
СРПСКЕ  НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Чувари сећања у Чобанцу

Батањска станица путујућих уметника

Успех мохачких „Дунавкиња”

Сегедински дани православља

5.
СТРАНА

6.
СТРАНА

Број 33. • Будимпешта, 13. август 2015. • VII годинаwww.snnovine.com

5.
СТРАНА

4.
СТРАНА



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Политички коментар

Нација која је занемарила култ сећања
Ш та Србин, средњошколац, чак 

и студент, данас зна о Јасе-
новцу? Може ли да склопи 

другу, настављајућу, релевантну ре-
ченицу, након оне прве која каже да 
је то био концентрациони логор. Не 
бих се кладио. Неко ће рећи, и биће у 
праву, да није боље ни међу осталом 
популацијом Срба.

Шта нама, информативно, асоција-
тивно, спознајно, како хоћете, данас 
значе појмови: Јадовно, Пребиловци, 
Глинска црква, Мехино стање, Бајића 
јаме, Јастребарско, Бански Грабовац, 
Вељун, Пркос… Све су то места на ко-
јима су масовно ликвидирани Срби; 
углавном маљевима, будацима, но-
жевима, стрељања готово да није би-
ло. Поред Јасеновца још неколико 
стотина хиљада Срба убијено је у 
Другом светском рату, на овим и 
сличним местима. Сазнавши за покољ 
у Пркосу и Дугом Селу, Иван Горан 
Ковачић написао је „Јаму”.

Упитајте у Израелу било ког Је-
врејина шта зна о Аушвицу, Бухен-
валду, Дахау, холокаусту… причаће 
вам сатима, ако треба. Богу хвала 
да је тако. Јевреји су, након веков-
них страдања, по окончању Другог 
светског рата схватили да као на-
род могу опстати само уз два усло-

ва; да направе своју националну др-
жаву и успоставе култ сећања. Вр-
хунац овог другог је Јад Вашем, ме-
моријални комплекс у Јерусалиму, 

подигнут десетак година након 
Другог светског рата.

А шта, у том смислу, имају Срби? 
Скучени Музеј геноцида (резултат 

вишегодишњих напора Милана Була-
јића) чија права идеја, на државном 
нивоу, никада није ни разматрана и 
повремено, датумско подсећање у 
појединим, све ређим, медијима, на 
страдања Срба. Зато је одлука Владе 
Србије да 5. август убудуће буде Дан 
сећања на геноцид над Србима у XX 
веку, да се обележава као Дан жало-
сти, уз подневне сирене и 60 секунди 
стајања где год да се затекнемо, од 
огромног, скоро несагледивог значаја 
за овај народ. Једна од најважнијих 
одлука у новијој српској историји.

Али, то није довољно. Србија у пу-
ном смислу мора да успостави култ 
сећања, мора у Београду да има и свој 
Јад Вашем: монументалну грађевину 
која ће изгледом и сведеном, крајње 
једноставном поставком унутра, сва-
ком посетиоцу – укључујући државне 
делегације и медијске екипе које уз 
њих иду – представити страшну исто-
рију народа кога су хтели да истребе; 
на вешалима, у јамама, под ножем, 
маљевима, бомбама… од Мачве 1914. 
године, до грађанског рата 90-их.

Боље место за тако нешто не по-
стоји од Ушћа, тамо где се сусрећу 
Сава и Дунав, вечни сведоци овога о 
чему је реч.

Ратко Дмитровић

Склони смо да осудимо странце што не знају ништа 
о страдању Срба, а не питамо се колико ми сами 

знамо о томе. Да, све то је у књигама, али ко данас 
чита књиге, посебно историјска документа

Разлике у гледањима на талас миграната

Орбан гради зид – Вучић поносан на хуманост народа

О д самог почетка прилива већег 
броја илегалних миграната из 
Африке и Азије, приметно је 

да у Србији и Мађарској влада разли-
чит однос према придошлицама које 
пролазе кроз овај део Европе, на путу 
за Запад. Иако се не би могло рећи да 
су било где превише омиљени, чини 
се да мигранти у Србији наилазе на 
више разумевања него у Мађарској, 
премда су обе земље подједнако на 
удару избегличког таласа. То је по-
средно дао до знања и премијер 
Александар Вучић, осврћући се на 
овај проблем:

„Србија се понаша одговорно према 
проблему миграната”, оценио је Ву-
чић, уз опаску да трошкови због при-
тиска миграната свакодневно расту, 
„али да се Србија због тога не жали”.

„Србија се понаша нормално и мо-
жда је једина грешка што не кука до-
вољно. Ми не плачемо и не кукамо и 
можда је то моја кривица, јер ја не 
кукам, ни због тога какву су нам зе-
мљу оставили у дуговима и дефици-
ту, него решавамо проблеме”, навео 
је премијер одговарајући на питања 
новинара.

Због миграната на границама с Ма-
ђарском, Македонијом и Бугарском, 
како је рекао, „не кукамо, јер нико не 
жели ни да нас чује”.

„Kада буду желели да чу-
ју, чуће. Знају они то сами. 
Плашим се да се сви по мало 
затварају, на очи стављају 
руке, а преко тога мараму да 
би још мање видели. Ми се 
односимо веома хумано и 
мислим да је однос нашег 
народа веома хуман, на шта 
сам поносан”, поручио је 
српски премијер, а у прилог 
томе навео да до сада није 
било већих инцидената с ми-
грантима.

Трошкови државе због 
миграната расту свакоднев-
но, додао је премијер, при-
метивши да ће „из Европе можда 
стићи нека већа помоћ, а можда и не-
ће, али да и даље због тога нећемо 
плакати”.

За то време, мађарски извори гово-
ре о јачању ксенофобије међу ста-
новништвом ове земље. Kсенофобија 
је заступљена код две петине Мађа-
ра, а 39 одсто се слаже са ставом да 
азилантима не треба дозволити ни да 
уђу у Мађарску, показује најновије 
истраживање агенције за исптивање 
јавног мњења „Тарки”.

Већина испитаника је ипак рекла 
да би саслушали аргументе о томе да 
ли тражиоцу азила треба дати азил, 

док свега пет одсто њих сматра да 
треба примити све азиланте, пренела 
је мађарска агенције МТИ.

Агенција „Тарки” од 1992. године ре-
довно спроводи истраживања јавног 
мњења о ксенофобији. Истраживања 
показују нагло повећање ксенофобије 
током првих пет година анкетирања 
(од 1992. до 1995. године) која је затим 
варирала и била стабилна између 2002. 
и 2011. године. До пораста ксенофоби-
је је дошло 2012. и степен је остао ви-
сок током наредне две године.

Према истраживању спроведеном 
у априлу ове године, ксенофобија је 
достигла рекордно висок ниво, при 

чему је 46 одсто испитаника рекло 
да би забранило азилантима да уђу у 
земљу, док најновије истраживање 
показује да се ксенофобија вратила 
на ниво из 2014. године, упркос стал-
ној усредсређености медија на ми-
грантску кризу у Европи.

Расположење је најнегативније 
према Арапима, а ксенофобија је из-
раженија међу испитаницима који 
живе у подручјима која су под најве-
ћим притиском због миграната.

Kсенофобија је такође израженија 
међу присталицама десничарског Јо-
бика и испитаницима са ниским при-
мањима. 

„Србија се понаша нормално и можда је 
једина грешка што не кука довољно. Ми се 

односимо веома хумано и мислим да је однос 
нашег народа веома хуман, на шта сам 

поносан”, рекао је премијер Србије 
Александар Вучић
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ДРЖАВНЕ КАСЕ СВЕ 
ПРАЗНИЈЕ ЗВОГ 

МЕЂУНАРОДНИХ 
ЗЕЛЕНАША

Ж ивимо у свету којим владају 
банке, фармацеутске компа-
није и војноиндустријски ком-

плекси. Није чак неопходна ни претерана 
доза имагинације како би се замислила 
узајамна повезаност између банкарства и 
фармације. Експозитуре банака ничу на 
сваком ћошку, како би се губитници тран-
зиције (грађани – за оне политички ко-
ректне) наоружали кредитима у борби за 
бољи живот. А то је као да понудите Да-
виду наковањ како би га из дрвене праћке 
испалио према разгоропађеном Голијату.

С друге стране, банке се намећу као 
хлеб насушни, јер се плате не могу поди-
зати мимо банкомата и шалтера експози-
тура – обашка дозвољени минуси као то-
божња средства корекције мизерних за-
рада. У ствари, реч је о класичним бетон-
ским перајима које човекољубиви банкар-
ски сектор љубазно нуди клијентима. По-
нуда, наравно, важи за оне који понешто 
раде. Незапосленима је ионако свеједно – 
они своја пераја одавно носе под мишком.

У непосредној близини банака редовно 
ординирају апотеке. Статистике показују 
да смо у последње време и депресивнији 
и малигнији, па нам апотеке дођу као не-
какви дућани средстава за спасавање.

Напослетку, ту је и НАТО да најмодер-
нијим оружаним средствима заштити та-
кав један благоугодни поредак – пре све-
га на глобалном плану. Јер, као што се гра-
ђани задужују код банака у непосредном 
комшилику, тако се и државе (попут Грч-
ке) задужују код тзв. међународних кре-
дитора. На тај начин грађани трпе дво-
струки притисак. Уместо да раде у ко-
рист друштвеног производа властите зе-
мље и на тај начин допринесу подизању 
плата и пензија, грађани ударнички ринта-
ју за рачун белосветских зајмодаваца. 
Због тога, у већини случајева раде за сит-
ниш којим се не могу покрпити рупе у ме-
сечним потрошачким корпама.

Држава сиромаши, а сиромаши, изме-
ђу осталог, и захваљујући задужености 
код међународних зеленаша (пардон, 
кредитора).

На сцени је „ћифтинска” политика 
моћних ентитета који газе неразвијене 
државице, не дозвољавајући им да се 
размахну у економском смислу. ММФ се 
отворено меша у привредну политику не-
моћних, док истовремено толерише мо-
нополе моћнима.

А када се на крају окуражите да такав 
систем назовете антидемократским (или 
терористичким – у стилу бившег грчког 
министра финансија Варуфакиса), по 
инерцији бивате оптужени за реакционар-
ство. Какве ли само епохалне замене теза!

Стога, све што мирише на левицу или на 
социјални либерализам, данашња лихва-
рократија прогања на маргину. У том сми-
слу, једно „не” псеудоевропској лихваро-
кратији данас, заиста може бити велико 
„да” проевропској демократији сутра.

Борис Јашовић, социолог

Осујећена пљачка националног блага

Неуспели фверц археолошких предмета
У акцији цариника и граничне полиције на 

граничном прелазу Хоргош-Реске, спречено је 
кријумчарење из Србије преко 200 предмета 

археолошке вредности

М еђу откривеним предметима 
највише је било металних коп-
чи и то 133, затим 27 ножева, 

24 укоснице, 25 металних новчића, 4 
чешља, 5 резбарених дрвених пред-
мета, по 2 камене клесане плоче и 
посуде. Ови археолошки предмети су 
откривени током контроле аутобуса 
који саобраћа на редовној линији Ва-

љево – Линц којим је путовало 24 
путника.

Заправо, ради се о једној од три 
пошиљке које је возач пријавио цари-
ницима. За две је рекао да је знао 
шта се у њима налaзи, док за садржај 
треће у којој су се налазили археоло-
шки предмети није. Њу је, како је ре-
као, преузео на станици у Руми, а 
требало је да је превезе у Линц и та-
мо преда „једном човеку”.

Све пошиљке су биле спаковане у 
кесе и налазиле су се у простору 
предвиђеном за спавање, који се на-
лази испод сувозачевог седишта. 

Мађарска помаже јужну дијаспору

Нови милиони евра за Мађаре у Војводини
Мађарска влада 

подржаће са скоро три 
милиона евра пројекте 
војвођанских Мађара. 
Градиће се студентски 

дом у Новом Саду, 
мањински објекти у 

Зрењанину и опремити 
ТВ „Панон”

Д ржавни секретар за националну 
политику мађарске владе и 
председник Савеза војвођан-

ских Мађара су на заједничкој кон-
ференцији за штампу у Румунији из-
нели да ће са више од 200.000 евра 
бити помогнут рад дома „Европа Kо-
легијум” у Новом Саду, за који је Па-
стор рекао да ће од октобра примити 
428 студената мађарске национално-
сти из Војводине, који студирају у 
Новом Саду.

– Наша амбиција је била да ова ин-

ституција не доспе под на-
длежност српске државе, 
јер тако можемо гарантова-
ти да ће свих 428 места бити 
осигурано за нашу децу. До-
нација је важна баш због то-
га што гарантује одржавање 
и функционисање објекта – 
нагласио је Пастор.

Око 320.000 евра, како је 
најављено, биће уложено за 
пројекат који се односи на 
стварање сеоског старатељ-
ског система, а који подра-
зумева запослење 21 соци-
јалног радника и набавку 15 
возила за теренске обила-
ске.

– Док стигну јесење кише, 
морамо изградити овај си-
стем, како би било људи који могу 
понудити помоћ онима о којима се не 
стара нико – рекао је Пастор.

Трећи пројекат, вредан скоро два 
милиона евра, јесте куповина и об-
нова зграде у Зрењанину, која ће би-
ти намењена за Средњебанатску за-

једницу, док четврти пројекат пред-
ставља дотирање Радио-телевизије 
„Панон” са нешто мање од 200.000 
евра.

Пастор се захвалио за „принципи-
јелну политику мађарске владе, која 
извршава све раније договоре”. 

МОЛ отворио нови објекат на граници

„Фреш корнер” на сервисној станици „Хоргош 2”
На српско-мађарској граници никла је нова 

инвестиција МОЛ-а, иако Будимпешта истовремено 
подиже ограду дуж границе са јужним суседом

Р еновирана сервисна станица 
„Хоргош 2”, прва је од укупно 
четири такве станице које ће 

МОЛ обновити у Србији, у оквиру но-
вог продајног концепта компаније 
МОЛ.

Она је отпочела нову инвестицију 
после „Бизнис форума”, који је недав-
но одржан у Будимпешти, на марги-
нама заједничке седнице влада Ма-
ђарске и Србије.

„Пратећи тржишне трендове и 
потребе наших купаца, развили смо 
нову малопродајну стратегију у 
оквиру које, са великим задовољ-
ством, отварамо овај објекат. Наме-
ра нам је да нашим купцима пону-
димо проширени асортиман прои-
звода и услуга на нашим сервисним 
станицама и тиме им омогућимо 
пријатно и угодно шопинг иску-
ство”, рекао је виши потпредседник 
МОЛ Групе за малопродају, Ларс 
Хоглунд. 
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Духовност

Чобанац прославио заветну славу

Нове генерације настављају традицију предака

П разник Илиндан у Чобанцу је 
обележен јутарњом службом 
на Бунарчићу, а потом и вечер-

њим богослужењем у месној српској 
цркви. Мештани тог села и верници из 
околних насеља окупили су се у већем 
броју на Бунарчићу, како би заједно, на 
традиционалан начин, обележили пра-
зник Светог Илије. Сви они пристигли 
су на позив организатора прославе – 
Српске црквене општине у Чобанцу и 
Српске народносне самоуправе, на че-
лу са др Војиславом Ластићем.

Свету литургију служио је парох 
помашки, јереј Љубисав Милисавић. 
Он је у својој беседи говорио о ва-

жности очувања обичаја и 
традиције православља и из-
међу осталог рекао:

– Желим да подсетим да 
се ради о светитељу и проро-
ку пред којим громови тут-
ње, а небеске силе га слушају 
и који управља свим извори-
ма и свим водама. То су до-
бро знали и наши преци, када 
су баш оваква места бирали 
за окупљања и саборовања. 
Као што видите и ми се овде 
окупљамо, хвала Богу, ево, 
све до данашњег дана.

Парох Милисавић је под-

сетио све присутне да ово није хра-
мовна слава Чобанца и да је она обе-
лежена 26. јула, у част Архангела Га-
врила. Интересантно је да су Чобан-
чани изабрали живе светитеље за обе 
славе које прослављају.

– Као што знамо, Гаврило је анђео, 
жив је и не умире, а пророк Илија се 
узнео на небо у огњеним кочијама – 
истакао је отац Милисавић.

Ипак се и овим светитељима реже 
колач и освећује кољиво, па је тим 
поводом у поподневним часовима 
почело окупљање у црквеној порти. 
Након вечерња, испред цркве је осве-
ћено кољиво и пререзан колач.

Овогодишњи кумови, Светозар Ба-

шић и његова супруга, припремили су 
пригодно послужење и постарали се 
за празнично расположење. Кумство 
су предали Милану Дудору и његовој 
породици, чиме је потврђен овај оби-
чај у Чобанцу, јер до пре две године 
кумовања на заветној слави није било.

Окупљених Срба било је у великом 
броју, па је КУД „Рузмарин” извео 
„Игре из Шумадије” и „Влашке игре” 
пред бројном публиком, а играче је 
пратио оркестар „Мешелија”. На про-
слави је била присутна и начелница 
Чобанца Јожефне Шандор Винклер, 
која је прошле године свечано отво-
рила Народносну кућу „Евген Думча”.

Јована Вечић

Богослужења на Бунарчићу и у месној српској 
цркви и богат културно-уметнички програм, 
обележили су традиционалну илинданску 

прославу у Чобанцу

Обележен Дан села у Ловри

Прослава уз четири оркестра, спорт и кулинаре
П рослава „Дана села Ловре”, по 

одлуци управе јединог насеља 
у Мађарској са српском већи-

ном, одржана је прве суботе у авгу-
сту. Припреме за сеоску фешту поче-
ле су више месеци пре тога, догово-
рима око концепције програма, пла-
нирањем буџета и позивањем гостију 
на ову манифестацију.

Посетиоце је тог лепог августов-
ског дана на обали Дунава чекао бо-
гат програм, који је укључивао зани-
мљива такмичења, дечје програме, 

припремање гурманских специјали-
тета, фудбалски турнир и састанак 
оркестара. Након кишовитих и хлад-
нијих дана, лепо време и ведро небо 
обрадовали су и организаторе и све 
присутне.

Први гости пристигли су у препод-

невним часовима и одмах кренули да 
постављају котлиће за кување. Крч-
кали су се говеђи гулаш, паприкаши, 
рибља чорба и други специјалитети.

Програми за децу и одрасле поче-
ли су у 14 часова и трајали све до ве-
чери. За малишане су била осмишље-
на различита такмичења, организова-
но је осликавање и маскирање лица, 
а присутни су видели и наступ ватро-
гасаца и полицајаца из суседног Срп-
ског Ковина. Представници полиције 
представили су на који начин користе 
псе у свом раду.

Пред почетак културног дела про-
грама присутнима се обратио начел-
ник села Ђуро Богдан, који је говори-
ио о значају манифестације. Ове го-
дине она је временски померена и 
одржава се почетком августа.

Културни део програма чинио је 
сусрет оркестара. Наступили су ор-
кестри „Прековац” и „Коло” из Туку-
ље, Оркестар КУД-а „Рузмарин” из 
Чобанца и Оркестар Слободана Вер-
тетића из Калаза.

Одржан је турнир у малом фудба-
лу, а титулу шампиона, као и прет-

ходне године, освојили су домаћини 
– аматерска екипа коју су чинили Ло-
врани. На такмичењу у кувању прво 
место су освојили гости из суседног 
места Сигетбече, који су припремили 
веома укусну рибљу чорбу.

По обичају, „Дан села” увек красе 
песма и игра, па је тако било и ове го-
дине. Након вечере и доделе награда, 
одржан је бал. Госте су забављали 
оркестар „Село” и вокални солиста 
Никола Скорић, а током вечери при-
дружио им се и хармоникаш Слобо-
дан Вертетић из Калаза. У добром ра-
сположењу, ова манифестација на 
обали Дунава окончана је у раним ју-
тарњим сатима.

Начелник места Ђура Богдан био је 
задовољан због успешно реализоване 
манифестације.

– Мислим да је „Дан села”, као и 
претходних година, био успешан и да 
су се сви присутни гости лепо прове-
ли. Имали смо много посла око орга-
низације, а нажалост било је и поте-
шкоћа око буџета. Задовољан сам 
одзивом гостију; по мојој процени би-
ло је око 400 људи из свих крајева зе-
мље. Наравно, желимо да и убудуће 
организујемо ову манифестацију – 
рекао је за наш лист начелник Ловре 
и додао да је захвалан свима који су 
помогли организацију „Дана села”.

Предраг Алексов

Низом програма намењених свим генерацијама, 
становници јединог насеља у Мађарској са 
већинским српским живљем, обележили су 

дан свог села

Јожефне Шандор Винклер:

ЖЕЛИМО БРАТИМЉЕЊЕ СА НАСЕЉЕМ 
У СРБИЈИ

„Ова народносна кућа, која је предата на употребу, можда је само скро-
ман почетак, али је народности све више осећају својом. Мислим да би срп-
ска заједница у Чобанцу ојачала уз помоћ јачих веза са матицом. Разми-
шљам о томе да успоставимо везу са неким местом у Србији и и збратими-
мо се. То би подигло квалитет ове манифестације, дало могућност овда-
шњим Србима да јачају језик и српски идентитет. Наравно, сарадња би би-
ла узајамна, јер у матици славе исте славе као и Срби овде у Мађарској. За 
сада немамо неко конкретно насеље на уму, али мислим да је важно да бу-
де близу границе. Моје искуство говори да даљина неповољно утиче на ова-
кве везе”, изјавила је начелница Чобанца за Српске недељне новине. 
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Успеси тамбураша из Мађарске у Чоки

„Дунавкиње” прве – „Банат” други

Беспарица променила планове КУД-а „Банат”

Уместо у Истанбулу – Дешчани наступали на Балатону
И ако се руководство ансамбла 

из Деске све до последњег 
тренутка надало да ће на не-

ком од конкурса обезбедити сред-
ства за пут, то се ипак није догодило. 
Када је постало јасно да неће бити 
довоњно новца, руководство је 21. ју-
ла одржало седницу и размотрило 
ситуацију у вези са одласком у Тур-
ску, на Међународни фолклорни фе-
стивал, на који су се благовремено 
пријавили.

На седници одржаној у Култур-
ном, образовном и верском центру 
„Свети Сава”, руководиоци ансам-
бла предвођени Кристифором Бр-
цаном, председником „Баната”, до-
нели су одлуку која је у овом тре-
нутку била једино могућа. Имајући 
у виду да је за кратко време просто 
немогуће наћи готово милион фо-

ринти, решили су да одустану од 
пута.

У веома кратком року од два дана, 
обавили су бројне телефонске разго-
воре, сагледали могућности и на кра-
ју донели одлуку да отпутују у Кест-
хељ, на Балатон, где се одржава Фе-
стивал народности, повезан са Фе-
стивалом вина. Дешчани су се у гра-
ду на обали језера представили сво-
јим програмом, а (док је овај број 
СНН-а у припреми за штампу) могуће 
је да ће се на одређеним пунктовима 
приредити и „плесачнице”. На Балато-
ну су била и културно-уметничка 
друштва која негују бугарски и грчки 

фолклор, па је било прилике за дру-
жење са колегама.

Руководиоци „Баната” су размо-
трили и организационе припреме ве-
зане за „Тамбурашки камп”, који се 
одржава у Десци, од 16. до 20. авгу-
ста. Организатори очекују тридесе-
так полазника, који ће бити распоре-
ђени у две секције. Са млађима ће 
радити Јожеф Ковач Вершенди, по-
знати музички педагог из Мохача, 
док ће старији полазници вежбати 
под управом Ивана Мамужића Ма-
музе из Суботице.

Било је речи и о „Ајваријади” – 
традиционалној културно-забавној и 

гасторномској манифестацији која је 
заказана за 12. септембар. Пећи ће се 
две тоне паприке, али не из Србије, 
како је било планирано, због админи-
стративних потешкоћа око увоза. 
Одлучено је да се потребна количина 
набави од једне мађарске фирме ко-
ја током целе године ради паковање 
и извоз паприке, пре свега за Словени-
ју.

Говорило се и о садржају програ-
ма. Ове године позив је упућен и грч-
ким и бугарским ансамблима, јер је 
ајвар део и њихове традиције. И ове 
године својим наступом и кувањем 
пасуља, приредбу ће употпунити чла-
нови Шокачке читаонице из Мохача. 
Очекује се и гостовање КУД-а „Ру-
змарин” из Чобанца, као и гостију из 
Србије.

П. М.

Гостовање у некадашњој престоници три велика 
царства остаће и даље само неостварени сан за 

играче дешчанског културно-уметничког друштва

Н а програму друге по реду међу-
народне манифестације која по-
пуларише тамбурашку музику, 

могле су се чути композиције разних 
народа, везане за одређене географ-
ске крајеве. „Дунавкиње” из Мохача и 
„Банат” из Деске представили су се бо-
гатим репертоаром. Док су Дешчани 
остали верни свом програму, изведе-
ном на недавно одржаном „Тамбурица 
фесту” на Петроварадинској тврђави, 
Мохачанке су „ојачане” професором 
Јожефом Ковачем Вершендијем и Га-
бором Ковачем, публици представили 
мађарске мелодије „Монти чардаш” и 
„Шева”. У такмичарском делу програ-
ма било је и других, веома запажених 

извођења. Након што је одслу-
шао све оркестре, жири је донео 
одлуку, која је одушевила члано-
ве оркестара из Мађарске. Прво 
место припало је „Дунавкиња-
ма”, док су прошлогодишњи по-
бедници, тамбураши „Баната”, 
заузели другу позицију.

Музичари из Мађарске су та-
ко и овом приликом потврдили 
своје квалитете и љубав према 
тамбурици. Фестивал је још јед-
ном показао да изворна тамбу-
рашка музика има верне чуваре, 
који сваким својим наступом 
промовишу истинске вредности.

П. М.

Осим оркестара из Војводине, на Међународном 
тамбурашком фестивалу у Чоки наступала су и 

два оркестра из Мађарске и однела 
највиша признања

О манифестацији која се одржава од 13. до 16. 
августа, разговарало се уочи њеног почетка на 

седници организационог одбора, који је усвојио 
коначну верзију програма

Ч ланови одбора за организацију 
Дана српског православља, 
предвођени протонамесником 

Павлом Капланом, парохом сегедин-
ским, још једном су размотрили најва-
жније задатке и обавезе. Осим тога, 
потврђен је и програм који ће у ме-
сном српском православном храму по-
чети вечерњим богослужењем 13. авгу-
ста у 18 часова. Затим ће бити отворе-
не три изложбе: поставка икона позна-
тог иконописца Шандора Јосаија, фо-
то-изложба Ивана Јакшића и изложба 
слика Удружења уметника „Круг”.

Наредног дана са почетком у 18 
сати, у порти српског храма наступа-

ће КУД „Банат”, а затим ће уследити 
тзв. „плесачница” и показивање кора-
ка српских народних игара.

Субота је резервисана за гастроно-
мију и забаву, када ће чланови КУД-а 
„Банат” представити специјалитете 
српске кухиње. Од 10 часова сви по-
сетиоци ће моћи да погледају на који 
начин се припремају познати специја-
литети, а након тога и да пробају раз-
на јела.

Паралелно са гастрономијом, биће 
представљена делатност радионице 
КУД-а „Банат” и старе вештине, као 
што су ткање и вез, по којима су Де-
шчанкиње постале надалеко познате.

Како би дан био заокружен музи-
ком и забавом, у 18.30 ће наступити 
трубачи „Гуча партизанс брас бенда”.

Последњег дана, у недељу, у 10 ча-
сова ће бити служена света литурги-
ја, на којој ће појати појци из Новог 
Кнежевца у Србији. Поподне, у 15 са-
ти, четвородневну манифестацију 
окончаће Оркестар „Лале из Баната”.

Поред овако богатог програма, ор-
ганизатори ће настојати да поставе и 
штанд на којем ће промовисати изда-
ња везана за сегедински српски пра-
вославни храм, српску културу и све-
тосавско српско православље.

Циљ манифестације је још раније 
дефинисан: потребно је сакупити што 
више материјалних средстава како би 
се купило друго звоно за месни српски 
православни храм и окончали радови 
на огради сегединског српског право-
славног гробља. П. М.

Духовни и културни програми у Сегедину

Почињу Дани српског православља

Отац Павле Каплан
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УМЕТНОСТ Седма ликовно-књижевна колонија Удружења уметника „Круг”

Батањска станица путујуће уметничке дружине
Т радиција коју је Удружење 

уметника „Круг” из Будимпеште 
покренуло пре седам година, 

овог јула настављена је у Батањи. 
Својеврсни уметнички караван који 
су „круговци” назвали „360 степени”, 
овога лета зауставио се у градићу на 
мађарско-румунској граници, који је 
од вајкада важио за један од центара 
српског битисања на овим простори-
ма. Двадесетак сликара, графичара, 
песника, писаца, уметничких фото-
графа, дизајнера и музичара, провело 
је четири дана у Батањи, у потрази за 
инспирацијом и у жељи да Батањци-
ма, али и себи, један делић овог лета 
учине пријатнијим, тако што ће га 
улепшати плодовима свог талента.

Тај наум остварили су захваљујући 
гостопримству батањских домаћина, 
у Српском клубу, који је током траја-
ња ликовно-књижевне колоније био 
место у коме су свакодневно ствара-
ли и дружили се уметници из Мађар-
ске, Србије и Црне Горе.

– С једне стране, требало је позва-
ти госте, наше старе и нове пријате-
ље. Посебну пажњу захтевао је пре-
воз нове иконе која ће бити смештена 
у олтару српске цркве. Требало је, та-
кође, обезбедити смештај, храну и 
остале услове за боравак уметника у 
Батањи – каже за СНН председник 
„Круга” Радивој Галић.

Он истиче да је извесно олакшање 
представљала чињеница да су цене у 
Батањи нешто ниже него у Будимпе-
шти, па су и трошкови били мањи, не-
го да је, на пример, ова манифестаци-
ја одржана у главном граду или ње-
говој околини.

– Мој део посла био је да уметни-
цима обезбедим што је могуће боље 
услове за рад, почевши од услова бо-
равка, па до средстава за рад. Пошто 
сам из Батање, знам где се шта може 
набавити, тако да смо брзо успевали 
да обезбедимо све што се од нас оче-

кивало. С обзиром да је ова колонија 
краћа од претходних, приметио сам 
да уметници раде интензивније, са 
много мање одмарања, али исто тако 
примећујем и да та брзина у раду ни-
је уочљива на њиховим платнима и да 
је квалитет оствареног веома добар 
– рекао нам је на крају колоније Ра-
дивој Галић.

Као и сваке године, носилац вели-
ког дела организационих активности, 
и овога пута била је Диана Ђурић, се-
кретар Удружења уметника „Круг”.

– Организација ове манифестације 
увек представља нови изазов, зато 
што увек гостујемо у другом месту у 
Мађарској и то у срединама у којима 
живе Срби. Осим иконописања и 
фреског сликарства, на колонији је 
било заступљено и штафелајско сли-

карство. Нажалост, наши пријатељи и 
сјајни уметници из Румуније ове го-
дине нису били у прилици да уче-
ствују, као и један део екипе мађар-
ских сликара. И ове године смо на-
стојали да на уметничкој колонији 
„360 степени” буде заступљено више 
видова уметности – каже Диана Ђу-
рић.

Као специфичност ове колоније у 
односу на претходне, она наводи да 
је у оквиру четвородневне манифе-
стације одржана и психолошка ради-
оница, а такође и да су учесници ис-
користили ову прилику да размене 
своја искуства и мишљења о положа-
ју савремене културе и уметности у 
Мађарској и Србији и о неким новим 
правцима у областима којима се ба-
ве.

– Мислим да је ова колонија вео-
ма значајна за српску заједницу у 
Мађарској, јер повезује њене умет-
нички надарене припаднике, како 
међусобно, тако и са поклоницима 
неке од ових уметности. Такође, ва-
жно је и повезивање стваралаца из 
Мађарске са њиховим колегама из 
земаља нашег региона, посебно из 
матице.

– Ту се размењују искуства и умет-
ничке идеје, али се исто тако локал-
ним српским срединама остављају 
дела трајне вредности – истиче Диа-
на Ђурић.

Међу уметницима из Мађарске, на 
колонији је учествовао и Страја Мар-
јановић, сликар који већ четврт века 
живи и ствара у Будимпешти и чија 
дела су недавно имали прилике да 
упознају и посетиоци галерије Срп-
ског културног центра у Будимпе-
шти.

– Атмосфера у Батањи је била 
предивна, а посебно ми се допало 
што сам имао прилике да радим са 
уметницима који су дошли из Србије. 
Ја већ дуго стварам у Мађарској и до 
сада нисам радио са колегама са по-
дручја на којем сам некада живео. 
Тачно је да смо мало дана боравили 
у Батањи, али је организација била 
одлична и ни једног тренутка нисмо 
били запостављени од стране органи-

затора. Имали смо одличне услове за 
рад и ако будем позван, мислим да 
ћу и следеће године доћи на колони-
ју „Круга” – прича нам задовољно 
Страја.

Они који познају његово стварала-
штво, већ знају да су фах овог умет-
ника углавном студијске слике, али је 
овога пута имао прилику да се опро-
ба и у раду на отвореном.

– Овде сам покушао да предста-
вим мртву природу, на платну 40 пу-
та 50 центиметара. То, иначе, темат-
ски припада серији мојих слика из 
претходне три године – рекао нам је 
Страја, пре него што се вратио својој 
четкици и платну, постављеном у 
дворишту Српског клуба.

Власника и главног уредника изда-
вачке куће „Арте” из Београда и по-
знатог песника Миодрага Јакшића, на 
наше велико изненађење, не затичемо 
у друштву оловке и папира, а ни ком-
пјутера, већ за сликарским штафела-
јем, са четкицом у руци. Приметивши 
нашу изненађеност, рекао нам је да 
његово дружење са сликарским плат-
ном није ништа необично и да се, када 
год има времена, придружује слика-
рима на уметничким колонијама.

– Као и увек када „Круг” организу-
је ову колонију, све је протекло у нај-
бољем реду и мислим да ће у колек-
цији удружења, односно домаћини-
ма у Батањи, остати добри ликовни 
радови – уверен је Јакшић.

Он је у Батању допутовао у дру-
штву неколицине сликара из Србије, 
који већ дуже време сарађују са 
уметничком агенцијом „Арте”.

– Мислим да је начињен добар из-
бор сликара и да је ово позитивно 
енергетско напајање за све нас, што 
се тиче разговора, дружења и уопште 
атмосфере. „Арте” и „Круг” су већ 
седам година у непосредној сарадњи 
и комуникацији око свих ових дога-
ђаја, укључујући и колонију „360 сте-
пени” која се сели из места у место. 
Увек је лепо што смо везани за локал-
ну српску заједницу, за цркву и срп-
ске институције у Мађарској, што 
улогу и важност колоније подиже на 
виши ниво. Годило ми је што сам био 
у Батањи и што сам видео лепоту ко-
ја овде постоји, посебно велелепну 
цркву са иконостасом какав одавно 
нисам видео у мањим местима где 
постоје наши православни храмови. 
Надам се да ова сарадња иде правим 
путем и да ћемо овако наставити и у 
наредном периоду – очекује Мио-
драг Јакшић.

Уметници различитих профила из Мађарске, Србије 
и Црне Горе, стварали су, дружили се, размењивали 
искуства и идеје и на крају свог боравка у Батањи 
за собом оставили десетине вредних уметничких 

дела, од којих ће два остати да трајно красе српску 
цркву и Српску основну школу у том градићу

ОЛТАР ДОБИО НОВУ ИКОНУ
Покретач колоније и почасни 

председник Удружења „Круг” Ми-
лан Ђурић, каже да је до гостова-
ња у Батањи дошло на иницијативу 
Батањаца, а понајвише месног па-
роха, оца Илије Галића. Ђурић је, 
иначе, аутор једног од два умет-
ничка дела, која после ове колони-
је остају у Батањи.

– Икону Исуса Христа у седе-
ћем положају радио сам на основу 
предлошка. Рад сам започео код 
куће, а посао сам завршио овде, у 
Батањи. Слика је висока 180 центи-
метара, а широка један метар. Од 
предлошка се разликује у томе 
што оригинал у позадини има по-
злату, а овде је позадина плава. Из-
менио сам још неке детаље, али 
сам у принципу радио по узору. 

Ова икона је била потребна у олтару, док је фреску урадио Горан Кне-
жевић. Реч је о лику Светог Саве, којег је насликао у пролазу између ста-
ре и нове зграде Српске основне школе у Батањи – каже Ђурић и прено-
си нам своје утиске из разговора са Батањцима:

– Од мештана видим да се позитивно изјашњавају о овој колонији, да 
им се допада што се она сели из места у место и да им је драго што смо 
ове године у Батањи. Ја сам ове године више радио, а мање сам био 
укључен у организациони део на терену, али видим да су људи задовољ-
ни, да се друже и да то уме да потраје и до дубоко у ноћ.
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У његовом друштву затекли смо 

младу песникињу Александру Раден-
ковић, која је такође веома активна у 
реализацији пројеката уметничке 
групе „Арте”. Она је са неколико сво-
јих песама представљена у недавно 
објављеном зборнику „Арте стих” а, 
како нам је рекла, тренутно је посве-
ћена писању поезије за децу. Очекује 
да ће се, ако све буде текло како је 
замислила, њен труд бити крунисан 
песничком књигом са стиховима за 
најмлађе.

Психолог Александра Вукадино-
вић није први пут присутна на коло-
нији „Круга”, али су је учесници ове 
манифестације сада први пут упо-
знали у улози психоаналитичара. Она 
је боравак у Батањи и време проведе-
но са уметницима искористила да, 
оне који су то желели, мотивише да 
боље упознају себе и сагледају своју 
личност из различитих аспеката.

– Мислим да су психологија и ко-
лоније овог типа компатибилне ства-
ри. Радионице које ја држим су своје-
врсна путовања у себе, кроз себе и 
начини да се осветле делови ума у 
које до сада нисмо залазили или бар 
не дубински, већ смо успут, неким 
лаким конверзацијама пролазили 
кроз то. Мислим да се слична ствар 
дешава и у уметности. Уметници кроз 
поезију, прозу, музику или сликање, 
истражују себе, свет око себе и ту 
релацију, себе у односу на свет – ре-
кла нам је Александра, која верује да 
је ова психолошка радионица упот-
пунила читаву ту причу, барем суде-
ћи према реакцијама учесника. Она 
се зато нада да ће сарадња бити на-
стављена и наредних година.

– Ово није моје прво искуство на 
колонијама, јер сам прошле године 
била у Калазу где нисам држала ра-
дионицу, а учествовала сам и на ко-
линији у Крчедину. Тамо сам одржа-
ла интрактивно предавање, где су 
учесници постављали питања којима 
су били повезани уметност и психо-
логија, односно улога психологије у 
уметности и обрнуто, улога уметно-
сти у терапији – каже Александра 
Вукадиновић.

Према утисцима сликара Влади-
мира Винкића, дружење у Батањи је 
ове године интензивније, а разлог то-
ме види у мањем броју дана прове-
дених на колонији.

– Много брже смо се спријатељили 
него иначе, можда баш због тога што 
нам је унапред наговештено да ће 
овогодишња колонија краће трајати. 
Ја се иначе трудим у последње време 
да радим брже и чини ми се да тако 

долазим до бољих и искренијих ре-
зултата. Ове колиније користим да ис-
тражим нешто што можда стоји у не-
ком делу мог ума и чека да буде реа-
лизовано. Тако се на колонијама обич-
но сетим шта је то што је остављено 
са стране, што желим да истражим и 
насликам. То сам урадио и ове године 

у Батњи, а и прошле године у Калазу. 
То је она врста самоистраживања ко-
ја се не дешава у сликарском атељеу. 
Дела која настају овде, а која остају 
организаторима, вероватно ћу видети 
након неког дужег времена и сигуран 
сам да ће ми то значити.

Владимир је овога пута најпре на-
сликао пејзаж који му је привукао па-
жњу када је стигао у Батању, док 

друга слика представља мали иско-
рак из свега што ствара последњих 
десетак година.

– То су портрети које радим у ве-
ћем формату. Овде сам добио плат-
но тог формата и прва асоцијација ми 
је била да треба да урадим неку ва-
ријанту те слике – каже Владимир 
Винкић.

За разлику од њега, сликарка Тео-
дора Балабановић је први пут на ли-
ковној колинији у Мађарској. Каже 
да је ово тек друга колонија у њеном 
животу.

– Тек сада видим колико је значај-
но бити учесник уметничких колонија 
и колика је та размена која се дешава 
међу ствараоцима. Бити на овој коло-
нији је магично и та реч покрива све. 
Радимо, дружимо се, видимо друга-
чије приступе, много се смејемо, што 
све појачава наше креативне могућ-
ности. Угошћени смо на најбољи мо-
гући начин и све то је заиста незабо-
равно – усхићена је Теодора, која је 
настојала да на сликарским платнима 
представи свој доживљај свега што је 
видела у Батањи:

– Лепо је што имамо задатак да 
урадимо два рада. Радим један дип-
тих, који ће да појасни мој доживљај 
сетве, раста и онога што се зове плод. 
То је једна фантастична апстракција, 
једна симболична ликовна, ствара-
лачка димензија онога што сликар 
може да каже о својим осећањима 
везаним за тренутак. Та два рада ће и 
те како показати како се ја осећам 
овде у Мађарској.

После читири дана проведена у Ба-
тањи, сликар Живорад Милосавље-

вић из Крушевца, поверио нам се 
овим речима:

– Жао ми је што нисам био уче-
сник ранијих колонија, које су траја-
ле дуже од ове сада. Она јесте не-
што краћа, али је то ипак довољно 
дуг период да се понесу лепи ути-
сци, пре свега о домаћинима који су 
се потрудили да обезбеде све по-
требне услове за реализацију тог 
стваралачког дела. Имали смо до-
вољно времена да будемо у свом 
стваралачком полету и остваримо 
све што смо замислили. Надамо се 
да ће организатори бити задовољни 
нашим учинком.

Осим задовољства атмосфером 
која је владала на колинији, у Живо-
радовим речима је била приметна и 
доза сете са којом је напуштао Бата-
њу:

– Помало је жалосно то што се 
свака колонија некако брзо заврши. 
То осећање је у мени присутно увек, 
без обзира колико дуго колонија тра-
је.

Када је стигао, овај Крушевљанин 
је био веома инспирисан Батањом, па 
је пожелео да наслика нешто што је 
везано за тај градић. Прво што му се 
учинило занимљивим, био је поглед 
кроз прозор, тако да је одмах прио-
нуо на писао и насликао српску цр-
кву.

– Црква је гледана кроз прозор 
пансиона где смо били смештени. За-
то се слика и зове „Поглед кроз про-
зор госпође Тими”. Долином домини-
ра прекрасни торањ, па је тако и на 
мојој слици. То је оно што остаје овде 
и мислим да ће домаћинима бити ин-
тересантно, јер је мотив везан за Ба-
тању.

Оно што је представио на другој 
слици, блиско је готово свима и у по-
сматрачу буди емоцију, везану за се-
оске пределе или предргађа: цвеће 
засађено у „чепарима”, односно у 
старим шерпама и конзервама.

– Волим да се бавим том прозрач-
ношћу на сликама, која даје неку по-
етику, а ту су светлост и сенке врло 
важне – напомиње Милосављевић.

МУЗИЧКА ПОДРШКА
Колонија „360 степени” не би би-

ла то што јесте, да се у вечерњим 
сатима из уметничког табора нису 
чуле музика и песма. Гитариста и 
вокални солиста Тома Марјановић, 
који својим нотама и гласом често 
улепшава српске програме у Ма-
ђарској, чинио је то и овога пута и 
то сваке вечери.

– Веома сам задовољан борав-
ком у Батањи, јер је атмосфера 
сјајна. Да је колонија потрајала ко-
ји дан дуже, могли смо да реализу-

јемо све што смо замислили, али је и овако било предивно. Моја улога је 
да својом музиком дајем подршку и мотивацију осталим учесницима 
колоније, а и да нас све забавим у тренуцима за опуштање. Велика ми је 
част што је та улога припала баш мени – рекао је Тома за СНН.

ЗАХВАЛНОСТ ДОБРОЧИНИТЕЉИМА
Организатори Уметничке колоније „360 степени” захваљују се свим 

организацијама и појединцима који су, свако на свој начин, помогли одр-
жавање овогодишње манифестације у Батањи. Посебну захвалност упу-
ћују Српској православној црквеној општини у Батањи, Културном и до-
кументационом центру Срба у Мађарској, Српским самоуправама V и 
XIII кварта Будимпеште, Српској основној школи у Батањи, Српским не-
дељним новинама, породици Галић и појединцима на добровољним при-
лозима, укључујући и чланове Удружења уметника „Круг”.

УМЕТНОСТ

(Наставак на 12. страни)
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
14. августа 1920. – У Београду је потписан 

уговор о стварању „Мале Антанте”, војно-одбрам-
беног савеза Чехословачке и Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца против рестаурације Хабсбурго-
ваца и ревизионистичких тежњи Мађарске после 
Првог светског рата. Савезу је 19. августа присту-
пила и Румунија.

16. августа 1717. – У бици 
код Београда у аустријско-
турском рату, у којој се на 
страни Аустријанаца борило и 
6000 Срба из Војводине, принц 
Еуген Савојски потукао је тур-
ску војску и заузео Београд. 
Пожаревачким миром, који је 
уследио 1718. Аустрији је при-
пала северна Србија, Банат и 
северна Босна.

16. августа 1921. – Умро је 
краљ Петар Први Карађорђе-
вић, краљ Србије од 1903. до 
1918. и потом до смрти, Кра-
љевине Срба, Хрвата и Слове-
наца. Сахрањен је у породич-
ној гробници Карађорђевића 
на Опленцу. Наследио га је син Александар Пр-
ви.

16. августа 1984. – Умро је српски писац Ду-
шан Радовић, уредник дечјих редакција Радија и 
Телевизије Београд и аутор популарне емисије 
Студија Б „Београде, добро јутро”.

17. августа 1552. – У Београду је штампана пр-
ва књига ћирилицом, позната као „Београдско че-
творојеванђеље”.

17. августа 1908. – Умро је српски писац Ра-
доје Домановић, мајстор политичке сатире, ко-
ја у његовим најбољим приповеткама („Стради-
ја”, „Вођа”, „Данга”) досеже ниво универзалне 
критике људске нарави и друштвених институ-
ција.

18. августа 1805. – Срби су у једној од најве-
ћих битака током Првог српског устанка, на брду 
Иванковац код Ћуприје, први пут потукли отоман-
ску војску.

18. августа 1831. – Рођен је композитор, пија-
ниста и хоровођа Корнелије Станковић, познат по 
записима и хармонизацијама српског црквеног 
појања које до тада није било записано.

18. августа 1948. – У Београду је потписана 
Дунавска конвенција којом је 
договорено да у управљању 
Дунавом и његовом пловидбом 
учествују само приобалне зе-
мље. Основана је и Дунавска 
комисија са седиштем у Бу-
димпешти.

18. августа 1990. – Југосла-
вија је трећи пут постала свет-
ски првак у кошарци на 11. 
светском шампионату у Арген-
тини.

19. августа 1878. – После 
жестоких уличних борби, ау-
стро-угарске трупе ушле у Са-
рајево и успоставиле своју 
управу.

20. августа 1854. – Пуште-
на је у рад прва железничка 

пруга на територији Србије. Повезивала је Белу 
Цркву са данашњим румунским делом Баната.

20. августа 1872. – Престао је да излази срп-
ски лист „Даница”, најзначајнији књижевни часо-
пис српског романтизма, који је од фебруара 
1860. три пута месечно штампан у Новом Саду. 
„Даница” је окупљала младе српске песнике ро-
мантичаре, Јакова Игњатовића, Ђуру Јакшића, Јо-
вана Јовановића Змаја, Лазу Костића.

20. августа 1884. – После четири године град-
ње, свечано је отворена зграда Београдске желе-
зничке станице.

21. августа 1898. – Рођен је књижевник Душан 
Матић један од најзначајнијих српских надреали-
стичких песника.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu • Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

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

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

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

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. +36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

П оред школовања, кнегиња Љу-
бица се трудила да својој деци 
пружи што је могуће боље до-

маће васпитање. Посебно је код њих 
развијала љубав према отаџбини, на-
роду и свему што је српско, поштова-
ње према старијима, послушност и 
искреност. Осим лепог домаћег ва-
спитања, потоњи кнез Михаило је од 
мајке наследио многе позитивне ка-
рактерне особине, нарочито осећање 
за правду.

Са истакнутим личностима Србије 
тога времена, Љубица је била у до-
брим односима. Од политичара, нај-
више је уважавала Тому Вучића Пе-
ришића, због његове храбрости. Во-
лела га је и звала „браца Вучић”. Јед-
ном приликом, почетком 1838, рекла 
је за Вучића да је прави јунак: „ Кад 
њега видим, кадра сам да идем на ју-
риш. Пре смем стати под његову 
обрану него под обрану од хиљаду 
људи…” Али када је тај исти Вучић 
1842. подигао буну против Обренови-
ћа и протерао њеног сина Михаила, 
потпуно га је омрзла.

И са Вуком Караџићем, којег је ве-
ома ценила и волела, била је у врло 
срдачним односима. Вук је Љубицу, 
такође, веома поштовао. Кад год је 
боравио у Србији, увек је настојао 
да буде с њом у друштву. У писми-
ма, он кнегињи шаље рукољуб и по-
здравља „љубезну Госпођу с најве-
ћим високопочитанијем”, називајући 
је „Високородна Госпођо, мени ми-
лостива и високопочитајема” или 
„Свијетла и честита Кнегињо, преми-
лостива Госпођо”, а Љубица њега 

„Љубезни Господине и брате Вуче” 
или „Високоучени и мени почитајеми 
Господине”.

Године 1832, када је Вук био у Зему-
ну, кнегиња му је из Београда, за Бо-
жић, послала печеницу. У свом писму 
захвалности он, између осталог, каже: 

„…Ја сам у Вашем двору доста слат-
ка хлеба и сваке части изјео, па сте 
изволели и овђе частити ме с мојом 
фамилијом…”.

Вук је, такође, према могућности-
ма, узвраћао кнегињи поклоне. Јед-
ном приликом, 1836. године, послао 

јој је два примерка књиге народних 
пословица за синове Милана и Миха-
ила. Захваљујући му на дару, Љубица 
посебно истиче његове напоре: „…за 
род наш о просвешченију и умноже-
нију књижества нашега…” и што „…
свагда ту цељ пред очима има…”.

Иако неписмена, кнегиња је веома 
ценила књигу и њен значај за даљи 
напредак народа.

Кнегиња је и друге невољнике све-
срдно помагала. Тако је Илију, сина 
знаменитог јунака Првог српског 
устанка Васе Чарапића и зета Кара-
ђорђевог, када је због Милошеве не-
милости остао без средстава за жи-
вот, новчано и у храни помагала све 
до његове смрти. И Карађорђева по-
родица, која се у јесен 1839. вратила у 
Србију, наишла је на велику накло-
ност кнегиње Љубице. Она је утицала 
на свог сина Михаила да Карађорђе-
вог млађег сина, Александра, прими 
у државну службу, а касније и за свог 
ађутанта. Заузимала се код мужа и 
за блаже казне политичким против-
ницима династије.

Љубичин живот с Милошем, чове-
ком тешке и преке нарави, упадљиво 
наклоњеном другим женама, морао 
је бити тежак. Иако су се узели из 
љубави, односи међу њима нису увек 
били добри. Читавог њиховог зајед-
ничког живота Љубица је неговала 
патријархалну оданост своме мужу. 
Волела га је и поштовала, обраћајући 
му се са „Ви” и „Господару”. (…)

Кнегиња Љубица је често утицала на мужа, кнеза 
Милоша, а касније и на сина, да Вука Караџића и 
његов рад новчано помажу, а и она сама, према 
приликама, давала му је новац и слала поклоне

Знамените жене српске (6)

Наклоњена Вуку Караџићу и његовом делу
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баштина

животни стил

Н егативне људе, чувени зен бло-
гер Лео Бабаута назива „ток-
сичним” и саветује да за њих 

треба припремити неколико одбрам-
бених стратегија.

  Саосећајте са собом када се 
осећате лоше

Ово увек треба да буде први корак 
и то не само ради вас већ и због чита-
ве ситуације, јер и на њу делује ваше 
лоше стање. Следећи пут, кад се осе-
ћате лоше због нечег што је неко дру-
ги урадио, загледајте се у себе и при-
хватите своја осећања уместо да их 
поричете. Останите у тим мислима је-
дан минут, а онда покушајте да ство-
рите осећање љубави у себи. Пожели-
те себи да будете срећни и да ставите 
тачку на проблеме. Пожелите себи 
радост и мир у животу. Ово неће као 
магичним штапићем отклонити бол, 
али је свакако добар почетак.

 Разговарајте са другим људима
„Приметио сам да често не желим 

другим људима да признам да се 
осећам лоше и повређено”, каже Лео. 
„Међутим, сваки пут сам се осећао 
знатно боље након што сам о томе 
попричао с неким.” Начините још је-
дан корак и разговарајте са људима. 
Поделите своја осећања, замолите 
пријатеља да вас саслуша и да кори-
стан савет. Савет није битан колико и 
емотивна конекција и спремност при-
јатеља да вас саслуша.

 Вежбајте дубоку саосећајност
Пробајте да практикујете исти ме-

тод саосећајности, али за особу која 
вас фрустрира. У свом срцу, пожели-
те им срећу. Помислите да они мо-
жда пролазе кроз одређене потешко-
ће и да је то разлог због којег посту-
пају на тај начин. Пожелите им крај 
патњи. Пожелите им радост и лакоћу 
у животу.

  Понашајте се онако како 
желите да се други односе 
према вама

„Често се наљутим на људе кад се 
љуте на мене, а онда ухватим себе да 
се понашам као они – а понашам се 
лоше зато што су се они понашали 
лоше! Чак и када знам да је кривица 
њихова, такво моје понашање погор-
шава ситуацију. И зато се трудим да 

покажем како се треба изборити с 
фрустрацијама, трудим се да пока-
жем саосећајност, трудим се да по-
кажем како треба практиковати по-
зитиван однос према свему. То ће че-
сто донети позитивне резултате, чак 
иако то не успете да постигнете у 
тренутку”, саветује Бабаута.

  Пронађите позитивне 
пријатеље

Ако ништа од горе наведеног не 
помогне, помоћи ће да пронађете 
људе са којима се слажете по питању 
начина на који желите да живите. 
Пронађите људе који су креативни, 
предузимљиви, самопоуздани, пози-
тивни, здрави, срећни. Пронађите их 
у свом спортском, јога или крос фит 
клубу, у волонтерској организацији 
или на интернету у некој од многих 
заједница које одишу позитивношћу. 
Частите некога чајем или кафом и за-
почните пријатељство.

 Одстраните токсичне људе
„То је тешко”, признаје Лео, „али ка-

да ме чланови породице не подржава-
ју, када ме константно критикују и љу-
те се на мене, једноставно ћу престати 
да их виђам. Бавићу се својим послом 
и виђати се са другим пријатељима.” 
То је теже извести ако они живе са ва-
ма, али и у том случају можете изаћи 
напоље на трчање, пешачење или ме-
дитацију у природи. Не дозволите да 
цео дан потрошите на размишљање о 
људима који на вас лоше утичу. Усред-
средите ум на нека много мирнија, 
креативнија и позитивнија места. 

Постоје ли у вашем окружењу људи који вас стално 
критикују, говоре како сте неспособни, настоје да 

вас деморалишу и чине да се осећате лоше? Ако је 
одговор „да”, време је за активирање ваших 

одбрамбених механизама

Психолошко саветовалиште

Како се одбранити од „токсичних” људи

Р абин Шулхоф је у својим мемо-
арима наводио и следеће: „Тада 
и мене приметише на поменутој 

проповедаоници, па дотрчавши, она 
тројица мускетара одмах почеше да 
ме кундацима бију по леђима. Ја па-
дох ничице пред њима и са сузама на 
образима преклињах их: »Молим вас, 
господо, не дирајте ме, пошто сам и 
ја родом из једне провинције његовог 
царског величанства – нека му се 
слава повећа – и пре много година 
падох у турско сужањство, али сада 
нека буде благословен Господ, што 
доживех овај дан за којим сам толи-
ко жудео да се вратим свом ранијем 
господару, његовом царском вели-
чанству – нека му се слава повећа – 
и у моју домовину и родну груду.« 
Затим им још и ово казах: »Нека је 
благословен Свемогући Бог, који ца-
ру – нека му се слава повећа – пода-
ри срећу, а нека га и у будуће обаси-
па срећом, па нека управо овако по-
већава његову моћ и владавину дове-
ка.« И још увек покушавах да им 
омекшам срца и преклињах их за ми-
лост, но тад се један бесомучно раз-
дере на мене: »Дај паре и замукни« 
Задрхта ми сваки делић тела и ужа-
сно преплашен ужурбано им преда-
дох све што сам при себи имао.”

Исак Шулхоф је потом успео да са 
осмогодишњим сином Симсоном из-
бегне сигурну смрт. Срећом, нашао се 
овде и један чешки каплар са којим је 
преплашени рабин успео некако да се 
споразуме. Шулхоф га је преклињао 
да га поведе са собом у Моравску. За-
узврат, обећао му је велику своту 
новца коју ће му за откуп дати тамо-
шњи Јевреји. Чех прихвати понуду. 
Изиђоше из синагоге. Дочека их кук-

њава незаштићених Јевреја и окрутно 
насиље аустријске војске. Ненадано, 
настаде још веће комешање. Однекуд 
дојездише бесни хусари и урлајући 

почеше да бију Јевреје захтевајући од 
њих скривене златнике и накит. У том 
хаосу, чешки мускетар зграби рабина 
и полетеше ка сигурнијем месту. Сим-

Ослобођење Будима (28)

Тужне речи Исака Шулхофа
Однекуд дојездише бесни хусари и урлајући 
почеше да бију Јевреје, захтевајући од њих 

скривене златнике и накит. Симсон се грчевито 
хватао очевог кафтана, али му се Естер 

негде у тој гужви изгубила

сон се грчевито хватао очевог кафта-
на, али му се Естер негде у тој гужви 
изгубила. Када му се учинило да је 
прва опасност прошла, Исак у великој 
пометњи тек тада примети нестанак 
вољене супруге. Узалуд је погледом 
прелетао преко Јеврејског сокака. Очи 
му се испунише сузама. У тренутку 
када је почео да објашњава шта се 
догодило, из једне споредне улице 

изникоше Бранденбуржани. 
Није више био у могућности 
било шта да предузме или да 
бар покуша да се врати у си-
нагогу. Високи снажни офи-
цир приђе Чеху, упре прстом 
на Симсона и заурла: „Капла-
ру, ово жидовско копиле је 
моје” Чешки мускетар одмах 
одступи. Шулхоф је молио 
Бранденбуржанина да се 
смилује. Уверавао га је да ће 
га ради откупа одвести на 
место где је похрањено ба-
снословно благо. Непрекид-
но преклињући, рабин поче 
да моли разјареног официра 
који је једном руком држао 
Симсона, а другом замахнуо 
да га сабљом сасече. Исак 
успе да одскочи унатраг и 
нестаде иза једног улаза. 
Стропоштао се низ степени-
це подрума и ту изгубио 
свест. Када се прибрао, угле-

дао је тридесетак војника како од љу-
ди отимају сребрно и златно посуђе, 
бокале, есцајг, свећњаке, седмокраке 
меноре и свилену одећу. (…)

Драгомир Дујмов

Молитва у синагоги
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невен

С естра ми је стално говорила да 
будем реална, а ја сам се држа-
ла својих снова. Уз мото да је 

„свет добар и да само понекад чини 
лоше ствари”, веома је било тешко да 
будем реална. Нажалост, било је при-
лика када су ме неки поступци људи 
веома разочарали.

Дешава се да увредимо некога са-
мо да би нама било боље или се неко-
ме ругамо, јер нам се чини да је на не-
ки начин посебна особа. Још је горе ка-
да кажемо да мрзимо родитеље само 
зато што нас не пуштају на неку жур-
ку или неки дужи излазак и провод.

Такво понашање може довести до 
неспоразума или до уништења дру-
гог човека. Неки људи уопште нису 
свесни какав бол могу да нанесу дру-
гој особи, нису свесни колики значај 
имају речи и изговорене мисли.

Психичко злостављање је много 
горе него да сте некоме опалили ша-
мар. Наши родитељи су кроз све ово 
прошли и само желе да нас заштите 

од озледа и пропасти. Можда, ипак, 
неки пут не разумеју зашто на неки 
начин поступамо само да би се укло-
пили у друштво. Када све то сагледа-
мо, схватамо да је нека особа, о којој 
смо мислили лоше, уствари најбоља 
особа на свету.

Постоји много слабих људи који се 
одлучију за нешто што ће их „опу-
стити” или ће им „помоћи” да забо-
раве тренутну грозну ситуацију. Та-
кве ствари могу бити трајне. Дешава 
се да неко почне да пије и тако поку-
ша да заборави смрт драге особе.

У данашњем свету, нажалост, дро-
га или алкохол постају модерни, што 
је по мом мишљењу веома јадно, 
опасно и штетно. Данас видим у пар-
ку тринаестогодишње девојке како 
пијане спавају на клупи. Тада увек 
помислим: „Зар је то данашњи жи-
вот? Шта ли им раде родитељи?”

Да не говорим о дроги. За неке 
она постаје део свакодневице. Цига-
рете више нису ништа посебно. Љу-
де наводе на „траву” увек са истом 
реченицом: „Замисли, они који болу-
ју од рака, добијају дрогу против 

болова, што значи да ће од траве и 
теби бити боље.” Ја мислим да је 
узи мање дроге веома опасно и 
штетно.

Људи су у данашњем свету веома 
поносни и горди. Осим тога, многи 
гледају само себе и своје интересе 
(част изузецима).

Ја још увек верујем у доброту. На-
дам се да ће се та доброта, пре или 
касније, ипак остварити!

Александра Вечић, 10-а
Српска гимназија „Никола Тесла”

Будимпешта

Размишљања наших ђака

Још увек верујем у доброту
Откад сам се „вратила у живот” почела сам 

да посматрам како се људи односе једни 
према другима и према себи самима. Веома 

ме је зачудило када сам схватила да није све 
тако лепо и шарено како сам замишљала

СПОРТ

М омци, који су у протеклих го-
дину дана освојили све што се 
могло освојити: титулу првака 

света, титулу првака Европе, Фина 
куп, два пута Светску лигу и место на 
Олимпијским играма су показали шта 
значи љубав према капици са држав-
ним грбом. Да ли је у питању љубав 
према држави или велико пријатељ-
ство и другарство које влада међу 
овим момцима је ствар за анализу. У 
сваком случају, по ко зна који пут смо 
имали разлога да будемо неизмерно 
срећни због успеха наших ватерполи-
ста, који нам у прилично тешким вре-
менима дођу као мелем на рану. О 
каквој се екипи ради најбоље говоре 
сузе капитена Живка Гоцића после 
освајања титуле, окруженог великим 
пријатељима, што наши ватерполисти 
дефинитивно јесу.

Шампиони су у Београду дочекани 
како и треба, са највећим почастима. 
Да знају шта је традиција показали 
су већ на аеродрому када је пехар 

изнео дебитант и најмлађи играч у 
екипи Никола Јакшић. То је порука да 
Србија неће стати на дотада остваре-
ном и да већ сада планира нове успе-
хе. Наредно искушење ће бити баш 
велико. У питању је Европско првен-
ство у Београду, а сви који прате 
спорт знају да је најтеже бранити ти-
тулу и играти пред својим навијачи-
ма, посебно ако се успех подразуме-
ва, а то је са нашим ватерполистима 
увек тако.

Свесни какав је успех направљен 
на Светском шампионату у Kазању, 

посебан пријем за ватерполисте ор-
ганизовали су и челни људи наше 
матичке државе: премијер Алексан-
дар Вучић, председник Томислав 
Николић, министар спорта Вања 
Удовичић, некада капитен ватерпо-
ло репрезентације. Недуго затим 
уследило је оно што сви спортисти 
у Србији желе и сањају. Све је поче-
ло од кошаркаша, који су 
недавно обележили дваде-
сет година од великог успе-
ха, а затим је све постало 
традиција. На нашу велику 

Величанствен дочек за прваке света у ватерполу

Хероји којима се Срби поносе
Шампиони планете, ватерполисти Србије, вратили су 
се кући и сада могу да планирају заслужени одмор. 
Више десетина хиљада грађана дочекало их је на 

платоу испред Дома Народне скупштине 
Србије у Београду

радост, што су приметили старији 
људи, окупљања испред Скупштине 
и дочек трофејних спортиста су по-
стали све чешћи.

Иако дан у Београду и није био 
баш препоручљив за напуштање 
климатизованих просторија, љуби-
тељи спорта у Србији су се у вели-
ком броју окупили, како би се за-
хвалили ватерполистима на свему 
што су урадили у протеклој децени-
ји, а посебно на Светском првенству 
у Kазању.

Сви који познају ове момке и њихо-
ве наследнике знају да ће ниска успе-
ха бити настављена. Остаје нам да 
изабраницима Дејана Савића поже-
лимо много среће и да верујемо да 
ће обећање, које су добили од чел-
них људи државе, бити испуњено, од-
носно, да ће имати подршку какву 
морају да имају шампиони Европе и 
планете. Момци су понос Србије. 
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

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

Телефон: +36 30 273 3399

ИЗЛОЖБА РАДОВА ЗНАМЕНИТИХ 
САНТОВЧАНА
15. и 16. августа 2015.
Дом културе у Сантову

Радове излажу:
Густав Кондор – астроном, математичар

Јанош Сурчик – сликар
Томислав Десечар – колекционар

Поставку отварају:
Јожеф Сурчик – графичар

Лајош Барта – историчар астрономије
Иштван Чех – члан руководства „Монархија БТЕ”

Изложбу можете посетити:
15. 08. од 14.00 до 20.00 ч.
16. 08. од 10.00 до 19.00 ч.

XXII SUMMERFEST 2015. у Бати
Међународни фолклорни фестивал и вашар 

народне радиности
Од 12. до 22. 08. 2015.

Културни центар „Barátság”
Szt. István tér, Fő tér

Представљају се фолклорни ансамбли из 18 земаља,
међу којима и из Македоније, као и Јужнословенско 

фолклорно друштво из Тукуље
Програм:

14. 08. 2015. – од 16.30 – поворка учесника
Од 15. 08. до 21. 08. – наступи фолклорних друштава
15. 08. у 20.00 ч. – бал свих народности
Од 16. 08. до 19. 08. у 19.00 ч. – концерти са народним 
играма

Сваке вечери:
програми у Фестивалској крчми и Фестивалском клубу

ПРОГРАМ ПРЕОБРАЖЕНСКИХ 
СВЕЧАНОСТИ У СЕНТАНДРЕЈИ

19. августа 2015.
Вечерње у Преображенској српској цркви у Сентандре-

ји, поводом храмовне славе, почиње у 16.00 часова, а затим 
следе наступи фолклорних ансамбала у црквеној порти. У 
оквиру манифестације „Дани музике и фолклора” насту-
пају културно-уметничка друштва: „Логовац” из Деспото-
ва, „Челарево” и „Нови Карловци”, из истоимених места.

Велики концерт гостујућих ансамбала биће одржан 
од 20.00 часова, на Тргу цара Лазара, покрај српског ре-
сторана „Корнер”.

После наступа фолклорних група посетиоци ће имати 
прилике да уживају и заиграју на концерту Оркестра „Се-
ло”, чији ће специјални гости бити прослављени уметници 
на хармоници Љубиша Павковић и Радован Марић.

Реализацију програма помогли су: Министарство за 
људске ресурсе, Културни и документациони центар Ср-
ба у Мађарској и Српска самоуправа у Сентандреји. 

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ 
И МЛАДЕ „ДУШКО ТРИФУНОВИЋ”

Kатегорије међународног фестивала поезије и кратке 
приче су: основци – поезија, основци – кратке приче, 
средњошколци – поезија, средњошколци – кратке приче, 
у категорији до 30 година – поезија, у категорији до 30 
година – кратке приче.

Учесници шаљу радове на слободне теме – до 3 песме 
и/или до 3 кратке приче. На конкурс је могуће послати 
највише три песме и/или три кратке приче.

Радови могу бити написани на матерњем језику уче-
сника. Потребно је назначити којој категорији учесник 
припада, и уз послати рад/радове написати кратку био-
графију.

Учесници добијају награде за укупан број песама или 
кратких прича, у зависности од тога колико су песама 
или кратких прича послали. Радове не објављујемо ни у 
каквим зборницима, нити часописима. Учесници објављу-
ју своје радове где и кад хоће и могу. Потребно је да у 
биографији напишу ако су добили прву, другу или трећу 
награду неког такмичења (укључујући и овај фестивал), у 
којој категорији и на ком фестивалу.

Радове треба послати до 25. августа 2015. године, на 
имејл адресу: stojan.simic.krpica@gmail.com

Додела награда 9. међународног фестивала поезије и 
кратке приче „ДУШKО ТРИФУНОВИЋ” биће одржана пр-
вог петка у септембру 2015. године, у градској библиоте-
ци „Стеван Сремац”, Народних хероја 5, код главне поште 
у Новом Саду, уз културно-уметнички програм с насту-
пом присутних песникиња и песника, књижевница и књи-
жевника. Обавештење о додели награда биће објављено 
дан раније.

Да би се неговало књижевно стваралаштво деце и 
омладине, и да би се сачувала успомена на једног од нај-
већих песника, књижевника у Војводини и Србији, Душка 
Трифуновића (рођеног 1933. године у Сијековцу код Бо-
санског Брода, који је живео у Новом Саду након 1992. 
године), расписује се Kонкурс 9. међународног фестива-
ла поезије и кратке приче деце и младих „ДУШKО ТРИ-
ФУНОВИЋ”, у организацији Сцене свих креативних. Циљ 
је да се поврати достојанство књижевности и уметности, 
не тражећи, нити добијајући новац од Министарства 
културе, града Новог Сада, АП Војводине, европских ни 
светских фондова, владиних нити невладиних организа-
ција, нити појединаца. НАГРАДЕ МЕЂУНАРОДНИХ ФЕ-
СТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ И KРАТKЕ ПРИЧЕ KОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ 
СЦЕНА СВИХ KРЕАТИВНИХ НИСУ ВЕЗАНЕ ЗА НОВАЦ, не 
може их свако добити и престижне су. Захваљујемо се 
песникињама и песницима, писцима и књижевницима на 
томе што нам дарују књиге које дајемо као награде уз 
диплому.

29. ПРАЗНИК ЗАНАТЛИЈА 
У БУДИМСКОЈ ТВРЂАВИ

Од 20. до 23. августа 2015.
Свакога дана од 10.00 до 22.00 ч.

Вашар народне радиности, музички и фолклорни 
програми из земаља средње Европе; дегустација 

гастрономских специјалитета

ФЕСТИВАЛ СИГЕТ – 2015.
У оквиру фестивала наступају:

Оркестар Бобана и Марка Марковића
12. 08. од 21.15 ч.
Горан Бреговић

„Wedding and Funeral Band”
15. 08. од 21.15 ч.

Оркестар „Шендерге”
16. 08. од 23.15 ч.
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Међу оним уметницима који се 
сваке године радо одазивају позиву 
организатора колоније „360 степени”, 
јесте и Горан Кнежевић, академски 
сликар који ради као предавач на Ли-
ковној академији у Требињу. Он је 
већ четврти пут гост ове манифеста-
ције, а овога пута одлучио је да до-

маћинима у Батањи остави једно де-
ло трајне уметничке вредности, за 
које верује да ће много година краси-
ти фасаду на којој је насликано.

– Дарујући Српску школу у Батањи, 
искористио сам знање које имам веза-
но за фреско сликање, а узор је фре-
ска из Милешеве, у једној интерпрета-
цији. Радим техником „алсеко” која се 

практикује у новије време. Не ради се 
на влажном малтеру, као класична 
фреска, већ на сувом зиду, акрилним 
бојама. Канонски принцип мора бити 
испоштован, а нове технике сликања 
дозвољавају један вид слободе. Драго 
ми је што ћу иза себе овде оставити је-
дан леп траг, фигуру Светог Саве у 
природној величини. Што се трајности 

слике тиче, сигуран сам да ће она тра-
јати колико и зид на коме се налази – 
рекао нам је Горан, који је пожелео Ба-
тањцима да Српска основна школа 
живи још много година.

– Школи желим да има све више 
малишана који стасавају у овој лепој 
средини. Пријатно сам изненађен 
уређеношћу објекта на којем сликам, 
а и саме школе – импресиониран је 
гост из Требиња.

И ове године, са учесницима коло-
није је радио и Марко Гажић из Ма-
ђарске, који није желео да изневери 
оне који познају и цене његов рад, па 
је одлучио да настави серију инста-
лација. Овом врстом уметности ба-
вио се и на ранијим ликовним колони-
јама, вешто комбинујући метал, боје 
и светла. Делови старог аутомобила и 
сада су му послужили као предмети 
од којих се, уз помоћ маште и даро-
витости, може направити оригинално 
уметничко дело.

Да све што се тих дана догађало у 
Батањи, не остане тек део сећања 
учесника, побринуо се фотограф 
Иван Јакшић. Објектив његовог фото-
графског апарата овековечио је, не 
само портрете учесника и њихова де-
ла, већ и неке тренутке и ситуације 
којих они можда нису били ни свесни, 
а који ће им, тако виђени и забележе-
ни, свакако бити драги и подсећати 
их на „батањску станицу” њиховог 
путујућег каравана.

Док су се платна сушила, а слика-
ри кроз дружење, смех и шале, несве-
сно чинили да им батањске јулске ве-
чери остану у најлепшој успомени, 
томе је свесрдно доприносио Тома 
Марјановић, изводећи на својој гита-
ри свима познате поп баладе са про-
стора бивше Југославије. У томе му је 
повремено помагала Драгана Месел-
џија, која иначе ради као васпитач у 
Српској школи у Будимпешти. Она је 
на колонији гостовала у својству ау-
торке поезије за децу, али је, кад год 
би се указала прилика, остале уче-
снике одушевљавала својим раско-
шним гласовним могућностима. И са-
да је, баш као и пре више година, ка-
да је наступала на позоришним сце-
нама у Србији, мамила аплаузе и 
комплименте својих слушалаца.

Драган Јаковљевић

Батањска станица путујуће уметничке дружине

ЗАВРШНО КЊИЖЕВНО-МУЗИЧКО ВЕЧЕ
На књижевно-музичкој вечери у батањском Српском 

клубу, приређеној последњег дана колоније, своје но-
вије стваралаштво представили су Миодраг Јакшић, 
Радивој Галић, Драган Јаковљевић, Драгана Меселџија 
и Александра Раденковић. Миодраг и Александра про-
мовисали су најновије издање серијала „Арте стих”, 
док је Драган учесницима колоније представио своју 
нову књигу есеја „Мимикрија као судбина” и нешто ра-
није објављену двојезичну збирку песама „Зрно лудо-
сти”. Сви присутни су имали прилике да од њега доби-
ју на поклон примерке ових издања.

Радивој Галић је, током књижевне вечери, прочи-
тао неколико својих љубавних песама, док је Драга-

на Меселџија присутне упознала са делом свог ства-
ралаштва намењеног млађем узрасту читалачке пу-
блике.

Нажалост, домаћина из Батање није било на књи-
жевној вечери, али су гостујуће уметнике, током њихо-
вог боравка у овој варошици, тих дана обишли и са њи-
ма се повремено дружили отац Илија Галић са супру-
гом и професорка Видосава Свобода. Увид у рад сли-
кара је током краће посете колонији стекла и Вера Пе-
јић-Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађар-
ској. Последњег дана манифестације, учеснике колони-
је угостили су директор Српске школе у Батањи Нико-
ла Ђенеш-Екбауер и његова супруга Станислава.

(Наставак са 7. стране)

Седма ликовно-књижевна колонија Удружења уметника „Круг”
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