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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

„Н

апредак Србије је огроман.
Могу рећи да ово није иста
она земља у коју сам стигао
пре скоро четири године”, рекао је
амбасадор Никовиц Тањугу на крају свог мандата, указујући на заједнички став свих парламентарних
партија око европске будућности
Србије, стицање статуса кандидата
за ЕУ, промену реторике око Kосова
и дијалог с Приштином, што је назвао огромним кораком.
Наводећи да су реформе у току
и да су многи закони већ усвојени,
он је истакао да је врло важна спознаја да су те реформе потребне,
као и да је врло значајно то што се
води борба против корупције и криминала, што, како је казао, није само захтев ЕУ, већ постоји свест да
је то у интересу саме Србије.
Говорећи о слободи медија у Србији, амбасадор Никовиц је рекао
да је имао утисак да су медији и
досад били слободни, понекад чак,
као и другде у Европи, „науштрб
одговорности”.
На питање колико је 2020. година
реалан рок за улазак Србије у ЕУ,
Никовиц је одговорио да је то до-

Оскар Никовиц, доскорашњи амбасадор Мађарске у Београду:

Биће ми жао да напустим Србију

Завршавајући своју дипломатску каријеру, Оскар
Никовиц је у разговору са новинарима рекао да га
је боравак у Србији обогатио у културном смислу
и да намерава да се по повратку у Мађарску
и одласку у пензију, ангажује на промовисању
српске културе у Мађарској
вољно времена за Србију да заврши све
припреме, а да остаје
да се види каква ће
за шест година бити
атмосфера у самој
Унији.
Говорећи о искуствима Мађарске на
европском путу, Никовиц је подсетио да
је премијер Виктор
Орбан, на заједничкој
седници двеју влада
у Београду почетком
јула, позвао Србију
да избегне грешке
свог суседа – да пази Оскар Никовиц

ОПСЕДНУТОСТ ИСТОРИЈОМ
На питање какве личне утиске носи из Србије, Оскар Никовиц је одговорио да је заволео Београд, Србију и српску културу.
„Много сам задовољан и мислим да сам постао обогаћен боравком у
Србији. Биће ми жао да је напустим”, рекао је он и оценио да Срби и Мађари имају сличан менталитет, укључујући „опседнутост историјом”.
Наводећи да је пре дипломатске каријере био преводилац за српски
језик, Никовиц је рекао да намерава да препоручи мађарским издавачима многа књижевна дела српских писаца, с којима се упознао током боравка у Београду, као и да ће промовисати и српску кинематографију.
Он је истакао и да воли менталитет српске мудрости, који се одражава
у пословицама, те да ће покушати да састави збирку пословица, а можда и да учествује у изради великог српско-мађарског речника.

на задуживање и да не брза с продајом стратешких грана енергетике. Према његовим речима, позитивна страна прикључења ЕУ јесте финансијска помоћ за модернизацију
земље, а негативна страна је то што
ће непрестано морати да се бори за
сопствене интересе и што ће стално
бити покушаја мешања у вођење
привредне и финансијске политике.
„И у Европској унији ће непрестано морати да се бори за сопствене
интересе. Не сме се стопостотно
препуштати политичарима у ЕУ, мора се борити за своје интересе”, рекао је Никовиц и приметио да је

план о изградњи гасовода Јужни
ток добар пример сукоба интереса
између земаља чланица и саме Уније као организације.
Он је подсетио и на Орбанову поруку Бриселу да, ако ЕУ не може да
понуди алтернативу Јужном току,
онда свака земља треба да ради
оно што је у њеном
интересу, јер свака
влада има одговорност према својим
грађанима.
Амбасадор Никовиц је оценио да су
односи Србије и Мађарске на историјски
највишем нивоу, да је
остварен „спектакуларан напредак”, успостављено међусобно поверење и да су
се две земље суочиле
с прошлошћу, оставиле је иза себе и окренуле се будућности,
као
конструктивни
партнери.
Што се тиче ситуације с мањинама, Будимпешта је задовољна што
су углед и престиж мађарске мањине повећани и велика је ствар
што то следе позитивни гестови и са
српске и с мађарске стране, рекао
је он.
„Много се очекује од изградње
брзе пруге између Будимпеште и
Београда. Отворићемо и нове граничне прелазе. Желимо да будемо
спремни, што се инфраструктуре
тиче, за време када куцне час да
Србија постане чланица ЕУ”, казао
је он.

М. Т.

Шта раде бивши српски политичари

Е

Саветовање најуносније ухлебљење

кономски и политички консал- Већина ислужених српских политичара отиснула се
тинг, саветовање, учење, али и
у саветничке воде. Неки су посао нашли у
приватни бизнис – нека су од
занимања којима се баве бивши по- кабинетима чланова нове владе, а неки у светским
литичари. Неки од њих нестали су са
или домаћим саветничким фирмама и банкама
политичке сцене после ванредних
избора 16. марта, јер им странке нису прешле цензус. Други су се из политике повукли и пре последњих избора.
Бивши премијер Мирко Цветковић,
који се из политике повукао пре две
године, каже да се његов досадашњи
ангажман у политици „може тумачити као инцидент”, а не као животно
опредељење.
– Напуштањем политике вратио
сам се изворном послу, економском
консалтингу. Радим као консултант
Светске банке у Сектору за развој
приватног сектора у земљама источне Европе и централне Азије – каже
Цветковић, и додаје да ће и када буде формално у пензији (крајем следеће године) наставити да се бави
овим послом.
Његова страначка колегиница Јелена Триван, која је ДС напустила у
фебруару, отишла је у невладин секНеки од чланова бивше владе сада саветују нову
тор.

– Имам невладину организацију
Центар за европске политике и вредности, а бавим се политичким консалтингом и људским правима – каже
Триванова.
У скупштинске клупе нису ушли посланици ДСС-а, чији је лидер Војислав
Kоштуница после мартовских избора
напустио челну позицију у странци,
али и поднео захтев за пензију. Његов
страначки колега Милош Алигрудић
има адвокатску канцеларију, па ће се
у перспективи тиме бавити.
Међу најактивнијим посланицима
био је Бојан Ђурић из ЛДП-а.
– На докторским сам студијама на
Правном факултету. Одмарам се и
учим – каже Ђурић.
Из политике се повукао и бивши
лидер УРС-а Млађан Динкић, који је
постављен за члана борда директора
Збербанке за регион. Он ће такође
радити и у фирми „МД Солушнс”, која је регистрована за консалтинг. Његова бивша сарадница и страначка
колегиница Сузана Грубјешић, после
краће паузе, поново је у политици,
овог пута као саветница министра
трговине Расима Љајића, кога ће саветовати о евроинтеграцијама. 
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а сваки разуман народ матерњи
језик и писмо су непроцењиво
благо наслеђено од предака, које
се воли, брижљиво чува и негује. У томе би, по природи посла, нарочиту улогу требало да имају штампа, радио и
телевизија. Уосталом, посао јавних гласила је да нас обавештавају, забављају
и подучавају. Али, како изгледа у пракси, све је очигледније да је подучавање
потребно баш њима самима.
На телевизији, чак и оној националној, дешава се да гост у некој емисији
лепше и правилније говори од водитељских звезда, које се муче са налажењем правих речи, дикцијом и нагласцима. Знамо да све то некако оде у (в)
етар, али горак укус остаје, понекад и
као погрешна језичка поука, која се
утискује у подсвест читалаца, слушалаца или гледалаца. На страну претерана употреба страних речи, попут едукације, лустрације, спиновања или
апликације. У свему томе не заостају
много ни неке угледне новине, још мање електронска гласила, ако се изузме
први програм Радио Београда, на чијим
се таласима још налазе водитељи и новинари пријатне боје гласа, савршене
дикције и говорничке уверљивости.
Занимљива је и констатација да се
на јавним местима „јако пуно” пуши
или да је у некој галерији отворена
„изложба угледног сликара”, а не његових слика, што се, уистину, стварно и
догодило. Када је уочи формирања нове владе, када је будући премијер, зато
што се зашло дубоко у ноћ, наручио
бурек за присутне посленике седме силе, освануо је у једним новинама на четири ступца наслов „Вучић организовао
бурек за новинаре”.
Ако се тако настави, могуће је да неке будуће генерације неће сасвим разумети језик својих предака. Даље, правници и полицајци и најтежи саобраћајни удес називају „незгодом”, а још је
мање разумљиво што сви, од лекара до
новинара, саопштавају како људи тешко повређени у саобраћајним и другим несрећама „нису у животној опасности”, или још горе, да „нису животно
угрожени”.
Ваљда су хтели да кажу како жртвама удеса животи нису у опасности или
да им животи због озбиљних повреда
нису угрожени. То су корисници поменутих термина очигледно и мислили,
али су казали нешто сасвим супротно!
Јер, ако за некога сам живот, као
најдрагоценији дар природе, односно
о(п)станак у животу представља опасност, тај сасвим сигурно не зна шта говори, осим ако не иронише због невеселих социјалних прилика. Али, очигледно је да, бар у наведеним примерима,
то није био случај. Да поменемо и правни термин „убиство у покушају”. У
стварности може да се говори једино о
истинском убиству или само покушају
убиства. (…)
Родољуб Петровић

И Србија либерализовала услове за доделу свог пасоша

друштво

Сународници из региона лакше
до држављанства матичне земље

Мало наших сународника у Мађарској зна да
држављанство Србије могу добити и ако у њој не
бораве, под условом да су пунолетни и да поднесу
писмену изјаву да Србију сматрају својом државом.
Пријем у држављанство Србије није условљен
отпустом из држављанства друге земље

Н

а недавној седници Народне скупштине Републике
Србије, народни посланик и члано Одбора за
дијаспору и Србе у региону Александар Чотрић затражио је одговор на питање везано за
могућности да Срби из
земаља нашег региона,
укључујући и Мађарску, по једноставнијој
процедури добију српско држављанство.
– Закон о држављанству из 2005. године
умногоме је олакшао
свима који су заинтересовани из наше дијаспоре и земаља у региону да добију држављанство Србије. Међутим, остала је препрека која се односи на
тражење порекла из
Републике Србије оних
који желе да остваре
право на држављанство. То доводи у веома тешку ситуацију аутохтоне српске националне мањине које живе у суседним земљама: у Мађарској, у Румунији, у Албанији –
наводи посланик Чотрић и додаје:
– Људи који из генерације у генерацију жи- Небојша Стефановић: Потребно је приве као резиденти нама бавити неки од докумената у којем се
суседних или земаља подносилац захтева или његов предак изрегиона нису у могућ- јашњавао као припадник српског нароности да докажу да су да, односно јавну исправу која садржи
они, односно њихови податак о националној припадности.
преци пореклом из Србије. То их онемогућава да по олак- земље у својим домицилним
шаној процедури остваре право на земљама, већ неколико годржављанство своје матичне земље. дина чекају и не могу да
Срби у Румунији и Мађарској који су остваре једно од основних
поднели захтеве преко дипломатско- права.
конзуларних представништава наше
Он је министра унутра-

шњих послова Небојшу Стефановића упитао да ли постоји могућност
да се закон додатно либерализује у
одредбама које се односе на могућност добијања српског држављанства за грађане српске националности који живе у земљама у региону,
као што је то уређено у Мађарској
или Хрватској.
Из
Министарства
унутрашњих послова
нешто касније је саопштено да је Законом о
држављанству Републике Србије предвиђено више правних основа
за стицање држављанства Србије. Ти основи
се, како се наводи,
одређују увидом у документацију којом подносиоци захтева за пријем у држављанство
располажу, а на основу
које се могу утврдити
идентитет, порекло, држављанство у време
подношења захтева, подаци о родитељима,
пребивалиште или боравиште у Републици
Србији и други релевантни подаци, односно
чињенице које могу бити од значаја за утврђивање постојања правног
основа за стицање права на држављанство.
– У члану 23. став 1.
Закона предвиђена је
могућност пријема у
држављанство припадника српског народа
који нема пребивалиште на територији Републике Србије, ако је
навршио 18 година живота, није му одузета

ШТА СЕ СМАТРА ДОКАЗОМ
О ПРИПАДАЊУ СРПСКОМ НАРОДУ
Према тумачењу Министарства унутрашњих послова Србије, припадност српском народу може се доказивати неким од докумената у којима се подносилац захтева или његов предак изјашњавао као припадник
српског народа, односно јавном исправом која садржи податак о националној припадности. Доказ да је неко од предака подносиоца захтева
живео на територији Републике Србије, односно да је имао држављанство Републике Србије, нису докази о припадности српском народу, али
се узимају као релевантни за стицање држављанства Републике Србије
по неком другом правном основу – по пореклу (на основу држављанства
родитеља) или у складу са чланом 18. Закона о држављанству Републике Србије, који се односи на пријем у држављанство исељеника и њихових потомака.

пословна способност и ако поднесе
писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Поменутим чланом знатно је олакшан пријем у држављанство припадника
српског народа из дијаспоре, при чему исти није условљен отпустом из
страног држављанства, које у тренутку подношења захтева лицеподносилац захтева поседује – пише у одговору министра Стефановића.
Д. Ј.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Друштво

П

риликом сумирања стања у
буџету Самоуправе Срба у
Мађарској и њених институција, односно анализе пословања у
првих шест месеци ове године,
стручни финансијски сарадник Габриела Рекаи је рекла да су средства из буџета коришћена у складу
са предвиђеном динамиком и да у
томе није било већих одступања,
што је потврдио и Игор Рус, председник Контролно-финансијског одбора.
Проблем, како је речено
на седници, представља недовољно финансирање Српских недељних новина од
стране државе, због чега би,
према предвиђањима, могло доћи до потешкоћа у
покривању трошкова функционисања овог недељника
у последњем тромесечју
ове године. Председник земаљске самоуправе Љубомир Алексов и потписник
ових редова у својству главног и одговорног уредника
СНН-а, истакли су да је до
ових поремећаја дошло
због тога што се висина буџета већ деценију и по не
усклађује са инфлацијом и
што је ове године због кризе у Србији, изостала помоћ
надлежног министарства у
матици, којом је ранијих година лист суфинансиран у
последњем кварталу. Осим
тога, неповољност је и то
што је Канцеларија за дијаспору и
Србе у региону, одлуком владе укинута, а то је смањило конкурсне могућности у Србији. Како је речено,
нису помогле ни рестрикције у пословању које су, поред
осталог, обухватиле и смањење хонорара сталних сарадника листа за једну трећину.
Скупштина је, после ових
информација, задужила
економат и Канцеларију Самоуправе Срба у Мађарској
да до следеће скупштинске
седнице израде предлог модела за додатно финансирање листа.
У оквиру ове тачке дневног реда разговарало се и о
неким нејасноћама када је
реч о примањима појединих
руководилаца институција
ССМ. Љубомир Алексов је
прецизирао да је Скупштина прихватила предлог да
нова правила не важе од
дана доношења недавне
скупштинске одлуке, већ од
наредног мандата изабраних руководилаца. Ипак, узимајући
у обзир примедбе појединих чланова Скупштине и директора Културног и документационог центра, делегати су на предлог председника
усвојили одлуку да економат до
следеће седнице изради финансијски прорачун да ли је споменуту
одлуку могуће спровести у овом
тренутку.
Прихваћена је и предложена расподела наставних предмета и радног плана за јавне васпитно-образовне институције које су у власништву Самоуправе Срба у Мађарској,

Последња седница Скупштине ССМ у овом сазиву

Без предаха и на опроштајном заседању

Највише представничко тело српске заједнице у
Мађарској је на седници којом је приведен крају
његов четворогодишњи мандат, усвојило петнаестак
важних одлука везаних за буџетско пословање,
функционисање школства и медија, а финансијски
су помогнути и програми више
институција и удружења

цене исхране ученика и предлог модификације оснивачког листа и педагошког програма Српске основне
школе и гимназије „Никола Тесла”.
Како је нагласила директорка шко-

ле др Јованка Ластић, разлог за промене у садржају оснивачког листа
јесте повећање броја ученика и прикључење Српске школе у Ловри,
због чега је било потребно спрове-

ЗАХВАЛНОСТ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ
Ово је уједно била и опроштајна седница досадашњег сазива Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској, па је председник Љубомир Алексов ту прилику искористио да се захвали члановима Скупштине на досадашњој сарадњи. Он је изразио наду да ће и следећи скупштински сазив
радити са подједнаким квалитетом и ефикасношћу, у корист целокупне
српске заједнице у Мађарској. Такође је оценио као велики успех то што
ће Срби на предстојећим народносним изборима у Мађарској наступити
у оквиру заједничке изборне листе, чиме се јавности шаље позитивна порука о јединству заједнице.
Досадашњи председник је, у знак захвалности за успешну сарадњу,
уручио свим члановима Скупштине захвалнице и симболичне поклоне.

сти нову процедуру за добијање дозвола за рад установе. Што се тиче
педагошког програма, његовим допунама су обухваћена деца са специјалним потребама, која похађају
ловранску школу.
Делегати су прихватили правилник о инвентарисању у институцијама и правилник о оснивању и додељивању Светосавске награде и Повеље „Сава Текелија”, а у вези с тим одлучено је да се
благовремено
распише
оглас којим ССМ позива институције и удружења да
до 15. новембра доставе
предлоге потенцијалних добитника ових признања. Потом је усвојен предлог документа о дефинисању термина почетка и завршетка
мандата директора Српског
забавишта, основне школе
гимназије и ђачког дома
„Никола Тесла”.
У другом делу седнице
делегати су разговарали и о
висини исплате хонорара за
публикацију др Данила
Урошевића „Реперторијум
Наших новина”, која ће бити
објављена у сарадњи са
фирмом „Кроатика”. Како је
речено, у питању је тражена сума од више стотина
хиљада форинти која премашује буџетске могућности земаљске српске самоуправе,
због чега је одлучено да се за прибављање новца за хонорар конкурише код специјализованих институција. Самоуправа ће припремити
конкурсни материјал, а о
даљим корацима за прибављање средстава одлучиваће следећи скупштински сазив.
Усвојене су и молбе Српске основне школе у Батањи, Српског педагошког и
методолошког центра и
Српског института за појачано ангажовање појединих
стручних сарадника, а при
крају заседања, у оквиру
тачке „разно”, разматране
су и прихваћене молбе више институција и удружења
за суфинансирање културних и верских програма, односно заштите српских гробаља у унутрашњости Мађарске.
На седници је, поред
осталог, било речи и о организовању свечаног откривања и освећења споменика у
Будиму, на месту где су пре 65 година мађарске власти срушиле српску
Саборну цркву Светог Димитрија.
Ова свечаност заказана је за петак,
12. септембар у 16 часова на будимском Тргу Дебрентеи.
Скупштина је обавештена да је
после вишенедељних консултација,
из кабинета председника Мађарске
Јаноша Адера стигла информација
да он ипак неће присуствовати овом
догађају и да ће држава бити заступљена на нивоу заменика државног
секретара.
Драган Јаковљевић
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Будимпешта, 11. септембар 2014.

СНН међу српским школарцима на југу Мађарске

Шаролика слика у поморишким школама

Школство

Шта ученици и наставници у школама на југу
Мађарске очекују од нове школске године, у
каквим условима бораве и раде и са каквим се
проблемима сусрећу, проверили смо
у разговору са некима од њих

Т

радиционалном приредбом у
част ђака првака, 1. септембра,
званично је почела школска
2014/2015. година у Батањској двојезичној српској основној школи и забавишту. Ова школа започела је тако

недеље септембра били домаћини
манифестације Сусрети српских
школа и угостили малишане и наставнике из свих крајева Мађарске, где се
српски језик пише и говори.
У Чанаду, у месној Основној шко- Деска
шест ђака првака, који су пристигли
из Српског забавишта. Наша предшколска установа, предвођена васпитачицом Споменком Брцан-Ђукин,
ради пуним капацитетом, са тридесеторо малишана.
Према речима учитељице Душице
Зорић, у школи се ради од 7.15 до
16.30. Ову школску годину карактеришу бројне новине, јер предстоји усаглашавање обавеза и задатака, ради
што успешнијег васпитно-образовног
рада. У вишим разредима српски језик предаје наставница Дајана Ђукин, која ради са шесторо ученика.
Настава српског језика у Сиригу и
даље је популарна. У Основној школи

Батања

своју 222. школску годину откад је
основана, а може да се похвали и
сталним порастом броја ученика. Ове
године у клупе седају 84 основца,
међу којима је 11 ђака првака, а ту су
и 32 малишана у забавишту. Колектив
је освежен са два нова педагога, који
су уз већ искусне учитеље и наставнике спремно дочекали малишане у
лепо уређеној школи. Пријатан амбијент свакако ће омогућити деци да
се што боље прилагоде новој средини
и навикну на обавезе, јер школу од
почетка треба прихватити као место
где се стичу и нова знања, а и нови
пријатељи.

ли где се предају румунски и српски
језик, нова школска година почела је
под окриљем Реформатске цркве.
Њој се у бризи и овој образовној
установи придружује и Центар за
одржавање установа „Клебесберг”
(КЛИК). Наставник Фрањо Колар ради са 27 ученика који уче српски језик, а три малишана пошла су у 1. разред. Нажалост, и даље велики проблем представља недостатак васпитачице у месном забавишту, где је
Фрањо Колар задужен и за рад са
малишанима на српском језику. Настава на српском језику у овој предшколској установи одвија се два пута Сириг
„Лајош Кошут” наставница Дајана
Ђукин има преко 80 ученика. Радује
вест да је у први разред уписано чак
тридесет ученика који желе да уче
српски језик. Руководство школе подржава наставу српског језика, а број
ученика доказује да су родитељи задовољни радом педагога који држи
наставу нашег језика. За крај овог месеца планиран је сусрет са побратимима из Србије и продубљивање сарадње са Основном школом у Сиригу. Сусрет са колегама и ученицима
из Србије заказан је за 26. септембар

Чанад

Деци и родитељима речи добродошлице упутила је Вера Пејић-Сутор,
директорка Српске основне школе и
забавишта. Поред васпитно-образовног рада, школску годину ће обележити и бројни програми и манифестације у којима ће малишани активно учествовати и доприносити очувању српске традиције и обичаја.
Следеће године ће се Дечје село
СОС у Батањи преселити у Орошхазу.
Ова селидба не преставља „претњу”
за Српску основну школу у Батањи
када је реч о броју ученика, јер деца
из ове установе не похађају Српску
школу. Батањски основци су већ прве

у предграђу Сегедина, а то ће свакако бити додатни подстрек за учење
нашег језика у овој образовној установи.
У Сегедину, у Основној школи у
Беке улици, где ће се тек крајем
септембра кренути са наставом српског језика, директор Жолт Месарош са својим сарадницима свакодневно очекује родитеље и ђаке који
се интересују за српски језик. У овој
образовној установи српски језик
предаје наставница Беатрикс Тот,
која ради и са средњошколцима у
Гимназији „Јожеф Етвеш”. Беатрикс
ће ове године српском језику подучавати 40 ученика, које очекују је-

недељно, што је веома мало. Ипак,
Срби из Чанада и њихова Српска самоуправа задовољни су што се настава нашег језика и даље одржава.
У Десци, месна Српска основна
школа остала је у власништву локалне самоуправе. Ипак, након разговора
са руководством села и челницима
Самоуправе Срба у Мађарској, четврти разред поново ради у склопу
наше образовне установе која је смештена у Културном, образовном и
верском центру „Свети Сава”. Учитељици Душици Зорић, која ради са
петнаест ученика, придружила се и
Олга Ђукин. У 1. разред кренуло је

зичка лабораторија и додатна учила
за несметани рад.
Живо је и у српској забавишној групи у Сегедину, где се годинама понавља иста слика, али решења нема: због
скученог простора васпитачица Наталија Дукић-Стантић принуђена је да
одбија новопријављену децу. Интересовање родитеља је огромно и оно јесте потврда да се у овој образовној
установи квалитетно ради, али забрињава то што руководство није учинило ништа да се капацитети повећају.
Предраг Мандић

ИГРА НЕ ТРЕБА ДА ПРЕСТАНЕ
ПОЛАСКОМ ДЕЦЕ У ШКОЛУ
Схватајући школу сувише озбиљно, дешава се да родитељи забораве
да су њихова деца и даље деца, иако су сада и школарци. Окупирани
бригом око испуњавања школских обавеза, престају да размишљају о
другим потребама детета, а некад га чак директно или индиректно упозоравају на то да сада све постаје много озбиљније. Задовољство детета
је један од великих предуслова његовог позитивног односа према школи. Емоционалне потребе детата се не смеју занемарити у корист домаћих задатака. Треба запамтити и да игра не престаје поласком у школу,
него се, штавише, наставља чак и кроз школске садржаје и са њима преплиће. Дечије хобије и интересовања која су раније постојала треба неговати и подстицати, јер су они битан фактор интелектуалног и емоционалног развоја и индивидуалности.

6

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Мозаик

Високо признање за познатог музичара

Јожеф Ковач Вершенди, почасни грађанин Мохача

Г

радоначелник Јожеф Секо је поводом националног празника 20.
августа, лично уручио високо
признање овогодишњем добитнику,
Јожефу Ковачу Вершендију, којег не
треба посебно представљати. Управо
захваљујући њему, многа деца узела
су у руке тамбурицу или неки други
жичани инструмент и касније постала
врсни музичари. Међу њима је и Ана
Михаљевић, која је на „Тамбурица
фесту” ове године проглашена за најбољег примаша фестивала.
Ана је са Оркестром „Дунавкиње”
свирала у част професора Јожефа
Ковача Вершендија, који и даље неуморно ради. Своје знање преноси и
многим младим Србима у Мохачу.

Одлука о томе ко ће бити почасни грађанин Мохача
донета је једногласно и без велике дилеме:
заслужено је припала Јожефу Ковачу Вершендију,
музичком педагогу, уметнику и наставнику, који је
генерације ученика научио да свирају, рекао је за
наш лист Јожеф Секо, градоначелник Мохача

Предаје на Музичкој академији „Ференц Лист”, а његове савете траже и
музичари сада већ познатог Оркестра „Шендерге”.
Вершенди је био и остао скроман.
Омиљен је међу својим суграђанима
и радо позиван на приредбе. Чест је и
радо виђен гост и Српског клуба у
Мохачу.

„Захваљујући музици, ја сам научио занат, жанрове и упознао људе”, каже овај маестро, који жели
да и даље подучава децу и ради са
музичарима, што је гаранција да ће
уз њега стасати многе нове генерације музичара у том делу Мађарске.
П. М.

Вершенди са својом ученицом
Аном Михаљевић

На ходочашћу недалеко од Сентандреје

Стара вода – чувар сећања на Старог

Срби из Сентандреје, Помаза, Калаза и Чобанца
настављају вишевековну традицију окупљања на
Старој води, месту за које их везује успомена на
патријарха Арсенија III Чарнојевића или Старог,
како су га његови сеобници звали

И

ове године, Срби из насеља северно од Будимпеште, састали
су се у смирај лета на ходочасном месту на коме је, према предању, често и радо боравио и духовно се
уздизао патријарх Арсеније III Чарнојевић, у годинама после Велике сеобе.
Крај извора се одмарао од напора и
проблема којима је био изложен, скупљао снагу за нова прегнућа и, осим
земаљских путева, покушавао да за
свој народ пронађе и оне духовне.
Поред крста подигнутог у знак сећања на патријарха и његове сеобни-

ке, богослужење је одржао отац Војислав Галић, парох сентандрејски, уз
саслужење оца Љубисава Милисавића, пароха помашког.
Окупљени на том живописном месту имали су прилику да уживају у
појању Мушког хора „Јавор”, чији чланови сваке године увеличавају ово
ходочашће.
Дружење је настављено пикником,
уз звуке хармонике, ћаскање и размену мишљења присутних о приликама у њиховим срединама.

М. Т.

Прекогранични фудбалски турнир у Баји

Побратимска сарадња настављена на спортском терену

Европска унија издвојила је 80.000 евра за пројекат чији је циљ унапређење сарадње фудбалских
клубова из градова побратима Баје и Сомбора

У

оквиру пројекта „Пријатељство, а не ривалство”, који се остварује у склопу ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија, у Баји је уз учешће мађарских и омладинских тимова из Сомбора у Србији, одржан Међународни фудбалски турнир. Носилац поменутог пројекта је Фудбалски клуб „Раднички” из
Сомбора, а партнер на пројекту је Фудбалски клуб „Баја”.
На бајском фудбалском терену снаге су одмерили фудбалери
млађих узраста, који су рођени између 1. јануара 2000. и 31. децембра 2005. године. Сомборци, предвођени тренером Симом Милићем,
играли су веома добро и убедљиво су савладали све препреке. Једини пораз претрпели су од будимпештанског „Ференцвароша”, резултатом 1:0.
Међународни фудбалски турнир у Баји је доказао да у сомборском клубу играју веома талентовани фудбалери, које већ сада траже еминентни клубови попут „Партизана”, „Црвене Звезде” и „Војводине”.
Лајош Бучу, председник Фудбалског клуба „Баја” објаснио нам је
да је спортска и фудбалска сарадња побратима из Баје и Сомбора
одлична. Често се одржавају заједнички турнири и организују усавршавања тренера. Тога има и у садашњем пројекту чија је укупна
вредност преко 80.000 евра, а циљ пројекта је унапређење сарадње
између два фудбалска клуба.

П. М. Млади фудбалери „Радничког” из Сомбора
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КУЛТУРА

Нова кореографија посвећена познатом етномузикологу

Тихомиру Вујичићу, у спомен
Гледаоцима који су у Мохачу имали прилику да у
оквиру 18. Међународног фолклорног фестивала
премијерно погледају кореографију „In memoriam
Вујичић”, у извођењу КУД-а „Мохач”, наметнуо се
утисак да дух Тихомира Вујичића на овим
просторима и даље живи

И

грачи КУД-а „Мохач” су се, како сазнајемо, дуго припремали
за извођење кореографије о
Вујичићу. Пажљиво су пратили инструкције кореографа Стипана Филаковића, који је лично познавао композитора и етномузиколога Тихомира
Вујичића, неуморног сакупљача музичке баштине Срба, Хрвата и других
народа који живе у Мађарској. Вујичићева оданост баштини различитих
народа подстакла је господина Филаковића да осмисли нешто сасвим
посебно. Својеврсни подстрек да постави на позорницу ову кореографију
дала му је и представа „Вујичић
блуз”, коју је Српско позориште у Мађарској извело у Мохачу.
Филаковић, рођени Сантовац који
данас живи у Мохачу, четрдесет го-

Добрила Боројевић

Ж

дина предводи КУД „Мохач” и шири
љубав према игри, песми и музици. У
томе му је свесрдно помогла Љубица
Галић-Пачко. Од своје тетке чуо је
бројне приче везане за Тихомира Вујичића.
Управо зато Филаковић је настојао
да на позорницу постави комад који
ће представити део богатства фолклора три народа: српског, хрватског
и мађарског. Три нације и три културе
нашле су се на једној позорници, на
којој су стајали: шешир, наочари,
фрула и две свеће. Многима је застао
дах, а било је и гледалаца који су заплакали. Дух Тихомира Вујичића
оживео је кроз песму, игру и музику,
с поруком да култура и музичка традиција не познају границе.

П. М.

Ноте расуте несташним Дунавом

урила je да из трамваја утрчи
у метро и стигне на време. У
трамвају je покушавала да се
сети речи које су тога дана учили, али
су оне ишчезле у тренутку када је
кренула низ Улицу Беле Бартока, у
којој се налазила Интернационална
школа језика за странце. Напокон је
стигла до угла Андрашијевог
булевара и Нађмезе улице и
пажљиво погледала на све
стране. Није га било!
– Színházak terén találkozunk – рекао је, као да је искушава да ли ће разумети
или се поиграва њоме, иако
зна да мађарски вредно учи
у школи језика. А разумела
јесте; трг препун цвећа на
којем однедавно „седи”
Имре Калман и привлачи
знатижељне туристе да на
лап-топу погледају програм
оперета у њеном омиљеном
позоришту – једном од оних
места на која се у Будимпешти просто мора доћи. Имре
Калман свакако није имао
компјутер, али је с лакоћом
писао ноте и компоновао
најлепше оперете на свету.
– Касним, извини, синоћ
смо свирали до касно. Аутомобил је
иза угла, идемо? – загрлио ју је јако и
повукао у следећу улицу, избегавши
тако сваки њен евентуални коментар.
Ауто сребрнасте боје чекао је да
их поведе изван града и у њега их
врати с првим мраком. Ноте расуте
на задњем седишту, разбарушена коса музичара и подочњаци од задимљене ноћи, нису јој сметали. То је
био он, талентовани креативац и несташни дечак у чијим прстима стану-

Обоје су волели Сентандреју, романтично месташце
које неуморно дочекује и испраћа радозналце.
Ипак, умели су да се извуку из гужве и посматрају
брежуљке и Дунав који баш овде савија, тако да су
морали стати и они који су много векова пре њих
кренули да нађу место за себе

је музика и поиграва њена коса, када
је дотакне.
– Сада опет преводим оног рокера
и његове стихове „на задњем седишту мога аута”, а преводио сам га већ
милион пута. Некад се заглавим данима, а некада на улици, на комаду
хартије, шкрабам речи које касније
не могу да прочитам. Требало је већ
одавно да завршим нешто што сам
људима обећао… А ти? – питао ју је.
– Ја… ништа – промуцала је, паралисана као и увек од близине и доди-

ра, а хтела је рећи: „Чекам да се ти јавиш, па да одемо некуд из града и будемо сами, да причамо о музици или
да је слушамо са радија твојих кола,
да покушам да разумем мађарске
речи и ти ми помогнеш када зашкрипи.”
– Тражим посао, пишем неке приче, радим интервјуе, учим мађарски… Иде некако – рекла је уместо
тога. Није слагала. Живот у престоници тутњао је тога пролећа, и она с
њим. Волела је галерије, а тога је у

Пешти било на претек. Обилазила је
изложбе и упијала звуке и боје музичке фонтане на Маргитином острву. Шетала је преко Ланчаног моста и
пела се на тврђаву одакле је пуцао
поглед на град и реку. Имала је своје
ритуале и они су је чинили срећном.
Обоје су волели Сентандреју, романтично месташце које неуморно
дочекује и испраћа радозналце. Ипак,
умели су да се извуку из гужве и посматрају брежуљке и Дунав који баш
овде савија тако да су морали стати и
они који су много векова пре њих
кренули да нађу место за себе. Можда су се купали на овом истом
шљунку доле на обали и баш као она
помислили да овде све неодољиво
подсећа на место које познаје. Виногради и торњеви, поплочане улице и
мали трг, личили су на Карловце.
Држали су се за руке, јели лангош,
смејали се, причали о песмама које
су слушали, књигама које су читали и
маштали о неким путовањима. Све се
баш чинило добрим и лаким, и благо
сунце и близина велеграда, врелина
његових руку и смех до суза… Све,
осим њиховог времена које је цурило.
Дан се ближио крају, светлост је бледела, а она покушавала да се загреје
у његовом загрљају који је попуштао.
Ближила се ноћ, а она није била њихова. Њега је чекала музика, а њу самоћа.
Сутра ће опет тутњати жути трамваји који пресецају Пешту, а она ће
журити с књигама у руци, да не закасни на час. Пролазиће дани, телефон
ће ћутати, а он ће поново свирати
Бреговића и, као да ништа није било,
говорити јој када се сретну: „Све је
ће то, мила моја, прекрити рузмарин,
снегови и шаш.”
– А, је ли могло боље?
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ЛИЧНИ СТАВ

С

адашњи нови ревизионисти не
желе да узму у обзир нове доказе. Они сматрају да све зависи од објашњења и интерпретирања
догађаја. Много је лакше и једноставније само једну страну оптужити, а другу страну уз помоћ јаких медија ослободити од свих оптужби.
Проблем лежи у томе што ти и њима
слични захтеви и маневри стижу само са политичке стране, а не и са научне.
После разбијања Југославије, јача
мишљење да је она, односно Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, за
српство била велика, убитачна грешка. Уместо те краљевине требало је
стварати, не велику Србију, како то
наши „добротвори” наглашавају, већ
заједницу, сједињење целог српства
у свим српским земљама.
Такозвана југословенска криза доводи до грађанског рата, пре свега
зато што су дотичне владајуће силе
усвајале двојна мерила и играле дволичну улогу. Да су коректно просуђивале о догађајима, спречиле би наведено крвопролиће. Са друге стране, неким силама, Америци и НАТО-у,
то је био стварни циљ.
Не можемо и не смемо заборавити крваве злочине над невиним жртвама које су ни криве ни дужне
страдале у Србији. Сличне ствари су
се дешавале деведесетих година,
када су амерички и НАТО авиони
бомбардовали српске градове и насеља уранијумским бомбама, чије
се погубно дејство осећа и данас. То
исто се чинило и чини у арапским

ВРЕМЕПЛОВ

Поводом сто година од почетка Првог светског рата (4)

Покушаји Немачке да господари светом

„Ако неко и иоле познаје узроке започињања Првог
светског рата, јасно му је да је Немачка која је
настојала да постане господар света, била главни
покретач тог рата, јер се њени спољнополитички
захтеви већ 1914. године ни у чему нису
разликовали од захтева нацистичке Немачке 1939.”,
истиче наш читалац др Урошевић,
у наставку свог дописа
земљама, па и сада у Украјини.
Заиста је мало чудно ако
констатујемо да наша данашња младеж, слично другим
европским и светским омладинцима, не зна где су били,
када су били и са којим циљевима су били Балкански
ратови. Много тога не знају о
Првом светском рату, као ни
шта се одвијало у доба Другог светског рата, када је на
југословенске народе немилосрдно ударио немачки,
италијански, мађарски, бугарски, румунски и албански
фашизам. Нажалост, мало
знају и о подмуклој агресији
разбијања Југославије, односно уништењу српства у
свим српским земљама.
Даље, будуће штетне,
судбоносне сударе европских народа, вера, култура,

ра 1830. добила хатишериф о самоуправи, а
Грчка је добила независност.
14. септембра 1852. – Рођен је српски пи11. септембра 1880. – Рођен је Добрица сац Симо Матавуљ, члан Српске краљевске
Милутиновић, велики српски романтичарски академије, један од најистакнутијих представпозоришни глумац изузетног гласа и ретког ника српског реализма.
темперамента. Био је првак Драме национал14. септембра 1860. – У Београду је умро
ног театра више од пола века и са огромним српски кнез Милош Обреновић, вођа Другог
успехом играо је низ улога из класичног позо- српског устанка 1815. Изборио је Србији ауторишног репертоара као и ликове из национал- номију 1830, а за себе наследну титулу кнеза.
ног репертоара. Музеј позоришне уметности и Збачен је 1839, али се вратио на српски престо
Савез драмских уметника Србије су 1980. у са- 1858. године
радњи са Златаром Мајданпек установили „пр16. септембра 1823. – Рођен је кнез Михаистен Добрице Милутиновића”, награду за глу- ло Обреновић, који је Србију учинио најјачом
мачко животно дело.
војном силом на Балкану.
12. септембра 1916. – На
Владао је од 1839. до 1842. и
Кајмакчалану је почела
од 1860. до 1868, када је убиофанзива српске војске пројен у Кошутњаку.
тив Бугара и Немаца у Првом
16. септембра 1861. – Засветском рату. Завршена је 3.
ступништво града Загреба
октобра 1916, као прва победа
доделило је Вуку Стефановисрпске војске након повлачећу Караџићу Повељу почања преко Албаније.
сног грађанина.
13. септембра 1842. – На17. септембра 1918. – Породна скупштина кнежевине
сле тродневне офанзиве, српСрбије, у којој су уставобраска армија је уз помоћ две
нитељи имали већину, проглафранцуске дивизије пробила
сила је за кнеза Александра
Солунски фронт. Немци и БуКарађорђевића, сина вође
гари су били приморани да се
Првог српског устанка Караповуку. Пробој Солунског
ђорђа.
Добрица Милутиновић
фронта омогућио је српској
14. септембра 1219. –
војсци повратак у домовину
Проглашена је аутокефали, као једна од најуспешнијих
ност Српске православне цркве, коју је код ро- операција у Првом светском рату, допринео
мејског (византијског) цара Теодора Првог Ла- коначном слому Централних сила.
скариса и никејског патријарха Манојла Првог
17. септембра 2001. – Окружни суд у БеоХаритопула издејствовао Сава Немањић, по- граду обуставио је кривични поступак против
том први српски архиепископ, са седиштем у челника западних земаља и НАТО-а због агреманастиру Жича. Цар Душан је 1346. уздигао сије на Југославију 1999. Поступак је обустасрпску цркву у ранг патријаршије.
вљен пошто је јавни тужилац одустао од опту14. септембра 1829. – Потписан је Једрен- жнице, а Врховни суд Србије укинуо пресуду
ски мировни уговор којим је окончан руско – којом су оптужени осуђени на по 20 година затурски рат. Србија је на основу Једренског ми- твора.

може и мора да спречава хришћанство, наша вековна база, наша цивилизација, наш опстанак и идентитет.
Зато глава ватиканске столице, папа
Фрања, не само као глава католичке
цркве, већ као и некадашњи калуђер,
дужан је да заједно са главом највеће православне цркве, руским патријархом Кирилом, седне што пре у
Сирмијуму, граду у којем је велики
Константин пре 1700 година прогласио хришћанство државноцарском вером. У граду у којем је био први хришћански
митрополит, у манастиру великог сирмијумског мученика Светог Димитрија, па после у Веспрему, где је већ
подељено хришћанство Цариграда и Рима заједнички
послало свету браћу Ћирила
и Методија 863. године, који
баш у Панонији поново доказују да су интереси хришћанства јединствени. Штавише они стварају прву хришћанску литургију на народном језику и тиме доказују да је хришћанство од
самог почетка створено да
помогне, спасе цео народ, да
ствара и јача његову културу, науку његову, цивилизацију, коју сада споменути
поглавари треба поново да
спасавају.
Др Данило Урошевић

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

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

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

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

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

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

турско доба Печуј се најчешће
(23)
спомињао по дервишу Идрису,
човеку богоугодног живота, надалеко познатог хећима, који је својим мелемом и чајевима умео да
ублажи и излечи и најопакије болести. Био је припадник исламског Идрис се упокојио 1000. године по Хиџри, или 1591.
верског братства мевлевија, мистипо рођењу Христа, у Печују, где му је доцније
ка, наследника учења хаџи-Бекташ
Велија из Хоросана. Још за свога жи- подигнуто и турбе од клесаног камена. Са собом је
вота о њему су испредене бројне ле- понео и сусрет са свитком неког римског папируса,
генде. Веровало се како Идрис-баба
који му се нашао у рукама док је превртао по
у истом часу може бити на два различита и више стотина миља уда- врећи трагајући за сушеном наном која је одлична
љена места. Тако је остало забелеза ублажавање грчева у стомаку
жено и то да су га у једном дану видели и у Печују, и на бојишту у далеком Јенихисару. Ибрахим Печеви је о пореклом био из неке босанске каса- са Хасан-пашом, силним владаром
њему записао како је турски језик бе. Све ће бити да је отуд потицало Босне поносне.
говорио српским акцентом и да је и његово дугогодишње пријатељство
Идрис се упокојио 1000. године по
Хиџри, или 1591. по рођењу Христа, у
Печују, где му је доцније подигнуто и
турбе од клесаног камена. Са собом
је понео и сусрет са свитком неког
римског папируса који му се нашао у
рукама док је превртао по врећи,
трагајући за сушеном наном која је
одлична за ублажавање грчева у стомаку. Идрис се зачудио одакле се то
међу наном створио свитак. Отворивши га, примети да је писан латинским
језиком, па одмах позове ученог мађарског пастора Мату Шкарицу, жустрог проповедника Калвиновог учења. Када му је Шкарица превео садржај списа, Идрис одмахну. „Каурска
заврзлама, шејтанска работа”, и баци
га у запећак.
Реформатски свештеник, препознавши опасност аријевског учења,
којем би се највише обрадовао његов
ривал, унитаријански колега Ђерђ ВаИдрис-бабино турбе
ласути, са којим је био у сталној пре-

Идрис-баба и верски спорови

Рекреација уместо лекова

Л

Пливање – ваша најбоља терапија

агано пливање четири до пет
пута недељно по 30 минута или
три пута недељно по 20 минута је примерено особама са хипертензијом. Са друге стране, велики
број људи, посебно младих, има проблема с ниским крвним притиском,
који је безазленији, али ствара доста
неугодности.
Велики број особа оболелих од
астме доживљава нападе током вежбања (астма индукована вежбањем). Карактеристике тих напада зависе од интензитета тренинга, потребом за ваздухом И условима околине, због чега је пливање најбољи избор. Техника дисања у води јача мишиће који омогућавају одвијање издаха, а који је код оболелих проблематичан.
Свакодневни седећи начин живота узрокује бројне проблеме с кичмом. Неки су условљени само лошим
држањем, а неки су условљени дефинисаним деформацијама кичме
(лордоза, кифоза, сколиоза). Скоро
90 одсто популације има болове у
леђима у акутном или хроничном
облику, због тога се за здравље кичме препоручује леђно пливање док
се прсно или лептир не препоручују
због великих покрета у појединим
деловима кичме, као и због положаја главе и врата током пливања прсним стилом.
Пливање позитивно утиче на психофизички, али и социјални развој

Пливање лаганим темпом утиче на регулисање
крвног притиска. Редовно лагано пливање јача
крвне судове, а дубоко дисање снапдева све
ћелије додатним кисеоником и отклањајући
узроке високог и ниског притиска

детета, јер као и код других спортова, подразумева социјални контакт
и дружење. Вода је идеална за најмлађе, јер омогућава слободу покрета и осећај „лакоће” што је за децу врло битно. Осим тога, развија базичну моторику те доприноси развоју когнитивних способности. Осим
што благотворно утиче на целокупни развој детета, пливањем се посебно јачају плућа и срце те развија осећај координације покрета и самоконтроле. Осим тога, пливање позитивно утиче на сан и спавање, способност терморегулације и имунитет.
Рекреативно пливање је делотворно за старије особе, јер вежбање у
старијем добу често има специфична ограничења, а пливање нема посебних контраиндикација, па се може пливати до дубоке старости. Пливањем срчани мишић постаје снажнији, а због јачања мишића продубљује се и дисање па ћелије организма добијају више кисеоника што је
у старијем животном добу изузетно
битно. Исто тако, подиже расположење и смањује депресивност и те-

скобу које су учестале у старијем
животном добу.
Код особа које имају индекс телесне масе виши од 25 или 30 спортови у води су идеалан избор за редукцију телесне тежине. Већина

баштина
пирци и водио жестоку битку за благонаклоност верника, предложи дервишу да се свитак писан римским
текстом, као богохулно дело, одмах
спали. У њему се тада јави осећај задовољства. Уништењем аријанског
документа, успео би да се делимично
одужи за све оне неуспехе и увреде
које је последњих година претрпео.
Највише је замерано што су печујски
унитаријанци бројчано ојачали, а његова паства тиме знатно ослабљена.
Није му помогла ни жестока теолошка расправа коју је 1588. водио са
унитаријанским суперинтендантом
Валасутијем, у Печују. Унитаријанска
догматика негира постојање Свете
Тројице и највише подсећа на учење
Арија. Никако им није могао да опрости ни то што су унитаријанци запосели и користили негдашњу католичку цркву Свисветих, док се он морао
задовољити неупоредиво скромнијом богомољом.
Идрис-баба није одбио молбу. „Дођи сутра, па ћу ти га дати. Онда ради
с тим свитком што ти је воља. Сад
имам преча посла” – рече и показа
му главом према излазу. Супротно од
свих очекивања, Шкарици није пошло
за руком да оствари свој план. Сутрадан се дервиш напречац престави
Алаху и са собом однесе тајну записа римског трговца. Два дана касније,
без икаквог разлога, Шкарицу убише
Турци. Веле да га је јатаган затекао у
трену када је у својој кући, за широким столом седео и компоновао неку
црквену песму. (…)
Драгомир Дујмов

животни стил
осталих активности представља велико оптерећење за зглобове. Код
пливања тело привидно губи на тежини и оптерећење се знатно смањује. С обзиром на густину и отпор
воде, сагорева се велика количина
енергије. Гојазне особе немају проблема с одржавањем на води, јер је
масно ткиво лакше од ткива кости и
мишића.
Умерена физичка активност у
трудноћи је корисна јер може ублажити бројне тешкоће које трудноћа
носи: са собом умањује стрес, повољно делује у спречавању настанка трудничког дијабетеса, смањује
осећај „тежине” у ногама. 
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невен

Радови гимназијалаца

Песме Драгане Меселџије
Декин капут

Маче

По соби шета
дека лица љута,
негде му нестало
четврт капута.

Мало се маче
из мог сокака
живахно, немирно
превише често,

„Мишић из рупе
кривац је прави!”
чешка се дека
по седој глави.

пробало сакрити
иза мрака
а мрак је био ту
али је нест’о.

„Ал’ тако мали!
Четврт капута?!”
Понавља дека
стотину пута.

Тражи га маца
читавог дана
неће да једе
неће да пије,

Ситом мишићу
осмех на лицу,
„За десерт молићу
мишицу Мицу!”

неће да игра
жмурке са нама
а мрак се од маце
у мраку крије.

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ

далеко мањи капацитет и ми не знамо како би живот изгледао када би
сви делови мозга били максимално
активни.
ФИЛМ
Избором теме, Лук Бесон показује
озбиљност и зрелост као уметник и
као човек. Рођен 18. марта 1959. годи„Луси” Лука Бесона
не, овај прослављени француски реТворац филмова: Пети елемент, жисер одрастао је у породици проВелико плаветнило, Професионалац, фесионалних ронилаца и инструктоНикита, Из Париза с љубављу, Оте- ра роњена. Већи део своје младости
ти, Пољубац змаја, траншиза Такси,
Транспортер и многих других остварања, прослављени француски режисер, сценариста и продуцент Лук Бесон (Luc Besson), ових дана је из студија у биоскопске сале преселио свој
нови филм.
Реч је о научно-фантастичном
остварењу – Луси, у којем главни лик
тумачи америчка глумица Скарлет
Јохансон (Scarlett Johansson). Поред
Јохансонове, у филму се појављују:
Морган Фримен (Morgan Freeman),
Мин-Шик Чои (Min-sik Choi), Џулијан
Ринд Тут (Julian Rhind Tutt) и други.
Каријера Лука Бесона препознатљива је по акционим филмовима у
којима су жене главни ликови. Најновији филм Луси није изузетак. Акциони трилер са елементима научнефантастике представља нам жену
која се игром случаја нашла у средишту мрачних намера лоших момака.
Она ће, међутим, на чудан начин постати извор невероватне моћи и сна- провео је на Јадранском мору и на
ге, које ће бити веома тешко и опасно обалама Грчке. Као дете маштао је
контролисати.
да се бави биологијом мора и ту леФилм се бави озбиљним питањем жи објашњење за његово поетично
шта би било када би човек могао да остварење, Велико плаветнило, сникористи целокупан капацитет својих мљено 1988. године. Током тог дела
можданих способности и то одјед- детињства, нажалост, Лукови родином. У стварности наш мозак користи тељи се разводе, отац и мајка улазе у

Доживљаји
са летњег распуста

Лето дође и прође,
баш као и сваке године!

Читаве школске године ђаци се
труде да издрже до летњег распуста.
По собама се каче календари, дани се
прецртавају и одбројавају. Међу тим
ученицима сам и ја. Нисам могла да
дочекам последњи дан наставе и поделу сведочанстава.
Коначно је дошао и тај 13. јуни.
Другари су спаковали кофере и кренули са родитељима за Србију. Требало ми је неколико дана да се привикнем на чињеницу да је школа заиста готова и да предстоје три месеца
одмора. Само што сам се распаковала у својој соби и кући, а већ сам поново извлачила велики црни кофер.
Са неколико другова из разреда
договорила сам се да одем на летовање у Херцег Нови. Родитељи су нам
први пут дозволили да на море идемо
без њих. Све што је било потребно
било је поверење.
Провели смо десет прелепих дана
на мору. Ишли смо на плажу, сунчали
се, прилагођавали једни другима и
уживали. Једне вечери смо посетили
Будву и потражили провод у том граду. Десет дана нашег летовања пролетело је пре него што смо и сами постали свесни тога. Све што је лепо,
кратко траје.
нове бракове и стварају нове породице.
За тај период живота, у једном
свом интервјуу, режисер ће рећи:
„Одједном су ту биле две породице,
које су имале различите животе и
просторе. Ја сам био нешто као „сувенир” из прошлости, а то није функционисало. Из тог осећаја потиче мој
бес и дубоко незадовољство животом. Морао сам нешто да предузмем
и не убијем се.”
Лук је као седамнаестогодишњак
доживео несрећу на роњењу, што га
је учинило трајно неспособним за роњење.
„Имао сам 17 година и питао сам се
шта бих сада могао да радим, чиме
да се бавим у животу? Ставио сам на
папир све што сам умео да радим,
све вештине које сам поседовао. На
другу страну сам ставио све чиме не
желим, или не могу да се бавим. Прва
група је била знатно краћа. Схватио
сам да волим да пишем и да се бавим
фотографијом. Тада сам помислио
да би можда филм био добар избор.
Али о филму нисам знао ништа. Имао
сам пријатеља чији је брат био трећи
асистент на неком кратком филму.
Договорили смо се да одемо на снимање. Сутра сам се јавио мајци рекавши да желим да је видим. Саопштио сам јој да прекидам школу да
бих снимао филм. Поздравио сам се
са њом. Било је управо тако. Убрзо
сам снимио свој први кратки филм.
Био је лош. Желео сам, међутим, да
докажем да могу нешто заиста вредно да направим. Моја главна брига је
постала, да се оспособим да то и
остварим”, испричао нам је Бесон.

Катарина и Ренато

Непосредно после повратка са мора отишла сам на неколико дана код
ујака и ујне у Темерин. Мирно и лепо
место за одмор. Сваког дана сам „кафенисала” са две најбоље другарице
уз које сам одрасла. Увече смо излазиле у кафиће.
Јул и половина августа пролетели
су за тили час. Тата је из иностранства стигао 15. августа. Нисмо се видели три месеца. Брат и ја смо га
жељно очекивали како бисмо што више времена провели заједно. Кренули
смо за Грчку и одсели у лепом апартману окруженом тропским биљем
које је дизало „главу” са првим сунцем. На плажи сам поцрнела, али се
сад моја кожа помало перута. Као и
сваке године, уживала сам са најмилијима и посвећивала се особама које ме чине срећном.
Ипак, лето дође и прође. Стигао је
септембар. Ђаци поново праве нове
календаре и чекају следећи летњи
распуст. Што смо старији, постајемо
свеснији да време пролази и да га
треба искористити на што бољи начин.
Мислим да почињем да разумем
када ми мама и тата кажу да се бар
на један дан заменимо. Сада схватам
колико су уживали и били безбрижни
у школским данима.
Катарина Трњаковић, 10/а

На летњем распусту
испирао сам злато
Мој летњи распуст је почео 13. јуна. Прво место где сам желео да
идем био је Мајданпек, тачније село
Дебели Луг. Преко Фејсбука сам нашао колегу ветерана Ђорђа Алексића који се бави испирањем злата. Он
ме је упознао са колегом Небојшом
Траиловићем, званим Перица, који се
већ педесет година бави испирањем
злата. Перица је петнаест година
испирао злато у Аустралији, а после
тога се населио у Дебелом Лугу и ту
испира злато.
У близини села протичу две реке:
Тодорова и Грабова река. Мој друг
Чаба и ја смо се одлучили за Тодорову реку. Из Мађарске смо до Мајданпека путовали осам сати. Носили смо
опрему коју смо код куће припремили. Више дана смо испирали злато,
дневно по осам до девет сати. Имали
смо срећу, јер смо свакога дана успели да нађемо скоро један грам злата.
Последњег дана сам нашао већи
комад злата и са тим комадом се моје испирање завршило. Били смо
укупно шест дана. Желели смо да
останемо дуже, али смо новац потрошили. Друг и ја смо на крају имали укупно петнаест грама злата. Са
колегама смо се договорили да и следеће године идемо у Дебели Луг, али
са бољом опремом.
Сваке недеље се чујемо преко интернета и разговарамо о испирању
злата. Уколико успемо да одемо и наредне године, са нама ће ићи и сниматељ емисије „Српски екран” да нас
снима. Овога лета остварио сам свој
сан!
Џон Тришић, 10/а
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Будимпешта, 11. септембар 2014.

ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА У БУДИМУ
12. септембра 2014. (петак) у 16.00 ч.

Српски педагошки и методолошки центар организује

КУРС
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Од 30. септембра 2014.
Течај је намењен почетницима, као и полазницима који
већ имају извесно језичко предзнање.
Трајаће 44 часа, два пута недељно по два часа.
Цена: 32.000 фт
Курс води Вања Прстојевић, професор српског језика и
књижевности, а место одржавања је Српска основна
школа и гимназија „Никола Тесла”
(1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.)
Пријаве послати до 25. септембра 2014. на адресу:
szerbpedkp@gmail.com
Све информације можете добити на телефон:
06 70 339 2995
Поводом 65 година од рушења српске Саборне цркве
Светог Димитрија у Будиму, позивамо вас да
присуствујете освећењу споменика подигнутог у знак
сећања на тај тужни догађај.
Адреса: Трг Дебрентеи, први кварт Будимпеште

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

ИНФО СЕРВИС
Битеф театар и Центар E8 из Београда позивају вас на
позоришну представу

МУШКАРЧИНЕ

4. октобра 2014. у 19.00
Jurányi Art Incubator House
1027 Budapest, Jurányi u. 1
Представа МУШКАРЧИНЕ је позоришни документарац
о мушкости овде и данас. Аутори концепта, режије и
драматургије су Милена Богавац и Војислав Арсић.
Коаутори и извођачи: Алек Суртов, Ђорђе Живадиновић
Гргур, Јован Здравковић, Марко Панајотовић, Немања
Пувача, Никола Павловић, Урош Нововић
и Растко Вујисић
Основна тема представе је како се мушкост третира,
односно формира у нашој култури. Друштво од
младића очекује да своју мушкост докажу показивањем
снаге, одлучности, храбрости, борбености и срчаности,
која их често уводи у деструкцију и аутодеструкцију.
Информације и улазнице путем сајта:
www.juranyihaz.hu

ПРОГРАМ МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ У МАЂАРСКОЈ
 12. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Музичка академија „Ференц Лист” (Zeneakadémia, Solti György Kamaraterem),
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
– П оздравни говор и свечано отварање манифестације
– Специјални гост: „Оркестар Вујичић”, добитник Кошутове награде, највећег признања у области културе и уметности које
се додељује у Мађарској
– Мултимедијални пројекат и концерт „Serbian Jazz, бре” (Београд)

12. септембар – 10. октобар 2014.
– 19.00 „Decade” Изложба радова Јелене Дробац
– 20.00 Пројекција играног филма „Монтевидео, видимо се”

– Књижевну заједницу „Борислав Станковић” из Врања представља главни и одговорни уредник, песник Мирослав Цера
Михаиловић
 27. септембар од 12.00 до 20.00 часова, Сегедин – Балкан
фест (програми за децу, филм, музика, изложба)
– Будимпешта 15.00 часова – Галерија ресторан „400” (Kazinczy
utca 85.) – уметнички перформанс Споменке Алечковић, ликовне уметнице из Франкфурта
– Будимпешта 18.00 часова, Српски културни центар (Szerb
Kulturális Központ, VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.) – Сусрет
писаца дијаспоре „Пештански књижевни омнибус”. Учесници
писци из више земаља. Специјални гост: Радомир Андрић, председник Удружења књижевника Србије.

 20. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Дом културе у VI
кварту (Művelődési Ház- Eötvös 10, Budapest, Eötvös 10, VI. ker.)
– Изложба фотографија Ивана Грлића из Београда
– Батања, 16.00 часова, Српска основна школа – отварање изло 13. септембар Будимпешта – Српски културни центар (Szerb
жбе посвећене Јоакиму Вујићу
Kulturális Központ, VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
– Сантово, 16.00 часова, Дом културе – наступ Културно-умет– 18.00 – изложба уметничких фотографија „Serbian Jazz, бре”
ничког друштва „Шид”
– 18.30 – отварање летње баште у Српском културном центру – Деска, Српски културни и образовни центар „Свети Сава” –
– 19.00 – Српско позориште приказује: „Опело главате Нате” јуетнографска изложба о Србима у Банату; спремање традинакиње романа „Ми же Сентандрејци” (1997). Текст и режија:
ционалних српских јела – „Ајваријада”
 28. септембар 17.00 часова, Бата, Српски клуб
Петар Милошевић
– П омаз, 16.00 часова, двориште Дома културе – Српски га- – Гостовање позоришта из Куле са представом „Ла бамбола”
строномски дан
 14. септембар 15.00 часова, Печуј – Градска галерија „Тотал
 1. октобар 18.30 часова, Будимпешта – Српски културни
Арт” (Totál Árt Galéria – Pécs, Király u. 24.)
 21. септембар 16.00 часова, Мохач – Busóudvar, Еötvös u. 17- центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker., Budapest, Nagymező
– „360 степени” – изложба ликовних радова чланова Удружења 19.
u. 49.)
уметника „Круг” из Будимпеште
– Гостовање Српског позоришта
– Пројекција документарно-играног филма „Милунка Савић-хероина Великог рата” – поводом обележавања годишњице Ве 15. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Библиотека за  21. септембар 18.00 Стони Београд – Српска православна
ликог рата. Гости вечери биће аутори филма.
стране језике (Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei црква (Székesfehérvár, Szerb Ortodox Templom, Rác u. 17.)
Gyűjtemény, Budapest, V. ker. Molnár u. 11.)
– Концерт Певачког друштва „Јавор” из Сентандреје
 3. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb
– Документарна изложба „Вукови јубилеји“, аутор изложбе НеKöztársaság Nagykövetsége, Dózsa György út 92/B)
венка Башић Палковић
 22. септембар 17.30 часова, Будимпешта, Текелијанум (V. ker. – Модна ревија креаторке Биљане Типсаревић
– Предавање на тему „Вук Караџић, реформатор српског јези- Veres Pálné u. 19.)
ка и његове везе са Будимпештом“
– Изложба поводом 150 година од смрти Вука Караџића
 4. октобар 11.00 часова, Калаз – Дом културе (Művelődési
Предавачи: Иштван Хуло, директор Градског музеја у Суботици;
Ház, Budakalász, Szentendrei út. 9.)
Невенка Башић Палковић, аутор изложбе и библиотекар субо-  23. септембар 11.00 часова, Батања – Српска основна школа – „Фолк фест” и радионице старих заната Срба у Мађарској.
тичке Градске библиотеке; Драгомир Дујмов, књижевник и про- – Културно-едукативни програм намењен деци школског узраУчествују: културно-уметничка друштва „Табан”, „Рузмарин”,
фесор српског језика и књижевности
ста; изложба дечјих цртежа посвећена Вуку Караџићу; радо„Опанке”, „Банат”, „Весели Сантовчани”, „Ловра”, „Суферини”
ви деце из српских школа у Мађарској (Батања, Будимпешта,
 16. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Српски културни
Ловра, Деска)
 8. октобар 18.00 часова, Будимпешта – Галерија ресторан
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker. Budapest, Nagymező u. 49.)
„400” (Kazinczy utca 85.)
–О
 тварање српског биоскопа у Будимпешти
 25. септембар 18.00 часова, Будимпешта – Универзитет – „100 у 400” – ретроспективна изложба слика Уметничке гру– С рпски документарни филм у Мађарској
ЕЛТЕ, Смер за српски језик (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)
пе „Арте” из Београда
Ауторско вече: Ђорђе Шибалин, сниматељ и редитељ; Снежана – „Књиге и аутори“ – Своје књиге представљају аутори из МаМиливојевић, новинар и уредник
ђарске
 10. октобар Будимпешта – Амбасада Републике Србије (Szerb
Пројекција филмова: „Веменци“ и „Олуја над Бачком 1941.“
Köztársaság Nagykövetsége, Dózsa György út 92/B)
 26. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Српски културни – Завршна свечаност
 19. септембар 19.00 часова, Будимпешта – Српски културни центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker., Budapest, Nagymező u.
центар (Szerb Kulturális Központ, VI. ker., Budapest, Nagymező u. 49.) 49.)
Информације: kd.centar@gmail.com; тел. 06 1 269 01 00
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ДУХОВНОСТ

Верски живот на југу Мађарске

Вјечнаја памјат

Милан Роцков
(1964–2014)

С

рпска заједница у Мађарској
изгубила је још једног свог
члана и активисту који је својим радом обележио мањинско-народносни живот у Ерду. Милан Роцков, дугогодишњи члан Српске самоуправе у овом граду, изненада је
преминуо пре свог 50. рођендана.
Тешко је наћи праве речи када са
овоземаљског живота одлази
отац, супруг, пријатељ, разредни

друг, човек којег су поштовали суграђани и сви припадници невелике
заједнице хамзабешких Срба. Дуги
низ година био је члан месне Српске самоуправе и сходно својим
могућностима доприносио унапређењу српске културе, као и рада
представничког тела Срба у Ерду, а
био је и узоран спортиста.
Вест о смрти Милана Роцкова изненадила је све који су га познавали. На последњи и најдужи пут, поред ожалошћене супруге, сина и
родбине, испратили су га и многобројни пријатељи и поштоваоци.
Свима ће остати у сећању његов
ведар дух и осмех који га је красио.
Нека му је лака земља и вјечнаја
памјат.

М

Срби из Виљана су у друштву песесетак
сународника из мађарског и хрватског дела Барање
свечано прославили Велику Госпојину, док Печујци
имају прилику да у српској капели целивају икону
за коју се верује да је чудотворна

Предраг Мандић

Владика Лукијан посетио
Милана Петкова

илана Петкова, настаријег Србина у Мађарској, који је почетком августа прославио свој
105. рођендан (о чему смо већ извештавали), недавно су посетили руководиоци села Деске и други званичници. Посебну част учинио му је својојм посетом епископ будимски Лукијан.
Слављеник се веома обрадовао посети преосвећеног владике, причао

Прослава у Виљану,
чудотврона икона у Печују

Н

му је догађаје из свог живота, евоцирао успомене, а затим су заједно погледали старе фотографије. Епископ
је пажљиво саслушао излагање Милана Петкова, честитао му рођендан
и уручио пригодне поклоне. Владика
је деда Милана, почасног члана
Управног одбора, обавестио и о стању унутар Епархије и верском животу Срба на територији Мађарске.

СРПСКЕ

П. М.

а позив Драгомира Бате Шакића, председника Самоуправе
Срба у Виљану и Српске православне црквене општине, у Виљан је
30. августа ове године пристигао већи
број гостију из мађарског и хрватског
дела Барање, на свечано обележавање празника патрона српске цркве у
том селу. Педесетак православних
верника присуствовало је светој литургији коју су служили јереј Јован
Бибић – парох сантовачки, јереј Милан Ерић – парох печујски и администратор виљанске парохије, као и ђакон Андраш Штријк.
Свечану славску беседу у оквиру
богослужења одржао је јереј Ерић, који је посебно
указао на поједине новине,
уочљиве у храму. Печујскобарањском српско удружење је у склопу једног конкурса израдило репродукције икона српских православних цркава које ће чинити
саставни део будуће регионалне
црквено-уметничке
збирке са седиштем у Печују. Тако су се у виљанском
српском православном храму на иконостасу нашла два
фриза апостола и пророка, као и икона која представља крунисање Богородице са новозаветним представама. На овај начин попуњена је дугогодишња празнина на иконостасу, а
остале иконе сада красе зидове цркве.
Отац Ерић је честитао храмовну
славу свим верницима, а потом је
уследила литија и освећење храма.
Такође, служен је кратак помен некадашњим житељима Виљана, а затим
је у порти светиње обављен свечани
чин резања славског колача и благосиљање кољива. Кумовао је Драгомир Бата Шакић са породицом. Након
дугог низа година у виљанској срп-

НЕДЕ ЉНЕ

ској православној цркви одржано је
крштење. Тога дана крштен је Марко
Будаи, праунук Драгомира Бате Шакића.
А верници који су 24. августа ове
године присуствоали богослужењу у
печујској српској православној капели, имали су прилику да целивају
икону Пресвете Богородице, коју неки верници сматрају чудотворном.
Икона је власништво др Анатолија
Петрова, председника Самоуправе
Украјинаца у Печују. На крају свете
литургије јереј Милан Ерић, парох
печујски, присутне је обавестио да је
22. августа имао част да присуствује

отварању изложбе о животу и раду
украјинске народности у оквиру серије програма „Панорама народности у Печују”.
– Том приликом отворена је поставка предивних икона, које су спасене од пропасти. Један број икона је
у власништву господина Петрова, а
неке од њих до сада нису биле представљене јавности – каже отац Ерић.
Анатолиј Петров је понудио да ова
икона буде изложена у српској православној капели у Печују, што је духовни пастир печујске пастве са задовољством прихватио, тако да верници
већ могу да је погледају и целивају.

НОВИНЕ

П. М.

