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ПОЛИТИКА

М инистарству спољних послова 
БиХ стигао је службени захтев 
Анкаре да Војнопоморска ака-

демија Турске са својим бродовима 
изврши војне вежбе у акваторији Неу-
ма. Турци траже да у босанско-херце-
говачке морске воде уплове две фре-
гате турске ратне морнарице, фрега-
та „ТЦГ Цезаyирли Гази Хасан Раса” и 
„ТЦГ Сокули Мехмет Паша”, то јест 
фрегата „Мехмед-паша Соколовић”.

Градски оци Неума сасвим су се 
оправдано побунили против најавље-
них турских поморских вежби – сма-
трају да то може да отера туристе, а 
Неум живи од туризма. Став о упло-
вљењу турских ратних бродова тре-
ба да заузме и Председништво БиХ 
као колективни врховни командант 
оружаних снага БиХ, док је члан тог 
председништва из Републике Српске 
Небојша Радмановић унапред наја-

вио да ће гласати против 
турских војних вежби у Не-
уму.

Шта то Турска жели да по-
ручи земљама Балкана пре-
ко својих ратних бродова? То 
је, заправо, директна поли-
тичка порука свима на Бал-
кану да Турска не заборавља 
ко је овде владао 500 годи-
на. То је порука и Сарајеву и 
Бањалуци. Јер, није ваљда Ја-
дран тако мали да се због ве-
жби мора упловљавати и у 
Неум? Одједном, чак са две 

фрегате?
Хрватска и Албанија су чланице 

НАТО-а, као и Турска. Анкара је мо-
гла, да је хтела, поморске вежбе да 
изведе и у њиховим водама. Међу-
тим, они хоће Неум, баш Неум, а др-
жава БиХ нема ратну морнарицу, ми-
слим да нема ни обалску стражу, мо-
жда тек један или два полицијска 
чамца на оних неколико километара 
обале.

Јер на овој су страни Јадрана рат-
не флоте прибрежних држава одав-
но девастиране. Са киме ће онда да 
вежбају турски ратни бродови у во-
дама Неума? Сами са собом?

Територија Неума формално пресе-
ца Хрватску на том простору. Посто-
је и гранични прелази са територијал-
ним водама БиХ, што је занимљива 
прича. И Бањалука би, наиме, могла да 
постави питање колико босанскохер-
цеговачке обале процентуално припа-
да Републици Српској. Па да онда Ба-
њалука позове Црноморску флоту да 
и она дође код Неума да вежба. Ако 
то Сарајево не дозволи, Бањалука би 
могла да позове руску речну флоту 
да доплови до Бијељине или Шамца. 
Јер, Дунав и Сава су међународни 
пловни путеви и ратни бродови стра-
них држава могу њима да пролазе.

Мирослав Лазански

Амбиције некадашње империје

Турска би поново на Балкан?
Јесте министар спољних послова Турске Ахмет 

Давутоглу својевремено рекао да су „Турци дошли 
на Балкан на коњима, и, ако треба, опет ће доћи”, 

али сада желе да уплове ратним бродовима

РЕКАО ПА ПОРЕКАО
Светске новинске агенције пренеле су почетком недеље вест да је 

турски премијер Реџеп Тајип Ердоган изјавио на једном предизборном 
скупу како би свако ко „дирне Бошњаке” против себе имао „100 милиона 
Турака”. Додао је да су „Турска или Османско царство своју браћу Бо-
шњаке у давној прошлости предали непријатељу без икакве заштите Ау-
строугарске”. „То себи никад нисмо и нећемо моћи да опростимо”, рекао 
је Ердоган, наводећи да су и други пут пали на испиту и оставили Бо-
шњаке незаштићене. Он је додао да зато не треба да чуди „када турски 
ратни брод уплови у Неум”, јер је то знак подршке суверенитету БиХ.

Ову изјаву најпре је оштро осудио председник Републике Српске Ми-
лорад Додик, који је рекао да Бошњаци живе слободно на Балкану, а да 
претњу турског премијера треба схватити више као мешање Турске и 
охрабривање бошњачких политичких странака да буду још агилније и 
агресивније према другима у БиХ. Из Анкаре је потом, не по први пут, 
стигла ублажена верзија премијерових претњи, уз напомену да је непре-
цизно цитиран.

Н а четврту годишњицу почетка 
Великог рата, 28. јула 1918. по 
налогу председника Вудра Вил-

сона српска застава се завијорила на 
Белој кући и свим јавним и државним 
зградама у САД. Тог дана у свим цр-
квама широм Америке прочитано је 
председниково писмо у коме се гово-
ри о „одважном српском народу који 
је, изложен лукавом и недостојном 
прогону припремљеног аустроугар-
ског непријатеља, био позван 
да брани своју земљу и своја 
огњишта…”

„Примерено је да народ Сје-
дињених Америчких Држава, 
привржен очигледној истини 
да је право свих држава, ма-
лих и великих, да живе соп-
ственим животом и да бирају 
своје владе, присећајући се да 
су начела за које се Србија ви-
тешки борила и пропатила ис-
та она за која се залажу Сје-
дињене Државе, поводом ове 
годишњице изрази на адеква-
тан начин саосећање са овим 
потлаченим народом који се 
тако херојски одупирао те-
жњама германске нације да 
доминира светом.”

Овакав третман други наро-
ди нису имали у Вашингтону и 
заиста се може говорити о ду-
боком пријатељству. Двадесе-
так година доцније у Другом 
светском рату Срби и Амери-
канци су се поново нашли на ис-
тој – савезничкој страни, али са 
„извесним сметњама у вазду-
ху”. Срби су спасавали америч-
ке пилоте, а савезници су 11 пу-
та бомбардовали Београд, а 
најбруталније на Васкрс 1944. 
године. По окончању рата два 

народа су остала на различитим идео-
лошким странама света.

Кад је падао комунизам у источној 
Европи, у сукобима око комадања Ју-
гославије Американци су, непогреши-
во увек били на супротној страни од 
Срба, у Хрватској, БиХ и на Косову. И 
више од тога, организовали су највећу 

војну армаду да би бомбардо-
вали земљу која није имала ра-
зумевања за хуманистички за-
хтев да се одрекне једног де-
ла своје територије.

Слушали смо да те бомбе 
нису уперене против народа 
него ненародног режима, баш 
као и оне санкције које су нам 
увели у последњој декади два-
десетог века.

Нема сумње да је пријатељ-
ство Срба и Американаца ис-
ковано у крви Великог рата би-
ло дубоко, али тешко да се мо-
же назвати трајним, пре би се 
рекло да је било бурно или 
бомбастично. Осим ако је нор-
мално да пријатељи размири-
це, које чак нису ни међусоб-
не него се тичу неког трећег, 
решавају бомбама.

Без обзира на овако тешко 
бреме, будући односи Србије 
и САД можда је боље да се не 
темеље на оваквом историј-
ском пријатељству него на – 
дневним, па чак и сасвим ого-
љеним интересима. Уосталом 
стари пријатељи се исувише 
добро и дуго познају да једни 
другима могу да кажу истину 
у лице.

Никола Тркља

Амерички амбасадор Мајкл Кирби тврди да су, са 
америчке тачке гледишта, Срби и Американци 

изградили дубоко и трајно пријатељство док су се 
борили да превладају све невоље и победе у рату. 

Tо пријатељство није мит, јер је заиста 
постојало, али давно

Шта је остало од старих америчко-српских веза

Пријатељство крунисано бомбама

Реџеп Ердоган
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ТРИЈУМФ 
ПРИМИТИВИЗМА

П раво значење речи примитивац је 
прост, необразован човек. Али код 
нас највеће примитивце, оличење 

примитивизма, налазимо управо међу они-
ма који поседују некакво образовање. Јед-
на од карактеристичних особина правих 
примитиваца јесте њихова способност да 
дуго и вешто скривају свој примитивизам. У 
мирним временима угњезде се у некој сре-
дини и својим манирима наизглед углађене 
особе, пристојним изгледом и уљудним оп-
хођењем, успевају да заварају околину. Су-
штина је заправо замаскирана са неколико 
скупих одела и неколико научених фраза. 
Примитивци су тако ушушкани у самој ср-
жи друштва попут ларви које могу остати 
ларве читавог живота. Али ако наиђу за њих 
повољне околности, из тих ларви се разви-
јају штеточине које изнутра нагризају и до-
воде до пропасти све што дотакну.

Примитивизам се свуда унаоколо шири 
као паучина. А када нема ветра да га раз-
дува, штошта се ухвати у његове мреже. 
Примитивци једни друге препознају и онда 
када су премазани са хиљаду заштитних 
боја. Постоји права интернационала прими-
тиваца и њихова међусобна солидарност. 
Подржавају се и помажу када се нађу у не-
вољи. Примитивизам се јако везује за про-
стаклук, а просташтво је за многе опчиња-
вајуће.

Простак верује да свет постоји само ње-
га ради. Он нема недоумица, колебања, гри-
же савести, траума. Свет виђен његовим 
очима је поједностављен, упрошћен, без 
моралних дилема. „Или како ја кажем, или 
никако!” Удара песницом о стол, или песни-
цом у око како би ставио до знања да мо-
ра бити по његовом. Има широк осмех ко-
јим показује златне зубе. Носи раздрљену 
кошуљу да би открио маљаве, мушке, ју-
начке груди.

У мирним временима примитивци као 
оличење простаклука каткад служе за под-
смех. Њихова неутољива глад и жеђ да све 
прилагоде и потчине себи делује будаласто 
и мегаломански. А као одговор на средину 
која им се руга, стварају своју културу, сво-
ју државу у држави. Имају своју књижев-
ност, своју музику, своје идоле, своје звезде 
и краљеве. Примитивизам је заразан. Kулту-
ра примитиваца у мрачним временима по-
стаје државна култура, њихови идоли – идо-
ли маса. Дух примитивизма осећа се тада на 
сваком кораку, влада над мишљењем, ути-
снут је у сваки делић живота, надмоћно се 
уздиже као метафора свега постојећег.

Примитивац нањуши другог примитив-
ца на даљину. Примитивац уважава другог 
примитивца. У том другом види себе, као 
у огледалу. Види грубост која му импону-
је, просташтво коме се диви, аутентичну 
безобзирност. Примитивац у политици по-
штује и уважава само начело силе, прими-
тивац у друштву усхићава се општим без-
умљем, а интелектуални примитивац, али 
итекако постојећи у друштвима заробље-
ног ума и сужене свести, колективизма и 
популизма, уништава свако мишљење, сва-
ки узлет духа и у првим је редовима бор-
бе против индивидуализма. (…)

Филип Давид

Мађарска и Србија сагласне око новог гасовода

Суседи против блокирања Јужног тока
Представници свих земаља кроз које гасовод Јужни 
ток треба да прође, мађу којима су и Мађарска и 
Србија, упркос оспоравањима из ЕУ подржавају 

реализацију тог пројекта и поручују да је од 
великог економског и животног интереса за земље 

у региону да се Јужни ток изгради

П одршку Јужном току су прошле 
седмице дале Мађарска, Бугар-
ска, Србија и Италија, а раније 

су јасно залагање за реализацију тог 
гасовода, који треба да осигура више-
деценијску сигурност снабдевања га-
сом југоисточне и централне Европе, 
исказале и Аустрија и Словенија.

Изградња гасовода Јужни ток који 

је, како оцењују стручњаци и званич-
ници земаља учесница у пројекту, од 
огромног економског значаја за њих. 
Упркос покушајима оспоравања тог 
пројекта из Европске уније, нарочито 
после привременог прекида радова 
на Јужном току кроз Бугарску, под 
притиском из Брисела, и после изјаве 
председника ЕК Жозе Мануела Баро-
за да је ЕК (Европска комисија) већ 
рекла да су сви потписани међувла-
дини уговори између Русије и седам 
земаља укључених у „Јужни ток” у су-
протности са законима ЕУ због чега о 
њима мора поново да се преговара, 
представници Мађарске, Бугарске и 
Србије су истакли да је заједнички ин-
терес тих земаља да се тај пројекат 
реализује.

Подршку Јужном току дао је про-
шле седмице премијер Мађарске 
Виктор Орбан, који је поручио да ће 
ова земља наставити радове на гасо-
воду и да, ако неко жели да спречи 
тај пројекат, мора да предложи ал-
тернативу.

Српски и бугарски министри спољ-
них послова Ивица Дачић и Кристијан 

Вигенин поручили су након састанка 
у Београду, да је изградња Јужног то-
ка у животном интересу обеју зема-
ља, при чему је Дачић истакао да је 
то првенствено питање енергетске бе-
збедности и стабилности, а не одно-
са са Русијом.

„Имамо заједнички став и заједнич-
ки интерес, животни интерес, да Ју-
жни ток буде изграђен и да се не сва-
ђамо око тога са ЕК”, рекао је Дачић, 
истакавши да се тај пројекат 
углавном третира као да се 
спроводи због пријатељских 
односа Београда и Москве, 
али да су на првом месту 
економски интереси.

И председник Привредне 
коморе Србије (ПКС) Жељ-
ко Сертић очекује да ће вр-
ло брзо почети реализација 
Јужног тока у нашој земљи, 
како је и планирано. Он је 
рекао да је уверен да ће, 
због интереса ЕУ и њених 
потреба за гасом, као и због 
интереса Русије да извози 
гас и ради наших регионал-
них интереса, тај пројекат 
бити брзо покренут и да ће 
и Србија ускоро кренути са 
реализацијом свих планира-
них послова на Јужном то-
ку.

„Јужни ток је из економ-
ских интереса важан за Ср-
бију и земље региона, које 
истовремено треба да воде 

рачуна и о реализацији тог пројекта, 
али и о опредељењу наших земаља 
ка чланству у ЕУ и поштовању европ-
ске енергетске стратегије”, истакао 
је Сертић.

Јужни ток је гасовод за транспорт 
гаса из Русије по дну Црног мора, пре-
ко Бугарске, Србије, Мађарске, Сло-
веније и Аустрије и даље до потроша-
ча у централној Европи.

Р. П.

Ивица Дачић:

У ИЗГРАДЊИ 
УЧЕСТВУЈУ И 

СРПСКА ПРЕДУЗЕЋА
„Вредност изградње Јужног то-

ка кроз Србију износиће две мили-
јарде евра и у изградњи ће вели-
ким делом учествовати српска пре-
дузећа”, рекао је Дачић и додао да 
би Србија изгубила много и у еко-
номском и у енергетском смислу 
уколико би изградња Јужног тока 
била обустављена, а да ЕК не нуди 
никакву алтернативу.

Виктор Орбан:

ПРОТИВНИЦИ НЕКА 
ПРЕДЛОЖЕ 

АЛТЕРНАТИВУ
„Мађарска ће изградити Јужни 

ток, јер тиме побољшава своју без-
бедност снабдевања у енергетици 
и неће да дозволи да дође у ситу-
ацију да стање у Мађарској зави-
си од Украјине”, рекао је мађарски 
премијер Орбан, истакавши да они 
који не желе изградњу Јужног то-
ка морају да кажу „на који начин 
ће доћи до енергената”.
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Хуманитарни програм у Чипу

Партнери из Мађарске и Словачке помажу поплављенима

Н а локалној плажи у Чипу, која 
је пре неколико година обно-
вљена, одржано је такмичење 

у воденим спортовима, а том прили-
ком организовано је и прикупљање 
хуманитарне помоћи за жртве про-
лећних поплава у Србији. Туристички 
савез Дунавске регије подигао је ову 
манифестацију на државни ниво, а за-
хваљујући партнерима из суседне 
Словачке, она је имала и међународ-
ни карактер.

Чланови Удружења „Чувар вода” у 
госте су позвали и чланове Џет-ски 
савеза Србије, који су током поплава 
активно помагали у евакуацији ста-
новништва на угроженим територи-
јама.

Од наше саговорнице, Јадранке 
Драгојловић, чланице месне Српске 
самоуправе сазнали смо да се то 
представничко тело свесрдно одазва-
ло позиву организатора и било покро-
витељ ове акције. Чипљани су се та-

кође укључили и у акцију Са-
моуправе Срба у Мађарској 
и добровољним прилозима 
помогли своје сународнике, 
који су били погођени воде-
ном стихијом.

На месној плажи су током 
целог дана организовани про-
грами за децу и одрасле, а 
било је различитих игара у 
води и на сувом, пловидба 
чамцима, парада бродова и 
сл. Организована је и „парада 
лампиона”, која је очарала све 
присутне госте.

Краћи концерт одржала је 
интерпретаторка етно музи-
ке Бранка Башић, која је из-
вела српске и македонске пе-
сме, уз музичку пратњу хар-

моникаша Ладислава Торњошија. Он 
је заједно са хармоникашем Предра-
гом Алексовом забављао госте и на 
игранци која је потом одржана.

Помоћ прикупљена на овој добро-
творној акцији биће уручена постра-
далима у Србији, а за достављање са-
купљених прилога угроженима, по-
бринуће се Туристички савез Дунав-
ске регије.

П. А.

Чип је био домаћин хуманитарне манифестације за 
помоћ пострадалима у мајским катастрофалним 

поплавама у Србији. Једнодневни спортско-забавни 
програм је, под покровитељством месне Српске 

самоуправе, организовало Удружење „Чувар вода”

С рпска самоуправа у Будимпе-
шти одржала је своју трећу 
овогодишњу седницу, којој су 

поред председника Борислава Руса 
присуствовали и чланови: Милица Не-
мењи, Пера Ластић и Драгомир Дуј-
мов. За остале чланове је речено да 
су били оправдано одсутни.

Борислав Рус је присутне подсе-
тио на активности које су у проте-
клом периоду биле веома 
бројне (о њима је наш лист 
детаљно извештавао). Он је 
подсетио на следеће пројек-
те: у сарадњи са Српским 
културним клубом у Будим-
пешти приређена је промо-
ција збирке приповедака 
„Месец од венецијанског са-
пуна”, новосадског књижев-
ника Милана Мицића; фи-
нансијски је потпомогнута 
прослава Ђурђевдана – сла-
ве српске цркве у Будимпе-
шти; Борислав Рус и Пера Ла-
стић присуствовали су све-
чаности у Новом Саду, пово-
дом обележавања 150. годи-
шњице пресељења Матице 
српске из Пеште у тај град; 
организовано је предавање 
поводом 200 година од об-
јављивања „Писменице” и 
„Мале простонародне славеносерб-
ске пјеснарице” Вука Стефановића 
Караџића; ССБ је учествовала у при-
купљању помоћи за страдале у ката-
строфалној поплави у Србији и Репу-
блици Српској, а за ангажовање Срп-
ске самоуправе на том плану амба-

садор Србије у Мађарској Раде Дро-
бац уручио је захвалницу њеном 
председнику.

Господин Рус је потом подсетио и 
на друге програме који су реализова-
ни: роман „Време месечарења” Драго-
мира Дујмова, члана Српске самоу-

праве у Будимпешти, промо-
висан је у Српском култур-
ном центру; у организацији 
ССБ и СККБ одржано је пре-
давање др Бориса Стојков-
ског из Новог Сада, на тему 
„Цар Јован Ненад”; суфинан-
сијер традиционалне „Табан-
ске вечери” била је и ССБ; њен 
председник је присуствовао 
откривању спомен-плоче срп-
ским интернирцима у Барчу, 
а потом и свечаности у Спо-
мен-парку Ћирила и Методи-
ја у Залавару.

Речено је, такође, да су на 
Видовдан чланови ССБ-а по-
ложили венце на кућу коју 
краси рељеф деспота Сте-
фана Лазаревића у Будим-
ској тврђави, да је том при-
ликом о значају Стефана Ла-

заревића говорио историчар Милан 
Дујмов, а да је песму српског деспо-
та „Слово љубве” рецитовао гимнази-
јалац Милорад Ластић.

Извештај Борислава Руса једногла-
сно је усвојен, а затим су чланови 
ССБ-а усвојили и предлог за измену 

буџета за 2014. годину, јер је од глав-
ног града за активности ове Српске 
самоуправе накнадно пристигло два 
милиона форинти.

Председник Рус је говорио и о про-
грамима и приредбама планираним 
током летњег периода. Представни-
ци ССБ-а боравиће у Сомбору, на по-
зив новог градоначелника, а учество-
ваће и у обележавању Илиндана код 
пештанског Бунарчића и прослави 
Преображења – храмовне славе у 
Сентандреји и Десци.

И ове године у плану је поклонич-
ко путовање под називом „Трагом Ћи-
рила и Методија и словенске писме-
ности”, у периоду од 8. до 13. септем-
бра. Рута путовања биће: Будимпе-
шта, Залавар, Братислава, Праг, Кар-
лове Вари, Јинджиховице, Чешки Кру-
млов, Салцбург, Беч, Будимпешта.

На седници је било речи и о задаци-
ма и обавезама у вези са предстојећим 
локалним изборима. На основу приспе-
лих молби једногласно је излгасано да 
се одобри 60.000 форинти за трошко-
ве превоза верника на манастирски са-
бор у Грабовац, а новац ће бити упла-
ћен Српској православној црквеној оп-
штини у Будимпешти. Такође, одлуче-
но је и да се издвоји 150.000 форинти 
за суфинансирање штампања књиге 
Зорана Вукосављева „Архитектура 
српских цркава у Мађарској”, у изда-
њу Српског института у Будимпешти и 
Издавачке куће „Терц”.

Д. Д.

Чланови српског представничког тела главног града 
информисани су о програмима организованим у 

овој години и плановима за јесен, као и о чињеници 
да су на рачун стигла нова финансијска 

средства од државе

Заседала Српска самоуправа у Будимпешти

Испланирана расподела буџетских средстава
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Гостовање дешчанских тамбураша

Музичари „Баната” 
на фестивалу у Кањижи

Поред мађарских и румунских мелодија, током 
наступа тамбураша из Деске чуле су се и популарне 

композиције из Војводине

П рви Међународни фестивал 
тамбурашке музике одржан је 
недавно у Кањижи, у Србији. 

Манифестацију су организовали 
Удружење и Тамбурашки оркестар 
„Потиски тамбураши”, уз подршку 
локалне самоуправе и бројних спон-
зора.

На летњој позорници Српског ама-
терског културно-уметничког дру-
штва „Свети Сава” представили су се 
следећи оркестри: „Следбеници Тум-
бас Пере-Хаје” из Суботице, „Шаркан-
ћу” из Сенте, „Крешендо” из Мокри-
на, „Панонски морнари” из Новог Кне-
жевца, „Потиски тамбураши”, а међу-
народни карактер манифестацији дао 
је Тамбурашки оркестар КУД-а „Ба-
нат” из Деске.

Њих је предводио Сретен Адамов, 
а програм који су извели био је раз-
новрстан. Поред једне мађарске и 
једне румунске композиције, наступ 
је садржао и бројне војвођанске пе-
сме. Музичари из Мађарске били су 
топло поздрављени од стране публи-
ке, која је очигледно уживала у њи-
ховој виртуозности и заслужено их 
наградила аплаузима.

Дешчани су свакако значајно допри-
нели успеху ове културне манифеста-
ције, која је имала за циљ да промови-
ше лепоте тамбурашке музике. Овај 
фестивал био је ревијалног карактера, 
а жеља организатора је да приредба 
прерасте у традиционалну смотру ор-
кестара из земаља у региону.

П. М. 

Дани села у Новом Сентивану

Награђени најагилнији 
мештани

У оквиру сеоских свечаности организовано је више 
културних и спортских приредаба, а локалним 

активистима који су се истакли друштвеним радом 
у интересу села, уручена су признања

Д ани села одржани су по двадесет 
други пут у Новом Сентивану, а 
организовала их је локална само-

управа овог места. Главни организато-
ри приредбе, предвођени начелником 
Новог Сентивана Лазаром Путником, 
настојали су да мештане и њихове го-
сте и овога пута обрадују богатим 
програмским садржајем.

У оквиру манифестације организо-

ване су културне и спортске 
приредбе, као и гастрономска 
понуда. Активистима који су 
се истакли добротворним ра-
дом у интересу села, уруче-
на су признања. Међу награ-
ђенима овога пута није било 
припадника српске национал-
ности, али су и месни Срби 
активно учествовали у орга-
низацији ове приредбе.

Током трајања манифеста-
ције, за све посетиоце су би-
ли отворени српски право-
славни храм и бивши парохиј-
ски дом, у којем се налази за-
нимљива етнографска изло-

жба. На Данима села наступила је и 
мештанка Адриана Ацков, која је из-
вела трбушне плесове.

Сви присутни уживали су у мани-
фестацији која ће се, како је најавље-
но, одржати и догодине. Томе су се 
већ обрадовали и мештани и њихови 
гости, заљубљеници у програме ове 
врсте.

П. М.

Јубилеј збратимљених школа

Две деценије сарадње просветара из Батање и Беочина
Поводом „округлог” 
јубилеја, колектив 

Основне школе „Јован 
Грчић Миленко” из 
Беочина, посетио је 
наставнике Српске 
основне школе у 

Батањи, што је била 
прилика да се освеже 
стара и стекну нова 

пријатељства

И деја за заједничку прославу 
двадесетогодишњице од пот-
писивања протокола о сарадњи 

Српске основне школе у Батањи и 
Основне школе „Јован Грчић Милен-
ко”, родила се још прошле школске 
године, током заједничке екскурзије. 
За разлику од претходних година, ка-
да су се на пут спремали ученици, 
овога пута срели су се просветни рад-
ници из једног и другог колектива. Ба-
тањци су крајем јуна били домаћини 
колегама из Беочина, а они ће им уз-
вратити гостопримство већ у септем-
бру.

Педагози из Српске основне школе 
у Батањи дали су све од себе како би 
на што бољи начин угостили колеге 
из Беочина, међу којима су били и не-
ки који су раније радили у батањској 
школи. После дочека и обиласка шко-

ле, гости су погледали програм мали-
шана који су се радо одазвали пози-
ву да улепшају дочек гостима, иако 
су на летњем распусту.

Након обиласка Спомен куће Пала 
Ц. Молнара, градског купалишта и 
других занимљивости Батање, настав-
ници су наставили дружење у школи, 
а затим се заједно упутили ка престо-
ници Мађарске. Излет у Будимпешту 
искористили су за боље упознавање, 
дружење, размену искустава и идеја. 
Прво вече у главном граду провели 
су на Будимској твр ђави, након чега 
су се упутили ка брду Гелерт и Цита-
дели, одакле су се дивили ноћној па-
норами.

Други дан дружења је обогаћен 
посетом Парламенту Мађарске. Ово 
је била посебна посета, јер су Бео-
чинци и Батањци обишли ово фасци-

нантно неоготичко здање у друштву 
Љубомира Алексова, председника 
ССМ-а и однедавно српског портпа-
рола највишем представничком телу 
земље. Поподне су излетници прове-
ли у Сентандреји, а вече је протекло 
у вожњи на џиновском точку, са ко-
јег се могао видети центар града, али 
и у дружењу са колегама до дубоко 
у ноћ.

Последњег дана, гости и домаћи-
ни су заједно обишли Трг хероја, цен-
тар града, српски православни храм, 

Текелијанум, Ангелијанум и друге 
знаменитости Будимпеште. Веома са-
држајно дружење завршено је у Ба-
тањи, па су се гости, како нам реко-
ше, пуни дивних утисака упутили у 
Србију. Из овог тродневног дружења 
развила су се нова пријатељства, оја-
чале старе везе, родиле нове идеје и 
што је најбитније, чула се српска реч. 
За оне наставнике из Батање који не 
говоре српски језик, био је ово убр-
зани језички курс.

Станислава Ђенеш-Екбауер
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Признање за српског писца из Мађарске

Награда Бранковог кола Петру Милошевићу

Представљање мањинских заједница у Тукуљи

Презентована истраживања о пореклу Раца
У оквиру традиционалне манифе-

стације Дан мањинских заједни-
ца, у Тукуљи су се поред вер-

ских и цивилних организација, посе-
тиоцима представиле и мањинске са-
моуправе. Међу њима је била и Срп-
ска самоуправа, предвођена Зором 
Пејовић.

Смењивали су се различити програ-
ми културно-уметничког карактера, 
док су за децу биле предвиђене ак-
тивности прилагођене њиховом узра-
сту. У дворишту Дома културе при-
падници мањинских заједница су се 

најпре опробали у припремању га-
строномских специјалитета, па се та-
ко на сваком штанду понешто кувало. 
Српска мањина је припремала позна-
те националне специјалитете, а пре 

свега јела са роштиља и бурек. Поред 
хране, домаћини су имали прилику и 
за промовисање народносних култу-
ра и обичаја. На штанду Српске само-
управе изложене су књиге и часописи, 

а међу њима и наш недељник, који је 
читан и у Тукуљи.

Организатори су се побринули и за 
богат културно-уметнички програм. На 
почетку су се, осим немачке мањине, 
гостима представили и Хрвати и то 
фолклорним и музичким програмом. 
У наставку је било речи о пореклу Ра-
ца, кроз кратку промоцију књиге Јоже-
фа Силађија, који је лично представио 
своје дело. Након промоције уследио 
је програм српске мањине, у којем се 
најпре представио тукуљски јужно-
словенски ансамбл, двема кореогра-
фијама, а затим и чланови Српског по-
зоришта у Мађарској.

Глумци су свој део програма поче-
ли популарном песмом „Видовдан”, 
након чега је глумац Јосо Маториц 
представио чланове позоришта и ис-
причао кратак историјат тог театра. 
Пошто се ове године обележава сто-
годишњица од почетка Првог светског 
рата, глумци су публици отпевали јед-
ну од најлепших српских песама – „Та-
мо далеко”. Публика је затим ужива-
ла у популарним српским и македон-
ским песмама, а Дан мањинских за-
једница завршен је игранком у про-
сторијама Дома културе.

П. А.

КУД „Зорица” и глумци Српског позоришта у 
Мађарској, пренели су становницима Тукуље делић 
српског културног наслеђа, а посетиоци су имали 

прилику да се упознају и са истраживањима о 
пореклу етничке групе Раца, као и са српском 

писаном речју у Мађарској

У Бати је недавно одржанa мани-
фестација „Дани српске култу-
ре”, коју је организовала месна 

Српска самоуправа, са циљем да на-
ши људи у том градићу на обали Ду-
нава уживају у српским песмама и 
музици, али и да се подсете неких 
историјских тренутака и народних 
обичаја.

У склопу манифестације, протона-
месник Далибор Миленковић је одр-
жао предавање о пореклу српског на-
рода, истакао заједничке карактери-
стике Срба који потичу са различитих 
подручја, говорио о важним историј-
ским догађајима, попут Велике сеобе 
Срба и њихове касније оптације у ма-
тицу, што је за последицу имало на-
гло смањење српске мањине у Мађар-
ској. Сем о историјским темама, бат-
ски свештеник је говорио и о дана-
шњем положају српске мањине и срп-
ског народа уопште.

У склопу програма присутни су 
имали прилику да уживају и у чарима 
српског фолклора. Играчи КУД-а „Зо-
рица” из суседног места Ерчин, изве-
ли су две кореографије: „Игре из Шу-
мадије” и „Игре из Јужне Србије”.

Поводом „Дана српске културе”, 

предавање је одржала и Ана 
Ковари, чланица КУД-а „Та-
бан” из Будимпеште. Она је 
говорила о томе како је поче-
ла своју играчку каријеру и 
зашто воли српске народне 
игре. Ана је, иначе, српског 
порекла, па је и због тога при-
влаче српска музика и фол-
клор.

О особеностима српске на-
родне ношње и мотивима ко-
ји се налазе на њој, говорио 
је Марко Сили, уметнички ру-
ководилац КУД-а „Зорица”.

На врло посећеној вечери, 
старе српске народне песме 
певала је вокална солистки-

ња Катарина Јеремић, коју српска пу-
блика у Мађарској већ познаје по изу-
зетним гласовним могућностима и на-
дахнутој интерпретацији.

Протонамесник Далибор Миленко-
вић за СНН-а каже да су манифеста-
цију, поред мештана Бате, посетили и 
гости из Амбасаде Републике Србије 
у Будимпешти и више српских самоу-
права, а међу званицама је био и на-
челник Бате.

Након програма уприличен 
је коктел, а за време заједнич-
ког дружења приказани су ви-
део снимци из живота српске 
мањине у Мађарској, затим 
детаљи са „Табанске вечери” и 
са традиционалне манифе-
стације „Самерфест”, која ће 
ове године по двадесети пут 
бити одржана у Српском Ко-
вину, Тукуљи и Бати, одакле је 
и поникла.

Одржавање „Дана српске 
културе” у Бати финансијски 
су помогли месна Српска са-
моуправа и Културни и доку-
ментациони центар Срба у 
Мађарској.

П. А.

Дани српске културе у Бати

Уметност, едукација и забава
Мултимедијална културна манифестација садржала 
је предавања на више занимљивих тема, фолклорне 

наступе, видео пројекције и гостовања 
вокалних солиста

К њижевна награда „Бранко Ра-
дичевић”, која се додељује пи-
сцу изван Србије за укупан 

књижевни опус, припала је ове го-
дине Петру Милошевићу из Мађар-
ске. Тако је одлучио жири манифе-
стације „Бранково коло”, која тра-
диционално додељује ово призна-
ње.

„Милошевић је негован у малом 
гнезду велике птице, у миљеу Срба у 

Мађарској, који, иако готово асими-
ловани, и даље, непрестано, досања-
вају живот предака, језика и мита. 
Мисионар и чувар баштине, свестан и 
вредан, овај аутор носи духовну за-
ставу северног географског белега 
Срба”, написано је у образложењу на-
граде.

Признање ће добитнику бити уру-
чено на 43. Бранковом колу, које се 
одржава од 5. до 15. септембра у 

Сремским Kарловцима, на Стражило-
ву и у Новом Саду.

Иначе, осим овог признања, у спо-
мен на рано преминулог песника 
Бранка Радичевића сваке године се 
додељује и престижна „Бранкова 
награда”. Њен утемељивач је Дру-
штво књижевника Војводине и уру-
чује се млађем аутору, за најбољу 
прву песничку књигу на српском је-
зику. 

култура
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спорт

На Европском првенству 
у ватерполу које је у 

току и траје до 27. јула у 
Будимпешти, 

репрезентација Србије 
брани прво место 

освојено пре две године 
у Холандији. Тим наше 

матичне земље је и 
власник трофеја 

Светске лиге

П ре нешто мање од месец дана 
на финалном турниру у Дуба-
ију српски „делфини” су у фи-

налу убедљиво надиграли Мађарску 
са 10:6, а сада им је она партнер у 
групи. Мађарски играчи су решени да 
пред домаћом публиком, која пуни 
трибине базена „Алфред Хајош” у 

Будимпешти, дођу до злата. Али, и 
Срби, Хрвати, Црногорци, Италијани, 
Шпанци желе исто.

Бројни стручњаци, као и кладиони-
це, предност дају мађарској и српској 
репрезентацији. Србији је ово пето 
учешће на европским првенствима и 
до сада је освојила два злата, сребро 
и бронзу. Ако се рачунају и учешћа 
наших играча у репрезентацијама 
СФРЈ, СРЈ и СЦГ онда се конто пење 
на 19 одличја (пет златних, девет сре-
брних и пет бронзаних). Србија, која 
је наследница СФРЈ, СРЈ и СЦГ, до са-
да је на европским првенствима уче-
ствовала 22 пута, а злато је освајала 
1991, 2001, 2003, 2006. и 2012. године. 
Пре две године у холанд-
ском Ајндховену у фина-
лу су „делфини” били бо-
љи од Црногораца, који-
ма је припало сребро, 
док су до бронзе стигли 
Мађари.

Србија се такмичи у 
јачој Б групи, где су још 
Мађари, Хрвати, Шпан-
ци, Немци и Французи. 
Селектор Дејан Савић је 
пре пута у Будимпешту 
изјавио да постоје реал-
не шансе да његов тим 
буде први у групи, али да 
то и није приоритет.

– Нама је примарни 
циљ да будемо у узлазној 
форми, како бисмо у нај-
важнијим мечевима за 
одличја остварили и нај-
већи домет. Многи мисле 
да ће у нашој групи одлу-
чивати утакмица са Ма-
ђарском, али мислим да 

неће, јер и Хрвати и Шпанци, а можда 
и Французи и Немци могу да изнена-
де. Надам се да нас неће изненадити, 
али оно што је најважније је да мак-
симално искористимо мечеве у групи. 
Наравно да ће она екипа која буде пр-
ва у групи имати огромну предност, 
јер ће прескочити четврт финале и ди-
ректно се наћи у борби за медаље. Но, 
прво место у групи није  нам примар-
ни циљ – рекао је Савић.

Он није желео да посебно комен-
тарише најчешћа новинарска питања 
– да ли је теже освојити или одбра-
нити трон.

– За мене је најважније да се што 
боље одигра и да се при том прати 
форма играча. Одлично смо одради-
ли припреме, времена је било довољ-
но, а атмосфера у екипи је добра. 
Успели смо да кроз припреме осво-
јимо и Светску лигу, где смо осим 
трофеја остварили примарни циљ, а 
то је пласман на Светско првенство, 
које ће се следеће године одржати 
у руском граду Казању.

Први пут ће на Европском првен-
ству играти Душан Мандић и Сава 
Ранђеловић. И док је Мандићево ме-
сто било сигурно од старта, Савић је 
рекао да се током припрема, велика 
борба за најбољих 13 водила између 
Ранђеловића и Душана Марковића и 
да су на крају нијансе одлучиле ко 
ће да путује у Будимпешту.

– Величина нашег тима је управо 
у томе што је шири списак репрезен-
тације изузетан и ми у сваком тре-
нутку имамо замену за сваку пози-
цију. За то је заслужан добар рад у 
свим нашим репрезентативним се-
лекцијама – нагласио је Савић.

Сава Ранђеловић је веома срећан 
што је у репрезентацији.

– Трудићу се да оправдам селек-
торово поверење, а пошто ћу носити 
капицу са бројем четири коју је но-
сио Вања Удовичић не могу да избег-
нем ни поређења. Морам да истак-

нем да је тешко заменити таквог аса, 
али мислим и да имамо тим за од-
брану трона – оптимиста је Ранђе-
ловић.

Мандић је једва чекао да Првен-
ство почне. Он је већ окусио чари 
Олимпијских игара и Светског првен-
ства.

– Очекујем да Мађари направе 
прави спектакл, а трибине ће бити пу-
не. Играмо у тешкој групи, али има-
мо квалитет и искуство да освојимо 
још једно злато – верује Мандић.

За разлику од двојице дебитаната, 
шести пут ће на првенствима Старог 
континента играти Слободан Никић 
и Филип Филиповић. Стамени центар 
има три злата, сребро и бронзу.

– Мађарска је земља ватерпола, 
тако да очекујем одличан турнир. 
Препуне трибине и одлична атмосфе-
ра инспирација су за сваког играча. 
Нама је главни циљ улазак у финале, 

а тамо је све отворено. 
Мало смо опрезни због 
прошлогодишњег кикса 
на Светском првенству, 
тако да ћемо се посебно 
спремити за нокаут дуе-
ле – поручио је Слобо-
дан Никић.

Филиповић је нагла-
сио да се од Србије увек 
очекује највиши пласман 
и да то није нимало за-
хвално, али да је екипа 
на то навикла.

– Знамо који су нам 
циљеви, али се нећемо 
оптерећивати и ићи ће-
мо утакмицу по утакми-
цу. Спремни смо и драго 
ми је што ћемо имати 
прилику да још једном 
покажемо како се бори 
за национални тим – ре-
као је некада најбољи 
играч света.

Р. П.

Са европског ватерполо шампионата

Србија у Будимпешти брани златну медаљу АКРЕДИТОВАНО 
ПРЕКО 

200 НОВИНАРА
Представници ЛЕН су саопштили 

да је за праћење Европског првен-
ства у ватерполу акредитовано 
преко 200 новинара и да ће Мађар-
ска телевизија емитовати сигнал са 
свих утакмица. Преносе, како је са-
општено, преузима 30 земаља.

ШТА КАЖУ 
КЛАДИОНИЦЕ

Србија је у кладионицама фаво-
рит за освајање златне медаље, а 
квота је 2,4. Иза српског тима су 
Мађари са квотом 3,5, па следе Хр-
вати са пет, Црногорци и Италија-
ни са по седам и Шпанци са квотом 
девет да ће освојити титулу.

ПОХВАЛЕ ДОМАЋИНУ
Селектор репрезентације Србије Дејан Савић је као представник 

европског шампиона, био учесник конференције за медије којој су при-
суствовали још и Ивица Туцак испред Хрватске – олимпијског шампи-
она, и Тибор Бенедек испред Мађарске – светског првака. Савић је кон-
статовао да је Мађарска сјајан организатор и упутио комплименте до-
маћинима, али је додао и да очекује доста утакмица које ће бити спек-
такл за публику. Осврнуо се и на жеље „делфина”.

– Имали смо тежак период у протеклих годину и нешто дана, али 
смо то успели да пребродимо. Дошли смо на Европско првенство са ви-
соким амбицијама, али смо свесни да исте имају и Мађарска, Хрватска, 
Црна Гора, Италија. Биће ово велико такмичење на којем очекујем да се 
моја екипа нађе међу освајачима медаља – рекао је између осталог 
Савић.

И легендарни Александар Шоштар је похвалио домаћина.
– Овде се воли и цени ватерполо, па је сигурно да ће наредни дани у 

Мађарској бити у знаку овог спорта – казао је Шоштар.
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
17. јула 2001. – На основу одлуке Владе 

СРЈ, принц Александар Карађорђевић и чла-
нови његове породице уселили су се у кра-
љевску резиденцију у Београду која је југо-
словенској краљевској породици одузета 
после Другог светског ра-
та.

19. јула 1427. – Умро је 
Стефан Лазаревић, српски 
кнез (1389–1402), син кне-
за Лазара и кнегиње Ми-
лице, вазал турског султа-
на Бајазита I до 1402, када 
се повукао у Цариград, 
где је од византијског ца-
ра Јована II Палеолога до-
био титулу деспота.

19. јула 1883. – На брду 
Стражилово, изнад Срем-
ских Kарловаца, сахрање-
ни су посмртни остаци 
српског песника Бранка 
Радичевића, након што су, 
30 година после његове 
смрти, пренети из Беча.

20. јула 1855. – Рођен је војвода Живојин 
Мишић, један од највећих српских војсково-
ђа. Учесник је ратова 1876-78 и 1885, а у Пр-
вом светском рату командовао је операци-
јама у Колубарској бици, другој великој по-
беди Срба над аустроугарском војском.

20. јула 1917. – Потписана је Крфска де-
кларација о стварању заједничке државе 
Срба, Хрвата и Словенаца. Декларацију су 
потписали српски премијер Никола Пашић и 
председник Југословенског одбора Анте 
Трумбић.

21. јула 1718. – После победа аустријског 
фелдмаршала Еугена Савојског над Турци-
ма, закључен је Пожаревачки мир којим је 

Аустрија припојила територију Србије се-
верно од Западне Мораве, Банат, Југоисточ-
ни Срем и босанску Посавину, као и Малу 
Влашку (Олтениа).

21. јула 1884. – Рођен је српски биолог и 
физиолог Иван Ђаја, професор Универзите-
та, члан Српске краљевске академије. Био је 
почасни доктор Сорбоне и дописни члан 

Француске академије (на-
следио је на том месту 
Флеминга). Истраживањи-
ма физиологије дубоко 
охлађеног организма сте-
као је светски реноме.

21. јула 1985. – Умро је 
српски глумац Зоран Рад-
миловић, непревазиђени 
мајстор импровизације, 
који је одушевљавао по-
зоришну публику, често 
стварајући утисак да је 
сам – читаво позориште.

22. јула 1456. – Хри-
шћанска војска под ко-
мандом угарског војско-
вође Јаноша Хуњадија по-
бедила је турске снаге ко-
је су опколиле Београд. У 

српским народним песмама Хуњади, који је 
у току борби умро у Земуну, спомиње се 
као Сибињанин Јанко.

22. јула 1739. – Турска војска у бици код 
Гроцке победила је Аустријанце и примора-
ла их да напусте Србију и Београд.

23. јула 1914. – Аустроугарска је упутила 
ултиматум Србији да спроведе истрагу по-
водом атентата на престолонаследника 
Франца Фердинанда 28. јуна у Сарајеву, за-
хтевајући да у истрази учествују и аустроу-
гарски полицајци. Србија је одбила захтев, 
сматрајући да је то задирање у суверени-
тет државе. Аустро-Угарска је 28. јула обја-
вила рат Србији. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu

Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550

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

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

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

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014

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

Живојин Мишић

K ако нису могли да се супротста-
ве том „детаљу” из влашког пра-
ва, Турци су прибегли лукав-

ству: дружине оружаних Цинцара, 
познате клефте, придобијали су овла-
стивши их да за рачун царевине чу-
вају трговачке путеве.

Чувари друмова, такозвани арма-
толи, одмах су прозрели османлијско 
лукавство и уместо верног службо-
вања, зачас су постајали оно што су 
и били – оружане и добро организо-
ване банде одметника. У народним 
предањима и народним песмама код 
свих балканских народа Цинцари се 
помињу као храбри јунаци, хајдуци 
који су се после аутономних битки 
увек придруживали организаторима 
већих буна против Турака. Српска 
историја пуна је примера јуначких 
подвига Цинцара, нарочито за време 
славних српских устанака почетком 
осамнаестог века. Наравно, том делу 
цинцарског животописа вратићемо 
се нешто касније и подробније.

Искусивши велеградско живљење 
и не могавши до краја да се прилаго-
де захтевима урбане „галопирајуће” 
цивилизације, тако много различите 
од њиховог спокојног планинског за-
вичаја, многи виђенији Цинцари су му 
се брзо враћали. Управо једна група 
таквих „покајника”, на обронцима, ка-
сније чувеног планинског масива Гра-
мос у Грчкој, удариће темеље првом 
цинцарском граду.

У подножју угашеног вулкана Фу-
нико, на заравни окруженој врховима 
18 планина, на надморској висини од 
1600 метара, „повратници” су удари-

ли темеље будућем легендарном Гра-
мосу. Поступно и плански свој најпо-
знатији катун на Грамосу претварали 
су у насеље достојно градитеља 
европских царских престоница. Са-
чувани записи, заправо забележена 

казивања „последњих Грамоћана”, го-
воре да је Грамос средином XVIII ве-
ка имао преко 40 хиљада становни-
ка, две катедралне цркве, посвећене 
Св. Ђорђу и Светој Богородици, шко-
ле, банку, трговинске и занатлијске 

радње и радионице, дакле све што су 
имала велика и модерна европска на-
сеља.

Градом су, без икакве зависти и ри-
валства, управљале главешине три 
најпознатија рода – Пачура, Пишота 
и Хадзистерију. У томе су им својски 

помагали предводници мањих 
познатих родова: Статулаљ, 
Лапе, Kоку и Гала. Занимљиво 
је да је сваки од њих имао ста-
до од по десетак и више хиља-
да оваца, више стотина коза и 
коња. Грамос је истовремено 
био и стално станиште и катун.

Ослобођени сталног сеља-
кања, Грамошани су први пут 
добили прилику да модерни-
зују своју основну делатност. 
Врховни челник Печура је, на 
пример, баш у Грамосу изгра-
дио први млековод у историји 
бављења сточарством, одно-
сно прерадом млека. Млеко-
вод (лактадукт) био је изгра-
ђен од финих порцеланских 
цеви и протезао се од катуна 
Велики камен до месташца 
Kиуфа и био је дугачак неко-
лико километара. Мужарима 
и прерађивачима млека посао 

је био олакшан и доведен до савр-
шенства. Први су помужено млеко си-
пали у почетни базен, а други га до-
чекивали на другом крају млековода 
и одмах распоређивали и прерађива-
ли. 

У планинама Грчке и Албаније, аутономија Цинцара 
била је готово апсолутна. Наслеђено право ношења 
оружја било им је добродошло у одбрани вековне 

независности, када су господари ових 
простора постали Турци

Цинцари – народ који ишчезава (10)

Цинцарски подвизи против турског ропства
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животни стил

З уји им у ушима, имају главобо-
љу, осећају неку нелагодност, те-
скобу у грудима… Измере при-

тисак и изненаде се када апарат за 
мерење покаже вредности преко 140 
са 90. А онда се догоди чудо: кад 
стигну кући, крвни притисак им је 
нормалан!

– Ово су типични знаци посебне ка-
тегорије у кардиологији, радно актив-
не хипертензије, која је све чешћа код 
пацијената због преоптерећености на 
послу и све већих захтева и стреса. 
Пацијенти су све млађи, имају изме-

ђу 30 и 45 година, а притисак им је 
повишен само у делу дана који про-
воде на послу. Чим таква особа стиг-
не кући, вредности крвног притиска 
су нормалне – каже проф. др Весна 
Стојанов, кардиолог и начелница Цен-
тра за хипертензију у Клиничком цен-
тру Србије.

Овде постоје два погрешна уве-
рења. Прво, да је реч о тзв. менаџер-
ској болести и да крвни притисак 
„скаче” само директорима компа-
нија које обрћу милионе евра, суди-
јама и полицајцима који расплићу 
највеће корупционашке афере, ми-
нистрима које прозивају због раз-
них афера или новинарима јер су 
сви на њих хронично љути, ма шта 
написали.

Друго, није реч о хипертензији, 
обољењу срца и крвних судова, него 
о анксиозности, великој нервози и раз-
дражљивости која се испољава и кроз 
описане телесне симптоме.

– То нема никакве везе са занима-
њем. Цео свет има овај проблем. То 
је посебно издвојена категорија хи-
пертензије, то је болест XXI века. Ме-
ђу пацијентима имам велики број во-
зача, који су по осам сати под вели-
ким стресом и притисак им често ска-
че. Ту је и огроман број оних који због 
сталног страха од губитка посла и за-
бринутости за егзистенцију постају 
пацијенти којима лекови за притисак 
постају нужни – објашњава проф. др 
Весна Стојанов.

Присећа се своје пацијенткиње, 
професорке енглеског језика у сред-

њој школи, старе 42 године, која је не-
обичне скокове крвног притиска има-
ла ујутру од девет до 11 и по подне 
од 16 до 18 часова.

– Нисам могла да поставим дија-
гнозу радне хипертензије, све док уз 
помоћ дневника који је водила нисам 
коначно закључила да јој улазак у 
учионицу у току преподневне и по-
подневне наставе доводи до скока 
притиска. Само док је била на часо-
вима имала је висок притисак, а све 
ван тога је било нормално. Зато је је-
дини начин за постављање дијагнозе 
да се уради амбулаторно праћење 
вредности крвног притиска у току 24 
сата са свим дневним активностима 
и спавањем. Без тога не може да се 
дође до праве дијагнозе радно зави-
сне хипертензије. Можда је случајно 
измерен повишен крвни притисак. На 
основу једног мерења ни у ком слу-
чају не може да се постави дијагно-
за повишеног крвног притиска – ка-
же овај кардиолог.

Да ли нас лекари то само плаше, а 
да уствари и није реч о правој бољци, 
када се притисак сам од себе норма-
лизује пошто се вратимо у мир и ти-
шину породичног дома?

– Наравно да је и то болест, јер под 
утицајем стреса долази до пораста 
притиска, што захтева лечење. Хипер-
тензијом се сматрају вредности више 
од 140 са 90. Велике дневне осцила-
ције у вредности крвног притиска су 
опасне и главни су фактор за наста-
нак инфаркта, можданог удара и 
осталих компликација крвног прити-
ска. 

Радни притисак подиже крвни, који не „скаче” само 
менаџерима, новинарима, судијама, полицајцима или 

министрима, већ то постаје болест 
обичног човека XXI века

Повишен притисак је варљива болест

Код куће здрав, на послу болестан

В илмош Жолнаи је 1868. отворио 
властиту фабрику у којој је по-
чео да производи керамику, фа-

јанс и порцелан.
У четрдесет и другој години, неу-

морно је изучавао најновију хемиј-
ску технологију и савремену техни-
ку, како би побољшао квалитет про-
изводње. Тако је на Светском сајму 
приређеном у Бечу 1873. године, сво-
јим производима, украшеним мађар-
ским мотивима, стекао стручно при-
знање и медаљу.

Када је на Светској изложби у Па-
ризу 1878. приказао своје произво-
де од керамике, препознатљиве по 
јединственој нијанси боје слонова-
че, жири није веровао да емајл не 

садржи олово. Темпера-
ментни Жолнаи, који је на-
следио дедино име, истог 
тренутка дохвати лепо ура-

ђену вазу и тресне је о земљу. Ке-
рамика се распрсла у парампарчад. 
„Е, господо, сад можете до миле во-
ље да експериментишете”, рече Ми-
клош Жолнаи и пружи остатке из-
ненађеним члановима стручног жи-
рија.

Испоставило се да је реч о једној 
поптпуно новој врсти керамике, која 
је ускоро постала позната под нази-
вом порцелан-фајанс. Ово откриће 
је Вилмошу Жолнаију донело вели-
ку златну медаљу на Светској изло-
жби и Орден легије части.

„Још сам на самом почетку”, рекао 
је за недељним ручком после осваја-
ња значајних признања. Његове кће-
ри, Јулија и Терезија, узалудно су по-

кушавале да га наговоре да се мало 
одмори. Вилмош Жолнаи 
није знао за предах.

Многи су били убе-
ђени да је уникатна 
употреба технике 
фајанса на порцела-
ну врхунац његових 
експеримената, и да 
ће након успеха 
Жолнаи одлучити да 
се безбрижно одмара 
у својој омиљеној на-
слоњачи. Међутим, пре-
варили су се.

Управо тих дана био је 
заокупљен тајном емајла 
металног сјаја. Жолнаи је 
желео да поново оживи тех-
нику емајла, који се под сунче-
вим зрацима цаклио попут 
бронзе, бакра или челика. Ова-

кву технику су још у XVI веку по-
знавали италијански мајстори мајо-
лике. Међу њима је био посебно це-
њен Ђорђо Андреоли, из места Гу-
био.

Живахни Вилмош Жолнаи удру-
жио се са универзитетским профе-

сором Винцеом Вартом и по-
сле многих дана и но-
ћи успео је да васкр-
сне давно заборавље-
ни метални сјај, који је 

касније био популаран 
под називом еозин.

„Још сам на самом 
почетку. Тек сада ми 
је постало јасно шта 
би се још могло ство-
рити”, рекао је Вил-
мош Жолнаи, највећи 

мађарски мајстор гли-
не. Незадовољан по-

стигнућима, 23. марта 
1900. године склопио је 
очи испод благих падина 
печујског брда Мечек. (…)

Драгомир Дујмов

Када је на Светској изложби у Паризу 1878. 
Жолнаи приказао своје производе од 

керамике, препознатљиве по јединственој 
нијанси боје слоноваче, жири није веровао да 
емајл не садржи олово. Испоставило се да је 
реч о једној потпуно новој врсти керамике, 
која је ускоро постала позната под називом 
порцелан-фајанс. Ово откриће је Вилмошу 
Жолнаију донело велику златну медаљу на 

Светској изложби и Орден легије части

Печујске приче (17)

Ненадмашни успеси печујског мајстора глине
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невен

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ „Драго нам је да је и домаћа пу-
блика схватила величину овог фести-
вала. Тренутно се види веће интере-
совање „домаћих”, него иностраних 
гостију. Узмите у обзир да има још 
неколико недеља до фестивала, а већ 
је продато преко 80% недељних ка-
рата. По први пут ћемо морати да ли-
митирамо улаз због капацитета остр-
ва.”

Сигет може да се похвали и тиме 
да је „најшареноликији” по саставу 

уметника који ће наступити пред не-
стрпљивом публиком. Поред бендо-
ва и певача из чак 60 различитих др-
жава, ове године ће наступити и пре-
ко 200 домаћих извођача.

Посебно ће се обрадовати љубите-
љи такозваног њу метала, чији ће 
идоли наступити на Великој бини Си-
гета. Долазак је потврдило неколико 
водећих група овог правца, међу ко-

јима је и Корн (KoRn). Од водећих ве-
ликих звезда које ће својим наступи-
ма увеличати програм Велике бине 
биће: НОФКС (NOFX), Ејнџел хејз 
(Angel Haze) и Де БосХос (The 
BossHoss) и други.

Споменимо да је америчка група 
Корн тренутно вероватно најатрак-
тивнији метал бенд који је заузео ме-
сто у кући славних, поред Метали-
ке, Ирон мејдена и осталих великана 
овог правца. Деведесетих година про-

шлог века чланови Корна су редефи-
нисали хеви-метал, продали су више 
десетина милиона носача звука, осво-
јили две Греми награде и написали не-
колико евергрин нумера, попут 
Блајнд (Blind), Фрик он а леш (Freak 
on a Leash) или Фалинг авеј фром ме 
(Falling Away From Me).

За разлику од њих, НОФКС спада 
међу ветеране панк музике и долази 

из Калифорније. Овај бенд је форми-
рао укус генерација које су одрасле 
уз панк музику осамдесетих и деве-
десетих година прошлог века. Више 
од двадесет година харају бинама 
широм света и издали су дванаест 
студијских албума који су продати у 
вишемилионском тиражу.

Оцене критике често су усмерене 
ка њиховом повлађивању „дволичном 
и уштогљеном малограђанском мен-
талитету” савременог друштва.

Ејнџел Хејз је млада детроитска 
„хипхоп богиња – нова звезда која 
обећава”. Очаравајућа, неодољива, 
помало дивља, али опуштена, одва-
жна, самоуверена особа, истовреме-
но је и повучена и скромна. Нагли 
успон у каријери је почео пре две го-
дине. Дебитантски соло-албум носи 
назив Дирти голд (Dirty Gold) и по-
стао је један од најзначајнијих на пор-
талима. На Јутјубу је њен спот пре-
гледан више милиона пута.

Листа врхунских извођача који ће 
наступити ове године на Сигету је 
дуга. Ту ће бити: Меднес (Madness), 
Де Блоди Битроц (The Bloody Beet-
roots), америчка поп-звезда Келис 
(Kelis), представник ска-панка са еле-
ментима руске народне мелодије, Ле-
нинград, Бенд оф Скалс (Bend Of 
Skulls), рок бенд Тригерфингер (Trig-
gerfinger), сјајни диџејеви попут Де-
низа Којуа (Deniz Koyu), Томаса Гол-
да (Thomas Gold) и Квентина Моси-
мана (Quentin Mosimann), неконвен-
ционални драм-н-бејс састав Блек 
Сан Емпајер (Black Sun Empire), а за 
оне којима недостаје мало пауер по-
па прошлог века, ту ће бити и ИНВСН 
(INVSN).

Катарина и Ренато

Фестивал

СИГЕТ 2014.
Најзначајнији мађарски музички 

фестивал – Сигет, који се сада нази-
ва и „фестивал-република”, одавно је 
прерастао све стандардне оквире. 
Овогодишња манифестација уводи 
своја специфична правила.

Интересовање посетилаца је толи-
ко да је недавно објављена вест како 
ће организатори морати да обуставе 
продају недељних „кемпинг” карата, 
јер су простори предвиђени за кам-
пере попуњени.

„Приморани смо да ограничимо 
даљу продају карата за кампере ка-
ко не бисмо дошли у ситуацију да 
због превеликог броја посетилаца гу-
бимо на квалитету њиховог боравка” 
– објаснили су надлежни. У питању 
су ограђени простори у којима се на-
лази и неколико шатора који обезбе-
ђују додатни комфор.

Овде је посебно реч о „ВИП кампу”, 
који има шатор са базеном, интерне-
том, продавницу са намирницама и др. 
Постоје и посебни простори за госте из 
других држава, нпр. Француске или 
Италије, које дочекује рецепционар ко-
ји говори њихов језик; имају национал-
ну кухињу, ормариће за одлагање па-
кета, интернет и друге погодности.

Новитет је и постојање два специ-
јална кампа. Један је намењен породи-
цама и особама које планирају да на 
Сигету бораве са малом децом, а дру-
ги је намењен особама са хендикепом.

У ченици 3. и 4. разреда Српске 
основне школе „Никола Тесла” из 
Будимпеште боравили су на трод-

невној екскурзији у Тати, која се с пра-
вом назива „Градом живе воде”. Тата се 
налази у северном делу Мађарске, у 
Жупанији Комаром-Естергом, и има 
приближно двадесет пет хиљада ста-
новника.

Ученици су испред школе на Тргу ру-
жа аутобусом кренули за Тату у пре-
подневним сатима, а пут је био кратак, 
пошто је овај лепи град од мађарске 
престонице удаљен свега седамдесет 
километара. У пратњи учитељица Љу-
бинке Георгијевић, Монике Дујмов, 
Мирјане Ковач и Сандре Сребро стигли 
су у Тату око 11 часова и сместили се у 
хотел.

За први дан је била планирана шет-
ња и обилазак околине. Тата је позната 
по свом Старом језеру, на чијој се оба-
ли уздиже тврђава, коју је подигао 

краљ Сигисмунд Луксембуршки изме-
ђу 1397–1409. године. До данас је сачу-
ван само јужни део некадашње тврђа-
ве. Зидове првобитног утврђења учвр-
стио је краљ Матија Корвин.

Током османлијских ратова, Тата је 
само у периоду од 1558. до 1566. годи-
не била у турским рукама. Током по-
следњег турског похода на Беч 1683. го-
дине, велики везир Кара Мустафа је ба-
рутом дигао у ваздух ово утврђење. Ка-
сније, почев од XVIII века, Тата постаје 
посед грофовске породице Естерхази.

Следећег дана следио је обилазак 
места возићем, у пратњи туристичког 
водича, који је посетиоце упознао са 
знаменитостима Тате. После ручка и по-
подневног одмора уследила је вожња 
атрактивним бродом и веслање по Ста-
ром језеру.

Након вечере за ученике је организо-
ван занимљив квиз „Покажи шта знаш” 
и, на велику радост ђака, печење сла-
нине крај логорске ватре. За многе уче-
нике био је то јединствен доживљај. По-
следњег дана трећаци и четвртаци су 
учествовали у раду више радионица. 
Препричавали су се занимљиви догађа-
ји који су се збили током екскурзије. Не-
ки су исказивали свој ликовни таленат, 
па су цртали крошње, стабла, залазак 
сунца и Старо језеро. Други су, пак, пра-
вили јединствене композиције од цве-
ћа и лишћа. На самом крају урађен је 
и леп плакат.

Д. Д.

Српски основци путовали у Тату

Три незаборавна дана на северу Мађарске
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије објављује позив за пријављивање,
за доделу стипендија за школску 2014/2015. годину, у оквиру пројекта

СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА
Позивамо све заинтересоване припаднике српске нацио-

налне заједнице из држава у региону (Словеније, Мађарске, 
Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Бугарске, Македо-
није, Албаније и Црне Горе) старости од 18 до 35 година да се 
пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у 
оквиру пројекта „Србија за Србе из региона”.

Заинтересовани се могу пријавити преко надлежног Ди-
пломатско-конзуларног представништва Републике Србије у 
својој држави.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата припремну 
годину учења српског језика (осим за кандидате из Црне Го-
ре, Босне и Херцеговине и Хрватске) и похађање основних, 
мастер или докторских студија на факултетима Универзите-
та у Београду.

Стипендија обухвата: бесплатну визу за привремени бо-
равак, бесплатну нострификацију средњошколских/висо-
кошколских исправа, плаћене трошкове школарине течаја 
српског језика и изабраних студија, плаћен смештај и ис-
храну у установама студентског стандарда, здравствено 
осигурање и стипендију у износу од 15.000,00 динара ме-
сечно за трошкове превоза, уџбеника и остале трошкове.

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ:
1. Кандидат мора да буде припадник српске националне 

заједнице.
2. Кандидат мора да има држављанство једне од држава 

у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцего-
вине, Румуније, Бугарске, Македоније, Албаније и Црне Горе).

3. Кандидат мора да буде млађи од:
• 21 године за основне студије,
• 25 година за мастер студије,
• 35 година за докторске студије.
4. Кандидат мора да има:
• одличан успех у средњој школи за упис на основне сту-

дије,
• завршене основне академске студије обима 180 (за ма-

стер студије обима 120 ЕСПБ) или 240 ЕСПБ (за мастер сту-
дије обима 60 ЕСПБ), са просеком оцена изнад 8,50,

• завршене мастер студије обима 300 ЕСПБ за упис на 
докторске студије.

5. Кандидат мора да поседује комуникацијски ниво зна-
ња енглеског или српског језика.

6. Кандидат, након завршених студија, мора да се врати и 
да живи у држави из које је дошао.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВНИ 
ФОРМУЛАР:

1. Биографија (CV) са контакт адресом, телефоном и 
 имејл адресом.

2. Кандидати за основне студије: оригинал или оверена 
копија средњошколских сведочанстава или дипломе о завр-
шеној средњој школи;

Кандидати за мастер студије: оригинал или оверена копи-
ја дипломе о завршеним основним академским студијама са 
додатком дипломи;

Кандидати за докторске студије: оригинал или оверена 
копија дипломе са основних студија са додатком дипломи, 
оригинал или оверену копију дипломе о завршеним мастер 
студијама са додатком дипломи.

3. Копија пасоша;
4. Фотографија.

Кандидати који испуњавају услове за добијање стипен-
дије, попуњени формулар заједно са потребном документа-
цијом, достављају надлежним дипломатско-конзуларним 
представништвима Републике Србије у државама у којима 
живе.

Селекцију и рангирање кандидата ће вршити Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја, уз препоруку 
Савета за Србе у региону, а у складу са наведеним условима 
за добијање стипендије.

Рок за достављање пријавних формулара и пропратне 
документације је 31. јул 2014. године.

ПОЗИВ НА ПРОСЛАВУ ДАНА ЛОВРЕ
2. августа 2014. од 14.00 ч.

И овога лета у Ловри ће бити одржана традиционална 
манифестација Дан села, са низом културно-забавних 
програма. У вечерњим сатима посетиоци ће имати прили-
ку да уживају у концерту музичара и вокалних солиста 
из Србије.

Организатори: Сеоска и Српска самоуправа Ловре

ЈЕСТЕ ЛИ УПИСАНИ 
У БИРАЧКИ СПИСАК?

Самоуправа Срба у Мађарској обавештава све при-
паднике српске заједнице који се до сада нису уписали у 
бирачки списак, да то могу да учине било када, не чека-
јући расписивање избора за народносне самоуправе, који 
су најављени за јесен.

То могу учинити код бележника локалних самоуправа, 
на формуларима какви су коришћени и приликом реги-
стровања уочи пролећних парламентарних избора.

Такође, регистровање се може извршити и путем ин-
тернета, на адреси: http://www.valasztas.hu

На предстојећим изборима за народносне самоуправе 
могу гласати само они грађани који су се благовремено 
уписали у бирачки списак.

Српско позориштe у Мађарској и селo Ловрa позивају 
вас на манифестацију

ДАНИ ПОЗОРИШТА 
И КУЛТУРЕ

Летња позорница у Ловри 
од 24. до 27. јула 2014.

Програм:
 24. јул (четвртак) у 20.30 ч.

Српско позориште у Мађарској
Петар Милошевић:

ТИЊА КАЛАЗ
(мултимедијални перформанс)

Играју: Баба X – Катица Шокац,
Кузина – Зорица Јурковић

Пајо Јурковић – Тибор Ембер,
Митке Миткереш – Милан Рус

Аутор – Јосип Маториц
Режија: Петар Милошевић

 25. јул (петак) у 20.30 ч.
Српско позориште у Мађарској

Бела Пинтер:

ГАД
Превод и режија: Милан Рус

Играју: Зорица Јурковић, Марица Мандић,
Катица Шокац, Јосо Маториц, Тома Принц,

Бранимир Ђорђев, Тибор Ембер,
Катарина Бачи, Ратко Краљевић

Асистент: Катарина Бачи
Сцена, костими, музика: Милан Рус

Цена улазнице: 1000 фт

 26. јул (субота) у 20.30 ч.
Иштван Мико – Иштван Киш Пал:

ВЕСЕЛЕ ВИНОПИЈЕ
(кантата)

Учествују: Иштван Мико, Милан Рус, Калман Шуха,
Петер Бенке, Золтан Борош, Петер Ђери, Јожеф Курко

„Мушки хор Мушице” из Сексарда
Уметнички директор: Петер Лањи

Цена улазнице: 2000 фт

 27. јул (недеља) у 20.30 ч.
Аматерско позориште 

и Центар за културу Ковин
Александар Поповић:

РАЗВОЈНИ ПУТ БОРЕ ШНАЈДЕРА
(сценска карактеристика у четири ставке)

Режија и адаптација: Јован Грујић
Лица: Бора Шнајдер – Љубомир Радовић

Селимир – Пеђа Булатoвић
Пикља Ширгић – Милан Живковић

Витомир Камбасковић – Илија Марковић
Шпира Клонфер – Васа Живковић

Милоје – Александар Поповић
Лина, рођена Перекитка – Ивана Грбовић

Розика – Делија Топаловић
Цена улазнице: 1000 фт

Улазнице за све представе можете купити
на лицу места!

ПРОСЛАВА ИЛИНДАНА 
У ЧОБАНЦУ

Срдачно вас позивамо на традиционалну илинданску 
прославу, која ће се одржати у недељу 3. августа 2014. го-
дине у Чобанцу.

Прослава почиње у 10.00 часова богослужењем на бу-
нарчићу, након чега у 14.00 часова следи освећење и пре-
даја обновљеног Дома народности „Еуген Думча”, уз при-
годан културни програм.

У 17.00 часова у српској цркви у Чобанцу одржаће се ве-
черње богослужење уз освећење славског колача и кољива.

Од 18.00 часова у црквеној порти почиње народно 
весеље у оквиру којег наступа КУД „Рузмарин” из Чо-
банца.
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СА ЛИЦА МЕСТА
Особени печат 
овогодишњем 

празновању Петровдана 
у Грабовцу дао је вредан 

јубилеј – тридесет 
година архијерејског 
службовања епископа 

Лукијана. Пажњу 
посетилаца привукао је 

и нови, лепши изглед 
манастирског комплекса 

на чијем је челу 
неуморни отац 

Пантелејмон, игуман 
ове светиње

П рошле недеље, 13. јула, у Грабо-
вац су дошли бројни верници из 
Мађарске и околних земаља – 

Србије, Хрватске и Босне и Херцего-
вине, да заједно наставе традицију пе-
тровданског народног саборовања. У 
томе их нису поколебале ни варљиве 
временске прилике, које су у једном 
дану наизменично доносиле сунце, 
облаке и кишу.

Међу онима којима је број присут-
них верника био важан детаљ, није 
било сагласности. Једни су тврдили 
да их је било мање него прошле го-
дине, док су други били супротног 
мишљења. Ипак, већина наших саго-
ворника поручила је да су бројке у 
оваквим приликама мање важне и да 
је најбитније да саборност ове врсте 
живи.

Духовни сабор предводио је епи-
скоп будимски Лукијан, који је уз са-

служење свештенства служио свету 
архијерејску литургију. Богослужење 
је појањем пратио Хор „Свети Дими-
трије”, са Катедре за словенску фило-
логију Универзитета „Лоранд Етвеш” 
из Будимпеште.

Током литургије, којој су поред 
осталих присуствовали и амбасадори 
Републике Србије и Босне и Херцего-
вине у Будимпешти, Раде Дробац и 
Жељко Јањетовић, владика Лукијан је 
у чтеца произвео Синишу Кнежевића 
из Босанске Градишке.

Уместо владике, како се очекивало, 
присутнима се беседом обратио про-
тојереј-ставрофор Војислав Галић и то 
с разлогом.

– Све културе и сви народи, од пр-
вих времена, па до данас, имају своје 
јубилеје, своје годишњице у којима 
прослављају неке заслужене људе или 
се сећају значајних догађаја. Једино се 
у Цркви Божјој јубилеји славе са 
истинском претензијом на вечност, јер 
је Црква и догађај прошлости, и сада-
шњости, и будућности, догађај вечно-
сти. Кроз њу, наиме, Бог спасава од за-
борава све што је вредно сећања и по-
мена – рекао је отац Галић.

Он је потом нагласио да се ове го-
дине обележава тридесета годишњи-
ца архијерејског службовања преосве-
ћеног владике Лукијана и додао:

– То је јубилеј нашег владике, али 
то је првенствено јубилеј Цркве и ње-
гов значај разумећемо на прави начин 
једино ако прихватимо Тајну Цркве. 
Наш владика је, кроз ових тридесет 
лета, преживео читаву повест хри-
шћанскога житија.

Подсетио је да је владика Лукијан 

дуги низ година предводио Епархију 
славонску, чија духовна паства и дан 
данас важно место заузима у њего-
вом срцу, између осталог и зато, јер 
је са њом делио тужну судбину ег-
зодуса, када је због ратних дејстава 
морао да напусти епископско седи-
ште.

Протојереј-ставрофор Војислав Га-
лић је потом подсетио да епископ ни-
је био сломљен, већ је „после гоње-
ња дошло време новог рада, нове се-
тве семена љубави”.

– Поводом тридесете годишњице 
његовог архијерејског службовања, 
нашем владики уручујемо, у име све-
штенства, црквених општина и наро-
да Божјег Епархије будимске, у мате-
ријалном смислу скромни, али сим-
боликом својом спасоносни и достој-
ни дар епископске инсигније, Часни 
крст и Панагију, да са њима као зна-
цима спасења и наше оданости, бого-
служи Господу у славу, а нама свима 
на спасење, још многа и блага лета.

Уследила је литија, опход манасти-
ра и кратак помен некадашњим игу-
манима, свештеницима, братству и се-
стринству манастира. Чин је обављен 
код обновљеног крста, поред мана-
стирске светиње где почивају кости 
Александра Амбросија Шимића, ар-
химандрита грабовачког, који је ро-
ђен 1814. а упокојио се 1862. године.

После литургије, док је трајао 
славски ручак, пред гостопримницом 

се зачула музика Оркестра Богољуба 
Петровића из Белог Манастира у Хр-
ватској, а уз звуке добро познатих ме-
лодија се и запевало.

Крај паузе за ручак означило је ма-
настирско звоно које је вернике по-
звало на вечерње богослужење. Оба-
вљено је освећење и резање славског 
колача и благосиљање кољива, а ку-
мовали су Алекса Сокић и његова по-
родица из Медине, односно Воја Ац-
ков са породицом из Калаза, којима 
је ово било треће по реду кумовање 
у Грабовцу.

– За мене је то изузетна част, ко-
јом одајем пошту овој светињи – ре-
као је кратко Воја Ацков.

За следећу годину, кумства су се 
прихватили Иван и Стеван Роцков из 
Калаза, односно Андрија Роцков из 
Помаза, са својим породицама.

На крају вечерњег богослужења 
пригодном беседом верницима се 
обратио архимандрит Стефан Стокић 
из Сомбора, који је изразио своје за-
довољство што је са преосвећеним 
владиком, свештенством и верним на-
родом могао да подели духовну ра-
дост празновања Петровдана, док је 
протојереј-ставрофор Војислав Галић 
поручио:

– Порука је увек иста: да држите 
своју православну веру, да држите 
своје обичаје, осмишљене вером пра-
вославном.

Предраг Мандић

Петровдански црквено-народни сабор

Грабовачко кандило вере остаје упаљено

ЗАХВАЛНОСТ ВЛАДИКЕ ЛУКИЈАНА
Епископ будимски Лукијан је, захваливши се на признању добијеном од 

свештеничког кора поводом тридесетогодишњице архијерејске службе, 
рекао да је „иза себе увек имао помоћ Божју, која је била исказана кроз 
помоћ сарадника, тј. свештенства, ђакона, монаха и монахиња, благоче-
стивог народа.”

Он је подсетио да се ове године навршава и девет векова од рођења 
Стефана Немање, чија ће дела бити заувек записана. Потом се осврнуо и 
на прохујала времена, када су српски прогнаници пред најездом освајача 
дошли у Барању

– То семе је уродило плодом. У овој цкрви, у овом храму, који је бисер 
и који су многе генерације одржавале, монаштво се увек трудило да кан-
дило вере остане упаљено, да се не угаси – нагласио је владика Лукијан.
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