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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Додик о неморалу члана Председништва БиХ

Џаферовић аминовао одсецање глава Србима

„Сваки пут кад будем видео Џаферовића у Председништву БиХ,
сваки његов предлог гледаћу кроз
чињеницу да је био сведок смакнућа
Срба, да је имао могућност да то
Поводом уласка Шефика Џаферовића у Председништво
спречи, а да то није урадио. И ништа
Босне
и
Херцеговине,
председник Републике Српске Милорад Додик подсећа
се у мом ставу није променило у односу на ранији захтев СНСД у којем
да је овај бошњачки политичар аминовао злочине муџахедина према
смо тражили да одговара за ратне
Србима и да их није спречио, иако је могао
злочине“. То, за „Новости”, каже изабрани српски члан у Председништву
БиХ Милорад Додик, а поводом ула- као представника Бошњака. Додик припише да се тако понашао према када није дошло. Сумња се да је обиска у ово тело Шефика Џаферовића напомиње да њему нико не може да муслиманима.
ман део документације склоњен, а
Према његовим речима, Џаферо- да је управо он то учинио.
вић је у рату био начелник Центра
Додик истиче да није могао да
безбедности Зеница, која је била и утиче на то кога ће Бошњаци да изазона Сакиба Махмуљина, а где је беру за члана Председништава БиХ:
деловао и озлоглашени одред „Ел „Шта да радимо, он је изабран и ја
муџахедин” који је одсецањем глава ту не могу ништа... Али, нећу заборапобио на десетине Срба:
вити то што је урадио.“
– Дефинитивно је Џаферовић имао
Масовно страдање Срба на Возуодговорност, а постоје докази и изјаве ћи догодило се од 10. до 24. септемпојединаца да су непосредно поред бра 1995. године, када је на њих крењега убијали Србе и да није реаговао. нула офанзива 23.000 муслиманских
Уз то, као начелник Центра заташкао војника Другог и Трећег корпуса тзв.
је податке о злочинима одреда „Ел Армије БиХ и одреда „Ел муџахемуџахедин".
дин", уз подршку НАТО авијације.
Иначе, иако је Џаферовић у рат- Тада је спаљено 30 српских села,
ном периоду одобравао држављан- протерано 1920 српских породица са
ство муџахединима који су се бори- 7680 чланова, убијено 459 бораца Војли у БиХ, а директно су били у том ске РС и цивила, док се за 126 особа
Шефик Џаферовић
одреду, до процеса против њега ни- још трага. 

Без већих промена у расположењу бирача

И

Већина грађана апатична
према изборима

страживање агенције „Фактор
плус" показује да би на парламентарним изборима само три
листе прешле цензус. Упркос бројним
критикама у јавности, поготово на
друштвеним мрежама, подаци овог
истраживања говоре да је Српска
напредна странка и даље убедљиво
најпопуларнија партија у Србији.
Када би ових дана били одржани
парламентарни избори, за ову партију би гласало 54 одсто грађана.
Осим напредњака, цензус за парламент би прешле само још две листе:
Савез за Србију и СПС. Коалиција
Драгана Ђиласа освојила би 11,7 одсто гласова, док би Дачићеви социјалисти имали девет процената.

ПСГ Саше Јанковића и радикали
били би на истој коти, са по 3,8 одсто,
док би ПУПС имао 3,4 одсто гласова.
СПАС Александра Шапића је на пола
пута до цензуса - на 2,5 одсто.
Партије двојице министара у Влади, Ненада Поповића и Расима Љајића, уколико би изашле самостално
пред гласаче, према истраживању
би добиле по два одсто подршке.
ДСС је на 1,9, а СДС бившег председника Србије Бориса Тадића на 1,1
одсто.
Грађани тренутно нису баш заинтересовани за гласање. Чак 38 одсто
испитаних одговорило је да не би
изашло на изборе, док 21 одсто нема
став. 

Продужетак превентивних мера

Аустрија наставља контролу
јужних граница
Министар унутрашњих послова Аустрије
Херберт Kикл у писму Европској комисији, Савету
и Парламенту ЕУ најављује продужетак контрола
на границама према Мађарској и Словенији
до маја 2019. године

А

устрија је Европску комисију
обавестила да ће наставити
да контролише своју границу
према Словенији и Мађарској и после
11. новембра, када је требало да укине
контролу. Претходно је и Француска
најавила да намерава да продужи
контролу граница за још шест месеци.
Врло је вероватно да ће то учинити
још неке земље, пошто је Европска
унија тренутно око питања надзора
границе у контакту са шест земаља
чланица шенгенске зоне. Реч је о Аустрији, Француској, Немачкој, Данској,
Шведској и Норвешкој, која није чланица ЕУ.
Министар унутрашњих послова
Аустрије Херберт Kикл је у писму
Европској комисији, Савету и Парламенту ЕУ најавио продужетак граничних контрола за још шест месеци, до
маја 2019. године. Kикл је у писму на
четири стране навео да је аустријска
влада, „на основу и даље високог броја пресретнутих илегалних миграната,
сумњивих особа и азиланата закључила да ситуација још није довољно
стабилна", и да би укидање контрола
било исто што и "позивница кријумчарима људи".
У писму које је комисија примила
11. октобра наводи се и да су регистровани појачани покрети миграна-

та на источној обали Јадрана. Kонкретне бројеве министар, међутим,
није изнео. Чињеница је да је број
захтева за давање азила у Аустрији
знатно опао. Тако је од јануара до августа ове године поднето 9337 захтева,
што је приближно двоструко мање
него у истом периоду 2017. године.
Неку врсту зеленог светла Европска комисија по правилу не даје. Ћутање европске администрације, с
друге стране, значило би да нема
препрека за продужетак контроле
границе, и таква реакција се може
очекивати. Аустријски медији пренели су да је Словенија већ изразила
негодовање због одлуке Беча.
Према наводима аустријских медија, за разлику од Беча, Париз своју
одлуку отворено правда и опасношћу од тероризма због појачаног
повратка џихадиста, којих је из Француске на сиријско ратиште отишло
око 400.
Аустрија од 2015. године спроводи
контролу своје границе према Словенији и Мађарској, док границе према
Италији и Немачкој и даје функционишу по шенгенском режиму.
Подаци показују да је у Европу
2018. године до данас дошло 105.240
миграната, док је 2017. године тај број
износио 186.768. 
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Партнерска конференција у Морахалому

З

а скуп у Морахалому позив су
добили и представници Будимске епархије, Самоуправе Срба
у Мађарској, Културног и документационог центра Срба у Мађарској,
Српског позоришта у Мађарској, српских самоуправа из Баје, Деске и Сегедина, Културно-уметничког друштва „Банат“ из Деске, Српско-мађарске трговинске и привредне коморе,
Сегединског универзитета и пред-

Могућности и очекивања оснивача
Српског културног центра
У згради Локалне самоуправе града Морахалома одржана је конференција на
чијем дневном реду је било састављање програмске концепције
будућег Српског културног центра „Коло“

Вера Пејић Сутор у друштву домаћина конференције

ставници разних других институција,
организација.
Форум је отворио Ласло Чањи, заменик градоначелника града Морахалома, а одмах потом учесницима
скупа су представљени планови и
настојања носилаца ИНТЕРРЕГ пројекта. О њима је детаљно говорио
Иштван Шереш Пипу, уметнички интендант, који је истакао вишефунк-

ционалну улогу будућег Српског културног центра „Коло“. Наиме, он неће
бити само центар културе, уметности,
него ће бити стожер културне иновације, он ће у сусрет излазити и разним
народностима, односно, предвиђа му
се и улога дипломатске мисије.
Сем тога, несумњиво је да ће имати и друштвену улогу у регији.
Иштван Шереш Пипу је подвукао да

Иштван Шереш Пипу

су се конкурсанти у Морахалому у
пројекту обавезали да ће следеће
године, након свечаног отварања
Српског културног центра „Коло“,
организовати 60 програма. Међу
њима, позориште, музика, књижевност, ликовна уметност, дечји и верски програми морају да се огласе на
два језика: српском и мађарском.
Поменуте програмске понуде допуниће се традиционалним
вашарима рукотворина и
сајмовима у циљу очувања
обичаја и традиције. Уметнички интендант је и то нагласио да ће Морахалом
имати четири велика програма, која ће град настојати
да сачува и за наредне године, тј. постаће традиционални.
Пошто се пројекат из европско-унијских фондова финансира до
маја 2020. године, главни носиоци
пројекта већ сада размишљају како
затим да финансирају програме, одржавање Српског културног центра
„Коло“ итд. Нагласак ће бити стављен
на фестивале, тачније, на обезбеђи-

вање фестивалске атмосфере која ће
привући цео Балкан.
„Морамо у што већем броју да
освојимо, примамимо потрошаче
културе!“ – био је категоричан
Иштван Шереш Пипу, који је додао
да се брига мора водити и о откривању талената. Он је истакао и могућност покретања једног музичког квиза, који би требао да активизира што
већи број младих са ове и оне стране
границе. Овде би значајно место и
улогу имали инструменталисти, свирачи, пре свега, хармоникаши, тамбураши.
Посебну занимљивост излагања
Иштвана Шереша Пипуа представљао је део где је говорник беседио
о плановима, везаним за оснивање
српске културне базе, укључивање
Морахалома у „Месец српске културе” у Мађарској. Уметнички интендант је подсетио да је у Морахалому
боравио и господин Раде Дробац,
амбасадор Србије у Будимпешти,
који је саветовао да се Српски културни центар „Коло“ укључи у „Месец
српске културе” у Мађарској што су
његови домаћини прихватили. Иначе,
током разговора размотрена је и могућност приређивања једног „Српског маратона“.
На крају скицирања планова Српског културног центра „Коло“, Иштван
Шереш Пипу је нагласио да ће објекат
посебан нагласак ставити и на представљање српске гастрономије. У том
контексту, главни носиоци пројекта су
спремни за покретање „Фестивала
баклаве“, тачније, у виду је организовање смотре посластичара чиме би
волели да допринесу тешњем повезивању културе и гастрономије.
Из шаролике програмске понуде
града Морахалома и „Кола“ не би
изостали ни дечји, односно, верски
програми. Будући да ће у месном
Српском културном центру бити
оспособљен сакрални део где ће се
моћи одвијати и богослужења, носи-

оци пројекта су – како рече Иштван
Шереш Пипу – потражили Будимску
епархију и тражили њену сагласност,
благослов. Благослов је добијена свештеничке обавезе у центру испуњаваће, обављаће протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански.
Након уводног дела, уследила је
расправа, тачније, дијалог о будућности Српског културног центра „Коло.“
У њему је учествовала и Вера Пејић
Сутор, председница Самоуправе
Срба у Мађарској, која је судионике
партнерске конференције упознала
са историјатом, односно, стањем, положајем српске заједнице у Мађарској. Она се осврнула на Велику сеобу Срба под вођством патријарха
Арсенија Чарнојевића, говорила о
изградњи српских православних цркава, школа... Посебну пажњу је посветила оснивању система народносних самоуправа, присутне је информисала и о броју српских самоуправа у Мађарској приликом последњих
одржаних избора, а посебно је говорила о Самоуправи Срба у Мађарској, која као кровна организација
Срба у нашој земљи, има кључну
улогу, задатак.
Председница ССМ је детаљно говорила о институцијама које раде
под окриљем земаљске српске самоуправе, а посебно место у њеном
излагању добиле су српске школе
чији ред је заокружила Српска
основна школа у Сегедину. Свој реферат Вера Пејић Сутор је поткрепила фотографијама из живота српске
заједнице у Мађарској.
Учесници партнерске конференције посетили су и градилиште где
су се уверили да радови теку убрзано
– по свему судећи, извођачи ће се
придржавати рокова и постоји реална шанса да ће крајем јануара 2019.
године – на Савиндан – свечано прорадити Српски културни центар
„Коло“ у Морахалому.
Предраг Мандић
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ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ
Др Марко Рус рођен је 3. фебруара 1932. године у Десци, где је завршио Основну вероисповедну српску
школу. Матурирао је у Сегедину, у
Државној гимназији „Габор Клаузал“.
После матуре уписује студије на сегединском Медицинском факултету,
где је дипломирао 1958. године. Након студија запослио се у дешчанској Болници за пулмолошке болести, где је радио све до одласка у
пензију.
Један је од оснивача Културно-уметничког друштва „Банат“, које је
недавно прославило 70 година постојања. Био је дугогодишњи председник Демократског савеза Јужних

Словена у Мађарској, а у једном
мандату, од 1981. до 1985. године, обављао је дужност посланика у Мађарском парламенту.
Са супругом Јудитом Јансен венчао се 1962. године и са њом добио
четири сина: Милана – глумца, Андрију – лекара, Алексу – дипломату
и Петра – филолога.
Дуго година руководио је Великим народним тамбурашким оркестром села Деске. Добитник је Светосавске повеље Самоуправе Срба
у Мађарској и многих високих државних и стручних признања.
Током свог професионалног бављења медицином, завршио је три
специјализације. До своје смрти учествовао је у културном животу и
редовно био присутан на културним
програмима у свом окружењу, а и
шире. Лекарску службу обављао је
чак и у позним годинама свога живота.
Пре неколико година, приликом

Преминуо омиљени дешчански лекар

ДР МАРКО РУС (1932–2018)
У Сегедину је после краће болести 10. октобра 2018. године преминуо
др Марко Рус, познати лекар и активни друштвени радник из Деске. На свој
последњи пут испраћен је у недељу 14. октобра, у присуству чланова породице,
пријатеља, поштовалаца и некадашњих сарадника
интервјуа за „Српске недељне новине“, др Марко Рус присетио се најважнијих детаља из свог личног и професионалног живота и поделио их
са нашим читаоцима. У његовом
случају сећања нису била магловита.
Све је у његовом сећању било живо,
као да се колико јуче збило.
– У Десци смо увек имали добру
основну школу. Када сам је ја похађао, учитељица нам је била Милица
Јовичин, родом из Батање. Била је
изврсна учитељица. Касније нико од
нас није имао већих проблема када
смо прешли у средњу школу, а затим
на факултет. Наследио ју је њен ученик, наш школски друг, Вељко Радић,
који је, такође, био и остао врло признат учитељ и професор. Када сам
1952. године матурирао у гимназији
у Сегедину, као одликаш сам примљен на Медицински факултет без
полагања пријемног испита. У селу
смо тада имали лекара који је овде
врло пожртвовано радио 40 година.
Звао се Ференц Темпфли и по њему
је главни трг у Десци добио име, на
мој предлог. Он ми је био узoр, па
сам се зато одлучио за медицину.
Разредни старешина је хтео да ме
шаље за ветеринара, јер сам био
дете сељачког порекла, а тада су се
ђаци упућивали на студије по извесном кључу. Али, пошто је Сегедин
био ближи него Будимпешта, где се
иначе налазио Ветеринарски факултет, избор је ипак пао на медицину.
Моја генерација је имала срећу да
учи медицину од неколико изврсних
професора, академика, који су били
високо цењени стручњаци у Европи
и свету.
Још као школарац сте заволели
музику и игру. Како је то почело?
– Фолклором сам почео да се
бавим 1948. године, у Дешчанској
културној групи, која је имала први
озбиљнији наступ на сегединском
стадиону, где се одржавао међународни фестивал фолклора. Сећам
се да тада нисмо имали своје народне ношње, него смо их сакупљали
од старијих жена и мушкараца и у
њима играли. Преко тадашњег Демократског савеза Јужних Словена
педесетих година смо ишли на раз-

ПОСЛЕДЊИ НА ЈУЖНОСЛОВЕНСКОЈ ПАЛУБИ

Неколико година, др Марко Рус се налазио на челу некадашње кровне
организације јужнословенске заједнице у Мађарској. У једном од ранијих
интервјуа за наш лист, забележили смо његова сећања на тај период:
„Велико признање у јужнословенској заједници у Мађарској за мене је
био избор за председника Демократског савеза Јужних Словена 1979. године. На тој функцији сам провео десет година: у два мандата по четири године и у последњем мандату две године, јер се потом та организација
распала. Ја сам практично остао последњи на тој палуби, јер сам једини
имао право потписа. Поделили смо се братски, на леп начин, без неких
проблема који су се можда јавили касније. То је био чист друштвени рад,
јер су председници у Савезу тада радили без икаквих хонорара. Било је
појединих активиста који су тражили хонораре. Ја то нисам желео, мада
није лако било радити тај посао са даљине од 200 километара”.

ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ДЕСКЕ
Приликом разговора вођеног пре неколико година за наш недељник,
упитали смо др Марка Руса како је доживео велико признање које су му
доделили његови суграђани – титулу почасног грађанина Деске. Рекао је
да је то за њега била велика част и један од најузбудљивијих догађаја у
животу.
„Та награда ме је изненадила. Нисам јој се надао. Нисам чак знао ни да
ће моја породица бити обавештена о томе. Тек када сам изашао на позорницу да примим признање, видео сам супругу и три сина у публици. Градоначелник, господин Јожеф Шимиц је тајно организовао да они буду тамо.
Све то ме је дубоко дирнуло и онда сам се сетио приче Лазе Лазаревића
„Све ће то народ позлатити”, рекао нам је том приликом др Рус.
не турнеје и обишли све крајеве у
Мађарској у којима живе Срби, Хрвати и Словенци, а учествовали смо
и на више фестивала. Ишли смо и
на поља у време жетве и такозваног
обавезног откупа. Свирали смо и
певали радницима, мада њима тада
вероватно није било много до песме. На Кошутовом радију смо снимили једну музичку емисију, која је
потом у више наврата емитована.
Исто тако смо гостовали и на печујском радију кад год смо ишли у
барањска села. Те траке се и данас
чувају и могу се можда понекад
чути на радију.
Чули смо да сте се бавили и позориштем.
– Тада је било обавезно да свака
културна група одигра бар по једну
једночинку која би била политички
обојена. Оне су биле у служби популаризације социјализма и антититовске политике и уопште нису биле
популарне међу народом.
Онда сам, покушавајући да се бавим драматизацијом, изабрао приповетку Лазе Лазаревића „Све ће то
народ позлатити", коју смо поставили
на позорницу и приказали са великим успехом. Главну улогу је врло
успешно одиграо мој покојни брат
од стрица, Милош Рус. Обрадио сам
такође и популарну Нушићеву „Аутобиографију". Народ на селу је тада
волео веселе, хумористичке комаде.
Они су најбоље примани.
Са нашим хармоникашем Цветком Јевремовим и професорима
Вељком Радићем и Ђурицом Ђукином, сакупио сам свадбене обичаје
у нашем селу. Тада смо обрадили
српску свадбу, која је приказана у
сегединском позоришту, а затим и на
летњој позорници. То је био први
случај да су на сцену ступили и старији мушкарци и жене из нашег села.
Могу вам рећи да су се врло добро
снашли.
Да ли је касније, када сте се запослили као лекар, и даље било места за фолклор и музику?
– Када сам 1958. године дипломирао, нисам престао са културним
радом. Ишао сам и даље са дешчанском групом у разне жупаније, али
сам почео да се бавим и послом за

који сам се школовао. Мада сам
имао прилике да радим на клиници
у Сегедину, запослио сам се у свом
селу. То је била болница за лечење
коштане туберкулозе, основана 1948.
године. У овој болници сам положио
и своју прву специјализацију – за
пулмологију и туберкулозне болести.
После тога указала ми се прилика
да одем на усавршавање у Ровињ,
где се налазила једна врло добра
болница за ту област медицине.
Након те специјализације, наставио сам да се бавим и рендгенологијом и положио стручни испит 1969.
године. У нашој болници тада није
било рендгенолога. Ја сам био први,
па сам преузео то одељење које је с
временом усавршавано и 1983. године постало самостално одељење при
дешчанској болници. Тада сам именован за примаријуса одељења и
радио у њему још десет година. У
међувремену сам био на усавршавању у граду Гетингену, у Немачкој, где
сам пуно научио.
Једно време радили сте и у иностранству?
– Велики догађај за мене је био и
одлазак на рад у Алжир. Моја супруга, која је такође лекар, радила је
тамо три године, а ја годину мање.
Отишли смо са двојицом млађих
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Будимпешта, 18. октобар 2018.
синова, који су тамо научили и трећи
језик, француски. То им је много помогло, тако да један данас говори
четири, а други пет језика. Тада у
Алжиру није било лекара специјалиста, па су морали да их позивају из
других земаља. Мађарска им је тада
пружила помоћ и ми смо се тамо
заиста јако добро осећали.
На чему сте највише радили када
сте својевремено били изабрани
за члана Мађарског парламента?
– То се догодило 1970. године. Био

сам изабран за посланика Мађарског парламента у име 11 села сегединског среза. Он је у то време био
највећи срез у нашој жупанији. Трудио сам се да за тих пет година обилазим села, да одржавам контакте
са њима и помажем им у развоју.
Споменућу само да је Деска у то
време добила школу, забавиште, самопослугу, поправљен је пут, а главни саобраћај смо искључили из центра села.
У Парламенту сам се трудио да
заступам пре свега Србе, Хрвате и

Отишао Рођени

Божидар Сребро (1934–2018)

У Будимпешти је сахрањен академски сликар и
ликовни педагог Божидар Сребро, кога ће сви који
су га познавали памтити по изузетној скромности
и пожртвованости за друге људе

У

ченици и блиски пријатељи су
га од милоште звали Рођени,
што говори о томе колико је био
близак и омиљен међу пријатељима.
Био је човек који је сваког човека доживљавао као род. И у њему страној
земљи, без познавања језика, он је
знао да дође до људског срца и то су
многи препознавали. Био је прави
Човек. Његова истинска срећа, била
је срећа других.
Божидар Сребро је био скроман,
пожртвован и понизан, и пред најмањим дететом. Прави пример великих
људи. „Који се, дакле, понизи као дете,
највећи назваће се у Царству небеском“, пише у Светом писму. Никада
никоме ништа није замерао, а још за
живота је свима опростио и подвукао
црту, пре него што је скрстио руке и
заувек отишао.
Сви они који су познавали чика
Божидара знају да је живео честитим
животом. Његов однос према богу,
према цркви и према свим људима
без обзира на узраст је био за пример
свима који су га познавали, јер сви
који су били део његовог живота,
срећни су. Њега су красиле најлепше
људске и хришћанске особине.
Чика Божа је био уметничка, оплемењена душа, пре свега љубављу према својој деци, породици, својој домовини и према свима онима које је
познавао и са којима је долазио у
контакт. Био је ожењен Иреном, са
којом је добио два сина, Мирослава

и Золтана. Ирена је преминула пре
неколико година, па је чика Божа,
тако, остао после њене смрти сам.
Божидар Сребро рођен је на Божић, 7. јануара 1934. године, у Јајцу, а
од 1996. године је живео и стварао у
Будимпешти. Ликовну Академију је
похађао у Сарајеву и Београду. Радио је као професор ликовног и сматрао да нема важнијег посла од бављења децом и младима.
Петнаест година је био директор
Дома културе у Јајцу и стални члан
Организационог одбора Позоришних
игара Босне и Херцеговине, које су
се одржавале у том граду. За све то
време је остао веран сликарству. По
целој Југославији је имао самосталне
изложбе.
На сахрани која је обављена 12.
септембра у Будимпешти, опело је
држао будимпештански парох, отац
Зоран Остојић и при том рекао:
„Помолили смо се са пуним правом и надом коју нам је дао сам Господ наш Исус Христос, који је својим
васкрсењем покидао окове смрти,
као што се каже у једној васкршњој
песми и показао свима нама да и
после смрти постоји живот.“
Божидара Сребра су на последњи
пут испратили његови синови Мирослав и Золтан са породицама, као и
близак круг пријатеља.
Нека му је вечна слава и хвала!
Драгана Меселџија

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

Словенце, а када бих узимао реч, био
сам замољен да говорим и у име
Немаца, Румуна и Словака. На опште селекцију међу њима, што је врло
изненађење, говор сам почео на срп- незахвално.
ском језику, а када сам то превео на
мађарски, добио сам велики аплауз.
Колико Вам је, поред свих активВероватно сам био први посланик
ности које сте споменули, остакоји је за говорницом Парламента
јало времена за породични жипроговорио на српском.
вот?
– Своју супругу, Пештанку која је
Ипак, тo није била Ваша једина студирала медицину у Сегедину,
друштвена функција.
упознао сам 1961. године. Да се ни– Почетком седамдесетих година смо срели на том последњем балу,
сам први пут изабран за члана Ме- она би се вероватно вратила у Песног савета и уједно за члана Жупа шту и више се никада не бисмо
нијског савета. У тим форумима сам видели. Након шест месеци венчао
био активан све до формирања са- нас је у будимпештанској српској
моуправа, а онда сам постао члан цркви тадашњи викар будимске
дешчанске самоуправе и председ- епархије, господин Душан Вујичић.
ник Социјалне комисије. То је јако Потом су нам се родила четири
тежак посао, јер има много социјал- сина: Милан, Андрија, Алекса и Пено угрожених људи којима треба рица.
помоћи у складу са нашим могућСНН
ностима. При томе треба вршити

ЛИЧНОСТ СВЕСТРАНОГ И РАДОЗНАЛОГ ДУХА

На последњем испраћају др Марка Руса у Десци, од покојника се, поред
оца Светомира Миличића, Кристифора Брцана и Чедомира Адамова, опростио и српски посланик у Мађарском парламенту Љубомир Алексов, следећим речима:
„Тужна вест о одласку др Марка Руса, погодила је читаву српску заједницу у Мађарској, јер је његовом смрћу изгубила једног од својих најистакнутијих и најсвестранијих чланова.
Није међу нама много оних који се са истим жаром готово истовремено
посвећују свом професионалном позиву, друштвеном ангажовању, хуманитарном раду, духовном и културном богаћењу, како је то чинио др Марко
Рус. Његова свестрана природа водила га је, још од младалачких дана, не
само према науци, већ и према култури и уметности, којима је био посвећен
до последњег дана свога живота.
Имао је срећу да медицину учи од неколико најбољих професора у
Мађарској, који су били високо цењени стручњаци у Европи и свету. Зато
није ни чудо што је, по завршетку студија, кренуо њиховим стопама, завршивши чак три специјализације.
Генерације Дешчана памте га као лекара који је многима од њих спасавао
животе у борби са болестима, али нам у сећању остаје и као учесник и
креатор културног живота у овом месту. Волео је музику, фолклор и позориште и настојао да потпомагањем управо ових уметности и својим директним учешћем у њима, допринесе очувању националног идентитета српског
народа, како у Десци, тако и у целој Мађарској.
Којом се год граном културе бавио, низао је успехе. Резултати његовог
бављења фолклором и музиком били су бројни наступи и концерти, које је
приређивао са тадашњом Дешчанском културном групом и Великим тамбурашким оркестром. На позоришној сцени, био је верни следбеник славног
Јоакима Вујића, јер је, по узору на њега, на позоришну сцену поставио више
комада познатих српских писаца, пре свега Бранислава Нушића и Лазе
Лазаревића. Радознао по својој природи, др Рус је бележио наше народне
обичаје, понајвише оне свадбене и преносио их на фолклорну сцену, чиме
је давао допринос не само фолклору, већ и нашој етнографији. Тиме је
практично био зачетник савременог фолклорног и позоришног живота код
Срба у Мађарској, а ову традицију данас успешно настављају КУД „Банат“
и његов син Милан.
Др Марка Руса памтићемо и као веома активног борца за што бољи
положај наше мањине у Мађарској. Дуго година радио је за добробит целе
јужнословенске заједнице, као посланик у Мађарском парламенту и председник Демократског савеза Јужних Словена. У Парламенту је представљао
сегедински округ и трудио се да за то време обилази села, одржава контакте и помаже њихов развој. Деска је у то време добила школу, забавиште,
самоуслугу, поправљен је пут, а главни саобраћај је искљуен из центра села.
Како је сам говорио, у Парламенту се трудио да заступа пре свега Србе,
Хрвате и Словенце, а када би узимао реч, био је замољен да говори и у име
Немаца, Румуна и Словака. Чинио је то и на српском језику, уз превод на
мађарски, што је наилазило на симпатије других посланика и њихове аплаузе.
Заслуге др Марка Руса, Дешчани су наградили његовим проглашењем
за почасног грађанина. Али, нису само они ценили и поштовали рад овог
марљивог и мудрог човека, већ је то чинила и читава српска заједница, о
чему сведочи и Светосавска награда Самоуправе Срба у Мађарској, која
му је уручена пре неколико година.
Заједно са својом супругом, на пут је извео четворицу њихових синова,
који су данас угледни грађани ове земље, отхрањени у српском духу.
Сви ми, који смо познавали др Марка Руса и имали могућност да сарађујемо са њим, или да будемо његови пријатељи, поносни смо и захвални
што нам се указала једна таква привилегија. Подвизи које је чинио на многим пољима, сврстали су га међу оне чланове наше заједнице, које ћемо
заувек памтити.
Нека му је лака земља и вјечнаја памјат!“
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вогодишња смотра православне духовне музике и српског
народног мелоса, сасвим је
сигурно, биће реформисана, наиме,
организатори фестивала предвођени
Кристифором Брцаном, председником КУД-а „Банат“ одлучили су да
драстично измене, освеже пропозиције, односно да приредбу допуне и
додатним садржајем.
Што се тиче поменутог новог садржаја, ради се о пројекту који носи
назив „Кореографија од 0 до 24 сата“,
који је део пројекта „FOLKcoolTour”
при ИНТЕРРЕГ ИПА програму прекограничне сарадње Мађарска Србија,
а чији су носиоци Културно-уметничко друштво „Банат“ из Деске и Уметничко удружење талената „Талентум“
из Суботице. У програму ће учествовати четири фолклорна ансамбла,
која ће уз помоћ четири кореографа
- за само један дан - увежбати четири
различите кореографије. Оне ће
бити изведене у оквиру програма
„Банатског сабора.“
У наставку форума разговарало се
о важности обезбеђивања свлачионица и смештајних капацитета за
учеснике сабора. Што се тиче измене,
реформисања пропозиције, она је
урађена. Наиме, имајући у виду раније саборске манифестације, организатори су донели одлуку да се скрати
дужина програма сваког извођача, тј.
биће уведена конкретна временска
ограничења репертоара учесника.
Домаћини традиционалног фестивала одлучили су да уз познате тачке
пропозиције, додају и следеће: временска дужина програмске тачке,

Састанци и одлуке у Десци

Измењене пропозиције
манифестације „Банатски сабор“
Пошто се приближава 3. новембар, дан одржавања „Банатског сабора“, у
дешчанском Културном, образовном и верском центру „Свети Сава“ одржана су
два састанка на тему организације ове традиционалне културно-забавне
манифестације, која је саставни део „Сабора српске културе у Мађарској“

која садржи одабране мелодије из
целокупног српског музичког стваралаштва, строго се ограничава на 6
минута трајања; вокални солиста
може да учествује искључиво у једној
програмској тачки; музички састави,
такође, само једном приликом могу
да учествују у програму Сабора; пријаве се могу доставити искључиво
елетронским путем на адресу:
banatskisabor@gmail.com. Организатори су своје одлуке донели с циљем

да фестивалу обезбеде идеалне временске оквире, тачније, како би се
избегло - како је то било последњих
неколико година – да он траје четири
сата, па чак и више.
Свакако, посебно ваља истаћи да
ће и овогодишњи „Банатски сабор“
имати свој духовни део на којем ће
наступати и камерни састав Певачког
друштва „Зора“ из Србобрана, чији
ће се чланови представити и приликом вечерњег дела сабора.

Гостовање глумца Јовице Јашина

Уједно, постигнут је и договор да
ће повеље и пригодне поклоне свим
учесницима саборске манифестације
обезбедити Локална самоуправа
села Деске. Организатори ће учесницима обезбедити све техничке услове
за несметано извођење програмских
тачака, као и вечеру после програма.
По потреби, у пријави наведеним пратећим особама, организатори обезбеђују вечеру по цени од 1500 форинти.
П. М.

тренутке. Гостовање глумца из Србије реализовано је у склопу „Месеца
српске културе” у Мађарској, односно, „Дана српске културе у Сегедину“ чији главни организатори Јелена
Фаркаш Сеја, председница Сегединске српске народносне самоуправе и
У сегединском Српском клубу глумац Јовица Јашин
Боривој Рус, руководилац месне српизвео је духовиту монодраму, засновану на тексту Радивоја
ске заједнице позивају све заинтересоване да и убудуће у што већем
Шајтинца, књижевника из Зрењанина
броју посећују програме традиционалне културне манифестације, која
глумцу, који се, иначе, подједнако њанину, Јовица Јашин, публици, оку- ће трајати до средине новембра мебави и позоришном и филмском глу- пљеној у сегединском Српском клубу сеца.
мом. Иначе, у режији Љубослава Ма- дочарао је незаборавне театарске
П. М.
јера, Јашин је ову монодраму извео
по 109. пут. Она је извођења доживела
како у Србији, тако и региону.
Ваља рећи да је многобројна публика у Сегедину последње суботе у
септембру добила упечатљиву слику
о једном старом човеку који је при
крају свога бивствовања, али прича и
опседнут је историјом.
„Шајтинчев паор је социјално потпуно изоловани сеоски старац из
Баната, који носи име Баћа. Он духовитим монологом исказује свој животни апсурд како би осмислио трагични усуд своје прошлости и бесмислено маргиналног живота. Реч је о
типичној војвођанској причи и исповести паора пред историјом, који
осећа да је крив скоро за све, од руЈовица Јашин
шења берлинског зида, па до рупе у
екст монодраме „Паорска гро- озонском омотачу. У питању је, дакле,
зница“ настао је пре отприлике поетична, белохуморна и црнохумордванаест-тринаест година, а на, сочна и сликовита исповест појемонодрама је велику популарност динца пред историјом и после ње.“
стекла када је од стране аутора била
Некадашњи управник Народног
понуђена Јовици Јашину, познатом позоришта „Тоша Јовановић“ у Зре-

„Паорска грозница“ у Сегедину
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Меморијални турнир „Дражен Петровић“ у Будимпешти

Т

СПОРТ

Наши кошаркаши трећи
на међународном такмичењу

урнир је имао необичну концепцију, јер су учесници биле екипе
разних категорија и квалитета
такмичења, од школских, аматерских
екипа, до професионалних клупских
тимова састављених и од репрезентативних играча. На отварању турнира, присутни су поред осталих били
и заменик амбасадора Хрватске у
Мађарској Иван Бушић, и председница Хрватске самоуправе, Аница Петреш Немет.
Ученици Српске гимназије „Никола
Тесла“ су у својој категорији, и веома
јакој конкуренцији, освојили треће
место. Разговарали смо тим поводом
са тренером наших кошаркаша, професором Дејаном Младеновићем:
„Освојеним трећим местом можемо бити поносни, јер смо у групној
фази такмичења успели да победимо
одличну Немачку гимназију, али смо,
нажалост, убедљиво били поражени
од Пазина. У полуфиналној утакмици
смо поражени од екипе Шибеника,
која је освојила прво место на турниру. За треће место смо играли против
7. гимназијe из Загреба. Била је то
веома занимљива утакмица између

Професор Младеновић захвалио
се професору-тренеру ХОШИГ-а, Зорану Марјановићу и директорки те
школе Ани Гојтан на позиву за учешће на добро организованом турниру.
Стеван Видак, ученик 9. разреда
Српске гимназије и члан школског
кошаркашког тима, пренео нам је
своје утиске са овог турнира:
„Било је право задовољство играти
на овом турниру. Успели смо да у веома јакој конкуренцији освојимо треће место. Били смо пресрећни, јер су
екипе биле знатно јаче и уиграније

два тима приближно истих квалитета.
Али, успели смо ипак, да их победимо. Oвај, веома добро организован
турнир је протекао у пријатној атмосфери, фер и коректном такмичењу,
игри и понашању. За наше играче је
ово такмичење драгоцено и веома
лепо искуство и што је најважније,
прилика за нова пријатељства, контакте и могућност за даљу сарадњу.
Прилика да се пре свега ђаци школа
из више држава упознају, друже и
надмећу, и упознају нову средину“,
рекао је наш саговорник.

од нас. Од наших играча посебно су
се истакли Милан Вукичевић и Марко Грковић, а од противничких најбољи је био ученик из Академије 'Дражен Петровић' из Шибеника, Ивишић,
који је, не само својом висином био
у предности, него и техником, меким
шутем и изванредним закуцавањем.
Били смо задивљени његовом игром,
јер нам је свака утакмица прилика да
нешто ново научимо. Турнир је био
одлично организован и протекао је у
пријатељској атмосфери. У паузама
је пуштана музика, међусобно смо се

У мађарској престоници одржан је први међународни кошаркашки
турнир, у знак сећања на великог играча бивше Југославије, Европе и света
Дражена Петровића. Поред више хрватских екипа, учешће су узели и
кошаркаши будимпештанске Српске школе „Никола Тесла“

УЧЕСНИЦИ И ПОБЕДНИЦИ

Турнир је окупио велики број екипа, па су тако били представљени: Кошаркашка академија „Дражен Петровић“ из Шибеника, Кошаркашки клуб
„Пазин“ из Пазина, СОШИГ „Никола Тесла“ из Будимпеште, 7. гимназија Загреб, ХОШИГ из Будимпеште, овдашња Немачка гимназија и Мађарско-хрватска гимназија из Осијека. Прво место освојили су, сасвим заслужено,
кошаркаши Кошаркашке академије „Дражен Петровић" из Шибеника,
друго кошаркашки клуб „Пазин" из Пазина, а треће екипа СОШИГ „Никола
Тесла" из Будимпеште.
Бисерка Петровић, мајка рано преминулог Дражена Петровића, је организаторима даровала пехаре, лопте и дресове са Драженовим ликом. Турнир је организовала Хрватска гимназија, под покровитељством Министарства за мањине владе Мађарске. На свечаном затварању турнира, ученике
су поздравили: државни секретар за верска и народносна питања у уреду
премијера Мађарске, Миклош Солтеш и начелник Главног одела за народности, Ричард Тирчи.

ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ СВИХ ВРЕМЕНА

Дражен Петровић (Шибеник, 1964 - Денкендорф 1993) био је југословенски
и хрватски кошаркаш, један од најбољих европских кошаркаша свих времена. Каријеру је започео у „Шибенци“ из Шибеника, наставио у „Цибони“
из Загреба и „Реал Мадриду“, са којима је имао највише успеха. Наставио
је да игра у NBA клубовима „Portland Trejlblejzersi“ и „Nju Džerzi Netsi“. Са
репрезентацијом Југославије освојио је бронзану и сребрну медаљу на
Олимпијским играма 1984. и 1988, а са Хрватском сребрну медаљу 1992.
Најбољи спортиста у Југославији био је 1985. године. Погинуо је у саобраћајној несрећи у Немачкој 7. јуна 1993. године, а 2008. УЛЕБ га је изабрао међу
50 људи који су најзаслужнији за развој кошарке у Европи. Његов старији
брат је бивши југословенски и хрватски кошаркаш и тренер Александар
Петровић.

дружили и упознавали. Домаћини су
нас лепо дочекали, трудили су се да
се осећамо добро и да нам игра буде
право задовољство. Сви помало очекујемо да ћемо се поново срести и
да ће овај сусрет прерасти у још већи
и озбиљнији турнир. Нама је све ово
значило пуно, као улагање у будућност. Наша екипа недељно има по
три тренинга и један фитнес. Сма-

трам да треба да имамо и више тренинга како бисмо достигли клупски
ниво игре и како бисмо могли да
парирамо овако јаким екипама. Па,
ипак, били смо запажени као квалитетни играчи и добро уиграни захваљујући нашем тренеру Дејану Младеновићу“, испричао је за наш лист
Стеван Видак.
Славица Зељковић
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П

АРХЕОЛОГИЈА

ронађени вински подрум је
велика грађевина, са два улаза,
која је сачувана у зони подрума, са уклесаним каналима за дренажу. Просторија је служила за складиштење робе, у првом реду течности,
а највероватније вина, пише Глас западне Србије.
Аналогије су, кажу археолози, пронашли у Шпанији и Италији, где су
сачувани и представљени јавности
средњовековни подруми за вино. Канали за дренажу су карактеристични
за просторије где се очекује изливање течности. У зидове објекта су уклесане просторијице које су се користи-

Истраживања археолога на планини Рудник

Нова открића о функционисању српске
државе пре Турака
Археолози су на крају акције истраживања на планини Рудник,
код Горњег Милановца, открили да је објекат на локалитету Дрење–Којовача,
био средњовековни вински подрум. Претходно је откривено да се језгро
те велике урбане насеобине средњовековне Србије, звано
Старо Рудничиште, са тргом, црквама, управним и здањима
за великодостојнике, налазило управо на Руднику

НАЈДУЖЕ РУДАРЕЊЕ У ЕВРОПИ
„Копање руде на планини Рудник има убедљиво најдужи континуитет у
целој Европи. Оно непрекидно на тој планини траје од праисторије до данас.
Докази рударства још у раном неолиту нађени су на локалитету Прљуша,
током истраживања која су недавно вршили Археолошки институт из Београда и милановачки музеј, а водила их је др Драгана Антоновић. Нађени
су рударско оруђе и алати израђени од кристала и малахита“, каже др
Дејан Радичевић, професор на Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду.

ле за чување робе, а служиле су као
хладњаци. Овакав објекат до сада
није истраживан у Србији.
Рударство је утицало да на Руднику буде подигнуто урбано насеље и
отворен трг, што је за собом повукло
и развој трговине. Дубровачки трговци су доносили на руднички трг тканине, со, вино... а откупљивали метал,
кожу, восак, крзна, стоку...
Са друге стране у историјским
изворима је забележено да су и на
Руднику постојали виногради. Изузетно задовољни досадашњим резултатима, руководиоци истраживања др
Дејан Радичевић са Филозофског
факултета у Београду и Ана Цицовић
из Музеја рудничко-таковског краја,
се захваљују власницима имања, колегама и свима онима који су на било
који начин помогли и подржали вишегодишња ископавања.
Истраживања на Руднику су започета 2009. године. У почетку су финансирана средствима Општине Горњи
Милановац и Музеја рудничко-таковског краја, а од 2011. године су суфинансирана од стране Министарства
културе.
Поред Којоваче, на Дрењу су истраживани и локалитети Двориште
С. Марковића, Стационар и Имање
Никића, као и локалитет на Маџар-

ском брду. До сада су откривени остаци православне и католичке цркве,
резиденцијална грађевина са живописом и један стамбено-економски
објекат. Следеће године, истраживања се настављају на новим локалитетима на Руднику, што је и била почетна идеја пројекта.
Иначе, све вишедеценијске научне
сумње и нагађања око непознанице
где се налазио центар европски значајне рударске, трговачке и политичке вароши на планини Рудник у предтурским временима, недавно су разрешене. Језгро те велике урбане насеобине зване Старо Рудничиште, са
тргом, црквама, управним и здањима
за великодостојнике, „израња" из археолошких локалитета „Никића имање" и „Двориште Слободана Марковића", која археолози заједничким
именом зову Дрење, по истоименом
пределу на планинском обронку.
Истраживања је вршио Музеј рудничко-таковског краја из Горњег Милановца, а шесточланом археолошком екипом руководио је др Дејан
Радичевић, доцент на Одељењу за
археологију Филозофског факултета
у Београду и Ана Цицовић, кустос тог
музеја.
– Досад откривени обим главне
вароши из предтурског доба је око

ИЗВОР ПРИХОДА СТАРЕ СРБИЈЕ

Стари списи говоре, а најновија ископавања потврђују, да је средњовековно Рудничиште осим рударске имало геостратешку важност. Овде је био
најважнији извор прихода тадашње српске државе. Ту се ковао новац, извожени су стратешки производи и прерађивана руда, а довожена роба
широке потрошње, од тканина до оне луксузне. Са Рудника су водили фреквентни путеви према Београду, западној Морави, Приморју, Нишу и Софији.

500 метара, али је она несумњиво
била много већа – објашњава др Радичевић. – Раније се сматрало, да ће
њен центар бити ископан на пределима званим Градови и Миса, где је
била и турска варош, али је то била
погрешна процена. Иако су на Дрењу
и тада били познати остаци једне православне цркве, нису детаљније истраживани, само су конзервирани.
Чувени истраживач Јанко Шафарик
је у XIX веку сматрао да је ту постојала и друга црква из XIV или XV века,
што је наше истраживање потврдило.
Нашли смо је под земљом. Била је
монументална. Истражили смо и
много гробова уз њу. Новац и други
предмети, нађени уз сахрањене покојнике, показују да смо на Дрењу
стварно „ушли" у српски XIV и рани
XV век.
За то гробље, са више од стотину
скелета, брзо се испоставило да је
једна од највећих средњовековних
некропола у Шумадији. Ту су сахрањивани становници овог, за науку све
до садашњих истраживања потпуно
ишчезлог града. Уз Србе, настањивали
су га Грци, Дубровчани, Которани, Барани, Улцињани, Власи, Млечани, Фи-

рентинци, Саси, Угри... Несрпски део
становника Рудника је ту живео због
послова: трговачких, дипломатских,
рударских и других. И католици су на
Руднику имали богомоље за своју
вероисповест, али су то била мања
здања.
– Грађевине световног карактера
квалитетно су грађене, иконописане,
богато украшаване фрескама –
каже кустос Ана Цицовић. – По живопису, то је комбинација уметничке
традиције Истока и Запада. Много
је налаза из периода готике. Спратови су били осликавани нарочито
у зградама на „Имању Никића". Све
нађено сведочи да су житељи били
врло имућни. Тај простор сада је
углавном прекривен савременим
објектима, па ће га бити теже даље
истражити.
Ова насеобина се ширила према
локалитетима Прлински вис и Маџарско гробље, који у подземним слојевима такође крију бројне тајне.
– Наставићемо сондирање Дрења
и тих суседних локалитета, да што
тачније одредимо величину урбаног
Рудничишта и приближан број становника – кажу саговорници. 
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Српски добровољци из Мађарске у Великом рату (30)

Сусрет са принцезом Јеленом Карађорђевић
Жарко је заувек сачувао у себи успомену на тај сусрет са принцезом Јеленом,
ћерком краља Петра Карађорђевића, а такође и мирис ароматичног
грузијског чаја

Ж

арко Ристов је начуо да се
цар Николај са породицом
налази у сужањству управо
овде у Јекатеринбургу. Осим најуже
фамилије овде се нашла и принцеза
Јелена Петровна, ћерка српског краља и супруга принца Ивана Константиновича.
Поднаредник Ристов у исти час
похита на железничку станицу, па
закуца на врата купеа потпуковника
Симе Ценића. Исприча му све што
је чуо о цару Николају. Ценић му се
захвали, па брже-боље сазове остале старешине српских добровољаца.
Дуго су размишљали шта да предузму. Пуковник Велимир Требињац се
залагао да бившег руског владара
избаве из сужањства, док су се потпуковници Сима Ценић и Светолик
Маринковић мало и двоумили. На
крају, телефоном ступише у контакт
са послаником Мирославом Спалајковићем. Он им стриктно забрани
било какво мешање у руске унутрашње ствари. Подсетио их је на упозорење Лава Троцког и на важност
да се Трећи и Четврти пук српских
добровољаца што пре пребаци у

Владивосток, а оданде на Солунски
фронт. Упозори их да би било какво
непромишљено упуштање у конфликт са бољшевицима могло да
угрози успешну мисију српских добровољаца.
Дан касније, у Јекатеринбург стигоше потпуковник Војин Максимовић и мајор Жарко Мићић. Они су
руском цару Николају донели педесет хиљада рубаља у злату. Приликом рапорта пуковнику Требињцу,
пренели су и најстрожије наређење
пуковника Бранислава Лонткијевића, војног аташеа Краљевине Србије
у Русији. Српским добровољцима је
наређено да по сваку цену остану
по страни и да нипошто не учествују у сукобима руских политичких
снага.
Командант Маринковић је у последњем тренутку решио да, ипак,
посети принцезу Јелену и да јој предложи да пође са њима. Потпуковник Светолик Маринковић је са поднаредником Жарком Ристовим у
пратњи десетак наоружаних војника
пошао до куће монаха Лукијана.
Калуђер их је одушевљено отпра-

Наш избор је само наш и не тражи правдања
Када су ваше животне одлуке и избори у питању, не бисте смели да осећате
потребу да их претерано правдате и објашњавате другим људима. Одлуке и
избори које доносимо обликују нас и наше животе. У њих треба да будемо у
потпуности сигурни, без потребе за детаљним образлагањима

Верско и политичко мишљење
Верска и политичка стајалишта су
део идентитета сваке особе. Ви сте
ти који одлучују шта тачно и колико
тога желите да поделите с другима.
Једино је важно да се осећате пријатно, те да не осећате обавезу да се
оправдавате због својих избора.
Љубавна веза
Приватност вашег љубавног живота не тиче се никога другог осим вас
и вашег партнера. Такође, нема потребе да другима објашњавате зашто сте сингл, ако то не желите. То је
искључиво ваша одлука.
Позитивни начин мишљења
Нико не би смео да вас осуђује
због понашања, поготово ако је оно
врло позитивно. Ако се неко други
жали, немојте се спуштати на њихов
ниво и узвратити са жаљењем. Буди-

била вољна да напусти царску фамилију, а и деца су јој била задржана у Петрограду. Без Јекатерине и
Всеволода нипошто није желела да
напусти Русију.
Жарко је заувек сачувао у себи
успомену на тај сусрет са принцезом
Јеленом, ћерком краља Петра Карађорђевића, а такође и мирис ароматичног грузијског чаја.
Тако је покушај поднаредника
Жарка Ристова и потпуковника Светолика Маринковића пао у воду. Већ
следећег јутра српски добровољци
су кренули даље, ка Далеком истоку.
За пар дана оставише за собом
Омск и Колинан. (...)

тио до куће у којој је становала кнегиња Јелена са својим мужем. Срећом, на улазу куће није била постављена стража. Велики кнез Иван
Константинович се изненадио ненајављеној посети, али тек на упорно
инсистирање Лукијана, принц им
отвори врата свога дома.
Жарко је помало разочарано разДрагомир Дујмов
гледао по скромно намештеној
соби, јер је очекивао много већи
раскош и богатство. Уместо помпезног намештаја, угледао је
повећи округли сто, прекривен
столњаком од дамаста са калајисаним самоваром у средини.
Столице беху удобне и посве
обичне. Зидове су прекривале
бакром опточене старе руске
иконе.
Потпуковник Маринковић је
узалудно наговарао принцезу
Јелену да искористи повољан
тренутак, па да са мужем и децом што пре крену са њим у
луку Дајрен. Шармантна принцеза је српске војнике учтиво
послужила свежим чајем и одбила понуђену могућност. Није Кнегиња Јелена Карађорђевић Романов

Не расипајмо узалуд енергију и време

Постоје ситуације када много
енергије улажемо покушавајући да
се правдамо за неке наше поступке
или ставове, пред особама не тако
битним у нашим животима. Ево десет објашњења која никоме не дугујете:

ФЕЉТОН

ЖИВОТНИ СТИЛ
Начин васпитавања деце
Неке одлуке су сличне, али сваки
родитељ другачије васпитава своје
дете, јер можда долази из друге културе или генерације. То исто тако
утиче на његов приступ васпитању,
који он не мора да појашњава другима.
Ваша животна ситуација
Било да се поново виђате са бившим или бившом, или живите са
родитељима иако сте прешли тридесету, не морате никоме да објашњавате са ким живите, а са ким не
желите да живите. Ако сте потпуно
свесни своје животне ситуације, то
значи да имате своје разлоге да будете у тој ситуацији, и то није туђа
ствар.

Место становања
Нико се не сме осуђивати због животних околности, поготово када је
Неслагање
реч о месту становања. Где живите и
Ако вам није жао, немојте се изви- с ким живите, нису питања на која
њавати. То ионако не би било искре- морате одговорити ако не желите.
но, а друга особа створиће лажан
утисак о вама и о вашим намерама.
Ваша каријера
Такође, ако се не слажете с нечијим
Да ли сте задовољни послом и смемишљењем, у реду је да то и пока- ром у којем ваша каријера иде или
жете. Важно је само да будете ко- нисте? Једина особа којој на ово треЛични приоритети
ректни.
ба одговорити, јесте ви сами. Немојте
Сви смо јединствени и сви имамо
да дозволите да неко други одређује различите вредности, снове и жеље...
Животни циљеви
ваше пословне потезе и смер карије- Приоритети су приватна ствар.
Било да се ради о ономе што же- ре.
лите да постигнете у приватном или
професионалном животу, никоме
Финансијска
не дугујете објашњења о својим ситуација
циљевима и сновима. Ти циљеви вас
Увид у ситуагурају да идете напред и немојте цију на банковда допустите да вам ико стане на ном рачуну имапут.
те само ви. Зато
никоме не дугујеСопствени изглед
те никаква објаПромените боју косе, тетовирајте шњења. Ваша је
се, нашминкајте се или пак немојте, одлука да ли жестворите јединствени стил. Како ви лите или не да
изгледате тиче се само вас, и једино коментаришете
је важно да се осећате пријатно у другима своју
својој кожи. Управо тада ћете још финансијску сивише ценити сами себе.
туацију.
те поносни на своју позитивност и
ведрину.
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Активности у Српској школи у Батањи

НЕВЕН

Т

ек што је септембар затворио
своја врата, а основци и забавиштанци се привикли на свој
нови стил живота, нова дешавања и
активности заокупиле су свакодневницу у Српској основној школи у Батањи.
Малишани у забавишту су, већ традиционално, организовали Дан старих, дружење са бакама и декама,
бившим радницима ове васпитно-образовне институције. Овим видом
дружења показали су колико мисле
на старије, да воде бригу о њима, по-

Приредба за старе и пријем
побратима из Беочина
Малишани у батањском забавишту су традиционално организовали
Дан старих, док су у посету школи прве недеље октобра пристигли гости из
Беочина. Ученици и наставници основне школе „Јован Грчић Миленко“
боравили су три дана код својих побратима у Батањи
ских Срба. Наредног дана су присуствовали часовима у школи, док су
поподне провели у Ђули, туристичком граду у коме се налази чувена
тврђава из XV века. Своју посету су
завршили обиласком Сегедина. Директори ове две институције, Татјана
Сакан и Никола Ђенеш Екбауер разговарали су о будућим корацима
сарадње и о могућностима дружења
и разменама идеја са педагозима,
колегама из ове две побратимске
установе.
„Пре неколико година, када смо

свећују им пажњу, како би им у дечијем друштву улепшали начин на који
проводе своје позне године. Након
окупљања у царству најмлађих, срдачним речима добродошлице поздравиле су их васпитачице и изразиле веома велико задовољство што су
се одазвали у тако великом броју и
својим присуством увеличали овај
скуп. Забавиштанци су у њихову част
извели весели културно-уметнички
програм за који су побрали доста
аплауза. Гости су том приликом доби-

обележили 20-ту годишњицу побратимљења организовали смо дружење
са колегама. То дружење је у свима
оставило лепе успомене и дошли смо
на идеју да би га требало поновити.
Сваки вид дружења са новим колегама доноси мноштво идеја и отвара
нека нова поглавља. Надамо се да
ћемо у скоријој будућности моћи реализовати тако нешто“, додаје за наш
лист Никола Ђенеш Екбауер, директор Српске основне школе и забавишта у Батањи.
Станислава Ђенеш Екбауер

ли на дар поклоне које су малишани
израдили са својим васпитачицама.
У школу су прве недеље октобра
пристигли гости из Беочина. Ученици
и наставници основне школе „Јован
Грчић Миленко“ боравили су три
дана код својих побратима у Батањи.
Дружили су се са својим вршњацима,
посетили су етнографску изложбу
удружења за очување локалне историје „Фодор Мано“ међу којом се
налази и „Српска соба“ и на тај начин
се упознали и са историјом батањ-

Екскурзија ђака са југа Мађарске

Незаборавни сусрет
са знаменитостима Војводине
Осим Новог Сада и Сремских Карловаца, батањски школарци посетили су
манастире Ново Хопово, Крушедол и Гргетег, који су по својој архитектури,
просветној улози и историјату међу најзначајнијима у Србији
пут опет нанети у Сремске Карловце,
како и легенда каже.
Други дан су оставили за обилазак
фрушкогорских манастира. Посетили су манастире Ново Хопово, Крушедол и Гргетег, који су по својој
архитектури, просветној улози, историји богатој културним, верским и
политичким догађајима, међу најзначајнијим манастирима у Србији, а

Б

атањска двојезична српска
основна школа труди се да сваке године обогати школски
живот са новим програмима и дешавањима. Један од њих је и јесења екскурзија у Србију. Успех на конкурсу који је
расписао ЕМЕТ омогућио је најбољим
старијим основцима да проведу три
незаборавна дана у матици, да се упознају са знаменитостима и бораве у
средини где се чује српски језик, како
би и сами усавршили своје знање.

Пут их је одвео до Фрушке горе, а
први дан су провели у Сремским Карловцима. Посетили су Саборну цркву,
један од најлепших примера архитектуре XVIII века у Војводини, затим најстарију српску гимназију основану 1791.
године. Прошетали су и до места где је
потписан Карловачки мир 1699. године.
Ту се по први пут у званичној светској
дипломатији користио округли сто за
преговарање. Такође, напили су се воде
на чесми „Четири лава“, у нади да ће их

посебно међу фрушкогорским манастирима.
Фрушка гора је била инспирација
многим великанима поезије, од Бранка
Радичевића, Јована Јовановића Змаја,
Милице Стојадиновић Српкиње; у манастирима су боравили Вук Стефановић Караџић, Доситеј Обрадовић, Филип Вишњић, Карађорђе и многи други.
На планини се налази неколико утврђења, међу којим је Врдничка кула која
је у рушевинама. Недалеко од Чортановаца се налази луксузна вила Станковић, коју је 1930. године подигао Раденко Станковић, а данас се налази у
државном власништву.
Последњи дан је припао Петроварадину и Новом Саду. Ученици су обишли
Петроварадинску тврђаву и дивили се
панорами Новог Сада која се простирала пред њима.
С. Ђ.
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Будимпешта, 18. октобар 2018.

ИНФО СЕРВИС

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска
народносна самоуправа срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У
СЕГЕДИНУ

ПРИПРЕМЕ ЗА „БАНАТСКИ САБОР“

До 11. новембра 2018.

24. 10. - Дом народности (Улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Српска плесачница КУД-а „БАНАТ“
3. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 ч. - „Банатски сабор” Сабор духовне и народне
песме и народне музике
8. 11. - Дом народности (улица Островски бр. 6)
17.00 ч. - Свечано отварање изложбе Споменке Путник
11. 11. - Сегедински српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 ч. - Свечано завршно вече
Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској
– Комисија за образовање, културу и спорт Сегединске
градске самоуправе
– Министарство спољних послова Републике Србије Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону
– Фонд Министарства за хумане ресурсе

МУЗИЧКО-ЗАБАВНО ВЕЧЕ У ПЕЧУЈУ
19. октобра 2018. у 22.00 ч.
Наступају:
„YUGO NIGHT“ - Ex yu bend
Dj Box, Dj Dusán
Адреса:
Trafik étterem-klub
Pécs, Perczel u. 22.

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА
ОКТОБАР 2018.
20. 10. - Вечерње
21. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Св. Литургија
27. 10. - Вечерње
28. 10. - Св. Литургија
30. 10. - Вечерње
31. 10. - Св. Литургија

- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Петка)
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.

Обавештавамо вас, да ће се овогодишњи „Банатски
сабор”, 24. по реду, у организацији КУД „Банат“ и Културног
и документационог центра Срба у Мађарској, одржати 3.
новембра 2018. године у Десци. Тим поводом позивамо
заинтересоване оркестре, инструменталисте, вокалне
солисте, камерне саставе и хорове, да - у складу са доле
наведеним пропозицијама, састављеним прог-рамом –
узму учешћа на Сабору.
Руководећи се дугогодишњим искуством, организатори
су дошли до закључка, да је - због временске дужине
програма претходних Сабора - сврсисходо извршити
одређене измене у пропозицијама, да би програм остао у
достојанственим временским оквирима. Пропозиције су
следеће:
- Временска дужина програмске тачке, која садржи
одабране мелодије из целокупног српског музичког
стваралаштва, строго се ограничава на 6 минута трајања,
- Вокални солиста може да учествује искључиво у једној
програмској тачци,
- Музички састави, такође, само једном приликом могу да
учествују у програму Сабора,
- Пријаве се могу доставити искључиво елетронским путем
на адресу: banatskisabor@gmail.com до 19. 10. 2018. године.
Молимо све заинтересоване да на пријавном листу
назначе све тражене податке. Организатори учесницима
обезбеђују техничке услове за несметано извођење
програмских тачака, као и вечеру после програма. По
потреби, у пријави наведеним пратећим особама
организатори обезбеђују вечеру по цени од 1500 фт.
У нади да ћете прихватити горе наведене сугестије и
информације, желимо вам успешне припреме за
предстојећи „Банатски сабор“.
КУД „Банат“ Деска и Културни и документациони центар
Срба у Мађарској

Српска народносна самоуправа у Сегедину и Месна српска
заједница организују

СРПСКИ БАЛ У СЕГЕДИНУ
10. новембра 2018. од 19.00 ч.
Програм ће бити одржан
на десној обали Тисе, на броду
„TISZA RIVER RESTAURANT & LOUNGE HALL“
(Felső-Tiszapart a két híd között a Tisza folyó jobb partján)
За добро расположење побринуће се оркестар
„БАЧКИ ТАМБУРАШИ“ из Суботице
Улазнице са вечером: 5000 фт.
Вечера: богат шведски сто
Резервисати се може до 30. октобра 2018.
Јелена Фаркаш (Сеја): + 36 20 952 01 28
Боривој Рус: +36 70 451 42 34

Међународна изложба фотографија

WORLD PRESS PHOTO 2018
Поставка обухвата 134 фотографије
аутора из 125 земаља
Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399

Magyar Nemzeti Múzeum
Budapest, VIII Múzeum krt. 14-16.
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Програм СКЦ-а посвећен најмлађима

Путовање кроз српске народне приче и бајке

име домаћина и организатора,
присутне су на манифестацији
приређеној 2. октобра у Библиотеци за стране језике у Будимпешти,
поздравили Иштван Хорват, заменик
Још један у низу програма „Месеца српске културе“ био
директора ове установе и Милан Ђује
посвећен
најмлађима. На сцени су се смењивали предавачи, хористи
рић, в. д. директора Српског културног
и документационог центра у Мађари дечји аниматори, који су деци представили приче „Свети Сава и ђаво“,
ској. Програм је отпочео весело и уз
„Крепао котао“, „Еро и кадија“ и „Клин чорба“
музику, наступом Дечјег хора Српске
школе „Никола Тесла“ у Будимпешти,
под руководством професорке ОлиНакон прве музичке нумере усле- не језике, односно библиотекарка центром Срба у Мађарској, где таковере Младеновић Мунишић.
дило је предавање етнолога Софије Тијана Галић, која је за наш недељник ђе, радим као библиотекарка, успели
Каплан. Она је мали- рекла:
смо да реализујемо представљање
шанима на интере„Један од главних задатака Библи- српских народних прича у Будимпесантан и пријемчљив отеке за стране језике јесте сакупља- шти. Драго ми је да су се нашем поначин говорила о ње и презентовање живота српске зиву одазвали педагози и деца из
сличностима, али и мањине у Мађарској, њене културе и Српске школе Никола Тесла у Будимразликама између етнологије. Године 2013, поводом Дана пешти, као и предавачи и извођачи.”
српских и мађарских народних прича, у нашој библиотеци
На занимљив начин деци су приканародних бајки, које је покренут пројекат под насловом зана и четири игроказа на тему српуказују на међусоб- Народ и приче, приповедачи. Он се ских народних бајки, које су за ову
ни утицај заједнич- одржава сваке године и има за циљ прилику припремили глумци из Новог
ког живота Срба и да представи народне приче типичне Сада, Тања и Жељко Подобник. Они
Мађара на овим про- за одређену народност у Мађарској. су путем глуме и интересантних косторима.
У поменутом пројекту током проте- стима приказали приче: „Свети Сава
Домаћин овог деч- клих година приказане су приче више и ђаво“, „Крепао котао“, „Еро и кадија“
јег програма била је народности, а ове године у сарадњи и „Клин чорба“.
Библиотека за стра- са Културним и документационим
М. К.

Завршен Месец српске културе у Мађарској

Тридесет дана празновања наше културе,
уметности и традиције
Овогодишњи „Месец српске културе“ завршен је програмом
у Амбасади Србије у Будимпешти, у присуству високих политичких
функционера Србије и Мађарске, чланова дипломатског кора
и представника институција српске заједнице у Мађарској

Н

а самом почетку завршне
свечаности одржане 5. октобра, присутне у Амбасади
Србије у Будимпешти, поздравио је
амбасадор Раде Дробац, рекавши да
је веома задовољан што је уочљив
„напредак у погледу услова, статуса
и свега другог, као и финансијских
могућности српске заједнице у Мађарској“.
„Један од значајних сегмената и
разлога зашто су они добри јесте брига о националној мањини. Због тога
је „Месец српске културе“ изузетно
значајан за опстанак Срба овде, у Мађарској, језика, културе, обичаја и
идентитета. Желим у том смислу да
се захвалим Културном и документационом центру Срба у Мађарској, као
организатору ове традиционалне
манифестације којој смо имали задовољство да присус- твујемо, а амбасада редовно и максимално помаже
одржавање ове свечаности и манифестације. Срећни смо када она окупи овако велики број људи и тако
значајне политичке личности”.
Важност овом свечаном догађају
и програму какав је „Месец српске
културе“ дао је и др Жолт Шемјен,
заменик премијера Мађарске, који је
у свом обраћању између осталог рекао да је поносан што већ девети пут
јавност има прилику да „слави српску

културу и српску дијаспору у Мађарској“.
„Са задовољством могу да констатујем да је манифестација 'Месец
српске културе' поново окупила бројну публику и да је успешно приказала колико је српска култура у Мађарској богата, разноврсна и жива. Данас
се свакако налазимо међу пријатељима, јер односи између Србије и Мађарске никада нису били бољи него
што су данас. Мађарски и српски
народ не живе само један поред другог, него живе заједно и деле заједничку судбину. Симболично је да
управо данас почиње 'Недеља мађарске културе у Србији ', истовремено
када се у Мађарској завршава ова
манифестациј”.
Присутнима се обратио и идејни
творац и реализатор „Месеца српске
културе“ Милан Ђурић, в. д. директора Културног и документационог
центра Срба у Мађарској:
„Месец српске културе је програм
чија је основна идеја и циљ да окупи
све оне људе добре воље, институције и удружења који имају један заједнички циљ, а то је представљање и
презентација српске културе у најбољем светлу. Ова манифестација и
мањинске институције културе, како
српске овде у Мађарској, тако и мађарске у Србији, представљају копчу,

СРПСКЕ

једну врсту споне између српске и
мађарске културе, тачније мост између две државе, Србије и Мађарске.
Зато ми је посебно драго када видим
да су овде данас са нама представници обе државе, као и српске заједнице у Мађарској и са поносом желим да кажем да се видимо и следеће године на јубиларном, десетом
Месецу српске културе”.

НЕДЕ ЉНЕ

Овај свечани догађај садржајно је
обогатио и наступ Тамбурашког оркестра из Мохача, под управом. Музичари су у Будимпешту допутовали
у пратњи Душана Матеа, председника, и Зорице Степанов, потпредседнице Српске самоуправе у Мохачу.
Да подсетимо, „Месец српске културе“ је започео 7. септембра, концертом посвећеним српском композитору рођеном у Будиму, Петру Стојановићу. Наредних месец дана, широм
Мађарске одржани су разни концерти, промоције књига и сусрети, приказане изложбе и позоришне представе, представљен туристички потенцијал града Београда и Србије, одржани програми за децу, који не само
да су обогатили културни живот
српске заједнице у Мађарској, већ су
знатно утицали и на целокупну мађарску културну сцену, дајући јој
нове садржаје.
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