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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Ч етвртог августа 1995. године 
оружане снаге Републике Хр-
ватске (ХВ), у садејству са сна-

гама Хрватског већа одбране (ХВО) и 
Армије БиХ (АБиХ), извршиле су агре-
сију на северну Далмацију, Лику, Кор-
дун и Банију, односно на Српску ау-
тономну област Крајина, у саставу 
тадашње Републике Српске Крајине.

Агресија је извршена упркос чиње-
ницама да је та област била под за-
штитом УН-а, под називом сектори 
„Југ” и „Север” и да су представници 
Републике Српске Крајине дан пре у 
Женеви и Београду прихватили пре-
длог Међународне заједнице о мир-
ном решењу сукоба.

Против крајишких Срба (око 
230.000 житеља са око 30.000 војника) 
ангажовано је око 200.000 војника, од 
којих је директно у операцији уче-
ствовало 138.500 припадника Хрват-
ске Војске, МУП-а и Хрватског већа 
одбране.

За неколико дана неравноправне 
борбе сломљен је отпор Српске вој-
ске Крајине (СВК). Народ западне 
Крајине, њих више од 220.000, креће 
у повлачење на исток, у правцу Репу-
блике Српске (БиХ) и Србије.

Од 2014. године Србија и Република 
Српска заједнички обележавају годи-
шњице страдања српског народа у 
Другом светском рату и у хрватској 
војној операцији „Олуја”. Годишњицу 
„Олује”, која се у Хрватској просла-
вља као велики празник, ми обележа-
вамо као Дан сећања на страдале и 

прогнане Србе у оружаној акцији 
„Олуја”.

Тренутно се на листи погинулих и 
несталих Срба у „Олуји” води 1.852 
лица. Материјална штета настала 
„Олујом” је несагледива: 13.000 обје-
ката уништено, 352 трговинске радње 
уништене, 25.000 кућа уништено, 410 
радњи уништено, 78 цркава уништено, 
96 музеја уништено, 181 гробље уни-
штено, 920 споменика уништено, 52 
дома здравља уништено, сви инду-
стријски погони уништени.

По питању демографске структуре 
након акције „Олуја”, износим пода-
так да је према попису из 1991. у Ре-
публици Хрватској живело 581.663 Ср-
ба (12,2% укупног становништва), док 
је попис из 2011. године, показао да у 
Хрватској има 186.633 Срба (4,36% од 
укупног становништва). Након гра-
ђанског рата и масовног егзодуса 
српског народа, број Срба је пао за 
2/3. Срби, дакле, данас у већем броју 
у Хрватској живе на подручјима која 
нису била захваћена операцијом 
„Олуја”.

Данас готово нико у Европи и све-
ту не говори о геноциду над српским 
народом на тлу нацистичке твореви-
не Независне Државе Хрватске у Дру-
гом светском рату, a стравична прича 
о концентрационом логору Јасеновац 
обавијена је велом ћутања. Злочини 
над српским народом на крају XX ве-
ка не могу се посматрати ван контек-
ста злочина и геноцида из периода 
Другог светског рата.

„Олуја" је један од највећих злочи-
на етничког чишћења у свету после 
Другог светског рата, са више од 
220.000 протераних. 

Иако Хрватска поседује задовоља-
вајући мањински правни оквир, у 
пракси постоје многобројне опструк-
ције у остваривању уставом и закони-
ма гарантованих права. Напомињемо 
да случајеви говора мржње, историј-
ског ревизионизма, дискриминације 
српског народа, те физичко насиље и 
оштећење имовине које директно 
утиче на економску одрживост, по-
себно у повратничким срединама, у 
пракси континуирано доприносе 
угрожености права на слободно из-
јашњавање о националној припадно-
сти, као једном од основних мањин-
ских начела.

Отворена питања су и даље нео-
стварена стечена права (пребивали-
ште, стамбено збрињавање, девизна 
штедња, пензије, имовина), економска 
(не)одрживост, Срби у сеоским сре-

динама се суочавају са недостатком 
основне инфраструктуре (струја, пут-
на мрежа, водовод); дискриминација 
при запошљавању присутна је на 
свим нивоима, a посебно је значајна 
под-заступљеност запослених Срба у 
телима државне управе, правосуђу, 
полицији; присутне су константне оп-
струкције примене права на службе-
ну употребу језика и писма, а изрази-
то у срединама где је присутан и нај-
већи број Срба. 

Желим да нагласим да ће се Срби-
ја одлучно борити против ћутања о 
српским жртвама, али да никада не-
ће позивати на нове сукобе, јер жели 
да се развија у сарадњи са свима у 
региону, жели помирење и мир, до-
бросуседске односе са комшијама у 
региону који су засновани на међу-
собном уважавању и поштовању свих 
жртава ратова који су се одиграли у 
последњој деценији двадесетог века, 
без обзира којој нацији те жртве при-
падале. 

Иван Тодоров, амбасадор Србије у Мађарској
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Зашто Срби тугују док Хрватска слави

„Мађарска је истрајна и заузима 
чврст став у томе да Србију треба 
примити у ЕУ, јер би то била пред-
ност за обе стране. Из угла Мађарске, 
најважније питање је поштовање 
права Мађара који живе ван Мађар-
ске, у суседним земљама и заступље-
ност њихових интереса. Ми смо за-
довољни тренутним резултатима, јер 
је свеобухватан оквир успостављен”, 
рекао је Атила Пинтер у интервјуу за 
РТВ.

Задовољан је што за решавање не-
сугласица у билатералним односима 
никада до сада није било потребно 
посредовање треће стране и што је 
положај Мађара у Србији у складу 
са међунарoдним стандардима.

„Употреба језика, подршка обра-
зовању на мађарском језику и рад 

Националног савета су на врхунском 
нивоу”, рекао је амбасадор. 

Став званичне Мађарске политике 
је да, уз помоћ политичке подршке, 
омогући останак у домовини и олак-
шава контакте са матицом кроз омо-
гућавање стицањa двојног држављан-
ства грађанима чији су преци Мађа-
ри, који се тако изјашњавају или 
говоре мађарски језик, истиче амба-
садор Пинтер. Он каже да се захва-
љујући активностима Фондације 
„Просперитате”, већ пет година ради 
на финансијској подршци Мађари-
ма у Војводини и да је влада у Будим-
пешти захвална српској Влади за по-
моћ на овом пројекту.

„У области инфраструктуре у току 
је најважнији пројекат изградње же-
лезничке пруге Будимпешта-Београд. 

Радови на српској страни добро на-
предују и надам се да би ускоро мо-
гли да почну и на мађарској деоници, 

у нади да би се посао могао заврши-
ти до 2025. године”, каже мађарски 
амбасадор. 

Атила Пинтер, амбасадор Мађарске у Србији: 

Положај војвођанских Мађара на врхунском нивоу
Амбасадор Пинтер каже да је задовољан колектив-

ним положајем Мађара у Србији и истиче да Будимпе-
шта тежи њиховом останку у Војводини.

Атила Пинтер

Аутор чланка



 

Будимпешта, 12. август 2021. 3 

П ред Градском кућом и Кан-
целаријом за народности и 
цивилне организације при-

редбу је 16. јула отворио дует Круно-
слав Кића Агатић – Золтан Балог, по-
том се поздравним речима присутни-
ма, међу којима је био и заменик 
градоначелника Печуја Габор Заг, 
обратио Радован Горјанац, председ-
ник Самоуправе Срба у Печују. Он је 
потом реч предао Иштвану Ауту, са-

ветнику за народности 
при Локалној самоупра-
ви града Печуја који је 
изразио своје задовољ-
ство због серије пред-
стављања народности.

„Иако на овом месту 
тек неколико месеци 
функционишемо, ипак, 
већ другу изложбу отва-
рамо на овој локацији. 
Прошлог месеца се 
представила јерменска 
народност, а овом при-
ликом имамо ту част да 
отворимо изванредну 
фото-изложбу о барањ-
ским  црквама, аутора 
Стевана Поповића. Кан-
целарија за народности 
и цивилне организације, 
осим што свакодневно 
подржава рад бираних 

тела народности, пружа им и могућ-
ност представљања.  Сматрамо ва-
жним да и на овакав начин потпома-
жемо културу националних и етнич-
ких мањина, односно, да већински 
живаљ боље упознамо са животом 
народности!”, рекао је Иштван Аут, 
након којег је о фото-изложби о срп-
ским  црквама у Барањи, аутора Сте-
вана Поповића говорио његов брат 
Ђура Поповић, бивши потпредседник 

Уреда за националне и етничке ма-
њине у Мађарској.

    У свом говору, одржаном на ма-
ђарском језику, Поповић је подсетио 
да је изложба први пут била предста-
вљена 6. новембра 2008. године у Ет-
нографском музеју у Печују, а затим 
наставио: 

- Стева, како су га сви познавали 
како у кругу новинара, тако и широм 
земље, па и преко граница, већ од ра-
ног детињства испољавао је љубав 
према фотографисању. И касније, ка-
да је већ радио као новинар, уредник 
у Мађарској телевизији, увек је са со-
бом носио фото-апарат и бележио 
најважније детаље, збивања, људе, цр-
кве, зграде, надгробне споменике, ве-
зане за Србе у Мађарској. Сведочења 
о српској заједници у Мађарској није 
припремао само за телевизијске еми-
сије на српскохрватском, а касније на 
српском језику, него је сматрао ва-
жним да својим фото-апаратом ове-
ковечи све. Тако је настала и ова збир-
ка, поставка, која се налази у малој 
сали иза мојих леђа. 

У наставку свог говора, Ђура Попо-
вић је присутне упознао са кратким 
историјатом Срба у Мађарској, дог-
матским и обредним питањима, уче-
њима Српске православне цркве, све-
тосавске српске православне вере, 
дао је и приказ српских православ-
них цркава с посебним освртом на 
светиње у Барањи међу којима су, на-
жалост, многе и порушене. 

    И док су Крунослав Кића Агатић 
и Золтан Балог свирали пред Град-
ском кућом, у малој сали Канцелари-
је за народности и цивилне органи-
зације публика је имала прилику да 
се диви српским православним хра-
мовима у Жупанији Барањи, на фо-

тографијама Стевана Поповића, који 
је преминуо 2011. године.

Успут су домаћини – Радован Гор-
јанац, др Милица Павлов и Стеван 
Кашанин, чланови Печујске српске 
самоуправе, делили славски колач и 
кољиво и присутнима представили 
неколико издања која сведоче о срп-
ској култури. За њихово промовисање 
је својевремено много тога учинио и 
Стеван Поповић. 

- Слике које су овде изложене го-
воре о Стевином саосећању према 
људима који су саградили те цркве и 
који више нису међу живима, а у по-
јединим местима су чак нестала и 
гробља – рекао нам је Ђура Поповић.  

Радован Горјанац каже да је задо-
вољан овим представљањем;

- Иако нас је било у скромнијем 
броју, ипак, мислим да смо достојно 
промовисали делић српске културе. 
Наравно, овим неће се окончати 
представљање српске културне ба-
штине, јер већ у септембру, у оквиру 
„Дана наслеђа у Печују”, на отворе-
ном простору планирамо да одржи-
мо српску плесачницу – најавио је 
наш саговорник.

П. М.

ДРУШТВО

Фото-изложба Стевана Поповића  
у Канцеларији за народности

После Јермена, у новоотвореним просторијама намење-
ним народностима и цивилним организацијама у Печују, 
представила се и тамошња српска заједница. Месна Српска 
самоуправа предвођена Радованом Горјанцем, приредила је 
изложбу о српским православним црквама у Жупанији Бара-
ња, аутора Стевана Поповића и пригодни, кратки концерт 
хармоникаша Крунослава Киће Аагатића.

Програм Српске самоуправе у Печују

Д елегација Сомбора је топло при-
мљена од стране домаћина у Ба-
ји, градоначелнице Кларе Њи-

рати, њеног заменика Миклоша Хај-
дуа и саветнице за прекограничне 
међународне односе Розалије Преј-
нингер, који су 26. јуна боравили у 
Сомбору и учествовали на традици-
оналној манифестацији „Сомборски 
котлић”.

Током вечери, пригодне забаве су 
одржане у бајском Туристичком и ин-
формативном центру, а руководиоци 
братских градова укратко су се освр-
нули на важност оживљавања сарад-
ње, у којој је застој проузроковала 
пандемија. Пажња је била посвећена 

и предстојећим прекограничним про-
јектима и другим актуелним питањи-
ма, везаним за унапређење и развој 
сарадње Баје и Сомбора.

Посебно радује чињеница да је до-
шло и до успостављања контаката из-
међу Атиле Прибиле и чланова Срп-
ске самоуправе Баје (ССБ). Марко Чи-
лић, председник, Јозо Балатинац, 
потпредседник и Тихомир Тибор Ба-
рабаш, члан ССБ-а, свог госта из Ср-
бије замолили су да приликом дола-
ска Сомбораца у Бају посете и мало-
бројну српску заједницу у граду на 
обали Шугавице. Они су, такође, за-
тражили помоћ у посредовању и ус-
постављању контаката, тачније, у об-

нови сарадње са 
Српском читаони-
цом у Сомбору.

Разговори су, 
према оцени до-
маћина и гостију, 
били корисни, а ве-
сеље у склопу „Фи-
шијаде”, на свим 
локацијама града, 
потрајало је до ра-
них јутарњих часо-
ва. Било је и кул-
турно-забавних 
програма. На Пе-
тефијевом острву 
могао се чути и ју-
жнословенски на-
родни мелос, јер је 
захваљујући Орке-
стру „Zanthowerkli” 
из Сантова одржа-
на јужнословен-
ска плесачница. 
Бајци се надају да 

ће се догодине све вратити у норма-
лу и да ће свој Фестивал рибље чорбе 
моћи да приреде онако како су то 
чинили ранијих година, уз присуство 
више десетина хиљада људи.

П. М.
Делегација града Сомбора посетила Бају 

Позив да присуствују овогодишњем Фестивалу рибље 
чорбе - популарној Фишијади у Баји, упућен је и руково-
диоцима побратимског Сомбора, па је из тог града до-
путовала трочлана делегација, предвођена Атилом При-
билом, помоћником градоначелника. 

Гастрономско-забавна манифестација повезује суседе

Изложбу је отворио Ђура Поповић
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Ф естивал су 25. јула краћим 
говорима отворили Зорица 
Јурковић Ембер, директор 

„Српског венца” и Милан Рус, дирек-
тор Српског позоришта у Мађарској. 
Традиционално, уприличене су биле 
две изложбене поставке - изложба 
СПМ-а, под називом „Били су нам го-
сти у Ловри” и поставка „Српског вен-
ца”, названа „Стара Ловра”.

Поздрављајући присутне, Милан 
Рус се присетио првих летњих ло-
вранских игара, одржаних 1999. годи-
не и тадашње представе, Стриндбер-
гове „Госпођице Јулије”, која је девет 
пута извођена пред многобројном 
публиком.

- Од тада, скоро без прекида, саста-
јемо се и играмо у Ловри свакога ле-
та, у организацији Српског позоришта 
у Мађарској и Самоуправе села Ло-
вре. Од прошле године се у организа-
цију укључио и Културни и медијски 
центар „Српски венац”. Када сам кон-
курисао за функцију директора СПМ, 
представник власника градоначел-
ник Ловре, Ђуро Богдан, један од мно-
гих услова које ми је поставио био је 
да се летњи фестивали не прекидају. 
Господине градоначелниче, јављам 

Вам да се фестивал наставља!”, рекао 
је Милан Рус. 

Зорица Јурковић Ембер је присут-
нима пожелела добродошлицу и до-
бру забаву, најављујући најновију пре-
мијеру представе Мирка Митра Кр-
кељића, под називом „Ловранска 
бучура”, која је отворила фестивал. 
Фиктивна прича, настала је по идеји 
Душана Которчевића, и на основу 
анегдота и фотографија из Ловре, ко-
је су сакупили он и Славица Зељко-
вић. Душан је, такође, са својом мај-
ком, професорком српског језика Ју-
лијаном Которчевић, урадио лектуру 
на ловрански начин говора. Режију 
потписују Мирко Митар Кркељић и 
Зорица Јурковић Ембер.  

Преко две стотине Ловрана и го-
стију из Будимпеште и околине, весе-
лом причом, песмом и игром, заба-
вљали су глумци Српског позоришта 
у Мађарској: Зорица Јурковић, Кати-
ца Шокац, Тибор Ембер, Бранимир 
Ђорђев, Мирко Митар Кркељић, Бог-
дан Сабо, Тибор Прагаи, гост из Новог 
Сада, Ратко Краљевић, Бранко Унги-
новић -  члан сенћанске Камерне сце-
не „Мирослав Антић”. Били су ту и 
млади глумци Лена Ембер, Биљана 

Сабо, Дејан Дујмов и Душан Которче-
вић, као и Федра Алмошд, чланица 
Грчког народносног позоришта и чла-
нови КУД-а „Табан”, Ана Штурц, Мо-
ника Патарчић и Илија Адамов. 

Представу је пратио оркестар Рас-
тка Гергева, музичког режисера, умет-
ника на хармоници. Асистент режије 
је била Катарина Павловић Бачи, а за 
сценографију се побринуо Тибор 
Прагаи. Технику и мађарски титл ра-
дили су Богдан Сабо, Душан Котор-
чевећ и Андреј Бачи. 

Друге вечери фестивала одржан 
је концерт тукуљског оркестра Золта-
на Марошија, са којим је драмски 
уметник, члан СПМ-а, Јосо Маториц, 
изводио песме Марошија и Тамаша 
Еурија, инспирисане културом народ-
ности које живе у Мађарској.

Фестивал је затворила комедија 
Позоришта „Тураи Ида”, „Лакеј Хипо-
лит”, у режији Иштвана Микоа, са 
истакнутим мађарским глумцима, до-
битницима престижних глумачких 
награда, Илдико Хувошволђи („Кошу-
това награда”), Петером Бенкеом (на-
града „Јасаи Мари”), Иштваном Ми-
ком (награда „Јасаи Мари”), Золтаном 
Фрехом и другима. 

Зорица Јурковић Ембер нам је на-
кон представе рекла да је Културном 
и медијском центру „Српски венац”, 
на чијем је челу, ово други фестивал 
у Ловри. 

- У сарадњи са СПМ, за овогоди-
шњи фестивал припремили смо једну 
веселу, сеоску причу. Осим сталних 
чланова позоришта, укључили смо и 
нашу талентовану омладину и глумце, 
бивше чланове драмско-педагошке 
радионице „Сунцокрет”, као и члано-
ве КУД-а „Табан” из Будимпеште и на-
шег младог музичара, Растка Гергева 

из Ловре. Подела улога је била успе-
шна, мислим да смо свакоме додели-
ли улогу која му одговара. Екипа је 
одлична и препуна ентузијазма. Мно-
го смо радили на припремању ове 
представе, почели смо још у време 
пандемије. Унапред смо саставили 
епипу и распоред проба, иако је још 
било неизвесно да ли ћемо уопште 
моћи да почнемо са пробама на вре-
ме. Пробе су ишле глатко и у веома 
добром расположењу. Стварању 
представе претходило је пуно саку-
пљчког посла, да би срочили ову фик-
тивну, измишљену, духовиту причу, 
ликове и карактере, који могу да се 
вежу за било које село у Мађарској, 
наравно у пратњи песама и игара из 
Ловре. Водили смо се једним од на-
ших основних принципа функциони-
сања, а то је ангажовање подмладка, 
младе генерације, као и стварањем 
нових српских културних вредности 
у Мађарској, на темељу наше богате 
културне баштине, обичаја и тради-
ције. Суштина и циљ наше приче, по-
ред осталог, су били исказани у мом 
монологу:  „Цео свој живот сам про-
вела у Ловри. И, не жалим. Ту су ми 
преци и потомци, све моје. Не можем 
ни да се замислим на другом месту. 
Нама Ловранима је ово место добро, 
на срцу нам је. Обикли смо и у малим 
стварима наћи велику радост. Од жи-
вота друго нисмо ни тражили. И, сад 
кад је дошла старост, није ми жао, јер 
је мој живот био испуњен. Ако сам 
дошла на овај свет са задатком, тру-
дила сам се да га најбоље што знам 
остварим”. Поруку наше представе 
изговорио је Тибор Ембер, у улози оца 
Димитрија: „Оно што је остало триста 
година, вреди да сачувамо!” 

Зорица каже да јој је представља-

КУЛТУРА Одржан Летњи позоришни фестивал  

Три дана глуме, игре  
и песме у Ловри

На летњој позорници Дома културе у Ловри, крajeм јула 
одржан је тродневни Летњи фестивал „Дани позоришта и 
културе”, у организацији Српског позоришта у Мађарској, 
Културног, медијског центра „Српски венац” и Самоупра-
ве села Ловре.
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ло велико задовољство што после 
прошлогодишњег заједничког иску-
ства на сцени са њеним сином Мар-
ком, ове године игра са ћерком Ле-
ном, са којом има доста заједничких 
сцена. 

- Наш присан однос, покрет, додир 
и љубав према певању у приватном 
животу, пренели смо на сцену и до-
такли срца гледалаца. Поред улоге, 
радила сам и режију ове представе 
заједно са Митром и могу да кажем 
да смо се лепо допуњавали. Много 
нам је помогао заједнички рад у 
представи „Највише на цвету”. Коме-
дију није лако направити, а ни при-
хватити. Како каже Цицерон: „Сви се 
гладамо у кривом огледалу и смејемо 
се сами себи. Комедија је само по-
дражавање живота, огледало обичаја, 
слика истине.” Срећна сам што су Ло-
врани ову представу испратили сме-
хом и сузама. Ми смо је припремали 
са великом љубављу и надам се да 
нас је публика са истим емоцијама 
прихватила – закључује Зорица Јур-
ковић Ембер.   

Мирко Митар Кркељић истиче да 
је за њега био изазов да напише текст 
за представу, јер је село веома ком-
плексна средина. Много је, каже, раз-
мишљао о томе шта би била нит која 
ће да повеже сакупљене приче. 

- На ово је утицао мој стил писања, 
где сам смислио једну сасвим фик-
тивну причу, у коју сам сместио и по-
везао сакупљене приче и анегдоте са 
измишљеним ликовима. Моја главна 
инспирација је било моје сопствено 
животно искуство, кад сам као једа-
наестогодишњи дечак доспео у Срп-
ски школу и у српску средину. И сам 
сам преживљавао сличне ствари, ко-
је преживљава новопридошли отац 

Петар из представе, кога Богословија 
шаље из Београда у Ловру. Једну од 
мојих поука изговара отац Димитри-
је: „У почетку, у непознатој средини, 
сви ти изгледају исто, као Кинези. Али, 
како се клупко полако одмотава, када 
упознаш људе, њихове приче, радости 
и туге, некако постанеш део њих, а 
они део тебе”. Ово је моја друга ре-
жија и као почетнику, у првој пред-
стави, терет режисерског посла је са 
мене доста скинуо Марко Ембер, већ 
реномирани млади глумац у Мађар-
ској и најпрофесионалнији међу на-
ма. У овој представи Зорица и ја смо 
дивно сарађивали; од малена ми је 
Зорица као друга мајка, добро се по-
знајемо и одлично смо се допуњава-
ли. Обоје смо много размишљали и 
разговарали о представи, што се ви-
дело током проба. Глумци су се осе-
ћали сигурнима, за сваку сцену је по-
стојала идеја и решење како треба да 
се изведе. Наравно, прихватали смо 
сугестије, импровизације и боље иде-
је наших талентованих глумаца - ка-
же Кркељић, уз напомену да је било 
дивно после представе чути огроман 
аплауз и видети да публика схвата 
праву поруку. 

Тибор Ембер каже да је њему, као 
једном од оснивача Српског позори-
шта у Мађарској, веома драго што је 
добио улогу у овој великој представи. 

- Улога православног оца Димитри-
ја сасвим ми је одговарала, могао сам 
да говорим лепе мисли и поруке, да 
певам и играм. За мене је диван до-
живљај што сам био на сцени заједно 
са својом ћерком Леном, што сам био 
сведок рађања дивне сцене између 
ње и њене мајке, моје супруге Зорице, 
као и што смо Лена и ја имали једну 
дивну лирску сцену. 

Лени Ембер је ово друга улога у 
Српском позоришту у Мађарској, а 
поверила нам се, признавши да је 
имала трему. 

- Улога Милке ми се много допала, 
била ми је велика част када ми је 
Митар понудио ту улогу. Уживала 
сам у пробама, друштво је било фан-
тастично. Полако, уз подршку оста-
лих, стварала сам лик, у којем сам 
могла да покажем своје умеће глу-
ме, певања и плеса. Бити у истој 
представи са мамом и татом је мало 
збуњујуће, али уједно и једно дивно 
искуство. Као и у животу, сналазили 
смо се и на сцени и срце ми је било 
испуњено, јер сам могла са њима за-
једно да глумим. Имам доста глу-
мачког искуства из мађарских позо-
ришта. Ово је било нешто сасвим 
другачије, са свима сам била блиска, 
као да си на сцени са великом поро-
дицом. Ми, Срби из Мађарске, јако 
се везујемо једни за друге и носимо 
у себи посебан емотивни набој. 

Душану Которчевићу је, како нам 
је рекао, ово био први сусрет са по-
зориштем, односно са стварањем 
једне представе, иако већ годину да-
на брине о техници поред Богдана 
Сабоа и „учи занат”.  

- Добио сам идеју да би лепо било 
направити представу о Србима у 
Мађарској, о мом селу Ловри. Од по-
четка сам желео да то буде сеоска 
комедија, да представа буде напи-
сана мојим Ловранима, али да се у 
њој могу препознати и Дешчани и 
Помазлије, односно било које срп-
ско насеље у Мађарској. Желели 
смо да и говор буде аутентичан, па 
смо мама и ја лекторисали на ло-
врански дијалекат. Користи се доста 
хунгаризама, који се мешају са срп-

ским и звуче веома комично. Ло-
врански говор је специфичан, Ловра-
ни говоре штокавским наречјем, 
има босанско-херцеговачких елеме-
ната, користи се доста турцизама и 
понешто бугарских речи. У Ловри су 
некада живели бугарски баштовани 
и за поврће се и дан данас користи 
реч зеленчуг, која се често чује у 
представи. Ловрански језик има чуд-
ну мелодију и глумцима није било 
лако да је науче, нарочито гостују-
ћим глумцима из Србије. На крају 
представе имао сам и једну малу 
улогу новог свештеника, што је иза-
звало велики смех. Али, поред смеха 
било је и суза.

Представу је погледао и Јанош 
Деги, редитељ и глумац, који је за 
наш лист такође изнео своје виђење 
овог комада:

- Са великим задовољством сам 
посматрао како се у Српском позо-
ришту у Мађарској појавила млада 
генерација, која у представи говори 
о данашњој заједници. Први комад 
Мирка Митра Кркељића, у коме 
кроз породичну драму приказује 
српску заједницу, био је дирљив. 
Овај нови глас, иако понекад болан 
и претеран, проткан хумором и љу-
бављу, заслужан је, јер говори о нама 
и данашњим догађајима.

Ивет Кертвељеши, драмски педа-
гог, о представи каже: 

- Сензационална глумачка оства-
рења, упечатљива редитељска реше-
ња, аутетнична атмосфера, интели-
гентне игре речима измерене апо-
текарском вагом, брзи ритам, плес 
радости и дивне песме и музика. 
Такав утисак је на мене оставила 
представа „Ловранска бучура”.

Катарина Бачи Павловић
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У најужем смислу, литургија 
означава службу Божију – бо-
гослужење, а израз литургија 

првобитно је одређивао неку радњу 
кроз коју група људи постаје у зајед-
ници нешто више од простог скупа 
појединаца, па је било разумљиво да 
је и за овогодишњи камп владало 
огромно интересовање. Нису се са-
мо стари полазници, него је било и 
доста новајлија. Будући да је број за-
интересованих био знатно већи од 
капацитета, који је један од познатих 
угоститељских објеката у Харкању 
пружао, руководиоци табора, пред-
вођени протонамесником Далибо-
ром Миленковићем, директором 
кампа, били су приморани да огра-
ниче број учесника. 

Популарни табор је ове године 
окупио тридесет и осам наших ма-
лишана и омладинаца.

Учесници кампа су и овога пута 
имали прилику да продубе своје зна-
ње из области православне верона-
уке, да употпуне основе правосла-
вља, темеље чувања и неговања све-
тосавске вере, српске културе и 
традиције. Наравно, у центру пажње 
била је света литургија! „Света ли-
тургија је најважније богослужење 
хришћанске цркве, зато што се на 
њој, под видом хлеба и вина, прино-
си Богу тајанствена жртва тела и кр-
ви Господа Исуса Христа, а којом се 
ми причешћујемо, ради нашег осве-
ћења и сједињења са Христом.”

Иако у Харкању не постоји српски 
православни храм, полазници кампа 
су сваког дана, осим једног, били пре-
вожени у Шиклош, где су у месном 
српском православном храму рев-
носно и марљиво учествовали на бо-
гослужењима. Удахнули су у себе 
верско учење и верску културу, не 
само приликом богослужења, него и 
током поподневних занимања.

Према вешто конципираном про-

граму, који су израдили одговорни 
руководиоци табора, учесници су 
имали часове веронауке, часове по-
јања, часове ручног рада, а били су 
ту и квизови, учења родољубивих пе-
сама, часови историје и културе. По-
подне је увек било резервисано за 
дружења, спортске активности и ку-
пање у базену угоститељског објекта.

О занимањима и садржајима бри-
гу су водили свештеници: протојереј 
Зоран Остојић, парох будимпештан-
ски, протонамесник Далибор Милен-
ковић, парох сегедински, шеф кампа, 
и јереј Зоран Живић, парох калашки, 
архијерејски намесник мохачки, који 
је незадуго, после Веронаучног кам-
па,  26. јула, унапређен у чин прото-
намесника.

Свештеницима су у раду много по-
могли и васпитачи: Чарна Голуб, Ду-
шица Зорић, Јелена Вукајловић Кра-
ус, Јасмина Латас и Љубинка Георги-
јевић.

Што се тиче пропратних програ-

ма, вредно је истаћи обилазак зна-
менитости града Шиклоша, посету 
Печују и, наравно, учешће на петров-
данском црквено-народном сабору 
у манастиру Грабовац.

Последњи, суботњи дан, протекао 
је у знаку свечаног литургијског са-
брања, исповести и причести жите-
ља веронаучног кампа. Деца су у 
присуству бројних родитеља, од са-
мог почетка до краја богослужења, 
активно учествовала у молитви и ли-
тургијском обреду.  

Дани у табору су прохујали веома 
брзо и деца су се тешка срца опро-
стила од кампа. Сви су провели не-
заборавне тренутке. О томе сведоче 
и речи полазника табора. 

Као и ранијих година, задовољан 
је био Немања Недељковић из Бу-
димпеште: „И ове године табор је 
био супер. Вероучитељи и васпитачи 
заиста пуно труда улажу како бисмо 
ми што више научили. Ја сам од ма-
лих ногу васпитаван као правосла-
вац, хришћанин. Од малих ногу 
одлазим у цркву, служим у олтару, 
чтецирам. Поносим се што сам Ср-
бин, православац.  Овде, у табору, 
усавршавам своје знање, стичем но-
ва сазнања, везана за нашу веру и 
Цркву!”

Јована Миленковић је, такође, би-

ла задовољна кампом: „Мени је и ове 
године било лепо у табору. Са друге 
стране, увек се изненадимо у Шикло-
шу, у месном српском православном 
храму, јер лепота иконостаса нас 
увек одушеви. Ја редовно одлазим у 

цркву, читам апостол, молим се. И 
овде у табору, редовно смо се моли-
ли, одлазили на свету литургију и на 
крају причестили. Лепа је наша ве-
ра!” 

Камп је и ове године био успешан. 
Не само зато што је деци, преко раз-
них занимања и програма, пружио 
нова сазнања о светосавској српској 
православној вери, већ и зато што је 
главни циљ ове традиционалне ма-
нифестације био да млади заједнич-
ки осећају силу богослужбеног и мо-
литвеног живота, вежбају свој матер-
њи језик и одморе се, уз дружење и 
забаву.  

Захваљујући „Веронаучном кам-
пу” у Харкању и Шиклошу, деца су и 
овога пута цркву доживљавала као 
свој духовни простор и као свој дом. 
Пуно тога су научила везано за све-
ту литургију, хришћанско учење и 
истинско православно образовање. 
Остваривање овогодишњег табора 
омогућила је Епархија будимска, а 
реализацију кампа материјално су 
подржали и Самоуправа Срба у Хар-
кању, Самоуправа Срба XIV будим-
пештанског кварта, Самоуправа Ср-
ба у Тукуљи, Самоуправа Срба V бу-
димпештанског кварта, као и Уред 
премијера и Фонд „Бетлен Габор”.

П. М.

Снажење љубави према православљу  
и хришћанској традицији

Главна тема овогодишњег Веронаучног кампа, који је у ор-
ганизацији Епархије будимске и уз подршку Самоуправе 
Срба у Харкању одржан у том градићу, била је света литур-
гија. Завршни дан табора, 18. јула, уприличен је у манастиру 
Грабовац.

У ЗАЈЕДНИЦИ СА ХРИСТОМ 
Директор Веронаучног табора, протонамесник Далибор Миленковић, 

парох сегедински, о овогодишњем раду са полазницима каже: 
„Могу рећи да сам задовољан. Наша порука у склопу Веронаучног кампа 

према деци и уопште према нашим верницима била је, а и јесте, да треба 
да будемо у заједници са Христом. Али, веома нам је битно и то да наша 
деца долазе у Веронаучни камп. То је нама само на радост, и Цркви, одно-
сно родитељима, јер то доказује да смо успели да усадимо трунку вере у 
њихова срца. Ту њихову дечју љубав према Богу, према Цркви, према духов-
ној музици доказује да они и после окончања Веронаучног кампа, било где 
да се налазе, у светом храму, учионици, или негде другде, и даље поју те 
песме, моле се, а то и јесте један од циљева. Не треба се само у Веронауч-
ном кампу исповедати, причешћивати, појати духовне песме, него током 
целе године треба бити у заједници са Христом. Убеђен сам да ће ова деца 
хришћански поступити и да ће испоштовати и прославити све наше пра-
знике, као и да ће учествовати увек на светим литургијама. Наша деца ће 
увек гајити љубав према нашој светосавској српској православној вери, ко-
ју ће пренети и на друге!”
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Н а страницама ове књиге на-
лази се сто и једна кратка 
лирско-медитативна прича, 

а доминантна је прозаида остварена 
на начин којим се овај аутор поодав-
но издвојио у савременој српској 
пoетској прози, о чему, иначе, сведоче 
и књижевне награде освојене послед-
њих неколико година за прозна 
остварења која су заступљенa и међу 
корицама управо ове књиге. 

Дело је компоновано као прозни 
мозаик од девет циклуса осмишље-
них као девет паклених кружница. 
Приметан је ауторов начин ослика-
вања доживљаја реалног и имагинар-
ног света, формом и стилом веома 
специфичан и до крајности исфил-
триран тако да неки бивши емотивни 
доживљаји и усхићења остају у сенци 
новог виђења и друкчијег доживљаја 
минуле стварности са њеним непро-

лазним трагом у „вечном нам презен-
ту”. Управо тако Давид Кецман Дако 
и твори целовитији мозаик који је сав 
од чежње, понајвише за оним још не-
оствареним, јер коначношћу све бива 
у јединству, све бива Једно. Сажима-
њем времêна у трен вечног презента, 
аутор прави слагалицу од јаве и сно-
ва, не занемарујући ни једно, ни дру-
го. Тиме је и узвишени говор душе 
издигнут на посебан ниво. 

Књига је пропраћена аналитичким 
поговором Верице Тадић, књижевни-
це и критичарке из Чачка, која, осим 
осталог казује и овакав суд: 

- У прозаидама Давида Кецмана Да-
ке има нечег што увек засветлуца кад 
аутор опсервацијама дочарава одно-
се и емоције према најближима, попут 
приче о оцу Силазак у дубок сан. Увек 
је ту и нека посебна светлост коју са-
мо ближњи са сигурношћу препозна-
ју. Отуда у Кецмановим причама и 
прозаидама и сва та озарја, сва та ме-
ста на којима видимо како се емоције 
и дух спајају у мост којим се лепота 
живота, преточена у путника љубави, 
уздиже и стиже до неслућених хори-
зоната. Непосредни је то одраз искон-

ске потребе да се граде светлосни, не-
потрошни мостови љубави и пријатељ-
ства, до последњег даха, до 
бесконачности. А у тој бесконачности, 
једино такви мостови и о(п)стају. Једи-
но они спајају и неспојиво, реално и 
надреално, биолошко и метафизичко, 
трајно и привремено, људско и божан-
ско, досежно и недодирно, тајно и јав-
но. Ето, тај пут је за себе и своје јунаке 
Давид Кецман Дако одабрао и књи-
гом Наспрам дрвета које светли на ви-
дело изнео. Озарењем светилне душе 
да нас топли у време увек нечим у се-
би време несигурно, јер је наспрам 
вечно ледне таме.  

„Наспрам дрвета које светли” два-
десет и шеста је до сада објављена 
књига  Давида Кецмана Даке, а трећа 
која је објављена у Будимпешти и код 
истог издавача. Као ликовно решење 
корица одабрана је уметничка фото-
графија „Пут за Тромеђу” Јована Ђи-
кића, аутора из Сомбора. Цилуси су 
раздвојени цртежима мр Горана Кне-
жевића академског сликара и графи-
чара, а техничку припрему за штампу 
урадио је „ЗиД студио”.

Драгомир Дујмов   

ИЗДАВАШТВОКњига Давида Кецмана Даке објављена у Будимпешти

Узвишени говор душе 
„Наспрам дрвета које светли” наслов је нове књиге про-

зе Давида Кецмана Даке, песника, прозног писца, есејисте 
и књижевног критичара који живи и ствара у Сомбору. 
Дело је ових дана објављено у Будимпешти, у издању За-
дужбине Јакова Игњатовића. 

ТАМО ГДЕ И У ПОЧЕТКУ БИ РЕЧ
/Кад светлост изнутра згасне/

Пишем. А могао бих, било би довољно и толико, да на трен само осетим 
то задовољство при севу мисли од откровења, која над белином истог 
часа

и наста и неста, чинећи ме већ и тиме моћним то што имам, то што 
могу, бар у мисли, самог себе да надмашим.

Могао бих, кaо и многи, да ништа од свега овог у мисли скривеног, од 
мене до другог писањем не стигне. Да у себе самог гледам као у никад 
довршену

књигу, ал’ с већим мноштвом неисписаних страница; да упамћеним и 
од Неразговета отетим мислима, повратком у сећање да дознајем, увек 
изнова, оно што ме дубином, између дуплог прореда, просветљава, што 
ме ширином дознања при гледу у саму срж, као и при ходу маргинама, у 
свим правцима тајном бистри. Тиме и тако, писањем/одгонетањем себе, 
као да сам мишљу неизговореном, још

незаписаном, на самом праизвору. Тамо где и у почетку би реч.
Да не пишем? Можда бих, заиста, и тако нешто, још довољно/до краја 

у себи и недомишљено, некако и издржао само да не искусих, да не до-
знах шта је то пустиња која настаје кад светлост изнутра згасне.

И кад бих, безбрижан, боли недосежан, могао да издржим ход пусти-
њом, претећу ћутњу и празнину у погледу оних који, у себе једино сигур-
ни, жедни преко воде пролазе, пролазе… И ходе, горди, као да су једини 
који све виде. И чине тако као да су једини који све знају.

Погледом им у поглед и – зебња у мени дознањем/виделом несносна 
бива: Шири се, шири пустош, пустош у свим правцима.

Пишем!
Пишем!
Пишем!
Залуд?
Можда залуд.

СЛЕДОМ СУНЧАНЕ НИТИ
/Успење до зенитне тачке/

Предео у који стижем једино сећањем. И сном, понекад. Само понекад. 
Све је ту што се достигнутом пуноћом, неминовно и капљом, и прахом, у 
Коначност преобразило. И то тако, гледано да л’ с поља или изнутра, да ни-
чим више и не подсећа на било шта од оног што је на том неповратном 
путу до коначности у себе кроз вечност упило/сажело.

Хармонија, дакле, која бива кад, као да је белутак узор свим коначности-
ма, чим се тако срећно мимо иђу Исклизнуће у понор и оно бестежинско, 
вертикалом у сну, дакако, Успење до зенитне тачке.

Тиме и до трена у којем нема ничег од оног што је склоно осипању. Ничег 
од оног што самим собом поништава топлину додира/дослуха између вид-
ног и невидног; кад се (и ако се) све што је без жара заувек непремостиво, 
треном смираја космичких олуја сажме у један једини дрхтај којим заувек 
и сама сунчана светлост настаје. Светлост од недодирног извора чијом ис-
кром увек изнова бива заметак/залог вечности.

Истим пределом, макар и сном само, њиме да ходим, још увек тражим 
оно што сам осетио да носиш собом. И што ми једино још недостаје да би-
смо коначно могли упоредо. Ако и не можемо као једнина, а оно истовре-
мено до оне тачке у којој се слива/сажима сва тама и сва светлост.

Зато сунчана искра и бива полазна тачка свему што ишчезава. И циљ 
свему што увек изнова бива и јест само љубав. Љубављу – сунчаном искром, 
пред оком Свевидећег – хармонични вез.

(...) Промишљањем о томе ка- 
ко Давид Кецман Дако ре- 
чима предочава оне најсуша-
ственије, најсмисленије и за 
људски живот најважније су-
срете са вољеним или сања-
ним, о чему, иначе, пише у свих 
девет циклуса осмишљених 
као девет паклених кружница 
од којих је саздано дело Нас- 
прам дрвета које светли,  
примећујемо да је његов начин 
осликавања специфичан и до  
крајности исфилтриран тако 
да неки бивши емотивни до- 
живљаји и усхићења остају у  
сенци новог виђења и друкчи- 
јег доживљаја минуле ствар-
ности са њеним непролазним 
трагом у „вечном нам пре-

зенту“. Управо тако и твори целовитији мозаик који је сав од чежње, 
понајвише за оним још неоствареним, јер коначношћу све бива 
у јединству, све бива Једно. Сажимањем времêна у трен вечног 
презента, аутор прави слагалицу од јаве и снова, не занемарујући ни 
једно, ни друго... Узвишени говор душе издигнут је на посебан ниво. 

Има нечег у прозаидама што увек засветлуца кад аутор 
опсервацијама дочарава односе и емоције према најближима, попут 
приче о оцу Силазак у дубок сан. Увек је ту нека посебна светлост 
(најучесталија реч у овој књизи), коју само ближњи са сигурношћу 
препознају. Отуда у њима и сва та озарја, сва та места на којима видимо 
како се емоције и дух спајају у мост којим се лепота живота, преточена 
у путника љубави, уздиже и стиже до неслућених хоризоната. 
Непосредни је то одраз исконске потребе да се граде светлосни, 
непотрошни мостови љубави и пријатељства, до последњег даха,  
до бесконачности. А у тој бесконачности једино такви мостови и  
о(п)стају. Једино они спајају и неспојиво, реално и надреално, 
биолошко и метафизичко, трајно и привремено, људско и божанско, 
досежно и недодирно, тајно и јавно. Ето, тај пут је за себе и своје 
јунаке Давид Кецман Дако одабрао и књигом Наспрам дрвета 
које светли на видело изнео. Озарењем светилне душе да нас 
топли у време увек нечим у себи време несигурно, јер је наспрам 
вечно ледне таме. 

(Из рецензије)
Верица ТАДИЋ

Давид Кецман Дако

НАСПРАМ ДРВЕТА 
КОЈЕ СВЕТЛИ
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Аутор књиге приликом гостовања у Будимпешти
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П ред хиљадама сведока, у 
јесен 1934. године у Марсе-
ју је убијен југословенски 

краљ Александар Карађорђевић. 
Оно што је после следило – хапше-

ње и суђење атентаторима, тема је 
дугометражног хибридног филма 
„Пуцњи у Марсеју”. На Канли кули, 
гледалишту под отвореним небом 
34. Херцег Нови Монтенегро филм 

фестивала, организована је његова 
светска премијера. Сценарио за овај 
филм Матић је (у сарадњи са Вла-
димиром Андрићем) засновао на 
транскриптима са суђења у Екс ан 
Провансу (започето 1935), извешта-
јима судског извештача Станислава 
Винавера и архивским материјали-
ма о овом догађају из 1934. године 
који је обележио 20. век. Пред очи-
ма гледалаца је судски процес те-
рористима, припадницима усташког 

покрета, Звонимиру 
Поспишилу, Мију Кра-
љу и Ивану Рајићу, који 
су били саучесници 
Влади Георгијеву Чер-
ноземском, припадни-
ку бугарског ВМРО-а, 
главном атентатору на 
краља Александра од 
Југославије и мини-
стра спољних послова 
Француске Луја Бар-
туа. Матић кроз рекон-
струкцију и драмати-
зацију правног проце-
са, осветљавајући 
такође и све оно што је 
изостављено током су-
ђења, нуди гледаоци-
ма пунокрвну судску 
драму која је најближа 
истини о самом суђе-
њу. Нуди филм који до-
приноси расветљава-
њу једног дела југосло-
венске, српске и 
европске историје. 
Филм који отрже од за-
борава и филм који за-

вређује да се после биоскопске ек-
сплоатације нађе и на каналу „Хи-
стори”, а не би било лоше да га 
погледа и француска публика.

Неуобичајена филмска структу-
ра коју је Матић свесно одабрао (а 
већ је и успешно искусио и у филму 
„Жућко – Прича о Радивоју Кора-
ћу”) и са њоме вешто завладао, омо-
гућила му је редитељску контролу 
играних делова и архивске грађе и 
употребу псеудодокументарних де-
лова у којима ликови као актери до-
гађаја из 1934. говоре директно у 
камеру. На овај начин додатно је 
гледаоцу приближена политичка и 
друштвена атмосфера времена у 

којем се атентат догодио, али и от-
кривена многа накнадна сазнања и 
о том судбоносном дану и о дога-
ђајима касније током и после ис-
траге.

Реконструкција судског процеса 
у складу са архивским снимцима 
је презентована у црно-белој тех-
ници, док су сцене директних све-
дочења „актера” догађаја: тужиоци, 
адвокати, судије, агенти полиције и 
тајних служби, извештачи, новина-
ри, политичари, сведоци самог до-
гађаја... снимане у колору. И овакво 
стилско опредељење даје овој суд-
ској драми на динамизму и повећа-
њу тензија у тадашњем (па и сада-
шњем) великом очекивању да ће се 
коначно открити истина ко је за-
право стајао иза убиства. Око атен-
тата и овог једног од најзначајнијих 
догађаја у српској (и југословен-
ској) историји кружиле су и круже 
многе приче, легенде, па и недостој-
на порицања, а томе су допринеле 
и промене које су се на европском 
тлу догађале од атентата до почет-
ка суђења над којим се, уз вео тај-
новитости и утицаја са политичких 
врхова, надвио и неспокој и стреп-
ња од могућности да ће убице бити 
ослобођене...

Све је то сабрано и уверљиво 
представљено у Матићевим „Пуц-
њима у Марсеју”, филму у којем су 
свој допринос дали директор фото-
графије Душан Ивановић, монта-
жер Александар Поповић и сцено-
граф Ненад Марковић и костимо-
графкиња Драгица Лаушевић. 
Музику за филм компоновао је 
Марко Матовић, а велику глумачку 
екипу чине: Тихомир Станић, Влади-
мир Алексић, Светозар Цветковић, 
Гордан Личић, Страхиња Блажић, 
Ђорђе Ђоковић, Никола Милојевић, 
Владан Живковић, Давид Тасић 
Даф, Марко Марковић...

После светске премијере у глав-
ном такмичарском програму 34. 
Херцег Нови Монтенегро фестива-
ла, Матићеви „Пуцњи у Марсеју” 
биће приказани и на српским фе-
стивалима који следе, док ће се зва-
нична биоскопска премијера одр-
жати 9. октобра на дан убиства кра-
ља Александра од Југославије.

Д. А.

Филм о атентату на Александра Карађорђевића

Судска драма баца светло на позадину убиства краља 
У клими када у Немачкој и Италији бујају нацизам и фа-

шизам, на истоку господари чврста рука Јосифа Висарио-
новича Стаљина, а Југославија разапета међуетничким не-
задовољствима, 9. октобра 1934. бива убијен краљ Алек-
сандар Карађорђевић. Хапшење и суђење његовим атен-
таторима, тема је филма „Пуцњи у Марсеју” Гордана Ма-
тића, у којем се играни делови вешто преплићу са псеудо-
документарним формама.

ИСТОРИОГРАФИЈА

УБИЦЕ ОБУЧАВАНЕ У МАЂАРСКОЈ 
Атентат у Марсељу на краља Александра I Карађорђевића одиграо се 

приликом његове званичне посете Француској, у Марсељу испред Палате 
Бурзе. Атентатор, Владо Черноземски, припадник Унутрашње македонске 
револуционарне организације (скраћено ВМРО), усмртио је краља Алексан-
дра са четири метка, а једним је лакше ранио француског министра ино-
страних послова Луја Бартуа, који је услед неадекватне медицинске помо-
ћи искрварио и умро. Око атентата су сарађивали усташе и ВМРО, који су 
желели да отцепе Хрватску и Македонију од Краљевине Југославије. У 
атентат су биле умешане и поједине стране силе, у првом реду Мусолини-
јева Италија, која је имала територијалне претензије ка Југославији, односно 
њеној јадранској обали. Француска полиција је ухапсила тројицу преживе-
лих атентатора (Поспишил, Рајић и Мијо Краљ) и сазнала да су инструкције 
добили од Анте Павелића и Еугена Дида Кватерника. Француска одмах 
тражи од Италије изручење ове двојице, али Мусолини то одбија, да се не 
би открила његова умешаност. Како је Француска покушавала да постигне 
политички договор са Италијом, она није као кривца спомињала Италију 
ни на суђењу антентаторима, ни у изјавама француског представника у 
Друштву народа, иако је било познато да су атентат испланирале усташе у 
Италији, и да их је италијанска влада већ више година политички и финан-
сијски подржавала. Исто тако, вероватно под француским утицајем, Југо-
славија за атентат није оптуживала Италију, већ Мађарску, пошто су се 
атентатори обучавали у логору Јанка Пуста и поседовали мађарске пасоше. 
Мађарска је негирала умешаност, али је под југословенским притиском 
расформирала логор Јанка Пуста. 

Иако није била оптужена за саучесништво у атентату, Италија је ипак 
имала проблема. Премда је одбила француски захтев за изручењем Анте 
Павелића и Еугена Кватерника, Италија их је ухапсила половином октобра 
и држала их у затвору приближно око годину и по. Након тога Павелић је 
задржан у полузаточеништву, а касније под надзором, прво у Сијени, а затим 
у Фиренци, где ће дочекати Априлски рат. 
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Евгеније Ђурковић

П оред тога што је првенстве-
ни циљ додола био да пу-
тем песме моле Бога за ки-

шу, важно је било да сакупе и даро-
ве, па је зато ношена и корпа. А, од 
дарова је било свега и свачега, пр-
венствено брашна, сланине, шунке, 
кобасице и других намирница, које 
су после делили. Дакле, додоле су 
обилазиле село и пред сваком ку-

ћом стале и певале, тако да 
је дода била у средини, а 
остале око ње, у кругу.

То је трајало минут, или 
два, да би после домаћин 
ведром пуном воде полио 
доду и зажелео кишу. За-
тим је даривао, а доде би 
наставиле с песмом код 
следеће куће. Песме су се 
по местима разликовале, 
или тачније, код препевава-
ња се текст мењао. Тако, на 
пример, „Додоле се моле” 
у Десци и околини се пева-
ло овако:

Извуци се из ораја, ој, 
додо, ој, додоле. 
Да идемо преко поља, ој, 
додо, ој, додоле.
Наша дода Бога моли, ој, 
додо, ој, додоле. 
Да нам падне росна 
киша, ој, додо, ој, додоле. 
Да нам роде кукурузи, ој, 
додо, ој, додоле. 
Кукурузи и пшеница, ој, 
додо, ој, додоле. 

Додоле, као и Краљице, су свеште-
ници већ у XIX веку забрањивали, што 
је и Вук Караџић записао. Ипак, и по-
ред забране, обичај је остао и одржа-
вао се код Срба у Банату, а у банат-
ском делу, у Мађарској, све до после 
Другог светског рата, па чак и мало 
дуже. И данас има жена, Српкиња, 
старијих, које знају песме и певају их 
у сушним годинама.

Додоле су ишле у периоду од Ђур-
ђевдана, па све до Петровдана. А, по 
традицији, изабрали су најтоплији 
дан, ако је могуће четвртак. Може се 
рећи да је четвртак био празнични, 
пошто се тог дана није прало, шило, 
пеглало, копало, ни сијало. У  Десци 
су према изтраживачком раду др Ла-
сла Фелфелдиа, 1980. године, млади 
чланови Куд-а „Банат” одиграли „До-
доле”, код сада већ покојног Младена 
Новковог (Бапе). 

Исте године су то извели у Нацио-
налном парку, у Опустасеру. Рекли су 
тада да су то биле последње додоле 
у Поморишју. Али, пре две године, 
2019. године, руководиоци „Баната” су 
се поново прихватили да обнове оби-
чај, што је и успело код неколико по-
родица. Планирано је било да то по-
стане традиционално, али нажалост, 
није успело. Само је скромно обеле-
жено у Центру Свети Сава, због здрав-
ствене ситуације. Сви се надају да ће 
се убудуће моћи одржавати, са или 
без кише, али је било лепо дружење. 
Један леп обичај, који још и данас жи-
ви у венама старијих Срба у Помо-
ришју и не смемо га оставити да из-
умре, јер је он важан за опстанак Ср-
ба на овим подручјима.

Боривој Рус

ФЕЉТОН

У сушним годинама, у пролеће и лето, додоле су ишле 
по селима широм Баната, па je тако било и у Десци. По 
подацима и причама, крајем XIX и почетком XX века, то 
су испрва биле девојчице, од којих је једна била окићена, 
од главе до пете, зеленим гранчицама зове. Касније су се 
прикључила и мушка деца, а 60-тих и почетком 70-тих го-
дина, и Циганке. 

Додоле – обредни обичаји Срба у Десци 
ТРАДИЦИЈАОдлазе нам стари, лепи обичаји

С рпски омладинци су настави-
ли своју жустру расправу у 
омиљеној гостионици „Бeла 

лађа”, у најужем центру Пеште. На 
ред је дошао и честњејшиј Евгеније 
Ђурковић, потомак славне племените 
фамилије из Баје, строги и непоколе-
бљиви надзорник свих српско-право-
славних школа у Угарској.

- Неће бити више омражене цензу-
ре!

- Треба о'ма' да скинемо тог про-
клетог Ђурковића!

- Тог најгорег надзорника српски' 
школа!

- Тог смрдљивог бечког улизицу!
- Тако је! 
- Vivat! 
- Живили! 
- Због њега годинама не можемо 

остварити реформу наши' школа!
- Неће нам више загорчавати жи-

вот, свећу му бећарску!
- Живила слобода!

- Мој идеал је да се сви Србљи од 
Ваца, па тамо дигод до Трста уједи-
неду!

- Аферим, роде мој! 
- Ми, српска младеж ћемо возбу-

дити нашу успавану народност!
- „Востани Сербије! 
Давно си заспала, 
У мраку лежала;
Сада се пробуди,
И Сербље возбуди!”
- Здраво фино! Лепо декламујеш, 

мој побратиме!
- Живио чича Доситије!
- Живео! Живио!
- Видићете, сад ће и васцело Срп-

ство устати на ноге!
- Нисам вас видео код Ландереро-

ве штампарије – упаде им у реч Са-
ва Вилински.

- Нисмо били, па шта! – одговори 
мрзовољно Ђорђевић.

- Ни ти ниси био у Текелијануму на 
прослави покојног Чубре!

- На чијој то прослави кажеш да 
нисам био? – цинично упита Вилин-
ски.

- Како не знаш? Нашег врлог песни-
ка Симе Милутиновића Сарајлије – 
пребацивао му је Јован Ђорђевић. 

- За нас би најбоље било да гледа-
мо своја посла! – рече Марковић.

- Как'а своја посла? – снебивао се 
Вилински.

- Наша, српска посла! – прозбори 
Ивановић, брат познате сликарке Ка-
тарине из Стоног Београда. 

- Није ва'да да ви не видите да се 
ту ради о великом преокрету? Буна 
је то, браћо моја! Уст'о народ! Цела 
Јевропа се латила оружја! Отераћеду 
све проклете крвопије! Сад је и наша 
Пешта постала Париз! Liberté, egalité, 
fraternité! Слобода, једнакост, братим-
ство! – одушевљавао се Вилински.

- То је све красно, ал' как'у ћемо ми 
Срби имати хасну од свега тога? – пи-
тао се видно забринути Вулетић. 

- Слуш'о сам Петефија, Јокаија и 
Вашварија! – настави усхићено Ви-
лински.

- И ја сам ји слуш'о испред Факул-
таса јуридике – надовеза се Ивано-
вић. – Све је то здраво лепо, ал' оно, 
кад је Петефи спомињ'о маџарског 
Бога, е, па то ми баш и није било не-
што по вољи. А шта је ондак, питам 
се ја, са нашим српским Богом? Или, 
шта је са словачким, грчким, вла-
шким, швапским и 'рватским Богом? 
То ми се баш нимало није шмековало!

- Та ман' се тога! То је само песми-
ца! Није тај Петефи ништа 'рђаво ми-
слио! Он је само 'тео да каже да смо 
сви ми, брез обзира на народност и 
вјероисповједаније, деца наше воље-
не Хунгарије! 

На трен настаде непријатна тиши-
на.

Сава Вилински, разочаран, опрости 
се од њих, па журно пође на ручак у 
гостионицу „Код ловачког рога”. (...)

Драгомир Дујмов

Одушевљење и размирице
Српске судбине током револуције 1848/1849. године (7)

„Није ва'да да ви не видите да се ту ради о великом 
преокрету? Буна је то, браћо моја! Уст'о народ! Цела Јевро-
па се латила оружја! Отераћеду све проклете крвопије! 
Сад је и наша Пешта постала Париз! Liberté, egalité, 
fraternité! Слобода, једнакост, братимство!”, одушевља-
вао се Сава Вилински.
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УТИСАК Белешка са приморја

П осле десетак година поново 
сам у Доброти. Вода мирна, 
баш као што сам је и оста-

вила када сам последњи пут била ту. 
Размишљам, не носи она залуд баш 

то име. Док отвореном јадранском 
обалом дувају ветрови, она је своју 
воду примирила и ушушкала, да 
оправда назив. 

Около ње – хаос. У целом свету – 
хаос. Људи се одвикли од заједни-
штва, од осећаја опуштености и мира. 
Овде, поред обале, мир се одомаћио 
и некако примирио. 

По старој навици, седим на плажи, 
пребирам по каменчићима и тражим 
најлепше. Мени најлепше. Сваки опи-
пам и одвајам оне посебне. Најне-
жније. На крају дана схватам да ћу 
да оголим читаву плажу, колико сам 
тих посебних одвојила. Необичне бо-
је, шаре, облици.

- Има ли овде каквих љубавних 
прича? – питам Николу, домаћина са 
којим смо кроз ово време покварили 
однос домаћина и госта, а направили 
неки јачи. Скоро родбински.

- Ма, како нема! – одговара спрем-
но. – Ромео и Јулија су били измишље-
ни, а ми смо овде у заливу имали пра-

ве „Три сореле”, сестре заљубљене у 
истог поморца. Та је прича записана 
заувек. 

Три сестре заљубљене у истог чо-
века?! Колико је то необично и некако 
тешко за сваку од њих. Кажу, отишао 
је бродом, као поморац, а оне су сва-
кога дана поред својих прозора, че-
кале његов повратак. Време је прола-
зило. Некада су се поморци са пута 
враћали после пет, или десет година. 
Неки никада. Уморни од пута, одлу-
чили би да остану негде далеко, тамо 
направе дом, или би се једноставно 
уморили, па им се сопствени дом чи-
нио далеким и недостижним. Избле-
деле би слике дома и лица оних који 
чекају. 

Бродови који су се враћали, огла-
шавали су се бродском сиреном, а 
жене су излазиле на обалу и поздра-
вљале поморце махањем белим чар-
шафима. Три сестре су чекале. Када 
је прва умрла, друге две су зазидале 
њен прозор и на тај начин ставиле 
тачку на њено чекање. Исто се деси-
ло и са прозором друге сестре. 
Остао је, напослетку, само један не-
зазидан прозор на каменој кући. 
Њега, после смрти последње сестре, 
није имао ко да зазида. 

Има тих вечних љубави, од који се 
не одустаје. Каменчиће пребирам и 
некако одједном, сваки добија 
облик срца. Облик љубави. Кажу да 
је све мање, а мени се у тренутку 
учини да је препуна обала. У сваком 
каменчићу је била. И, могла се виде-
ти и чути свугде около.

У Доброти Нина, девојчица од непу-

них 6, отрчала је у кућу да донесе чо-
коладу другарици коју је упознала пола 
сата пре тога. То је доброта. Љубав.

Једна тета, по највећој гужви путу-
је из Бара у Доброту, да би ноћ прове-
ла са братаницом и донела јој папу-
чице за море. Љубав.

Малена Миа, од 16 месеци, са три 
палмице на глави, бућка се у пени од 
мора на плажи Доброте и наумилни-
јим гласом пева: „Мама, мама...” Раз-
леже се плажом. Љубав.

Муж застане пре него поједе прет-
последњи колач, па жени остави оба: 
„Знам да ти то волиш. Ја ћу оне друге 
(које, успут, ни он не воли).” Љубав.

Бака од 83 свако јутро иде узбрдо 
у продавницу да унуци купи крофне. 
Kоје она воли. Љубав.

Жена од 50 и нешто, доведе на мо-
ре своју пријатељицу, која не чује, и 
због ње научи знаковни језик. Љу-
бав.

Новак Ђоковић трчи обалом До-
броте, пар дана пре одласка на Олим-
пијаду у Токијо, и шаље пољубац де-
војчици која из свог дворишта грлено 
навија: „Ноле! Ноле!”. Љубав.

На сваки посебан каменчић који 
сам одвојила на плажи у Доброти, на-
цртах срце – због оних који не при-
мећују љубав. Поделих их насумице 
људима око себе: Нини, Мии, баки, те-
ти, пријатељицама са плаже... Јасно је 
да свако сам бира шта ће да види око 
себе и у људима. Ко одлучи да види 
љубав, видеће је и чути у сваком тре-
нутку и сваки каменчић који види по-
примиће облик срца.

Драгана Меселџија

У Доброти, добро је...
Отишао је бродом, као поморац, а оне су свакога дана 

поред својих прозора, чекале његов повратак. Време је 
пролазило. Некада су се поморци са пута враћали после 
пет, или десет година. Неки никада. Уморни од пута, одлу-
чили би да остану негде далеко, тамо направе дом, или би 
се једноставно уморили, па им се сопствени дом чинио 
далеким и недостижним. 

НЕВЕН

А ко ти се нешто не свиђа, нешто 
ти не прија више у твом сада-
шњем животу, желиш нешто 

другачије, нешто треба да се промени. 
Потруди се да схватиш шта ти не при-
ја и шта би желео да промениш. Мо-
жда би желео да се одселиш некуда? 
Таква промена носи са собом много 
нових ствари, али исто тако, за собом 
оставља породицу и пријатеље. Људи, 
кад на вагу ставе шта им више прили-
чи и где би се боље осећали, углавном 
изаберу да остану ту где јесу. Зашто? 
Кућа, породица и пријатељи остају у 
срцу, њих носиш где год да кренеш. 
Породица ће те увек чекати, увек мо-
жеш да се вратиш кући. 

Изађи из свог „дворишта” и зако-
рачи у непознато, много нових ствари 
можеш да откријеш, које ће ти се ма-
ње, или више, свидети. Ако си напра-
вио прва два корака, скупио храбро-
сти и закорачио у непознато. Настави, 
само настави и концентриши се на то 
да ствараш нова познанства и да сти-
чеш нове навике у твом „новом” дво-
ришту. Такође, пробај да направиш 
простора за ствари које те испуњава-
ју и у којима уживаш. Покушај да се 
осетиш слободним. Слобода, слобода 

ума, ће те покренути ка бољим ства-
рима. Само пази, не дозволи да пад-
неш у потпуну слободу, неке границе 
увек постоје. Ако ниси увидео те гра-
нице, направи их сам. Неке своје гра-
нице, нека своја правила, која ти од-
говарају и која ћеш моћи да пошту-
јеш и не размишљајући о њима. 
Прилагоди их својим навикама. Про-
бај да не паднеш у мисли попут: „Ех, 
шта би било, да сам сад код куће?” 
Ако паднеш у те мисли, ухватиће те 
носталгија и сву пажњу ће ти одузети. 
Тада ћеш се осећати изгубљеним, за-
то што си се окренуо и почео да тра-
жиш познати терен, од ког си се већ 
поприлично удаљио. Чак, су те прва 
два корака одвела довољно далеко 
од тог познатог. Та прва два корака су 
најбитнија, а кад упловиш у неки но-
ви свет, све ће ићи својим током. Ста-
ви све на вагу, скупи храбрости, на-
прави промену, било какву, али потру-
ди се да то учиниш. Промене су 
некада добре, а некад и лоше. Али, 
као што сам већ рекао, увек се мо-
жеш вратити кући. Ти, и само ти, мо-
жеш да одлучиш која страна ваге ће 
превагнути.

Огњен Малушић 

Ђачки састав

Да ли би имао храбрости да направиш неку промену у 
свом животу? Људи се углавном плаше промена. Зашто? 
Зато што немају храбрости да закораче у непознато. Окру-
жени својим навикама, нису одважни да изађу из тог кру-
га, зато што не знају шта их тамо чека.

Јеси ли спреман за промене?
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С рби у Будимпешти сваке го-
дине обележавају Илиндан 
крај бунара посвећеног Све-

том Илији. То је обичај који, према 
предању, има вишевековну традицију, 
јер су празник на том месту обележа-
вали и Срби који су дошли у ове кра-
јеве са Арсенијем III Чарнојевићем. 

Богослужење, са освећењем кола-
ча и воде, обавили су протојереј Зо-

ран Остојић, протонамесник Никола 
Почуча, јеромонах Варнава Кнеже-
вић, ђакон Стефан Милисавић и ар-
хиђакон Инокентије Лукин. Отац 
Остојић је том приликом одржао при-
годну беседу, указавши на значај овог 
празника и самог Светог Илије.

После верског обреда госте је по-
здравио Митар Кркељић, председник 
Српске самоуправе VIII кварта: 

- У првом реду бих 
желео да се захвалим 
часним оцима на свеча-
ној молитви. На дана-
шњи дан обележавамо 
тридесетогодишњицу 
откако се Срби, после 
једне дуже паузе, сваке 
године поново окупљају 
на овом светом месту. 
Самоуправама VIII и XIX 
кварта, са председни-
ком Бранимиром Ђор-

ђевом, ово је веома важан дан, с об-
зиром на то да ову манифестцију већ 
другу годину организујемо заједно. 
Ово показује нашу жељу да се ствара 
и чува српска култура у Мађарској и 
да постоји међусобна сарадња. Про-
шле године су нам били гости чика 
Миодраг Ђукин и његов унук Рувен, 
који су нам драги, јер симболишу ка-
ко се култура и Српство преносе са 
колена на колено. Желимо да сваке 
године прослава овог празника буде 

све богатија и разноврснија - рекао 
је Кркељић. 

Затим је гостима пожелео пријат-
не тренутке уз учеснике пригодног 
културног програма: вокалну солист-
кињу Лену Ембер, хармоникаша Сло-
бодана Вертетића, глумца Тибора Ем-
бера и КУД „Табан“ из Будимпеште. 

Прослава је настављена уз пригод-
но послужење, разговор и дружење 
окупљених сународника.

К. П.

ФОЛКЛОРНА БАЛАДА  
„РОДОЉУБ И АНИЦА”

Сантово, 13. августа 2021. од 21.00 ч. 

Фолклорна балада под насловом „Родољуб и Аница“, која 
се заснива на истинитом трагичном догађају с почетка 
прошлог века, биће поново изведена у Сантову, на Тргу 
Флориана Алберта. Наступају:  КУД „Весели Сантовчани”, 
Фолоклорна група из Нађбарачке, солисткиња Даринка 
Орчик, Оркестар „Бабра”, Тамбурашки оркестар „Сантовци"
Након извођења комада у режији Силвије Немеш, уследиће 
„плесачница” уз пратњу Тамбурашког оркестра „Сантовци“. 
Улаз је бесплатан!

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ РАДОВА
СА ИКОНОПИСАЧКЕ РАДИОНИЦЕ

18. августа у 18.30 часова

Текелијанум, Галерија "Круг"
Улица Вереш Палне  бр. 19

Иконописачка радионица одржана је овога лета у 
Будимпешти, у организацији ловранског Удружења за 

очување културе и традиције.

Улаз је слободан!

СУСРЕТИ

Три деценије од обнове илинданског ходочашћа 
Прослава у Будимпешти

На Дан Светог Илије, 2. августа, већа група верника из 
мађарске престонице окупила се у осмом кварту, на тра-
диционалном ходочасном месту Срба, код бунара у дво-
ришту Природњачког музеја, како би заједно обележили 
велики верски празник. 

Срдачно вас позивамо у Деску, на црквену славу

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
19. августа 2021. године

Програм 18. августа 
- 18.00 ч. - Празнично бденије

- 19.00 ч. - Предавање и промоција књиге „Патријарх Павле 
– светац којег смо познавали", аутора Ђорђа Рандеља, у 

свечаној сали  Српског културног, образовног и духовног 
центра  „Свети Сава”

                 
Програм 19. августа

- 10.00 ч. - Св. Литургија, освећење грожђа и литија; 
Св. Литургију прати хор „Свети Серафим Саровски”

 из Зрењанина
- 16.00 ч. - Вечерње са резањем славског колача и 

благосиљањем кољива; свечани славски обред ће се 
обавити у светом храму након вечерњег богослужења

- 17.00 ч. - Послужење за све присутне у дворишту Српског 
културног, образовног и духовног центра  „Свети Сава”; 

следи програм КУД-а „Банат” из Деске. За добро 
расположење побринуће се Тамбурашки оркестар 

из Деске

Срдачно вас очекујемо!
Организатор: Српска православна црквена општина Деска

Покровитељи: Фондација „Bethlen Gábor”, Српска 
народносна самоуправа Деска, KУД „Банат'' Деска
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Музички камп у МохачуМУЗИКА

И мајући у виду опште здравстве-
не мере, организатори су огра-
ничили број учесника Српског 

музичког табора, па је избор пао на 
петнаестак младих свирача из Моха-
ча, који су били веома срећни што им 
се пружила прилика да буду саставни 
део четвртог по реду традиционалног 
табора. Већ на самом старту манифе-
стације, полазници табора били су 
подељени у три секције, а са најма-
њима је радио Тамаш Балог Церна, 
док су искуснији и старији музичари 
били поверени Јожефу Ковачу Вер-
шендију, познатом мајстору на там-
бурици и музичком педагогу.

- Пошто сам присталица добре му-
зике, не правим разлику, већ са децом 
увежбавам познате бисере јужносло-
венског народног мелоса, са посеб-
ним освртом на српски. Ту је и „Мон-
ти чардаш”, не можемо да прођемо 
ни поред лепих мађарских песама. 
Све што је лепо и добро, настојим да 
увежбам са децом. Мохач је и даље 
центар тамбурашке музике и велико 
ми је задовољство што су многи моји 

ученици стасали у врсне тамбураше. 
Један од њих је и Тамаш Балог Церна, 
са којим заједно подучавамо децу, а 
ту је и Марко Челинац, познати хар-
моникаш. Огромна је радост што 
имам чак двојицу младих, који зајед-
но са мном раде и подучавају пола-
знике табора – рекао нам је мајстор 
народне уметности Јожеф Ковач Вер-
шенди.

Према програму, деца су сваког да-
на, током преподнева, учила српске 
песме, кола, као и мађарске мелоди-
је. Поподне су их очекивали разни 
пропратни програми, излет и купање 
у Харкању, могућност риболова у 
Шумберку, а посебан ужитак је био 
гастрономски угођај који је приредио 
Јожеф Ковач Вершенди. 

Кампере је 28. јула посетио и Ми-
клош Шолтес, државни секретар за 
народносна, цивилна и верска пита-
ња при Влади Мађарске. Њега су у 
порти мохачке српске православне 
цркве, дочекали Душан Мате, пред-
седник и Зорица Степанов, потпред-
седница мохачке Српске самоуправе, 

а њима су се придружили и Габор 
Павкович, градоначелник Мохача и 
Норберт Бугарски, старатељ месног 
српског православног храма, који је 
и председник Удружења за заштиту 
и улепшавање споменичког наслеђа 
града Мохача. 

Државни секретар је све присутне 
топло поздравио, а међу њима и чла-
нове месног КУД-а „Мохач”, на челу 
са уметничким руководиоцем Стипа-
ном Филаковићем, који су у његову 
част, у пратњи мохачких тамбураша, 
извели једну српску кореографију.

Након тога Миклош Шолтес је 
одржао конференцију за штампу, на 
којој је нагласио да је добро што у 
раду кампа учествују и деца која ни-
су искључиво српског порекла:

-  Све то доказује да и млади при-
падници других народности поштују 
и свирају српску музику, уче песме, 
заједно гаје и негују тамбурашку му-
зику, коју преносе другима. Тај рад на 
пољу неговања и чувања културе сма-
трамо итекако важним. Западна 
Европа је достигла границу свог бо-
гатства, врхунац своје привредне мо-
ћи, међутим, једну ствар није оства-
рила: није успела да сачува своју кул-
туру, хришћанство, своје заједничке 
вредности – приметио је Шолтес.

Он је истакао да је задатак људи у 
овом региону да раде на побољшању 
животног стандарда, да унапреде 
привредни живот и да се приближе 
стандарду који карактерише Запад и 
додао:

- Нама је од изузетног значаја да 
помно пратимо и помогнемо развој 
хришћанских, културних и народно-
сних вредности. Важно нам је да 

помогнемо народности које имају 
своју матичну државу, али и оне ко-
је то можда немају. Баш зато смо 
одлучили да и ове године подржи-
мо народности у остваривању кул-
турних програма и разних табора. 
За прву категорију, тј. остваривање 
културних програма и пројеката 
обезбедили смо 500 милиона фо-
ринти, док су кампови добили 350 
милиона форинти – рекао је гост из 
Будимпеште.

Руководиоци месне Српске само-
управе информисали су свог госта о 
активностима и програмима тог тела 
и Српске читаонице и захвалили су 
се Миклошу Шолтесу на финансиј-
ској подршци, коју су путем конкурса 
добили за обнову зграде месног Срп-
ског клуба. Државни секретар је уго-
шћен управо у том клубу, где су му 
Душан Мате и Зорица Степанов уру-
чили пригодне поклоне.

На крају петодневног музичког 
усавршавања, 30. јула, уприличено је 
завршно вече. Свечана завршница 
кампа уприличена је испред Српског 
клуба, седишта месних Срба, где су 
се окупили родитељи полазника кам-
па, родбина, пријатељи, чланови клу-
ба и заљубљеници у српску народну 
музику. Чули су сјајне свираче, које 
су предводили Јожеф Ковач Вершен-
ди и Тамаш Балог Церна.

Самоуправа Срба у Мохачу је, за-
хваљујући конкурсним средствима, 
спремна да објави ЦД, на којем ће се 
наћи бројни бисери јужнословенског 
народног мелоса, као и композиција 
других народа, у извођењу младих 
мохачких музичара. 

П. М.

Српске и мађарске ноте  
 на обали Дунава

У организацији Самоуправе Срба у Мохачу, у том граду 
на обали Дунава, од 26. до 30. јула одржан је четврти по 
реду Српски музички табор. На позив Зорице Степанов, 
потпредседнице мохаче Српске самоуправе, јавили су се 
бројни полазници, са циљем да усаврше своје тамбура-
шко знање и науче нове српске мелодије, песме, као и 
музику других народа.  

ШОЛТЕС ОБЕЋАО ОБНОВУ ЦРКВЕ
Пошто је приликом боравка у Мохачу посетио учеснике Српског му-

зичког кампа и погледао месни српски православни храм, државни се-
кретар Миклош Шолтес је саопштио вест која је обрадовала Мохачане, 
а посебно припаднике српске народности.

- Видевши ову српску православну цркву, њено стање и баштину коју у 
себи носи вековима, могу вас уверити да ћемо наредне године, свакако, 
имати у виду да из буџета издвојимо средства за њену  реконструкцију. 
Наравно, у изради и достављању документације учествоваће и градона-
челник, односно старатељ светог храма и свештеник. Свакако, очекујемо 
да нам се документација, везана за обнову светиње достави, како бисмо 
подржали и реализовали њену реконструкцију. Иако нисам дошао са ци-
љем да обећам помоћ за цркву, видевши у каквом се стању она налази, 
сигурно је да ћемо пружити помоћ – нагласио је државни секретар, кога 
је градоначелник Габор Павкович упознао са настојањима локалне само-
управе у вези са свечаним обележавањем 500. годишњице Мохачке бит-
ке. 


