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АНАЛИЗА

Напредак уочљив, али само у неким областима
Н а почетку анализе „Напред-

ног клуба”, којим председава 
познати српски историчар, 

проф. др Чедомир Антић, констатује 
се да у Мађарској данас живи више 
од 10.000 становника који су се при-
ликом пописа 2011. декларисали као 
Срби, тј. лица која су при попису ука-
зала на повезаност са српским иден-

титетом (језик, националност, у кругу 
породице српски је матерњи итд.). На-
помиње се и то да је у односу на по-
пис из 2001. године, број српског ста-
новништва порастао готово за трећи-
ну, међутим, према мишљењу анали-
тичара, значајно је испратити стати-
стику на попису кроз неколико годи-
на, која ће показати колико се Срба у 
међувремену настанило у Мађарској, 
ако се узме у обзир број српских др-
жављана који су узели мађарске па-
соше.

Мере мађарске владе које су појед-
ноставиле процедуру за добијање др-
жављанства Мађарске становницима 
територија које су некада 
припадале Аустроугарској, 
резултирале су чињеницом 
да је до 2015. године 
114.000 држављана Србије 
добило двојно држављан-
ство, а према информаци-
јама мађарских званични-
ка, тај број је достигао и 
180.000 у 2017. години. Пре-
ма попису из 2011, српском 
становништву у Мађарској 
се у руралним срединама 
постепено губи траг или 
број становника стагнира, 
док у градским срединама 
расте (Будимпешти, Сеге-
дину, Kечкемету).

Мађарска, каже се у анализи, води 
изузетно активну политику према сво-
јим сународницима у региону, што се 
јасно може видети на северу Србије, па 
је за економско оснаживање војвођан-
ских Мађара 2015. издвојила око 60 ми-
лиона евра, а средства ће бити реали-
зована кроз трогодишњи програм. 
Средства мађарске владе намењена су 
Мађарима из Србије који поседују двој-
но држављанство, као мера подстица-
ја да се спречи исељавање.

ШКОЛСТВО
Пораст броја становника српске на-

ционалности у Мађарској пратио је и 

пораст броја деце и младих који се 
школују на матерњем језику. У 2016. 
години гимназију и основну школу „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти уписало је 
и похађало 426 ученика, више него ду-
пло у односу на 2010. када их је било 
195. Међутим, како то тумаче пред-
ставници Срба из Мађарске, пораст 
броја ђака је директно повезан са одо-
бравањем двојног држављанства, јер 
готово половину уписаних ђака чине 
они који долазе не само из Србије, већ 
и из Босне и Херцеговине. Утицај уче-
ника из Србије је драгоцен, јер пома-
жу вршњацима да боље науче српски 
језик.

У оквиру школе ради забавиште ко-
је је 2016. уписало више од 50 малиша-
на, а први разред уписало је 18 ђака. У 
нижим разредима се школује 74, а ви-
шим 47 ђака. Први разред гимназије 
уписало је 65 ученика, уписано је до-
датно језичко-припремно одељење, а у 
осталим гимназијским одељењима 
школује се 166 ученика.

И Српска основна школа у Батањи 
може да се похвали са девет нових пр-
вака. При школи ради забавиште у које 

је кренуло четрдесетак малишана, па 
ће у перспективи бити неопходно про-
ширење капацитета.

У прошлој години обеле-
жен је, за школство на срп-
ском значајан јубилеј: 260 
година основне школе у 
Ловри. Значајно побољша-
ње стања школства на срп-
ском језику великим делом 
је последица чињенице да 
је Самоуправа Срба у Ма-
ђарској (ССМ) преузела 
оснивачка права над поје-
диним школама, па је фи-
нансирање стабилније, а 
рад континуиран. Поред 
тога, у Мађарској је обја-
вљено и 65 уџбеника на 
српском језику, чиме се на-

стоји смањити зависност од уџбеника 
Завода за уџбенике из Београда.

С обзиром на то да број деце која се 
образују на матерњем језику расте, по-
требно је проширење капацитета поје-
диних школа. У октобру прошле годи-
не, Мађарска се обавезала да ће обез-
бедити 200 милиона форинти неопход-
них за финансирање пројекта простор-
ног проширења забавишта у оквиру 
школе „Никола Тесла”.

С друге стране, у Новом Сентивану 
је у јесен 2016. укинуто Српско забави-
ште без консултација са тамошњом 
Српском самоуправом. Томе је претхо-
дило укидање Српске школе. Из Српске 
самоуправе тог места сматрају да је 
проблем у локалној власти, која не ре-
шава проблеме везане за тамошње Ср-
бе. На вест је реаговао српски посланик 
у парламенту Мађарске Љубомир 
Алексов, оцењујући потез незаконитим, 

те да је потребно уложити жалбу Вла-
диној канцеларији.

ПОЛИТИЧКО 
ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Организовање народности уређује 
Закон о националним мањинама који 
познаје три нивоа самоуправе народно-
сти – државну, жупанијску и општин-
ску. Срби су шеста најбројнија народ-
ност у Мађарској, а кровна српска, зе-
маљска самоуправа је Самоуправа Ср-
ба у Мађарској (ССМ), са седиштем у 
Будимпешти. Локалних самоуправа у 
местима насељеним Србима има 27. Kао 
кровна организација ССМ брине о пита-
њима српске заједнице, превасходно у 
домену културе, образовања, инфор-
мисања и делује као тело које заступа 
интересе српског народа у Мађарској.

Од 2014. народности имају своје пред-
ставнике у Парламенту Мађарске, не по-
сланике, које нема ниједна мањина, јер 
не може да достигне цензус од 22.058 
гласача на мањинској листи, већ портпа-
роле, који имају прилике да присуствују 
пленарним заседањима и износе мишље-
ња о народносним темама. Српски пред-
ставник – портпарол у Парламенту је 
Љубомир Алексов који, без обзира на 
формално скромно зацртан домет њего-
вог деловања, успева присуство у Парла-
менту да искористи на повољан начин по 
положај српске мањине, па се актуелна 
ситуација може сматрати помаком у по-
гледу политичких права.

Извештај о положају и правима српског народа у Мађарској

Положај и права српске заједнице у Мађарској, 
били су у фокусу детаљног истраживања познате 

невладине организације „Напредни клуб” која, 
поред осталог, редовно прати проблеме и отворена 
питања са којима се суочавају наши сународници у 

земљама региона

ТЕШКО ДО СРПСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА
У анализи „Напредног клуба” каже се да тип економске подршке какву 

Мађарска пружа сународницима у Војводини, није забележен претходних 
година од стране Србије ка Србима настањеним у Мађарској. Организова-
но економско улагање можда изискује средства која Србија тешко може 
да издвоји, но, постоји питање српског држављанства, које не изискује то-
лике финансијске напоре. Представници Срба из Мађарске указују на од-
нос Мађарске према свом расејању као пример који Србија може и треба 
да следи. Услед низа бирократских препрека, Србима из Мађарске је прак-
тично онемогућено да дођу до српског држављанства. Једна од таквих 
препрека је начин уписивања српских имена и презимена у мађарским до-
кументима или услед, до скоро обавезног, превођења српских имена на ма-
ђарски. У поређењу са мерама Мађарске и ово је више него значајна ра-
злика у приступу.



Будимпешта, 24. август 2017. 3

АНАЛИЗА

Иако као мањински посланик нема 
право да гласа, предност заступљено-
сти у парламенту је што се представ-
ник са говорнице може обратити 
представницима Владе, у циљу скла-
пања контаката и побољшања односа. 
Очигледан резултат повољне интерак-
ције је повећање давања мађарске 
владе за народности, јер је буџет од 
2014. порастао за 200%, што омогућа-
ва несметано функционисање српских 
организација. Срби у Мађарској при-
жељкују пуноправно представљање у 
Парламенту и учешће у политичком 
животу, као што за то прилику имају 
Мађари у парламенту Србије.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО 
ОРГАНИЗОВАЊЕ

Под окриљем ССМ-a функциони-
ше више институција значајних за 
културни живот Срба у Мађарској: 
Културни и документациони центар 
Срба, Српски педагошки и методо-
лошки центар, Српски институт и 
Српско позориште (до недавно су 
статус институције имале и Српске 
недељне новине). До пре неколико го-
дина, српске институције биле су на 
ивици опстанка, услед недостатка 
новца и јако неповољног модела фи-
нансирања мањинских установа и ак-
тивности. Kомпликоване пројектне 
процедуре, исплате тек по реализа-
цији пројеката и континуирано сма-
њење буџета довело их је на ивицу 
опстанка. Међутим, од 2015. ситуа-
ција се драстично поправља на бо-
ље. Укупан буџет за мањине пора-
стао је за 50%, а у 2016. буџет фон-
дације ЕМЕТ повећан је три пута, па 
је ССМ за цивилне пројекте добила 
13.300.000 форинти, за културу 
19.000.000, 11.480.000 за кампове и 
3.885.000 за педагогију.

У 2017. ССМ је на распо-
лагање добила буџет од 
1.115.555.000 форинти који 
ће бити распоређен срп-
ским институцијама – срп-
ским школама у Будимпе-
шти, Батањи, Kултурном и 
документационом центру, 
Српском институту, Педа-
гошком и методолошком 
центру и Српском позори-
шту, а донекле и Српским 
недељним новинама.

ДУХОВНИ 
ЖИВОТ

Kао хришћанска црква, Српска право-
славна црква припада реду историјских, 
према Уставу из 2012, што не само да Ср-
бима гарантује право на вероисповест, већ 
и цркви право на државне субвенције, на 

одржавање верске наставе у школама и 
пореске олакшице. Нису све религије у 
истом положају, јер Устав разликује још 
признате, али непомагане (баптисти, му-
слимани) и толерисане, али непризнате 
(делују сходно по Закону о окупљању).

У Мађарској, Српска православна цр-
ква, односно Будимска епархија, има 44 
храма, међутим, у руралним средина-
ма све је мање верника, будући да се 
број становника у тим срединама сма-
њује. Без верника тешко је одржати 
храмове, иако постоји помоћ државе – 
Мађарска је донирала милион евра за 
обнову православних храмова и рекон-
струкцију музеја Епархије будимске у 
Сентандреји. Представници Срба сма-
трају да у овом домену треба да по-
могне Србија, бар тако што ће послати 
стручњаке који би радили на рестаура-
цији храмова.

Поред тога, у претходном периоду, 
Мађарска је вратила српској заједници 
зграду српске Препарандије у Сентан-
дреји, но рестаурација здања захтева 
значајна средства, те ће бити потребно 
затражити иста и из фондова ЕУ.

Међу већим инфраструктурним ула-
гањима је и проширење капацитета 
школе и гимназије „Никола Тесла” као 
и оснивање српске школе у Сегедину.

КОМУНИКАЦИЈА СА 
МАТИЦОМ

Недостатак министарства коме би 
могли да се обрате и недостатак инсти-
туционалне комуникације неки су од 
основних замерки Срба из Мађарске 
према отаџбини, јер комуникација пре-
ко Амбасаде никад није донела жеље-
не резултате и тешко је допрети до срп-
ских институција надлежних за поједи-
на питања.

Без обзира на неке негативне аспек-
те, положај Срба у Мађарској се свака-

ко поправио у неколико последњих го-
дина, а неупоредиво је бољи ако се 
осврнемо на тешка времена за њих, по-
четком деведесетих година прошлог 
века. Надају се да се њихов положај мо-
же додатно поправити, пре свега у по-
гледу пуног уживања политичких пра-
ва, уз помоћ из матичне земље.

Међутим, у јуну 2017. дошло је до 
непријатног догађаја који је узнемирио 
српску јавност у Мађарској – вандали-
зовано је српско гробље у Kалазу. Срп-
ска заједница доживела је овај чин не 
само као рушење надгробних спомени-
ка, већ и напад на саму заједницу и као 
такав, напад на добросуседске односе 
Србије и Мађарске.

ЗАКЉУЧАК
Интензивирање билатералних одно-

са Србије и Мађарске допринело је и 
побољшању положаја Срба, сматрају 
представници српске заједнице, а била-
тералних сусрета је било више у по-
следњих годину дана.

У последњим годинама положај Ср-
ба у Мађарској иде узлазном путањом. 
Већа финансијска давања пружају ста-
билност функционисању српских ин-
ституција, већи број деце уписане у 
српске школе и управљање школама од 
стране ССМ-a унапредили су образо-
вање на матерњем језику. Не рачунају-
ћи спорадичне инциденте, смањене су 
међуетничке тензије чије су Срби били 
жртве у прошлости. Но, процес ком је 
тешко стати на пут је изумирање ста-
новништва у руралним срединама, ко-
је носи претњу нестанка институција, 
храмова, гробаља.

Kао важан разлог евидентног попра-
вљања положаја Срба у Мађарској, 

представници српске зајед-
нице наводе изузетно по-
вољне међудржавне одно-
се и, како наводе, у интере-
су им је да се такви одно-
си одрже.

Мањкавост је свакако 
неадекватно информисање 
на матерњем језику, недо-
вољно гласила и неадекват-
но присуство у електрон-
ским медијима, што знат-
но спутава употребу ма-
терњег језика.

Присуство портпарола у 
парламенту значајан је по-
мак, али мањински посла-
ници немају реалан и рав-

ноправан политички утицај. Но, они ве-
рују да равноправно политичко пред-
стављање и учешће у политичком жи-
воту није недостижан циљ, наравно, 
уколико отаџбина учини напоре у том 
смеру при дипломатским односима.

Оно на шта Срби из Мађарске скре-
ћу пажњу јесте значај који Мађарска 
придаје својој дијаспори, организује 
годишња окупљања на којима са пред-
ставницима дијаспоре из целог света 
разматрају стратешка питања за зе-
мљу. Србија такве сусрете не органи-
зује, тј. не укључује своју дијаспору у 
процес одлучивања који се тиче бу-
дућности нације. С обзиром да не по-
стоји министарство које би се бавило 
дијаспором и регионом и служило као 
централна тачка за комуникацију, те-
шко је замислити да би Србија на ор-
ганизован начин консултовала дијаспо-
ру при доношењу државотворних 
одлука, сматрају аналитичари „На-
предног клуба”.

СНН

ЗАОБИЂЕНО ЗНАЧАЈНИЈЕ ФИНАНСИРАЊЕ 
МЕДИЈА

Аналитичари „Напредног клуба” су се, у својој анализи, бавили и српским 
медијима у Мађарској. Они констатују да, за разлику од неких области, 
које су у све бољој позицији, сфера информисања и даље остаје на марги-
нама. Једини српски штампани медиј – Српске недељне новине, редовно из-
лази, а његове вести су доступне и на интернету, у онлајн верзији и то го-
тово без додатног финансирања, што је оцењено као велики напредак учи-
њен од стране редакције. Међутим, недељнику је потребна модернизаци-
ја, за коју уредништво листа већ дуже време има спреман пројекат, али ни 
мађарски ни српски буџет, упркос ранијим обећањима, не предвиђају нов-
чана издвајања у ову сврху, констатује „Напредни клуб”. Такође се напо-
миње и да је приликом не тако малог повећања обима финансирања ин-
ституција и пројеката српске заједнице, овај медиј у великој мери заоби-
ђен.

У електронским медијима српски језик се чује 30 минута недељно, у 
емисији Српски екран, која се приказује у изузетно лошем термину; радиј-
ски програм на српском емитује се 60 минута на Печујском радију. Ово је 
свакако недовољно, и предмет је жалби Срба из Мађарске и апела за по-
моћ из матичне земље.
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Очекујемо да Косово ни сада не буде примљено у Унеско
С рпски амбасадор при Светској 

организацији за заштиту споме-
ника културе (УНЕСКО), говоре-

ћи о томе каква сазнања има о евен-
туалној обнови захтева Приштине за 
пријем у ту организацију, каже да се 
Kосово непосредно не може обрати-
ти Унеску са захтевом за пријем, већ 
посредством неке друге државе и 
подсећа да му је за пријем, као нечла-
ници УН-а, потребна двотрећинска ве-
ћина гласова на Генералној конферен-
цији Унеска.

– Све то, заједно са преовлађују-
ћим нерасположењем у Унеску пре-
ма отварању још једне „вруће” теме 
у ситуацији у којој се организација 
суочава са великим проблемима, а 
предстоји и избор новог генералног 
директора, док је свет у превирању 

и престројавању, а При-
штину потреса озбиљна 
политичка криза, све по-
менуто, и понешто непо-
менуто, не иде на руку 
подносиоцима захтева за 
пријем Kосова у Унеско – 
говори професор Тана-
сковић.

Ипак, уколико се оби-
стини верзија о „си-
гурној подршци” коју 
пласира Приштина, 
какве су нам шансе да 
гласање на Генералној 
конференцији у но-
вембру превагне у ко-
рист Србије? У су-
протном, како би се 
чланство Kосова у 
Унеску рефлектовало 

на Србију и наш народ на Kосо-
ву и Метохији?
– Из одговора на претходно пита-

ње логично произилази претпоставка 
да изгледи Србије да спречи покушај 
учлањења Kосова у Унеско свакако не 
би били мањи него 2015. Напротив, хи-
потетички посматрано, исход би веро-
ватно и овога пута био неизвестан, а 
резултат изјашњавања држава члани-
ца Унеска исказао би се сразмерно те-
сним скором. Не треба заборавити да 
је већина чланица признала једностра-
но и противправно проглашену неза-
висност „Kосова”, али то никако не 
значи да би оне све аутоматски гласа-

ле у прилог његовог пријема у Унеско, 
што се показало и 2015. Штавише, мо-
же се основано претпоставити да би 
се сада, чак и више њих, уздржало од 
давања подршке овој парадржави.

Јер, поред фактора вишеструке и 
променљиве изукрштаности и међуза-
висности односа снага и интереса у 
међународним организацијама и, 
следствено, у мултилатералној дипло-
матији, многе државе које су призна-

ле „Kосово” процењују да оно не ис-
пуњава суштинске критеријуме да би 
постало члан специјализоване агенци-
је УН за образовање, науку и културу.

На претходној конференцији, 
2015. Kосову је одбијен захтев 
за чланство, одлучила су три 
гласа… Србија је тада, чини се, 
те гласове добила у самом фини-
шу кампање. Јесмо ли овога пу-
та спремнији за дипломатску 
битку, ако до ње дође?
– Све неизвесне утакмице решава-

ју се у финишу, али у завршници, упр-
кос могућем привиду, никада не 
одлучује само срећа, иако је и њен 
удео значајан. Србија од 2015. није 
престајала да у међународној зајед-
ници, и на мултилатералном и на би-
латералном плану истрајно и аргу-
ментовано објашњава и доказује за-
што би пријем Kосова у Унеско, поред 
тога што је начелно правно споран, 
значио изневеравање темељних вред-
ности на којима почива сама идеја 
Унеска и, условно речено, његов ци-
вилизацијски мандат. Верујем да је у 
том погледу учињен знатан помак и 
да је, најблаже речено, проблематич-
ност захтева за пријем Kосова многи-

ма у свету сада јаснија него пре две 
године. У том погледу има веома 
охрабрујућих наговештаја и сигнала, 
посебно из неких држава које су при-
знале Kосово.

Шта је, према Вашем мишљењу, 
предуслов за успешно наступа-
ње, не само у овој причи, него и у 
свима које се тичу судбине Ср-
бије и њеног народа?
– Има, на разним нивоима и у раз-

ним областима више та-
квих предуслова, али су, 
бар по мом мишљењу, на 
најопштијем нивоу, кључ-
ни: јасан стратегијски циљ, 
односно стабилна дуго-
рочна пројекција државно-
националног интереса, са-
гласност о најбитнијим пи-
тањима народне и држав-
не судбине, пуна акциона 
саборност, планско и коор-
динисано деловање свих 
државних органа и дру-
штвених снага и, свакако 
не на последњем месту, 
разумевање савременог 
света, одговорност и ком-
петентност свих учесника 
у друштвеном животу и у 
јавним пословима.

СНН

Др Дарко Танасковић, амбасадор

„Тренутно немамо никаквих сазнања о конкретним 
припремама за покретање иницијативе Приштине 
да ће Kосово обновити захтев за пријем у Унеско. 

Времена за подношење захтева формално још има, 
али објективно све мање, поготово ако се узме у 

обзир да би оно у случају Kосова морало 
подразумевати широку и интензивну дипломатску 

кампању, као и превазилажење низа процедуралних 
препрека”, каже српски амбасадор у Унеску, 
др Дарко Танасковић, коментаришући најаве 

албанских званичника

СТРПЉЕЊЕ У БОРБИ ЗА ИСТИНУ
Ако су већ изостале санкције света према Приштини, може ли се 
после свега очекивати да у будућем времену међународна зајед-
ница има више разумевања у заштити српског културног блага 
на територији самопроглашеног Kосова?
– Биће и даље систематске примене двоструких стандарда и очиглед-

них неправди, који изазивају разумљиву горчину и револт, али верујем, и 
то на основу конкретних показатеља и уочених помака, да се простор за 
истину постепено шири. То је у логици цикличних процеса, јер се истори-
ја не креће (само) праволинијски и иреверзибилно. Треба бити мудар, одлу-
чан, упоран и, нарочито, стрпљив у борби за своју истину. Ваљало би да та 
наша истина увек буде што ближа општим начелима правде, слободе и 
људскости, а не каже народ случајно да „Лаж где руча, ту и не вечера”. О 
доручку да и не говоримо.

ВЕЋЕ РАЗУМЕВАЊЕ ЗА СРПСКУ БАШТИНУ
Реалност је да већина чланица Унеска признаје Kосово као незави-
сну државу. Такође је реалност да војници Kфора из појединих чла-
ница нису успели да заштите српску баштину у погрому 2004. 
Имате ли утисак да је, после свега, другачији однос у светској ор-
ганизацији према Србији и њеним споменицима на KиМ?
– Не треба гајити илузије да субјекти међународних односа лако и бр-

зо мењају једном заузете политичке, а самим тим и вредносне ставове о 
неком питању. То поготово важи за најутицајније актере на светској сцени, 
што се природно одражава и на климу у међународним организацијама. 
Ипак, та сцена није статична, особито у новије време. Нисам довољно оба-
вештен да бих могао давати оцене о кретањима на ширем међународном 
плану, али сам стекао чврст утисак да у Унеску постоји веће разумевање 
за незавидан статус наше културне и духовне баштине на KиМ, него до пре 
још само неколиких година.
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ВЕСТИПосета Љубомира Алексова музеју у Мохачу

Покренута идеја о новом простору за српске експонате
У новој музејској згради, отворе-

ној 2012. године, налази се стал-
на изложба о народностима у 

Мохачу, која обухвата и српску. Љу-
бомира Алексова примио је Јакша 
Ферков, директор ове културне уста-
нове, који је свом госту представио 
веома богату музејску грађу којом 
располаже мохачки музеј. Она, поред 

осталог, обухвата и 
српску текстилну гра-
ђу. На састанку се пре 
свега разговарало о 
стању српске музејске 
грађе, а разговарало 
се и о томе у којој ме-
ри је она представље-
на јавности, како се 
врши складиштење у 
депоима, да ли се ра-
де истраживања о 
српској прошлости, 
има ли шансе да се 
евентуално запосли 
особа која би водила 
бригу о народносном 
материјалу којим рас-
полаже ова институ-
ција и сл.

Јакша Ферков је на-
стојао да одговори на 
сва питања свог госта 
и показао му поставку 
и депое, у којима се налазе музејски 
експонати који нису изложени. Гост 
се на лицу места уверио да је нова 

музејска зграда у Моха-
чу савремено опремљена, 
да испуњава све критери-

јуме и да се убрзано и систематски 
ради на дигитализацији грађе, како 
би она била доступна широј јавности, 
али и онима који желе да врше истра-
живања у разним научним области-
ма.

Током разговора су дотакнути и по-
једини проблеми, који се првенствено 
тичу запошљавања стручних кадрова. 
Нажалост, музеј за сада нема српских 
стручњака који би водили бригу о на-
шој грађи, а она се делом налази у де-
поима.

– Оно што је изло-
жено, веома је лепо и 
квалитетно, али сматрам 
да се морамо позабави-
ти питањем да ли ова 
изложба, која је момен-
тално изложена у музе-
ју, одговара српској за-
једници и шта ће бити са 
осталом музејском гра-
ђом, која није изложена. 
Треба видети да ли да 
сакупљени материјал 
остане у Мохачу или да 
можда буде пребачен на 
неку другу локацију, о 
којој онда треба разми-
шљати. Ја мислим да су 
ово питања и политичке 
природе – изјавио је 
Љубомир Алексов за 
наш лист на крају посе-
те Музеју „Дороћа Ка-
нижаи” у Мохачу.

У сваком случају, 
српска музејска грађа 
за сада остаје у Моха-
чу, а каква ће даље би-
ти њена судбина, остаје 
да се види. Чињеница је 
да руководство музеја 
у овом граду српске ек-
спонате и даље види 
као део те установе.

П. М.

Представник српске заједнице у Мађарском 
парламенту Љубомир Алексов посетио је Музеј 

„Дороћа Канижаи” у Мохачу, како би се уверио у 
стање експоната везаних за српску прошлост у 

овим крајевима, али и у могућности да та грађа 
добије свој нови дом

Састанак у Новом Сентивану

Убрзане припреме за прославу храмовне славе
П риближавање прославе храмов-

не славе, Велике Госпојине, био 
је повод за седницу месне Срп-

ске самоуправе, одржане у парохиј-
ском дому 4. августа ове године. За-
седањем је председавала Јелена Мар-
ковљев Веселинов, председница Са-
моуправе Срба у Новом Сентивану, а 
чланови самоуправе на дневном реду 
су имали само тачку која се односи-
ла на организационе припреме за про-
славу патрона светиње.

На седници је договорено да и ове 
године свечано обележавање Успења 
Пресвете Богородице буде уприличе-

но на сам дан црквеног празника, 28. 
августа. Света литургија ће почети у 
10 часова, а вечерње са резањем слав-
ског колача и благосиљањем кољива 
биће одржано у 16 часова. И ове годи-
не, прославу заштитника светог хра-
ма у Новом Сентивану улепшаће и Хор 
„Јавор” из Сентандреје.

Током седнице, подељени су и ор-
ганизациони задаци. Чланови Српске 
самоуправе имају жељу да поподнев-
ни део светковине употпуни наступ 
подмлатка КУД-а „Банат”, а о њихо-
вом наступу и осталим детаљима, ве-
заним за евентуално гостовање неко-
лико парова извођачке групе, разгова-

раће се са руководством овог дешчан-
ског ансамбла.

Празновање патрона светиње биће 
окончано славским балом, а домаћи-
ни славе очекују бројне госте, како из 
околине, тако и из Ђале и Крстура у 
Србији.

Током седнице је било речи и о ра-
довима који су изведени на парохиј-
ској згради и месном српском право-
славном гробљу, чије трошкове су сно-
силе месна Српска самоуправа и но-
восентиванска Српска православна цр-
квена општина.

П. М.

Срби из Новог Сентивана прославиће Велику 
Госпојину 28. августа, а планирају да после духовног 

дела свечаности, приреде и пригодан културно-
уметнички програм
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Освежили репертоар шопским и српским играма из Бачке
З ахваљујући конкурсним пројек-

тима прихваћеним од стране Ми-
нистарства за људске ресурсе 

(ЕМЕТ) и Културног и документацио-
ног центра Срба у Мађарској, култур-
но удружење „Весели Сантовчани” на 
челу са председницом Евицом Чатић 
Козић, организовало је својеврсни 
стручни семинар за своје чланове. 
Овом приликом подршку су потражи-
ли од Миодрага Петковића, уметнич-
ког руководиоца КУД-а „Светозар 
Марковић” из Новог Сада, Естер Фра-
њо Вујчин, интерпретаторке српских 
народних песама и Миће Јанковића, 
познатог хармоникаша, шефа Великог 
народног оркестра РТВ Војводине. 
Овим уметницима се придружио и Ор-
кестар „Бабра”, који у последње вре-
ме обезбеђује музичку пратњу санто-
вачком ансамблу.

Зналачки одабрана екипа стручња-
ка свакога дана радила је са „Веселим 
Сантовчанима”, и то од 9 до 19 сати, 

са краћом паузом за ручак. Рад је 
обухватио увежбавање нових корео-
графија и песама, а и оркестар из Бу-
димпеште, који је због других обаве-
за у кампу провео три дана, био је 
максимално ангажован. Требало је 
усвојити нове музичке инструкције ве-
зане за нове кореографије – „Шопске 
игре”, „Српске игре из Бачке” и уве-
жбати нове песме, међу којима су по-
ред народних, биле и забавне. Уве-
жбавање кореографија било је пове-
рено Миодрагу Петковићу, који је 
прецизно водио играче кроз српску 
фолклорну баштину. Иако се две спо-
менуте кореографије разликују и са-
држе много елемената и кореограф-
ских решења, играчи су веома брзо 
усвојили нову фолклорну грађу. Њи-
ховим односом према раду био је за-
довољан и стручњак из војвођанске 
престонице.

Пошто су испунили кореографске 
захтеве уметничког руководиоца из 
Новог Сада, „Веселе Сантовчане” су у 
наставку усавршавања чекала певач-
ка занимања. Са њима је радила по-
зната солисткиња и музички педагог 
Естер Фрањо Вујчин, која је са учени-
цима увежбала 14 нових песама.

– И ја сам изненађена са којим ела-
ном и вољом певају чланови ансамбла. 
Изабрала сам, пре свега, изворне пе-
сме, али, имајући у виду да ће ово 
друштво ускоро наступати са тамбу-

рашким народним оркестром, па чак 
и са рок саставом, настојала сам да 
саставим репертоар који ће удовољи-
ти свим захтевима. Заступљена је ет-
но песма, забавна музика, а радимо и 
акапела извођење. Задовољна сам ка-
ко певају, јер они то чине срцем и ду-
шом – рекла нам је госпођа Естер 
Фрањо Вујчин.

Шеф Великог народног оркестра 
РТВ Војводине Мића Јанковић није 
имао времена да се одмара, јер је у 
улози дежурног корепетитора био 
препун обавеза и задатака. Обезбеђи-

вао је музичку пратњу играчима, пе-
вачима, хористима, а на крају је струч-
ну помоћ пружио и члановима Орке-
стра „Бабра”.

– Ово је одличан табор, где треба 
са свима да радим. Корепетитори су 
дефицитаран кадар. Моје дугогоди-
шње пријатељство са Сантовчанима је 
утицало да им изађем у сусрет и по-
могнем, како би припремили нов про-
грам. Ово је веома садржајан фол-
клорни камп, који захваљујући огром-
ном залагању наших домаћина, Евице 
Чатић Козић и Габора Варге, беспре-
корно ради и функционише. Сантов-

чани су познати по гостопримству. Ми 
овамо увек радо долазимо, јер нам је 
овде лепо и незаборавно – рекао је за 
наш лист Мића Јанковић.

У вечерњим сатима многи су се 
укључили у вечери српског фолклора, 
које су одржаване испред угоститељ-
ског објекта „Teaház”. Ту су полазни-
ци фолклорног табора, уз пратњу му-
зичара, водили коло, у које су се укљу-
чили и млади и стари, љубитељи срп-
ског и фолклора балканских народа.

Међу коловођама је била и Ивана 
Мартић, члан Културног удружења 
„Весели Сантовчани”, која нам је ре-
кла:

– Веома нам је драго што је при-
ређен овај табор, где смо уз помоћ 
стручњака имали прилику да увежба-
мо нове кореографије и песме. Напор-
но смо вежбали, радили и сигурна сам 
да ће уложена енергија резултирати 
успехом. На концерту 25. августа ће-
мо представити песме, које смо нау-
чили у склопу овог табора. Овако ор-
ганизован камп је био јако користан!

Захваљујући суфинансирању Ми-
нистарства за људске ресурсе (ЕМЕТ) 
и Културног и документационог цен-
тра Срба у Мађарској, члановима Кул-
турног удружења „Весели Сантовча-
ни” пружила се прилика да у склопу 
једнонедељног табора продубе своје 
фолклорно умеће. Резултатима је би-
ла задовољна и Евица Чатић Козић, 
председница ансамбла.

– Давнашња жеља нам се оствари-
ла. Указала нам се могућност да про-
ширимо играчки и певачки репертоар. 
То смо успели уз помоћ врсних струч-

њака, којима се и овим путем захва-
љујем. Драго ми је што смо поред 
шопских игара, поново на репертоар 
поставили и „Бачке српске игре”. Жи-
вимо у Бачкој и сматрала сам веома 
важним да ове игре буду саставни део 
нашег програма. Бројни позиви, које 
добијамо, доказују да публика воли и 
цени српске народне игре и песме, као 
и фолклор балканских народа уопште 
– истакла је за „Српске недељне но-
вине” Евица Чатић Козић.

„Весели Сантовчани” се марљиво 
припремају за следеће наступе, а је-
дан од њих биће уприличен 25. авгу-
ста када ће учесници кампа предста-
вити своје певачко умеће. Репертоар 
ће садржати и бројна изненађења, ко-
ја ће посетиоци моћи да погледају.

П. М.

Усавршавање играча фолклора у Сантову

У Сантову је овога лета одржан фолклорни табор, 
са циљем да се унапреди играчко и певачко умеће 

чланова ансамбла „Весели Сантовчани”, који је 
прошле године прославио 30 година постојања 

и континуираног рада
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Како и зашто су прешли у православље
С рели смо се неколико дана пред 

Ивањдан, док се свет у порти, 
након недељне литургије, по-

здрављао и застајкивао да размени по 
коју реч. Склањајући се од врелог јул-
ског сунца, хлад смо тражили под ве-
ликим крошњама испред парохијског 
дома, чекајући уобичајену кафу и ра-
довали се сусрету са онима које ни-
смо видели дуго.

Распукле мушкатле на каменим сте-
пеницама и зелени травњак подсете 
на неко драго двориште из детињства, 
а дрвени сеник на „чашицу разговора” 
на српском језику, која следи.

Увек срдачно гостопримство оца 
Зорана охрабривало је све присутне 
да се након службе задрже у порти, а 
онда уђу у парохијски дом и освеже 
се. Ту негде, на преласку из хладови-
не великог дрвећа, у пријатну свежи-
ну за столом, док се служила кафа и 
ракија, а деца грицкала слаткише, 
ухватисмо делић разговора на енгле-
ском језику, између двојице присут-
них гостију и оца Зорана.

Лето је, па су пратећи упутства во-
дича радознали туристи свратили да 
погледају нашу цркву и Српску улицу, 
прва је помисао после ове сцене. Али, 
када смо се умешали у разговор, са-
знајемо од саговорника да се ради о 

сасвим другачијем разлогу за долазак 
на литургију.

Грк Сраматис Анредакис живи и ра-
ди у Будимпешти већ пет година.

– Током 2014. године почео сам да 
долазим у српску цркву овде, а мно-
го пута сам био у руској цркви. Мој 
пријатељ Питер, који је и данас са 
мном, предложио је да дођемо и упо-
знамо нове људе. Овај осећај духов-
ности је мени веома близак. У Грчкој 
идем преко лета на литургије на Кри-
ту, а преко зиме у Атини, када сам та-
мо. Упознао сам оца Зорана и добро 
се осећам овде, а са њим смо прича-
ли на енглеском језику – испричао је 
Сраматис.

Наставник енглеског језика Питер 
Сандел рођен је у Лондону, а одра-
стао у Ливерпулу, у протестантској по-
родици. Дошао је у Мађарску 1997. го-
дине, а након једанаест година оти-

шао је у Солун и тек у Грчкој открио 
православље.

– У Енглеској сам имао само повр-
шну представу о православљу, а онда 
сам се у Грчкој заинтересовао и про-
вео тамо три године. Тамо сам стекао 
искуство да је црква заиста видљива, 
да је то реалност која постоји. За ме-
не је православље жива, стварна цр-
ква и потврда да црква заиста посто-
ји, док протестантизам тврди да је цр-
ква свугде где има верника и да она 
може бити невидљива. Мислим да је 
западна теологија мртва - објашњава 
Питер.

– Отишао сам на Свету гору и та-
мо сам пре пет година крштен погру-
жењем у море, у манастиру Пантокра-
тор, недалеко од манастира Ватопед. 
Имам пријатеља Сајмона, који је кр-
штен у српском Хиландару, од стране 
српских монаха. Ја још нисам имао 

прилику да посетим Хиландар, али за-
иста желим – сазнајем од Питера, ко-
ји каже да је посетио Србију, Београд 
и Манастир Ковиљ.

– Након мог православног крште-
ња осећао сам се као да сам поново 
рођен и тек је тада све постало ствар-
но – са усхићењем прича Питер.

И док разговор тече, навиру разми-
шљања о пријатељици Андреи из Ау-
стрије, која је пре неколико година 
одлучила да прими православље и по-
стане Анастасија, уз објашњење да јој 
се допада када кажемо да ћемо се 
видети „Боже здравља!”, уместо јасно 
планираног и фиксираног распореда 
западног света. И она је говорила да 
је њено православно крштење пред-
стављало нови почетак и нови живот.

Од Питера и Сраматиса сазнајемо 
да језик не представља проблем и да 
се споразумевају на енглеском или ма-
ђарском језику. Воле да буду присут-
ни на велике празнике и по свему су-
дећи, наставићемо и даље да их виђа-
мо у нашој цркви.

И док разговор приводимо крају и 
опраштамо се до поновног сусрета, од 
оца Зорана сазнајемо да у нашу црв-
ку свраћају најчешће Руси, Грци, Ру-
муни, али има и православаца са ен-
глеског говорног подручја.

Добрила Боројевић

Из Пештанског дневника

Пријали су сусрети са драгим људима, поздрав и 
пријатељски стисак руке. Скровити кутак омеђен 

Српском и Улицом Вереш Палне, чим се у њега 
крочи кроз камену капију, свакоме понуди осећај 

сигурности и блаженства, па се усред великог 
града, који ври и грца од врелине и опсаде туриста, 

одједном нађете на сасвим посебном месту

Четврто дело Радослава Петковића на мађарском језику

Нада у могућност другачије прошлости
И здавач „Јеленкор” о новом ро-

ману познатог српског писца ка-
же:

„Kонстантинопољ могу сваког тре-
нутка заузети Турци. Цар без аутори-
тета и војске не може одбранити цар-
ство. Четворица младића покушаће да 
призову паганска божанства како би 
спасили град. Филарион је један од 
њих, и његов живот постаје нераски-
диво повезан са животом неоплатони-
стичког филозофа Плитона. Са финим 
осећајем за меру, роман Радослава 
Петковића отвара широку панораму 
једног доба важног и за Исток и за За-
пад. Упркос ономе што се десило у 
прошлости, никад не престаје наша на-

да да су се ствари могле одвијати 
друкчије – макар у имагинацији ро-
мансијера…”

Ово је четврто дело Радослава Пет-
ковића које се појављује на мађарском 
језику, након НИН-овом наградом 
овенчаног романа „Судбина и комен-
тари”, књиге прича „Човек који је жи-
вео у сновима” и збирке есеја „Визан-
тијски интернет”.                          СНН

Мађарско издање романа Радослава Петковића 
„Савршено сећање на смрт” објављено је почетком 

августа, у издању „Јеленкора”, а у преводу 
Габора Чордаша
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Срби из Мађарске и Хрватске одали пошту деспоту Штиљановићу
И овог августа, Срби из Барање 

присетили су се блаженог кне-
за Стефана Штиљановића, по-

реклом из српског племена Паштро-
вићи, јужно од Хума, са Црногорског 
приморја, богољубивог и човекољуби-
вог, који је, како је остало забележе-
но, био предан вери и православљу, 
молитвама и милосрђу. Упркос све 
уочљивијем смањењу бро-
ја Срба у сеоским подруч-
јима, сваке године у авгу-
сту, када се даје помен не-
кадашњем капетану и 
браниоцу Шиклоша, који 
је 1515. године сахрањен на 
брду Ђунтир, ово свето 
место обилазе ходочасни-
ци, како би одали пошту 
свецу који је са својим на-
родом дошао у ове краје-
ве и борио се против Тура-
ка, због којих је и био при-
моран да се исели из свог 
родног краја.

Упркос тропској врући-
ни, мноштво људи се оку-
пило 6. августа, на позив Ивана Јано-
шева, председника Самоуправе Срба 
у Шиклошу и Синише Ножице, пред-
седника шиклошке Српске православ-
не црквене општине. Било је задовољ-
ство видети вернике из мађарског и 
хрватског дела Барање, који су се при-
кључили шиклошким Србима у достој-
ном присећању на Св. Стефана Шти-
љановића. Свету литургију служили 
су јереј Милан Ерић, парох печујски и 

администратор шиклошке парохије, 
као и протођакон Андраш Штријк.

На крају свете литургије, свечаном 
славском беседом присутнима се 
обратио јереј Милан Ерић, који је из-
међу осталог рекао:

„Данас славимо спомен на нашега 
Светог Стефана Штиљановића, капе-
тана и војника, који је дошао из дале-
ка, у ове северне крајеве. Замислите 
ту љубав према хришћанству, када је 
он у оно време кренуо из својих див-
них Паштровића, из Црне Горе, српске 
и православне. Полако, на коњу, сти-
гао је до равног Срема у Моровић. Из 
Моровића је дошао у Шиклош. Добио 
је тада задужење од аустроугарског 
цара да чува и брани ове крајеве од 
најезде Турака и других непријатеља. 
То је био велики човек, који је прогла-
шен за свеца, јер је био пун љубави и 
целомудрености према свакоме.”

Отац Милан Ерић је подсетио да су 
се Стефану Штиљановићу дивили чак 
и Турци.

„Његова људска величина била је 
за пример, па се и ми морамо моли-
ти Господу миломе и драгоме, и 
овом великом светитељу Стефану 
нашем да нас оснажи, да нам поша-
ље силе његове. Када то помињемо, 
онда мислимо на љубав и на отво-
рена срца. Да се волимо и поштује-
мо”, нагласио је печујски парох.

На крају своје проповеди он се 
свима захвалио што су дошли у пре-

дивни шиклошки 
храм и позвао при-
сутне да и убуду-
ће, а посебно на 
храмовну славу, 
дођу у светињу и 
помоле се Светом 
великомученику 
Димитрију и Све-
том Стефану Шти-
љановићу. Он је на-
говестио и скора-
шњи почетак радо-
ва на шиклошком 
српском право-
славном храму, ко-
ји ће се одлуком 
епископа будим-
ског Лукијана реа-

лизовати захваљујући финансијској 
подршци Владе Мађарске, која је за 
обнову српских православних храмо-
ва обезбедила материјална средства.

По окончању свете литургије, је-
реј Милан Ерић је свим верницима, 
који су дошли да увеличају славље 
Шиклошана, упутио позив на Ђун-
тир, где се налази некадашње гроб-
но место деспота Стефана Штиља-
новића. Овде је у спомен на свети-
теља служен молебан, а том прили-
ком је пререзан славски колач и бла-
госиљано кољиво. Кумовао је Сини-
ша Ножица са својом породицом, 
који нам је рекао:

„Много ми је драго што смо се и 
ове године окупили да прославимо 
нашег Стефана Штиљановића. Иако 
живимо у тешким временима, и упр-
кос великој врућини, постигли смо 
свој циљ и достојно прославили на-
шег светитеља. И даље ћемо чувати 
наше славске обичаје и споменичко 
наслеђе.”

Присуство верника и славску атмо-
сферу јереј Милан Ерић искористио 
је и за кратко обраћање присутнима:

„Хвала свима вама, који сте дошли 
на ово свето место, Ђунтир. У летопи-
сима стоји да су некада овамо дола-
зили аутобуси људи. Ја се радујем и 
оволиком броју, поготово ако узмемо 
у обзир колико нас има на овом тере-

ну. Трудимо се да не заборавимо овог 
светог човека, који је много радио и 
значио за отаџбину, српски народ, ве-
ру, љубав и мир!”

Након молебана на Ђунтиру, усле-
дило је пригодно послужење, а потом 
су присутни гости пошли до једног од 
угоститељских објеката у градићу под 
обронцима Тенкеш планине. Пред 

славски ручак изведен је 
пригодан културни про-
грам. Наступали су члано-
ви Фолклорног ансамбла 
„Барања” из Белог Мана-
стира, у Хрватској, а по-
том и фолклораши Кул-
турно-уметничког дру-
штва „Рузмарин” из Кала-
за.

По завршетку фолклор-
ног програма, недељна 
прослава у Шиклошу, коју 
су својим присуством поча-
ствовали и Петар Крунић, 
потпредседник Самоупра-
ве Срба у Мађарској, и Пе-

тар Богдан, саветник земаљске српске 
самоуправе, одговоран за северну ре-
гију, окончана је агапеом.

Достојну прославу Св. Стефана 
Штиљановића у Шиклошу и на Ђунти-
ру суфинансирао је Фонд за људске 
ресурсе Министарства за људске ре-
сурсе (ЕМЕТ).

П. М.

Празновање у Шиклошу и на Ђунтиру

Срби у Барањи нису заборавили деспота Стефана 
Штиљановића, светог и праведног кнеза, који је 

почетком XVI века бранио град Шиклош од најезде 
Турака. Сваке године, почетком августа, окупљају 
се у овом граду, а затим и на Ђунтиру, ходочасном 

месту где је једно време деспот почивао
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Приморани да ратују против свог народа (17)

Прелазак на српску обалу преко реке Саве
Н ико се није надао овако жесто-

кој ватри Србијанаца. Команда 
Друге армије је погрешила ка-

да је својим јединицама надмено го-
ворила да напад на Шабац и нема не-
ки важан стратешки значај, пошто ће 
главни удар бити извршен преко Дри-
не. Друга армија је, у ствари, имала 
задатак да завара српску врховну ко-
манду. Стога су и војници лакомисле-
но сматрали да им прелазак преко Са-
ве неће представљати посебну поте-
шкоћу. Ништа друго, церекали су се, 
тек нешто мало пушкарања и лаког ис-
крцавања на другу обалу. Мачји ка-
шаљ!

Ипак, још и пре самог свитања, ау-
строугарски солдати су морали бар у 
себи да признају како то уопште неће 
бити лак и безопасан подухват.

Понтони се некако сабраше и кре-
нуше у повлачење. Кад се нађоше на 
средини реке Саве, Србијанци поново 
ударише по њима. Но, сада, уместо па-
нике, понтони и чамци смирено наста-
више да плове ка другој обали. У тај 
час, млађи водник Лајош Нађ, заповед-
ник петог понтона, уочи да је један 
крајичак десне обале изузетно пого-
дан за брзо и безбедно искрцавање. 
Својим понтоном одмах крену у том 
правцу. Један мањи део хонведа 44. пу-
ка брже боље се искрца на српској 
обали и одмах потражи заклон иза ту-
жних врба. Међутим, митраљески ра-
фал из парне пилане прикова их уз 

обалу. Лежали су тако у мраку и слу-
шали стравичну буку тешких митра-
љеза, прасак пушака и експлозије руч-
них бомби.

Зачу се пиштаљка. Сви, као један, 
скочише на ноге и уз ратне поклике и 
пуцњаву јурнуше према пилани, вешто 
заобилазећи оно место одакле је до-
лазила паљба тешког митраљеза. Пред 

најездом мађарских солдата Срби су 
почели да напуштају своја скровишта 
и да се постепено повлаче према Дре-
новцу. План и сврха овог безначајног, 
заваравајућег напада Друге армије 
под командом генерала Бема-Ермели-
ја, српској врховној команди беше 
одавно познат. Стога и Шабац беше 
пуст и сабласан. Нигде живе душе. Ви-

соки ватрени стубови прождирали су 
кровове, врата и разбијене прозоре. 
Шапчани су пре неколико дана еваку-
исали своју нејач, али куће, домове, 
дућане, школе, занатлијске радње и ка-
фане нису успели потпуно да испра-
зне.

Око девет сати Шабац је запосела 
царско-краљевска армада.

Киша је досадно добовала. Испред 
храма Светих апостола Петра и Павла, 
стајала је мања група деце и свеште-
ник са крстом у руци. На француском 
језику замолио је угарске официре да 
престану са гранатирањем вароши. 
Уверавао их је да им становништво не 
може и неће пружати отпор и да ће на 
зграде истакнути беле заставе.

Царски војници су са сумњом и по-
дозрењем буљили у свештеника. Није 
им било јасно зашто духовник није са 
буљуком деце избегао са осталим гра-
ђанима. Када спустише пушке, свеште-
ник из џепа мантије извади ручну бом-
бу и баци међу окупљене солдате. 
Стравичан прасак, ужасан крик, јецај 
и запомагање. Деца се разбежаше. 
Остали војници на лицу места убише 
свештеника, а доцније се испоставило 
да и није био духовник него четник.

Подучени овим страшним иску-
ством, хонведи су били спремни да ва-
тру отворе и на најмању провокацију. 
Тако су страдали многи невини Шап-
чани.

Драгомир Дујмов

Авион, лифт и зубар – најчешћи разлози за страх
Н еки страхови су толико чести да 

их, уколико не муче нас лично, 
готово не региструјемо. Али, за 

толико њих вероватно никада нисмо 
ни чули, јер ничу као печурке после 
кише, па груба статистика показује да 
их има и до – 500! Стручњаци кажу 
да су им склоније припаднице нежни-
јег пола, као и да се већина страхова 
развије до 30. године.

Психотерапеут Тијана Митровић 
сматра да су фобије, као посебан 
облик страха који се јавља у односу 
на одређене објекте, места, ситуаци-
је, активности или особе, код нас и да-
ље неистражено поље. Међутим, не 
треба их игнорисати, нити људе који 
„чудно” реагују у одређеним момен-
тима отписивати.

– Најлакше нам је да за неког ка-
жемо да претерује или се не понаша 
„нормално”, без да смо се позабавили 
његовим проблемом – каже психоте-
рапеут – А многи људи пролазе кроз 
прави пакао. Када се сусретну са си-
туацијом или објектом страха, срце 
им убрзано лупа, губе дах, осећају 
дрхтавицу или слабост… Анксиозност 
им ремети нормално функционисање 
и то не може да престане само од се-
бе, него особа мора да потражи струч-
ну помоћ. Проблем је што човек који 
се плаши често у очима других делу-
је као фолирант, размаженко или ки-
лавко.

Зато, ако вам се следећи пут неко 
пожали да га је страх од нечег, немој-
те да му се подсмевате, одмахнете ру-

ком, кажете му да то није ништа, него 
покушајте да идентификујете његову 
фобију. А, листа је заиста дуга…

Многи људи се плаше опасних жи-
вотиња, док се глумица Никол Кидман 

узнемири када види – лептира! То је 
чини лепидоптерофобом. Име Орлан-
да Блума се, такође, доводи у везу са 
страхом од животиње, а у питању је 
свиња. Арахнофобија је страх од па-

укова, аспидофобија од змија, батра-
хофобија од жабе…

Опасно је плашити се самог себе, а 
управо се то дешава аутофобима. Хо-
луфоби имају најчешће само један 
страх – да ће почети да заборављају. 
Неким људима лупа срце од помисли 
да ће стајати у реду и чекати да завр-
ше неке ствари, што је познато као – 
макрофобија. Али, њихов проблем ве-
роватно делује као безазлен онима ко-
ји пате од ескалофобије. То су оне 
особе које доживљавају паничне на-
паде чим виде степенице уз које тре-
ба да се попну. Можда исте симптоме 
имају људи који дижу „револуцију” 
када треба да се купају или их неко 
натера да уђу у каду.

Аблутофобима се тада често чини 
да ће им то купање бити и последње, 
јер га срце неће преживети. Фудбалер 
Дејвид Бекам има други проблем. Он 
болује од атаксофобије или страха од 
неуредности. Ако познајете неког ко 
се ужасава огледала и у најбољем 
случају склања главу од њега, а у нај-
горем има осећај да ће умрети када 
га види, немојте мислити да фолира. 
То је, нажалост, знак да има морби-
дан страх од огледала што се назива 
спектрофобијом.

Поједини стручњаци тврде да је 
алиумофобија, која се појављује у тре-
нутку када човек види или осети ми-
рис белог лука, ствар сујеверја. Номо-
фоби имају других проблема. Њима 
свет стане при помисли да ће остати 
без мреже на мобилном телефону. 

Aустроугарски солдати су морали бар у себи да 
признају како то уопште неће бити лак и безопасан 
подухват. Понтони се некако сабраше и кренуше у 

повлачење. Кад се нађоше на средини реке, 
Србијанци поново ударише по њима

Појаве и ситуације којих се плашимо

Сваки трећи човек на свету се осећа узнемирено 
када улази у авион, а чак 10 посто популације има 
изражену фобију од летења. Страх од одласка код 

зубара и вађења крви можда звучи као дечја бољка, 
али није. Сваки пети човек се до краја живота 
плаши ових интервенција, као што сваки шести 

категорично одбија вожњу лифтом

Јуриш аустроугарске војске код Шапца
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О завичају, животу на селу и моралним постулатима
Завичај

Сви ми највише волимо свој завичај 
и њему се увек враћамо са осмехом 
на лицу. Ја Републику Српску, тачније 
Мркоњић Град сматрам својим зави-

чајем. Иако живим од свог рођења у 
Хрватској, у мом срцу је увек на пр-
вом месту Република Српска. Чим до-
ђе крај јуна, запутим се тамо. Мрко-
њић Град се налази у њедрима шума 
и ливада. Заиста је један предиван 
крајишки предео.

Зашто толико волим тамо да идем?
Зато што су ми тамо бака и деда 

рођени, и од малих ногу сам навикао 
да тамо проводим дане када год сам 
могао.

У Мркоњићком крају има језеро, по 
имену Балкани. То су два језера, ма-
ло и велико. У малом језеру се може 
купати и ту долази много народа пре-
ко лета. Ту нађу спас од врућине, а у 
великом језеру има многобројних ри-
ба. Тамо људи пецају. Око језера се на-
лазе шуме, планине, ливаде и пашња-
ци; заиста као рај на земљи. На вели-
ком језеру се могу изнајмити педали-
не за уживање на језеру. У овом кра-
ју заиста има прелепих места, од изво-
ра река до планина.

Ускоро долази крај јуна, ближи се 
мој одлазак у завичај. Једва чекам и 
јако сам срећан, јер „нема раја без 
роднога краја”!

Алекса Азап, 9/а
*

Живот на селу
Ја мислим да је живот најбољи на 

селу. Тамо не чујеш буку, звук аута, 
тихо је и свако сваког познаје. Велика 
је разлика између села и града.

Ја живим у Будимпешти и само ви-
кендом идем кући у Тукуљу. Тамо сам 
јако срећна. Увек знам куда да идем 
и познајем сваку улицу. Знам ко где 
живи.

Кад сам била мала са другарицама 
сам се најчешће играла на улици. У то 
време, у мом крају још није постоја-
ло игралиште за децу, а она која су по-
стојала била су веома далеко. Тада 
још нисмо имали мобилне телефоне, 
нисмо знали колико је сати. Пошли би-

смо кући тек када би се уличне све-
тиљке палиле. Лети је било најлепше. 
Када бисмо огладнели, или када би-
смо пожелели да једемо јагоде, одла-
зили смо код баке и тамо брали уку-
сне јагоде.

Сада, петком и суботом свирамо у 
старој крчми, у којој су некад и наше 
деде и баке свирали. Волим када је 
моја бака поносна на мене, зато што 
настављам даље нашу традицију. Ја то 
јако волим да радим. За мене је такав 
живот најбољи. Тада сам јако срећна 
и весела. Тамо имам пријатеље од де-
тињства, још из забавишта.

Не бих могла да замислим свој жи-
вот без осећаја како је добро живети 
на селу.

Тијана Шарац, 9/а
*

Покушавам да 
пронађем себе

Људи су одувек трагали за смислом 
живота. Управо нас је та потрага те-
рала даље кроз живот и онда кад је 
било најтеже. После дуге потраге за-
кључила сам да је смисао живота у 
постављању питања. Све док постоје 
питања, постојаће и одговори.

Још увек, као и већина мојих вр-
шњака, покушавам да пронађем себе 
и сврху живота. Тинејџери управо због 
тога пробају разне ствари и праве мно-
ге грешке и глупости. Родитељи се тру-
де да нас изведу на прави пут и стало 

им је да успеју у томе.
Моји родитељи су ме 

уписали на пливање ка-
да ми је било шест го-
дина. И данас ми говоре 
да сам била јако упор-
на. Од моје шесте, па до 
шеснаесте године, пли-
вање је било смисао мог 
живота. Нисам могла да 
замислим да престанем 
са бављењем оним што 
обожавам. Мој тата ка-
же да ме је повело дру-
штво и да сам због тога 
одустала.

Шта ако је пливање 
било смисао мог живо-
та? Шта ако сам погре-
шила? Једноставно ни-
сам имала времена за 
себе, а то раније никада 
нисам примећивала и 
није ми било важно. По-
сле пливања, себе сам 
пронашла у писању, и уз 
помоћ папира и оловке 

лечила тугу. Озбиљно сам мислима да 
сам изгубила смисао живота и разми-
шљала да се вратим у воду док још ни-
је касно. Штета је већ била начињена.

Никада пре нисам осетила и разу-
мела појам депресије. Схватила сам 
да је можда пливање било сврха мог 
живота у том периоду, као и да је Бог 
планирао за мене нешто друго, али ма-
ло касније. Почела сам да тренирам 
кошарку и заволела је. Ту сам нашла 
мир. За сада је то смисао мог посто-
јања. Ко зна шта ће бити сутра и да ли 
ће ми неко или нешто бити оно без че-
га нећу моћи?

Сада долази година у којој ћу мо-
рати да одлучим шта ћу да упишем 
после матуре. Та одлука ће утицати 
на моју будућност. Ко зна шта ће ми 
бити приоритет, за који ћу се борити 
и због чега ћу живети. Искрено се на-
дам да ћу наставити са кошарком, јер 
мислим да могу да успем.

Сваки човек трагајући за собом и 
смислом постојања упознаје себе, сво-

је пријатеље и непријатеље, и дожи-
вљава бројне авантуре. Не забрињава 
ме што се још увек нисам сасвим про-
нашла и што не могу са сигурношћу 
рећи шта ми доноси сутра. Немојте ни 
ви да бринете!

Јована Дудуковић, 11/а
*

Светлост увек нађе свој 
пут кроз таму

Не плашим се смрти, плашим се да 
напустим лице ове планете без ичега 
или икога, ко би се сећао мог постоја-
ња. Превише је зла око нас, превише 
туге, превише свега. У људској приро-
ди је да се непрестано развија и стре-
ми ка бољем, али по коју цену?

У свету у којем живим има преви-
ше крајности. Ја живим за златну сре-
дину, ни превише, ни премало. Крајно-
сти ме плаше и обесхрабрују. Скром-
ност, доброта и понизност се све више 
губе. Лично сам много пута због тога 
пропатио. Систем вредности се није 
пореметио, већ отишао у потпуни су-
новрат.

Осврнимо се уназад! Постигли смо 
толико тога, а шта смо од нас самих 
учинили? Причамо о некима тамо, 
уместо да славимо оно највредније – 
мајке, љубав, пријатељство, хуманост, 
планету, свест, људе и различитости 
изнад свега.

„Куда плови овај брод?” – како сам 
често имао прилике да чујем ове ре-
чи. Не знам и не зна нико, али знам да 
нећу седети скрштених руку и гледа-
ти како побеђује све оно чега се гну-
шам и што презирем: пакост, лицемер-
је, материјализам, манипулација.

Добри људи постоје, али су увек на-
дређени они који имају позиције и ти-
туле. Доста ми је! Хоћу да вратим ве-
ру у нас мале људе, обичне смртнике, 
душе никад поклекле. Упркос многим 
мишљењима дежурних песимиста и 
душебрижника, у које се веома лако 
утопити, добри људи и још боља дела 
и даље постоје!

Затворите очи, запушите уши и за-
мислите се. Добри људи делују тихо, 
суптилно, али ће упркос свему опста-
ти. Светлост увек нађе свој пут кроз 
таму, па тако и оно што је добро на 
овом свету. (…)

Василије Мићић, 11/б

Литерарна остварења наших гимназијалаца

Мркоњић Град у Републици Српској

Пронађите дванаест разлика
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ИНФО СЕРВИСКултурни и документациони центар Срба у Мађарској 
расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА СРБА 

У МАЂАРСКОЈ
За други квартал – период од септембра 2017. 

до јануара 2018. године.

Информације и услови конкурса:
• Конкурисати могу: српске самоуправе, српске 

цивилне организације или српска удружења са 
седиштем у Мађарској.

• Конкурс је отворен од 17. августа 2017. до 18. 
септембра 2017. године.

• Свака организација има право да конкурише са 
једном конкурсном пријавом.

• Конкурсне пријаве се предају искључиво на 
ћириличном писму у куцаној форми.

• Институције ССМ немају право да конкуришу код 
КДЦСМ.

• Одобрени конкурси се финансирају накнадно.
• Програм који учествује у конкурсу треба да има 

за циљ очување, неговање и презентовање српске 
културе у Мађарској. Програм може бити на локалном 
нивоу, регионални, међународни, итд.

• Конкурисати се може искључиво путем формулара 
који се налази на сајту Културног и документационог 
центра Срба у Мађарској на следећој адреси (www.centar.
hu) са назнаком „Конкурс за суфинансирање појединачних 
културних програма Срба у Мађарској за други квартал, 
за период септембар 2017. – јануар 2018. године”.

• Све конкурсне пријаве које не садрже потребан 
материјал неће бити узете на разматрање, као ни 
пријаве оних који су изоставили да наведу име 
Културног и документационог центра у предходно 
одобреном конкурсу.

• Рок за предају конкурса је 18. септембар 2017. 
године путем поште (до тог датума конкурсна пријава 
мора да се пошаље на поштанску адресу: Magyarországi 
Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, 1065 
Budapest, Nagymező utca 49). Конкурсни пројекти који 
не буду достављени на време, неће бити бити узети у 
разматрање.

• Конкурсна пријава се подноси у 2 примерка.
• Код позитивно оцењених конкурсних пријава, име 

Културног и документационог центра Срба у Мађарској 
као покровитеља пројекта, потребно је означити на 
пропагандним и рекламним материјалима, у Српским 
недељним новинама, Радио емисијама и ТВ прилозима 
Српског екрана, односно и у другим медијама.

Конкурсна пријава треба да садржи:
• Формулар (налази се на нашем сајту www.centar.hu)
• Опширан текст о програму, план програма (једна 

куцана страница А4) и понуду (árajánlat)
• За организације које први пут конкуришу код 

КДЦСМ, потребно је доставити и ове документе (могу 
и оверене фотокопије):

1. оснивачки лист (alapító okirat)
2. потпис овлашћеног лица (aláírási címpéldány)
3. уверење о подацима банковског рачуна 

(bankszámla igazolás)
Конкурсне пријаве ће разматрати комисија и након 

доношења одлуке резултати ће бити објављени на сајту 
Културног и документационог центра Срба у Мађарској 
(www.centar.hu), односно у Српским недељним новинама.

За информације Вам на располагању стоји број 
канцеларије 06/1-269-0100 односно број мобилног 
телeфона Милана Ђурића 06/70-329-4437, као и имејл 
konkursi.kdc@gmail.com.

ГОСТОВАЊЕ 
„ПОЗОРИШТА КОМЕДИЈЕ“  

ИЗ КРАГУЈЕВЦА
У Дому културе у Ловри

’АЛО КАБАРЕ
29. августа 2017. од у 20.00 ч.

Аутор текста: Ана Тодоровић – Диало
Режија: Милић Јовановић

Улоге тумаче: Јасмина Димитријевић,
Милица Мајсторовић, Саша Филиповић

Кореографија: Ивана Страхињић

Након представе
наступа оркестар Српског
позоришта из Мађарске,

а после тога следи игранка!

КОНЦЕРТ У ЗНАК СЕЋАЊА НА 
ТИХОМИРА ВУЈИЧИЋА

У Сантову, на Главном тргу

25. августа 2017. од 20.00 ч.

Наступају:
Оркестри M’brio, Babra, KOOZE, Стипан Ђурић, 

КУД Весели Сантовчани Тамбураши из Сантова

ПРОСЛАВА У ЛОВРИ 
ПОВОДОМ ВЕЛИКЕ ГОСПОЈИНЕ

Срби из Ловре срдачно вас позивају на игранке (балове)
28. и 29. августа 2017. године, у Дому културе

28. августа у 20.00 часова:
 Игранка уз музику Gravia benda

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

Телефон: +36 30 273 3399
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Упознавање са фолклорном традицијом Шумадије
У чесници кампа, који је одржан у 

организацији КУД-а „Табан” и ње-
говог руководиоца Душана Вуко-

вића, били су смештени у кампу „Пап 
сигет”, на обали Дунава, док су пробе 
одржаване на отвореном, у дивном 
парку, под крошњама огромних пла-
тана. Два пута дневно, у трајању од 
сат и по времена, мали плесачи су 
вредно припремали две нове корео-
графије.

Темпо је био прилично интензиван. 
После буђења и пре доручка органи-
зована је гимнастика, а касније и про-
бе и пливање у базену. Слободних ак-
тивности, дечјих и спортских игара, 
било је на претек. Деца су била поде-
љена у четири групе, карактеристич-
них имена – Грмљавина, Музиканти, 
Велика банда и Тигрови, и учествова-
ла су у разним секцијама и такмиче-
њима. Последњег дана кампа прогла-
шен је победник. Оброци су били обез-
беђени у самом кампу, у шармантном 
ресторану од дрвета, а деца су, тако-
ђе, имала прилику да учествују у пра-
вљењу роштиља и печењу сланине на 
ватри.

У току боравка у кампу 
организована је посета 
Сентандреји и шетња по 
шуми у Пилишу, а у вечер-
њим сатима игранка.

О деци су се бринуле 
чланице КУД-а „Табан” 
Анита Вуковић, корео-
граф и тренер основаца, и 
Софија Каплан, играчица 
овог ансамбла. Велику по-
моћ пружили су им гости 
из Бечеја – Мирослав Си-
лачки, уметник на хармо-
ници и Далибор Мартинов, 
који води два културно-
уметничка друштва у Ср-
бији: „Лоле” из Бачког Петровог Села 
и „Новак Радонић” из Мола.

– Сарадња са КУД-ом „Табан” по-
чела је пре 18 година. Заједно смо ра-
дили много кореографија, а од про-
шле године заједнички водимо Фол-
клорни камп. Деци предајем игру, учи-
мо кореографије, а у јутарњим часо-
вима сам задужен да их будим уз фи-
скултуру – рекао нам је Далибор, ми-
љеник деце. Његов хоби је мађиони-
чарство, па је триковима забављао де-

цу, док им је увече причао приче за ла-
ку ноћ.

Далибор и Мирослав су са децом 
говорили српски, а због присуства два 
дечака из Вашингтона, који слабо го-
воре српски језик, коришћен је и ен-
глески.

– Пошто у Србији водим своје кам-
пове, разговарамо о томе да следеће 
године спојимо децу, да направимо ве-
лику плесну групу и организујемо раз-
мену, односно кампове и у Мађарској 
и у Србији – са ентузијазмом планира 
Мартинов.

Мирослав Силашки је руководилац 
оркестра и музичке секције у КУД-у 
„Ђидо” у Бечеју. Са „Табаном” сарађу-

је већ двадесет година, а од прошле 
године обезбеђује музичку пратњу на 
фолклорним пробама у кампу.

– Деца су дивна! Сада су у годи-
нама када их треба усмерити. Ако их 
ми мало „заразимо” фолклором, по-
чињу да играју, постају чланови ансам-
бла и фолклор постаје важан део њи-
ховог живота. У нашем друштву је 
склопљено двадесет бракова. Зар то 
није дивно?! – са одушевљењем нам 
је испричао Силашки.

Деца су, такође, поде-
лила са нама своје утиске 
о боравку у кампу, исти-
чући да су уживала у дру-
жењу, фолклору и купању. 
Лени Ембер је ово четвр-
ти камп ове године, јер је 
до сада била на онима у 
Балатонфењвешу, Батањи 
и Ловри. Први пут је пола-
зник Фолклорног кампа, 
допада јој се плес и пева-
ње, одлазак на базен и 
друштво. Иако је већ ис-
кусан плесач, сматра да 
увек може нешто корисно 
и ново да научи.

Седам дана кампа брзо прође, али 
се деца радују што ће се окупити и 
следеће године. Анита Вуковић каже 

да је веома задовољна одзивом деце 
и успехом овог летњег програма за 
најмлађе. Финансијску помоћ Фол-
клорном кампу обезбедили су ЕМЕТ, 
односно Министрство за људске ре-
сурсе, као и српске самоуправе VIII и 
XIV кварта.

Софија Каплан је овога лета била 
координатор у два кампа – Народо-
писног у Помазу и Фолклорног у Сен-
тандреји.

– На Универзитету ЕЛТЕ у Будим-
пешти завршавам студије културне 
антропологије, која је мало налик на 
етнографију. При крају сам мастер 
студија – представила нам се Софи-
ја. Мада се школовала у мађарским 
школама у Сегедину, српски јој је на 
завидном нивоу, захваљујући њеном 
оцу Павлу Каплану, сегединском пра-

вославном свештенику. Иако мађар-
ско-словачког порекла, и он сам се у 
младости укључио у живот српске 
заједнице и постао део ње. Ова осе-
ћања је пренео и на децу, две кћер-
ке и сина, која су одрастала међу Ср-
бима и прихватила наше културно на-
слеђе.

Софија Каплан је фолклором поче-
ла да се бави у Културно-уметничком 
друштву „Банат” из Деске.

– Много сам научила од Кристи-
фора Брцана, како о фолклору и пле-
су, тако и о етнографији – истиче Со-
фија.

После средње школе долази у Бу-
димпешту на факултет и већ на почет-
ку студија бира теме које су везане за 
етнографију Срба у Мађарској. Ди-
пломски рад је писала на тему „Бо-

жићни обичаји код Срба у Мађарској” 
и током рада на терену је осетила још 
већу повезаност са српским национал-
ним идентитетом. Управо на ову тему 
пише свој дипломски рад на мастер 
студијама и проучава национални 
идентитет младих у Ловри. Већ дуже 
време сарађује са Српским институ-
том у Будимпешти, где је запослена 
од јуна месеца ове године.

К. П.

Фолклорни камп у Сентандреји

У Сентандреји је по други пут одржан Фолклорни 
камп, у коме је учешће узело двадесетак деце 

узраста од 7 до 13 година. Тема прошлогодишњег 
кампа биле су игре из Војводине, а ове године, деца 

са већ стеченим искуством у плесу, учила су 
игре из Шумадије
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