школске године омогућено закључавање
ормарића по учионицама у које ученици одлажу уџбенике.
Даље је било речи и о предстоје-

ћој модернизацији сајта школе. Он је
освежен новим садржајима, и постигнут је бржи и лакши приступ информацијама од јавног значаја. Нова
адреса сајта је: www.nikola-tesla.hu.
Архивска грађа, такође, ће бити доступна, а већи део обимног текстуалног дела је на мађарском, српском
и енглеском језику. На обновљеном и
редизајнираном сајту отворен је
блог на коме ће партнерске организације и ђачка самоуправа моћи да
искажу своје мишљење о кључним
темама везаним за рад школе. Ажурирана је галерија фотографија, а

предвиђена је и галерија видео записа, са циљем да се постигне транспарентност информација.
Пре пленарног састанка, у овиру
„Отвореног дана”, часовима су могли
да присуствују и родитељи који су то
и искористили, да би се боље упознали са капацитетима школе, њеном
опремљеношћу савременим наставним средствима и да лично упознају
професоре који предају њиховој деци. Одржан је и посебан састанак са
оним родитељима који желе да упишу своју децу у ову установу, у наредној школској години.
После пленарног родитељског састанка, одржани су састанци по одељењима. На њима су родитељи упознати са календаром за наредну
школску годину и могли су да остваре ближи контакт са одељенским старешинама, са којима ће бити у контакту, како би били детаљно упознати
са свим важним информацијама о резултатима рада своје деце. Они су
упознати о правима и могућностима
приступа интернет-дневнику, путем
којег ће имати директан увид у ђачке
оцене, што је још једна олакшица родитељима који желе да имају увид у
резултате на дневном нивоу. Ове могућности нарочито су битне за родитеље који живе ван Будимпеште.
На крају радног дана, одржан је
састанак Школског сената, коме су
присуствовали представници родитеља ученика из сваког одељења, од забавишта до гимназије.

С. З.

Напис ученице из Будимпеште

Ц

Утисци са ђачке екскурзије по Италији

рква Светог Марка у Венецији је
једна од најпознатијих знаменитости овог „умирућег града”.
Венеција је највећи град покрајине
Венето у северном делу Италије. Позната је као трговачки град, али се
трговина одвија на посебан начин. Наиме, Венеција је, као и сваки туристички град, испуњена уским улицама оивиченим зидовима зграда, које
су углавном грађене у византијском
или ренесансном стилу.
Оно што Венецију чини посебним
трговачким градом је чињеница да се
у овом граду за пренос робе не кори-

сте аутомобили, већ постоје посебна
колица, која углавном возе млади
момци. Још једно превозно средство,
тачније атракција, су гондоле. То су
бродићи слични кануима, којима се
туристи превозе са једне тачке овог
града на другу. За време вожње, гондолијер, особа која вози гондолу, пева старе италијанске песме, како би
још више дочарао лепоту града.
У самом центру града налази се
светски познат Трг Светог Марка, на
коме се налази истоимени храм. Црква је изграђена почетком IX века, а
саградили су је млетачки трговци. Да-

нашњи изглед цркве може се упоредити са цариградском Црквом Светих
апостола, која нажалост, више не постоји. Базилика је свој коначни изглед
добила 1069. године. На самом улазу у
цркву постављен је мозаик Светог
Марка, чије су мошти пренесене приликом прве изградње, око 823. године.
Овај мозаик детаљно приказује овај
догађај, а остале су и забелешке о томе. Пре него што се уђе у цркву, могу
се приметити високи лукови украшени
златом, у старом византијском стилу.
Поред византијског стила, примећују
се и високе статуе, што указује на го-

тику. Ако уђемо у базилику и погледамо горе, приметићемо раскошну, мозаицима украшену таваницу, на којој
се налазе прикази животиња.
Овај храм се сматра једним од најстаријих на свету. Својом лепотом
очарава туристе широм света, наводећи их да га посете. Још једна карактеристика Цркве Светог Марка је
то што је туристима омогућено да се
попну и изађу на њену терасу, одакле
се може видети цео трг и посетиоци
који се ужурбано крећу у жељи да
обиђу све знаменитости.

Катарина Рац
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КОНЦЕРТ АНСАМБЛА ВУЈИЧИЋ
И ФЕРЕНЦА ШЕБЕ

ДОБРОДОШЛИ
НА БАНАТСКИ САБОР!

7. октобар у 19.00 ч.
у Културном центру К 11
(К 11 – Budapest, VII Király u. 11)

Деска, 5. новембар 2016. године
У организацији Самоуправе Срба у Мађарској, Културног удружења „Банат” из Деске, Српске редакције
Мађарског радија (Печуј) и Културног и документационог центра Срба у Мађарској, биће приређен 22. Банатски
сабор у Десци, на који вас срдачно позивамо. Банатски
сабор је музички део „Сабора српске културе” у Мађарској.
Молимо све заинтересоване хорове, солисте, инструменталисте и оркестре, као и хорове који изводе духовну
музику, а који желе да учествују на Сабору, да до 1. новембра 2016. пошаљу своје пријаве Самоуправи Срба
у Мађарској (тел/факс: +36 1 331 5345).
Путне трошкове извођачи сносе сами (уз помоћ својих
локалних самоуправа или самостално). Обрасци за пријаву се преузимају у Самоуправи Срба у Мађарској и Српској редакцији Мађарског радија. Организатори могу да
прихвате само оне пријаве које стигну до назначеног рока.
О детаљном распореду и почетку програма ћемо Вас
благовремено информисати.
Свима се 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: +36 1 331 5345 и Српска редакција Мађарског радија, тел: +36 72 525 008.

Сегединска месна српска заједница и Српска народносна
самоуправа у том граду, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
У СЕГЕДИНУ
Од 12. октобра до 5. новембра 2016.
12. октобар
Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17:00 – „О историји српског књижевног језика”
Предавач: Исидора Бјелаковић
16. октобар
Сегединска српска православна црква (Ул. Шомођи 3)
10:00 – Света литургија: парастос изгнаницима
на Хортобађ (1950–1953. године)
20. октобар
Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17:00 – Књижевно вече Драгомира и Милана Дујмова
22. октобар
Екскурзија у Шиклош и околину
Разгледање српских знаменитости
25. октобар
Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17:00 – „Почетак модерног Темишвара 1716.”
Предавање историчара Стевана Бугарског
2. новембар
Дом мањина (Улица Островски бр. 6)
18:00 – Мала школа српских народних игара,
уз учешће чланова КУД-а „Банат” из Деске
5. новембар
Сеоски дом – Деска
16:00 – „Банатски сабор”, музички део манифестације
„Сабора српске културе”

Промоција романа

„САБЉА У ЈЕЗИКУ”
Драгомира Дујмова
12. октобар 2016. у 18.00 ч.
Ул. Нађмезе 49, Будимпешта
Српска народносна самоуправа у Ержебетварошу, Задужбина Јакова Игњатовића и Културни и документациони центар Срба
у Мађарској, срдачно вас
позивају на промоцију новог романа Драгомира Дујмова. Осим аутора, о књизи
ће говорити и сомборски
књижевник Давид Кецман
Дако.

ЉИЉАНА СТЈЕПАНОВИЋ
ГОСТУЈЕ У БУДИМПЕШТИ

ИНФО СЕРВИС
Печујско-барањско српско удружење, Самоуправа Срба
у Печују и Галерија Матице српске срдачно вас
позивају на отварање изложбе

СРПСКА УМЕТНОСТ У 10 СЛИКА
ИЗ КОЛЕКЦИЈЕ ГАЛЕРИЈЕ
МАТИЦЕ СРПСКЕ
13. октобар у 17.00 ч.
Дом цивилних заједница у Печују
(Трг Св. Иштвана бр. 17)
Изложбу ће отворити мр Снежана Мишић,
програмски директор Галерије Матице српске
Реализацију изложбе омогућили су: Министарство културе и информисања Републике Србије, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама и Фонд Министарства за људске
ресурсе Мађарске (ЕМЕТ)

Српска самоуправа у Будимпешти, Српски културни
клуб у Будимпешти и Српско позориште у Мађарској,
срдачно вас позивају на

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ ЛАСЛА ВЕГЕЛА
13. октобар 2016. од 18.00 ч.
Културни и документациони центар Срба у Мађарској
Ул. Нађмезе 49, Будимпешта
Ласло Вегел је романсијер, есејиста, драмски писац
и позоришни критичар. Пише на матерњем мађарском
језику и, по речима критике, подједнако припада
и српској и мађарској књижевности.
Гости вечери: Бора Бабић,
власник и директор издавачке куће „Академска књига”
и глумци Српског позоришта у Мађарској

Културни и документациони центар Срба у Мађарској
и Задужбина Саве Текелије срдачно вас позивају на

КОНЦЕРТ БИЉАНЕ КРСТИЋ
И ОРКЕСТРА „БИСТРИК”

9. октобар (недеља) у 19.00 ч.
Свечана сала Текелијанума
Ул. Вереш Палне 17, Будимпешта
Карте по цени од 3000 фт можете купити
у Српском културном центру или наручити
путем имејла, од Тијане Галић: kd.centar@gmail.com
Телефон: +36 1 269 0100

у позоришној представи

„ИСТОЧНИ АНЂЕО”
8. октобар 2016. (субота) у 19.30
Српски културни центар
Сцена Српског позоришта у Мађарској
Будимпешта, Нађмезе ул. 49
Режија: Драгослав Илић
Текст: Љиљана Лашић
Играју: Љиљана Стјепановић, Љиљана Лашић,
Стеван Пиале
Карте по цени од 2000 фт можете купити
у Српском културном центру или наручити
путем имејла од Тијане Галић: kd.centar@gmail.com
Телефон: +36 1 269 0100

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

Н

Још један круг „Пештанског књижевног омнибуса”

Идентитет се чува писаном и изговореном речју

адахнуте песнике, писце, сатиричаре, професоре, новинаре и
све присутне на овогодишњем
„Пештанском књижевном омнибусу”,
у свет језика, књижевности, преводилаштва и стваралаштва уопште,
увела је пројекција документарног
филма о Сави Бабићу (1934-2012), аутора Српске редакције МТВ-а, Снежане Миливојевић и Ђорђа Шибалина. Говорећи о филму о Сави Бабићу,
који је увео стваралаштво
Беле Хамваша у српски књижевни простор, ауторка
Снежана Миливојевић објаснила је да је филм настао
2008. године, а да је први
пут емитован 27. јануара
2009, на рођендан овог врсног писца, песника, књижевног преводиоца, оснивача Катедре за хунгарологију
у Београду, професора књижевности и једно време лектора на Смеру за српски језик и књижевност Универзитета „Етвеш Лоранд” (ЕЛТЕ)
у Будимпешти.
Окупљене љубитеље писане речи и ствараоце из
Београда,
Бања
Луке,
Франкфурта, Париза и Беча,
који су дошли да са истомишљеницима поделе по који
стих, нову причу, „шкакљиви” афоризам или догодовштину с пута, потом
је поздравио директор Српског културног центра Милан Ђурић, захваливши се учесницима који се већ више година уназад радо одазивају позиву да се у септембру окупе у Будимпешти.
Већина учесника „Омнибуса”, претходног дана је учествовала и у дебати о очувању и развоју српског језика
у расејању и дијаспори, а на резултате и поруке са претходно одржаног
округлог стола на Универзитету ЕЛТЕ, осврнуо се др Александар Урком,
шеф Смера за српски језик и књижевност.
Можда је право осећање присутних најбоље сублимирао сатиричар
Александар
Чотрић
признавши
искрено:
– Мој најомиљенији месец у години је „Месец српске културе” у Мађарској.
На то је, одмах, духовито одговорио Драгутин Минић Карло, нашаливши се на рачун свих писаца афоризмом:
– Кад год желим нешто добро да
прочитам, ја седнем и нешто напишем!

Традиционални сусрети српских писаца из матице и
расејања, који се сваке године одржавају у оквиру
„Месеца српске културе”, били су прилика да
књижевни ствараоци и други културни посленици
упознају јавност, али и једни друге, са својим
новијим стваралаштвом и да размене идеје и
искуства стечена на пољу чувања матерњег језика
и националне културе

Стари знанци и добри пријатељи
пештанских писаца, Чотрић и Минић,
сатиричари и чланови београдског
Удружења сатиричара, „вадили” су
своје афоризме као из рукава, док је
њихов колега Бојан Љубеновић за то
време био у Ловри, где је исте вечери
приказана монодрама по његовом сатиричном штиву „Писма из Србије”.

ПРИЗНАЊА ИЗ МАТИЦЕ
Народни посланик у Скупштини Србије Александар Чотрић је, пред
сам крај књижевних сусрета у Будимпешти, информисао присутне да је
Милан Ђурић, директор Српског културног центра, постао лауреат Велике плакете Одбора за дијаспору и Србе у региону Народне скупштине
Србије, за рад на очувању српске културе и свеукупног националног
идентитета изван матичне земље, као и за повезивање Срба из расејања
и њихових институција са матицом. Он је подсетио да су претходих година, ово високо признање српског парламента добили др Драган Јаковљевић из Будимпеште и Љубиша Симић из Франкфурта.

СРПСКЕ

Из Удружења писаца „Седмица” из
Франкфурта стигла је трочлана екипа, на челу са председником Љубишом Симићем, који је присутне насмејао причом написаном лесковачким говором из његовог краја. Уз њега, представиле су се и Славица Мастикоса која је говорила песму „Буди”, Ружа Мијовић, која је са публиком поделила стихове своје песме
„На путу” и Злата Икановић, двема
својим песмама.
Песнике из Удружења „Арте”,
предводио је књижевник Миодраг
Јакшић, који је и оснивач и директор
ове уметничке групе, али и истоимене издавачке куће. Он је те вечери говорио стихове песме „Имам времена
још само да те волим”. Александра
Радаковић прочитала је своју песму
„Буди и данас своја”, а Предраг Јакшић стихове песме под називом „Недостојан пера”.

НЕДЕ ЉНЕ

НАСТУПИО И ДЕЧЈИ
ХОР ИЗ БЕЧА
Да се прве речи матерњег, али и
других језика, могу учити и кроз
песму, показао је Дечји хор „Просвјете” – најмлађих гостију који
су пристигли из Беча и отпевали
неколико дечјих песама. Децу
увежбава хоровођа Јелена Крстић, а из Беча су са групом малишана допутовали и њихови родитељи, као и представници удружења „Просвјета” из Беча који су
учествовали у Омнибусу.
Урбани београдски шмек са собом
је донео песник и писац Радоман Кањевац, који је читајући песму „Истина” из своје нове збирке, откривао
зрнца истине о томе да се она крије
на најразличитијим местима, а понекад и „у малим бифеима у великим
градовима”.
Гошћа из Бања Луке, Нада Гаврић,
први пут је ове године учествовала
на „Пештанском омнибусу”, мада иза
себе већ има две збирке песама, а
ускоро из штампе излази и трећа.
Даница Дана Додић, пренела је
поздраве песника из Париза, где живи
и ствара заједно са члановима Савеза Срба у Француској, а овога пута је прочитала две своје песме: „Месец”
и „Када”.
Драган Јаковљевић прочитао је своју песму „Бдење” и
напоменуо да је она настала
управо уочи мајског дружења песника у Франкфурту,
које је по много чему слично
овом будимпештанском. Поезију за децу надахнуто је
говорила увек ведра поетеса
Драгана Меселџија из Будимпеште, док су Грга Олах
и Габор Бенце прочитали
стихове који су објављени у
Збирци младих песника из
Мађарске „Песма будилника”, штампане у издању Културног и документационог
центра Срба у Мађарској.
Већ годинама песме пише и талентовани песник из Будимпеште, Радивоје
Галић, који се, такође, сваке године
представља публици на овим сусретима. Овом приликом чули смо песме: „Сањао сам” и „Поново”. Причу
посвећену мајци, под називом „Марија”, прочитала је Добрила Боројевић,
чије приче, како је рекла, обично настају на путу између Београда и Будимпеште. Стога је најавила како би
нека њена будућа збирка могла да
носи назив „Пештански минибус”. Вече је завршено стиховима „Плава
гробница”, које је надахнуто казивала Злата Икановић.
Међународни књижевни сусрет
писаца у Будимпешти и овог септембра је протекао у срдачној и пријатељској атмосфери која ће, верујемо,
послужити као надахнуће за неки будући стих или причу.

НОВИНЕ

Д. Б.

