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Актуелно

П одизање зида на српско-ма-
ђарској граници није усмерено 
против Србије, већ да би се 

спречили илегални преласци границе, 
рекао је премијер Мађарске Виктор 
Орбан на конференцији за новинаре, 
након сусрета са премијером Србије 
Александром Вучићем и заједничке 
седнице две владе у Будимпешти.

Развијена Мађарска je предуслов 
за исту такву Србију, рекао је Вучић и 
додао да није пријатна најава Мађар-
ске о подизању зида. Односи Србије и 
Мађарске су, како је оценио, најбољи 
у новијој историји две земље, и пору-
чио да је очување стабилности прио-
ритетни интерес Србије. Најавио је да 
ће две земље заједно радити на ре-
шавању проблема повећаног броја 
миграната.

Вучић је рекао да се Србија суоча-
ва са великим проблемом због пове-
ћаног броја миграната и да за нашу 
земљу није пријатна најава да ће Ма-
ђарска подићи зид на граници. Додао 
је да је с Орбаном отворено разгова-
рао о мигрантској кризи и да је јасно 
да Мађарска не подиже зид због Ср-
бије већ да би заштитила своје инте-
ресе и државну територију, као и да 
две земље имају пријатељски однос.

Нажалост, каже српски премијер, 
ти грађани су у најмању руку прешли 
бар једну границу једне земље ЕУ, и 
Македонију, а Србија је или трећа 
или четврта земља на њиховој рути.

„Они углавном немају никаква до-
кумента, нико их нигде није забеле-
жио, па ми се чини да ће на Србији 
сада бити велики терет. Ми смо за-
хвални свима који хоће да нам по-
могну. Ја сам скептик по питању да 
могу да се зауставе људи који негде 
желе да оду, али ако су ти бројеви 
такви да ми очекујемо милионе људи 
који ће да долазе, онда морамо да 
нађемо заједнички механизам како 
да тај проблем третирамо”, додаје 
Вучић.

Према његовим речима, две земље 
ће заједнички деловати и на граници 
према Македонији и верује да ће 
успети да заштите основне вредно-
сти. Вучић је рекао да ће Србија у на-

редном периоду поступати у складу 
са европским законодавством и на-
ставити сарадњу са Мађарском, Ау-
стријом и Немачком, и додао да Ср-
бија и Мађарска не желе да покваре 
добре односе, јер је у њих много уло-
жено.

„У добрим временима је лако има-
ти добре односе, а у тешким време-
нима је добро имати пријатеље у 
комшилуку”, рекао је Вучић и захва-
лио Орбану на коректним односима.

Виктор Орбан је, такође на зајед-
ничкој конференцији за новинаре, ре-
као да су између Србије и Мађарске 
добри односи, чије је очување у инте-
ресу оба народа, а подизање зида 
оквалификовао је као „изнуђени по-
тез”.

„Није реч о питању избеглица, већ 
о једном новом процесу покретања 
великих народних маса. Мађарска ће 
настојати да у сарадњи са својим су-
седима предузме адекватне мере. 
Сада смо у ситуацији да маса људи 
долази, а земље у западној Европи 
желе да људе који су доспели врате 
нама, због чега имамо притисак и са 
југа и са запада”, рекао је Орбан.

Према његовим речима, подизање 
зида не значи затварање границе са 
Србијом, већ само спречавање иле-
галних прелазака.

„Тај корак се не односи на Србију и 
није усмерен ка српском народу, јер 
ћемо поставити нове легалне гранич-
не прелазе и проширити их. Тражио 

сам од Вучића да ме разуме и пору-
чио му да има наше гаранције да те 
мере (подизање зида) нису усмерене 
према Србији, јер је Мађарска заин-
тересована за мир”, поручио је ма-
ђарски премијер.

Како каже, Мађарска жели да 
отвара и проширује прелазе са Срби-
јом, али само оне легалне. „Радо ће-
мо прихватити сваког ко жели да до-
ђе у Мађарску законским путем, али 
ако дођете у Мађарску морате да 
поштујете наше законе”, наглашава 
Орбан.

Осим о зиду, у Будимпешти се раз-
говарало и о другим темама. Преми-
јер Вучић је рекао да Србија жели да 
унапређује односе са Мађарском, за 
које је оценио да су најбољи у новијој 
историји, као и да је о најважнијим 
питањима постигнут висок степен са-
гласности. Како је истакао, на зајед-
ничкој седници влада две земље, по-
ред мигрантске кризе, било је речи и 
о заједничким инфраструктурним 
пројектима, енергетици, економским 
улагањима.

„О свим важним питањима постигли 
смо веома висок степен сагласности”, 
рекао је Вучић. Напомињући да је за 

Србију изградња брзе пруге Београд-
Будимпешта од кључног значаја и да 
ће наша земља бити спремна да крене 
у њену изградњу већ пре краја године, 
Вучић је рекао да је било речи и о из-
градњи пруге Баја-Сегедин-Суботица, 
отварању пловног прелаза на Тиси и 
прелаза на граници Србије и Мађарске.

Говорећи о енергетици, премијер 
Србије је изразио захвалност Влади 
Мађарске, јер подржава иницијативу 
да гасовод „Турски ток” прође кроз 
Србију.

„Данас сам се уверио да су посто-
јале идеје у којима су неки желели 
да избегну Србију и ми кажемо вели-
ко хвала Влади Мађарске што је по-
држала Србију и што Мађарска жели 
да добија гас и из смера југа и правца 
Србије”, рекао је Вучић.

Премијер је рекао и да су мађар-
ске компаније заинтересоване за при-
ватизацију 35 српских предузећа, као 
и да је договорено да се нађе успе-
шна компанија из Србије која би ула-
гала у Мађарску. „Желимо да видимо 
мађарске компаније у целој Србији, 
не само на северу и мислим да смо 
успели да ту врсту договора постиг-
немо”, рекао је.

Две земље су се сагласиле, како је 
навео, да је очување стабилности у 
овом делу Европе најважније и да ме-
ђусобно треба да се подржавају и са-
рађују у различитим пројектима. 
„Успешна, богата и развијена Мађар-
ска значи предуслов за исту такву Ср-
бију. Проблеме из прошлости треба 
оставити у прошлости и на њу гледати 
са пажњом, али са мање емоција и 
страсти, а треба се окренути ономе 
што две земље могу заједно да ураде 
у будућности”, закључио је Вучић.

Главнa темa састанка била је одлука Орбановог 
кабинета да ради сузбијања прилива миграната 

подигне зид на граници са Србијом, али се 
разговарало и о брзој прузи „Будимпешта-Београд” 
и другим привредним пројектима. Српски посланик 

у Мађарском парламенту Љубомир Алексов је 
упознао саговорнике са приоритетима овдашње 

српске заједнице, а ресорни министри потписали су 
више билатералних споразума

Заједничка седница влада Србије и Мађарске у Будимпешти

Зид ће се градити – односи остају узорни

ИЗЛОЖЕНИ ПРИОРИТЕТИ СРБА У МАЂАРСКОЈ
Према речима српског посланика у Мађарском парламенту Љубоми-

ра Алексова, сви сусрети и разговори који су одржани у оквиру посете 
премијера Александра Вучића и чланова Владе Србије Будимпешти, про-
текли су у пријатељској и позитивној атмосфери.

– Пре заједничке седнице две владе, одржани су састанци ресорних 
министара, на којима се договарало оно што је још било потребно. Ја сам 
имао могућност да се сретнем и разговарам са замеником премијера 
Жолтом Шемјеном, који је осим мене примио и Иштвана Пастора, како 
бисмо сумирали најважније теме и приоритете који би требало да се ре-
ше и у Србији и код нас у Мађарској. Ту је било разних тема, као што је 
оснивање мешовите фондације са задатком истраживања заједничке 
историје, о потреби израде академског речника, о ослобађању донација 
из матице од разних дажбина. Посебно смо нагласили потребу пранала-
жења решења за враћање црквене некретнине у Ваци улици 66, решава-
ње просторних проблема забавишта у Будимпешти и реализацију треће 
фазе изградње школе у Батањи – рекао нам је господин Алексов и до-
дао:

– Ове приоритете је Жолт Шемјен изнео на седници двеју Влада, што 
је новитет. За нас је веома значајно и то што сам по први пут имао могућ-
ност, као и Иштван Пастор, да добијем реч на седници Владе и да упо-
знам присутне са актуелним тренутком српске заједнице, као и са тема-
мама које су за нас тренутно најважније – каже Љубомир Алексов.

Он значајним сматра и протоколарни ручак чланова две владе, на који 
су били позвани и представници српске заједнице у Мађарској из разних 
сегмената друштвеног живота, што је такође била прилика за нове кон-
такте.
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Премијер Мађарске рекао је да се 
нада да ће пруга Београд-Будимпе-
шта бити завршена у најскоријој бу-
дућности и да је неопходна јер ће 
поднети велико оптерећење и путни-
ка и робе.

После заједничке седнице, владе 
Србије и Мађарске у Будимпешти 
потписале су четири споразума из 
области инфраструктуре, спољних 
послова, европских интеграција и 
просвете. Премијери Александар Ву-
чић и Виктор Орбан потписали су Из-
јаву о намерама о свеобухватном ра-
звоју инфраструктурних веза између 
Мађарске и Србије.

Шефови дипломатија су потписа-
ли Меморандум о разумевању и са-
радњи између министарстава спољ-
них послова. Мађарски министар 
спољних послова Петер Сијарто и ми-
нистарка за европске интеграције Ја-
дранка Јоксимовић потписали су из-
мену амандмана Меморандума о по-
дршци ЕУ интеграцији Србије. Про-
грам сарадње у просвети, науци и 
култури између Србије и Мађарске у 
периоду од 2015. до 2017. године пот-
писали су министар просвете, науке и 
технолошког развоја Срђан Вербић и 
министар за социјалну политику Ма-
ђарске Золтан Балог.

Уочи заједничке седнице премијер 
Србије је разговарао са председни-

ком Мађарске Јаношем Адером. Ву-
чић је рекао да се нада да ће зајед-
ничким деловањем успоставити пре-
вентивне мере за сузбијање мигрант-
ске кризе. Председник Адер је нагла-
сио да ни Србија ни Мађарска нису 
криве за насталу ситуацију, али да 
морају да раде на заштити својих др-
жавних територија у процесу велике 
сеобе народа која се дешава у свету.

Како је саопштила владина Канце-
ларија за медије, теме разговора 
српског премијера и председника 
Мађарске биле су и билатерални од-
носи двеју држава, процес евроинте-
грација, сарадња у области енерге-
тике и пројекат реконструкције и мо-
дернизације пруге Београд-Будимпе-
шта.

Уочи седнице влада састали су се и 
министри спољних послова две зе-
мље. Мађарски министар спољних 
послова Петер Сијарто рекао је да је 
због притиска имиграната без пресе-
дана, подизање физичке баријере им-
ператив. Дачић је рекао да се Србија 
апсолутно и снажно противи таквој 
огради, упоредивши је са Берлин-
ским зидом.

У Будимпешти је одржан и мађар-
ско-српски „Бизнис форум”, на коме 
је Вучић поручио да су мађарски ин-
веститори добродошли у Србију и да 
нигде у региону не постоји земља ко-

ЦЕНА ЗИДА 10 МИЛИЈАРДИ ФОРИНТИ
Мађарска планира да започне градњу ограде високе четири метра 

дуж границе са Србијом у наредних неколико седмица како би заустави-
ла велики прилив илегалних миграната, рекао је данас Јанош Лазар, шеф 
кабинета мађарског премијера Виктора Орбана.

Он је додао да зид дужине 175 километара представља привремену 
меру и није ни на који начин усмерен против јужног мађарског суседа.

– Мађарској треба Србија као савезник, ми желимо да сачувамо тај 
савез и да га ојачамо, рекао је Лазар на конференцији за новинаре.

Он је додао да ће зид бити подигнут на граници као привремена мера 
у нади да ће Европа ускоро наћи коначно решење за ово питање. Очеку-
је се да ће ограда на граници коштати између пет и 10 милијарди форин-
ти, односно између 17,7 и 35,4 милиона долара.

Од почетка године, близу 70.000 миграната прешло је илегално у Ма-
ђарску, већином преко границе са Србијом.

Премијер Србије Александар Вучић је, одговарајући на питања посла-
ника у Скупштини, рекао да Србија није срећна због одлуке Мађарске да 
подигне зид, али је и назначио да су му колеге из Мађарске пренеле да 
у наредној години очекују два милиона миграната у Европу.

ПОЛИЦИЈЕ 
УДРУЖУЈУ СНАГЕ
Полиције Србије, Мађарске, Не-

мачке и Аустрије ће појачати ак-
тивности у спречавању илегалних 
миграната, а посебно ће бити фо-
кусирани на хапшење оних који их 
кријумчаре преко граница, дого-
ворено је данас на састанку ди-
ректора полиција тих земаља.

Уз заједничке патроле на грани-
ци Србије са Мађарском и Маке-
донијом са савременим термови-
зијским камерама биће формира-
на и заједничка база података 
свих миграната, речено је новина-
рима после састанка.

На састанку је указано и да Че-
шка и Словачка, с обзиром на то 
да илегални мигранти предста-
вљају проблем не само региона 
већ и много шири проблем, подр-
жавају активности полиције чети-
ри државe, а указано је и да би 
требало да им се придруже поли-
ције Македоније и Бугарске.

О тим питањима директор срп-
ске полиције Милорад Вељовић 
разговарао је са директорима по-
лиције из Аустрије, Немачке и Ма-
ђарске, Дитером Романом, Kонра-
дом Kоглером и Kарољом Папом.

ја може да понуди боље услове ино-
страним инвеститорима. Вучић је ис-
такао да су потенцијали Србије вели-
ки, али неискоришћени и обавестио 
мађарске привреднике о законским и 
економским реформама које је Ср-
бија спровела.

Форум су отворили српски преми-
јер и његов домаћин, премијер Ма-
ђарске Виктор Орбан, а било је при-
сутно око 140 представника компани-
ја из двеју земаља, заинтересованих 
за учешће на српском и мађарском 
тржишту.

Отварајући форум, министар 
спољних послова Петер Сијарто иста-

као је да билатерална сарадња ника-
да није била боља и ефикаснија, и да 
се ефекти тога виде на економском 
пољу. Премијер Орбан је истакао да 
су две земље испуниле све услове ка-
ко би и једна и друга биле занимљиве 
за инвеститоре.

Александар Вучић је посету Ма-
ђарској завршио полагањем венца на 
Тргу хероја у Будимпешти.

Д. Ј.

Актуелно
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РАСЕЈАЊЕ

К онференција, чији је организа-
тор било Удружење „Свети Са-
ва” из Прага, окупила је пред-

ставнике Срба из: Аустрије, Немачке, 
Румуније, Хрватске, Шведске, Енгле-
ске, Мађарске и Чешке. Њен првобит-
ни циљ био је да се сагледа статус 
српске дијаспоре и Срба у региону, 
као и положај српског језика.

Уочено је да Србија, као матица, у 
последње време не показује довољну 
бригу према Србима у расејању, било 
да се они налазе у дијаспори или ре-
гиону. То је потврдило и уводно изла-
гање Марка Лопушине, новинара Ве-
черњих новости, истраживача Срба у 
дијаспори и региону, који је нагласио 
следеће:

– Зависно од унутрашње 
и спољне политике, поједине 
државе ЕУ признају Србима 
статус етничке групе и пома-
жу активности српске зајед-
нице, као што је случај са 
Швајцарском, Румунијом, 
Мађарском и Шведском. Не-
ке друге државе ЕУ, као што 
су Аустрија и Словенија, не 
хају за српски народ, иако је 
он присутан у значајном бро-
ју.

То су, према речима Лопу-
шине, проблеми којима тре-
ба да се бави спољна поли-
тика Србије, како би статус 
српског народа у ЕУ и остат-
ку света био уједначен. Ме-
ђутим, Србија као држава, 
како је рекао, на томе не ра-
ди. О Србима у расејању се у 
матици последњих месеци 
ћути. Дијаспору су са својих 
насловних страна избрисали 
многи медији, па је и лист 
намењен Србима у свету 
укинуо рубрику „Дијаспора”, 
на свом сајту.

О значају скупа у Прагу 
говорила је и мр Бранка Ку-
беш, председница тамошњег 
Српског удружења „Свети 
Сава”, која је истакла:

– Морам признати да 
смо ми Срби у Чешкој задо-
вољни, будући да Чешка др-
жава гаји савршен однос 
према свим мањинама. Има-
мо богато искуство, које заједно са 
искуством старих аутохтоних мањи-
на, може много да помогне. Баш зато, 
циљ скупа је да се размотри статус 
Срба у појединим земљама и положај 
српског језика.

На скупу је било речи и о бројним 
проблемима који тиште Србе изван 
матице, а нарочито оне у Европској 
унији. Теме су обухватиле наставу на 
српском језику, неговање и очување 
језика, верски живот, а било је речи и 

о могућностима заједничког конку-
рисања за фондове Европске уније. 
Поменута су искуства у Мађарској, а 
посебно је истакнут пројекат „Драго-
цености Печуја”, о чему је говорио 
аутор овог текста.

Посебан нагласак био је стављен на 
формирање нове асоцијације која ће 
објединити Србе у Еврoпској унији, 
имајући у виду чињеницу да је Скуп-
штини Срба у дијаспори и Срба у реги-
ону истекао мандат, као и да Влада 

Србије не посвећује довољну пажњу 
Србима у дијаспори и региону. Управа 
за дијаспору при Министарству спољ-
них послова још увек нема директора, 
а дијаспора није уграђена ни у страте-
шка документа нове Владе Србије.

Међу говорницима је био и Вла-
стимир Вујић, професор у Српској 
гимназији „Никола Тесла” у Будимпе-
шти, који је говорећи о Србима у Ма-
ђарској као историјској мањини, по-
себно истакао важност ефикасности 
система српског образовања и очува-
ња српског језика. Представио је 
бројчано стање српске заједнице у 
Мађарској, њену традицију и обра-
зовни систем.

Готово сви говорници истакли су 
важност формирања нове асоцијаци-
је која ће објединити Србе у Еврпској 
унији. Учесници конференције подр-
жали су оснивање Савеза Срба у 
Европској унији, одредили начела, 
принципе, начине рада асоцијације и 
улогу координационог тела форума.

– Циљ нам је и заједнички при-
ступ европским фондовима, помоћу 
којих желимо да нашу матицу Срби-

ју прикажемо у другачијем светлу, 
како бисмо јој на индиректан начин 
помогли на путу ка Европској унији – 
рекао је Рајко Корња, представник 
Савеза Срба из Румуније.

Овој организацији моћи ће да се 
прикључе сви који то желе. Сада 
предстоји израда Статута за који је 
задужен Рајко Корња из Темишвара, 
а судска регистрација биће обављена 
у Прагу где ће, по свему судећи, бити 
и центар новог Савеза.

Скупу је присуствовао и Вукман 
Кривокућа, представник Управе за 

дијаспору и Србе у региону Мини-
старства спољних послова Републике 
Србије, који је, између осталог, рекао:

– Ово је био крајњи моменат да 
се ујединимо. Ако су намере искрене 
и ако се оне пренесу свим организа-
цијама у Европи, оне ће подржати 
оснивање ове асоцијације.

Учесници скупа упутили су апел да 
се на чело Управе за дијаспору и Ср-
бе у региону Министарства спољних 
послова, као директор именује Вук-
ман Кривокућа, који се већ годинама 
бави питањем Срба у расејању и до-
бро је упознат са положајем Срба у 
Европи и свету. Писмо ће бити упуће-
но министру спољних послова Репу-
блике Србије Ивици Дачићу.

Када буду обављени сви админи-
стративни послови везани за оснива-
ње организације, њен Статут ће бити 
достављен на разматрање српским 
кровним организацијама. Пред Скуп-
штином Самоуправе Срба у Мађар-
ској, такође, ће се наћи захтев да по-
држи и одобри оснивање и почетак 
рада Савеза Срба у Европској унији.

Предраг Мандић

Скуп под називом „Српска дијаспора у Европској 
унији – статус и очување језика” одржан у Прагу, 
имао је за циљ иницирање оснивања организације 
која би у Бриселу представљала Србе настањене 

у земљама ЕУ

Са српске конференције у Прагу

Иницирано оснивање организације Срба у ЕУ

ДРУГАЧИЈА МИШЉЕЊА
И поред сагласности учесника скупа о многим питањима, нека су ипак 

остала отворена, па је мишљење једног дела учесника да се још једном 
„претресу” ставови везани за оснивање Савеза Срба у Европској унији, 
када се ради о називу и улози ове асоцијације.

– Имамо превише организација, треба прећи на дело! Нема потребе 
за новим организацијама. Мишљења сам да свима морамо оставити про-
стора да се укључе у ово удружење, уколико то желе. Треба да будемо 
флексибилни – рекао је Драган Мацура из Енглеске.

Др Верислав Ђукић из Немачке истакао је да је потребан опрез у вези 
са овом иницијативом:

– Све што је конципирано на овом скупу јесте изводљиво, али захте-
ва професионализам, посебно када је реч о обезбеђивању средстава, јер 
су наше организације углавном непрофитне. Требало би обезбедити на-
шим организацијама бесплатну рекламу на заједничкој веб страници, ис-
то тако и појединцима, који имају утицај у расејању. Важно је стварање 
материјалних услова и потенцијалних корисника услуга и ја у тој симби-
ози видим решење.
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ТРАДИЦИЈАПопуларни међународни програм и у СКЦ-у

Српска традиција и етно мотиви у „Ноћи музеја”

веза и ручног ткања, па се окупљају 
два пута недељно, вежбају различите 
технике и израђују најфиније пред-
мете од којих су се неки нашли у по-
ставци нашег Културног центра.

– Основали смо Културни, духов-
ни и образовни центар „Свети Сава”, у 
којем се налази Српска основна шко-
ла и забавиште, затим функционише 
Радионица старих заната, а вредно 

вежбају и играчи фолклорног ансам-
бла „Банат”, који проноси славу срп-
ског фолклора широм Мађарске, али 
и изван њених граница. Наставу на 
српском и мађарском језику у Десци 
похађа 16 ученика, а у српску забави-
шну групу уписано је 30 малишана. 
КУД „Банат” основан је 1948. године, 
окупља 80 чланова који воле српске 
игре и музику и ближи се седамдесе-
тогодишњици постојања. Средства 
смо успели да обезбедимо кроз ра-
зличите ИПА фондове, прекогранич-
ном сарадњом са Новим Кнежевцом 
и Врбасом, као и преко других фон-
дација – објаснио нам је Кристифор 
Брцан, директор КУД-а „Банат” и за-
меник начелника Деске.

Он је уједно упутио позив свима 
да, уколико путују ка југу Мађарске, 
посете Културни, духовни и образов-
ни центар „Свети Сава” у Десци, на-
домак Сегедина и погледају вредну 
изложбу српске баштине.

Посетиоци су у „Ноћи музеја” мо-
гли да се опробају и у краснопису ћи-
риличних слова, уз калиграфкињу Та-
тјану Јанковић из Београда и погледа-
ју изложене ручне радове жена из 
удружења „Мина Караџић” из Лозни-
це, које су тих дана боравиле у Ло-
ври.

Поставку је у Српском културном 
центру у „Ноћи музеја” посетио и ам-
басадор Србије у Мађарској Раде 
Дробац са супругом, који је том при-
ликом за СНН рекао:

– Ове године манифестација се 
вратила традицији и заиста је дивно 
видети да наши људи у Мађарској не-
гују српске обичаје. Овде има више 
разнородних вештина и културних 
дисциплина и одмах се јасно види са 
колико љубави и преданости то ови 
људи раде. Вечерас можемо и ми ко-
ји долазимо из Србије да много тога 
научимо од наших сународника који 
на овај начин чувају српску традици-
ју.

Културни и документациони цен-
тар Срба у Мађарској био је још јед-
ном право место за сусрет наших су-
народника и вредне и лепе програме, 
који привлаче домаћу и интернацио-
налну публику.

Д. Б.

„Ове године смо имали изложене традиционалне 
делове ношњи, који могу да се употребе и данас. 

Учили смо посетиоце калиграфији, а имали су 
прилику да погледају и документарни 

филм о свадбеним обичајима у Десци пре стотинак 
година”, каже за СНН директор Српског културног 

центра Милан Ђурић

Грабовац добио новог монаха

Замонашен отац Митрофан
У древном духовном центру Срба, манастиру Грабовац, 17. јуна је 

уприличен свечани чин монашења. Монашки постриг примио је 
Дарко Гајић, родом из Сремске Митровице.

Чин је обављен у присуству епископа будимског Лукијана и све-
штенства Будимске епархије, а обавио га је о. Андреј, игуман мана-
стира у Српском Ковину. Замонашени младић је овом приликом до-
био монашко име Митрофан.

Оцу Пантелејмону, игуману манастира Грабовац, тако се придру-
жио још један монах – отац Митрофан, који је овом својом одлуком 
прихватио начин живота о којем је Св. Јован Лествичник рекао: „Мо-
нах је човек који се држи Божјих заповести и речи, у свако време, на 
сваком месту и у сваком послу.”

П. М.

КАКО СЕ РОДИЛА „НОЋ МУЗЕЈА”
„Ноћ музеја” је манифестација која се под различитим варијацијама 

основног назива, и у различитим терминима, понегде и више пута годи-
шње, одржава у земљама Европе. Овакве манифестације су се великом 
брзином прошириле по Европи, тако да су почеле да се масово организу-
ју било као национална, било као регионална и/или локална програмска 
дешавања, у различитим терминима.

Основна идеја „Ноћи музеја” је да се широком слоју публике, а пре 
свега младима, омогући да музеје посете ван редовног музејског радног 
времена, у време које уобичајено посвећују забави. Да би се музејска де-
латност додатно популаризовала у тим вечерима се за публику, поред 
отварања врата сталних поставки и повремених тематских изложби, ор-
ганизују и разноврсни едукативни, културни и забавни аниматорски про-
грами. Не ретко се омогућује или потпуно бесплатан улаз или се улазни-
це наплаћују по симболичној цени, с тим што важе за све музејске и га-
леријске институције у граду и његовом окружењу.

Д руга по реду „Ноћ музеја” у Срп-
ском културном центру у бу-
димпештанској Нађмезе улици, 

вратила се традицији, па је манифе-
стација привукла љубитеље етно мо-
тива и старих заната и на најбољи на-
чин представила српску културну ба-
штину. Након прошлогодишњег про-
грама, који је био посвећен савреме-
ном дизајну, овога пута је посетиоци-

ма омогућено да се на лицу места 
опробају у вештинама ткања на ра-
збоју, златног или шареног веза, ода-
беру омиљени етно мотив, науче 
основна правила калиграфије или по-
гледају филм о свадбеним обичајима 
Срба са југа Мађарске од пре једног 
века.

– Ове године смо имали изложе-
не традиционалне делове ношњи, ко-
ји могу да се употребе и данас. По-
сетиоци су могли да погледају и до-
кументарни филм у нашој биоскоп-
ској сали, који приказује свадбене 
обичаје у месту Деска пре 80 или 100 
година, са традиционалном букли-
јом и свим обичајима којих више не-
ма. Приказана је свадба наших суна-
родника Еве и Бранимира Ђорђева, а 
филм је финансиран средствима 
ИПА пројекта Европске уније, која су 
Дешчани на прави начин употребили 
– објаснио нам је Милан Ђурић, ди-
ректор Српског културног центра у 
Будимпешти.

Вредни Дешчани Ева Брцан и њен 
супруг Кристифор провели су нас 
кроз изложбу тканица, српских сука-
ња, „шлинганих” кошуља, златним ве-
зом украшених српских пешкира и 
различитих других уникатних делова 
националних костима насталих у Ра-
дионици старих заната и златовеза, 
или као продукт сакупљачког рада 
КУД „Банат” из Деске.

И док је ткала на разбоју, Ева нам 
је објашњавала да жели да девојка-
ма које стасавају пренесе љубав пре-
ма готово заборављеним вештинама 
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Сећања

У јутарњим сатима 5. фебруара 
2015. године трагична вест преко 
телефона о смрти мог драгог 

пријатеља, у детињству, бившег сан-
товачког „комшије”, Љубинка Манди-
ћа, погодила ме је као „гром из ведра 
неба”. Наиме, нисам ни слутио, а ка-
моли знао, да се због здравствених 
тегоба налази у бајској болници, у ко-
јој је, у сну, преминуо.

Љубинко је рођен у сиромашној, 
али радној српској породици у Сан-
тову 21. децембра 1932. године у на-
сељу које мештани називају „Бодо-
љом”. Мајка Милева Патарић и отац 
Марко Мандић, кога су звали „Аме-
риканац”, јер је у том тешком еко-
номском времену, „трбухом за кру-
хом”, извесно време боравио у Аме-
рици, изродили су његову старију се-
стру Милосаву и њега. Отац, вратив-
ши се из далеког света, оставивши 
своју породицу, отишао је у Југосла-
вију у којој је и живео, а сахрањен је 
у Новом Саду. Сестра му се преудала 
за Милета Бикицког, који се за време 
тешких Ракошијевих педесетих годи-
на са породицом преселио у Сивац, у 
Југославији. Са Љубинком су остали 
дед Иво, који се бавио овчарством, и 
мајка Ђула.

Завршио је православно-исповед-
ну школу која се налазила, а која још 
и сада постоји, у порти православне 
цркве, грађене давне 1900. године. 
Међу његовим првим учитељицама у 
Сантову била је Бранка Чупић, Олга 
Медвецки, те парох, касније учитељ 
Јоза Горјанац. Како сам касније са-
знао, Љубинко је био марљив и добар 
ђак.

Године 1948. уписао се у 
печујску Јужнословенску 
учитељску школу, која је на 
предлог тадашње Земаљске 
конференције Јужних Сло-
вена – Срба и Хрвата, одр-
жане у Мохачу 2. децембра 
1945. године, отворена 1. 
марта 1946. године. Отпоче-
ла је са радом као државна 
учитељска школа са јужно-
словенским наставним јези-
ком.

У међувремену, због на-
сталог политичког стања из-
међу Мађарске и Југослави-
је, власти су самовољно 
одредиле да се наша школа 
не налази на доброј локаци-
ји, те је стога, према одлуци 
Министарства просвете, 13. 
септембра 1950. године пре-
мештена у Будимпешту. Ти-
ме је, заправо, отпочело но-
во раздобље и наше учитељ-
ске школе и гимназије. Уста-
нова је добила место у XIV 
кварту, у Абоњијевој улици 
7-9, а ђачки дом, пак, у Теке-
лијевој улици. Тако је Љу-
бинко 1952. матурирао у Бу-
димпешти, заједно са Стипа-
ном Горјанцем (Сантово), Ди-
ном Јешићем (Чанад), Емили-
јом Ненадов (Батања), Јован-
ком Видицки (Батања) и Јо-
зом Жужићем (Сантово).

Прво учитељско радно место било 
му је 1952. године у барањском ме-
шовитом народносном насељу Ка-
тољ, а друго у, такође мешовитом на-
родносном буњевачком селу Каћма-
ру, где је као учитељ и наставник био 
запослен све до пензије.

Године 1963. у породични дом до-
вео је своју будућу супругу Смиљу 
Путник, родом из Новог Сентивана, 
са којом је добио сина Предрага, да-
нас новинара печујске српске радио 
емисије Мађарског радија.

Потребно је нагласити да је Љу-
бинко своју наставничку диплому 
стекао 1972. године из руског и срп-
скохрватског језика, на високој на-
ставничкој школи у Печују. Током 
свог учитељско-наставничког рада на 
српскохрватском, тј. хрватскосрп-
ском језику, извео је на пут низ гене-

рација својих ученика. Као одговорни 
„културни повереник” ДСЈС-а, и у Ка-
рољу и у Каћмару, био је један од ак-
тивнијих оснивача месних културних 
група, редитељ бројних позоришних 
комада, традиционалних буњевачких 

прела, оснивач Буњевачког круга у 
Каћмару, заједно са својим комшијом 
Матом Дујмовим.

Љубинко је био прави народни 
учитељ, како су га мештани од миља 
звали – „учо”. Волео је и ценио своје 
ученике. Захваљујући свом оптими-
стичком духу, ведрини и шалама, у 

друштву је увек био омиљен. Добит-
ник је бројних педагошких, држав-
них и жупанијских признања и одлич-
ја.

Мало њих зна да је писао песме за 
децу, а и да су му једночинке обја-
вљиване у „Културном раднику” и 
„Клупском животу” ДСЈС-а, док су 
неки комади за децу преведени и на 
мађарски и објављени од стране из-
давачке куће „Мора”.

Дана 12. фебруара новосентиван-
ским гробљем одјекивало је опро-
штајно појање „Вјечнаја памјат” Ми-
лана Ерића, пароха из Печуха, про-
тонамесника Павла Каплана, пароха 
из Сегедина и протонамесника Све-
томира Миличића, пароха из Деске. 
Опроштајне речи упућене су њего-
вим најближима, сину Предрагу, 
снахи Јањи Живковић, унуцима Мар-
ку и Мири, мохачкој породици Жив-
ковић, те братићу Алекси Бикицком 
из словачког насеља Пивница из Ре-
публике Србије, шогору Божидару 
Путнику и његовој супрузи, пријате-
љима, поштоваоцима, колегама и 
знанцима.

За живота смо били често у вези, 
лично и телефонски. Отприлике, го-
дину дана пре његове смрти, уз њего-
во посредовање, а на позив месне Хр-
ватске самоуправе, нашао сам се, по-
сле тридесет година поново, на књи-
жевном поподневу у каћмарској би-
блиотеци. Два, три дана сам био ње-
гов гост у Јокаијевој 1. Била је то при-
лика да се уз сласне залогаје и добру 

капљицу распричамо о ле-
пим заједнички проведеним 
данима.

Усавршавање наших педа-
гога 1973. године у Црикве-
ници, подсетило нас је на на-
ше доживљаје са излета у 
Врбник и конобе (подрума) 
са чувеним вином врсте 
„Жлахтина”, на излете у Ду-
бровник, Мостар и Сарајево. 
Евоцирано је и даље усавр-
шавање у Бекешчаби, када 
смо са Вељком Радићем, 
Љубом Томићем, Стипаном 
Блажетином сатима разгова-
рали у стиховима, римовано. 
Нисмо заборавили ни бора-
вак у Шибенику са нашим 
школарцима на међународ-
ном Фестивалу детета са 
Мијом Карагићем, купање у 
мору на Соларисима, жељу 
за залогајем сланине и лука, 
не знајући да се сланина на-
зива „шпеком”.

На крају овог, могли би-
смо слободно рећи коме-
моративног, написа о дра-
гом пријатељу, „комшији”, 
Љубинку Мандићу, имам 
много да захвалим што је, 
долазећи из печујске, па и 
будимпештанске учитељске 
школе, нашао времена да 
наговори моје родитеље, 

нарочито тату, поред шприцера код 
„Ћошка код Гроше”, да се даље шко-
лујем у учитељској школи, коју сам 
и отпочео 1953, а завршио 1959. годи-
не. На тој његовој великој услузи му 
се и овим путем од свег срца захва-
љујем!

Марко Декић

Ускоро ће се навршити пола године откако са нама 
није Љубинко Мандић, популарни учитељ и 

културни прегалац из Каћмара. Тим поводом, 
књижевник Марко Декић, за наш лист износи 

сећања на свог дугогодишњег, драгог пријатеља

У знак сећања на народног учитеља Љубинка Мандића

Сантово у срцу – Каћмар у души

Љубинко Мандић држи свечани говор поводом венчања Анице Караповић (фото: Ђура По-
повић)
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„Ми же Сентандрејци” поново пред читаоцима

Нови сјај Периног олдтајмера
К ад је 1997. године писац Петар 

Милошевић своје Сентандрејце 
ставио у неку врсту „олдтајме-

ра” и покушао да их врати „у ри-
кверц”, из тада будуће 2014. године, 
када и последњи Сентандрејац одла-
зи на небо, па све до двадесетих го-
дина XX века, појавило се прво изда-
ње „породичног рикверц-романа” 
под насловом „Ми же Сентандрејци”.

Након тог првог Матичи-
ног издања овог дела, уз по-
моћ пишчевих садашњих 
издавача, новосадске „Аго-
ре” и Радионице „Венцло-
вић” из Будимпеште, пред 
српском читалачком публи-
ком у Мађарској и матици, 
сада је „врућ” примерак но-
вог издања другог романа 
Петра Милошевића.

Ако је тада, пре готово 
двадесет година, мислио да 
своје јунаке Главату Нату, 
Чоколаду, Куплунга, Руског 
Ивана и друге, мора да вози 
у рикверц, па и ове 2015. го-
дине морао је мењач поно-
во да убаци у брзину.

Уснуло месташце, Сен-
тандреја, дом је последње 
Српкиње, Главате Нате, која 
је старатељка Сентандреј-
ског музеја. Ова породична 
прича враћа нас уназад, од 
године њене смрти 2014. 
или последњег дана када је 
виђена да извирује са про-
зора свог кућерка на Глав-

ном тргу код крста, па до двадесе-
тих година XX века, оптирања, ка-
сније и постепеног осипања српске 
дијаспoре у Мађарској, распада Ју-
жнословенског савеза, па све до де-
финитивног нестанка и последњег 
Србина из Сентандреје.

И док Ната куца код Светог Петра 
на врата, а затим преко Дунава кре-
ће у „рајску Сентандреју”, у којој је 
већ чекају сви њени: патријарх Чар-
нојевић, Венцловић, хористи из „Ја-
вора” и Бабо са чамцем, читалац ла-
гано, као кроз маглу, бива увучен у 
посебан свет и време који напросто 
опседају писца.

– Друго издање мог романа не-
ма неке велике и значајне измене у 
односу на прво, али сам на крају 
књиге додао неке песме или стро-
фе, које су биле већ извођене на 
сценама, као и речник појмова, које 
када човек прочита, не одгонетне 
само пуко значење неке речи, већ 
одмах закорачи у оно доба о којем 
ова књига говори. Сматрао сам да 
оба ова додатка, иако нису део ро-
мана, ипак овде припадају – обја-
шњава Милошевић за СНН.

За све оне који су пре деценију 
или две прочитали роман „Ми же 
Сентандрејци”, али и за све оне који 
то нису учинили, биће ово прилика 
да окусе и омиришу најразличитије 
мирођије добро познатог „Периног 
лонца”, у којем меша сан и јаву, про-
шлост и будућност, нагађања и 
претпоставке и хладну збиљу срп-
ске дијаспоре у Мађарској, која по 
речима уредника и рецензента Не-
нада Шапоње „живи са два језика, 
два имена и двоструким мислима”, 
у „туђини која им представља домо-
вину више од 300 година.”

Петар Милошевић о својим јуна-
цима брине као ретко који писац, па 
се тако након нестанка Главате Нате 
(1930-2014) и немогућности да она 
буде пронађена, када је заиста до-
шла та 2014. година њене смрти, 
осећао дужним да јој одржи опело. 
Дуг према свом лику писац је и 
одужио, а у томе су му у септембру 
прошле године помогли и „театрал-
ни Срби” из нашег позоришта у Ма-
ђарској, који су припремили и на 
сцени извели адаптацију овог рома-
на под називом „Опело Главате На-
те”.

Роман „Ми же Сентандрејци” сви 
заинтересовaни читаоци и поштова-
оци стваралаштва аутора Петра Ми-
лошевића, као и сви они који још 
увек траже прозор Главате Нате на 
сентандрејском тргу, могу набавити 
у просторијама Српског културног и 
документационог центра, у Нађмезе 
улици 49, у Будимпешти.

Добрила Боројевић

Уз мале измене, неколико дописаних строфа и 
посебан речник на крају књиге, љубитељима 
ћирилично-латиничне прозе и поезије Петра 

Милошевића, сада је поново доступно штиво о 
Сентандрејцима, који су „стојали на обали и гледали 
за лађом и шлеповима, док им се за леђима варош 

претварала у разгледницу”

П редстава која већ годинама пу-
ни београдско позориште „Сла-
вија” и обилази свет, гостовала 

је на сцени Српског позоришта, у Срп-
ском културном центру у Будимпе-
шти. Гостовање две врсне српске глу-
мице, текст о људским судбинама у 
време преживљавања на Балкану и 
смех као „уточиште нашег народа”, 
био је добар повод да гледалиште на 
сцени у Нађмезе улици буде испуње-
но, баш као што су биле и сцене мно-
гих градова на свим континентима на 
којима живе наши људи у дијаспори.

– Неки истину саопштавају вели-
ким речима, кроз сузе, а ја сам своје 
истине казала кроз смех. Своју суд-
бину тешко одвајамо од судбине зе-
мље којој припадамо – рекла нам је 
Љиљана Лашић, коју милиони гледа-
лаца памте као популарну Тину, из 
једне од најпопуларнијих ТВ серија 
РТС-а, „Позориште у кући”.

– Често сам са супругом 
долазила у Будимпешту, јер 
је ово град са огромном тра-
дицијом и културом. Све смо 
помно обилазили, а сада 
планирамо и нека нова путо-
вања – додаје глумица.

Друга Љиљана, коју уз 
многе друге бриљантне уло-
ге, публика памти и по улози 
Доли Бел у истоименом Ку-
стуричином филму, само је 
једном накратко боравила у 
мађарској престоници, када се у јед-
ној од филмских лабораторија разви-
јао нови филм.

– Право је задовољство што смо 
вечерас овде, захваљујући организа-
цији Српског позоришта у Мађарској 
и Српског културног и документаци-
оног центра. Будимпешту свакако 
морам поново посетити, а овога пута 
ћу имати прилику и задовољство да 

обиђем Сентандреју и то уз помоћ и 
стручно вођство оца Лазара Пајтића, 
који је помогао и око нашег доласка у 
Будимпешту. Представу „Слободне 
жене Балканске”, у режији Нађе Ја-
њетовић, публика је наградила бур-
ним аплаузом, а затим имала прилику 
и да се са изузетно срдачним и распо-
ложеним глумицама задржи у не-
формалном разговору, уз послужење 

и у пријатној атмосфери. Гостовање 
представе реализовали су, односно 
помогли: Српско позориште у Мађар-
ској, Културни и документациони 
центар Срба у Мађарској, квартовске 
српске самоуправе VI, XIII и XIX квар-
та, као и Будаерша, а међу спонзори-
ма су и апартмани „Guest Rest Studio 
Apartments” у Будимпешти.

Д. Б.

На прузи Београд-Бар, две жене живе судбине 
своје отаџбине. Шверцерка и патриота, свака 
са својом идејом, са својом муком, а обе су 

жене „од духа и срца”. У маестралним 
улогама нашле су се две познате и омиљене 
београдске глумице: Љиљана Благојевић и 
Љиљана Лашић, која је и ауторка текста

Гостујућа представа на сцени СПМ-а

Слободне жене Балканске
КУЛТУРА
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
11. јула 1844. – Рођен је Петар I Kарађорђе-

вић, краљ Србије (1903-1918) и краљ Kраљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца (1918-21). За кра-
ља Србије изабран је након мајског преврата 
1903. у којем су убијени краљ Александар Об-
реновић и краљица Драга Машин. Током вла-
давине, поштовао је Устав и парламентарну 
демократију, а у спољној политици ослањао 
се на Русију, као и на Француску и Енглеску.

11. јула 1982. – У Београду је умро југо-
словенски писац Мех-
мед-Меша Селимовић, 
члан Српске академије 
наука и уметности. После 
Другог светског рата био 
је директор драме На-
родног позоришта у Са-
рајеву, уметнички дирек-
тор „Босна-филма” и 
главни уредник „Свјетло-
сти” („Дервиш и смрт”, 
„Тврђава”, „Сјећања”).

13. јула 1878. – Завр-
шен је Берлински кон-
грес, на којем је ревиди-
ран Санстефански ми-
ровни уговор. Одлукама 
Берлинског конгреса Србији су прикључене 
ослобођене територије на југу, од којих су 
образовани Нишки, Пиротски, Топлички и 
Врањски округ, такође призната јој је потпуна 
сувереност.

13. јула 1943. – Четници су у Другом свет-
ском рату током битке на Сутјесци, у обрачу-
ну с партизанима код села Врбнице у фочан-
ском крају, заробили и убили писца Ивана Го-
рана Ковачића и професора Медицинског 
факултета у Београду др Симу Милошевића. 
Ковачић је аутор потресне поеме „Јама” о 
злочинима хрватских усташа над Србима, а 

Милошевић више радова из области парази-
тологије, микрологије и бактериологије.

14. јула 1902. – У Сарајеву је основано срп-
ско културно-просветно друштво „Просвјета”.

15. јула 1099. – Крсташи су у Првом крста-
шком рату освојили Јерусалим и разорили га. 
Град је после римског разарања 70. године 
обновио римски цар Хадријан и претворио га 
у римску војну колонију.

16. јула 1054. – Због сукоба око питања да 
ли римски папа има примат међу хришћан-
ским поглаварима, дошло је до раскола изме-
ђу римске и цариградске хришћанске цркве. 

Спор је касније довео до 
„велике шизме” и створе-
не су две цркве – источ-
ноправославна и западна 
римокатоличка.

16. јула 1858. – Рођен 
је српски војвода Петар 
Бојовић, чувени војсково-
ђа у ратовима 1912-18.

16. јула 1861. – Осно-
вано је Српско народно 
позориште у Новом Са-
ду.

16. јула 2000. – У Бу-
димпешти је умро песник 
Ђерђ Петри, један од нај-
познатијих мађарских 

дисидената за време комунистичког режима 
Јаноша Кадара.

17. јула 1928. – Умро је српски геолог и па-
леонтолог Светолик Радовановић, члан Срп-
ске краљевске академије, први министар при-
вреде у Србији (1904-05). Реформисао је срп-
ско рударско и шумарско законодавство, а 
1892. је, са геологом Јованом Жујовићем, 
основао Српско геолошко друштво.

17. јула 1946. – У Београду је погубљен 
Драгољуб Дража Михаиловић, генерал кра-
љевске југословенске војске и вођа четничког 
покрета у Другом светском рату.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

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

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

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

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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

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

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

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

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.terratravel.rs

Меша Селимовић

У тешким временима, 
кнегиња Љубица је 

умела да испољи личну 
храброст и срчаност, кад 

год је било потребно. 
Први пут је то показала 
када је, после пропасти 
Првог српског устанка, 

Милош хтео да је 
пошаље с децом и 

својом мајком у Црну 
Гору или Немачку

Љ убица је енергично одбила за-
хтев да напусти дом, говорећи: 
„…Жива нећу из свога завича-

ја, а мртву ме могу и пси изести…”.
Бежећи испред турске одмазде, 

Љубица је Милошевог момка, Марка 
Штитарца, заклела да њу, децу и све-
крву покоље, како не би пали у руке 
Турцима. Добро је знала коме је ово 
рекла: да је било потребно, Штитарац 
би то и учинио.

Многобројни су примери Љубичи-
не храбрости. Када је у боју на Љу-
бићу Милош узмакао пред Турцима и 
са саборцима дошао својој кући, а 
знајући да се у другим крајевима Ср-
бије воде жестоке борбе, рекла је: 
„Ето видите шта раде људи! А ви, шта 
сте учинили? Кецеље женске пашите, 
а ми жене да идемо да се бијемо.”

Уз храброст и одлучност, красила 
ју је и племенитост. Када је 1842. го-

дине у Београду умрла Ка-
рађорђева удовица Јелена, 
њена венчана кума, по Љуби-
чином налогу свечано је опо-
јана и саоницама пребачена 
у Тополу да се сахрани. Кне-
гиња је пратила покојницу 
до самога гроба и у Београд 
се вратила по завршетку 
свих погребних церемонија.

Кнегиња Љубица је имала 
још једну лепу особину: би-
ла је то огромна љубав пре-
ма свом народу и отаџбини. 
Стога није чудо што је на са-
мрти поручила Михаилу: 
„Сине, мајка те оставља у 
аманет народу твоме који је 
доказао да те љуби. Љуби, 
сине и ти свој народ више не-
го самог себе!”

Љубичин муж Милош Те-
одоровић Обреновић, буду-
ћи српски кнез, рођен је 
1780. године у селу Средња 
Добриња. Његова мајка Ви-
шња Урошевић из првог 
брака с Обреном Мартино-
вићем имала је троје деце: 
синове Милана и Јакова и 
кћер Стану. По Обреновој 
смрти преудала се за Тео-
дора – Тешу Михајловића, 
коме је то, такође, био други брак. 
Занимљив је податак да Милош, пр-
во Вишњино и Теодорово дете, ника-
да касније није помињао своју полу-

браћу по оцу – Радослава, Радоњу и 
Рада. Изгледа или да више нису били 
живи, или с њима није имао неке 
блиске везе.

Пошто је Теодор Михајло-
вић био веома сиромашан, 
Милош је још за његовог жи-
вота морао ићи у најам код 
имућнијих сељака. После 
очеве смрти, 1802. године, 
рад на туђим имањима био 
му је једини извор прихода. 
Извесно време радио је код 
зета Саве за кога је била 
удата његова сестра Стана. 
Али како је Сава био човек 
преке и тешке нарави, увек 
спреман за свађу и тучу, Ми-
лош га је оставио и отишао 
код полубрата Милана у 
Брусницу.

Из братове куће Милош се 
и оженио иако је Милан, у по-
четку, био против тога. Иза-
браница је била Љубица, кћер 
Марије и Радосава Вукомано-
вића. Касније је Милош при-
чао како су му, када је први 
пут видео девојку, „…на њој 
очи остале…” А први пут је 
видео када је с мајком на ре-
ци Дичини прала рубље:

„…Видевши мене обе иза-
ђоше из воде и спустише 
скуте док се ја не удаљим. Ја 
се изух, прегазих Дичину, па 
седох на брег обувати се. 

Знам да су ме обе клеле, јер сам се 
можда цео сахат обувао, само да ду-
же гледам девојку на којој ми, чиниш 
волико, баш осташе очи…”

Знамените жене српске (2)

Љубица одбијала да бежи пред Турцима

Кнегиња Љубица Обреновић са сином Миланом
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баштина

животни стил

Н ико од бранилаца Будима није 
ни помишљао на то да ће по па-
сјој жези хришћанске снаге кре-

нути у напад. Током дана, турски до-
боши два пута су алармирали. Оба пу-
та лажно. Када су се огласили и трећи 
пут, то више нико није узимао заозбиљ-
но. Штавише, ни Шрејеров бубањ није 
упућивао на то да ће ћесарска војска 
извршити напад. Овај тајновити добо-
шар увек је тамо ударао у добош ода-
кле се очекивао напад хришћанске вој-
ске. Турци су изненађено уочили да су 
топови одједном утихнули и да ћесар-
ски војници бесно већ кидишу на стр-
ме бедеме. Азапима се следила крв. 
Настаде паника. Јањичари су бацили у 
страну дрвене тањире и хватали се ја-
тагана. Турци су узалудно покушавали 
да се супротставе жестоком налету 
нападача. Плотун јањичара покосио је 
прве редове Бранденбуржа-
на, Шваба, Мађара и Швеђа-
на, међу њима и Бартоломеја 
Бату из Толеда, заједно са 
двадесеторицом шпанских 
мускетара и пуковником Спи-
нолом. Преживели су храбро 
кидисали на газије. У крвавом 
клању хришћанске чете су за-
носно хрлиле напред и десет-
ковале браниоце. Бранден-
буржани беху најжешћи. Тур-
ци су их звали „огњеним љу-
дима”. Спахије и азапи се све 
више повлачише. Ћесарови ју-
наци убрзо пређоше и преко 
зидина, прескакаше дубоке 
јендеке и ровове. Падају нај-
бољи. Потпуковник Микеле 
д’Асте, такође међу првима, 
погођен куршумима и оштри-
цом копља, паде ничице. По-

гибе и бранденбуршки пуковник Фриц-
шлер. Тешко рањеног Ференца Палфи-
ја, мађарски хусари једва су успели да 
извуку из стравичног покоља. Није би-
ло времена да се сабирају мртви и оса-
каћени. Одмах иза њих надирао је 

други талас. Лево и десно крило најзад 
се уједињује. Турци почеше да узмичу. 
Карло Лотариншки са Острогонске 
ронделе намрштено је надгледао ра-
звој битке. Захвати га необичан занос и 
ужитак. Све га је више напуштала 

стрепња, изгледало је да ће овога пута 
успети да заузме Будим. На северном 
делу тврђаве битка већ беше одлуче-
на. Победнички се вијорила свилена 
жута застава са двоглавим црним ор-
лом. Остаци спахија и азапа дадоше се 
у безглаво бекство. Тек су мањи буљу-
ци јањичара пружали незнатан отпор. 
Са њима су се обрачунавали Бранден-
буржани, Мађари и Срби. Није било 
милости. Настаде крвави пир. Укус по-
беде надвисио је страх. Лудачки, из-
безумљеним погледом, одлучно секо-
ше и черечише Турке. У близини Бечке 
капије, јањичари су се лавовски брани-
ли, а међу њима и седамдесетогоди-
шњи сребробради Абдурахманпаша. 
Предложише му да се повуче и да 

кришом напусти тврђаву. Аб-
дурахман их само ошину по-
гледом и исуканим јатаганом 
настави борбу.

Војници генерала Кроја све 
су више потискивали пашине 
газије. По будимским улица-
ма задихани и суманути, ви-
тлајући дугим сабљама, про-
тутњише бранденбуршки 
драгуни, швапски и шведски 
оклопници, мађарски и хрват-
ски хусари заједно са срп-
ским шајкашима. Тамо на тр-
гу, надомак Јеврејског сокака 
и Бечке капије, погибе Абду-
рахманпаша. Истога трена, 
команду преузе јањичарски 
ага Мехмед Исхакџалија, али 
ни он не за дуго. Тешко рањен 
паде у прашину. (…)

Драгомир Дујмов

Ослобођење Будима (24)

Укус победе надвисио је страх
Карло Лотариншки са Острогонске ронделе 

намрштено је надгледао развој битке. Захвати га 
необичан занос и ужитак. Све га је више напуштала 
стрепња, изгледало је да ће овога пута успети да 

заузме Будим. На северном делу тврђаве 
битка већ беше одлучена

И нформације које вам доноси-
мо не зна 95 одсто људи, а мо-
гу вам, и буквално, спасити жи-

вот. Тичу се предмета које свакоднев-
но користите и ситуација у којима се 
можете наћи, а да при томе не знате, 
како вам могу помоћи функције ва-
ше банковне картице, мобилног теле-
фона, аутомобила.

1. Ако вас икада лопов или неко 
други присили да подигнете но-
вац на банкомату

Унесите свој ПИН код наопако. Та-
ко, ако је ваш ПИН 1254, ви унесите 
4521. Банкомат ће вам дати ваш но-
вац, али ће то аутоматски препознати 
као позив упомоћ и алармираће по-
лицију, а да то лопов не зна. Та опци-
ја постоји на свим банкоматима, али 
многи људи то не знају.

2. Мобилни телефон као помоћ 
у ванредним ситуацијама

Мада звучи невероватно, али ваш 
мобилни телефон вам може спасити 
живот, или барем живце, у неким си-
туацијама, ево и како:

Како позвати хитну помоћ или по-
лицију, било где у свету? Јединствени 
број за ванредне ситуације који се са 
мобилног телефона може позвати 
било где у свету је 112. Уколико се на-
ђете изван сигнала ваше мреже, а у 
питању је ванредна ситуација, позо-
вите 112 и ваш телефон ће тражити 
било коју постојећу мрежу на месту 

где се налазите. Потом ћете на ди-
сплеју видети бројеве хитних служби 
за подручје у којем се налазите.

Занимљиво је: број 112 можете би-
рати чак и када је тастатура на ва-
шем телефону закључана. Пробајте и 
сами!

3. Ако су вам кључеви за даљин-
ско отварање аутомобила остали 
закључани у колима

Ово се многима од нас већ догоди-
ло, а постоји једноставан трик да ре-
шите проблем. Ако закључате кључ 
од аута у ауту, а резервни кључ има-
те код куће, урадите следеће: некога 
ко је у кући са вашег мобилног теле-
фона позовите на њен/његов мобил-
ни. Ваш мобилни држите 30-так цен-
тиметара од врата вашег аута. Особа 
у вашој кући треба да држи у руци 
кључ вашег аута близу свог мобилног 

телефона и да притисне дугме за от-
кључавање. Ваш ауто ће се отворити.

Удаљеност уопште није битна, ва-
жно је само да на мобилни позовете 
особу код које је резервни даљински 
кључ за отварање вашег аута.

4. Скривена резерва у батерији 
вашег мобилног телефона

Замислите да је батерија вашег мо-
билног при крају, потребан вам је те-
лефон, а пуњач није код вас. Нокиа те-
лефони имају могућност резервне 
снаге батерије. Да бисте је активира-
ли, укуцајте * 3 3 7 0 # и ваш телефон 
ће имати 50 одсто допуњену батерију. 
Телефон ће ову резерву надокнадити 
током следећег пуњења батерије.

5. Онемогућите коришћење мо-
билног телефона ако вам га неко 
украде

Прво морате знати серијски број 
вашег мобилног. Да бисте сазнали ко-
ји је то број, укуцајте * # 0 6 # и на 
дисплеју ће се појавити 15-цифрени 
број. Овај број је јединствен за ваш 
апарат. Запишите тај број и чувајте га 
на сигурном. Ако вам неко украде те-
лефон, позовите вашег оператера, из-
диктирајте серијски број и оператер 
ће моћи да блокира ваш телефон, ко-
ји ће бити потпуно бескористан чак и 
ако лопов промени сим-картицу. Иа-
ко вероватно нећете добити назад 
ваш телефон, барем ћете знати да 
крадљивац од њега нема користи. Ка-
да би сви овако поступали, даље кра-
ђе мобилних телефона не би имале 
сврхе. 

Сваком од нас се могу десити непријатности попут 
оних из овог чланка, али ретко ко зна прави „трик” 

како да се спаси у овим ситуацијама

Ово сигурно нисте знали

Пет детаља који вам могу олакшати живот
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невен Доживљаји бруцоша Српске гимназије „Никола Тесла”

Уживали у лепотама Естерхазијевог дворца и Шопрона
Ш колска екскурзија 9. разреда 

остаће свима у посебно ле-
пом сећању. Узбуђење је до-

стигло врхунац кад је освануо дуго 
ишчекивани четвртак. На челу са ра-
зредним старешинама деветих ра-
зреда, професоркама: Мирјаном Тра-
гор, Изабелом Данко и Вањом Прсто-
јевић, и домским старешинама Дра-
ганом Меселџијом и Мирославом 
Сребро, кренули смо из кишовите Пе-
ште на екскурзију у Шопрон, о којој 
ћемо још дуго причати. Током дана 
време се поправило, па се осећало 
добро расположење.

Велелепни дворац Естерхази у 
Фертеду је био наша прва станица. 
Пространо предворје се зеленило ис-
под великог неба. Као да смо се на-
шли у некој бајци из давних времена. 
Корак по корак, ходали смо кроз ра-
скошне собе дворца, које су нас оду-
шевиле различитим украсима и ша-
реним тапетама. У дворцу племени-
тих Естерхазија је преко четрдесет 
година живео и стварао чувени ком-
позитор Јозеф Хајдн.

Кратки летњи пљусак проломио се 
по нашем одласку из дворца и обеле-
жио ову посету.

Градишће. Живописан предео из-
међу Мађарске и Аустрије ограничен 
варошицама био је рај за очи. Након 
кратког предаха на обали Нежидер-
ског или Ферте језера, најзад смо 
стигли у хотел „Сијеста” у шуми, у за-
леђу Шопрона. Остатак дана смо 

провели уживајући у слободним ак-
тивностима и дружењу на базенима, 
у природи и чистом ваздуху који су 
били на дохват руке.

Свеж јутарњи поветарац праћен 
злоћудним облацима пратио нас је 
до центра Шопрона. Кривудаве улице 

су нас водиле кроз овај средњовеков-
ни град и причале своју причу.

Шопрон је град у западној Мађар-
ској, на свега неколико километара 

од границе са Аустријом. То је нека-
дашње управно седиште историјске 
покрајине Градишће, која се данас ве-

ћим делом налази у Аустрији. Шо-
прон се налази на самом западу Ма-
ђарске, у „џепу” државе, са три стра-
не окруженом Аустријом. Од Будим-
пеште је удаљен 210 километара, а 
од Беча свега 75 километара.

Град се налази на крајњем западу 
Мађарске, на месту где се Панонска 
низија брежуљкасто издиже ка Алпи-
ма. Надморска висина града је око 
220 метара, а у близни града налази 
се Нежидерско језеро.

Шопрон је добио назив „град вер-
ности” због плебисцита који је одр-
жан после Првог рата. Испрва је Шо-
прон, са већинским немачким станов-
ништвом, био припојен Аустрији. Но, 
после плебисцита 1921. године враћен 
је Мађарској.

Ватрогасни торањ је неизоставни 
део панораме овог града, који нас је 
одушевљавао у сваком погледу. Пре 
нашег одласка даље, из града смо ис-
праћени весељем тек венчаног пара 
који се возио аутомобилом.

До нашег следећег, и у исто време 
последњег одредишта, водили су нас 
аустријски путеви. Кисег је мало ме-
сто са бројним знаменитостима. Хр-
ватски племић родом из Сења, барон 
Никола Јуришић, начинио је велики 
подвиг и победом над Турцима ушао 
у легенду. Седам стотина хришћана 
успело је тада да одбрани Кисег од 
сто четрдесет хиљада муслиманских 
нападача. Данас успомену на њега 

чува трг са његовим именом и споме-
ником. Променада од сиве калдрме и 
трг са велелепном катедралом су 
нам пружили право место за ужива-
ње и сређивање утисака пред повра-
так. У Будимпешту смо се вратили 
уморни, али задовољни. Путовање 
нас је зближило и обогатило једним 
лепим и поучним искуством, а то и је-
сте суштина оваквих путовања.

Василије Мићић, 9-б

Градишће – живописан предео између Мађарске и 
Аустрије, омеђен варошицама, био је рај за очи. 

Велелепни дворац Естерхази у Фертеду је био наша 
прва станица. Кривудаве улице су нас водиле кроз 
средњовековни град Шопрон и причале своју причу

ДОМ КОМПОЗИТОРА 
ЈОЗЕФА ХАЈДНА

На дворцу Естерхази су при-
метне неокласичне интервенције, 
што је последица радова с почет-
ка XIX столећа. Никола Други 
Естерхази желео је да преуреди 
део палате, али и изгради понеку 
нову грађевину. Радови су потра-
јали од 1803. до 1809, када их је 
зауставила француска опсада то-
ком Наполеонових ратова. Тиме је 
уједно завршено раздобље већих 
захвата на дворцу, тако да на ње-
му касније није било значајнијих 
промена.

У складу с угледом и богат-
ством породице Естерхази, уну-
трашњост дворца раскошно је 
уређена, а посебно се истиче 
Хајднова дворана. Ради се о кон-
цертној дворани сјајне акустике, 
изграђене током владавине Пала 
Првог и радова од 1663. до 1672. 
Током Хајдновог рада на двору 
Естерхазијевих, бројна су његова 
дела извођена у том простору, па 
је касније дворана добила назив 
по том славном композитору.

ДВОРАЦ – СВЕДОК ИСТОРИЈЕ
Дворац Естерхази је изграђен у XIII веку, када је био заправо релатив-

но скромна палата. Године 1364. преузима га породица Kанижаи, која се-
дам година касније добија дозволу за утврђивање дворца и подизање 
градских зидина.

Већих промена након тога није било до 1649. године и преласка двор-
ца у власништво породице Естерхази. Године 1652. вођство породице 
преузима Пал Први Естерхази и 1663. креће с великим променама на 
средњовековном дворцу. Пал Први је желео раскошно седиште за једну 
од најмоћнијих великашких породица тадашње Европе.

У том је раздобљу дворац добио данашње барокне обрисе, али је за-
нимљиво да су боје биле потпуно другачије. Наиме, прочеље је било бе-
ло, плаво, ружичасто и сиво, а тек је у XIX веку обојено у жуту боју.

Некадашње коњушнице изграђене су крајем XVIII века и налазе се на-
супрот самом дворцу. Два жута симетрична крила с упечатљивим то-
сканским стубовима одлично се стапају с дворцем насупрот њих и чине 
складан комплекс.
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ИНФО СЕРВИС

ПОНУДА ПОСЛА
Ресторану „Yu Grill Szerb Étterem”

потребни конобари и раднице у кухињи.
Информације на телефон:

+36 20 921 8890
1092 Будимпешта, Ráday u. 61

Сегединска српска православна црквена општина и 
Сегединска месна српска заједница организују

ПУТОВАЊЕ У ГРАБОВАЦ
на прославу Петровдана

12. јула 2015.
Пријављивање за путовање врши се уплатом учешћа 
у износу од 2000 форинти, код оца Павла Каплана 

(тел: +36 30 484 8778)
Срдачно очекујемо све заинтересоване!

ФЕСТИВАЛ РИБЉЕ ЧОРБЕ У БАЈИ
Од 9. до 12. јула 2015.

Организатори припремају богат културно-забавни 
програм на Главном тргу

10. јула од 20.00 ч. – концерт Оркестра Бобана
и Марка Марковићa

Српско позориште у Мађарској и село Ловра организују 
манифестацију:

ДАНИ КУЛТУРЕ И ПОЗОРИШТА 
У ЛОВРИ

Од 10. до 19. јула 2015.

ПРОГРАМ:

10. јул (петак) у 19.00 ч.
ВИНО И ПОЗОРИШТЕ

Михаљ Бабић: „Књига Јоне”,
позоришна представа и винска дегустација

Играју: Тамаш Дужи – винар године 2014. у Мађарској,
Иштван Мико – драмски уметник, добитник награде 

„Мари Јасаи”, Клари Варга, Милан Рус, Калман Шуха у 
пратњи оркестра „Трицикл”

Карте се могу резервисати на телефон +36 30 989 4783 и 
купити у просторијама Српског позоришта у Мађарској, 

у Будимпешти, Nagymező u. 49. Цена: 2000 фт


16. јул (четвртак) у 20.30 ч.
1. генерална проба
ИМРЕ КАЛМАН:

КНЕГИЊА ЧАРДАША – 100. ОПЕРЕТА

Играју: Даринка Орчик, Марко Ембер, Стипан Ђурић, 
Бранка Башић, Ратко Краљевић, Митар Кркељић, 

Бранимир Ђорђев, Золтан Карачоњи, Марица Мандић, 
Моника Тот, Јована Вечић, Биљана Сабо, Богдан Сабо, 

Дејан Дујмов, Тома Принц
Оркестар: Милан Рус, Никола Јарамазовић, Михаљ Ђерђ

Декор: Тибор Прагаи
Техника: Марко Рус, Богдан Сабо

Кореографија: Моника Тот
Асистент режије: Катарина Павловић-Бачи

Режија: Милан Рус


17. јул (петак) у 20.30 ч.
2. генерална проба


18. јул (субота) у 19.30 ч.

МУЗЕЈ ЕСТРАДЕ
Свира оркестар „СЕЛО”

Солисти: Никола Скорић, Бранка Башић, Ратко Краљевић, 
Бранимир Ђорђев

затим игранка и дегустација кулинарских специјалитета


19. јул (недеља) у 11.00 ч.
СЕДАМ ЈУНАШТАВА

(A hétpróba)
дечја представа на мађарском језику

Играју: Ласло Пелшеци, Андреа Менцел,
Јанош Тимко

Сценски покрет: Александра Барта
Декор: Силард Рес
Костим: Ленке Киш

Режија: Ишван Туњоги


19. јул (недеља) у 18.00 ч.
ВЕЧЕ КАТАЛИН КАРАДИ

(Idegenben keserűbb a sírás…)
Музичка дуо драма на мађарском језику о животу 

познате мађарске глумице
Улогу Каталин Каради игра Клари Варга

Написао, режирао, свира на танго хармоници и игра 
улогу официра: Милан Рус

За представе које ће се одржати 16, 17, 18. и 19. јула, 
карте могу да се купе на лицу места

Сегединска српска самоуправа и Сегединска српска 
месна заједница организују

ПУТОВАЊЕ ПОВОДОМ 
200 ГОДИНА ОД ИЗБИЈАЊА ДРУГОГ 

СРПСКОГ УСТАНКА
Од 2. до 6. септембра 2015.

1. дан: СЕГЕДИН – ЗЛАТИБОР
Полазак из Сегедина у раним јутарњим часовима. У 

Београду се групи придружује стручни водич. Наставак 
путовања у Горњи Милановац. Одлазак у Таково и обила-
зак споменика везаних за Други српски устанак: црква 
брвнара, музеј, Таковски грм, спомен обележје Милошу 
Обреновићу. Наставак путовања за Златибор. Смештај у 
хотел, вечера, ноћење.

2. дан: ЗЛАТИБОР – ОСТРОГ
Доручак. Полазак са Златибора за Пљевље. Обилазак 

манастира Свете Тројице. Наставак путовања до мана-
стира Острог. Обилазак комплекса горњег манастира и 
целивање моштију Светог Василија Острошког. Слободно 
време. Присуствовање вечерњој служби. Обилазак ком-
плекса доњег манастира. Смештај у бунгалове и собе у 
насељу Колиба у Богетићима. Вечера, ноћење.

3. дан: ОСТРОГ – ЗЛАТИБОР
Доручак. Полазак за Златибор. Обилазак манастира 

Морача и Милешева. Долазак на Златибор у вечерњим ча-
совима. Смештај у хотел, вечера, ноћење.

4. дан: ЗЛАТИБОР – ОВЧАР БАЊА
Доручак. Наставак путовања у Чачак. Обилазак Бого-

родичине цркве у Чачку и Народног музеја. Одлазак на 
брдо Љубић. Обилазак споменика посвећеног устаници-
ма и Танаску Рајићу. Одлазак у Овчарско-кабларску кли-
суру и обилазак манастира Преображење, Благовеште-
ње… Смештај у хотел. Вечера, ноћење.

5. дан: ОВЧАР БАЊА – БУДИМПЕШТА
Доручак. Полазак за Београд. Обилазак Храма Светог 

Саве. Наставак путовања за Сегедин.

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 165 евра по особи
Аранжман обухвата: смештај на бази полупансиона по 

програму – Хотел „Чигота” на Златибору, етно село Коли-
бе у Богетићима, хотел „Дом” у Овчар Бањи, улазнице за 
све посете, услуге стручног водича и трошкове организа-
ције путовања.

Калкулација је извршена на бази путовања за 20 осо-
ба. Пријаве очекујемо до 31. јула 2015. године, због ре-
зервације смештаја на одређеним локацијама.

Контакт телефони за пријаве и информације: +36 70 
234 3235 (Јелена Фаркаш-Сеја); +36 70 451 4234 (Боривој 
Рус); +36 30 506 3144 (Борис Бекић) 

ВЕРОНАУЧНИ КАМП
Вашархељ, од 13. до 19. јула 2015.

Долазак деце очекује се 13. јула (у понедељак) у пансион 
„Кенгуру” од 10 до 12 часова, а одлазак у недељу 19. јула  

после ручка (12 часова).
Деца са собом треба да понесу мајице са натписом 

„Веронаучни камп”.
Адреса:

Kenguru Panzio,
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 78

СЛУЖБА У ДУНАФЕЛДВАРУ
После више деценија, у Дунафелдвару ће, у српској 

православној цркви, поново замирисати тамјан и горети 
кандило. На дан Св. ап. Петра и Павла 12. јула 2015. служи-
ће се вечерња молитва у 16.00 часова и биће уприличен 
чин освећења кољива и резања славског колача.

Организатори вас срдачно очекују!

ХРАМОВНА СЛАВА У КАЛАЗУ
Дођите да заједно прославимо славу српске цркве у 

Калазу, Светог архангела Гаврила,
у недељу 26. јула 2015. године!

Литургија почиње у 10.00, а вечерње у 16.00 часова. 
После резања славског колача, следе забавно поподне и 
вече у црквеној порти. Госте ће забављати Тамбурашки 

оркестар са Мајкиног салаша из Суботице.
Улаз је бесплатан!

Информације
за рубрику „Инфо” шаљите

на адресу:
info.snnovine@freemail.hu
Телефон: +36 30 273 3399
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IX Фестивал тамбураша

Српске ноте украсиле фестивал у Мохачу

Популарна манифестација на југу Мађарске

Шумадија и Лесковац на Фестивалу руже у Сиригу

С едамнаести по реду Фестивал 
руже у Сиригу одржан је од 19. 
до 21. јуна ове године. Органи-

затори ове традиционалне приредбе 
побринули су се да тродневни про-
грам буде садржајан и проткан ра-
зличитим занимљивостима везаним 
за ружу. Више десетина хиљада посе-
тилаца учествовало је на овој мани-
фестацији, а приређен је и дефиле 
кочија, ружама украшених олдтајме-
ра, али и камиона.

Свечана поворка прошла је кроз 
место, а руже су нуђене свима онима 
који су дошли да заједно са Сирижа-
нима прославе празник овога цвета. 
Организоване су изложбе и сајам ру-
жа, које су пратили културно-забав-
ни догађаји. У оквиру фестивала иза-
брани су принц и принцеза. На Тргу 
ружа је наступало Културно-умет-
ничко друштво „Банат” из Деске. Од-
расли и дечја група су извели игре из 

околине Лесковца, Вла-
дичиног Хана и Шума-
дије, а пажњу посетила-
ца је привукао и музич-
ки блок.

Током манифестаци-
је многобројни туристи 
су имали прилику да 
погледају и месни срп-
ски православни храм. У 
древној светињи, посве-
ћеној Малој Госпојини, 
све заинтересоване су 
дочекивали мештанин 
Милан Владисављев, и 
сам узгајивач ружа, и 

његова сестра Славна Владисављев 
Петров.

Светињу је посетио и Ото Беркеши, 
члан Скупштине града Сегедина и за-
ступник Сирижана у представничком 
телу овог насеља. Цркву 
су обишли и многи гра-
ђани Сирига који никада 
до тада нису закорачили 
у наш храм.

Тродневна приредба 
протекла је у знаку 
истицања лепоте ружа, 
а лепа традиција, како 
обећавају организато-
ри, биће настављена у 
Сиригу и догодине.



И наче, одавно је 
познато да чај од 
осушених латица 

руже чисти крв и јетру, 
јача нерве, срце, органе 

за варење, освежава 
уморно тело и има дру-
га благотворна свој-
ства. Лековитост овог 
цвета описана је још у 
старим кинеским и еги-
патским записима, али, 
тек када су је у сред-
њем веку, из Персије, 
Римљани донели у 
Европу, ружа је поста-
ла цењена као биљка 
које може да лечи. На-
родна медицина је у 
ружи видела добар лек 
за многе тегобе, јер је 
одличан извор витами-
на А, Б 3, Ц, Д и Е, а ње-
не латице садрже етерична уља, та-
нине, шећер, лимунску и винску ки-
селину и низ ароматичних састојака. 
Плод дивље руже користи се против 
инфекција бешике.

Руже које се узгајају у здравствене 
и козметичке сврхе не смеју се ђу-
брити вештачким ђубривом нити пр-
скати пестицидима. Цветови се беру 
када је суво и топло време, од апри-
ла до касне јесени.

Чај од осушених латица руже та-
кође помаже излечењу од жутице, 
несвестице, главобоље, несанице. Ру-
жин чај је одлично средство ако вас 
боли грло или су вам упаљене гласне 
жице, као и за испирање усне дупље 
уколико имате гљивичну инфекцију.

Ружа се користи у козметици, аро-
матерапији и у производњи парфема, 
а нарочито за негу коже лица. Уколи-
ко је масно или склоно акнама, пре-
поручљиво је лице свакодневно маза-
ти ружином водицом, која се прави 
тако што се шаргарепа исецкана на 
колутове, неколико листова нане и 
латице од 5-6 већих ружа кувају у 
литри воде, па прохлађена и проце-
ђена течност сипа у мање флаше и 
чува на хладном месту.

Ружина ракија се, пак, користи за 
масажу, а благотворно делује на ис-
перутану и кожу прекривену акнама, 
косу склону перути. Такође, препо-
ручљива је код уганућа и реуматских 
болова. Уљем од руже је препоруч-
љиво мазати опекотине, ране које те-
шко зацељују, прозеблине и испуцалу 
кожу.

П. М.

Сирижани су и ове године свечано прославили 
празник руже, која се у њиховом крају вековима 
узгаја. Фестивалска манифестација сваке године 

популарише ову украсну и лековиту биљку не само 
у Мађарској, већ и ван њених граница

У великој дворани 
Уметничке школе „Лајош 

Шнејдер” у Мохачу, 
публика је уживала у 

музицирању девет 
тамбурашких оркестара, 

међу којима су били и 
гостујући „Потиски 

тамбураши” из Кањиже 
у Србији

Н акон поздравних речи замени-
ка градоначелника Арона Чер-
дија, музичари из Кањиже, 

предвођени Жарком Павловом, још 
једном су се успешно представили на 
овој културно-забавној манифеста-
цији. Њихов тамбурашки састав осно-
ван је 2011. године и чине га провере-
ни мајстори тамбурице и других ин-

струмената. Шаролики репертоар 
представио је читаву Војводину, а му-
зичари су извели буњевачку, српску, 

румунску и једну мађарску компози-
цију.

Избор је био примерен, што је пу-

блика умела да награди аплаузима. 
Гледаоци су топло поздравили и оста-
ле учеснике програма – младе там-
бураше из Мохача, као и оркестре: 
„Бачка”, „Дунавкиње”, „Четири Бошња-
ка”, „Покладе”, „Бисерница” и Мађар-
ски национални цигански тамбурашки 
оркестар из Мохача и околине.

Фестивал у Мохачу је доказао да 
се тамбурашка музика негује, а право 
је задовољство било поздравити мла-
де српске музичаре међу учесници-
ма. У публици је било много наших 
сународника, а међу њима и чланови 
месног Српског клуба, на челу са Зо-
рицом Степанов, председницом Срп-
ске читаонице. Сви они су пре фести-
вала боравили у Млину „Св. Николе”, 
где их је угостио власник Норберт 
Бугарски, а потом их је пут водио на 
културно-забавну манифестацију, 
која ће догодине прославити десето-
годишњи јубилеј.

П. М.


	s01
	s02
	s03
	s04
	s05
	s06
	s07
	s08
	s09
	s10
	s11
	s12

