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П оводом 28. јуна, када је 1389. 
године Србија после пораза у 
бици на Косову Пољу практич-

но изгубила независност и била прида 
нуђена пет наредних векова буде у 
турском ропству, у будимпештан-
ском Храму Светог Ђорђа, у суботу 
је месни парох Зоран Остојић слу-
жио свету литургију, уз саслужење 
ђакона Зорана Живића. Одржан је 
парастос за све који су дали своје 
животе за одбрану Србије, од Косов-
ске битке па до наших дана.

У раним поподневним часовима, 
испред куће у Будиму у којој је нека-
да живео деспот Стефан Лазаревић, 
служен је помен косовским јунацима 
и осталим браниоцима српства. О де-
споту Лазаревићу, Кнезу Лазару и 

значају Косовског боја за српски на-
род и Европу, говорио је историчар 
Милан Дујмов, док је пригодне сти-
хове прочитао ученик Милорад Ла-
стић.

Крај спомен-обележја које се на-
лази на зиду некадашње куће срп-
ског деспота, представници српских 
организација положили су венце: у 
име Самоуправе Срба у Мађарској то 
су учинили Љубомир Алексов и Ја-
дранка Драгојловић, а у име Српске 
самоуправе у Будимпешти Борислав 
Рус и Пера Ластић.

Пошта српском кнезу и јунацима 
изгинулим у Косовској бици, одата је 
и у Сентандреји – богослужењем у 
Саборној цркви и поменом код крста 
на обали Дунава, где су у годинама 
после Велике сеобе Срба биле сахра-
њене мошти Кнеза Лазара.

На Kосову се 1389. године оди-
грала пресудна битка између срп-
ске и турске војске, која је отвори-
ла врата Турцима за даљи продор у 
Европу. Претпоставља се да је тур-
ски султан Мурат Први, који је на 
Kосово стигао са синовима Бајази-

том и Јакубом, предводио 40.000 
војника, а да је српски кнез Лазар 
Хребељановић сакупио 25.000 бо-
раца.

То је, према мишљењу историчара, 
важан датум у колективној свести 
српског народа и један од темеља 
колективног идентитета. Симболизу-
је, према том концепту, слободу, от-
пор туђину, неговање патриотизма, 
националног бића, витештва и херој-
ства, али и прекретницу после перио-
да успона под владарима из династи-
је Немањића.

Страдању српских војника је по-
свећен споменик подигнут на Газиме-
стану 1953. године, рад Александра 
Дерока, док Споменик косовским ју-
нацима, који је откривен 28. јуна 
1904. године у оквиру прославе сто-
годишњице Првог српског устанка, у 
присуству краља Петра Првог Kара-
ђорђевића, представља симбол Kру-
шевца и дело је српског вајара Ђорђа 
Јовановића. 

У Мађарској је, по традицији, Видовдан обележен 
богослужењима и одавањем поште Кнезу Лазару

и осталим српским јунацима

Сећање на браниоце Србије

Богослужења и венци за косовске јунаке

Век после првих пуцњева 
за ослобођење Босне, 

којима су младобосанци, 
атентатом на 
аустроугарског 

престолонаследника 
показали да неће да 

пристану на колонијални 
статус, изгледа да неки 

данашњи грађани Сарајева 
чезну за колонизатором

У репортажи са улица Сарајева 
радија Франс ентер, који је ор-
ганизовао специјални програм 

посвећен комеморацији атентата на 
Франца Фердинанда, један станов-
ник града на Миљацки овако разми-
шља: „Боље би било да је Аустроу-

гарска остала, данас бисмо били Не-
мачка и имали бисмо немачке плате”.

„Видите да жале за Аустроугар-
ском”, надовезао се новинар из им-
провизованог студија Франс ентера 
недалеко од сарајевске катедрале, 
изненађен што један од учесника у 
дебати, Жан-Арно Деранс, говори о 
аустроугарској колонизацији Босне. 
Тај део историје је затамњен новим 
тумачењем по коме је извор малтене 
свих недаћа XX века српски национа-
лизам. Тако бар може да се закључи 
из прилога Бернара Гете, коментатора 
овог радија.

„Свет у коме живимо не би био оно 
што је данас да није било атентата у 
Сарајеву, чија је најтрагичнија баштина 
појава нацизма”, каже Гета, „до кога не 
би дошло да није било криминалне им-
бецилности победника који је намет-

нуо Немцима репарацију колико пони-
жавајућу толико и уништавајућу”.

Теза о појави нацизма због понижа-
вајућих услова наметнутих Немачкој 
Версајским споразумом није нова, она 
се учи у заједничким немачко-фран-
цуским уџбеницима историје, али Гета 
одлази даље повезујући рађање наци-
зма са атентатом у Сарајеву.

„Хитлер је рођен у Сарајеву”, каже 
овај врло озбиљан и утицајан струч-
њак за геополитичка питања.

Не могу да пронађем боље обја-
шњење од „криминалне имбецилно-
сти” за овакво игнорисање историјских 

чињеница и услова у којима је дошло 
до атентата, а потом и до избијања Пр-
вог светског рата. Али Гету, као и толи-
ко других западних коментатора, не 
интересује историја већ савремени 
свет у коме тумачење историје постаје 
инструмент актуелне политичке визије. 
А актуелна политичка визија је да су 
Немачка и Француска мотор Европске 
уније и да је то постало могуће захва-
љујући помирењу бивших непријате-
ља. Зато је циљ комеморација да се 
потисне све што би могло да оживи 
старе антагонизме.

Ана Оташевић

Сто година од атентата на Франца Фердинанда

Затамњено парче историје

КО ЈЕ БИО ГАВРИЛО ПРИНЦИП
Гаврило Принцип није био никакав српски националиста, како желе да 

га прикажу, нити борац за некакву велику Србију. Ова „криминална им-
бецилност” која одликује немали број западних коментатора резултат је 
политичке интерпретације антагонизама у бившем југословенском про-
стору који су кулминирали ратовима деведесетих. Принцип је, знамо, а 
требало би да знају и они, био анархиста, припадник генерације понесе-
не европским идејама револуционарног романтизма, који није желео да 
неко други одређује народу у његовој земљи како ће да живи. Његов хе-
ројски чин није проузроковао кланицу Првог светског рата – непосредни 
повод био је ултиматум Беча Београду који се могао избећи – већ је ого-
лио стање у ондашњој Европи, у којој је све било спремно за рат.
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На други 

ппооггллеедд
О КРИВИЦИ ЗА ПОЧЕТАК 
ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА (2)

С рбија је била колатерална прои-
звољност многих аутора – парија 
без заштите, са елитом која је де-

лом корумпирана и углавном онемогуће-
на да у глобалним медијима наступи у 
улози која јој није унапред задана. Та 
улога је јасна. Понеки Србин може бити 
позитивац – наравно уколико је згађен 
над својим народом или истовремено 
премлад и блесав – али је Србија „верти-
кала вечитог зла”.

Како год тумачили узроке Првог свет-
ског рата, ретки су научници пошли пу-
тем споменутог историчара Андреја Ми-
тровића и на основу познатих и објавље-
них докумената дипломатија Аустроу-
гарске и Немачке реконструисали или де-
конструисали тезу коју данас подупире 
90 одсто школованих светских историча-
ра који немају публицитет као Кларк или 
Макмиланова.

Аустроугарска је, пошто је скоро два 
века трпела само поразе и остала без по-
седа и превласти у Италији и немачким 
земљама, као једина сила без колонија, 
желела да почетком XX века прошири 
свој утицај на Балкану. До 1907. покуша-
вала је да Србију претвори у колонију. 
Управо је успон Србије после 1903. и не-
повољан развој односа међу великим си-
лама довео до промене политике Аустро-
угарске – нова генерација њених полити-
чара која је на власт ступила после 1907. 
желела је да освоји Србију.

Царински рат, анексиона криза, бал-
кански ратови били су и епизоде аустроу-
гарских притисака на Србију у којима је 
Београд углавном попуштао… Тезе о 
претњи Србије падале су у воду на веле-
издајничким процесима у самој Двојној 
монархији, али таква истина није битна 
савременим уметницима који су на мр-
жњи према народу из кога су потекли 
створили масне каријере.

Конструкцију кривице Србије за Први 
светски рат најбоље показују досадашња 
спомињања Сарајевског атентата у бри-
танском парламенту. Посланик Мекма-
стер је 1915. питао шефа дипломатије да 
ли је влада знала за припреме Беча да 
1913. нападне Србију. Министар му је од-
говорио да влада није знала оно што је 
1915. постало познато. За маркиза Лотија-
на је 1935. Први светски рат био последи-
ца деловања војних команданата који су 
злоупотребили Сарајевски атентат који је 
био тек „инцидент”. Један посланик је 
1973. био уверен да се атентат догодио у 
Србији. После пада Берлинског зида по-
сланик Мензис Кембел сматрао је рат по-
следицом „национализма који је крвава 
појава”. Усред рата у Босни маркиз Менк-
неир тврдио је да је атентатор на Фрању 
Фердинанда Васо Чубриловић био прете-
ча нациста и бољшевика, а да су прогони 
српска специјалност и пре јуна 1914. годи-
не. Коначно, 2000. посланик Марсден за-
кључио је да Први светски рат не би ни 
избио да је Британија интервенисала про-
тив Србије и савезника у Балканском рату 
1912. године.

Чедомир Антић

Председник ССМ примљен у Народној скупштини Србије

Разговори о сарадњи
са институцијама матице

Приликом прве посете српском парламенту откако 
је конституисан нови скупштински сазив, Љубомир 
Алексов је са својим домаћинима разговарао о 
моделима будуће сарадње српске заједнице у 

Мађарској са матичном земљом

П редседник Самоуправе Срба у 
Мађарској Љубомир Алексов 
састао се у Народној скупшти-

ни Републике Србије са Алексан-
дром Чотрићем, народним послани-
ком и чланом Одбора за дијаспору и 
Србе у региону. Како СНН сазнаје, 

разговор се односио на сарадњу На-
родне скупштине са Самоуправом 
Срба у Мађарској и контакте посла-
ника српског парламента са Алексо-
вом, који је од недавно и представ-
ник српске заједнице у Мађарском 
парламенту.

Било је речи и о будућој сарадњи 
Одбора за спољне послове и Одбора 
за дијаспору, као и Посланичке гру-
пе пријатељства са Мађарском, са 
кровном организацијом наше мањи-
не.

Разматрани су и будући рад Скуп-
штине дијаспоре и Срба у региону, 
формирање Управе за дијаспору и 
Србе у региону у оквиру Министар-
ства спољних послова Републике Ср-
бије, рад Мешовите међувладине ко-
мисије Србије и Мађарске за нацио-
налне мањине и потреба за интензив-
нијим контактима институција ма-
тичне земље са организацијма Срба у 
Мађарској и региону.

А поводом овонедељне заједничке 
седнице влада Србије и Мађарске у 
Београду, амбасадор Мађарске у Ср-
бији Оскар Никовиц, изјавио је да ње-
гова земља очекује да ће ова зајед-
ничка седница резултирати „настав-
ком и проширењем добре сарадње 
између двеју земаља”. Никовиц је ис-
такао да између две земље нема 
отворених политичких питања и да се 
очекује наставак сарадње на бази ме-
ђусобног поверења.

– За то постоје добри темељи, јер 
Мађарска схвата као позитиван гест 
то што је Српска напредна странка 
позвала Савез војвођанских Мађара 
да учествује у владајућој коалицији 
у Србији – истиче Никовиц.

Д. Ј.

ЗАЈЕДНИЧКА 
СЕДНИЦА ДВЕ ВЛАДЕ

У тренутку закључења овог 
броја Српских недељних новина, у 
Београду је у току заједничка 
седница српске и мађарске владе, 
које предводе премијери Алек-
сандар Вучић и Ивица Дачић. Оче-
кује се да ће се на овом заседању 
разговарати о политичким и еко-
номским односима двеју земаља, 
као и о положају и актуелним пи-
тањима двеју националних мањи-
на – српске у Мађарској и мађар-
ске у Србији.

Љубомир Алексов и Александар Чотрић

Заседао Народносни савет у Печују

Представници мањина на градским приредбама
Чланови савета, међу којима је био и 
Радован Горјанац, председник Српске 
самоуправе у Печују, размотрили су 
актуелности везане за предстојеће 

манифестациије на којима ће учешће узети 
и народности у овом барањском граду

П осебна тема разговора пред-
ставника печујских мањина, 
била је посвећена прослави 

Дана града, планираној за 1. септем-
бар ове године. Тог дана град Печуј 
ће наградити највредније активисте, 
међу којима ће бити и припадници 
народности, па је било речи и о мо-
гућим добитницима ових признања. 
Према плану, ове године би грчка 
мањина требало да именује канди-
дата за добијање признања, али су 
Грци ту могућност препустили По-

љацима. У наставку 
седнице коју је водио 
председник Народно-
сног савета Јожеф Ерб, 
било је речи о органи-
зовању народносне 
приредбе у Центру 
„Кодаљ”. Ова установа културе сва-
ке године угости и неке програме 
припадника народности и то чини 
путем конкурса. Одлуку доноси по-
себна комисија, а ове године је 
одлучено да се националне и етнич-

ке мањине заједнички 
представе јавности. За 
организацију предста-
вљања културе народ-
ности задужени су 
Хелмут Хејл, потпред-
седник Немачке само-
управе и Јожеф Чехи-
ли, председник Русин-
ске самоуправе у Пе-
чују.

На дневном реду су 
биле и друге теме ве-
зане за народности у 
Печују. Представници 
свих народности су се 

сложили да активно учествују у 
приредбама града, како би обога-
тиле програмску понуду бивше 
европске престонице културе, која 
има чиме да се дичи.

П. М.

Радован Горјанац
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На крају школске године у Поморишју

Интересовање за учење српског језика и даље расте
Десетомесечни рад у 
школама на југу 

Мађарске, у којима се 
предаје српски језик, 
обиловао је успесима, 

али и проблемима. Наши 
репортери проверили су 
на лицу места како су 
школска година и њени 
последњи дани протекли 
у Батањи, Чанаду, Десци 

и Сиригу

У ченици Српске основне школе и 
полазници забавишта у Батањи
су се до самог краја школске 

године трудили да постигну макси-
малне резултате у школи и да што 
боље искористе заједничко време 
пре почетка летњег распуста. Нај-
млађи у забавишту организовали су 
„Дечји дан” у школском дворишту, а 
само неколико дана касније и „Поро-
дични дан”, који је протекао у врло 
пријатној атмосфери. Док су се ма-
лишани играли, јахали коња и скака-
ли на трамбулини, њихови родитељи 
су кували гулаш, дружили се и на 
крају заиграли са чланицама КУД-а 
„Суферини”.

Ове године од забавишта се опро-
стило једанаесторо малишана и сви 
они ће основно школовање настави-

ти у српској васпитно-образовној 
институцији. Како би им приближи-
ле школу, учитељице Мелинда и 
Станислава су са ученицима првог 
разреда припремиле мало изнена-
ђење. Малишани су овом приликом, 

у будућим учионицама играли, пе-
вали и учествовали у креативним 
активностима.

Они мало старији су три дана го-
стовали у Будимпешти, код својих вр-
шњака у Српској основној школи „Ни-
кола Тесла”. Ова посета полако пре-
раста у традицију. Батањски основци, 
који размишљају да своје школовање 
наставе у Српској гимназији, провели 
су три незаборавна дана у метропо-
ли. Поред посете часовима, уживали 
су у велеграду и искористили време 
за обилазак знаменитости.

Последњи дани школске године 
код основаца су увек били резерви-
сани за обележавање „Дечјег дана” и 
организовање „Школског вашара”. На 
градском базену су уприличена ра-
зличита такмичења и игре спретно-
сти, након чега је уследило уживање 
у води, пливање, најнеобичнији ско-
кови и хлађење уз сладолед. Наред-
ног дана школско двориште је пре-
творено у својеврсну пијацу, па се на 
тезгама могло наћи штошта. Прода-
вали су се колачи, палачинке, сокови, 
али и стрипови, играчке, расади цве-
ћа и разне друге ситнице. Свако је на 
вашару пронашао нешто за себе, 
укључујући и наставнике.

Своје осмогодишње школовање 
ове 221. школске године у Батањи, за-
вршило је петоро ученика. Пролазећи 
кроз учионице украшене цвећем, они 
су се опростили од школе и својих 
другара са којима су провели и поде-
лили своје најлепше ђачко доба.

Директорка Вера Пејић-Сутор на 
свечаности се опростила од осмака 
речима:

– Дозволите ми, драги осмаци, да 
у вашу торбу за пут и ја ставим неко-
лико корисних мисли и савета. Сећај-
те их се на дугачком путу који стоји 
пред вама. Стићи ћете у нову среди-
ну, у нову заједницу где ће вас доче-
кати и добре и лоше ствари. Ви ћете 
само вашом добротом моћи да са-
владате негативне примере. Будите 

увек опрезни и храбри. Пренесите до-
броту и љубав на свет око вас. Труди-
те се да будете посебни. Будите као 
пастрмке, које само у чистој води во-
ле да живе и пливају узводно. Поста-
вите себи строге критеријуме и тру-
дите се да их постигнете.

Осмаци су потом српску заставу, 
на коју су окачили и своју пантљику, 
свечано предали седмацима. Након 
опраштања од сваког наставника, 
уследио је свечани програм ученика 
Српске основне школе и подела на-
града најбољим осмацима. Две уче-
нице осмог разреда ће своје школо-
вање наставити у Српској гимназији у 
Будимпешти.

У батањској Српској основној шко-
ли је ова школска година свечано за-
вршена 23. јуна, уз присуство број-
них родитеља, деце и наставника. 
Сви они су могли да уживају у завр-
шном програму основаца, који су и 
овога пута дали све од себе како би 
показали своје умеће на сцени. 
Драмска секција је извела представу 
Капетан Џон Пиплфокс, школски 
хор и оркестар су се представили ко-
лажом српских народних песама, 
док су најмлађи одиграли сплет на-
родних игара.

Заменик директора, Никола Ђе-
неш-Екбауер, похвалио је ученике и 
наставнике школе и захвалио им се на 
преданом раду у овој школској годи-
ни. Малишани су добили сведочан-
ства и поклон-књиге за одличан 
успех, примерно владање и изузетно 
залагање у школи. Они су кренули на 
заслужени распуст, док су наставни-
ци на одмор кренули нешто касније, 
почетком јула.

У току лета малишане очекују и 
различити кампови. Двадесет петоро 
основаца из Батање отпутовало је у 
Балатонфењвеш, на Српски језички 
камп, након чега их очекују Верона-
учни камп у Будимпешти и Српски 
фолклорни капм у Батањи.



Батања

Сириг
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Ускоро нови уџбеници за српске школе у Мађарској

Српски просветари очекују наставак издавачког пројекта
А ктуелна фаза издавачког про-

јекта ТАМОП, о којој је СНН већ 
писао у више наврата, ускоро ће 

бити приведена крају, а као резултат 
ће донети нове уџбенике за српско 
школство у Мађарској. Реализатори 
пројекта, међутим, не сматрају да је 
посао тиме завршен, већ очекују нове 
циклусе пројетка који финансира 
Европска унија.

– За то постоје индиције, јер фаза 
која се сада завршава је још из прет-
ходног буџетског циклуса, од 2006. 
до 2013. године. Постоје обећања да 
ће у периоду од 2014. до 2020. бити 
још два круга. И у тим конкурсима, 
нарочито сада након стечених иску-
става, вероватно ћемо моћи макси-
мално да се ангажујемо – каже за 
СНН др Јованка Ластић, директорка 
Српске основне школе и гимназије 
„Никола Тесла”.

Према њеним речима, врло је ва-

жно да се најпре заврши превођење 
биологије и географије, а да се затим 
крене с превођењем хемије, физике и 
математике.

– Ту има мање текстуалног дела 
него у прва два предмета, али је ва-
жно за разумевање неких нумерич-
ких задатака да се разуме текст и да 
се правилно постави, јер после је већ 
само техничка ствар решавање – на-
помиње др Ластић и додаје да треба 
написати или превести и уџбенике из 
информатике.

За разлику од те области, у случа-
ју музичког и ликовног васпитања 
преводи постојећих мађарских уџбе-
ника нису пожељни, јер је реч о обла-

стима у које треба унети и нека наци-
онална обележја, специфична за ове 
просторе.

– Имамо одговарајуће ауторе који 
би били способни да их напишу. Мо-
гло би се рећи да једва чекају да до-
бију могућност, али смо ми ипак мо-
рали да направимо неки редослед. 
Надам се да ће у наредном унијском 
буџетском циклусу од 2014. до 2020. 
бити прилике да се и то заврши. На-
жалост, то је област где стално дола-
зи до промена, тако да малтене оног 
момента када један уџбеник издамо, 
треба почети писање следећег, да би 
ученици били у току са свим догађа-
њима. Али, ако треба да се бира да 

немамо ништа или да имамо нешто, 
мислим да је ово велики помак уна-
пред – каже наша саговорница.

Директорка Српске школе у Бу-
димпешти каже да са нестрпљењем 
очекује завршну манифестацију 
овог пројекта, када ће на једном ме-
сту бити изложени сви уџбеници ко-
ји су до сада издати средствима 
Европске уније. Реч је о стотинак ра-
зличитих издања, која се већ кори-
сте у настави.

Д. Ј.

Реализатори издавачког подухвата ТАМОП, с 
нестрпљењем очекују завршну манифестацију овог 
пројекта, када ће на једном месту бити изложено 
стотинак српских уџбеника који су до сада издати

У Чанаду, у месној Основној шко-
ли, такође је почео летњи од-
мор. Фрањо Колар, наставник 

српског језика, није имао лак зада-
так, пошто је и ове године сам преда-
вао српски језик у школи и забави-
шту. Ипак, чанадски педагози су по-
сле бројних потешкоћа ову школску 
годину могли да одраде мирно, да се 
концентришу на васпитно-образови 
рад, под окриљем Реформатске цр-
кве и Центра за одржавање установа 
(КЛИК).

Током протекле школске године 
тридесетак ученика је похађало на-
ставу српског језика. Оне који су по-
стигли најбоље резултате у учењу 
српског језика и ове године даровала 
је Самоуправа Срба у Чанаду. Она ће 
скромну материјалну подршку обез-
бедити и свој деци из забавишта која 
се уписују на наставу српског језика.



У Српском забавишту у Десци, у 
протеклој школској години је, 
кажу, било весело и радно. Ва-

спитачица Споменка Брцан-Ђукин у 
међувремену је именована за врши-
оца дужности директора Дечјег вр-
тића „Ференц Мора”, а од 1. августа 
ће и званично постати руководилац 
ове предшколске установе. Тридесе-
так малишана је свакодневно под 
кровом Културног, образовног и вер-
ског центра „Свети Сава” учило срп-
ски језик, а исто толико ће их бити и 
у септембру. Иако је број пријавље-
них у српско забавиште био већи, ру-
ководство предшколске установе је 
морало да изврши селекцију, јер су 
смештајни капацитети ограничени. С 
обзиром на овакву ситуацију, остаје 
да се види хоће ли и када управа вр-
тића и Самоуправа Срба у Десци мо-
ћи да изађу у сусрет молбама број-
них родитеља.

У месној Српској основној школи, 
која такође ради у оквиру поменутог 
центра, година је успешно приведена 
крају. Учитељица Душица Зорић твр-
ди да јој се протекла школска година 
учинила тежом, јер је градиво увећа-
но. Она је током године имала деве-
торо ученика, док се у септембру 
очекује више полазника. У нашу обра-
зовну установу уписало се шесторо 
ђака првака, па ће нову школску го-

дину отпочети укупно петнаесторо 
ученика.

Учитељица је у раду користила 
београдске и новосадске уџбенике, 
а на располагању је имала и домаћа 
помагала. Деца су марљиво учила, 
активно учествовала у настави и 
ваннаставном раду и забележила 
бројне успехе. Та серија успеха оче-
кује се и у септембру, али остаје да 
се види под којим условима. Де-
шчанска Српска основна школа није 
постала подружница батањске Срп-
ске основне школе, што је био прво-
битни план, већ и даље ради под 
окриљем Регионалног образовног 
центра са седиштем у Сегедину и 
Основне школе „Иштван Золтанфи” 
у Десци. Ипак, ова школа треба да 
добије све правне, финансијске и 
персоналне гаранције, што значи да 
у септембру може да дође до по-
бољшања услова рада дешчанске 
образовне установе.



У вишим разредима дешчанске 
школе, српски језик је до априла 
предавала наставница Беатрикс 

Тот, коју је затим заменила Дајана 
Ђукин. Она предаје и у Сиригу у
Основној школи „Лајош Кошут”. Ра-
дила је са готово 70 ученика, а слу-
жила се уџбеницима Креативног цен-
тра, али и разним другим помагали-
ма. Неке материјале израдила је и са-
ма, фотокопирала градиво и кори-
стила га у настави. Иако сиришка де-
ца још не владају добро српским је-
зиком, она су са својим педагогом 
учествовала на сусретима српских 
основаца и храбро се укључила у 
надметања, која су имала за циљ да 
представе лепоте српске културе и 
језика. Посебно радује вест да ће се 
број ученика који уче српски, у сеп-
тембру повећати, па ће осамдесето-
ро ученика одлазити на часове срп-
ског, код наставнице Дајане Ђукин.



У Сегедину, у Основној школи у 
Беке улици и у Гимназији „Јожеф 
Етвеш”, наставница српског јези-

ка Беатрикс Тот имала је велики број 
ученика. Идеални услови за рад у 
средњошколској установи подстакли 
су многе да полажу испите из срп-
ског језика. Упис ђака ће се  вршити 

средином септембра и очекује се ве-
лики број заинтересоване деце.

У установи на Тргу Хуњади у Сеге-
дину, за Српску забавишну групу сва-
ке године влада велико интересова-
ње. У протеклој години, у одељењу 
које предводи васпитачица Наталија 
Дукић-Стантић, налазило се дваде-
сет петоро малишана, а у септембру 
ће их бити још троје. Иако влада ве-
лико интересовање родитеља за упис 
деце у српско одељење, због недо-
статка капацитета неће моћи да буду 

примљени сви заинтересовани, уз на-
ду да ће се ово питање решити у на-
редним годинама.

У међувремену, летњи распуст је 
отпочео и многи ученици су већ за-
боравили на свакодневне бриге. 
Школско звоно је утихнуло, а из ду-
боког сна ће се пробудити 1. септем-
бра, када ће свечаности у школама 
најавити почетак нове школске го-
дине.

Станислава Ђенеш-Екбауер
Предраг Мандић

Деска
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Н аступ гостију из Републике Срп-
ске одржан је у организацији 
Српског просвјетног и култур-

ног друштва „Просвјета” из Прњавора 
и Српске православне црквене општи-
не у Будимпешти. Диригент Градског 
хора Дома културе Прњавор, Ђорђе 
Ковачевић, који је истовремено и про-
фесор музике и директор у Музичкој 
школи, о свом хору за СНН каже:

– Хор броји педесет чланова и наш 
задатак је да представљамо и шири-
мо српску културу. Ово је за 
нас први наступ у иностран-
ству, ако не рачунамо Срби-
ју и богатији смо за још јед-
но искуство. Годишње при-
редимо тридесетак конце-
рата, а прошле године смо 
наступали на београдском 
„Коларцу”. Са нама је, у дру-
гом делу концерта, наступи-
ла и женска певачка група 
СПКД „Просвјета”, коју 
предводи талентована Дуња 
Мазуги.

Како сазнајемо од Ненада 
Давидовића, руководиоца 
„Просвјете” из Прњавора, иде-
ја за овај надахнути наступ 
родила се током промоције 
фототипског издања Душа-
новог законика у Републици 

Српској, када је са повереником „Про-
свјете” за Мађарску, Миланом Кићев-
цем, договорен концерт у Будимпе-
шти.

– Свакако желимо да представни-
ке црквене општине и епархије позо-
вемо да нам узврате посету – каже 
за СНН Ненад Давидовић.

С обзиром да је већ десет година 
на челу Српске православне црквене 
општине у Будимпешти, Милан Киће-
вац за наш лист објашњава да је ову 

своју дужност схватио као 
обавезу да брине о очувању 
цркве, али и о окупљању 
припадника српске заједни-
це.

– Свакако је важно да 
нас буде што више у цркви. 
Настојимо да привучемо и 
онај део нашег живља који 
живи и ради у овом граду, 
али не долази овамо често. 
Рад удружења као што су 
„Просвјета”, које је основа-
но још 1902. године или Пра-
вославно удружење „Свети 
Сава” и културне манифе-
стације попут ове, свакако 
доприносе нашим чвршћим 
везама – каже господин Ки-
ћевац.

Добрила Боројевић

Градски хор Дома културе из Прњавора и певачка 
група СПДК „Просвјета” из овог града, одржали су 
у будимпештанском Храму Светог Ђорђа „концерт 
за пријатеље”, поводом једног века од упокојења 

Стевана Мокрањца

У Будимпешти наступили хористи из Прњавора

Музици удахнули душу
У БУДИМУ ГРАДУ…
Концерт у Будимпешти садр-

жао је композиције духовне и све-
товне музике, српске и руске пе-
сме и делове Мокрањчевих руко-
вети са препознатљивим, незаоби-
лазним стиховима „У Будиму гра-
ду”. Наступ хориста из Прњавора 
окончан је напевом „Многаја ље-
та” у знак захвалности домаћину.

Сусрети са сународницма у региону

Српски културни центар из Мађарске представљен у Бечу
У сали Храма Светог Саве, у тре-

ћем бечком округу, присутне је 
у име домаћина поздравио 

председник Одбора СПКД „Просвје-
та” проф. Срђан Мијалковић, иста-
кавши да је ово један у низу сусрета 
Срба у дијаспори, које то удружење 
организује са циљем повезивања и за-
једничког деловања на пољу очувања 
српске културе, језика и националног 
идентитета.

У име Културног и документацио-
ног центра Срба у Мађарској, као јед-
не од институција Самоуправе Срба у 
Мађарској, поздравни говор је одр-
жао директор КДЦСМ-а Милан Ђу-
рић. Он је представио ову институцију 
као релевантног партнера у погледу 
културне сарадње, нагласивши да је 
Меморандум о сарадњи већ потписан 
са Књижевним удружењем „Седми-
ца” из Франкфурта, на овогодишњим 
Мајским сусретима писаца дијаспоре.

– Српски културни центар пред-
ставља излог српске мањине у Ма-
ђарској, као и Србије у Будимпешти, 
и расејању уопште – истакао је Ђу-
рић и додао:

– Српски културни центар је на по-
љу културе релевантан заступник 
Срба у Мађарској. Један од основних 
задатака је да продубљујемо сарад-
њу са осталим самоуправама, удру-
жењима и организацијама, са инсти-
туцијама у Мађарској и институција-
ма културе Републике Србије и реги-
она. Присутан је у културном животу 
Срба, али и већинског становништва 
Мађарске.

Ђурић је у свом обраћању закљу-
чио да је Културни и документацио-

ни центар Срба у Мађарској институ-
ција која афирмише српско културно 
наслеђе и савремена достигнућа срп-
ске културе у Мађарској, интегришу-
ћи их у светске и европске културне 
токове.

О културним активностима Срп-
ског културног центра говорила је 
Диана Кондић Ђурић, координатор 
програма, која је овом приликом при-
казала и занимљиву видео презента-
цију. Она је истакла да се у Српском 

културном центру, на годишњем ни-
воу, организује око 90 различитих 
културних манифестација.

– Своје програме КДЦСМ обавља 
на нивоу целе државе, а програмске 
активности реализује кроз различите 
музичке, позоришне, књижевне, изло-
жбене, дечје, језичке, фолклорне, ли-
ковне програме, кроз сопствену про-
дукцију и издаваштво. КДЦСМ је свој 
углед стекао не само међу Србима и 
Мађарима, већ и у матици и дијаспо-

ри. Очување српског језика у дија-
спори представља значајан фактор за 
опстанак једног народа, па овакви 
сусрети дају допринос у борби за оп-
станак српске културе на свим про-

сторима где живе Срби. Цен-
тар поседује и библиотеку-
архиву са преко 5000 насло-
ва – рекла је госпођа Кон-
дић Ђурић.

„Месец српске културе” је 
централна манифестација 
која се одржава не само у 
Будимпешти, већ и у другим 
градовима у Мађарској, па 
је упућен позив представни-
цима „Просвјете” да посете 
ову културну манифестаци-
ју, која почиње 12. септем-
бра, а завршава се 10. окто-
бра ове године.

О пропагандно-информа-
тивној делатности КДЦСМ-а 
говорила је сарадница цен-
тра Радојка Филаковић. Она 
је истакла „значај добре са-
радње и подршке од стране 
мађарских медијских кућа, 
када је реч о активностима 

ове културне институције” и подсе-
тила присутне да се активности 
КДЦСМ-а могу пратити путем двоје-
зичног сајта: http://kdc.szerb.hu.

Након званичног дела програма, 
развила се веома занимљива диску-
сија, па су договорени и конкретни 
кораци и могућности културне са-
радње на пољу очувања српског јези-
ка и културне баштине.

Светлана Матић,
специјално за СНН из Беча

Запослени у Културном и документационом центру 
Срба у Мађарској, били су гости аустријског 

Одбора СПКД „Просвјета” и при том представили 
активности своје институције



Будимпешта, 3. јул 2014. 7

ЛитератураЛитература
Милан Мицић

МЕСЕЦ ОД ВЕНЕЦИЈАНСКОГ 
САПУНА (3)

Ј едног сумрака, док је биљурни чам-
џија дан над Венецијом односио, из 
штампарије Костаса Маврокордатаса 

Вићенцо Вуковић је нестао. Усплахирени 
газда Костас, на ту кобну вест, као јелен 
у позлаћену гондолу је ускочио и наре-
дио гондолијеру да ка венецијанској луци 
похита. Златом је газда Костас мршавог 
гондолијера плаћао и његов врат је све 
више и више у белу пену попадао као 
врат вранца у галопу. Те ноћи, у бакљама 
осветљеној млетачкој луци, газда Костас 
ниједну лађу није затекао. Све су попут 
пене и попут сенки нестале.

Од времена бекства Вићенца Вукови-
ћа из Венеције, што је као камен у безда-
ну у газда Костасу одјекнуло, током ве-
кова, широм света рашириле су се књиге 
од најфинијег венецијанског сапуна под 
заједничким именом „Зборник за путни-
ке”. У далекој Латвији, на северу, зна се 
да су таквим књигама, са нацртаном 
мрежом европских путева, умивали лица 
путници с југа још у осамнаестом веку. У 
Монголију књиге су доносили руски тр-
говци самуровином, залутали са севера, 
из сибирских тајги, пошто су потрошили 
оне странице на којима су северни ве-
трови нацртани били. У јужнопољске гра-
дове књиге су доносили српски најамни-
ци, свештеници и гуслари, али најчешће 
само њене корице, јер су све странице у 
силном лутању потрошили. У холандске 
градове, на обали Северног мора, књиге 
су пристизале долином Рајне којом је 
фирентинска чоја, венецијанско стакло и 
нирнбершка роба ишла. Књиге за путнике 
које су копном ходале имале су на себи 
невидљиве курјаке и љуте змије, а оне 
ближе морским путевима галије и мор-
ска чудовишта. У Енглеску су књиге до-
спевале преко канала Ла Манш и у ливер-
пулској луци се претоварале за Нови 
свет. Индијанци у Америци овим књигама 
лице су умивали и од њих им је лице ста-
рило.

У архиви Цетињског манастира, један 
запис јеромонаха Макарија на маргини 
прве српске штампане књиге „Октоиха 
осмогласника” остао је невидљивим ма-
стилом, сатканим од шумског биља, запи-
сан. Он гласи:

„Све се таре и троши. И вечност се ха-
ба као воденички камен. Цивилизације и 
светови су сапуница којом невидљиви 
курјаци и љуте змије као по рибњаку хо-
дају.”

Знати много ствари не значи бити мудар.
Хераклит


Мудар човек с подједнаком мирноћом при-

ма похвале и подноси увреде. Kонфучије


Усудити се – то је цена успеха.
Виктор Иго


Непријатељима треба непрекидно опра-

штати, јер је то управо оно што их највише 
љути. Вајлд

Свечаност у Аљмашу

Заустављањем клизишта спасена црква
Предузимањем обимних грађевинских радова на 

санирању клизећег терена, спасено је даље 
пропадање аљмашке српске цркве, која је потом 

обновљена и недавно освећена

О ва година се сматра једном од 
најзначајнијих када је реч о 
историјату српских православ-

них храмова у Мађарској. Након 
освештавања српских цркава у Ва-
шархељу и Ловри, односно поставља-
ња камена темељца за будућу цркву 
у Печују, у Аљмашу је недавно осве-
ћен обновљени српски храм, посве-
ћен Вазнесењу Господњем – Спасов-
дану.

Након више од годину дана, среди-
ном јуна ове године, зачула су се зво-
на са аљмашке цркве, позивајући вер-
нике на свету архијерејску литургију, 
коју је на дан освећења служио епи-
скоп будимски Лукијан, уз саслуже-
ња свештенства Епархије Будимске и 
гостујућег свештеника из Епархије 
Банатске.

На свечаном освећењу обновљеног 
храма сакупило се мноштво верника 
из свих крајева земље, са жељом да 
са мештанима поделе радост празно-
вања. Приликом обнове и освећења 
храма Вазнесења Господњег у Аљма-
шу, вођство Епархије будимске, на че-
лу са владиком Лукијаном, одлучило 
је да свештеника Далибора Миленко-
вића, пароха у Бати и администрато-
ра Аљмашке парохије, одликује чи-
ном протонамесника. Овај чин отац 
Миленковић је заслужио вишегоди-

шњим радом како на духовном пла-
ну, тако и на материјалном унапређе-
њу цркве.

Током богослужења верницима се 
обратио и владика Лукијан.

– Ова мала црква и мала светиња, 
која је за нас велика, била је угроже-
на тако да је могло да се догоди да 
заједно са овим брдом проклиза на-
доле и да је више нема. Појавили су 
се, међутим, људи који знају шта зна-
чи ова светиња не само за Рацаљмаш, 

него и за целу Епархију будимску, ко-
ја покрива целу Мађарску. Уредили 
су цркву и њену околину и обезбеди-
ли је онако како данас наука и техни-
ка налажу – рекао је преосвећени 
владика.

Пред сам крај литургије извршен 
је опход храма, он је освећен, а на-
кон литургије одржан је свечани ру-
чак за све присутне вернике и госте, у 
локалном ресторану.

Софија Чупић, председница Срп-
ске самоуправе у Аљмашу, за СНН је 
истакла да је црква била у великој 
опасности од рушења, али је уз по-
моћ месне самоуправе спасена и до-
ведена у ред.

– Пошто је цркви претило клизи-
ште, ојачано је ово брдо на коме се 
она вековима налази. Било је много 
посла, брег је ојачан каменим зидом, 
изграђен је систем помоћу којег вода 
може да истече у Дунав, који се нала-
зи двеста метара од цркве. Пошто се 
на цркви налазило доста пукотина, у 
сарадњи са Заводом за заштиту исто-
ријских споменика договорено је да 
се бетоном ојача темељ цркве.

Како смо сазнали од госпође Чу-
пић, током радова су пронађени 
остаци старог храма, који је био мно-
го већи од садашњег.

Протонамесник Далибор Милен-
ковић, администратор аљмашке па-
рохије, за наш лист је истакао да је 
захвалан свима за добијање чина 
протонамесника, да ће и даље наста-
вити свој духовни рад, а посебно му 
је драго што је црква у којој служи 
обновљена:

– Драго ми је због обнове цркве. 
Народ који живи овде у Аљмашу ус-
пео је уз Божију помоћ да приведе 
крају ове послове.

Међу гостима се налазио и Лади-
слав Шандоровић, председник Срп-
ске самоуправе у Стоном Београду, 
који је за СНН рекао да је ова обно-
ва била јако велики подухват мало-
бројне српске заједнице и целог 
града.

– Колико знам, овде су урађени 
обимни припремни радови. Ова мала 
заједница заједно са радницима ура-
дила је један огроман посао и све то 
у слози за годину дана. Црква је до-
била овај садашњи изглед и спашена 
је од рушења. Мислим да сви заслу-
жују велике похвале – истакао је го-
сподин Шандоровић.

Предраг Алексов

ОБНОВА ОД ТЕМЕЉА ДО КРОВА
„Поред спољашњих послова, уз помоћ модерних технологија ојачана 

је и основа наше богомоље. Трошкове ових радова сносила је месна са-
моуправа, која је већину средстава обезбедила путем конкурса, а оста-
так додала из свог буџета. Поред радова на учвршћењу темеља, црква је 
и споља повратила ‘стари сјај’: поправљена је и офарбана, а уређена је и 
околина. Српска самоуправа је помогала унутрашњу обнову цркве. Пре 
неколико година постављен је нови иконостас, поплочан је под, обновље-
ни су столови, а сада смо окречили целу цркву изнутра”, рекла је за СНН 
Софија Чупић, председница Српске самоуправе у Аљмашу.
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3. јула 1995. – Југословенски кошар-
каши постали европски шампиони на 
првенству у Атини. Победа бурно про-
слављена у земљи, одушевљење поја-
чано због трогодишње међународне 
изолације Југославије.

3. јула 2004. – Манастир Високи Де-
чани увршћен на Унескову листу свет-
ске баштине као пети споменик из Ср-
бије и Црне Горе. На листи Унеска је 754 
споменика из целог света.

4. јула 1848. – Објављен 
је „Комунистички мани-
фест” Карла Маркса и 
Фридриха Енгелса.

5. јула 1889. – Умро је 
српски писац Јаков Игња-
товић, зачетник реализма 
у српској књижевности. 
Писао је песме, културно-
историјске чланке, путопи-
се, романе и приповетке и 
уређивао Српске новине и 
Српски летопис („Вечити 
младожења”, „Трпен-спа-
сен”, „Милан Наранџић”).

6. јула 1855. – Рођен је 
војвода Живојин Мишић, један од нај-
бољих српских војсковођа. Kомандовао 
је операцијама у Kолубарској бици у 
којој су Срби извојевали победу над 
Аустроугарском (1914) у Првом свет-
ском рату. Написао је неколико војних 
дела од којих је најпознатије „Страте-
гија”.

7. јула 1941. – У Србији је почео уста-
нак против немачке окупације, под вођ-
ством комуниста.

7. јула 2000. – У Београду је умро 
југословенски композитор и музиколог 

Никола Херцигоња. Његова музика ин-
спирисана је националном историјом и 
фолклором (сценски ораторијум „Гор-
ски венац”, симфонијски плес „Линђо”, 
циклуси песама за глас и оркестар, му-
зика за филм).

8. јула 2000. – У Београду је умро 
Kонстантин Винавер, пијаниста, музико-
лог, оперски драматург и дугогодишњи 
директор Опере и балета Народног по-
зоришта у Београду.

8. јула 2004. – Скупштина Kосова је, 
без присуства српских представника, 
усвојила амандмане којима је назив 

Уставни оквир за привре-
мену самоуправу на Kосо-
ву промењен у „привреме-
ни Устав Kосова”, а „при-
времене институције” у 
„демократске институци-
је”.

9. јула 1984. – Умро је 
српски писац и дипломата 
Марко Ристић, истакнути 
теоретичар београдске 
надреалистичке групе и 
један од представника мо-
дерне и авангарде у срп-
ској и југословенској књи-
жевности између два 

светска рата. Од 1945. до 1951. био је ју-
гословенски амбасадор у Паризу.

9. јула 2000. – У Тополи је умро 
принц Томислав Kарађорђевић, син 
краља Александра I и брат краља Пе-
тра II. Његова сахрана 16. јула у поро-
дичној гробници на Опленцу окупила је 
скоро целу породицу Kарађорђевић, 
која је живела у иностранству од Дру-
гог светског рата, када су нове комуни-
стичке власти забраниле краљу и чла-
новима његове породице повратак у зе-
мљу. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

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

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

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

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

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

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

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

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

Б авећи се у почетку претежно 
узгајањем ситне стоке, Цинцари 
су редовно насељавали високе 

планинске пределе Балкана и тамо 
оснивали посебна насеља (бачије, ка-
туне, каливе, станове). У њима су про-
водили највећи део године и ствара-
ли оно што им је кроз читаву истори-
ју обезбеђивало аутономију, какву 
нису имали други поробљени балкан-
ски народи.

Гајењем оваца, они су, властима 
државе на чијој су територији бора-
вили, редовно обезбеђивали важне 
животне намирнице: вуну, месо, мле-
ко и млечне производе и без посеб-
них трзавица остваривали привилего-
ван положај и мир на породичном ог-

њишту. Без обзира на то где би се за-
текли у својим лутањима, на Балкану, 
у Чешкој, Пољској, Украјини или Бе-
сарабији, друштвени статус им је 
обезбеђиван такозваним влашким 
правом. То право је било саставни 

део закона многих држава, па и у 
средњовековној Србији где су, у За-
конику цара Душана, били заштићени 
познатим „Законом Влаха”. У члану 
82. Душановог законика дословно 
стоји: „У селу у којем бораве Влах и 
Арбанас, конак не смеју тражити они 
који после њих дођу”.

Унутрашња организација живота у 
катунима прича је за себе. Ослобође-
ни свакодневне присмотре феудала-
ца и локалне властеле, Цинцари су 
живели у великим породицама, боље 
рећи родовима и сами бирали врхов-
ног старешину. Без обзира на то коју 
је титулу носио: кнез, војвода, приму-
чур, челник, чехаја или ђаја, стареши-
на је истовремено био носилац суд-
ске и извршне власти, и неприкосно-
вени ауторитет за све чланове поро-
дице, рода, катуна или влашке оп-
штине.

Старешина је био биран најчешће 
по моралним критеријумима и он је 
делио територије за напасање стада, 
контролисао продају свих производа, 
одговарао за прикупљање и исплату 
обавезних дажбина властима дотич-

не државе. У његовој надлежности је 
било све оно што је било кључно за 
несметано живљење и опстајање на 
запоседнутој територији. О правед-
ности изабраних старешина најбоље 
говори податак да до појаве злогла-
сног јанинског паше међу цинцар-
ским племенима на Олимпу, Пинду, 
Грамосу, Плачковици и Јакупици није 
било никаквих неспоразума. (…)

Цинцари – народ који ишчезава (8)

Борба за опстанак учинила их особенима
ЗИМСКА ВЕЋАЊА 

СТАРЕШИНА
Сваке зиме старешине цинцар-

ских катуна су се окупљале и ве-
ћале по неколико дана о подели 
пашњака за следећу сезону. Kва-
литет и површина пашњака доби-
јани су на основу величине стада и 
удаљености катуна од њих. У пре-
дањима је остала прича да никад 
у цинцарској историји није нару-
шена територијална подела па-
шњака. Сходно томе, код њих ни-
када није забележено убиство 
због међе ули учињене пољске 
штете. Старешине племена су били 
неприкосновени господари целе 
заједнице. Они су вршили поделу 
послова, одређивали ред и време 
женидби и удаја и били одговорни 
за разрешење свих несугласица у 
самој породици, али и у споровима 
између чланова два рода.

Тежња Цинцара да остану оно што су, односно да 
се по сваку цену разликују од средине у којој су 

обитавали, учинила их је посебним и лако 
препознатљивим, без обзира на то где живе. Из 

такве тежње произашле су многе њихове 
особености: психофизичке, карактерне и друге

Марко РистићМарко Ристић
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ТРОМЕСЕЧНИ БЕСПЛАТНИ КУРС
СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА

К анцеларија за сарадњу са дијаспором Града Ниша и Филозофски 
факултет Универзитета у Нишу позивају припаднике дијаспоре 
старости од 10 до 30 година да се пријаве на бесплатни индивиду-

ални тромесечни курс српског језика преко Скајпа (Skype). Конкурс за 
заинтересовану децу и омладину из дијаспоре траје до 7. јула 2014. годи-
не. Одржавање часова ће почети средином септембра 2014. године, а на-
кон завршетка курса полазници ће добити потврду о похађању курса 
Филозофског факултета у Нишу. Часови ће се одржавати два пута не-
дељно у трајању од 45 минута.

Сви заинтересовани би требало да пошаљу пријаву Канцеларији за са-
радњу са дијаспором Града Ниша на: dijaspora.ni@gmail.com са насловом 
Скајп (Skype) часови. На основу пријава, Канцеларија ће одабрати па-
рове наставник-ученик.

Неопходно је да потенцијални ученик има солидан рачунар са звучни-
цима и камером и добру интернет везу, да има основно знање српског и 
енглеског језика и жељу за учењем.

За више информација можете се обратити Канцеларији за сарадњу са 
дијаспором Службе за послове градоначелника Града Ниша, путем имеј-
ла: info@dijasporanis.com или на телефон: +381 18 521 009

Тежак живот породице Лукић из Каћмара

Син нас пита да ли ће за рођендан имати хлеба

С поштовањем вам се јављам. Не 
знам како да напишем, јер то-
лико туге и бола не може да 

стане у једно писмо. Да драги господ 
Бог не да никоме да буде овако сиро-
машан као што смо ми. Ја, Лукић Јо-
вица, 48 година и супруга Валерија, 
43 године, имамо троје деце. Досели-
ли смо се у Мађарску и држављан-
ство добили 2012. године у октобру. 
Имамо све потребне мађарске папи-
ре, осим нашег старијег сина Марјана, 
јер немамо новца да бисмо почели и 
њему да прибављамо документа.

Ове године, 11. јуна Марјан је мо-
рао да се врати у Србију, јер је преко-
рачио дозвољено време боравка у 
Мађарској без папира, петнаест ме-
сеци. Неко из села је пријавио да не-
ма папире и морао је одмах да се 
врати у Србију. Срце нам се цепа за 
нашим дететом, али не можемо да 
му помогнемо, немамо новца.

Ја, Јовица, доживео сам несрећу 
2009. године – сломио сам чашицу у 
колену. Имао сам четири операције, 
али ни једна није успела, лекарском 
грешком. Преживео сам и тровање 
крви, сепсу. И дан данас храмљем на 

једну ногу и понекад трпим болове, а 
колено не могу да савијем. Али ра-
дим.

Овако шантав добио сам посао у 
Каћмару, у комуналном предузећу; 
уређујем баште, косим улице. Напра-
вио сам бицикл да могу да га возим 
једном ногом, а свако ко ме види на 
њему, смеје ми се. Кад добијем плату 
од 49.000 форинти (око 130 евра), 
платимо комуналије и једва нам 
остане нешто да се прехранимо до 
половине месеца.

Супруга Валерија има 43 године. 

Десет година је већ срчани болесник, 
има велике отоке на ногама, воду на 
срцу, висок притисак. Сваки дан пије 
лекове за срце, за воду… Алергична 
је на полене. Немамо веш машину, пе-
ре на руке, а не би смела, јер је и на 
прашак алергична, али морамо да бу-
демо чисти.

У породици нико не пуши, не пије 
алкохол. Новац не можемо никако да 
расподелимо. Син Немања дође из 
школе, па пита мајку шта има да се 
једе… Понекад нема ништа. Сакрије 
се да нико не види и плаче зато што је 
гладан. Ми плачемо на другој страни, 

да он не примети. Шта да радимо, ко-
ме да се обратимо да нам помогне? У 
школи га исмејавају, јер смо сироти, 
узимају му ташну, шутирају, бацају. 
Ни за школу нема све што му треба. 
Другари му вичу: ви сте сироти, нема-
те шта да једете.

Купили смо кућу док смо имали 
мало новца. Средили смо је, ренови-
рали колико смо могли, лепо смо је 
средили. Даље ништа не можемо да 
радимо, немамо новца. У једном де-
лу куће почео је да отпада плафон, 
да пуцају зидови, бојимо се да нам 
се кућа не сруши. Оно што имамо 
нам је лепо и чисто. Имамо две со-
бе, кухињу, шпајз, претсобље и купа-
тило без топле воде. Пукла нам је 
једна цев, мајстор неће да поправи, 
јер зна да немамо новца да плати-
мо. Купамо се у пластичном, пукну-
том кориту и зеленом пукнутом ла-
вору. Док се купамо, пола воде ис-
цури, грејемо воду, али већ ни огре-
ва немамо.

За хигијену што треба, немамо, а 
понекад ни парче сапуна. Прашак, да 
жена опере веш, ретко кад можемо 

да купимо. Жена ми је добра, чиста, 
добро кува, добро пече, али немамо 
шта. Болесни смо и ја и супруга, али 
радимо. Рад нам нико не цени, ништа 
нам не вреди живот, мучимо се јако. 
Кад купимо храну за стоку, онда ми 
гладујемо.

Пита нас наш син Немања: мама, 
тата кад ћу и ја, као и моји другови 
да имам чоколаду, лопту, хлеб, ком-
пјутер, бицикл? Драги господе Боже, 
срце нам се цепа, шта да му кажемо? 
Пуно пута пита: кад ћу да имам своју 
собу? А кућа само што нам не падне. 
Напуниће 28. августа 11 година и пита 
ме моје дете: „Тата, да ли ћемо имати 
хлеба за мој рођендан и да ли ћу до-
бити поклон? Зашто ме господ Бог не 
воли, ја сам добар ученик? Од нас Бог 
све узима и не да нам ништа.”

Нисмо лоша породица, прихвати-
ли бисмо и радили сваки посао, са-
мо да живимо мало боље, да имам 
већу плату, да нам деца више не 
гладују, али ни ми. У животу још ни 
од кога нисмо добили ништа. Живот 
нас туче, туче и туче, само се мучи-
мо. Не тражимо пуно, само бољи, 
скроман живот. Сваки поштен посао 
бисмо прихватили. Ја сам раније во-
зио велике тракторе, комбајне, обо-
жавам да радим, био сам земљо-
радник, радио код неких газда, био 
сам добар тракториста. Супруга Ва-
лерија може, исто, свашта да ради, 
само да не буде на сунцу, због висо-
ког притиска и вртоглавице, сваки 
други поштен посао прихвата, да 
чисти… Прихватили бисмо и старије 
људе да негујемо, којима је потреб-
на помоћ. Све што можемо, ми при-
хватамо, јер хоћемо да радимо.

Стоку јако волимо, и ми, и наша де-
ца. И Немања воли да ради. Прихва-
тили бисмо и да продамо нашу кућу 
и да се одселимо одавде, било где, у 
село, у град, било где, само да нам 
буде боље, да не гладујемо.

Молимо вас, помозите нам у било 
чему, ако можете. Унапред вам се за-
хваљујемо за све.

Лукић Јовица, Валерија,
Марјан и Немања

Lajos utca 25
6455 Katymár

Мађарска
Тел. +36 30 670 6974

„Син Немања дође 
из школе, пита 

мајку шта има да 
се једе, a понекад 

нема ништа. 
Сакрије се да нико 
не види и плаче. 
Ми плачемо на 
другој страни, да 
он не примети… 
Шта да радимо, 
коме да се 

обратимо да нам 
помогне?”, пише 

нам читалац Јовица 
Лукић из Каћмара, 

чије писмо 
објављујемо у 

целини
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игара у Лондону 2012. године. Поред Пет 
Шоп Бојса, првог дана на главној бини насту-
па и састав Стромеа (STROMEA), затим Даб 
икс (DUB X), Енди Си (ANDY C), Јагуар Скилс 
(JAGUAR SKILLS) и Дименженс (DIMENSION).

11. јул – Диско дива Глорија Гејнор 
(GLORIA GAYNOR) чувена по свом хиту за 
сва времена Ај вил сурвајв (I WILL SURVIVE), 
Рудиментал Лајф (RUDIMENTAL LIVE), Фред 
Ви & Графикс и Дајнамит Ем Сијем (FRED V 
& GRAFIX FEAT DYNAMITE MC), Ковен Лајф 
(KOVEN LIVE), Мај ну Ленг (MY NU LENG).

12. јул – Дејмон Алборн, оснивач и фронт-
мен бендова Блур (BLUR) и Горилаз (GORIL-
LAZ), представиће свој нови соло пројекат, али 
ће гости „Егзита” моћи да виде и ретроспекти-
ву целокупног Албарновог рада. Осим њега, 
овог дана на главној бини наступају и састав 
Скрилекс (SKRILLEX), Горгон Сити (GORGON 
CITY) и Шедоу Чајлд (SHADOW CHILD).

13. јул – Наступају групе Хартс (HURTS), 
Суед (SUADE), Прити лајтс (PRETTY LIGHTS), 
Саб фокус ди џеј сет & АЈ ДИ (SUB FOCUS DJ 
SET & ID), Адвенчер Клаб (ADVENTURE 
CLUB) и Ти Си (TC).
  МТС денс арена (MT:S DANCE 

ARENA)
10. јул – Дисклосар Лајф (DISCLOSURE 

LIVE), Карл Крејг & Грин Велевет (CARL 
CRAIG & GREEN VELVET), Даски & Пол Вул-
форд (DUSKY vs PUL WOOLFORD) и Џекма-
стер & Ванмен Презент / Кен Ју Денц 

(JACKMASTER & ONEMANPRESENT / CAN U 
DANCE).

11. јул – Карл Кокс и Дени Тинеџлија 
(CARL COX & DANNY TENAGLIA), Итс Еври-
нинг & Кеси (EATS EVERYTHING & CASSY), 
Планетари Исалт Системс Лајф (PLANETARY 
ASSAULT SYSTEMS LIVE), Бен Клок & Марсел 
Дитмен (BEN KLOCK & MARCEL DETTMAN).

12. јул – Афроџек ви ес Квантино 
(AFROJACK vs QUANTINO), Хајди ви ес Ким Ен 
Фоксман (HEIDI vs KIM ANN FOXMAN), Мeкио 
Пекс ви ес Дени Дејз (MACEO PLEX vs DANYY 
DAZE), Тига ви ес Ди Џеј Хел (TIGA vs DJ HELL)

13. јул – Дип Диш (DEEP DISH), Бетер Лост 
Ден Стјупид (BETTER LOST THAN STUPID), 
Марко Настић & Стив Речмад (STEVE 
RACHMAD), Вејз & Одисеј (WAZE & ODYSSEY), 
Џејмо & Енди Џорџ (JAYMO & ANDY GEORGE).
 Хуавеј фјужн стејџ (FUSION STAGE):
10. јул – Ди Афган Вигс (THE AFGHAN 

WHIGS), Че Судака (CHE SUDAKA), Оратниза 
(ORATNIZA), Квимби (QUIMBY).

11. јул – Ејжиан Даб Фондејшн (ASIAN 
DUB FOUNDATION), Хитхорс (HATHORS), 
Сиуард (SEWARD).

12. јул – Ен Зи Шејпсифтер (NZ SHAPE-
SHIFTER).

13. јул – Бирт ов Џој (BIRTH OF JOY), Би-
твин Скај енд Ерт (BETWEEN SKY AND 
EARTH), Мајти Оакс (MIGHY OAKS), Трикот 
(TRICOT).
  Експлозив стејџ (EXPLOSIVE 

STAGE):
10. јул – Медбол (MADBALL), Тибија 

(TIBIA), Ол ексепт ван (ALL EXCEPT ONE), Ин 
де кросфаја (IN THE CROSSFIRE), Дет бифор 
дисонар (DEATH BEFORE DISHONER), Планет 
ов Зеус (PLANET OF ZEUS), Тона (TONA).

11. јул – Елеџи ов Меднес (ELLEGY OF 
MADNESS), Рајзин Дрим (RISING DREAM), 
Де Он/Оф корпорејшн (THE ON/OFF 
CORPORA TION), Конкрит Сан (CONCRETE 
SUN), Аркона (ARKONA), Бурнинг Сиркл 
(BURNING CIRCLE), Сикст Векeнинг (6TH 
AWAKING).

12. јул – Пролеће, Саша 21, Гужва у 16-ер-
цу, Хардфејсд (HARDFACED), Севен секндс 
(7 SECONDS).

13. јул – Сабатон (SABATON), Виолентор 
(VIOLENTOR), Колац (KOLAC), Гудбај ту гра-
вити (GOODBAY TO GRAVITY), Хелер 
(HELLER), Хобс Ејнџел ов Дет (HOBS ANGEL 
OF DEATH)

Катарина и Ренато

ФЕСТИВАЛ

Егзит 2014.
Одмах на почетку, да се подсетимо: 

одлуком 620.000 љубитеља фестивала и 200 
музичких експерата, у конкуренцији од 360 
фестивала из читаве Европе, „Егзит” је про-
глашен за најбољи фестивал у 2013. години.

Овај, свакако најзначајнији музички дога-
ђај на просторима наше матице, ове године 
заказан је за период од 10. до 13. јула.

Програм се и ове године одвија на пет ве-
ликих бина: Мејн стејџ (MAIN STAGE), Мтс 
денс арена (MT:S DANCE ARENA), Хуавеј 
фјужн стејџ (FUSION STAGE), Експлозив 
стејџ (ЕXPLOSIVE STAGE) и радио АС ФМ 
стејџ (RADIO AS FM STAGE).

Састав бендова који ће наступити заиста 
је импозантан.
 Мејн стејџ (MAIN STAGE):
10. јул – Фестивал отварају ветерани 

електро поп сцене, британски састав Пет 
Шоп Бојс (PET SHOP BOYS). Најављен је ау-
дио-визуелни спектакл досад невиђен на 
овим просторима. За реализацију је задуже-
на Ес Девлин која се прославила осмисливши 
церемонију затварања Летњих олимпијских 

О ве године су у Српској гимна-
зији „Никола Тесла” у Будим-
пешти усмени матурски испи-

ти одржани од 16. до 18. јуна. Пред-
седник матурске комисије је и овога 
пута био др Никола Ластић. Мату-
ранти су полагали испите из српског 
језика и књижевности, мађарског је-
зика и књижевности, историје, срп-
ског народописа, биологије, енгле-
ског језика, мађарског као страног 
језика, информатике и физичке кул-
туре. Треба напоменути да су два 
ученика из математике морала да 
полажу и усмени део матуре пошто 

су на писменом делу добили нега-
тивну оцену.

Срећом, усмени део матурских ис-
пита прошао је без икаквих пробле-
ма. Ако је првог дана било и неколи-
ко слабијих одговора, другог и тре-
ћег дана полагања било је заиста од-
личних излагања.

У четвртак, 19. јуна, у наставнич-
кој зборници, окупљенима се обра-

тила директорка школе др Јованка 
Ластић, која је честитала свим кан-
дидатима на успешно положеној 
матури. Она је свим матурантима 

пожелела срећу у даљем школова-
њу на факултетима у Србији, Ма-
ђарској, или другим државама 
Европске уније.

У свом обраћању, председник ма-
турске комисије др Никола Ластић, 
истакао је како је усмени део матур-
ског испита био бољи од појединих 
писмених радова. Посебно је истакао 
одговоре из српског језика и књижев-

ности, мађарског језика и књижевно-
сти и историје.

Он је потом прочитао имена ма-
тураната који су добили општу по-

хвалу матурске комисије, а то су: 
Милица Чичић, Катарина Јовић, Не-
мања Туцовић и Јована Вечић. Из 
српског језика и књижевности иста-
кли су се Катарина Јовић, Немања 
Туцовић, Јована Вечић и Вишња Сре-
теновић. Из мађарског језика и књи-
жевности похваљене су Милица Чи-
чић и Јована Вечић, а из историје Не-
мања Туцовић, Катарина Јовић и 

Милица Чичић. Из српског народо-
писа најбоље одговоре су дали: Не-
мања Катанић и Јована Вечић. Нају-
бедљивији из енглеског језика били 
су: Петар Кожухаров, Катарина Јо-
вић, Филип Лончар, Теодора Горе-
њак и Лидија Башић. Похваљени су и 
ученици који су мађарски језик учи-
ли као страни: Катарина Јовић и Не-
мања Туцовић, из информатике 
Игор Ранђеловић, а из математике 
Немања Туцовић.

Поделом сведочанстава и практич-
но је приведено крају гимназијско 
школовање матураната. Њихови про-
фесори су уверени да ће међу њима 
бити и будућих врхунских интелекту-
алаца, научника и уметника, који ће 
својим радом проносити добар глас о 
Српској школи на Тргу ружа у Будим-
пешти.

Д. Д.

На испиту зрелости појавила су се укупно 44 
кандидата. Поред 39 матураната Српске школе,
на матури су одговарала и четири ученика
11. разреда, као и једна ученица која није

похађала ову школу

Српска гимназија „Никола Тесла”

Успешно завршени матурски испити



Будимпешта, 3. јул 2014. 11

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: др Јадранка Гергев 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Јаковљевић  Фоторепортер: Иван Јакшић Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest 
Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: nedeljnenovine@gmail.com 
Web: www.snnovine.com Графички прелом листа: Карољ Сабо, Петер Ковенц  За штампарију Alfa Press Design Kft: Ференц Ибош Текстуалне 
прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уред ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у скла-
ду са расположивим новинским про стором. СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем – 
ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирили-
це и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије. HU ISSN 2061–0238

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у МађарскојИздавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској За издавача: др Јадранка Гергев 
Главни и одговорни уредник: мр Драган Јаковљевић  Фоторепортер: Иван Јакшић Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest 
Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest 

р р р р
 Имејл уредништва: nedeljnenovine@gmail.com 

Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: р ф р Карољ Сабо, Петер Ковенц р р  За штампарију Alfa Press Design Kft: р ју f g f Ференц Ибошр Текстуалне у
прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уред ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у скла-
ду са расположивим новинским про стором. СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су 2013. године награђене угледним друштвеним признањем – 
ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање српског језика и ћирили-
це и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије. це и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије. HU ISSN 2061 0238HU ISSN 2061–0238

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

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

ПОЗИВ У ЧОБАНАЦ,
НА ИЛИНДАНСКУ ПРОСЛАВУ

Срдачно вас позивамо на традиционалну илинданску 
прославу, која ће се одржати у недељу 3. августа 2014. го-
дине у Чобанцу. Прослава почиње у 10.00 часова богослу-
жењем на бунарчићу, након чега у 14.00 часова следи 
освећење и предаја обновљеног Дома народности „Еуген 
Думча”, уз пригодан културни програм.

У 17.00 часова у српској цркви у Чобанцу одржаће се 
вечерње богослужење уз освећење славског колача и ко-
љива.

Од 18.00 часова у црквеној порти почиње народно ве-
сеље у оквиру којег наступа КУД „Рузмарин” из Чобанца.

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ЈУЛ 2014.

05. 07. Вечерње – у 18.00 ч.
06. 07.  Св. Литургија – у 10.00 ч.
06. 07.  Вечерње – у 18.00 ч.
07. 07.  Св. Литургија – у 10.00 ч. (Ивањдан)
1 1 . 07.  Вечерње – у 18.00 ч.
12. 07.  Св. Литургија – у 10.00 ч. (Петровдан)
19. 07.  Вечерње – у 18.00 ч.
20. 07.  Св. Литургија – у 10.00 ч.
27. 07.  Св. Литургија – у 10.00 ч.
ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

За све информације тел. +36 30 989 6139
www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Протонамесник Зоран Остојић, парох

Живу реч ништа не може да замени. Зато су све-
доку одсекли језик.

*
Наше културе су се наслањале једна на другу све 
док се њихова богомоља није обрушила на наш 
тенк.

*
Мржња какву историја не памти, на овим просто-
рима траје од памтивека.

*
На крају је испало да нико ни за шта није крив. 
Уместо да се радујемо хепиенду, ми се и даље ме-
ђусобно оптужујемо.

*
Што се партизана и четника тиче, Други светски 
рат би већ сутра могао да се заврши.

*
Деда Србин, отац Србин, а син Црногорац. Дакле, 
пропао је покушај хомогенизације на националној 
основи. 

АФОРИЗМИ
АЛЕКСАНДРА БАЉКА

Демонстранти су леђима брутално насртали на 
пендреке изненађених милиционера.

*
Мењали су му лични опис док нису добили сумњи-
во лице.

*
Kадија те тужи, кадија ти суди. Ни по бабу ни по 
стричевима.

*
Kњига је сумњиво окупљање речи.

*
Знамо да је неопростиво бити Србин ван Србије, 
али рачунамо на бескрајну толеранцију наших су-
седа.

*
Домовина мора да се брани и кад није нападнута; 
да се њени бранитељи не би убијали од досаде.

*

Српско позориштe у Мађарској и селo Ловрa позивају 
вас на манифестацију

ДАНИ ПОЗОРИШТА
И КУЛТУРЕ

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

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

Српско позориште у Мађарској
Петар Милошевић:

Тиња Калаз
(мултимедијални перформанс)
Играју: Баба X – Катица Шокац,

Кузина – Зорица Јурковић
Пајо Јурковић – Тибор Ембер,
Митке Миткереш – Милан Рус

Аутор – Јосип Маториц
Режија: Петар Милошевић

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

Бела Пинтер:

Гад
Превод и режија: Милан Рус

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

Бранимир Ђорђев, Тибор Ембер,
Катарина Бачи, Ратко Краљевић

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

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

Весели викентије
(кантата)

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

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

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

и Центар за културу Ковин
Александар Поповић:

Развојни пут боре шнајдера
(сценска карактеристика у четири ставке)

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

Селимир – Пеђа Булатoвић
Пикља Ширгић – Милан Живковић

Витомир Камбасковић – Илија Марковић
Шпира Клонфер – Васа Живковић

Милоје – Александар Поповић
Лина, рођена Перекитка – Ивана Грбовић

Розика – Делија Топаловић

ПУТОВАЊЕ НА ЗЛАТИБОР
И ПОСЕТЕ ЗНАМЕНИТОСТИМА

У ОКОЛИНИ
Од 11. до 14. септембра 2014.

1. дан (11. септембар):

БУДИМПЕШТА – СЕГЕДИН – 
ЗЛАТИБОР

Полазак из Будимпеште у раним јутарњим часовима. 
Успутна краћа задржавања ради одмора. Долазак у То-
полу. Обилазак Карађорђевог конака и старе цркве. По-
том обилазак цркве Светог Ђорђа на Опленцу. Наставак 
путовања на Златибор. По доласку, смештај у хотел, вече-
ра, ноћење.

2. дан (12. септембар):

ЗЛАТИБОР
Доручак. Одлазак у Дрвенград. Обилазак етно села ко-

је је осмислио режисер Емир Кустурица. Одлазак на Ка-
дињачу и обилазак спомен-парка. Повратак у хотел, вече-
ра, ноћење.

3. дан (13. септембар):

ЗЛАТИБОР
Доручак. Одлазак на локалну пијацу, а потом посета 

манастиру Милешева. Повратак у хотел, вечера, ноће-
ње.

4. дан (14. септембар):

ЗЛАТИБОР – СЕГЕДИН
Доручак. Полазак за Мађарску. Обилазак  манастира 

Сретење Господње (налази се на заравни изнад врха Ов-
чара, на извору Короњског потока) и манастира Свете 
Тројице (налази се на падини Овчар). Наставак путова-
ња за Мађарску. Успутна краћа задржавања ради од-
мора.

Цена аранжмана: 150 евра по особи
Аранжман обухвата: Смештај у Специјалној болни-

ци „Чигота” на Златибору у двокреветним собама на бази 
полупансиона (вечера, ноћење, доручак), улазнице за 
комплекс у Тополи и на Опленцу, улазницу за Дрвенград 
и услуге стручног водича.

Главни организатор путовања је Самоуправа Срба у 
Мађарској. За детаљније информације можете се обра-
тити на телефон секретаријата 06 1 331 5345 или на мо-
билни телефон 06 30 506 3144 (Борис Бекић).
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XVI Фестивал ружа у Сиригу

Живот улепшан ружама
Ружин цвет је од давнина заштитни знак Сирига, а 
фестивалска манифестација посвећена овој биљци 

постала је популарна не само у Мађарској,
већ и ван њених граница

С ирижани су и ове године на све-
чан начин славили ружу, цвет 
који вековима узгајају. Шеснае-

сти по реду Фестивал ружа, ове го-
дине трајао је од 20. до 22. јуна. Ор-
ганизатори су се побринули да трод-
невни програм буде садржајан, што 
им је и пошло за руком, па је мани-
фестацију посетило више хиљада 
људи. Одржан је и дефиле кочијама, 
са којих је просуто безброј латица 
ружа. Посебну атракцију за публику 
представљали су изложени олдтајме-
ри.

Руже су нуђене свим посетиоцима 
који су дошли да славе са Сирижани-
ма. Организовани су изложба и сајам 

ружа, а било је и других културно-
забавних садржаја.

Током фестивалске манифестаци-
је, многобројни туристи су могли да 
погледају и српски православни храм. 
У древној светињи, посвећеној Малој 
Госпојини, све посетиоце дочекивао 
је мештанин Милан Владисављев, 
члан Самоуправе Срба у Сегедину, 
који је и сам узгајивач ружа и резаног 
цвећа.

Тродневна приредба у част руже 
протекла је у знаку истицања лепоте 
овог цвета, а Сириг ће и догодине би-
ти домаћин узгајивачима ове украсне 
биљке.

П. М.

После дужих, темељних 
припрема, КУД 

„Рузмарин” из Чобанца је 
у Помазу организовао 
први четвородневни 

фолклорни семинар, чији 
ће резултат бити видљив 
за неколико месеци, 
постављањем на сцену 
српских игара са Косова 

и Метохије

Г ост КУД-а „Рузмарин” био је Јо-
ван Жикић, руководилац фол-
клорног ансамбла „Лада” из Бео-

града, а у Помаз је стигао пошто је на 
друштвеним мрежама уочио жељу 
фолклораша из Мађарске да науче 
српске игре са Косова и Метохије. Ре-
портер СНН-а је свакога дана, током 
трајања семинара, обилазио овај 
рази грани табор и разговарао са ко-
реографом и његовим домаћинима.


Првог дана, на пробу смо стигли 

када су чланови „Рузмарина” на своју 
иницијативу, спонтано приказали 
свом госту игру из околине Лесковца.
Господине Жикићу какви су Вам 
први утисци у Мађарској?
– Задивљен сам, дирнут и нисам 

ни претпостављао да ови људи после 
данашње пробе имају оволико снаге. 
Да сам знао, можда бих већ првог 
дана мало оштрије радио са њима.

Kако сте се упознали, односно 
ступили у контакт са овом 
фолклорном групом?
– Сасвим случајно, преко дру-

штвених мрежа сам видео њихову 
жељу да им помогне кореограф из 
Србије, да науче игре са Kосова. Ме-
ни је ово први пут да се овако јавим 
на позив непознатих људи, али ово 
што сам овде до сада видео потврђу-
је ми да нисам погрешно поступио.


После другог дана рада са члано-

вима „Рзмарина”, кореограф је за 
СНН рекао:

– Данас имам потпуно другачије 
мишљене него када сам кренуо ова-
мо. Знао сам да ћу радити са озбиљ-
ним људима, али нисам ни слутио да 
ће они имати оволико елана, толико 
ентузијазма. Ово играње од срца и 
толико добрих играча нисам очеки-
вао. Потпуно сам изненађен.
Да ли Вам одговара атмосфера 
у којој се одвија рад?
– И то је потпуно изненађење за 

мене, јер нисам очекивао да они 
функционишу на тај начин. Поред то-
га што се баве фолклором, веома им 
је важно да се друже међусобно. Два 
дана колико смо овде, пријатно сам 
изненађен организацијом свега, од 
проба, па до ручка. Све раде сами и 
ништа им није тешко. Када је о храни 
реч, одушевљен сам гулашем и лан-
гошем.


Трећег дана, пробе су текле пуном 

паром од јутарњих сати, да би по за-
вршетку сви чланови групе, заједно 
са Јованом и његовом супругом Алек-
сандром, вече провели у пријатном 
дружењу.


Четвртог дана, пред сам одлазак, 

кореограф који се сада већ може 
сматрати пријатељем КУД-а „Рузма-
рин”, није скривао своје одушевљење 
када нам је рекао:

– Дивно је што су сви учесници за-
једничким радом и великим трудом 
довели кореографију на овај ниво. 
Веома сам поносан на њих. Kада би 
имали више времена, ова кореогра-
фија би за два месеца била спремна 
за позорницу.
Да ли је ово крај Вашег посла у 
Мађарској?
– Ово је крај мог бораква у Пома-

зу, али сигуран сам да нисмо заврши-
ли нашу сарадњу. Заједнички смо из-

разили жељу да се наш заједнички 
рад настави.


На крају семинара, уметнички ру-

ководилац КУД-а „Рузмарин” Енике 
Вајзер, рекла нам је да је плесни се-
минар надмашио њихова очекивања 
и испунио им давну жељу да науче 
игре са Kосова.

– Имам осећај да је овом семина-
ру помогла и судбина, јер смо на-
шли Јована и његову супругу Алек-
сандру, који су веома добро осети-
ли радни ритам групе. Александра 
је женски део ансамбла учила жен-
ским покретим, док је Јован подуча-
вао мушкарце. У Јовану смо упозна-
ли изванредног човека и сигурна 
сам да ћемо наставити сарадњу. 
Око увежбавања кореографије има-
мо још много посла, али сам сигур-
на да ћемо је после напорног рада 
приказати и нашој публици – увере-
на је наша саговорница.

Р. Х.

Четири дана са члановима КУД-а „Рузмарин”

Звуци са Косова разлегли се Помазом
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