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Политика почиње код
куће
У оквиру КСФПН-а, одржано је последње предавање у оквиру пројекта „Успешне жене у политичком
животу Србије“. Гордана Чомић је на ФПН-у говорила о положају жена на српској политичкој сцени.
Гордана Чомић рођена је у Новом Саду. По занимању је дипломирани физичар. Пре него што је
ступила у Демократску странку, радила је на Факултету техничких наука као асистент на предмету физика.
Удата је и мајка је четоворо деце. Тренутно је на позицији
потпредседнице Скупштине.
Гордана је активан члан у својој странци и како каже веома је
задовољна због тога што ради са људима који су веома предани свом
послу и способни да обављају своје функције. Рад у политици није
нешто са чиме жена не може да се избори, јер као и у сваком послу
најбитније су личне способности које не зависе ни од рода ни од
физичког изгледа. За политику каже да почиње код куће у смислу да се
деца већ у детињству уче да у складу са својим полом могу заузети
одређене функције. Због тога је важно да девојчице не ословљавамо са “сине“ и учимо их да буду послушне.
Да није ступила у политичку партију вероватно би се бавила некомдругом активношћу, јер не уме да мирује.
Сматра да је успела у свом послу ако макар и један проблем буде решен.
Гордана је духовита и ведра особа која сматра да је дужност жена да не забораве труд који су жене
током година уложиле како би се њихов положај побољшао.
На крају свог излагања Гордана је са учесницама поделила и део
свог искуства и одговарала на њихова питања. Кроз своје предавање на
веома занимљив начин поручила је да се сви морамо изборити за своје
циљеве и не смемо се покоравати ни пред ким иако је на вишем полжају
од нас.

Милица Орос

•Грчки парламет је усвојио мјере штедње, упркос
жестоким протестима у Атини и још шест градова
широм земље, у којима је повређено више од 120
грађана и 60 полицајаца.
•Недавна посјета шефа израелске тајне службе
Мосад Тамира Парда Вашингтону имала је за циљ
да се открије како ће САД реаговати ако Израел
унилатерално
нападне
иранска
нуклеарна
постројења.
•Више од 100 000 људи протествовало уЛисабону
против мјера штедње уведених због економске
кризе,
неколико дана прије него што ће међународни
повериоци разматрати како напредује примјена
пакета
помоћи који су ММФ и ЕУ одобрили Португалу у мају прошле године.
•Ледени талас који је у фебруару погодио Европу однио преко 600 живота и оставио у изолацији
на десетине хиљада људи.
•У Сирији и даље немирно. Сиријске снаге безбједности бомбардују побуњенички град Хомс.
•На Тибету се десио двадесети случај самоспаљивања у задњих неколико мјесеци.
Тибетанци се самоспаљују у знак протеста због власти НР Кине у тој покрајини.
•Државни збор (парламент) потврдио нову Владу на чијем је челу Јанез Јанша. У говору
посланицима
нови председник Владе изјавио да на почетку мандата није могуће најавити ништа спектакуларно
изузев тешког рада.
•У Француској усвојен закон који кажњава негирање османлијског геноцида над Јерменима.
•Крајем јануара почео свјетски економски форум у Давосу. Ангела Меркел изјавила да Њемачка
неће
обећати нешто што не може испунити али да ће та земља
бити изузетно истрајна у одбрани евра.
•Русија и Кина уложиле су вето у Савјету безбједности УН
на западно-арапски насрт резолуције у којој
се позива сиријски председник Башар ал Асад да оде са
власти.
•Иранско министарство спољних послова одбацило нове
америчке санкције Ирану и оцјенило да су оне дио
`психолошког рата` чији је циљ да се међу Ирансима
подстакне незадовољство.

Аутор: Јелена Вујановић

ДА ЛИ СУ СРБИ ЗАИСТА НЕБЕСКИ НАРОД?

Мит или стварност? Прошлост или будућност?

У последње време често можемо видети како народ преиспитује своју веру и поставља
оправдано питање о прошлости која, када су Срби у питању, никако да затвори своја врата и
спречи промају да удара по плећима недужних људи. Сваки Србин на свој начин препричава причу
о томе како смо ми небески народ, како постојимо вековима, чак ни Турци толико царство нам није
могло ништа, да нам ни сад не може нико ништа јер смо ми
Срби. А ко смо то ми? Ко су то Срби? Према предању Небеска
Србија представља неку врсту небеског царства у које након
смрти одлазе побожни Срби. Повезана је са веровањима
косовског култа, да свако ко да живот за веру и за Косово, попут
Обилића и Лазара, постаје становник ове Небеске Србије.
Термин је настао у круговима Српске православне цркве,
варијацијом библијског појма Царство небеско. Временом је
овај појам прешао у политичку употребу, па се често користи у
критици српског национализма. Особине које нас прате јесу да
смо ми јак народ, поносан, истрајан али да нас је све мање и мање.
Доказ о томе да Срби губе права у сопственој држави
јесте албанска одборничка већина (за коју Срби тврде да је
неважећа) која је одлучно покушала да промени називе 17
улица и тргова у Бујановцу, укидајући српска и дајући
имена албанских личности. Нарочито је истакнут Трг
Карађорђа Петровића који је требало да добије име
Скендербега. Иако су Срби демонстративно напустили
седницу условљени су тиме што би напуштањем коалиције
само штетили српским интересима у Бујановцу. И тако се Срби поново уздају у веру и моле за
опстанак, а можда је и тој “Великој сили” досадило да нас чува па чека да се опаметимо,
размислимо и кренемо напред. Али док нас “они наши одозго” вуку ка назад, из ове коже се не
може.
Сада нам можда једино преостаје да чекамо Европску унију да процени јесмо ли или нисмо
небески народ. Чак се и на дну Пандорине кутије налазила нада као знак утехе човечанству тако и у
Србима постоји вера да негде тамо постоји боље време.

Аутор: Снежана Иванежа

И официр и дама
Постоје они који са великим страхом
посматрају различите иновације у друштву ,
без поверења и подозриво понекад , и који
због тога никако не желе учествовати у
реализацији нових пројеката , а који би били
врло корисни за само друштво . Гушење жеље
за духовним прогресом сигурно није особина
најхрабријих међу нама , односно оних који
крче модерне
путеве и тако показују шта се све може и сме
у животу . Лепо је чути да међу нама има
таквих и да овај свет ипак не иде низбрдо . "
Дa уђе у војску одлучили су - гени.
Потпуковник Мирјана Миленковић, ћерка
официра, одрастала је у кући у којој се
војнички позив величао. - Брат није био
заинтересован да крене очевим путем, а неко
је "морао" да настави традицију - каже
начелник Одсека за међународну војну
сарадњу у Кабинету начелника Генералштаба
војске Србије, Мирјана Миленковић, прва
Српкиња која је ступила на ову важну војну
дужност. Дама која преговара са колегама из
других армија униформу је обукла одважна да
покаже и да је све мање професија које су
"чисто мушке". У време када је уписала
факултет и почињала да ради било је, каже,
мало жена којима је војнички позив био
опредељење. - Раније се с подозрењем
посматрала жена у униформи, било је
незамисливо уклопити строг костим са
шминком,
минђушама,
шналицама,
али
генерације које су долазиле стварале су
другачију слику - да је бити жена
професионални војник посао као сваки други.
Искуства стечена у сарадњи са странцима
драгоцена су. Мирјана сматра да је у војном
позиву то посебно важно, јер војници, из ма
које земље да су, у ствари говоре истим
језиком, а за посао којим се бави најважнија
је непосредна комуникација:
- Имала сам задовољство да упознам много
иностраних колега који обављају сличне
послове, учила од њих. И данас смо у
контакту и знам да би, ако бих се обратила за
помоћ, увек притекли. Од Мирјаниног
доласка међународна војна сарадња знатно је

интензивирана, али она резултате доводи у
везу
са
планом
даљих
интеграција
Србије.
– У протекле
пре свега две
године
реализовано
је много сусрета високог војног нивоа, много
експертских сусрета, војних вежби, заједничке
обуке. Србија је прошле године била успешан
домаћин
Конференције
начелника
генералштабова балканских земаља. Не памти
се када је војни скуп тако високог нивоа

последњи пут организован на овим
просторима. За највећи професионални
успех сматра то што се, као жена, налази
на овако високој позицији у Генералштабу
Војске Србије, у готово чистој мушкој
средини и што успешно сарађује са
колегама.
– Могу да се похвалим да подршку заиста
имам, али и разумевање и пажњу, коју ми,
као прави официри и џентлмени,
поклањају. "

( извор : Званични веб сајт Војске Србије )
Aутор: Нина Степић

Хит промоција

У препуној сали
хотела Славија
2.фебруара
2012.
године одржана је
промоција књиге
“Симеонов печат”
нашег
прослављеног
новинара, писца и
сценаристе
Вање
Булића. Књигу је
издала издавачка
кућа Лагуна, која је и овом приликом
организовала веома успешну промоцију
којој су се одазвали многи људи из света
глуме, новинарства, књижевности итд. У
разговору
су
учествовали сам
писац
Вања
Булић,
глумац
Милорад Мандић
Манда, који је
читао одломке из
књиге, уредница
књиге
Хилда
Урошевић,
Никола Кусовац
и
директор
Лагуне Дејан Папић, а самој атмосфери
промоције су допринеле и слике самог
манастира Хиландар.
Радња романа је смештена на Светој Гори
где Новак и Вељко, главни јунаци романа,
долазе у потрагу за одговором на питање
“Ко је и зашто запалио манастир
Хиландар? ”Сасвим случајно у маслињаку
изнад манастира проналазе обешеног
лажног монаха. После овог открића,
догађаји почињу да се нижу невероватном
брзином, јер на месту сваког наредног
злочина Вељко и Новак проналазе отисак
печата Светог Симеона.

Тај печат је је монашко братство
поклонило
краљу
Александру
Обреновићу, а потом му се изгубио сваки
траг у бурним догађајима током Првог
светског рата. Новак и Вељко ће се
уплести у обрачун светских тајних служби
и постаће таоци једне велике афере.
Роман “Симеонов печат” препун је
заплета, бурних догађаја и мистерије који
ће се допасти
свима
који
жуде
за
авантурама па
макар
оне
биле смештене
само
међу
страницама
књиге.

Аутор: Звездана Бабел
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Пар дана пре нове године на радију сам слушао једну популарну емисију. И у току емисије се јавила
једна девојка, назваћемо је “ безимена . Кренула је да прича на тему због које и
позвала и како се ближила крају, ја све више и више нисам могао да верујем шта
прича. Девојка студира стоматолошки факлултет, родитељи су јој пуни пара, носи
све маркирано и вози мини мориса. Ок, немам ништа против тога што има пара,
што је размажена, али ми је изнервирало једна њена реченица. Она се гади људи
који са њом студирају.
Али не само они, већ јој се гаде сви људи који немају пара. Она не може
да се дружи са ћерком једног аутомеханичара зато што носи безимене патике и не
припада како је она рекла њеној касти. Ма иди, лутко још када би зна шта су касте
било би супер.
У последње време упознајем све више људи који су кренули стопама безимене. А притом нема пас за
шта да их уједе. Бирају пријатеље, девојке, момке како по изгледу, тако и по облачењу. Наше друштво је
очигледно погрешно схватило пословицу “ Одело чини човека . Када је то кренуло и куда води, не знам.
Знам само да за такве људе у мом окружењу нема места, не зато што ја не припадам њиховој касти, већ они
не припадају мојој. Свака част особама који су доброг финансијског стања, а
битне су им праве вредности. За такве ће увек бити места у мом окружењу.
, да. Једно упозорење. Уколико вас пут случајно нанесе на
Стоматолошки факултет, пазите да вас безимена не види уколико носите
безимене ствари. Доживеће фрас, а онда тешко вама.
Даме и госпође, пардон, даме и господо, до следеће колумне поздрав.

Аутор: Милан Крстинић

~КУТАК ЗА СТУДЕНТКИЊЕ~

Како се обући за ФПН журку?
Један
од
највећих
проблема
девојкама
представља питање, шта обући за предстојећу
вечерашњу журку? Шта и са чим ускладити, а да то
буде са стилом?
Драге моје даме, не требају вам брдо модних
часописа, довољно је да се осврнете на овај кутак
за студенткиње.Гомила гардаробе у ормару, хаос у
глави, паника да ћете закаснити и општа
катастрофа.
То је једана од првих реакција када планирамо
отићи на једну од наших ФПН журки.
Не брините! Овај мали водич ће вам помоћи да све
то нестане. Верујем да сте нестрпљиве, па не бих
да дужим.
Почећу од џинса кога верујем да све девојке
обожавају. Није препоручљив за вечерњу тоалету.
Ако се ипак определите за џинс, треба водити
рачуна да ципеле буду елегантне, као и комад
гардеробе на горњем делу тела, ако то не буде тако
изгледаћете као да сте кренули у поподневну
шетњу. Свечане хаљине и хаљинице се не
препоручују, тада ћете изгледати јако смешно.
Сатенским панталонама, дискретном мајцом и
елегантним ципелама учинићете праву ствар.
Високе девојке морају обратити пажњу да носе
ципеле са малим потпетицама и обратно. На
елегантним
ципелама
није
препоручљиво
стављати каиш, а ако то јако желите онда
одаберите неки што тањи. Што је каиш
неупадљивији то боље, и наравно мислим да би
требало да знате, каиш се слаже са ципелама. На
плишаним белим ципелама иде мали бели
плишани каиш, на лакованим иде лаковани каиш.
Када смо већ код слaгања, торбица. Тај
неизоставни елемент се слаже са ципелама,
обавезно. Мршавије девојке препоручљиво је да
носе комаде светлије гардеробе тако ће изгледати
пуније и обратно. Једноставнији комади гардеробе
учиниће вас да изгледате елегантније. То је
препорука и за накит. Ако сте одлучили да
подигнете косу, а подигнута коса обично иде, ако
комади одеће горњег дела имају крагну или су
типа ролке, у том случају иду дуге минђуше.
Никако не подижите косу када су вам гола рамена,
и тада се носе мале и скоро неупадљиве минђуше.

Имам и други предлог за одевање. Сатенска мини
сукња је такође пун погодак у комбинацији са
кошуљом. Каиш није препиручљив, у колико
кошуља то не захтева. И једно основно правило
црно бела комбимација у овом случају је потпуни
промашај. Интересантно би било да су мини сукња
и кошуља исте боје, на пример, бела, крем
комбинација.
Ово су делом основна правила за одевање да би
сте изгледали тип топ, као што ми кажемо у
жаргону, али то није све. Постоје још много
трикова које једна девојка може искористи, да би
на једној од наших журки изгледала као права
дама. У сваком броју добијаћете понеке од многих
модних тајни којима ћете користећи их, сигурно,
блистати.
Аутор: Aндријана Величковић

Уређење држа ве са две краве

Милошевићократија : Имаш две краве које не дају млеко, али су се зато постарале да ни
комшијине не дају млеко тако што су их или убиле или протерале.

Шешељократија : Имаш две краве које не дају млеко, али зато убеђују комшијине краве да
оне у ствари нису комшијине већ да су твоје.

Коштуницократија : Имаш две краве које не дају млеко јер чекаш да се саме помузу.
Тадићократија : Имаш две краве које не дају млеко, али су зато много лепе.
Титократија : Имаш две краве које си добио. Кравама даш самоуправу, а ти путујеш по свету.
одвојено музе.

Чанакократија : Ти и брат имате по краву и пошто твоја даје више млека тражиш да се млеко

Љајићократија: Имаш две краве о којима се стара комшија као што се и ти стараш о комшијиним кравама.
Динкићократија : Имаш две краве које се буне због слабе хране и због тога их оставиш и без оно мало хране коју су
имали, избациш из штале и натераш да дају 2 пута више млека него што су давале до тада.

Милократија : Имаш две краве које не дају млеко, али зато ''дају'' дуван.
Феудализам - Имаш две краве. Ти их музеш али феудалац ти узима већину млека.
Чист социјализам - Имаш две краве. Власт их узме и стави их у амбар са свим осталим кравама. Ти се стараш о свим
кравама. Власт ти сваког дана даје по чашу млека.

Фашизам - Имаш две краве. Власт ти узме обе краве, унајми те да се стараш о њима и продаје ти млеко.
Чист комунизам - Ти и комшија делите две краве. Стално се препирете коме више "треба" и ко колико "може". За то
време, нико ништа не ради и, на крају, обе краве цркну од глади.

Руски комунизам - Имаш две краве. Мораш да се стараш о њима али власт узима сво млеко. Крадеш колико млека можеш
и продајеш га на црном тржишту.

Перестројка - Имаш две краве. Мораш да се стараш о њима али мафија узима
сво млеко. Крадеш колико млека можеш и продајеш га на "слободном"
тржишту.
Чиста демократија - Имаш две краве. Твоје комшије одлучују ко добија
млеко.

Репрезентативна демократија - Имаш две краве. Твоје комшије одаберу некога
да ти каже ко добија млеко.

Бирократија - Имаш две краве. Прво ти власт одређује када можеш да их
храниш и музеш. Онда ти плаћа да их не музеш. Онда ти узме обе краве, једну убије а другу музе и баца млеко. Онда
тражи од тебе да испуниш формуларе за обрачун несталих крава.
Капитализам - Уопште и немаш краве. Банка неће да ти позајми паре да купиш краве јер немаш ни једну краву да
заложиш као гаранцију.

Чиста анархија - Имаш две краве. Можеш да их музеш и продајеш млеко како хоћеш, све док те неки комшија не убије.
Анархо- капитализам - Имаш две краве. Продаш једну и купиш бика.
Надреализам - Имаш две жирафе. Да би их задржао, мораш да похађаш часове хармонике.

... када би се ископало сво злато које се налази на дну мора и океана, било би га довољно да свака особа на свету добије
преко 20 кг злата?
... је испитивање компаније "Цлаирол" од пре 10 година показало да 46% мушкараца мисли да је у реду офарбати своју
косу, а данас 66% мушкараца признаје да фарба косу?
... су по оригиналном дизајну Ајфеловог торња на његовим ивицама исписана 72 имена француских научника и других значајних људи?
... је испитивање показало да хирурзи који слушају музику током операције побољшавају свој учинак?
... се у судовима проводи више од пола времена због случајева који имају везе са аутомобилима?
... је филм "Шесто чуло" у 2000. години изнајмило преко 80 милиона људи, што га је учинило најбоље оцењеним ДВД издањем?
... је тржни центар у Блумингтону, у Минесоти, толико велик да у њега може да стане 24.336 школских аутобуса?
... је материјал за изградњу Таџ Махала донесен из различитих делова Индије, уз помоћ око 1.000 слонова?
... је у фебруару 1878. у Њу Хејвену, савезна држава Конектикат, издат први телефонски именик, који је имао једну страницу и 50 имена?
... у Холандији постоји око 17.000 км бициклистичких стаза, са посебним саобраћајним знаковима за бициклисте?
... ему не може да хода уназад?
... је Анђеоски водопад у Венецуели добио име по америчком пилоту Џимију Ејнџелу, чији се авион заглавио на врху планине док је
био у потрази за златом?
... је у пролеће 1975. године у Детроиту, једна беба пала са 14. спрата зграде на човека по имену Џозеф Фиглок, који је туда случајно
пролазио, после неколико година десила се иста ситуација са другом бебом, а на крају су преживели и Фиглок и обе бебе?
... у америчкој држави Ајдахо закон забрањује једној особи да поклони другој кутију слаткиша, ако је та кутија тежа од 22 кг?
... се током Другог светског рата у САД-у нису правили слаткиши довољној мери, јер је постојао недостатак шећера, па се за то време
утростручила количина кокица које су конзумиране?
... је прве штапиће за уши (Q-типс) измислио Лео Герстензанг у 1920-им годинама, након што је гледао своју жену како њиховој беби
чисти уши са памуком на крају чачкалице?
... постоји случај када је један сурфер тужио другог сурфера да му је украо талас, а суд је одбацио тај случај јер нису могли да буду
процењени претрпљени бол и патња?
... се највећа школа на свету налази у граду Монтесори у Индији, има преко 25.000 ученика и студената, од предшколског до
факултетског нивоа?
... је годишње количина ђубрета која се баца у океане широм света, 3 пута већа од количине рибе која се вади из океана?
... је први кинески цар, Ћин Ш' хуанг, наметао окрутне законе, например ако се појединац из групне радне акције не би појавио једног
дана на послу, цела његова група би била убијена?
... се у Шри Ланки налази храм који је посвећен Будином зубу?
... су переце оригинално измишљене због хришћанског поста, а начин на који је переца уврнута требало би да подсећа на прекрштене
руке у молитви?
... је француски астроном Адриен Азу 1600-их година планирао да направи телескоп дужине 300 м, мислећи да ће бити тако јак да ће с
њим моћи да виде животиње на Месецу?
... се за супстанце које дају вину и пиву тамнији тон, претпоставља да имају позитиван ефекат на холестерол и крвни притисак?
... је акценат који Мајк Мајерс користи за лик Шрека уствари дошао од његове мајке, јер је она тај акцинат користила када му је причала
приче пред спавање када је био дете?
... је Џон ван Вормер, власник једне фабрике играчака, измислио картонску амбалажу за млеко пошто му је једног јутра испала стаклена
боца на под и млеко се разлило свуда?
... је свила развијена у Кини где је чувана као тајна током 2000 година, а ко би покушао да прокријумчари јаја или чауре свилене бубе,
одмах би био убијен?

БУДИМПЕШТА
Будимпешта (мађ. Budapest), главни град Мађарске и главни политички, индустријски, трговачки и
саобраћајни центар земље има преко 1,7 милиона становника, што је мање од врха, достигнутог
средином 1980-их када је имала 2,1 милиона. Град Будимпешта чини посебну „жупанију“ (тзв.
Главни град) у склопу жупанијске поделе Мађарске, а са свих страна окружује је
Жупанија Пешта.Будимпешта заузима обе обале Дунава спајањем Будима и Обуде
на десној обали, са Пештом на левој (источној) обали Дунава.
Позната историја Будимпеште почиње са римским градом под именом Aquincum,
основаним око 89. године нове ере, на месту старије келтске насеобине близу
места где је настала Обуда. Aquincum је од 106. до краја 4. века био главни град
провинције, доње Паноније. На месту данашње Пеште је био изграђен град Contra
Aquincum (или Trans Aquincum). Област су око 900. године освојили Мађари, који
су око једног века касније основали краљевину Мађарску. Када су је уништили Монголи, 1241, Пешта је већ била
значајно место, и брзо је поново изграђена, али је Будим био седиште краљевског двора од 1247. и 1361. је постао главни
град Мађарске.
Османлије су освојили већи део Мађарске у 16. веку, и прекинули су раст града: Пешту су са југа заузели 1526. године, а
Будим 15 година касније. Док је Будим остао седиште османског управника, Пешта је била врло запуштена до 1686. када
су је освојили хабзбуршки владари. Године 1690. Великом сеобом Срба под патријархом Арсенијем Чарнојевићем
повећава се број будимских и пештанских Срба који су већ од раније живели на овим просторима. Велики део Срба се
настанио у будимском Табану.
Пешта је од 1723. била седиште административног апарата краљевства, који је најбрже растао у 18. и 19. веку, и иницирао
изразити раст града у 19. веку. Спајање три дистрикта под једну администрацију, које је прво прописала мађарска
револуционарна влада 1849. је поништено убрзо потом, по реуспостављању хабзбуршке власти. Коначно је ову одлуку
спровела аутономна мађарска краљевска влада, успостављена по аустроугарској нагодби из 1867. (види Аустроугарска).
Број становника „уједињене“ престонице је порастао у периоду од 1840. до 1900. на 730 000.
У 20. веку број становника је растао углавном у предграђима. Ујпешт (Нова Пешта) је више него удвостручила број
становника између 1890. и 1910, а већина индустрије земље се концентрисала у граду. Људски губици Мађарске током
Првог светског рата, и потоњи губитак више од половине територије краљевства (1920.) је задао само привремени ударац
броју становника, а Будимпешта је постала престоница мање, али сада суверене државе.
До 1930. је уже градско језгро бројало милион становника, уз додатних 400 000 у
предграђима. Око трећина од 200 000 Јевреја у Будимпешти је умрла током нацистичког
геноцида током немачке окупације у Другом светском рату. Град је знатно порушен у
совјетској опсади током зиме 1944, а опоравио се током педесетих и шездесетих.
Будимпешта је током осамдесетих поделила судбину државе када је број становника
смањен услед повећане емиграције и смањења наталитета.
Данас у Будимпешти живи преко две хиљаде Срба. Они су махом потомци далеких предака из „Чарнојевићевог јата“ који
су се доселили Великом сеобом Срба 1690, али има и Срба који су се доселили почев од 90-их година 20. века и
повећавају број малобројне али веома активне и живе заједнице Срба у Мађарској. Срби у Будимпешти имају своју
Српску православну црквену оптшину са саборним храмом Великомученика Светог Георгија у Српској улици (мађ. Szerb
utca) близу популарне Вацке (мађ. Váci utca) улице, која је у склопу Епархије будимске. У главном граду Мађарске
налази се и велелепна палата легендарног Текелијанума. У Будимпешти постоји Српско забавиште, основна школа,
гимназија и ђачки дом.
Будимпештански метро је други најстарији на свету 1894 (после лондонског). Та метро линија на дубини од само
неколико метара је првих година била са коњском вучом. Полазна станица је са Верешмарти тера где се налази и
најстарија посластичарница у Мађарској Жербо која је позната по колачу Жербо коцке. Крај линије је у Варошлигету парку близу Трга хероја. Прва метро линија се сада зове M1 или Жута линија. У потпуности је рестаурисана у
оригинално стање, због туристичко - историјских вожњи. Друге две линије, M2 (црвена) и M3 (плава) су касније

изграђене и воде ка другим деловима града. Ове линије се налазе на великој дубини и иду чак испод Дунава.Са
парковима испуњеним зеленилом пуних шармантних задовољстава, музеја који ће инспирисати и пулсирајућим ноћним
животом који је у рангу са европским колегама, Будимпешта је једна од најпознатијих, дивних и пријатних европских
градова. Захваљујући савршеној локацији, гостољубивости становника и незаборавних
споменика помиње се као „Мали Париз централне Европе“ и „Бисер Дунава“. Већина
познатих знаменитости Будимпеште су концентрисане на Касл Хилу и на страни Будима, у
центру Пеште и дуж речних стаза. Главне знаменитости на Касл Хилу су:

Краљевски двор – најпопуларнија атракција на брду, дом националне галерије. Унутар
краљевског двора налазе се неке од невероватних колекција слика.

Рибарев бастион и видиковац – за импресиван поглед преко Дунава до Пеште.
Матијас црква – доминантнанеоготичка црква која крунише пејзаж Будимпеште.
На страни Будима налазе се:

Аквинцум – град из римског доба, његови остаци се претварају у велики музеј на отвореном. Насеље је смештено у
Обуда дистрикту у северном Будиму. Посете овим местима био је друштвени догађај за Римљане.

Гул Баба Турбеје – светилиште где Гул Баба почива. Нуди леп поглед и малу улицу која води низбрдо места где се
налазе више кућа које су освојиле награду „Кућа године“.

Музеј Касак на Зиши дворцу – приказује дела савремених мађарских уметника, као и савремену мађарску уметност.
Кисцели Музеј – Будимпештска галерија слика.
Парк статуа – уместо разбијања статуа из комунистичке ере, Мађари су их поређали са мотивом ироније.
Музеј Виктор Васарели – показује многа дела чувеног мађарског постмодерног сликара.
Мађарска има изненађујуће богату позоришну сцену, и није изненађујуће да је Будимпешта центар ње. Сезона почиње
средином септембра и завршава се у јуну. Продукције су у распону од класичне драме и традиционалне опере до
постмодерних представа. Има много тога да се открије у околини Будимпештских позоришта, чак иако не говорите
мађарски језик.
Биоскопски живот Будимпеште се развио око трговинских центара. Од револуције шопинг центара у касним деведесетим,
више од две трећине градских биоскопа су у ланцу међународних ланаца и франшиза. Мејнстрим биоскопи углавном
приказују поднаслов холивудских филмова и мађарске романтичне филмове. Будимпешта је
позната по бањама, тако да идите на купање! Купатила су заиста последњи траг турске културе
у Будимпешти, остаци из окупације града. Будимпешта нема велику Турску културу као штп
рецимо имају Берлин или Минхен, али уместо тога Мађари су модификовали и обликовали
традицију у нешто своје. Сва купатила су грађена око топлих извора, а њихов централни део је
један од више термалних базена. Они су обично допуњени са неколико парних купки, сауна,
масажа и других терапија, укључујући и питке лекове. За разлику од неких скандинавских и немачких купатила, купатила
у Будимпешти захтевају од вас да носите одело за купање па чак и у саунама.
Локални специјалитети укључују паприкаш, Гулиас, порколт (гулаш налик паприкашу са пуно лука), халасзле (супа
риболоваца која се другачије служи у зависности од региона), пуњени купус и лебералну употребу паприке. Ту је и
велики избор дивних пецива, од који ћете многе препознати ако сте упознати са бечким пецивима. Као и у другим
сферама, мађарски приступ храни комбинује понос на своју традицију са спремношћу да прихвати спољне утицаје.
Резултат је жива сцена ресторана где фузија азијско-мађарских ресторана може бити од истинског интереса. Запамтите,
међутим, да гулаш супа је уствари супа, а не гулаш с којим су посетиоци већ упознати. Да би сте то наручили тражићете
„порколт“.

3.3.2012- Глобални тренс спектакл, Армин ван Бјурен (Armin van Buuren) и A State Of Trance коначно
наступају у Србији у Београдској арени. Арминов A State of Trance (ASOT) је један од
најомиљенијих радијских програма на свету, који своје јубилеје слави организовајем
великих догађаја на два континента у трајању од четири недеље. Армин ван Бјурен је већ
четири године за редом проглашен за најбољег DJ-a на листи "DJ Mag Top 100", освојио
је награду за "Најбољи Mix радијски шоу" на Зимским музичким конференцијама 2006,
2007, 2008, 2009 и 2011. Радио ТДИ емитује A State of Trance од 16. децембра сваког
петка, од поноћи до 02.00, а програм је обезбедио Insomnia Global SEE. Продаја улазница почела је 16.
децембра и цене су: регуларна 2900 , VIP 8000 и Sky Deluxe по цени од 10000 динара.
8. и 9. 3.2012 у Великој дворани Сава Центра наступиће рок група Парни ваљак.
После шест великих концерата у Србији,бенд је изразио желју да се у Београд
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Целовечерњи концерти у трајању од преко два сата доносе култне баладе са
акустичним гитарама, концерном клавиру и перкусијама, уз непоновљиво певање
Акија Рахимовског.
8.5.2012- на Ушћу свираће најпознатији метал бенд

Metallica. METALLICA се враћа у

Србију и извешће цео "Black album". Enter Sandman, Sad but True, The Unforgiven, Wherever
I May Roam, Nothing else matters одјекиваће на Ушћу. Предгупа ће бити прогресивни метал
бенд Gojira. Бенд је освојио бројне престижне награде. "Black album" био је на првим местима топ листа у
више од 25 земаља и продат је у више од 25 милиона копија широм света. Објављен је 1991. без наслова а
назив "Black album" крунисала му је јавност због црних корица. Свакако организатори најављују спектакл, и ја
вам топло препоручујем да одете,верујем да се нећете покајати.Цена улазница је ПАРТЕР 3300, ФАН ПИТ
4400, ТРИБИНЕ СЕДЕЊЕ 5500 динарa.
И наравно подсећамо вас да 40. FEST почиње 24. фебруара и трајаће до 4.
марта 2012. Цене карата су од 150 до 300 дин у зависности од термина и места
пројекције, док је за само свечано отварање цена карте 500 дин. Пројекције ће
се одржавати као и до сада у Сава Центру и Дому омладине и Дворани
културног центра.
Аутор: Уна Војводић

Дрво живота

Филм „Дрво живота“ представља импресионистичку причу о животу једне америчке породице на средњем западу,
педесетих година прошлог века. Животно путовање најстаријег сина, Џека, кроз безбрижно детињство преко
поражавајућих година као одраслог човека у којима покушава да разјасни компликовани однос са својим оцем, тема је
овог филма. Џек је још једна, изгубљена душа у модерном свету, која покушава да пронађе одговоре на питања о
суштини живота, док испитује постојање судбине. Редитељ Малик нам, на себи својствен нацин описује како природа и
духовна узвишеност обликују појединачне, али и животе целих породица.

Титаник 3D
„Титаник“ је један од два филма у историји награђен са чак 11 Оскара, а ове године
се појављује у новом издању, конвертован у 3Д. Нови прекоокеански брод „Титаник“
10. априла 1912. године креће на прво путовање. Од њега се очекивала потпуна
безбедност, брз пут и одличан комфор. Управо ће „Титаник“ бити место фаталног
сусрета двоје младих, девојке из угледне богате породице Роуз и сиромашног момка Џека. Док се између њих рађа
велика љубав и страст, брод ће изневерити очекивања путника. Прецењени „Титаник“ наилази на санту леду, која ће
потопити „непотопиви“ брод и однети многе животе. Потресну животну и љубавну причу описује стогодишња Роуз,
много година након велике трагедије.

Ово значи рат
Најбољи оперативци агенција ЦИА уједно су и најбољи пријатељи, који чувају леђа један другом када
су у опасности. Међутим, када се нађу у ситуацији да се обојица заљубе у исту жену, заборављају да су
некада заједничким напорима обарали читаве владе са власти. Своје шпијунске вештине и
најсавременије оружје они сада користе у борби један против другог, док она никако не може да се
одлучи ко је од њих двојице више привлачи.

Ово мора да је то место
Шајен је бивша рок звезда. Са 50 година се још увек облачи у готх фазону и живи у Даблину
захваљујући старој слави. Због смрти оца, са којим није био у добрим односима, враћа се у
Њујорк. Тамо открива да је отац имао опсесију: да се освети за понижење које доживео. Шајен
одлучује да настави тамо где је његов отац стао и започиње путовање по Америци.

ДА

И Ј СПОРТ ИСТ?
Спорт је одувек важио као такмичење у којем се цени, пре свега

витешко надметање и фер-плеј борба. Још од старих Грка који су
организовали прве Олимпијске игре 776. године пре нове ере, па све
до данас, спорт је увек заузимао важно место код сваког народа.
Наравно, одмах ћемо сви помислити на нашу Србију где живи
једна од највећих спортских нација на свету. Поредећи укупан број
становника и број освојених медаља, ми припадамо самом спортском
врху. Најбољи пример за то су ватерполисти, рукометаши, кошаркаши,
одбојкаши, веслачи, пливачи, тенисери... И наравно Новак

оковић!

Ипак, овде неће бити речи о званично најбољем спортисти на планети, већ ваља погледати и другу
страну спорта. им се то изговори, моментално се помисли на разна намештања, преваре, па и на допинг.
Нажалост, он је присутан у спорту одувек. Било да је реч о фудбалерима, атлетичарима или можда
пливачима и бициклистима, увек је доносио незаслужену предност једне стране на штету противника. Разне
институције па понекад и саме државе се укључују у борбу против ове појаве, а најзначајнија је ВАДА, тј.
Светска антидопинг агенција. Није тешко закључити да ВАДА највише посла има у атлетици, бициклизму,
пливању и осталим спортовима где се прво цени издржљивост па тек остале ствари. Наравно, треба истаћи
да нажалост ниједан спорт није имун на допинг, али у неким спортовима је по природи мање присутан, док
се у другим надлежне федерације боре свим силама да га искорене.
Али, кренимо редом.

то се тиче атлетике, ту је било пуно допинг скандала, а свакако међу

најпознатије спада и ситуација у којој је „жртва“ била позната америчка и изузетно свестрана атлетичарка
Мерион

онс. Она је

7. године после дугог процеса коначно пред ТВ камерама признала да је користила

недозвољена средства и њој су одузете све медаље са Олимпијских игара у Сиднеју

. године. Такође,

кажњена је двогодишњом суспензијом. Поред ње, међу познатијим атлетичарима који су добили доживотне
суспензије налазе се Тим Монтгомери и Си

еј

антер. Један од „најпрозиванијих“ спортова што се тиче

допинга је бициклизам. Пре десетак дана је коначно окончана федерална истрага против седмоструког
освајача Трке кроз Француску

енса Армстронга, који је био оптужен од Флојда

ендиса. Наравно, велики

енс Армстронг је доказао невиност. Управо је

ендису

6. године одузета победа и „жута мајица“ због допинга у којем је

ухваћен тек после завршене тронедељне голготе по Алпима и Пиринејима.
Накнадно је за победника проглашен другопласирани у генералном пласману
Оскар Переиро. Ту је и чувени Немац Јан Улрих који је такође пре неколико
дана, иако још одавно у пензији, добио казну. Операција „Пуерто“ је
године извршила чистку

6.

у бициклизму, а у њој су учествовали многи

бициклисти који су користили допинг.
Међутим, као да ни то није било довољно па смо недавно били сведоци двогодишње суспензије
Алберта Контадора, можда и највећег бициклисте данашњице. Суспендован је ретроактивно, тј. од августа
1 . године када му је и пронађен допинг и казна ће му трајати до августа ове године. Такође, одузета му је
победа са Тура

1 . године као и победа на

иру (трци око Италије)

победнике су проглашени другопласирани у тим тркама

нди

11. године. Уместо њега, за

лек и Микеле Скарпони. Све би било у реду

да се нису повеле приче о томе како је допинг уопште дошао до Контадора. У његовој крви су пронађене
изузетно мале количине кленбутерола који се налази на листи забрањених супстанци јер повећава капацитет
рада мишића. Алберто упорно и сада тврди да је то случајно унео преко контаминираног меса, што уопште
није далеко од истине јер се то стварно и дешава у пракси. Најгоре од свега је количина тог кленбутерола
која је мизерна и коју су могле да пронађу само две лабораторије у свету?! Најбољи бициклиста у историји
ди Меркс, изјавио је како многи траже жртве у бициклизму јер је то најтежи спорт. Из личног искуства
тренирања овог спорта морам истаћи да је то тачно, као и да је тачно то да се у неким другим спортовима

учесници и не контролишу толико. Него, кад већ причамо о контроли, поред бициклизма се у томе истиче и
тенис.
Тенисери су у обавези да сваки дан пријаве своје место боравка антидопинг агенцији где год да се
налазе у свету. Неретко сте вероватно читали како су се

оковић и Надал будили рано ујутру како би им

непознате „чике“ извадиле крв или узеле урин. Сем Ришара Гаскеа који је из шале користио кокаин (тврди да
га је непозната девојка пољубила у дискотеци и тако му пренела кокаин у крв), скоро никада нећете пронаћи
допинг у тенису. То је један од светлијих примера.
Овако би могли да наставимо у недоглед, са многим примерима из разних спортова, а посебно из
бициклизма. Ипак, нема ни места а ни времена за то. Нажалост, случај око Контадора и није био предмет
допинга колико неких других ствари, али време ће надамо се показати све. Јер, правда је увек достижна.
Ипак, многи врхунски спортисти се и после најчешће двогодишње суспензије одлучују да и даље наставе.
Тако ради и Алберто јер су нам већ стизали извештаји о томе како се „разваљује“ од тренинга. Ако све буде
како треба, доказаће да је побеђивао на регуларан начин, а за све оне који то нису радили и не треба да
постоји место у било ком спорту.
Аутор: Марко Деспотовић

Карневали, карневали...

Фебруар је месец карневала. У овом месецу се одржавају познати карневали у Риу,
Венецији, Келну...Ни Балканско полуострво није заборавило своју вековну традицију
карневала,
па
је
у
овом
великом
карневалском месецу одржано чак 8
великих карневала у Словенији, рватској,
Македонији... Од запажених карневала је
свакако Курентовање у Птују, велики Рјечки
карневал, карневали у Струмици и Прилепу.
Групе из Србије су узеле учешће на овим
карневалима и оствариле завидне резултате.
За наш часопис, председник Рјечког
карневала
и
представник
Федерације
карневала за Југоисточну вропу, господин
Јосип Силов је изјавио: Карневал је успео
тек када има више маскираних у публици
него маскираних учесника. Погледајте улице Ријеке данас после толико година карневала.
уди су пресретни. Да, карневал је исплатио себе.
На карневалу у Македонији су биле доста заступљене групе из Србије. Карневалска група
из апца и есковца је освојила златну
плакету за најбољи наступ на карневалу у
Прилепу, док је карневалска група из
апца
освојила
и
златну
медаљу
Федерације
европских
карневалских
градова коју је лично уручио председник
Ф К-а, господин енри ван дер Крон.

Аутор: Александар Ковачевић

17

???? ? ???? ? ??? ? ? ????? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ????

Никшићка 5/1

Контакт телефон: 011/397-25-26
Е-маил:

printystar@gmail.com

Импресум
Главни и одговорни уредници: Бранислава Росић и Јована Гуџић
Редакција: Марко Деспотовић, Уна Војводић, Милан Крстинић, Јелена Вујановић, Нина Степић,
Звездана Бабел, Снежана Иванежа, Андријана Величковић, Милица Орос, Александар Ковачевић
За издавача: Пајазит Помак, председник КСФПН- а
Излазак Студентског журнала су помогли спонзори "Фотокопирница Стар" и Центар страних језика
"Еквилибрио".

18

???? ? ???? ? ??? ? ? ????? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ????

