
Никовиц и Драшковићка
о нашим проблемимао нашим проблемима

Срби из региона
у Прохору Пчињскому Прохору Пчињском

Награда Будимпеште Награда Будимпеште 
српском писцусрпском писцу

Крај сегединских
Дана српске културеДана српске културе3. страна

12. страна

6. страна

6. страна

12. страна

број 46. • Будимпешта, 14. новембар 2013. • V година

СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ
С НН

W
W

W
.S

N
N

O
V

IN
E.

CO
M



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

И ван Андрић, функционер 
 ЛДП-а, изабран је за председ-
ника парламентарног Одбора 

за стабилизацију и придруживање 
Србије Европској унији, а готово је 
извесно да ће либерали добити ме-
сто у привременом већу Београда. 
Јовановићу је, изгледа, досадило да 
вечно буде у опозицији и вероватно 
сматра да је ред да учествује у поде-
ли владајућег колача, док су првом 
потпредседнику Владе Србије либе-
рали само један од резервних играча.

Иако нису прошли цензус на избо-
рима у Београду прошле године Че-
домир Јовановић сматра да његов 
ЛДП треба да буде незаобилазан у 
формирању привремене управе у 
престоници.

Тако испада да су осим ДСС-а го-
тово све парламентарне партије 
спремне да уђу у некакве аранжмане 
са напредњацима. На Вучићевој дуга-
чкој клупи за политичке резерве осим 
придошлих либерала, налазе се ЛСВ, 

СВМ, СПО и посланичка група Душа-
на Петровића „Заједно за Србију”.

Општи утисак да је опозиција ни-
када слабија поткрепљују последња 
истраживање агенције „Фактор плус” 
по којима СНС подржава 43,1 одсто 
бирача, ДС – 12,5 и СПС – 9, 9 проце-
ната. Ова октобарска анкета показује 
да би ДСС на изборима добио шест, а 
ЛДП 5,9 одсто гласова.

Нема сумње да је политичка моћ 
напредњака све већа, тако да је Ву-
чић у позицији да може да бира бу-
дуће политичке партнере.

Ђорђе Вуковић, програмски ди-
ректор Цесида, сматра да се опози-
ција мучи да се артикулише и да има 
проблем са привлачењем потенцијал-
не подршке на следећим изборима.

„Све политичке партије желе да 
буду у власти, али до сада нисмо 
имали ситуацију да најјача опози-
циона странка не ужива подршку 
већу од 20 процената. Већа несла-
гања постоје у опозицији него из-
међу странака које чине власт. Вла-
дајућа коалиција маестрално корис-
ти политичке могућности које има 
тако што сваку иницијативу опози-
ције учини неоперативном у односу 
на рушење власти”, закључио је Ву-
ковић. 

Међу лидерима опозиционих странака мало је оних 
који се не надају уласку у владајућу коалицију. 
Састанак Чедомира Јовановића са Александром 

Вучићем многи виде као рађање новог
политичког партнерства

Све већа гужва на клупи за политичке резерве

Много „гладних уста” у српској опозицији
НАДАЈУ СЕ И 
ПЕТРОВИЋ И 
ДИНКИЋ

Могућност уласка у владајући 
тим не искључује ни лидер посла-
ничког клуба „Заједно за Србију” 
Душан Петровић, чијих је седам 
посланика већ подржало неке 
владине иницијативе.

Не би требало изгубити из вида 
„жилавост” и политичку дуговеч-
ност лидера УРС-а Млађана Дин-
кића, који је недавно за скупштин-
ском говорницом, цитирајући сти-
хове ЕКВ-а, поручио: „И кад је го-
тово за мене, знај, тек тад је поче-
ло”. Да је то тако, потврђује и 
чињеница да је Млађан Динкић 
постао Вучићев заменик у влади-
ном комитету за сарадњу са Ује-
дињеним Арапским Емиратима.

ОПОЗИЦИОНАРИ ХВАЛЕ ВЛАСТ
Списак политичких лидера који су исказали наклоност према политици 

првог потпредседника владе се повећава. Ненад Чанак многе је изненадио 
када је у интервјуу за „Политику” похвалио лидера напредњака нагла-
сивши да се Вучић држи дате речи. Ни Савез војвођанских Мађара који је 
у покрајини у коалицији са ДС-ом не крије да има одличну комуникацију 
са СНС-ом и СПС-ом. Позитивне вибрације које постоје између странке 
Иштвана Пастора и Дачићевих социјалиста биле су уочљиве средином 
прошле године, када је разматрана могућност да СВМ постане део вла-
дајуће коалиције. Лидер СПО-а Вук Драшковић је Вучића упоредио са 
апостолом Павлом, а индикативна је његова изјава дата после потписи-
вања Бриселског споразума да би представници опозиције требало да 
подрже власт и политику коју она води према Косову и Метохији.

И спитивање јавног мњења спро-
вела је Агенција за фундамен-
тална права Европске уније, а 

резултати су објављени уочи обеле-
жавања Међународног дана борбе 
против фашизма и антисемитизма, 
установљеног у знак сећања на по-
гром Јевреја у Немачкој пре 75 годи-
на, који је познат под називом „Крис-
тална ноћ”.

У оквиру анкете испитано је 5.847 
Јевреја у осам западноевропских зе-
маља – Белгији, Француској, Немач-
кој, Мађарској, Италији, Летонији, 
Шведској и Британији. Сту-
дија је спроведена у осам 
држава ЕУ у којима, према 
проценама, живи 90 одсто 
јеврејског становништва 
Уније.

Циљ спровођења анкете је 
да се обезбеде смернице за 
мере које би требало преду-
зети у борби против антисе-
митизма.

Директор Агенције Мор-
тен Кјерум казао је да чак 
66 одсто Јевреја у ЕУ сма-
тра да је антисемитизам ве-
лики проблем, а да „76 од-
сто особа, које су биле у 
протеклих пет година изло-
жена антисемитским напа-
дима, те случајеве није 
пријавило”.

Кјерум је истакао да ре-
зултати студије показују да 
се не може више негирати да 
и даље постоји антисемити-
зам у ЕУ, а посебно је по-
требна и обука полиције.

Кјерум је навео да, због страха од 
антисемитизма, 30 одсто испитаника 
разматра могућност да напусти 
земљу у којој живи, нарочито они у 
Мађарској, Француској и Белгији.

Посебност овог истраживања је у 
томе што су испитаници анкетирани 
о томе како се суочавају са страхом 
од антисемитизма. Чак 38 одсто 
учесника је навело да избегава да но-
си симболе који их идентификују као 
Јевреје.

Кјерум је рекао да од земље до 
земље зависи спремност људи да 

пријаве антисемитске слу-
чајеве.

„Требало би да се оријен-
тишемо на оне земље са ви-
соком стопом пријава”, ре-
као је он и напоменуо да у 
Великој Британији и Немач-
кој знатно више подносе 
пријаве него у Мађарској.

Генерални секретар Јев-
рејског европског конгреса 
Серж Цвајгенбаум рекао је 
да је Агенција за фунда-
ментална права Европске 
уније обавила добар посао 
и да тиме помаже Јевреји-
ма.

Антисемитизам, према 
његовим речима, није јевреј-
ско, већ демократско пи-
тање.

„Ја лично не живим у стра-
ху, али као грађанин ЕУ 
имам страх од времена која 
ће доћи”, нагласио је Цвај-
генбаум позивајући полити-
чаре на деловање. 

Резултати анкетирања јеврејске популације

Расте антисемитизам у Европи
Три четвртине европских Јевреја тврди да је 
антисемитизам ојачао последњих година, а 

шездесет шест одсто каже да на својој кожи осећа 
ту појаву. Трећина разматра могућност да напусти 

земљу, нарочито они у Мађарској,
Француској и Белгији
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На други 

ппооггллеедд
ПЕТ МИНУТА СЛАВЕ

Како доспети у прве минуте нацио-
налног ТВ Дневника – ако по 

занимању нисте први потпредседник 
владе, премијер, први рекет света или 

вођа хулигана?

Т инејџери знају одговор на ово пи-
тање: довољно је „само” пребити 
ближњег свог, ошишати до главе де-

војку која ти је преотела дечка, пребити 
па убацити у контејнер наставника физике 
који се дрзнуо да зада писмени задатак 
кад му време није или снимити сексуално 
злостављање, па тај видео запис окачити 
на „Јутјуб”, „Фејсбук”, „Мајспејс”…

Неки нови клинци дошли су до једнос-
тавне рачунице: да би (евентуално) доспе-
ли у двадесети минут Дневника као деца 
која са међународних такмичења доносе 
„доказе” тезе да су достојни потомци Те-
сле, Пупина, или Миланковића, потребне 
су године и деценије рада, учења и одри-
цања. Да би доспели у двадесет пети ми-
нут Дневника који припада нашим тро-
фејним тенисерима, ватерполистима и ко-
шаркашима, такође вам је потребна енер-
гија Попаја и упорност Сизифа. Али 
постоји и пречица – запалите стадион и 
одједном ћете имати „право првенства” 
над информацијом да је Ноле освојио 
Мастерс у Паризу.

Најновији доказ тезе „хулигани напред, 
остали стој” јесу и три ученице које су пр-
во пребиле и ошишале до главе своју 
школску другарицу, а потом су видео-за-
пис овог бруталног злостављања окачиле 
на „Јутјуб” и „Фејсбук”. Овај видео-клип 
емитован је у националном, а потом и у 
већини телевизијских дневника земаља у 
региону брже него што је неко изговорио 
„Мими оро”.

Преступнице су освојиле својих пет 
минута славе и није им важно што со-
цијални аналитичари сада полемишу да је 
породица доживела морални банкрот. 
Оне су некрунисане краљице своје ос-
редње школе, која је преко ноћи постала 
познатија од многих угледнијих.

Ово, нажалост, није први, а вероватно 
неће бити ни последњи видео-запис који 
је снимљен у школском дворишту, а еми-
тован у ударном Дневнику, јер савремени 
тинејџери све више ратују у сајбер прос-
тору и сматрају да се туча и није догоди-
ла ако није осванула у телевизијском 
дневнику или на насловници новина. Слу-
чај ове девојчице само је последња потвр-
да тезе да технолошка револуција једе 
своју децу и да „велики брат” вреба из ка-
мерица мобилних телефона. Због свега 
тога не можемо да останемо безбрижни 
пред реалном претњом да ће тренуци ин-
тимности, понижења или насиља бити 
снимљени и емитовани у националном 
дневнику.

Али, докле год они који пребијају и си-
лују своје вршњаке, пале трибине у спорт-
ским халама и на стадионима доспевају у 
прве минуте дневника, а они који доносе 
медаље са спортских или научних такми-
чења у последње, тинејџери ће пречицом 
„освајати” пет минута славе.

Катарина Ђорђевић

Пријављивање за изборе је у току

Држављани Србије масовно
на изборима у Мађарској

Око 13.500 грађана Србије, од 100.000 оних који су 
недавно остварили право на мађарско 

држављанство, пријавило се до сада за учешће на 
предстојећим парламентарним

изборима у Мађарској

П рема најновијим информација-
ма Националне канцеларије за 
изборе у Будимпешти, из редо-

ва мађарских двојних држављана без 
сталне адресе у Мађарској, већ има 
више од педесет хиљада регистрова-
них потенцијалних бирача на парла-
ментарним изборима који се одржа-
вају 2014.

Будимпештански лист „Непсабад-
шаг” анализира реалност прогнозе да 
ће са својим гласовима на овим избо-
рима у Мађарској по новим правили-
ма учествовати око пола милиона 
Мађара из суседних земаља и целог 
света, односно оних који су узели 
двојно држављанство. Како подсећа 
портал „Војводина данас”, мађарски 

држављани без сталне адресе могли 
су да се од 1. августа региструју за 
изборе, попуњавањем формулара 
који је требало да буде прослеђен 
поштанским путем, а од новембра то 
могу да учине и електронским путем.

Већа заинтересованост је забеле-
жена у септембру и број регистрова-
них бирача ван матице нагло је по-
растао и сада већ има више од 51 
хиљаде бирача. Највише пријављених 
је из Румуније, око 22 хиљаде, али и 
13,5 хиљада регистрованих из Србије, 
преноси овај портал.

Регистрованих бирача има и у 
САД, Босни и Херцеговини, Швајцар-
ској, Алжиру, Јужној Африци, Јапану, 
Новом Зеланду, док у Аустралији и 

Јужној Америци – где живи значајан 
број мађарских емиграната – једва 
има око сто регистрованих.

Према калкулацији организације за 
друштвена истраживања „Политикал 
капитал”, резултате парламентарних 
избора у Мађарској неће одредити 
Мађари ван матице.

Наиме, у случају 300.000 гласача 
из редова двојних држављана, који 
по закону могу да гласају само за 
партијске листе, када би сви гласали 
за владајући Фидес Виктора Орбана, 
њихови гласови би владајућој партији 
донели само два мандата.

Да би гласали на парламентарним 
изборима у Мађарској и тиме оства-
рили своја грађанска права, двојни 
држављани Мађарске могу путем 
писма или интернетском регистра-
цијом да се упишу у централни реги-
стар бирача. У пријави двојни држа-
вљани без адресе у Мађарској треба 
да се позову на број документа о 
мађарском држављанству и на лични 
број, односно на своје личне податке, 
док ће гласање двојним држављани-
ма бити омогућено путем писма.

Откако је Мађарска почетком 2011. 
поједноставила процедуру за стицање 
држављанства, око 100.000 Мађара и 
Срба из Србије, односно Војводине, 
затражило је двојно држављанство. 
Готово две трећине подносилаца за-
хтева већ је стекло држављанство. 

Консултације Србија – Мађарска

Никовиц и Драшковићева о актуелним 
проблемима Срба у Мађарској

Директорка владине канцеларије за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону, др Славка 

Драшковић, састала сe са амбасадором Мађарске 
Оскаром Никовицем и трећим секретаром 

Амбасаде Миром Вујић, како би размотрили путеве 
за решавање потешкоћа са којима се тренутно 

сусрећу Срби у Мађарској

Т оком састанка у Београду било 
је речи о положају српске 
мањине, првенствено у Мађар-

ској, али и у региону. Посебно је раз-
говарано о проблему финансирања 
Српске основне школе и гимназије 
„Никола Тесла”. Амбасадор Никовиц 
је, како се наводи у саопштењу изда-
том после састанка, објаснио разлог 
проблема у финансирању школе и из-

разио уверавања да ће се проблем 
ускоро решити.

Та образовна установа је, иначе, 
недавно преузета у власништво од 
стране Самоуправе Срба у Мађар-
ској, али је због неадекватног реаго-
вања надлежних државних органа, 
убрзо дошло до проблема у присти-
зању потребних средстава из држав-
ног буџета. То је почетком ове 

школске године довело до потеш-
коћа, па је Самоуправа Срба у 
Мађарској била принуђена да плате 
запослених и друге трошкове покрије 
додатно ангажованим средствима из 
алтернативних извора.

Разговарано је и о политичкој за-
ступљености представника српске 
мањине у Мађарској, с обзиром да је 
Парламент Мађарске 2011. усвојио 
Закон о правима народности, којим је 
предвиђено да националне мањине 
под олакшавајућим околностима до-
бију своје посланике у Парламенту. 
Мањинске заједнице које због броја 
својих припадника нису у могућ-
ности да имају посланика, могу де-
легирати свог портпарола са правом 
да износи ставове, али без права гла-
са. Са овим решењем сложио се не-
давно и председник Србије Томислав 
Николић, приликом посете Будим-
пешти. Стога је већ извесно да ће Ср-
би који живе у Мађарској уместо по-
сланика у Парламенту, за шта су се 
дуго залагали, добити портпарола 
који неће имати могућност да својим 
гласом утиче на доношење поли-
тичких одлука.

У саопштењу се наводи да су се са-
говорници, приликом разговора у 
Канцеларији за сарадњу са дијаспо-
ром и Србима у региону, сложили да 
је питање мањина веома важно и да 
заслужује посебну пажњу и на била-
тералном и на мултилатералном ни-
воу, укључујући и институције ЕУ. 
Овај састанак је, иначе, био један у 
низу редовних консултација, које ће 
се у даљем периоду редовно одржа-
вати. 

Д. Ј.
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Д окументарни филм о Косову – 
напаћена лица жена и дечји 
плач покрај гаравих, изгорелих 

домова. У даљини се назиру руше-
вине православних манастира. Раз-
рушене куће у улицама које су кра-
силе Приштину. На улици се појави 
старац смежурана, тужна лица. 
Застаје пред изгорелим зградама, 
одмахујући главом са сузама у очи-
ма.
Следећа слика: мајка са 

двоје уплакане деце покуша-
ва да опише како их је спаси-
ла из зграде у пламену. Глас 
застаје у грлу и јецању.
Кажу, то су урадили неки 

људи. Људи? Не, људи тако 
нешто не чине. Незамисливо 
да људи један другом овакву 
грозоту чине. То је немогуће! 
Шта се то дешава на овом 
свету? Одкуда толико зло-
бе? Људи то нису могли 
урадити, али шта је узрок 
ове страхоте?

Питам се да ли постоји Господ 
Бог? Ако постоји, да ли он види Косо-
во? Он види и чује вапај мајке, туж-
ног старца сузних очију над згариш-

тем и домаћине стегнутих песница 
који немо гледају уништену домови-
ну. Више никад неће бити као пре! 
Мађари имају мудру пословицу: 
„Бог Господ не бије батином”.
Документарни филм о Косову 

препоручујем комшијама, да виде и 
знају шта се дешава у њиховој бли-
зини. Комшија, размисли и испричај 
пријатељима у белом свету. Питај 
да ли зна Брисел за овакво Косово? 
Да ли је видео дивне, древне мана-
стире, 34 православне цркве које су 
некоме сметале? Има ли одговора? 
Косово пита: „Је ли ово демокра-
тија?”

Будимпешта, једног тужног 
кишног дана 2013.

Мирко Нађ

Некажњени злочини
Стигао сам са малим закашњењем и сео у последњи 
ред. Од тада до данас прошло је неколико месеци, 
али се сећам да су сцене на платну биле шокантне. 

Толико страхота ретко се виђа.

Стонобеограђани посетили фрушкогорске манастире

Духовно уздигнуће крај чувара нашег идентитета

Регионални пројекат 
„Наслеђе и очување 

заједничких вредности у 
остваривању 

прекограничних циљева” 
повезао је на различите 
начине више насеља у 
Србији и Мађарској и 
омогућио реализацију 
низа корисних акција

У дешчанском Сеоском дому 
окончан је пројекат „Наслеђе и 
очување заједничких вредности 

у остваривању прекограничних циље-
ва”, који је остварен у склопу проје-
кта МУТЕР 2, ИПА Програма пре-
кограничне сарадње Мађарска – Ср-
бија

Брзо су прошла двадесет два ме-
сеца, колико је трајао прекогранични 
пројекат који је окупио више учесни-
ка са мађарске и српске стране. Глав-
ни носилац било је Културно-умет-
ничко друштво „Банат” из Деске, на 

челу са председником Кристифором 
Брцаном.

На пољу заштите културног 
наслеђа током минулих месеци мно-
го тога је остварено. Довољно је само 
поменути велики „Мајски фестивал”, 
изградњу археолошког и рибарског 
музеја, као и уређење острва за 
заљубљене у Тисасигету.

Богату програмску понуду имао је 

и Нови Кнежевац. Менаџер пројекта 
Предраг Берић, присутне је инфор-
мисао да је у овом месту, зах-
ваљујући буџету од 77.500 евра, ус-
пешно приређен међународни гаст-
ро-фестивал, обновљена српска 
црква и набављена опрема за биос-
коп. О пројектним задацима Врбаша-
на говорио је менаџер пројекта Мар-
ко Ковачев.

Дешчани су уложили посебан труд 
за оживљавање заната и организова-
ли 36 радионица за обуку ткаља и ве-
зиља. Такође, одржана је и традицио-
нална „Српска свадба” и други про-
грами.

Након сумираних резултата, учес-
ници завршне конференције пре-
кограничног пројекта имали су при-
лику да у Српском културном, обра-
зовном и духовном центру „Свети Са-
ва” погледају изложбу тканина и ве-
зова који су настали током радиони-
ца.

Охрабрује чињеница да ће Дешча-
ни и по окончању пројекта наставити 
са радом у оквиру радионица. Усавр-
шавање везиља и ткаља се наставља, 
а многе полазнице су већ стасале у 
праве мајсторе. Оживљавање старих 
заната биће један од приоритетних 
задатака чланова Културно-уметнич-
ког друштва „Банат”, главног носиоца 
пројекта чија је укупна вредност би-
ла 275.000 евра.

П. М.

У Десци приведен крају обиман пројекат

ЕУ финансирала заштиту етно наслеђа

У оквиру најновијег ходочашћа у серији сличних 
путовања које организују сваке године, наши 
сународници из Стоног Београда посетили су 
четири манастира на Фрушкој гори и то не о 

трошку Српске самоуправе која је била организатор

П од симболичним називом „Пу-
тевима предака”, група станов-
ника Стоног Београда је по-

следњих дана октобра организовала 
ходочасничко путовање у Србију. 
Екскурзије у матицу српска заједни-
ца из центра жупаније Фејер орга-
низује већ низ година, па су такве ак-

тивности постале и део радног плана 
Српске самоуправе у том граду. Ово-
годишњи циљ била је посета мана-
стирима Фрушке горе.

Председник Српске самоуправе 
Ладислав Шандоровић за наш недељ-
ник истиче да је, као и у већини овак-
вих случајева, организацију путовања 

на себе преузела Српска са-
моуправа која, међутим, 
овога пута није могла сама 
да сноси путне трошкове, 
што се разликовало од доса-
дашње праксе.

Група од деветоро путни-
ка је, пуна очекивања и ду-
ховно спремна кренула за 
Србију, тачније ка Фрушкој 
гори. Ходочасници су посе-
тили четири манастира.

– Као прво, отишли смо у 
манастир Јазак, који је са-
грађен између 1499–1502 го-
дине. Тамо су нас веома љу-

базно примиле монахиње и исприча-
ле су нам историју светиње. По на-
шем обичају, за манастире смо поне-
ли и поклон-пакете у које смо спако-
вали неколико слика наше цркве, 
брашно, уље, шећер, кафу и со – ис-
такао је г. Шандоровић, који је додао 
да га је очарала љубазност монахиња 
у овом манастиру.

Пун емоција, председник Српске 
самоуправе у Стоном Београду је ре-
као да је све присутне радовало то 
што су имали прилику да целивају 
мошти цара Уроша и погледају цео 
манастирски комплекс.

Стонобеограђани су своје ходоча-
шће наставили ка манастирима Старо 
и Ново Хопово и манастиру Гргетег.

– Свакако смо хтели да застанемо 
у нама посебно драгим манастирима 
Новом и Старом Хопову. Тамо смо 
примљени као стари гости и познани-
ци. Мало смо били разочарани када 
смо ушли у цркву манастира Старо 
Хопово и видели да у лепо обновље-
ном манастиру на неколико места 
опадају фреске – истиче наш саго-
ворник и додаје да та чињеница није 
умањила лепоту утисака са којима су 
се ходочасници вратили у Мађарску.

Предраг Алексов
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Још једно усавршавање просветара

Теоријски семинари уступили место пракси
П росветни радници из многих 

дела Мађарске су имали при-
лику да посећују школску 

наставу и друге ђачке и наставничке 
активности. Њихови домаћини биле 
су колеге из Ученичког дома „Јелена 
Миловановић”, Предшколске устано-
ве Лептирић, Основне школе „Свето-
зар Милетић” и Земунске гимназије. 
Посебно занимљива посета била је 
она у оквиру које су просветари из 
Мађарске обишли здање Народне 
скупштине Републике Србије.

Иначе, учесници усавршавања су 
стекли увид у методе рада у четири 
поменуте образовне институције, 
које се разликују од оних у Мађар-
ској, где се ради са мањим бројем де-
це. Треба нагласити да је, за настав-
нике и професоре који се баве срп-
ским језиком, ово једино усаврша-

вање на којем могу учествовати и на 
тај начин добити одређени број бодо-
ва који је неопходан на основу зако-
на.

Др Јованка Ластић. директорка СО-
ШИГ „Никола Тесла”, за наш лист ис-
тиче да се овај тип усавршавања раз-
ликује од претходних по томе што са-

да сви полазници усавршавања учест-
вују на часовима и могу да упознају 
другачију праксу предавања. Она ис-
тиче да је битно наћи онај златни 
пут који садржи у себи и теоретско и 
практично усавршавање:

„Свакако треба проверавати како 
се теоријске ствари примењују у 
пракси. На тим часовима колеге могу 
имати питања, могу се слободно об-
ратити њиховим домаћинима и ово је 
добра врста рада.”

О финансирању оваквих пројеката, 
Ластићева истиче да ова врста усавр-
шавања кошта мање од раније праксе 
семинара са одређеним темама и 
предавачима.

„У последњих неколико година, 
захваљујући финансијским могућ-
ностима и средствима која добијамо 
на конкурсу од мађарске државе, ово 
је максимум који можемо да обезбе-
димо”, истиче наша саговорница која 
додаје да се на оваквим сусретима 
може научити и нека нова техника:

„Мислим да су те четири базичне 
установе врло квалитетне. Овај ква-
литет увек повлачи за собом нека по-
зитивна померања. Ја се надам да ће 
наше колеге које су дошле из Мађарс-
ке користити и у пракси оно што су 
виделе.”

Директорка је нагласила да се на-
да да ће следећих година бити још 
више заинтересованих просветара за 
овај вид усавршавања.

Предраг Алексов

Петнаест просветних радника из Мађарске 
боравило је на усавршавању у Београду, усвајајући 

нове практичне методе из своје струке

Српско позориште у Мађарској пред новом премијером

„Чудо у Рондели” спремно да изненади публику
П ре две стотине година, у лето 

1813. године, Јоаким Вујић запо-
чео је традицију која се и да-

нас негује – ударио је темеље мо-
дерном српском театру. Прва пред-
става на српском језику, „Крештали-
ца”, одиграна је 24. августа 1813. годи-
не у Рондели, на највећој позоришној 
сцени у Мађарској тог времена.

Поводом 200. годишњице тог до-
гађаја, глумци Српског позоришта у 
Мађарској су, како је СНН већ писао, 
у августу посетили Ронделу код које 
су запалили свеће, однели цвеће и у 
читалачкој верзији одиграли комад 
„Чудо у Рондели” Радослава Златана 
Дорића, који ће премијерно бити 
приказан на званичној прослави јуби-
леја, 6. децембра у Народном позори-
шту у Будимпешти.

Указана могућност је од великог 
значаја за наше позориште, а за њу 
најпре треба захвалити Атили 
Видњанском, директору Народног 
позоришта у Будимпешти. Радослав 
Златан Дорић је комад „Чудо у Рон-
дели” написао 2004. године, искљу-
чиво за Српско позориште у Мађар-
ској. У њему се истичу све чињенице 
које су претходиле извођењу 
„Крешталице”, а представа приказује 
тадашње мишљење и ставове Српске 
православне цркве, српске заједнице 
и власти. Истакнути су и проблеми 
интелектуалаца, односно препреке 
на које су и тада наилазили они који 
желе да створе нешто ново. Кроз 

сценарио се прожима и цензура, која 
је у то време била заступљена, али и 
непрофесионалност глумачког ка-
дра. Редитељи комада су Лазар 
Пајтић и Милан Рус.

„Радослав Златан Дорић је не само 
велики писац, он је и велики познава-
лац театра”, рекао је за СНН Милан 
Рус, поводом разговора о припреми 
јубилеја.

„Препреке које се јасно виде у ње-
говом комаду, нас подучавају и те-
рају нас да се даље развијамо”, до-
дао је.

Глумачки тим у овој представи је 
шаролик. Од укупно дванаест глума-
ца, шесторо су гости из Србије (Се-
бастијан Губик, Мирјана Савин, Бра-
нислав Угиновић, Радован Зубац, Ми-
хајло и Олгица Несторовић), а друга 
половина су глумци из Будимпеште, 
добро познати овдашњој публици: 
Милан Рус, Зорица Јурковић, Тибор 
Ембер, Јосип Маториц, Бранимир 
Ђорђев и Ратко Краљевић.

Заједнички рад на прослави јуби-
леја је само још један корак даље у 
сарадњи овог театра са позориштима 

у матици. Гости из Сенте, Сомбора и 
Новог Сада се у Будимпешти осећају 
скоро као код куће, а исто смо чули и 
од овдашњих глумаца када је реч о 
њиховим гостовањима у Србији.

Тренутни репертоар СПМ-а чини 
двадесетак представа, али је ту и 
константна потреба за новим кома-
дима.

„Имајући у виду величину наше 
заједнице, морамо да будемо свесни 
тога да наши глумци нису у стању да 
глуме искључиво на српском језику. 
Ми играмо и представе на мађарском 
језику, али је то већином савремена 
српска књижевност са којом 
упознајемо мађарско већинско ста-
новништво”, каже Милан Рус.

Разлог што званични јубилеј није 
обележен званичније у августу је фи-
нансијске природе, али директор 
Српског позоришта верује да ће се 
ускоро побољшати материјални по-
ложај мањинских позоришта, која су 
тренутно сврстана у исти ранг са др-
жавним, што додатно отежава њихо-
ву ситуацију.

Тренутно нема довољно финан-

сијских, персоналних и инфраструк-
туралних средстава, па се самим тим 
не може остварити ни континуитет у 
оваквој структури.

„Позориште је скупа играчка, оно 
обухвата све врсте уметности”, рекао 
је Рус и додао да је за одржавање 
позоришта потребан тимски рад.

Карте за премијеру представе „Чу-
до у Рондели” могу се купити преко 
интернет странице Народног позори-
шта у Будимпешти, као и у свим аген-
цијама које продају позоришне улаз-
нице.

Данијела Тот

Историја се заиста понавља: после два века, једно 
српско позориште ће у Пешти своју представу 
извести на даскама највећег мађарског театра, 

где су пре наших актера глумили неки од 
најпознатијих драмских уметника

на овим просторима
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Награда Будимпеште Драгану Великићу

Певачко друштво које је 
током минулих година 
својим појањем много 
пута увеличавало 
световне и црквене 
свечаности српске 

заједнице у Мађарској, 
прославило је свог 

заштитника

Х ор који носи име „Свети Дими-
трије”, свог заштитника је све-
чано прославио прошле не-

деље, с обзиром да је празник свети-
теља овога пута „пао” у петак, дакле 
на радни дан. Свету архијерејску ли-
тургију служио је епископ будимски 
Лукијан, а саслуживали су будим-
пештански парох о. Зоран Остојић, 
старешина капеле и управник сту-
дентског дома при Богословском 

факултету у Београду о. Борис 
Сањић и ђакон Зоран Живић. Отац 
Остојић и ђакон Живић одржали су 
и свечане беседе поводом великог 
празника, односно имендана будим-

пештанског хора, саставље-
ног углавном од студената и 
сарадника Славистичке ка-
тедре ЕЛТЕ универзитета.

Хор, иначе, предводи гос-
подин Димитрије Стефано-
вић, дугогодишњи лектор 
српског језика на овој кате-
дри, који је и овога пута 
учествовао у појању током 
литургије. При крају бого-
служења пререзан је слав-
ски колач и благосиљано 
кољиво.

Светој архијерејској ли-
тургији присуствовали су у 
највећем броју ученици 
Српске основне школе и гим-
назије „Никола Тесла” у Бу-
димпешти, који су смештени 
у српским ђачким домовима 
у главном граду, затим њи-
хови васпитачи, поједини 
чланови црквене општине и 
други верници.

Д. Ј.

Свечаност у српској цркви у Будимпешти

Хор „Свети Димитрије” обележио имендан

На завршници 
тронедељне културне 
манифестације, гости 
Сегединаца били су 
књижевник Драгомир 
Дујмов и његов брат, 

историчар Милан Дујмов. 
Парастосом у српској 
цркви одата је пошта 
Милошу Црњанском, 

рођеном у Чонграду пре 
120 година

Т оком вечери коју су организова-
ле Сегединска српска заједница, 
Самоуправа Срба и Српска пра-

вославна црквена општина у том гра-
ду, у оквиру манифестације „Дани 
српске културе”, Драгомир Дујмов се 
представио својим најновијим делом – 
„Будимпештом српски знамен”. Својим 
причама он је Сегединце провео кроз 
Будимград, а потом им је говорио о за-
нимљивим личностима попут Саве Те-
келије, Ђуре Јакшића, Николе Тесле, 

Јована Дучића, Петра Добровића и 
других. Посетиоце је провео кроз про-
шлост и садашњост уткане у „српски 
знамен који се зове Будимпешта”.

Недалеко од главног града 
Мађарске налази се Адоњ, насеље 
које је некада красила богата српска 
прошлост. Данас у Адоњу живи мали 

број Срба, али сведочанства о богатој 
прошлости још увек постоје. Међу 
њима је и дело Милана Дујмова, који 
је на предлог тамошње Српске само-
управе написао „Историју адоњских 

Срба”. После промоције 
своје студије у Адоњу, он 
је искористио прилику да 
књигу представи и у Се-
гедину. Жеља му је била 
да и житељи града на 
обали Тисе стекну увид у 
српску прошлост Адоња 
и не забораве на чување 
старина, докумената и 
сведочанстава која гово-
ре о српском етносу.

Тронедељна манифес-
тација „Дани српске кул-
туре у Сегедину” приве-
дена је крају парастосом 
Милошу Црњанском, ве-
ликану српске и европске 
књижевности. Након бо-
гослужења у част нека-
дашњег Чонграђанина, 
пригодну беседу одржао 
је протонамесник Павле 
Каплан, парох сегедин-

ски. Сегединци су на тај начин обеле-
жили 120 година од рођења Црњан-
ског.

П. М.

Завршени Дани српске културе у Сегедину

Живи историјско памћење

У образложењу жирија стоји да је Великић у 
својим романима, преведеним на 15 језика, 
„непристрасно и уверљиво створио портрет 

мађарске престонице”

Г енерална скупштина Будим-
пеште доделила је српском пи-
сцу Драгану Великићу „Награ-

ду града Будимпеште”. До сада је 
пет Великићевих романа објављено 
у Мађарској, између осталих и 
„Руски прозор”, чија се радња дели-
мично одвија у Будимпешти, а за 

који је добио и Нинову награду. При-
знање ће бити уручено на свечаној 
церемонији поводом Дана града 17. 
новембра.

Великић је дипломирао на катедри 
за светску књижевност са теоријом 
књижевности на београдском Фило-
лошком факултету. Од 1994. до 1999. 

био је уредник издавачке делатности 
Радија Б92. Писао је колумне за 
„НИН”, „Време”, „Данас” и „Репортер”. 
Од јуна 2005. до новембра 2009. био 
је амбасадор Србије у Аустрији.

Недавно је словеначки издавач 
„Зракоглед” из Копра објавио Вели-
кићев роман „Дантеов трг” у преводу 
Урбана Белине, са опширним погово-
ром Драгане Бојанић-Тијардовић. По-
четком наредне године, у Словенији 
излази „Руски прозор” у „Едицији 100 
словенских романа.”

Д. Ј.
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СИРОТИЦА
Из куће у коју се тек била досели-

ла с родитељима, излази девојчица 
да се игра са децом окупљеном на 
улици. Деца је најпре чудно загле-
дају, а онда почињу да јој се смеју и 
упиру прстом у њене превелике ци-
пеле са штиклама и у прешироку по-
хабану блузу, очито из мајчиног ор-
мара.

„Ја немам своје, ми смо сиромаш-
ни”, каже она, трен пре него што ће 
заплакати.

Из групе јој прилази једна од де-
војчица у уредној лепој хаљиници и 
грли је. Сиромашна девојчица је, кроз 
сузе, упитно гледа.

„Ја немам мајку”, каже ова.

ОДЗИВ
Стала је и нагло се окренула, 

убеђена како је чула да неко дови-
кује њено име.

Човек са шеширом и у широкој 
кишној кабаници ишао је за њом, али 
тек на неких педесетак метара, теш-
ко да би га могла чути и да је то био 
он. Али никога другог у близини није 
било. Ослушкивала је. Чула је само 
снажно ритмично добовање кише о 
свој расклопљени велики кишобран и 
није могла да призна себи да јој се 
учинило. Човек је сад био близу, мо-
гла је да му, испод широког обода, 
назре читав доњи део лица. Био је 
риђ, видела је то по реткој свилен-
кастој бради. Осврнула се наоколо. 
Улица је била пуста и мрачна. Док је 
слушала како јој срце убрзано лупа, 
кренула је према њему. Давно још 
била је научила да је боље кад се 
страху крене у сусрет.

„Звали сте ме?”, упита га кад је 
стала пред њега, скоро изазивачки.

Подигао је поглед и насмешио јој 
се неизмерно благим плавим очима. 
Видела је да му испод шешира по ра-
менима пада дуга светла коса. И да 
је, упркос киши и хладноћи, бос.

„Не. Не још…”, рече јој само.
Тресак иза њених леђа натерао ју 

је да се муњевито окрене. Столетно 
стабло старог, већ давно натрулог 
храста, лежало је на стази којом је 
требало да прође. Гледала је у раз-
мрскану клупу под деблом, са ужа-
сом замишљајући како је то могла да 
буде она.

Окренула се да се захвали нехо-
тичном спасиоцу, али њега више 
није било. Само је на месту где је до 
малочас био остао траг босих сто-
пала. 

Најбоље се осјећам међу једнос-
тавним људима пред којима могу да 
одбацим своје оклопе, да заборавим 
комплексе и опрезност, с којима могу 
да се смијем, да кажем све што ми-
слим, не плашећи се да ће ме погрешно 
схватити. Срећом, има таквих људи 
и ја им се увијек необично радујем.

Меша Селимовић

Боривој Рус:

И Чонград чува Црњанског
Преци Црњанског су се са југа Србије још у XVII 
веку доселили у Банат. Истраживања су показала 
да породично име Црњански потиче, или су га 

добили по насељу Црња

В еликан српске и 
светске књижевнос-
ти, Милош Црњан-

ски, рођен је у Чонграду 
у Мађарској, у градићу о 
којем у својој другој књи-
зи „Сеобе” између оста-
лог пише: „Било једном 
једно краљевство, у срцу 
Европе, које се звало Хун-
гарија. У том краљевству 
текле су воде богате ри-
бом, а дуж тих река прос-
тирале су се бескрајне 
зелене равни. Лети су се 
те равни претварале у 
жарке пустиње, а зими у 
ледено море прекривено 
снегом.” У тој Хунгарији 
је 26. октобра 1893. годи-
не рођен Милош Црњан-
ски.

Градић Чонград на 
десној обали Тисе, на 
ушћу Тиса-Кереш (Криш), 
у раном средњем веку 
утемељили су Словени, 
преци Срба, који су му 
дали назив Чарниград. У 
близини су Мађари 896. 
године, предвођени 
кнезом Арпадом, прешли 
Тису у продору према средњој Евро-
пи. У Опустасеру јужно од Чонграда, 
када су Мађари већ населили Панон-
ску низију, Арпад први мађарски вла-
дар, сазвао је Земаљски сабор на 
којем је седам предводника мађар-
ских племена склопило Уговор запе-
чаћен њиховом крвљу. Од тада је 
Чонград угарско насеље, а Угарска је 
1001. године постала краљевство ка-
да је крунисан Сент Иштван (Свети 
Стефан), први краљ Угарске.

Током XV и XVI века, после пада 

српских земаља под Туркe, српско 
племство се досељава у Угарску, до-
бија велике поседе и са собом дово-
ди српски народ како би се заштити-
ли од заједничког непријатеља. Сва-
како треба истаћи долазак деспота 
Ђурађа Бранковића. Када је велик 
део Угарске био под турском влашћу, 
Чонград постаје нахија са стационар-
ним гарнизоном. У саставу гарнизона 
налазе се и Срби православци, а по-
ред њих у граду има трговаца и за-
натлија, али и сељака.

Велики рат, вођен између хришћа-
на и Турака (1689–1699), донео је ве-
лике промене и у Панонској низији. 
Великом сеобом Срба, под вођством 
Арсенија III Чарнојевића, на обалама 

Дунава стварају се срп-
ска насеља. Године 1701, 
успостављањем Потиске 
војске, десет хиљада Ср-
ба насељава се поред 
Тисе, па тако поново и у 
Чонград. Деценијама су 
српски војници бранили 
Хабсбуршку границу и 
учествовали у ратовима. 
Одлуком Марије Тере-
зије 1741. године укинута 
је Потиска војна грани-
ца, иако су постојале 
молбе упућене Бечком 
двору да војна граница 
остане.

Један део Срба се пре-
селио у Банат, а већи део 
на позив Руске царице Је-
лисавете Петровне у Ру-
сију да тамо бране гра-
нице. Све што су имали 
носили су са собом, а но-
ви завичај су нашли на 
реци Тјасмин, притоци 
Дњепра, где су основали 
своју Нову Сербију. На 
старим картама Русије 
постоје имена српских 
насеља као што су Ча-
над, Печка, Сомбор, Су-
ботица, Вуковар, Земун, 

Сента, Надлак, Чонград и друга. Го-
дине 1764. Катарина II укида Нову 
Сербију, националну школу и цркве. 
Мењају се и имена, па тако Чонград 
добија име Андрусивк, а 1928. годи-
не Велики Андрусивк. Може се рећи 
да је то значило да су Срби као на-
род нестали, а мали број њих се 
враћа или покушва да се врати у 
Сербију. Остали су се асимиловали 
са тамошњим живљем због вере и 
сличности језика.

У Чонграду на обали Тисе такође 
више није било Срба, остала су само 
нека презимена и неки обичаји који 
су говорили о томе да је „био један 
народ, звали су се Срби” (Милош 
Црњански). Догађало се да се неки 
српски чиновник ипак запосли, па је 
тако Милошев отац, Тома Црњански, 
стигао у Чонград за бележника 
Среског суда, и то из општине 
Шурјан.

Презиме Црњански су до краја 
XIX века користили на „старославен-
ски начин”; да би се лакше изговара-
ло говорили су Церњански или 
Черњански. У мађарским докумен-
тима коришћено је и Цзрнјански 
(Czrnjanszki), које је остало и у 
сећању грађана у Чонграду. Његова 
мајка, друга жена Томе Црњанског, 
Марија Вујић, после Милоша је ро-
дила још троје деце која су нажа-
лост кратко живела.

„Мајка ми је причала да су Мађари 
у Чонграду најбољи и најпоштенији 
људи на свету”- каже Црњански.

Стан који је отац закупио од Ђерђа 
Херингера био је двособан и налазио 
се у унутрашњем дворишту зграде 
на Тргу Св. Тројице, Сентхаромшаг 
број 27.

(Наставак у следећем броју)

А КАКО САМ СЕ РОДИО ЈА?
У свом роману „Дневник о Чарнојевићу” писац овако описује догађаје 

око рођења и крштења:
„Топови грувају. Неко слави рођендан. А како сам се родио ја? Отац ми 

беше певао песме, лепио банке тамбурашу на чело. Целу ноћ је по цичи зи-
ми насред завејаног трга, стајала гомила народа око ватре и чекала да 
сване, да бира посланика. Кажу, сутрадан је морао оставити своју сребром 
оковану пушку и пса, своје дебела натароше, и отићи негде далеко на Ти-
су. Кажу тамо је пискарао цео дан, а ноћу банчио, пијаног су га на санка-
ма довозили кући. Тек после пет година родио сам се ја. Причали су о не-
ким селима што су горела и о неким људима са црвеним фесовима што су 
једнако клали и убијали. Једно вече су ми причали како се набада на ко-
лац. Кажу много сам тад плакао”.

„Кад беше пети дан требало је дете крстити у име Оца и Сина и Свето-
га Духа. Пођоше дакле, по снегу и вихору у саоницама. Кажу, ни сузу 
пустио нисам. На Тиси су нас вијали вуци, а лед је почео под нама да 
пршти. Крстили су ме негде далеко у некој старој грчкој цинцарској цркви. 
Мати ми плакала. Отмена једна племенита дама што је требала да ме крс-
ти није дошла. Можда је уплашише вуци. И тако, јер чекати се није могло, 
узеше једног православног човека, црквењака, по имену Божура. И он су-
зан због почасти што га изненада стиже држаше ме под водом светом и 
плакаше, јер није имао ни пребијену пару да дете дарива. Богати Цинцари 
и лепе Гркиње, које су се радо сећале српских ђака, сетише се и мога оца 
и позваше нас у своје куће. А свуд у снегу белеле су се наше празне, ста-
ре и остављене цркве. Но, моја мати поносита и горка одбила је презриво 
позиве и ми смо поново јурили по завејаној реци измичући од урлика ву-
кова.”
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15. новембра 1976. – Умро је српски глумац 
Миливоје Живановић, првак Југословенског 
драмског позоришта.

16. новембра 1912. – Почела је Битољска 
битка у Првом балканском рату у којој је срп-
ска војска 18. новембра потукла турску Вар-
дарску армију Зеки паше.

16. новембра 1914. – Почела је Колубарска 
битка, највећа коју је 
српска војска водила у 
Првом светском рату. 
Битка је завршена 15. де-
цембра победом српске 
војске над аустроугар-
ским трупама под ко-
мандом генерала Поћо-
река који је био при-
сиљен да се повуче из 
Србије. Изузетне заслуге 
за победу у бици, у којој 
је заробљено око 43.000 
аустроугарских војника, 
имао је генерал Живојин 
Мишић.

16. новембра 1918. – 
После пропасти аустро-
угарске монархије у Пр-
вом светском рату, 
Мађарска је проглашена 
независном републиком.

17. новембра 1989. – У једној од највећих 
рударских несрећа у Србији, у јами „Морава” 
Алексиначких рудника угља погинуло је 90 ру-
дара.

17. новембра 1996. – У другом кругу локал-
них избора у Србији, коалиција опозиционих 
партија „Заједно” је победила у највећем броју 
великих градова, укључујући Београд, Ниш, 
Нови Сад и Крагујевац.

20. новембра 1847. – Умро је српски писац, 

преводилац и глумац Јоаким Вујић, отац срп-
ског позоришта, оснивач и директор „Књажев-
ско-сербског театра” у Крагујевцу (1833).

20. новембра 1863. – Рођен је српски писац, 
естетичар и књижевни критичар Богдан Попо-
вић, члан Српске краљевске академије, један 
од оснивача „Српског књижевног гласника”.

20. новембра 1873. – Два града на десној и 
левој обали Дунава, Будим и Пешта спојени су 
у један и формирали мађарску престоницу Бу-
димпешту.

20. новембра 1940. – 
Други светски рат: 
Мађарска, Румунија и 
Словачка придружиле 
су се силама Осовине. 
Четири године касније 
савезничка Контролна 
комисија дала је дозво-
лу за пресељење шест 
милиона Немаца из 
Аустрије, Пољске и 
Мађарске у Западну Не-
мачку.

21. новембра 1869. – 
Рођен је српски правник 
и историчар Слободан 
Јовановић, професор 
Београдског универзи-
тета, председник Српс-
ке краљевске акаде-
мије, најзначајнији срп-
ски правни писац и те-

оретичар државе у 20. веку.
21. новембра 1995. – Након тронедељних 

преговора, у војној бази Рајт Петерсон у аме-
ричком граду Дејтон председници Хрватске, 
Босне и Херцеговине и Србије, Фрањо Туђман, 
Алија Изетбеговић и Слободан Милошевић па-
рафирали су мировни споразум којим је окон-
чан рат у Босни. СР Југославија је била под 
економском блокадом 1.253 дана (од 31. маја 
1992). 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. + 36 30 477 82 33 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

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 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

Имејл: ortodox.diocese@serb.t-online.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

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

Јоаким ВујићЈоаким Вујић

Албертова мајка 
Паулина, у Милану, до 
које је стигао глас о 
великој љубави њеног 
сина „према оној жени-
књизи”, није имала 

разумевања за лепоту 
њихових заједничких 

тренутака

У јесен 1899. године, Милева је по-
ложила прелазни дипломски ис-
пит с просечном оценом 5,05, а 

из физике добила је 5,5, као и Алберт 
годину дана раније. Када није био на 
предавањима, млади пар је најрадије 
боравио код Милеве у пансиону, а да 
би јој био што ближе, Алберт је изнај-

мио собу у оближњој Унион 
улици. Из писама које су Ми-
левине другарице слале 
својима, видљиво је да су 
њих двоје код Милеве често 
пили кафу. Он је пушио, а 
она је припремала јело, нај-
чешће кобасице из пакета 
које су јој слали родитељи.

У недатираном, огорче-
ном писму Албертовој тетки 
Хелени Кауфлер, коју је чес-
то виђала у Цириху, Милева 
пита:

„Сматрате ли да ме она 
(Паулина, Албертова мајка) 
уопште не трпи? Да ли ми се 
у Вашем присуству изруги-
вала? Знате, на тренутак сам 

себи изгледала потпуно бедна, али 
сам се тешила, јер је најважнија осо-
ба (Алберт), као што знамо, друга-
чијег мишљења и кад ми он описује 
лепе слике будућности, ја заборавим 
сву ону беду”.

У наредном писму из Цириха, да-
тираном 9. марта 1900. године, Миле-
ва обавештава Хелену да је преболе-
ла Паулинино ругање и да су дан ра-
није прославили Албертов 21. рођен-
дан. У том писму, она наводи да је 
професор Вебер прихватио њен 
предлог за дипломски рад и да је 
„чак био њиме веома задовољан”.

„Много се радујем истраживањи-
ма која ме чекају с тим у вези, а Ал-

берт је такође за себе 
изабрао занимљиву тему”, 
пише Милева.

Усмени дипломски испити 
на одељењу 6-а, које су по-
хађали Милева и Алберт, 
одржани су 27. јула 1900. 
Ајнштајн је добио оцену 
4,91, а Милева 4,0. Претпо-
ставља се да ћутљивој и по-
вученој Милеви није одгова-
рало да усмено полаже ис-
пите. Из дипломског рада 
Алберт је од могућих 24 до-
био 18, а Милева 16 поена. 
Уследило је још непријат-
није изненађење из теорије 
функција. Милева је добила 
најнижу оцену од свих коле-
га (само пет поена) што је 

њен просек оцена знатно покварило и 
због тога, једина у разреду, није до-
била диплому.

Постоје мишљења да проблем, 
заправо, није био у Милевином не-
знању већ у схватању професора те-
орије функција, Минковског, да жене 
немају шта да траже на Политехни-
ци.

Почетком августа 1900. године, на 
Државној политехничкој школи у Ци-
риху подељена су коначна сведочан-
ства. У њима, Албертов просек оцена 
је 4,7, а Милевин 4,7. Међутим она, за 
разлику од Алберта, није добила ди-
плому.

(Крај фељтона)

Све мистерије Милеве Марић-Ајнштајн (9)

Љубав је цветала, упркос мајчиној бризи

ХИЉАДУ ПОЉУБАЦА ГОСПОЂИЦИ
Чим је дала дипломски испит, 27. јула 1900, Милева је отпутовала у Каћ, 

а Алберт у швајцарско сеоце Мелхтал, са мајком Паулином и сестром 
Мајом. У писму Милеви описао је разговор са мајком:

– Она ме сасвим безазлено упитала: „Шта ће бити са Доксерл?”
– Биће ми жена – одговорим ја исто тако безазлено.
Мама се бацила на кревет, зарила главу у јастук и заридала.
– Упропастићеш себи будућност, она није прилика за пристојну породи-

цу. Она је једна књига као и ти, а теби треба жена. Када ти напуниш 30 го-
дина, она ће бити стара вештица!

Пошто је Милеви верно пренео дијалог са мајком, Алберт је на крају 
писма додао:

– Када бих опет, што пре, могао да будем са тобом у Цириху, благо 
моје! Хиљаду пута те поздравља и љуби твој Јохонесл.

Цирих с почетка двадесетог века
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 Кухињски сунђер
Исти предмет који уклања остатке 

хране с вашег посуђа најпрљавији је 
у целом домаћинству, потврдило је 
истраживање „НСФ Интернешанала”, 
јавне здравствене организације. Ис-
траживањем су на кухињском сунђе-
ру пронашли трагови бактерија и то 
на 75 одсто тестираних сунђера. Бак-
терије се размножавају у влажном и 
топлом окружењу, а сунђери који 
имају шупљикаву текстуру су врло 
погодни за то.
 Тастатура рачунара
Познато је како тастатуре садрже 

више бактерија од WC шоље. Истра-
живање из 2008. године коју је спро-
вела једна британска фирма укључи-
ло је 33 рачунара и пронашло 
забрињавајуће резултате. Један од 
рачунара садржаваo је 150 пута више 
бактерија од дозвољеног нивоа. Раз-
лог овоме лежи у чињеници да већи-
на људи једе уз тастатуру, а такође, 
често већи број људи користи један 
рачунар. Ни даљински управљачи ни-
су најсигурнији – друго је истражи-
вање потврдило како готово 60 одсто 
даљинских управљача садржи бакте-
рије.
 Чаршави
Истраживање компаније „Крам-

пекс” из 2012. године показало је ка-
ко око 26 одсто особа спава на чар-
шавима које перу само једном ме-
сечно. Додатних 13 одсто испитаника 
признало је како су спавали на чар-

шавима који су имали мрље 
од зноја и флеке. Чаршави 
на којима спавамо удружују 
се с прљавштином нашег те-
ла, а нечистоће остављају и 
животиње које спавају на 
кревету, поред својих влас-
ника.
 Теписи
Теписи се дуго повезују с 

повећаним ризиком од раз-
них обољења, астме и алер-
гија. Истраживање објавље-
но у часопису „Индор Ер” от-
крило је како, кадгод особа 
уђе у простор у којем се на-
лази тепих, 35 милиона бак-
терија проструји ваздухом. 
Иако је већина тих бактерија 
безопасна и није заразна, 
сасвим је друга ствар с хра-
ном и пићем које падне на 
под.
 Даске за сечење
„Донофрио” истражи-

вање о бактеријама утврди-
ло је како на даски за се-
чење остаје у просеку 18 од-
сто бактерија. Ако даску не 

очистите темељно након коришћења, 
бактерије се скупљају и долазе у 
контакт с храном коју после припре-
мате – сировим месом, воћем и по-
врћем.
 Сливник
Након кухињског сунђера, сливник 

је друго место у домаћинству на 
којем се налази највећа количина 
бактерија. Истраживања су показала 

како су се бактерије налази-
ле на 45 одсто тестираних 
сливника, јер влага погодује 
њиховом размножавању.
 Кваке на вратима
Због сталног улажења и 

излажења из просторије, 
кваке на вратима садрже ве-
лику количину бактерија, 
једнако као и славине и дрш-
ка од рерне, које често доти-
чемо.
 Платнене врећице
Иако доприносе очувању 

околине, врећице које може-
те да користите више пута, 
ако их правилно не очистите, 
могу да заразе храну. Број 
бактерија се повећава ако у 
те исте врећице стављате 
одећу за теретану или веж-
бање, књиге или ципеле. Иа-
ко се прањем број бактерија 
смањује за 99,9 одсто, истра-
живање које је спровео 
„Американ Кеместри Каун-
сил” показало је како само 
три одсто корисника пере 
своје врећице након ко-
ришћења. 

Када се разболите, склони сте да окривите колеге 
или случајне пролазнике који су вам „пренели” 

вирус и заразили вас. Кривац се, можда, може наћи 
и у вашем дому – на тастатури, даљинском 
управљачу или сунђеру за прање судова

Предмети и места у стану са највише бактерија

Сунђери и тастатуре – легла могуће заразе

В ративши се из Француске у Бају 
помишљао је да оснује породи-
цу. Тој замисли је највише 

допринео сусрет са Паулином Арад-
ски из Суботице која је одбила њего-
ву љубав. Слично је прошао и са Лин-
ком Стојановић коју у свом дневнику 
назива „сунцем из Кикинде”.

Није случајно што се Атанацковић 
поново враћа теми пролазности. У 
болећиво сентименталној причи „Ру-
кавица” његов главни јунак због неуз-
враћене љубави латио се отрова и ти-
ме себи прекраћује муке. Прочитав-
ши ову новелу Ђура Даничић није мо-
гао да сакрије разочарање, па је имао 
и јетке опаске: „Све је извештачено 
од почетка до краја, усиљено је да је 
непријатно читати је…”.

Богобој је желео да побегне од 
судбине. Путовао је по великим ев-
ропским градовима одакле је слао 
своје путописе београдским „Срб-
ским новинама”. Препун утисака ре-
шио је да се настани у „српској Ати-
ни”. Извесно време био је лични се-
кретар бачког владике Платона Ата-
нацковића. О том периоду у једном 
писму овако говори: „Дан у послу, а 
вече доста пута и ноћ у весељу про-
водећи, нема ниједне отменије Срп-
киње којој нисам представљен. Ја ни-
сам никад тако задовољан био као у 
Новом Саду”.

Вративши се у свој родни град 
1852. године посветио се адвокатури 
и све више радио на свесци „Пу-

пољци” у којој ће бити објављен дру-
ги део романа „Два идола”. Упућивао 
је бројна писма новосадском штам-
пару, господну Медаковићу, у којима 
га је подсећао да не заборави набави-
ти квалитетан папир и да цена „Пу-
пољака” не сме бити већа од 30 
крајцара. Можда тих месеци и није 
толико помишљао на пролазност, али 

се догодило да је Атанацковићеву 
новелу „Нанка” исте године почео да 
објављује и загребачки „Невен”, којег 
је издавао Мирко Боговић.

Лета Господњег 1855. венчао се са 
Маријом Давидовић, родом из Буди-
ма. Она ће му подарити два сина, од 
којих ће га само један надживети.

Свега три године је провео у браку. 

„Госпођа Судбина” је, прочитавши све 
приче које је за свога кратког живота 
написао, закуцала на врата бајског 
адвоката. Госпођа Марија је забрину-
то приметила како њен вољени су-
пруг све чешће постаје избирљив. Сва 
она јела која је до тада Богобој обо-
жавао сада је безвољно виљушком 
превртао по тањиру. На његовом лицу 
примећивала је неуобичајено бледи-
ло. Кашаљ га је све више сламао; 
ушуњао се у њихову ноћну постељу и 
више није желео да је напусти. Бого-
бој је био свестан да ће га покосити 
иста болест као и његовог пријатеља 
Бранка Радичевића са којим се раније 
виђао.

Дан пред смрт зажелео се ви-
нограда. У дебелом хладу раскошног 
ораха, са прекидима због учесталог 
кашља, казивао је стихове Бранка 
„Кад млидијах умрети”.

Да ли је целог живота свесно при-
зивао смрт која је дошла по њега у 
32. години живота? Одговор на ово 
питање никада нећемо добити. У 
протоколу мртвих бајске Светонико-
лајевске цркве месни парох је гуш-
чијим пером забележио: „Года 1858, 
М(есе)ца Августа 28. д(а)на Престави-
сја раб Божији Тимотеј Атанацковић 
заклети Адвокат, член Комитета, жи-
тељ Бајски с надлежашчим исповје-
данијем причашченијем поживе во 
брацје же 3 љет, и погребен дне 30. 
М(есе)ца Августа о. г. в обшчем 
горњем гробље зиданој крипте чрез 
нас Аркадија Николића (пароха 
Бајског) Никола Николић.”

Драгомир Дујмов

Када је 1848. запуцала прва пушка, Богобој 
Атанацковић је одмах прешао у Беч, а одатле у 
Париз, где поприма многе француске манире

и начин одевања

Бајске легенде (14)

Човек који је хитао да сустигне време
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mes) познати су широм света. Мађар-
ској публици ће представити своје 
вештине и храброст, кроз вратоло-
мије које су најсличније дисциплини 
„слободни стил” у мотокрос такми-
чењу. Велика снежна скакаоница и 
залетиште изграђено је специјално за 
њихов наступ. Она је висока 30 мета-
ра, док је њено залетиште дугачко 
100 метара.

Такмичари, који углавном долазе 
преко океана и из Северне Европе, 
спремни су да пред мађарском пуб-
ликом демонстрирају своје умеће. За 
оне који прате овај екстремни спорт, 
следећа имена су довољан разлог за 
узбуђење: Џо Парсонс (Joe Parsons), 
Кори Дејвис (Cory Davis), Кортни Хан-
герфорд (Kourtney Hungerford), Ал-
ес Розман (Ales Rozeman), Јури Сави-
оз (Jure Saviozz), Андерс Ериксон 
(Anders Eriksson). Након њиховог 
наступа следи велика Фриџ-журка.

Мађарска престоница је позната и 
по дугој сајамској традицији која се 
негује и унапређује. Посетиоци могу 
да погледају опрему за све зимске 

спортове: скијање, санкање, клизање 
итд. На сајму ћете моћи да пронађе-
те све, од одела до путних торби 
које стандардно прате зимске спор-
тове. У оквиру Фриџ-фестивала ће 
бити изложени најпознатији брендо-
ви са понудом за читаву породицу. 
Биће присутне и све значајније ту-
ристичке агенције са својом пону-
дом.

Софија Фалукези (Faluközi Zsófi a), 
директор овог дешавања, је рекла: 
„Организујући заједно Фриџ-фести-
вал и Шоу на снегу (Snow Show) мо-
жемо да понудимо ванредно зани-
мљив и узбудљив програм, могућ-
ност куповине и забаву за све генера-
ције, што је овде у јесењем периоду 
највећи догађај зимског спорта”.

Гости Фриџ-фестивала ће моћи 22. 
новембра да присуствују рођендан-
ској журци фирме БиПи Клотинг (BP 
Clouthing), jедног од најпопуларнијих 
брендова у Мађарској тзв. уличне мо-
де.

На журци ће наступити неки од 
најпознатијих мађарских бендова: 

Панани Масиф (Punanny Massif), 
Ајри Мафија (Irie Maffi a), Акездет 
фиаи енд Брејнс (Akkezdet Phiai and 
Brains). Чланови бендова ће уједно 
бити и манекени и презентери ове ко-
лекције.

Фриџ-фестивал је сјајна и једин-
ствена прилика да будете у току са 
најновијим и најзанимљивијим новос-
тима на пољу зимских спортова и пра-

теће опреме. Фестивал прате 
и најактуелнији извођачи из 
света музике и добре журке. 
Од мађарских извођача 
учешће су потврдили Хошок 
(Hősök), Белга (Belga), ПАСО 
(PASO), Мери Попкидс (Mary 
Popkids), Гангста Золи и Кар-
тел (Ganxsta Zolee és a 
Kartel), као и Карбонфулс 
(Carbon fools).

Што се представника ин-
тернационалне музичке 
сцене тиче, за добру атмос-
феру биће задужени: Пол 
Калкбренер (Paul Kalk-

brenner), најатрактивнији гост, 
најзначајнији ди-џеј и продуцент ев-
ропске техно сцене, Ди-џеј Вајр (DJ 
Wire), Даб Еф-Икс (Dub FX), Пенду-
лум и Фристајлерс (Pendulum and 
Freestylers), Доктор Пи и Крафти 
Емси (Doctor P& Krafty Mc), Гранд-
мастер Флеш (Grandmaster Flash).

Понуда хране и пића, такође, ће 
бити на врхунском нивоу. Сви гурма-
ни ће моћи да пронађу разноврсне 
специјалитете, који ће бити служени 
уз врхунска пића.

Организатори најављују и низ изне-
нађења, која ће остати тајна до самог 
почетка фестивала.

Катарина и Ренато

ФЕСТИВАЛ

Фриџ фестивал
(Fridge festival)

Након паузе од годину дана 
највећи зимски фестивал у региону 
поново се враћа у главни град 
Мађарске. Ове године Фриџ-фести-
вал је најављен за период од 21. до 24. 
новембра. Ради га екипа која је заду-
жена за Волт-фестивал, Балатон Са-
унд фестивал и Сигет фестивал, који 
је један од највећих и најзначајнијих 
у Европи. Медији објављују да је уло-
жено много труда и средстава да 
Фриџ-фестивал буде подједнако ус-
пешан. Место одржавања је главна 
хала сајма „Хунгекспо” у Будим-
пешти, који је партнер на овом 
пројекту.

Паралелно са Будимпештом и глав-
ни град Аустрије је домаћин Фриџ- 
фестивала, тако да се он одвија исто-
времено у обе европске престонице.

Све указује на чињеницу да је у 
припреми прави спектакл године.

Спортски део програма обухва-
тиће фантастични такмичарски шоу, 
а посебно ће се обрадовати љуби-
тељи мото-спорта. Гледаоцима ће 
своје вештине и акробатику предста-
вити возачи сноу-мобила марке Ски-
до (Skidoo), једне од најзначајнијих 
фирми која се бави производњом 
ових „мотора на скијама”. Возила која 
ће публика имати прилику да види, 
направљена су специјално за овакве 
прилике. Возачи Икс-гејм тима (Х-ga-

Ђ аци сва три одељења деветог 
разреда, заједно са заменицом 
директора Ксенијом Сушић-

Марков, професорима Изабелом 
Данко, Ериком Котхенц, Миланом и 
Драгомиром Дујмовом, 6. новембра
су најпре застали код гостионице 
„Код златног јелена”. О том некада-
шњем месту окупљања српских књи-
жевника забележено је:

„Сима Игњатовић, гостио-
ничар, брат од стрица бу-
дућег писца првог реа-
листичког романа у нас, 
сањарио је о томе да се јед-
ног лепог јутра пробуди у 
Призрену. Међутим, ваљало 
је причекати на остварења 
тога сна. И то подоста приче-
кати. То вечито ишчекивање 
Сима је ублажавао будим-
ским вином које је точио ис-
кључиво у чаше са урезаним 
мотивом српског грба. Друк-
чије није пио – забележио је 
о њему Јаков Игњатовић.”

Професор књижевности 
Драгомир Дујмов прочитао 
је још један одломак из 
своје књиге „Будимпештом 
српски знамен”, који говори о 
боравку Вука Караџића у Бу-
диму.

„Заслугом Стојана Д. Вујичића 
испред гостионице ‘Код златног јеле-
на’ 1987. године постављена је биста 
Вука Караџића, рад вајара Небојше 
Митрића.

Вук загледан у здање бившег 
састајалишта српских књижевника 

озбиљно и постојано посматра остат-
ке некадашњег Табана и мада не го-
вори о томе, као да се у тишини при-
сећа давно минулих дана. У Будим га 
је међутим, најчешће невоља дово-
дила. Први пут је Вук у Будим дошао 
уз помоћ Марије Станисављевић и то 
због болесне ноге. У пролеће 1810. го-

дине још се надао да ће му лековите 
топлице будимских брда излечити 
згрчену леву ногу. Уместо оздра-
вљења, срео је пријатеља од којег се 
више није одвајао. Овде је први пут 
опасао штулу и она га је пратила на 
свим путовањима које му је судбина 
наметнула.

Када је због несмотрено изговоре-
не реченице младог лекара средином 
марта 1814. године побегао из Беча, 
одушак је нашао у Будиму. Нико му 
овде није претио да ће му одсећи но-
гу. На путу за Будим заболеле су га 
очи и бол ће га мучити два пуна месе-

ца. Будим је имао и своје до-
бре стране. Вук је ту упознао 
учитеља Луку Милованова 
са којим ће делити квартир.

Вук је Луку наговорио да 
допуни и преправи свој ‘Опит’ 
из којег су неки листови од 
рукописа подерани, неки 
упр љани (н.п. он завијао у њи 
кобасице или печено месо), а 
неки сасвим изгубљени – за-
писао је на једном месту Вук.

У Будиму ће упознати и 
Јосифа Миловука са којим 
ће дуго година друговати. У 
Пешти упознаје и студенте 
Пештанског универзитета: 
Димитрија Давидовића, Ди-
митрија Фрушића и Саву 
Мркаља са којима ће се доц-
није дописивати и чешће по-
сећивати.”

Три ученика су положила венац 
који је био украшен српском тро-
бојком. Потом су ђаци кренули пре-
ма крсту, који обележава место бив-
шег српског гробља. Та том месту је 
професор историје Милан Дујмов го-
ворио о историји Табана.

Д. Д.

Ученици и наставници Српске гимназије „Никола 
Тесла” у Будимпешти су, по традицији, на дан 
рођења Вука Стефановића Караџића обишли 

споменик подигнут у част реформатора српског 
језика и положили венац

Традиционални знак пијетета српских ђака

Положен венац крај Вукове бисте
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Примају се понуде за изградњу тунела кроз Ал-
пе. Каже Рус:

– Наша понуда је две милијарде евра, копаћемо 
са две стране и гарантујемо да ћемо се срести на 
средини у пет метара разлике.

Американац:
– Наша понуда је такође две милијарде. И ми 

ћемо копати са две стране, али гарантујемо да ће-
мо се срести на средини у два метра разлике.

Босанац:
– А наша понуда је две и по милијарде евра. И 

ми ћемо копати са две стране, али не гарантујемо 
да ћемо се икако срести на средини. Али зато ће-
те имати два тунела!


Ухватио полицајац Перицу како обија трафику и 

приводи га. Перица не зна како да се извуче па 
смисли једну превару:

– Молим те, чика полицајче, могу ли да идем да 
купим пљескавицу?

– Иди, али одмах да се вратиш!
И Перица оде и не врати се. Другог дана поли-

цајац опет ухвати Перицу како краде јабуке и при-
веде га по други пут. Перица каже:

– Молим те, чика полицајче, могу ли да идем да 
купим пљескавицу?

– Е, сада ја идем да ти купим пљескавицу, а ти 
седи ту!



Млади пар несрећним случајем страдао пре 
венчања. Стигли они у рај, па питају Светог Петра 
да ли би могли некако да се венчају, јер се много 
воле.

Свети Петар им рече да се нико до сад није вен-
чавао у рају, али ако су сигурни да то желе нека 
оду код Бога.

И одоше они код њега, испричају му све, али ка-
же Бог да сачекају неких 5 година и тек онда да му 
се јаве.

Прође пет година, они поново код Бога, али он 
рече да чекају још пет година и биће све готово.

Ево и њихове десете године у рају, одоше код 
Бога и он им рече:

– Биће венчања, ја частим све!
Живеше они неких годину дана у браку, али по-

чеше свађе и одоше опет код Бога да му кажу да 
желе развод.

Бог ће на то:
– Требало ми је десет година да нађем попа у 

рају… Шта мислите колико ће ми требати да 
нађем адвоката?!


Отишао мали Перица са оцем у зоолошки врт, па 

га пита:
– Тата, има ли овде рода?
– Наравно, а зашто питаш?
– Па, да видим да ли ће ме нека препознати!


Стари Пироћанац, угледни произвођач вина, на 

самрти се тихим и дрхтавим гласом обраћа својим 
синовима:

– На крају свог живота открићу вам једну вели-
ку тајну. Вино се може правити и од грожђа!

Информације за страницу „Инфо”Информације за страницу „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.huшаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива на 
своју нову премијеру

Радослав Златан Дорић:

ЧУДО У РОНДЕЛИ
Позоришни комад, веома патриотичан, титлован на 

мађарски језик, написан у лето 2004: Бачко Градиште – 
Београд – Будимпешта. Радња се дешава у касно 
поподне и вече 24. августа 1813. године, на сцени 

Мађарског позоришног друштва, у будимпештанској 
„Рондели”.

Лица:
Јоаким Вујић, учитељ и списатељ – Милан Рус
Иштван Балог, славни мађарски глумац и писац –

Јозо Маториц
Јулијана Балог, његова сестра, глумица –

Олгица Несторовић
Тома Фехир, сценичар, глумац и музичар –

Тибор Ембер
Отац Лазар, свештено лице из Сентандрејске епархије –

Бранислав Унгиновић
Милован Видаковић, српски романописац –

Михајло Несторовић
Г-ђа Каталин, цвет гражданства српског у Пешти – 

Мирјана Савин
Екатарина Давидовић, главна глумица –

Зорица Јурковић
Јанош, представник Магистрата – Радован Зубац
Петар Трифић, ђак, глумац у представи –

Себастијан Губик
Јефтимиј Стојадиновић, ђак, глумац у представи 

– Ратко Краљевић
Стефан Дилбер, глумац у представи –

Бранимир Ђорђев
Режија: Милан Рус и Лазар Пајтић
Уметнички секретар: Ева Шишковић

Техничар тона: Богдан Сабо
Техничар расвете: Лајош Мезеи

Асистенти режије: Катарина Бачи, Ноеми Борбељ,
Тибор Прагаи

Драматург: Петар Милошевић
Композитор: Габор Ленђел

Декор и костими: Весна Радовић-Дорић
Продаја карата:

Nemzeti Színház, 1095 Budapest, IX Bajor Gizi park 1.
Тел: 1-476-6868

INTERTICKET, www.jegymester.hu, www.ticketportal.hu

ЗАХВАЛНОСТ
По завршетку манифестације „Месец српске културе” 

у Мађарској, организатор овог догађаја, Културни и до-
кументациони центар Срба у Мађарској, има потребу да 
се захвали свим институцијама, организацијама и удру-
жењима који су на неки начин помогли у његовој реализа-
цији.

Захваљујемо се: Министарству културе и информи-
сања Републике Србије, Министарству људских ресурса 
Мађарске, Канцеларији за сарадњу са дијаспором и Ср-
бима у региону Владе Републике Србије, Амбасади Репу-
блике Србије у Будимпешти, Амбасади Босне и Херцего-
вине у Будимпешти, Српској православној црквеној опш-
тини у Будимпешти и Печују, Српском позоришту у 
Мађарској, српским народносним самоуправама у Пе-
чују, Мохачу, Сегедину, Десци, Батањи, Сантову, Ловри, 
Помазу, Калазу, као и Српској самоуправи у Будимпешти, 
српским народносним самоуправама у петом и шестом 
кварту Будимпеште, Српској основној школи у Батањи, 
СОШИГ „Никола Тесла” у Будимпешти, Удружењу 
уметника „Круг”, удружењима за очување српске култу-
ре и традиције у Ловри и Батањи, Туристичкој организа-
цији Србије, Филмском центру Србије, Народној библио-
теци Србије, Библиотеци за стране језике у Будимпешти, 
Музеју наивне и маргиналне уметности у Јагодини, Му-
зеју наивне уметности у Кечкемету.

Захваљујемо се и спонзорима, ресторанима – 400, Ла 
Пампа, Монтенгро Гурман, односно Хоме Аком, Парфу-
маниа КФТ, као и медијским партнерима – Српским не-
дељним новинама, Цивил радију и Радију јужни ветар.

Захваљујемо се на подршци покровитељу манифеста-
ције – Самоуправи Срба у Мађарској.

НОВОСТИ ИЗ РЕДАКЦИЈЕ СНН-а
Корисници интернета од 

недавно су у прилици да на 
Фејсбук профилу Српских 
недељних новина прате 
дневно актуелне информа-
ције везане за српску 
заједницу у Мађарској, кон-
такте и сарадњу са већин-

ском средином и матицом, као и бројне занимљивости, 
галерије фотографија и видео снимке са догађаја у на-
шим локалним срединама.

Путем тог комуникацијског канала пласирамо све оне 
значајне информативне садржаје који због своје дневне 
актуелности, великог обима или мултимедијалног карак-
тера не могу да нађу место на страницама штампаног из-
дања нашег листа.

Једним кликом (лајком) на назначено место, постајете 
Фејсбук пријатељ Српских недељних новина, што вам 
омогућује да, кад год отворите панел свог профила, ау-
томатски будете информисани о новопостављеним садр-
жајима на профилу нашег листа.

Овакав вид комуникације са читаоцима представља 
прелазну фазу ка нашем крајњем циљу – дневним интер-
нет новинама. Њих ће, према плановима уредништва 
СНН-а, српска заједница у Мађарској добити у првој по-
ловини следеће године. На тај начин ће тематски и днев-
но актуелни садржаји значајни за Србе у Мађарској, бити 
доступни у било ком тренутку свим корисницима интер-
нета. Изглед и обим будућег дневног електронског из-
дања СНН-а у многоме ће зависити од степена прихваће-
ности нашег пројекта на конкурсу Канцеларије за са-
радњу са дијаспором и Србима у региону, који је ових да-
на завршен.

Ваш СНН

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА НОВЕМБАР 2013.

16. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Ђурђиц)
16. 11. Вечерње -у 18.00 ч.

17. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
20. 11. Вечерње – у 18.00 ч.

21. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Аранђеловдан)
23. 11. Вечерње – у 18.00 ч.

24. 11. Св. Литургија – у 10.00 ч.
30. 11. Вечерње – у 18.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30
Протонамесник Зоран Остојић, парох
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Срби у Мађарбоји прославили црквену славу
Српска црква у Мађарбоји, сазидана 1814. године, 
обележила је свог заштитника, светог апостола

и јеванђелисту Луку

В елинка Соколовић, председни-
ца Самоуправе Срба у Мађар-
боји, надала се већем броју 

гостију о празнику, али се окупило 
свега десетак верника. Свету литур-
гију је служио јереј Милан Ерић, па-
рох печујски и администратор 
мађарбојске парохије. Отац Ерић се у 
својој беседи присетио живота и де-
ла светог апостола и јеванђелисте 
Луке и указао је на многе лепоте пра-
вославља.

Део празновања заштитника 
мађарбојске цркве била је и литија, 
а посебан свечани чин било је ос-
већење новог крста у порти све-

тиње. Нови крст, чију је израду фи-
нансирала Српска самоуправа 
Мађарбоје, подигнут је на месту 
старог, оштећеног, а осветио га је 
отац Ерић.

Он је обавио и свечани чин резања 
славског колача и благосиљања кољи-
ва. Кумовао је Ратко Пандур, а њему 
су се придружили и сви остали вер-
ници који су се налазили у светињи. 
Мајка овогодишњег кума, Велинка 
Соколовић, потрудила се да након 
свечаног славског богослужења буде 
уприличен и свечани ручак, у духу 
славских традиција.

П. М.

М анастир Прохор Пчињски на-
лази се на шумовитим оброн-
цима планине Козјак, на левој 

обали реке Пчиње, тридесет киломе-
тара јужно од Врања. Легенда каже 
да је манастир подигао византијски 
цар Роман Диоген, као знак захвал-
ности Светом Прохору Пчињском, 
који му је једном приликом, док је 
Роман био обичан војник, прорекао 
да ће постати цар. Тај византијски 
цар (1067–1071), на молбу Прохорову 
изграђује храм.

Царском повељом из 1020. године, 
Василије Други врши реорганиза-
цију охридске патријаршије, када се 
по први пут спомиње Епископија 
морзовишка, у чијем саставу се кас-
није налазио манастир Прохор 
Пчињски.

Према записима Стефана Првовен-
чаног, Немања је у ратовима са Ви-
зантијом између 1180–1190. године, 
освојио област око Врања. При-
пајањем тих територија Србији, Св. 
Сава 1220. године врши реорганиза-
цију Српске цркве у чији састав улази 
овај манастир.

Турци разарају овај манастир од-
мах након Косовске битке, а 1489. го-
дине обнавља га Марин из Кратова. 
Током обнове врши се осликавање 

фрескама које се убрајају у најзна-
чајније творевине тог периода.

Са северне, западне и јужне стране 
су импозантне зграде конака. Древно 
светилиште саграђено је на старом 
култном месту, где је живео препо-
добни Прохор Пчињски. Иако нема 
доказа, верује се да је гроб у коме се 
налази св. Прохор Пчињски део прво-
битног храма. Претпоставља се да је 
црква некада имала зидани иконос-
тас, а на то нам указује сачувана бор-
дура на северном зиду цркве.

У оквиру манастирске порте доми-
нирају два конака, од којих се свака-
ко највише истиче својом монумен-
талношћу „врањски конак”. Овај ко-
нак дефинитивно представља једну 
од најлепших грађевина овог типа у 

Србији. Саграђен је између 1854. и 
1862. године. Ктитор конака је Хаџи-
Михаило Погачаревић, трговац из 
Врања.

Првобитна црква, подигнута над 
гробом овог чувеног светитеља и ми-
сионара, више пута је обнављана. Са-
дашња монументална вишекуполна 
црква, саграђена 1898. године, обух-
ватила је старија здања. У олтарском 
простору налази се гробница Св. Про-
хора Пчињског и монашка костурни-
ца.

Манастир ради као културно-про-
светни центар, у којем се налази бо-
гословска школа, преписивачко-илу-
минаторска радионица, а организова-
но се учи иконописачки занат. 

Представници Срба из Мађарске, Македоније, 
Албаније и Канцеларије за односе са дијаспором и 

Србима у региону, искористили су присуство 
свечаности у манастиру саграђеном у XI веку, да 

размене информације о положају српских 
заједница у државама у којима живе

и актуелним проблемима

Срби из окружења на слави манастира Прохор Пчињски

Јачање регионалних српско-српских веза
МАСОВНО 
ПРИСУСТВО 
ПРОСЛАВИ

Прослава Преподобног оца 
Прохора Пчињског Мироточивог, у 
манастиру посвећеном овом све-
титељу, почела је празничним бде-
нијем, које је 31. октобра служио 
епископ врањски Пахомије, уз са-
служење свештенства и монаш-
тва. Сутрадан, на дан манастирске 
славе, свету литургију служио је 
такође владика Пахомије, након 
чега је обављена свечана литија 
око храма и резање славског ко-
лача.

Манастирска слава традицио-
нално окупља велики број верника 
из Србије и Македоније, па је тако 
било и овога пута. И потпуно об-
новљен манастирски конак, који је 
отворен и за туристичке посете, 
био је тих дана препун посетила-
ца.

Д. Ј.

СУСРЕТИ СА СУНАРОДНИЦИМА ИЗ РЕГИОНА
Поред великог броја осталих верника, свечаности у манастиру Прохор 

Пчињски је, на позив организатора, присуствовао и Љубомир Алексов, 
председник Самоуправе Срба у Мађарској. Боравак на манастирској сла-
ви он је искористио за разговоре са домаћинима из Епархије врањске, ли-
дерима српских заједница у Македонији и Албанији и представницима 
Канцеларије за односе са дијаспором и Србима у региону Владе Републи-
ке Србије.

Размењене су информације о положају Срба у овим земљама и актуел-
ним проблемима са којима се суочавају, а господин Алексов је био упознат 
и са јединственим пројектом чији су главни носиоци ентузијасти из тог де-
ла Србије. Реч је о акцији снимања, фотографисања и документовања 
свих грађевинских објеката, црквених предмета и земљишта која припа-
дају епархији, како би се у случају оштећења проузрокованих евентуал-
ним нежељеним догађајима, на основу тако сачињене документације мо-
гао извршити повраћај ових некретнина и предмета у пређашње стање.

Акција је свакако вредна хвале, али колико њено постојање радује, то-
лико и забрињава податак да за идеју ширења овог пројекта нису биле за-
интересоване остале епархије СПЦ. Д. Ј.
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