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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Најновија истраживања јавности

Појаву радикалне левице прижељкује 35 одсто грађана

Резултати истраживања за месец јул показали су да
је осим напредњака, социјалиста и демократа, изнад
цензуса још само Шешељева Српска радикална
странка, која има подршку 5,8 одсто бирача, док би
у коалицији цензус прешли Двери и ДСС

С

рпска напредна странка има по
дршку 50,7 одсто бирача који
би изашли на изборе, СПС 9,2, а
демократе 7,1 одсто, показало је нај
новије истраживање Фактора плус.
Уколико досадашња коалиција СПС,
ЈС и ПУПС остане у таквој заједници,
та опција би, поред СНС-а, имала
двоцифрен број подршке на избори
ма, односно око 13 одсто.
Резултати истраживања показују
да странке на власти имају подршку
политички опредељених грађана и
самим тим легитимитет за одлуке ко
је доносе, без обзира да ли су поли
тички популарне или не, рекао је ана
литичар Дејан Вук Станковић.
„Једним делом је то последица
кризе опозиције и поверења у њихове
лидере”, рекао је он на конференцији
за новинаре.
Такође је навео да би, према истра
живању, 49 одсто испитаника изашло
на изборе уколико би се одржали сада,
26 одсто испитаника не би, док 71 од
сто оних који би изашли на парламен
тарне изборе, зна за кога би гласало.
Најпопуларнији политичар у Срби
ји и даље је премијер Александар Ву

чић, кога подржава 56 одсто грађана,
док 30 одсто не одобрава оно што
ради и говори што показује, наводи
Станковић, да Вучић опредељује би
рачко тело.
Мању подршку су добили пред
седник Томислав Николић, кога подр
жава 31 одсто испитаника, док 47 не
одобрава његове поступке. Први пот
председник владе Ивица Дачић има
подршку 32 одсто испитаника, док га
40 одсто не подржава, као и пот
председница владе Зорана Михајло
вић, чије деловање подржава 30 од
сто испитаника.
Најниже на тој скали су лидер де
мократа Бојан Пајтић, кога подржава
осам одсто, а подршку ускраћује 64
одсто испитаника, затим Драган Шу
тановац и Александар Антић.
Kада је реч о политичару који није
на функцији, али има знање и углед
који могу да допринесу напретку Ср
бије, на првом месту је Борис Тадић,
бивши председник државе и лидер
демократа, а следе Бранко Ружић,
Милан Kркобабић, Ненад Поповић,
Драган Шутановац, Борко Стефано
вић, Саша Радуловић…

Резултати истраживања показали
су и да 72 одсто грађана Србије по
држава политику помирења међу на
родима и државама бивше Југослави
је, док само 17 процената сматра да
то није добар пут.
Међутим, 42 одсто грађана на ра
зличите начине показује скепсу пре
ма томе да ли је помирење оствари
во. Највећи проценат испитаника ве
рује да је помирење могуће, али да
је за то потребно време, једна четвр
тина испитаника сматра да је извесно
да ће се помирење догодити, а 26 од
сто грађана истиче да је тај циљ те
шко остварив, јер у то не верују сви
народи на Балкану.

Грађани су одговарали и на питање
да ли би подржали странку левичар
ских опредељења, попут грчке Сири
зе, која заговара политику против ме
ра штедње и аранжмана са ММФ.
Одговори су показали да би чак 35
одсто грађана подржало неки облик
радикалније левице од оне која по
стоји сада и да, како каже Станковић,
стварање такве опције не би било
узалудно, јер би имало одређену по
дршку грађана.
То је последица, наглашава Станко
вић, великих социјално-економских
подела у становништву, али и утицаја
медија, који афирмативно пишу о
Алексису Ципрасу, лидеру Сиризе. 

Ничу зидови широм старог континента

Европљани се све чешће бране жицама

Пуних тридесет година од потписивања
Шенгенског споразума и три и по деценије од
пада Берлинског зида, баријере се шире на
старом континенту. Бедеме подигли Мађарска,
Бугарска, Грчка, Шпанија, Британија…

Р

ушењем Берлинског зида, пре
35 година, Европа се, чинило се,
опростила заувек од физичких
баријера. Али 2015. године, када се
обележавају три деценије од пот
писивања Шенгенског споразума,
којим су „избрисане” границе међу
чланицама европске породице, нови
бедеми се уздижу диљем Европе.
Највећа мигрантска криза са којом
се Европа тренутно суочава, откри
ла је једно ново лице (не)уједињене
Европе.

БУГАРСКА је саградила 33 кило
метра дугу, три метра високу жичану
ограду, на граници са југоисточним
суседом, Турском, у намери да бло
кира проток миграната из Сирије и
других делова Блиског истока и се
верне Африке. Више од хиљаду поли
цајаца патролира дуж границе.
ГРЧКА је подигла десет и по кило
метара дуг, четири метра висок жи
чани „зид” такође на граници са Тур
ском који треба да преусмери ми
гранте ка суседној Бугарској.

ШПАНИЈА је утврдила
заштитне пунктове у својим
северноафричким енклава
ма Сеути и Мељиљи, због ре
кордног прилива избеглица
из суседног Марока. Погра
нична полиција регистровала
је више од 19.000 покушаја
прескока преко утврде код
Мељиље током прошле го
дине.
БРИТАНИЈА се заштитила
са око три и по километра ду
гом и око три метра високом
баријером на прилазу Евроту
нелу, који води испод канала
Ламанш и спаја Острво са Европом.
Циљ је да се мигранти осујете у поку
шају да илегално пређу из француске
луке Кале на британско тло.
АУСТРИЈА је 13. јуна обуставила
решавање захтева за азил. По речима
Јохане Микл-Лајтнер, министарке
унутрашњих послова у Бечу, „зауста
вљен је аустријски азил експрес”. Пре
овог корака, Аустрија је у просеку
решавала ове захтеве за четири ме
сеца, што је било најбрже у ЕУ. Број
подносилаца молби скочио је у првој

половини ове године за 180 одсто, од
носно, на 20.620, а тим темпом би, до
краја године, достигао 70.000!
ДАНСКА је 1. јула обзнанила да
ће укинути добар део привилегија за
азиланте да би смањила њихов при
лив. Статистика бележи да су три од
четири избеглице који су током прве
деценије овог века ушле у Данску,
сада без посла.
ФРАНЦУСКА и ИТАЛИЈА споре
се око тога ко је одговоран за сто
тине афричких миграната који стоје
код Вентимиље на француско-ита
лијанској граници, пошто је Париз
одбио да их прими. Француска оп
тужује Италију да не поштује тако
звани Даблински договор, који пре
цизира да избеглице треба да по
траже азил у земљи ЕУ у коју су пр
во ушли.
МАЂАРСКА на граници са Срби
јом, изградњом жичане ограде са бо
дљикавом жицом, дугом чак 175 ки
лометара, и високом четири метра,
покушава да заустави нелегалне ми
гранте. Ограду су, истина, мигранти
већ успели да пробију, али Будимпе
шта наставља градњу. 
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ЗАМКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ

„К

ако си, шта радиш?”. После три са
та стиже одговор: „Ево, добро, се
дим код куће, ти?”. Још три сата
касније: „Ево, и ја. Мислио сам да се видимо,
али сад је већ касно, чујемо се ових дана”.
Асинхрона комуникација за многе људе
данас је основни начин разговора. Размена
порука преко дигиталних медија, уз свесно
сазнање да одговор може каснити неколико
сати, па и неколико дана, бацила је све дру
ге форме комуникације у други план. Мејл,
СМС, поруке преко мрежа као што је „Фејс
бук”, или „Вибер” – све су то медији који
омогућавају асинхрону комуникацију.
Ова нова култура разговора без обавезе
одговарања, ушла је у наше животе на мала
врата. Поруке су у почетку биле маргинална
форма комуникације. Затим се појавио ин
тернет на мобилним телефонима, све више
могућности да шаљемо неограничен број
порука и слика, и тада је све ово ескалира
ло.
Психолози су почели да проучавају коли
ко је овај начин комуникације променио на
ше животе и међуљудске односе. Резултати
су крајње занимљиви.
Најчешћи разлог због којег људи бирају
овакву форму комуникације је управо то
што не морају да одговоре одмах. Људи
ово користе у разним ситуацијама. Уколико
се ради о некој непријатној теми, могу да
смишљају дипломатски одговор. Уколико се
ради о стручном разговору, могу да оду на
„Гугл” да сазнају нешто о наведеној теми ка
ко би испали паметнији. Ако се дешава
флерт између двоје људи, опет, свако од
њих може добро да размисли о следећој
реченици.
Када се упореди са оваквом комуникаци
јом, разговор телефоном је постао превише
напоран. Млађе генерације имају назив за то
– „цимање”. Када неко позове неког телефо
ном, они кажу „немој да ме цимаш”. За њих
је разговор постао превише оптерећујући.
Дигитална комуникација је донела и
одређену дозу неозбиљности. Када се људи
договоре нешто „преко порука”, то схватају
превише олако. На пример, некада су се љу
ди договарали да се нађу у пет сати попод
не, и свако би се појавио на том месту у до
говорено време. Сада, људи знају да увек
имају са собом мобилне телефоне, и увек
могу да помере или чак откажу то виђење.
Често то и ураде. „Хеј, ипак сам се предоми
слио, нешто ми је искрсло, не могу данас”,
написаће пола сата пре договореног време
на. Не морају да објашњавају шта је искр
сло, не морају да се брину да ли ће им глас
задрхтати.
Ова неозбиљност коју доноси асинхрона
комуникација протеже се и на романтичне
односе. Раније су људи флертовали са јед
ном особом у једном тренутку и тај флерт
би се евентуално претворио у нешто више.
Сада, размењују ове асинхроне поруке то
ком целог дана са више особа, што доводи
до низа бесмислених, површних односа и
расплињавања енергије, без икакве шансе
да се та спорадична размена порука пре
твори у нешто озбиљније.

Влада у Београду и даље „глува” за Србе ван матице

Друштво

Страначки интереси пречи од расејања

Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у
региону основана је пре годину и по дана, као до
сада најниже рангирана установа за сарадњу са
сународницима у свету, али још није почела да
функционише. Вапаји из расејања нису помогли, па
Срби у дијаспори и региону све више верују да
ништа није случајно

Б

„Покушавамо да радимо наш
посао колико је то могуће, али не
мамо овлашћења за конкретно
деловање. Све стоји. Људи сва
кодневно шаљу мејлове, покуша
вамо да им помогнемо и упућује
мо их како да реше проблеме.
Mноге манифестације су отказа
не, а међу њима су Видовдански
дани и скуп медија из дијаспоре.
Чекају нас озбиљни послови, а још
нисмо ни пописали све људе у ра
сејању”, пожалио се један од за
послених у Управи, који је из разу
мљивих разлога желео да остане
анониман.

– Ова ситуација отежала је и успо
рила процес зближавања матичне др
жаве и дијаспоре, напоре расејања да
очува национални, језички и верски
идентитет, економску сарадњу на
ших људи из света са Србијом и укљу
чивање исељеништва у друштвени,
политички, привредни и културни
живот земље из које потичу. Српска
дијаспора нема адресу у Србији којој
може да се обрати за помоћ и обаве
штења, нити има коме да упути своје
Још већи проблем ствара чињени
предлоге и захтеве – речи су Алек ца да је истекао мандат делегатима
сандра Чотрића.
Скупштине дијаспоре и Срба у реги
ону, кровне организа
ције целокупног расе
јања. Скупштина која
је конституисана пре
пет година требало
би да представља че
тири милиона Срба
који живе изван мати
це, али неће се саста
ти ни ове године. Не
због
неактивности
делегата, већ, како
каже Чотрић, због не
могућности српских
државних органа Ср
бије да им пруже не
опходну кадровску,
техничку и логистич
ку помоћ.
– Хрватска из свог
буџета годишње из
дваја 20 милиона
евра само за Хрвате у
БиХ. Израел свој ра
звој темељи на сарад
Тај маћехински однос се показао и
Запослени у овој служби, незванич њи са Јеврејима широм света. Кина
приликом избора директора Управе но, кажу да се осећају као болесник је остварила економски препород
за сарадњу са дијаспором и Србима у који је прикључен на апарате. Већ 15 захваљујући инвестицијама из дија
расејању, чије се именовање чека ду месеци налазе се у стању хибернаци споре. Русија озбиљно брине о за
же од годину и по дана. Према речи је. Још једно лето проводе објашња граничним Русима и великим новча
ма Александра Чотрића, члана Одбо вајући људима из дијаспоре зашто не ним средствима подстиче њихово
ра Скупштине Србије за дијаспору и могу да реше њихове проблеме и по усељавање у матичну земљу. Ма
Србе у региону и потпредседника могну им при остварењу идеја.
ђарска свим Мађарима широм све
Српског покрета обнове, тридесетак
– Скупштински одбор за дијаспору та даје држављанство. Ми се, нажа
запослених у Управи, који су радили и Србе у региону већ годину и по по лост, не угледамо на њихова иску
у некадашњој Канцеларији за сарад кушава да сазна зашто није именован ства – искрен је наш саговорник ко
њу са дијаспором, долазе на посао, директор Управе за дијаспору и када ји сматра да је сарадња са дијаспо
али раде без плана активности, ини ће се то догодити, али не добија од ром била много боља за време Ми
цијатива, законских предлога и ре говор. Ја сам поставио посланичко нистарства за дијаспору.
довних конкурса за помоћ организа питање у вези с овим проблемом, али
Ово Министарство основано је
цијама дијаспоре. Све у свему, нагла нема владиног објашњења – нагласио 2004. године, а угашено пре три го
шава Чотрић, нема системског рада! је Чотрић.
дине. Док је функционисало Мини
старство за дијаспору, измењен је
Закон о држављанству који је омо
гућио да се лакше добија држа
НИКО НИЈЕ ЗАДУЖЕН
вљанство Србије, написана је Стра
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону сада је под па
тегија о дијаспори, донет је Закон,
тронатом Министарства спољних послова, али њихове просторије нала
конституисана је Скупштина, а ор
зе се у згради некадашњег Министарства за дијаспору у Васиној улици у
ганизације наших људи у иностран
Београду. Како кажу запослени, нико из Министарства није задужен да
ству редовно су добијале значајнија
руководи овим сектором. Узалуд су чланови Одбора месецима апелова
финансијска средства. Дужности
ли на Владу да изабере коначно директора ове службе. На овом плану
Министарства, 2012. године, преузе
ништа није учињено, осим што су медији повремено лицитирали ко би
ла је Канцеларија за сарадњу са ди
могао да заузме ову фотељу. У марту ове године у јавности се спекули
јаспором и Србима у региону, чији
сало да ће место директора припасти Марку Благојевићу, али је он ових
је директор била др Славка Дра
Исток Павловић
дана постављен за амбасадора на Кипру.
шковић.

Факултет за медије и комуникације

рига државе Србије за људе у
расејању очигледно се свела на
питање да ли ће joj и ове године
стићи четири милијарде евра, колико
годишње Срби из других земаља ша
љу у матицу. Српски државни органи
који су надлежни за дијаспору бло
кирани су и готово да не функциони
шу због незаинтересованости Владе
Србије да реши кадровска питања у
овом сектору. Тако за наше сународ
нике, расуте у 159 држава, у Београ
ду нема адресе на коју би могли да
закуцају, а проблеми се гомилају.

ТУЖНА СЛИКА
У УПРАВИ

Ј. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

АКЦИЈЕ

О

Културне активности Срба у Медини

Ренесанса српског фолклора у Жупанији Толна

д раног пролећа 2006. године,
медински КУД „Шaренац”
практично не функционише.
После више од девет година паузе, КултурноКако нам је рекао Ласло Салаи, на
челник села, позиви за гостовања уметничко друштво „Шаренац” из Медине наставља
пристизали су и у међувремену. Број
да живи, упорношћу и агилношћу Милке Суботић
на гостовања пала су у заборав, фол
клораши су се разишли и све до сада
и Ранка Сокића
владала је тишина у жи
воту културно-уметнич
На стручном пољу Ме Удружења кореографа Србије и једи
ког друштва.
динчанима је у помоћ ни лиценцирани српски кореограф у
Сада је двоје младих –
притекао Милан Цвијано Хрватској.
Милка Суботић и Ранко
вић, кореограф из Бобо
Како сазнајемо, марљивост пола
Сокић, одлучило да ожи
те у Хрватској, који се зника је примерна. Деца радо уче, па
ви рад овог друштва. У
већ четрдесет година ба ни језичка баријера не представља
својим настојањима наи
ви фолклором. Он је са проблем. Младе фолклораше већим
шли су на изненађујућу
децом током лета радио делом чине деца мађарске нацио
подршку мединске деце и
три пута недељно. Два налности и задивљујуће је на који
њихових родитеља, па је
десетак малишана из се начин су родитељи прихватили ини
рад новоформиране дечје
ла редовно је долазило цијативу Милке Суботић и Ранка Со
српске фолклорне групе
на пробе и вежбало срп кића. Родитељи чак финансирају и
почео да се интензивира
ске игре. Цвијановић је путне трошкове стручњака из Хр
пре месец и по дана.
Милка Суботић
од 2010. године члан ватске.

Прва кореографија – „Деца весе
ла” – већ се назире, па постоји мо
гућност да дечја српска фолклорна
група наступи већ 29. августа, на „Да
ну села” у Медини.
Радује и охрабрује чињеница да
млади поново желе да оформе изво
ђачку групу, у којој би поново заигра
ли и некадашњи чланови Културноуметничког друштва „Шаренац”. Хо
ће ли и име ансамбла бити враћено
остаје да се види, али је покретање
рада са подмлатком у Медини веома
похвално. Уз помоћ Милана Цвијано
вића, малобројна српска заједница у
овом насељу у Жупанији Толна, има
велике шансе да на пут изведе још
једну генерацију чувара и промотера
српске фолклорне баштине.
П. М.

Печујци се захвалили свом доброчинитељу

О

Захвалница за шефа познатог трубачког оркестра

вогодишњи 55. Сабор трубача у
Гучи, који је трајао од 3. до 9. ав
густа, многима ће остати у ле
пом сећању. Као што је наш лист већ
известио, бројни туристи нашли су се
и овога лета у Гучи. Према неким про
ценама у овом месту је боравило
500.000 гостију из разних земаља са
свих пет континената.
Победник Сабора трубача је Саша
Крстић из Загужања, награда публи
ке „Златна труба” припала је Бојану
Крстићу из Владичиног Хана, најбо
љим оркестром проглашен је састав
Ненада Младеновића из Врања, а нај
изворније музицирање приказао је
оркестар „Барка” из Књажевца.
Веома срећан био је и Борис Бран
ковић из Печуја, Члан месног цркве
но-општинског одбора, који је са су
пругом и сином одлучио да проведе
три дана у престоници трубе. Осим
што је уживао у трубачкој атмосфе
ри познате драгачевске варошице и
присуствовао бројним програмима,
он се састао и са старим пријатељи
ма, врсним трубачима, Дејаном Лаза
ревићем и Бојаном Крстићем.
Ови трубачи нису непознати пу
блици у Мађарској. Крстић је са сво

Борис Бранковић је у име српске заједнице у Печују
уручио музичару Дејану Лазаревићу захвалницу, за
подршку пружену приликом изградње српске
православне цркве у том граду

јим оркестром гостовао у Печују и
Удварду (Печудвард), док је Дејан
Лазаревић са својим оркестром у ок
тобру 2012. наступао у Печују и у

светиње и оснивања регионалне цр
квено-уметничке збирке.
Борис Бранковић је Дејану Лазаре
вићу уручио захвалницу Печујаца и
књигу о изградњи нове српске право
славне цркве. Он је врсном музичару
Центру „Кодаљ” одржао хуманитар поклонио и снимак са њиховог концер
ни концерт. Приход од улазница је та у Печују, а мајстор трубе био је
био намењен остваривању пројекта емотивно дирнут пажњом Печујаца.
изградње нове српске православне
П. М.

Нови Сентиван се припрема за црквену славу

И

Уређење храма и порте приведено крају

мајући у виду да се приближа
ва датум празновања Успенија
Пресвете Богородице, Самоу
права Срба у Новом Сентивану при
води крају припреме за достојну про
славу храмовне славе, која ће се и
ове године одржати на сам дан вели
ког црквеног празника, 28. августа
ове године
Седници месне Српске самоуправе
председавала је председница тог те
ла Јелена Марковљев-Веселинов, а на
заседању је закључено да се очекује
велики број гостију из околних насе
ља и суседне Србије, првенствено из
Ђале и Крстура. Пре славе ће бити

На прослави Велике Госпојине очекује се
велики број гостију из околних насеља
и суседне Србије, првенствено из Ђале и Крстура,
па новосентивански Срби ужурбано завршавају
припреме за тај важан догађај

обављено спремање светог храма и
улепшавање порте цркве. У вези са
припремама, подељени су задаци око
слања позивница, дочекивања гости
ју, праћења званица и слично.
На сам дан Велике Госпојине света
литургија, коју ће својим појањем
увеличати Хор „Јавор” из Сентандре

је, почеће у 10 сати, а вечерње са ре
зањем славског колача и благосиља
њем кољива заказано је за 16 часова.
Након вечерњег богослужења и у ве
черњим сатима, биће приређено
славско весеље уз музику и песму. За
избор оркестра задужен је Перица
Дунаи, члан КУД-а „Банат” у Десци.

Седница представничког тела Срба
у овом поморишком насељу окончана
је договором да се учини све како би
Велика Госпојина била достојно про
слављена. Разговарало се и о обезбе
ђивању материјалних средстава за
реализацију осталих програма и про
јеката који се тичу српског живља у
Новом Сентивану. Овогодишње пра
зновање заштитника светиње матери
јално подржавају Самоуправа Срба у
Новом Сентивану, Културни и доку
ментациони центар Срба у Мађарској
и Покрајински секретаријат за култу
ру и јавно информисање Војводине.

П. М.
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Будимпешта, 27. август 2015.

Бојана Сабо, Пештанка на студијама у Београду

ПОРТРЕТ

У Београду јој је лепо, али Пешту не заборавља

На договорени сусрет Бојана Сабо је стигла са
огромном спортском торбом, као саставним делом
„имиџа” будућег професора фискултуре, тренера
или успешног спортисте. На први поглед скромна и
тиха девојка, своје саговорнике већ на други поглед
одушеви истинском упорношћу и ставом из којег
закључујемо да тачно зна шта жели

„П

ре него што сам у октобру
2012. године стигла на студи
је у српску престоницу, у
Београду сам била само једном, и то
на ђачкој размени, када смо тамо бо
равили само два дана. Са мном су, на
почетку студија, стигли и моји роди
тељи да ми помогну тих првих дана,
да виде где је факултет, а где сме
штај. Када су отишли, ја сам почела
да идем на предавања и вежбе, а и да
учим линије градског саобраћаја, пу
тујући свакодневно од „студењака” у
новобеоградским блоковима до Ко
шутњака, где се налази Факултет за
спорт и физичко васпитање. Почела
сам да упознајем нове људе и град у
којем сам се нашла” – рекла нам је
на почетку разговора Бојана Сабо из
Будимпеште, вредна студенткиња
треће године популарног београд
ског ДИФ-а.
Током завршне године Српске гим
назије на Тгу ружа, конкурисала је за
стипендију коју Република Србија
додељује студентима из дијаспоре,
прикупљала потребна документа и
предала их српској амбасади у Бу
димпешти, а затим написала матур
ски рад управо из области физичке
културе.
Када је касније сазнала да је једна
од петоро младих људи који су доби
ли стипендију, чекао ју је испит из
српског језика у Београду, праћен
дозом неизвесности: сви факултети у
Будимпешти почињали су школску
годину у септембру, док београдски
студенти, као и они у остатку света,
по традицији у клупе седају од окто
бра. И тада је Бојана била сасвим си
гурна да је одлука права и да треба
следити свој пут.
– Првих месеци сам до факултета
путовала кружећи преко пола града.
Знала сам да из Студентског града
могу да стигнем до Зеленог
венца, који је познати и вели
ки терминал многих бео
градских линија. Ту бих пре
седала на аутобус који пре
ко Бановог брда води на Ко
шутњак. Тек касније ми је је
дан колега објаснио како
могу да скратим пут на пола,
користим друге линије и не
трошим толико времена у
превозу, који мучи и Београ
ђане и госте – прича Бојана
о првим данима у граду, у
којем сада већ весла на Ади
Циганлији, са дечком шета
по кеју, а са колегама је не
давно пешице стигла чак до
Авале и попела се на попу
ларни торањ са којег се види
цела Шумадија.
Обавезе на факултету ова
девојка је схватила веома
озбиљно и оне заузимају до
бар део њеног радног дана.

Викендом воли да са друштвом попи
је по неко пиво у центру града и обја
шњава да је сада већ стекла много
пријатеља, упознала занимљиве коле
ге преко спортова и обавезне праксе
у природи.
– Са колегама са факултета била
сам на Тари, на којој раније нисам бо
равила, ишла на скијање на Копаоник
и на рафтинг у Нишку Бању. Ти борав
ци ван града омогућују ми да упо
знам различите делове Србије и стек
нем нове пријатеље – објашњава Бо
јана и каже да је у познавању српског
језика умногоме напредовала током
боравка на студијама у матичној зе
мљи.
– Помагале су ми колеге, обогати
ла сам фонд речи, нарочито сам нау
чила спортску терминологију, а чека
ме и књига из „анатомије”, што неће
бити једноставно. Популарни бео
градски сленг „студењак” свакако је
нешто што сам научила када сам до
била собу у Студентском граду. Ме
ни је, ипак, било много лакше него
осталим „страним” студентима, на
пример једном Палестинцу или Ју
жноафриканцу, јер сам ја знала срп
ски, а они су морали да иду на тако
звану „нулту годину” и језик уче са
свим од почетка – сећа се Бојана
својих првих дана у Београду уз
осмех и каже:
– Најпре сам собу на шестом
спрату делила са девојком из Ма
ђарске, Агнеш Урбанович, која је
студирала политичке науке. Те годи
не на студије су у Београд из Ма
ђарске дошли и Никола Савић и Ли
дија Бошковић, а Мирко Пандуро
вић је отишао у Нови Сад. Сви смо
добили стипендије Републике Срби
је. Имам плаћену школарину, обез
беђен смештај и исхрану, а новац од
стипендије трошим на књиге или

скрипте за факултет, градски пре
воз, телефон и понеки излазак са
пријатељима. Не путујем тако често
кући, јер је зимски распуст кратак.
Обично одмах следи испитни рок,
али сам недавно била на матурској
свечаности моје сестре Биљане и на
прослави Ђурђевдана у нашој цркви
у Пешти – прича Бојана, која је баш
као и њен брат Богдан, играла у
КУД-у „Табан”, а овога маја је фото
графисала извођаче.
Док ћаскамо са овом студентки
њом која је превалила прву половину
студија и сада је на трећој години,
сазнајемо да касније жели да упише
мастер студије и да је посебно зани
мају рекреација и рехабилитација.
Бојана би желала да помаже људима

који имају неки проблем и да их мо
тивише да се баве спортом. За себе
каже да је хиперактивна, а као дете
је имала криву кичму, па јој је управо
бављење физичком активношћу омо
гућило да тај проблем превазиђе.
Друга област коју би желела више да
истражи је анимација и рекреација
деце.
– Као дете сам тренирала разли
чите спортове, од гимнастике и
фудбала, преко стоног тениса до
кошарке, али је кајак оно што ме
највише интересује. И сада сам то
изабрала као неку врсту уже специ
јалности, а и мој отац је у кајаку по
стизао значајне резултате. У Мађар
ској је веслање веома важно, а пра
тим и српске веслаче. Била сам у ве
слачким клубовима на Ади Циганли
ји и упознала кајакаше – прича ова
млада Пештанка која, по свему су
дећи, све више постаје и Београђан
ка.
– Овде говорим српски, све разу
мем, али су ме у почетку сви питали
јесам ли из Војводине. И док су у Ма
ђарској многи имали проблем са из
говором мога имена, овде се „споти
чу” о моје презиме – каже Бојана.
И док Бојана о раме качи велику
торбу пуну тренерки и патика, опра
штамо се с њом, до неког новог су
срета у Београду или Будимпешти.
На растанку нам каже да у српској
престоници воли људе, жамор и гу
жву, управо онолико колико у Бу
димпешти воли „ред и правила”. Је
дино јој београдска жега помало
смета, а сунце је овога лета заиста
дизало температуру на београд
ском асфалту.
Разговор водила:
Добрила Боројевић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА
Суочена са финансијском
кризом, Матица српска у
Новом Саду, покренула
је широку акцију за
спасавање најстаријег
српског књижевног
часописа, основаног
пре готово два века
у Пешти

Л

етопису Матице српске, најста
ријем књижевном часопису у
Европи, а вероватно и у свету,
ове године прети гашење. Разлози су
финансијске природе, а проистекли
су из одлуке Министарства културе
да умањи овогодишњи буџет наме
њен Матици.
– Летопис је делио судбину срп
ског народа: није излазио за време
револуције 1848. године, током Првог
и Другог светског рата, али и 1835–
1836. године када је угарска админи
страција настојала да угуши Матицу.

Неизвесна будућност часописа основаног у Пешти

Држава нема пара за Летопис Матице српске

нистарство културе сваке године
уплаћује Матици српској одређена
средства. Ове године, та средства су
толико умањена да једва покривају
плате запослених. Чак су и базични
материјални трошкови доведени у
питање. Услед те чињенице, буџет Ле
тописа је тренутно празан. Часопис
који излази као месечник, може да
престане да излази сваког тренутка.
Дакле, што се тиче Министарства
културе, Летопис у овом тренутку не
постоји и не треба да постоји – исти
че Владушић.
Он подсећа и на још један детаљ.
Матицом српском, како каже, упра
вљају њени чланови. Њеног председ
ника бирају чланови Матице, а не по
ставља га влада. Њу, дакле, није осно
вала држава. У њој се не запошљава
страначки кадар. Након Другог свет
ског рата, ондашња држава је нацио
нализовала имовину Матице, којом је
она до тада финансирала своју де
латност. Дакле, строго узевши, држа Драган Станић, председник Матице српске

Слободан Владушић, главни уредник Летописа Матице српске

Тада је Летопис забрањен, разуме се,
под бенигним, формално-правним
изговором да Матица нема одобрење
за његово издавање. У питању је, пак,
био директан удар на српски народ у
Угарској. Летопис је, међутим, успео
да издржи и такве притиске, јер је и
тада било чланова Матице који се,
једноставно, нису предавали. Од 1837.
године, Летопис је наставио да изла
зи – каже Слободан Владушић, дана
шњи главни уредник овог часописа.
То је, дакле, део историје, а каква
је садашњост?
– На основу Закона о Матици, Ми

УГРОЖЕН
ОПСТАНАК
Управни одбор Матице српске
запрепашћен је чињеницом да је
Министарство културе средства
за редовно функционисање Ма
тице свело на 35 милиона динара
предвиђених за ову годину, што је
за 11 милиона мање него проле
тос.
– Угрожен је елементарни оп
станак установе – закључило је
председништво и позвало Мини
старство на разговор.

ва ништа не даје/поклања Матици
српској – она јој враћа оно што јој је
узела.
– Ми смо одштампали првих 600
мајица са жељом да помогнемо оп
станку Летописа – каже Матичин
председник Драган Станић. – Акцију
је осмислио наш тим са жељом да
појачамо свест о значају континуите
та овог часописа који сведочи о угле
ду и култури наше нације.
Мајице по цени од 600 динара
могу се купити у здању Матице, а
продају се и на јавним местима у
Новом Саду. Прве, тек одштампане
мајице, Станић је поклонио најуспе
шнијим студентима и средњошкол
цима који традиционално походе
Матицу.
После недавних текстова у штампи
о угрожености опстанка Летописа,
Матици су се јављали грађани у же
љи да помогну, а повећао се и број
претплатника. Претплата на годи
шњем нивоу за свих 12 бројева износи
2.000 динара, а за штампање „Лето
писа” потребно је око 200.000 дина
ра месечно.
Летопис је најстарији српски часо
пис међу онима који и данас излазе.
Покренуо га је 1824. године Георгије
Магарашевић. Прва књига под нази
вом Сербске летописи изашла је кра

јем 1824. године са ознаком за 1825.
Часопис је уређиван у Новом Саду, а
штампан у Будиму.
Одзив публике је био слаб, тако да
је Магарашевић најавио обуставља
ње часописа ако му родољубиво гра
ђанство не притекне у помоћ. Овај
апел је био повод да се у Пешти осну
је књижевно друштво Матица српска
које је, између осталог, на себе преу
зело бригу око даљег издавања Лето
писа. После Магарашевићеве смрти
1830. године, уредништво преузима
Јован Хаџић (Милош Светић) и часо
пис постаје стварни орган Матице
српске и књижевне групе око ње.
У пештанском периоду (1830–1864)
Летопис је неговао словенску књи
жевну и културну узајамност, али је
све више пажње посвећивао српској и
јужнословенским књижевностима,
нарочито под уредништвом Јакова
Игњатовића (1854–1856), који је поку
шао да га модернизује и од
њега направи трибину савре
меног књижевног стварала
штва.
Под утицајем моћних и
конзервативних патрона Јо
вана Хаџића и Саве Текелије,
Летопис је штампан старим
правописом. Није излазио
1835. и 1836. године, јер је
Матица српска тада била
укинута.
За обнову Матице и Лето
писа веома је заслужан Тео
дор Павловић, који је био
уредник часописа од 1832.
до 1841. године. У овом пери
оду часопис неколико пута
мења име (Сербскиј летопис, Новиј сербскиј летопис).
После пресељења Матице
српске у Нови Сад 1864. го
дине, Летопис све више по
стаје историјски и књижев
но-историјски, а текући књи
жевни живот се манифесту
је кроз друге часописе. По
доласку у Нови Сад, Летопис
уводи нови правопис, а 1873.
године мења и име у Летопис Матице српске. У овом
периоду уређивала су га три

уредника: Антоније Хаџић, Јован Бо
шковић и Милан Савић.
За време Првог светског рата Ле
топис је обустављен, а обновљен је
1921. године под уредништвом Васе
Стајића. До 1924. излази нередовно и
стално мења уреднике. Марко Мале
тин га уређује од 1924. до 1929. годи
не и успева да од Летописа начини
актуелну месечну публикацију која
прати књижевни, културни, економ
ски и политички живот. Од 1933. годи
не све до Другог светског рата, уре
ђује га Никола Милутиновић. После
рата редакцију преузима Живан Ми
лисавац. Године 1953. часопис је по
кренуо питање српскохрватског књи
жевног језика, што је резултовало
Новосадским договором из 1960. годи
не и радом на састављању заједнич
ког српско-хрватског правописа.
М. Т.
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Будимпешта, 27. август 2015.

Јордан Радован

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

(1943–2015)

„М

и смо на ногама научили
српску историју. Обишли
смо све познатије манасти
ре у Србији и тамо упознали нашу
прошлост, претке, свеце, краљеве и
Цркву. Све смо то на путовањима
упознали”. Овако је говорио о својој
вери и поклоничким путовањима
скромни, али дружељубиви Јордан
Радован, велики ходочасник, Србин,
православац, који је своју душу пре
дао Господу Богу 8. августа, након

дуге и тешке болести. Сви који су га
познавали надали су се да ће савла
дати болест, али је она, нажалост
била јача.
Калазлија Јордан Радован, оженио
се Чипљанком Вером, а живео је у
Сигетсентмиклошу. За време блаже
нопочившег епископа Данила, био је
члан Патроната Задужбине Саве Те
келије. У једном циклусу је као пред
седник предводио Самоуправу Срба
5. будимпештанског кварта. Марљиво

је радио и на обнови зграде бивше
српске вероисповедне школе надо
мак српског православног Храма
Светог великомученика Георгија.
Када год је могао, помагао је сви
ма којима је помоћ била неопходна.
Био је одани слуга Божји, велики хо
дочасник, који је од 2000. године,
након што је обишао манастир Хи
ландар и поклонио се светињи на
Атосу, сваке године одлазио на по
клоничка путовања. Одлазио је та
мо где су се налазили наши храмо
ви, али су га занимале и друге свети
ње. Стигао је и до Свете Земље.
„Имали смо прилику да обиђемо
Свету Земљу. Сасвим сам се проме
нио” – рекао је Јордан Радован, на
кон што се вратио из светог града Је
русалима, Витлејема, Назарета, Сина
ја, Хеброна, Сионске горе и осталих
значајних места хришћанског света.
Јордан Радован је увек са собом
имао своје нераздвојне пратиоце:
фото-апарат и видео камеру. Ура
дио је безброј фотографија и сни
мака и радо их показивао онима ко
ји нису успели да стигну на сва ме
ста која је он обишао. Урадио је и
филмове које је представљао у кру
гу Срба и на северу и југу.
„Пошто смо код куће захваљују
ћи вери били Срби, нама су српство
и вера исто. Међутим, у Србији је
мањи број људи везан за Цркву. Та
мо је лакше бити Србин”, говорио је
Јордан Радован.
Несебична је била љубав Јордана
Радована према Цркви и Српству. Ту
љубав и веру није изгубио ни када се
суочио са болешћу. Један велики чо

век, тихо је напустио овоземаљски
живот и преселио се на други свет,
међ’ звезде. Нека му је вечна слава и
хвала. Вјечнаја памјат.

П. М.

САХРАНА
ОБАВЉЕНА У ЧИПУ
Поред ожалошћене породице
и родбине, Јордана Радована су
на последњи, најдужи пут, на чи
пљанском српском православ
ном гробљу, 14. августа ове годи
не испратили многобројни прија
тељи, познаници и поштоваоци.
Свима њима, покојникова супру
га Вера се захваљује на сауче
ствовању у њеном, и болу њихо
ве породице.

Милена Милановић
(1935–2015)

П

амтимо њен ведри осмех, оп
тимистичку вољу, спремност
да непрестано истражује све
што је везано за Србе у дијаспори и
региону. Била је чувар прошлости и
садашњости и жена која је неговала
међусобно поштовање, зближавање
и сарадњу.
Било је тешко прихватити сурову
вест да је преминула Милена Мила
новић, културолог и истраживач,
жена која ме је увек као сина доче
кивала и која се увек с несебичном
љубављу односила према Србима у
Мађарској. Милена је желела да за
бележени подаци остану за потомке
и историју српског народа. И мада
се борила са болешћу и изгубила су
пруга Томислава, који јој је помагао
у професионалном раду, ипак је не
уморно радила на новом пројекту у
жељи да афирмише и представи
„Српске писце у расејању 1914–
2014.”
Није успела да дочека дан и да
види објављено дело „Српске ен
циклопедије XX века.” Дан пре не
го што је изашла нова капитална
монографија, 30. јула ове године,
Милена Милановић је, нажалост,

преминула. Њен лик и њена човеч
ност остала је са нама, као што су
са нама остале и њене књиге у ко
јима су заступљени и Срби из Ма
ђарске.
Милена Милановић је била аутор
бројних пројеката, научно-истра
живачких радова и преко 300 ау
торских текстова од којих су најва
жнији: Заштита културних добара српске провенијенције у иностранству, Домовина, језик и култура Лужичких Срба, Превођење
југословенске литературе у свету
и присуство стране литературе у
Југославији, Културно-просветна
сарадња балканских земаља, Књижевност Срба из дијаспоре, Српска
заједница у Трсту, Заштита Сентандрејског комплекса, Примена
мултилатералних уговора из
области културе у Југославији и
друге.
Госпођа Милановић је добитник
Високог интернационалног призна
ња за животно дело Академије „Иво
Андрић” 2015. за пројекат Српска
енциклопедија XX века, са 15 темат
ских области. Ово дело садржи сле
деће књиге: 1) Срби у свету – ко је

ко (објављена 1999); 2) Познати српски лекари (2005); 3) Срби који су
обележили XX век (2006), са укупно
обрађених близу 6.000 одредница;
4) Српски писци у расејању 1914–
2014 (2015). У припреми је пети ен
циклопедијски зборник – Знамените Српкиње.
„Историчари књижевности знају
да је дијаспора колевка свеколике
српске писмености од Хиландара,
преко Арада, Будима, Беча, Трста,
па надаље, преко Вука и Доситеја.
Следом историје Србије, примети
ће имена писаца: Јована Дучића,
Растка Петровића, Слободана Јова
новића, Милоша Црњанског, Васе Д.
Михаиловића, Матеје Матејића,
Саве Јанковића, Чарлса Симића,
Стива Тешића, Негована Рајића…
чије поруке су допирале до мати
це”. Између осталих, и ове речи Ми
лене Милановић красе најновије из
дање капиталног дела које ће се
тек наћи међу Србима у дијаспори
и региону.
Писано сведочанство овог неу
морног културног прегаоца заслу
жује поштовање, пажњу и промо
цију. И мада „тетка” Милена Мила

новић, како сам је увек звао, неће
седети међу нама, њен ће дух ле
бдети на сваком представљању те
матске целине која ће сведочити о
успесима и достигнућима Срба из
ван матице, њиховом материјал
ном и духовном стваралаштву у
расејању.
Милена Милановић испраћена је
у најужем кругу породице, а 8. ав
густа у Цркви Светог Саве на Вра
чару, у Београду, одржан је пара
стос.
Нека јој је слава и вјечнаја памјат.

Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН
Седмо од тринаесторо
деце Ане и Вука
Караџића, тамнопута
девојчица Вилхелмина,
очева љубимица Минка,
последњи је изданак
Вукове бројне породице.
Мина Караџић је
сликала, бавила се
музиком, писала и
преводила. У свему је
чинила част народу из
ког је никла

П

рема препису крштенице који
се чува у Архиву САНУ, Мина
је рођена 1828. године, мада на
њеној надгробној плочи стоји 1831. го
дина. Породица Караџић је тада жи
вела у бечком предграђу Ландштра
се, у Улици Хауптштрасе 42.
При помену Мининог имена, најпре
се помисли да је била само Вукова
кћер, иако она има и личних заслуга
за српску културну историју: своје
место је стекла и у ликовној и у књи
жевној историји.
Иако су Вука током читавог живо
та пратиле материјалне недаће, он је
ипак нашао начина да својој кћери
обезбеди за оно време изванредно
образовање. Података да је похађала
школу нема, али се зна да је имала
приватне часове из страних језика,

ВРЕМЕПЛОВ

Знамените жене српске (8)

Мина Караџић – даровита Вукова кћи

музике и сликарства. Поред матер
њег немачког и очевог српског, течно
је говорила енглески, француски и
италијански, а служила се и руским
језиком.
Талентована за учење музике, по
хађала је часове код учитеља Гро
смана. Вук јој је касније купио и
клавир, који је она после удаје
пренела у Београд.
Од свих врста уметности,
Мина се ипак највише бавила
сликарством. После Катарине
Ивановић, она је друга жена
сликар у српској историји
уметности. Њен сликарски
опус чини двадесетак уља
них радова, који се чувају у
Народном музеју у Београ
ду, као и неколико цртежа и
акварела у Архиву САНУ и
Галерији Матице српске у
Новом Саду. Познат је њен
„Аутопортрет”, веома успео
портрет брата Димитрија као
дечака и два цртежа Вуковог
лика.
Осим сликарством и музи
ком, Мина се бавила писањем
још од ране младости. У њеној
заоставштини нађено је више са
става – прозних и поетских. Као до
бар познавалац оба језика преводила
је српске народне умотворине на не
мачки. О њеним преводима веома по
хвално се изражавао и један од бра
ће Грим – Јакоб. Преводе народних

представници 25 земаља и 40 антиколонијал
них и ослободилачких покрета.
1. септембра 1999. – УНХЦР је саопштио да
28. августа 1910. – На свечаној седници На је, од јуна, када су окончани сукоби на Косову,
родне скупштине у Цетињу, кнежевина Црна око 200.000 Срба и Рома напустило ту српску
Гора је проглашена краљевином, а кнез Никола покрајину, а да се на Косово вратило 772.300
I Петровић краљем.
Албанаца избеглих током вишемесечних суко
28. августа 1960 – Умро је писац Сима Пан ба.
дуровић, један од најзначајнијих песника срп
1. септембра 2000. – На предизборној кон
ске модерне са почетка ХХ века („Посмртне венцији у београдском центру „Сава”, пред ви
почасти”, „Дани и ноћи”,
ше од 3000 грађана, лиде
„Тамне исповести”).
ри Демократске опозици
28. августа 1991. –
је Србије (ДОС) потписали
Умро је бивши поглавар
су документ „Уговор са
Српске православне цркве
Србијом” којим су се оба
патријарх Герман. Kао
везали да ће, уколико до
Хранислав Ђорић замона
ђу на власт, успоставити
шио се 1951. у манастиру
демократску власт у Ср
Студеница, а за црквеног
бији.
поглавара је изабран 1958,
2. септембра 1829. –
после смрти патријарха
Склопљен је Једренски
Викентија. Након што се
мир између Русије и Ото
разболео, на његово ме
манског царства, којим су
сто је 2. децембра 1990.
се Турци обавезали да
изабран патријарх Павле.
Србији врате шест нахија
29. августа 1526. – У
ослобођених у Првом
бици код Мохача турска
Сима Пандуровић
српском устанку и да
војска под командом Су
признају аутономију Грч
лејмана Другог Величан
ке.
ственог победила је трупе мађарског краља
2. септембра 1996. – Лидери три опозицио
Лудвига Другог, који се приликом повлачења не партије – Српског покрета обнове, Демо
утопио у реци. Угарска држава се распала на кратске странке и Грађанског савеза Србије,
три дела: један је потпао под Турке, другим је потписали су у Београду споразум о формира
завладао угарски владар Иван Запоља, а трећи њу коалиције „Заједно”, која је однела победу
је дошао под власт Хабсбурга, који су након За на локалним изборима у новембру, чиме је уз
пољине смрти 1540. преузели угарски престо.
дрмана дотада неприкосновена власт Слобо
1. септембра 1945. – Скупштина Србије усво дана Милошевића.
јила је Закон о административној подели Србије,
3. септембра 1939. – Велика Британија и
чиме су успостављене аутономне покрајине Вој Француска су објавиле рат Немачкој, тиме је
водина и Косовско-метохијска област.
почео Други светски рат.
1. септембра 1961. – У Београду је почела
3. септембра 1943. – Савезничке трупе су
Прва конференција шефова држава и влада извршиле инвазију на италијанско копно у Дру
несврстаних земаља, којој су присуствовали гом светском рату.

песама уступила је свом пријатељу,
аустријском песнику Лудвигу Аугу
сту Франклу, који је 1852. године у
Бечу објавио збирку препева наших
народних песама на немачки језик
под насловом „Гусле”. Књигу је по
светио Мини. Франкла је Мина
упознала на словенском балу у
Бечу 1847, где се појавила у срп
ској народној ношњи. Песник је
о томе оставио следећу забе
лешку:
„…Ту си могао спазити из
разиту седу главу, са фесом
са кићанком од плава ибри
шима, главу славног саку
пљача народних песама,
апостола књижевности сво
га рода – Вука Стефанови
ћа Караџића, и вити лик
кћери његове у дивном ср
бијанском народном оделу:
баш неко дошао по њу да је
одведе у коло, као да је де
војка та и сама чаробни лик
бајки свога завичаја, загорки
ња вила песме народне…”
Године 1854. у Берлину је
штампан Минин превод српских
народних приповедака – „Volks
marchen der Serben”. Уз приповет
ке, у књизи је објављено и више од
хиљаду пословица. То је био први
превод наших народних умотворина
на неки страни језик, у засебном из
дању, на којем је највероватније уче
ствовао и сам Вук.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@tonline.hu • Веб: www.szerb.hu
Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838
Имејл: budapest@serbiaemb.tonline.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs
Културни и документациони центар
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100
Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu
Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com
Веб: www.snnovine.com
Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576
Имејл: szerbpedkp@gmail.com
Српски институт
Тел. +36 1 782 1639
Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu
Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330
Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu
Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu
Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457
Имејл: ortodox.diocese@serb.tonline.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399
Имејл: serbmus@serb.tonline.hu
Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871
Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu
Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550
Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikolatesla.net
Српска основна школа у Батањи
Тел. +36 68 456 006
Имејл: szerbiskola@freemail.hu
Веб: www.szerbekbattonyan.hu
Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821
Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583
Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014
Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти: +36 70 504 7240;
Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (024h)
www.terratravel.rs
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Папа Павле V је 21.
новембра 1611. године
успоставио Марчанску,
односно Свидничку
бискупију и на њено чело
поставио Симеона
Вретанијског, бившег
„шизматичког владику”

П

очетком друге деценије XVII века
неупамћени кијамет захватио је
читаво подручје западне Угарске,
Хрватске и Славоније. Гладни вукови су
непрестано насртали на села и торове.
Сељаци су око насеља даноноћно пали
ли огромне ватре држећи у рукама ус
прављене косе, виле и звонце, које се
ставља стоци на врат. Жене су се прита
јиле у ниске, сламом покривене куће на
бијаче и круниле молитве против злих
сила.
Оног 21. новембра 1611. године када је
и Рим прекрио снег, зимогрожљиви папа
Павле V, од главе до пете обучен у саму
ровину, својим тамно руменим печатом
и дрхтавим потписом на жутој хартији,
успоставио је Марчанску, односно
Свидничку бискупију, и на њено чело по
ставио Симеона Вретанијског, бившег
„шизматичког владику”. Симеон је пред
кардиналом Робертом Белармином у
Риму исповедио католичку веру и од
мах потом био хиротонисан за бискупа
„католичких Расцијана” у целој Угарској,
Хрватској и Жумберку, и именован за
опата манастира Светог Архангела Ми
хајла, који је уједно проглашен центром
нове унијатске епископије. Њему је по
верен задатак да православне Србе од
Ђура и Коморана, па све до Сења и Ја

Покушаји покатоличавања Срба (1)

Почеци марчанске уније

дранског мора, постепено приведе у
окриље Свете столице у Риму.
Пет година раније још ништа није
предсказивало да ће живот архи
мандрита марчанског, поћи нео
бичним током. Симеон је, прича
се, у Мославину дошао из ма
настира Ремета, подно плани
не Крндије, у Славонији, са
подручја које је још увели
ко било под турском вла
шћу.
Архимандрита Симе
она је једног кишовитог,
касног октобарског да
на 1607. године, у граду
Ђуру, на невелику ра
дост сумњичавих ме
сних и коморанских
Срба, за православног
епископа Угарске, Сла
воније и Хрватске хиро
тонисао избегли ко
ринтски архијереј Козма
Морфи. Срби се нису
одушевљавали да српског
владику посвећује грчки
епископ у изгнанству. За
њих, без благослова пећког
патријарха, све то није много
вредело. На шта ће све ово иза
ћи, питали су се српски трговци и
шајкаши. То никако не слути на до
бро, одмахивали су Расцијани дуж
обала тромог Дунава.
Подруг година касније, уочавајући
све веће незадовољство у народу, Симе

Папа Павле V

Смех прија, улепшава и лечи

П

Начин на који се смејете говори о вама

есник Џорџ Гордон Бајрон је
предлагао да користимо сва
ку прилику за смех, јер је то
најјефтинији лек. И чињеница је да
нам у игроказу који нам живот сер
вира, понекад само смех остаје. Док
су антички лекари саветовали да се
људи смеју десет минута дневно ка
ко би били здрави, подаци показују
да савремени човек то ради свега 60
секунди. Колико пута сте се данас
насмејали? Ако тражите повод, за
боравите на оправдања, јер психо
лози тврде да је свака ситница до
вољан разлог да вам се усне претво
ре у малу криву линију која има моћ
да исправи многе животне „нерав
нине”.
Примећујете ли и сами да вам је
лепше да сретнете озарено, а не на
мргођено лице? За топли осмех ка
жу да је универзални језик љуба
зности, а особе које га носе су, твр
де истраживачи, привлачније и по
жељније. Чак 96 посто људи сматра
да је управо осмех оно што особу
чини привлачнијом припадницима
супротног пола и да су, хтели-не
хтели, људи који плене ведрином,
увек примећени. И ту се руши свака
баријера – језичка, национална,
полна…
Без обзира на форму, насмејано
лице увек одражава емоцију, тврди
психијатар Жан Кристоф Сезнек.
– Смех је израз осећања, али омо
гућава нам и да прикријемо нешто,

„Дан у којем се ниси насмејао је изгубљен дан”,
говорио је Чарли Чаплин. Када видите да се неко
тихо осмехује и сагиње главу, знајте да је љубазан и
савестан. Вештачки осмех прате полуотворена уста,
одсуство звукова и стварног осећаја среће

како бисмо избегли поноре тешких
искустава, како је говорио Фројд –
сматра психијатар.
Док се смешкање тумачи као
одраз срамежљивости, а особе које
то раде уз додиривање делова главе

показују своју романтичну и сања
лачку природу, психоаналитичар Са
мјуел Лепастје каже да постоје и они
које се смеју у неприкладним момен
тима.
– Неко се смеје када томе време

баштина
он је решио да пође у Пећ. Овде га је 28.
јуна 1609. године, пећки патријарх Јован
Кантул најсрдачније дочекао и заједно
са Светим синодом потврдио за еписко
па „в области западних стран, Вретанија
глагољу” („у областима западних зема
ља, званих Вретанија”).
Симеона је највише изненадио
витак стас седобрадог црквеног
поглавара и продоран поглед
Исуса Христа на фресци у
Цркви Светих апостола. Док
је посматрао фину драпе
рију плаве боје испод које
се наслућивало мишића
во тело Спаситеља, Си
меону се учини као да
се Богочовек, неочеки
вано, померио и корак
нуо према њему. Злат
ни ореол посебним сја
јем је красио лепо оче
шљану дугу косу и
озбиљно лице Христа.
Владика се прекрсти и
пође ка излазу. Пре но
што ће фресци заувек
окренути леђа, он заста
де. Погледом је још јед
ном упијао лепоту приказа
Сина Божјег. Просто није
могао да се одвоји од толике
красоте. И тада Симеона за
пљусну нека чудесна енергија
која је допирала из сваке црте
Христовог лица и плаве одеће. Епи
скопа прођу жмарци и чудан осећај,
или наговештај који ће га пратити током
целог пута од Пећи до Марче.
Драгомир Дујмов

животни стил
није, не пазећи да ли ће било кога у
својој околини да повреди. На тај
начин показује да му смета идеја да
припада некој групи – каже Самју
ел.
Они који се наизменично смеју и
плачу су врло осетљиве особе, а Са
мјуел говори и о људима који се стал
но осмехују, јер је то део њихове
личности, начин на који дишу.
– Постоји и куртоазни осмех, ти
пичан за оне који желе да се са неким
зближе, па делују театрално. Поне
кад се он меша са потиснутим или
тихим смехом, али он је карактери
стичан за људе који су научили да га
контролишу, јер су животни или рад
ни услови то од њих тражили – наво
ди психоаналитичар.
Стручњак за гестикулацију Џуди
Џејмс дијагностикује бучан смех, ко
ји уз високе тонове прати неконтро
лисан израз лица:
– Њему су склони веома комуни
кативни и забавни типови, који се
смеју толико заразно, да су због тога
омиљени у друштву – каже Џејмс и
додаје да је његова супротност онај
вештачки, који прате полуотворена
уста, одсуство звукова, односно –
стварног осећаја среће.
Клоните се људи који имају кре
штав смех, јер су такви жељни па
жње и траже да им се други диве.
Кинези верују да осмех даје још де
сет живота, лекари да је добар за ср
це, естете за лепоту, психолози да је
антистрес, јер минут неспутаног сме
јања постиже исти ефекат као 45 ми
нута опуштања. 
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невен

Размишљања наших ђака

Нисам знала колико је мојим родитељима било тешко

Као дјевојчица, увијек сам добијала играчке када
би се родитељи враћали с посла. Тада још нисам
била свјесна одакле њима све те играчке. Једно
вријеме сам мислила да имају фабрику у којој све
то праве. Али временом сам схватила да они за те
поклоне дају много новца којег, искрена да будем,
нису ни имали

Маја Петковић

С

вако има неки свој животни
циљ. Многи маштају о вилама,
аутомобилима и новцу. Једини
циљ многима је новац. Од малих ногу
уче их да је новац најбитнија ствар,
да се све врти око њега. Али нико не
схвата да је новац само средство ко
јим се стиже до радости. Оно што је
најбитније у животу научили су ме
родитељи док сам још била мала.
Као дјевојчица, увијек сам добија
ла играчке када би се родитељи вра
ћали са посла. Тада још нисам била
свјесна одакле њима све те играчке.

Једно вријеме сам мислила да имају
фабрику у којој све то праве. Али
временом сам схватила да они за те
поклоне дају много новца којег,
искрена да будем, нису ни имали.
Схватила сам да моји родитељи
жртвују све само да мој брат и ја ни
када не осјетимо мањак новца у ку
ћи. Без обзира на све, у нашој се кући
могао чути само смијех и видјети ра
дост на лицима укућана. Владала је
велика хармонија и слога, а нас је
спајала љубав. Никада се нисам жа
лила и увијек сам добијала оно што

сам хтјела или што ми је било по
требно.
Нисам знала колико је родитељи
ма било тешко да испуне све брато
вљеве и моје жеље. Имали су и поте
шкоће са братом, који је почео да го
вори тек са шест година. И сама знам
колико је тај период, када су покуша
ли све да он проговори, био тежак и
тужан. Али никада нису одустали.
Увијек су се борили и учили нас да се
боримо. То ћу и ја да радим. Борићу
се!
И данас, када моја породица живи
изван породичне куће, јер ју је Бог не
знам из ког разлога срушио, и даље
смо срећни. Волимо се и пазимо јед
ни на друге као и првог дана. Имам
све услове за живот као и сва друга
дјеца. Свјесна сам да моји родитељи
дају готова сва своја примања за мо
је школовање. Понекад ми је тешко
овдје у Будимпешти, дође ми да ври
штим и да се вратим кући у Републи
ку Српску. Али се онда сјетим колико
се моји родитељи труде и муче због

мене. Мора се напријед! Борићу се
колико год било тешко!
Завршићу школу, факултет и запо
слити се. Наћи ћу посао са великом
платом; толико великом да ћу моћи
да живим и уживам, али и да моји ро
дитељи више никада не брину о новцу.
Многи би помислили да је мој циљ
новац. Али не! Мој циљ је срећа моје
породице, осмијех мога брата, тате и
маме за које бих све учинила. Чак бих
и живот дала за њих. Желим да се
одужим за све оно што су они учини
ли за мене.
Могу искрено и без имало скром
ности да кажем да су створили пра
вог човјека од мене. Умијем да ције
ним и поштујем праве вриједности
живота. Знам да поштујем туђе, а да
на своје не дам.
Успјећу! Остварићу свој циљ колико
год то било тешко. Борићу се и успје
ћу!
Маја Петковић 10-б
Српска гимназија „Никола Тесла”
Будимпешта

Укрштеница
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Будимпешта, 27. август 2015.

Библиотека „Браћа Настасијевић”
из Горњег Милановца расписује Наградни конкурс

САЛОН НАСТАСИЈЕВИЋА
Категорије конкурса обухватају песму, кратку прозу и
есеј у књижевним видовима, као и фотографију и видео
рад у аудио-визуелним техникама. Као и ранијих година,
позивамо ствараоце свих узраста – ученике основних и
средњих школа, затим одрасле – афирмисане и неафир
мисане. Запослени у Библиотеци немају право учешћа на
конкурсу.
Технички услови:
За књижевне радове: Текстове достављати искључиво у електронској форми, у PDF и WORD формату,
фонт Times New Roman, 12; обим текста не би требало да
прелази 15.000 карактера (са размацима). Библиотека за
држава право евентуалног лекторисања прилога, због об
јављивања, уз консултацију са аутором.
За аудио-визуелне радове: Фотографије доставља
ти у JPG формату. Видео радови не дужи од 3 минута у
MPEG формат.
Конкурс је отворен до 15. септембра 2015. године.
Стручни жири ће 20. септембра 2015. објавити резултате
конкурса.
Награђени књижевни радови биће објављени и про
мовисани у зборнику Библиотеке „Слово Ћирилово”, а
аудио-визуелни радови биће изложени и приказани то
ком манифестације „Дани Настасијевића” у октобру
2015.
Ауторска права и међусобни односи учесника кон
курса и Библиотеке биће уређени уз поштовање позитив
них прописа. Уз широко поштовање слободе уметничког
стварања, Библиотека задржава право да не узме у раз
матрање радове који промовишу било који облик нето
леранције.
Све радове доставите на имејл адресу:
konkursgmbiblioteka15@gmail.com
Контакт: gmbiblioteka@gmail.com
www.bibliotekagm.com

САОПШТЕЊЕ СРПСКОГ
ПОЗОРИШТА У МАЂАРСКОЈ
Српско позориште у Мађарској отказује све предста
ве заказане за предстојећу позоришну сезону, због ка
шњења финансијских средстава за функционисање теа
тра. Почетак ревитализације нашег позоришта је плани
ран од 15. септембра 2015. године. Нове термине наших
гостовања радо ћемо заказати уколико дође до норма
лизације радних околности.
Управа позоришта

У оквиру манифестације „Театар и лето у
Сентандреји“, одржаће се велики заједнички

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
И ОРКЕСТРА „ШЕНДЕРГЕ”
- СА ОЦА НА СИНА 29. августа 2015. у 20.00 ч.
Наступају:
Чланови Ансамбла „Вујичић” –
Михај Борбеј, Габор Ередич, Калман Ередич,
Арон Ередич, Мирослав Брцан, Ференц Сендреди,
Балаж Визели
Чланови Оркестра „Шендерге” –
Атила Бузаш, Арон Ередич, Бењамин Ередич,
Давид Ередич, Шаламон Ередич
Сентандреја, Művészet Malom udvara
(у случају кише: Pest Megyei Könyvtár színházterme)
Цена улазнице: 4000 фт

ИНФО СЕРВИС
ПРОГРАМ
ПРОСЛАВЕ ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ
У СРПСКОМ КОВИНУ И ЛОВРИ
28. августа 2015:
9.00 ч. – Света Литургија у манастиру у Српском
Ковину
15.30 ч. – Празнично вечерње богослужење у Ловри
20.00 ч. – Бал у Дому културе у Ловри, уз музику
оркестра „Гравиа”
29. августа 2015.
10.00 ч. – Света Литургија у Ловри
20.00 ч. – На концерту у ловранском Дому културе
наступају: бугарски КУД „Јантра”,
оркестар „Ђувегије” из Сомбора
Цена улазнице: 1000 фт
За децу до 14 година улаз је бесплатан!
Адреса:
2309 Lórév, Dózsa György utca 79.

ПОНУДА ПОСЛА
EUWELD Kft. из Српског Ковина - фирма са најквали
тетнијим програмом додатних материјала за заваривање
(обложене електроде, жице, шипке итд), тражи теренске
комерцијалисте у Будимпешти и другим деловима Ма
ђарске.
Ако сте динамични, радни и вредни, борбени и жељни
успеха и напретка, EUWELD Kft. вам пружа могућности
које се ретко указују:
– Врхунску обуку за посао који вас чека
– Константно унапређење знања, док год радимо за
једно
– Комплетну опремљеност за посао (ауто, телефон,
остала опрема...)
– Могућност нелимитиране зараде
– Максималну подршку и помоћ у току рада
– Могућност напретка у фирми
С обзиром да су власници фирме Срби, пожељно је
добро познавање српског и мађарског језика, а знање не
мачког, енглеског, словачког, румунског и других сусед
них језика пружа додатне могућности због проширења
делатности у суседним земљама.
Молимо све заинтересоване да пошаљу своје пријаве
на имејл: mmircic@euweld.com
Интернет страница фирме: www.euweld.com
У зависности од броја пријављених кандидата органи
зоваћемо појединачне интервјуе.
Добродошли!
Са нама сте увек пар корака испред!

Аутентични српски
грил ресторан
у срцу Будимпеште!
Увек свеже
месо на жару
и најквалитетнија
пића са Балкана!
Ráday utca 61, IX кварт
Тел: +36 30 736 7996
Достављамо поруџбине
на подручју Будимпеште!
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ДУХОВНОСТ

Поводом празника Велика Госпојина

Последње године живота Пресвете Богородице

После Вазнесења
Господњег, о Мајци
Божјој се старао апостол
Јован Богослов. У
његовом одсуству
Богородица је живела у
кући његових родитеља,
у близини Елеонске горе.
Беседећи с њима, Мајка
Божја је говорила о
чудесним догађајима
Благовести, бесеменог
зачећа Христа, његовог
рођења, детињства,
младости и уопште
земаљског живота

К

ао и Апостоли, Богородица је
Својим присуством, речју и
молитвама градила и утврђи
вала Христову Цркву. После силаска
Светог Духа на дан Педесетнице,
Свети Апостоли су неких десетак
година боравили у Јерусалиму, слу
жећи спасењу Јудејаца, са жељом
да Пресвету Богородицу што чешће
виђају и од Ње чују божанске речи.
Многи новопросвећени вером хри
шћанском долазили су, чак, у Јеруса
лим да би чули и видели Пресвету
Богородицу.
Сачувана је посланица св. Игњатија
Богоносца из Антиохије упућена апо
столу Јовану Богослову, која гласи:
„Многе жене код нас желе да посете
Пресвету Богородицу, и дотакну прса
која су хранила Господа Исуса, као и
да од Ње чују многе тајне. Код нас се
пронела Њена слава о Дјеви и Мајци
Божјој, испуњеној благодаћу и свим
врлинама. Каже се да је Она у току
прогона и недаћа увек радосна, да у
невољи и беди не подлеже огорчењу,
не гневи се на непријатеље, него им
чини добро, у благостању је кротка,
према сиромашнима мило
стива и увек спремна да им
помогне колико год може,
снажна је у вери… а Настав
ница и Учитељица нашем је
још младом благочашћу (по
божности) и свим вернима је
на свако добро дело; више
од свих воли смирене, јер је
и Сама испуњена смире
њем… Неисцрпно је Њено
трпљење када јој се подсме
вају учитељи јудејски и фа
рисеји.”
У другој посланици, св. Иг
њатије Богоносац пише апо
столу Јовану Богослову:
„Ако само будем био у мо
гућности, доћи ћу к теби да
се видим са свима светим
верницима који су сабрани
око тебе, а изнад свега же
лео бих да видим Мајку Ису
сову, о којој говоре да код
свих изазива дивљење, љу
бав и поштовање и сви би
хтели да је виде. Како и не

бих желео да видим Пресве
ту Богородицу, да са Њом
разговарам, са Оном која је
родила истинитога Бога!”
За време прогона које је
подигао Ирод против младе
Цркве Христове (Дап. 12, 1-3),
Пресвета Дјева Марија се,
заједно са апостолом Јова
ном Богословом, склонила
на 43 године у Ефес, где је
овом апостолу било одређе
но да проповеда Јеванђеље.
Пресвета Богородица је
посећивала хришћане и у
другим градовима. На при
мер, Она је била у Антиохији
код св. Игњатија Богоносца,
коме је писала: „Доћи ћу са
Јованом и тебе ћу са твојима
видети.”
Пресвета Богородица је,
такође, била и на Кипру код
св. Лазара Четвородневног,
који је био тамошњи епи
скоп, затим на Светој Гори
Атонској, о којој је, како све
дочи св. Стефан Светогорац,
Мајка Божја рекла: „Ово ме
сто ће мени бити додељено,
дато Ми од Сина и Бога Мо
га. Бићу пред Богом заступ
ница овога места.”

О спољашњем изгледу
Пресвете Богородице
По предању, заснованом на речима
свештеномученика Дионисија Аеро
пагита и св. Игњатија Богоносца, св.
Амвросије Милански у спису „О дев
ственицама” пише о Мајци Божјој:
„Није Она била само Дјева телом, не
го и духом, смирена срцем, обазрива
у речи, благоразумна, немногореци
ва, богомудра, не брза на речи, стал
но је читала Свето Писмо, била је не
уморна у трудовима, целомудрена у
разговорима, говорећи са људима
као пред Богом. Њено правило је би
ло: никога не увредити, желети свима
добро, поштовати старије, не завиде
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стављених циљева или, пак,
планирајући нове. Из куће је
излазила само у цркву и то у
присуству сродника.”
На основу предања, које је
забележио црквени истори
чар Никифор Калист, Бого
родица је „била средњег
раста или, како други сма
трају, нешто виша од сред
њег. Боја Њеног лица била је
као боја зрна пшеничног. Ње
на коса је била светлосмеђа
и мало златаста, бистре очи
боје зреле маслине, обрве
повијене и тамне, нос мало
издужен, уста боје лица и
испуњена слатким речима,
лице није округло нити
оштро, него некако издуже
но, шаке и прсти дугачки… У
говору са другима чувала је
уравнотеженост, није се
смејала нити збуњивала, а
посебно се никада није гне
вила… Увек једноставна, без
и најмањег притворства, без
мекуштва. Она у исто време
бејаше оличење најузвише
није смирености. Хаљине
Њене беху једноставне, без
икаквих украса, као што то
показује Њен свештени по
ти другима, избегавати хвалисање, кров на глави који се до данас сачу
бити здравомислен, волети врлине.
вао. Укратко речено, у свему Њеном
Када је Она увредила родитеље и беше присутна огромна благодат.”
када је била у завади са сродницима?
Зашто смрт Божје
Када се погордила пред скромним
човеком, подсмехнула слабоме,
Мајке називамо
уклонила од сиромашног?
Успењем?
У Њеним очима није било ничег су
ровог, несмотреног у речи, ничег не
Реч „успење” значи – погружење у
приличног у делима: скромни покре сан, уснуће, мирна кончина, упокоје
ти тела, тих наступ, глас уједначен, ње слично сну. Кончину Божје Мајке
телесне очи биле су код Ње израз ду Црква назива Успењем зато што она
ше, отеловљење чистоте. Све дане „као да је на кратко уснула и као да
Своје Она је посветила посту. Сну се се од сна окрепила”.
предавала само колико је нужно, али
Диван је био живот Пречисте Дје
и тада, како је Њено тело било сми ве, дивно Њено Успење, како у песми
рено, дух је био бодар, понављајући пева Света Црква: „Бог васељеном
у сну оно што је прочитано, или раз указује на Тебе, Царице чудеса која
мишљајући о спровођењу у дело по превазилазе законе природе. И у Ро
ђењу сачувао је Твоје дев
ство и у гробу сачувао од
трулежности тело Твоје”
(канон 1, песма 6, тропар 1). У
лику Пресвете Дјеве побе
ђени су закони природе:
смрт, која враћа у земљу те
ло саздано од земље. Смрт
није коснула Њено тело; ро
дивши Бога, сачувала је Сво
је девство, и у Успењу је
остала жива. По рођењу
Христовом, Она пребива као
Дјева, а после смрти преби
ва као жива. Она је уснула
да би се пробудила за живот
вечног блаженства. Пред
ставила се Животу, Извору
живота, да би душе раба
Божјих избављала Својим
молитвама.
Празник Успења Пресвете
Богородице назива се вели
ким, зато што је на тај дан
„Спаситељ свих у свој слави
Својој срео и занавек наста
нио Мајку Своју крај Себе.” 
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