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ПОЛИТИКА

И двадесет година после „Олује”  
сваки дан у Хрватској почиње и 
завршава се ратним причама, 

каже Игор Миодраг, тридесетогоди-
шњак запослен у Српском народном 
вијећу. То је, како прича, подједнако 
актуелна тема, како међу оним ста-
ријим који су били учесници рата де-
ведесетих година, тако и међу са-
свим младим људима који су се ро-
дили после „Олује”. Управо због такве 
атмосфере, Игор никада није успео 
да нађе пријатеље међу Хрватима у 
Загребу.

„Срби су у некој врсти гета. Дру-
жимо се искључиво међусобно”, ка-
же резигнирано Игор.

Да је тако, потврђује нам и дваде-
сетосмогодишњи Звонко, рођен у ме-
шовитом браку.

„Сваки покушај да својим пријате-
љима кажем да можда није све онако 
како се прича, заврши се препирком, 
јер они верују да не може бити друга-

чије него што се приказује у званичној 
верзији ’Олује’”, прича Звонко.

Чудно би било да није тако јер, ка-
ко кажу овде, свака нова генерација 
хрватске деце одраста на причи о 
„Олуји”. Тако су се пред обележава-
ње „Олује” у Загребу могли видети 
дечаци који се у мајицама са шахов-
ницом раздрагано веру по тенковима 
спремљеним за параду.

Смутњу у веселу загребачку атмо-
сферу уочи прославе 20. годишњице 
„Олује”, донекле су унеле активист-
киње Центра за жртве рата, које су на 
Тргу бана Јелачића, развиле транспа-
ренте на којима је било исписано 
„667 убијених, 220.000 прогнаних”. 
Тек малобројне новинарске екипе и 
понеки знатижељник или страни ту-
риста обратили су пажњу на њихову 
акцију.

Само стотинак метара даље, у Срп-
ском народном вијећу, које води Ми-
лорад Пуповац, далеко од очију јав-

ности, прочитана је, осму годину заре-
дом, „Изјава сећања”. У њој се каже да 
„СНВ саосећа са свима, и Хрватима и 
Србима, који су у том раздобљу рат-
них страхота у Републици Хрватској 
патили због губитака својих најбли-
жих, који су остајали без здравља, без 
својих домова, завичаја и свега што су 
генерацијама и вековима стицали”. Та-
кође се „изражава потресеност чиње-
ницом да у хрватској јавности, у исту-
пима представника државе и дру-
штва, ни након 20 година нема споме-
на на историјско страдање хрватских 
држављана српске националности, 
као ни исказивања моралне и истинске 
правне одговорности за злочине почи-
њене током и након ове акције”.

„Окосница наше политике требало 
би да буде суочавање са прошлошћу 
и изградња мира, а не поновно извла-
чење војске на улице”, категорична је 
Јулија Крањец из Центра за мировне 
студије. Њена невладина организаци-
ја јавно се успротивила одржавању 
војне параде и пропагирању милита-
ристичке реторике.

„То је апсолутно неприхватљиво у 
једном друштву које је пре двадесет 
година имало ратно искуство. Док 
год се не утврде чињенице, не само у 
Хрватској него и у другим земљама, 
остаје простор за манипулацију, ре-
интерпретацију и подгревање стра-
сти око тумачења шта се догодило”, 
уверена је Јулија. 

„Окосница наше политике требало би да буде 
суочавање са прошлошћу и изградња мира, а не 
поновно извлачење војске на улице”, каже Јулија 
Крањец из Центра за мировне студије, поводом 
свечаности одржаних у Хрватској у знак сећања 

на војну акцију „Олуја” којом су 
протерани Срби из те земље

Р асписивање референдума, који 
би требало да се одржи у наред-
них шест месеци, судећи према 

првим реакцијама, прети да прерасте 
у озбиљну политичку кризу, али вла-
сти РС не показују намеру да се пову-
ку из започетог посла, чак ни после 
упозорења да се ради о неуставном 
потезу који нарушава Дејтонски спо-
разум и упозорења да би РС могла 
ући у тежак сукоб са међународном 
заједницом.

С једне стране, представници ме-
ђународне заједнице и Сарајева твр-
де како правосуђе јесте на нивоу БиХ 
и да РС нема право одлучивања о 
стварима ван својих надлежности, на 
шта из Бањалуке питају где у Уставу 
БиХ пише да је правосуђе надле-
жност БиХ. Они траже и одговор на 
питање где се у Дејтонском споразу-
му помињу Суд и Тужилаштво БиХ, 
које је пре нешто више од десет го-
дина наметнуо високи представник у 
БиХ.

Део одговора крије се, можда, у 
познатом априлском пакету уставних 
промена из 2006, који су иницирали 
Американци, а који није усвојен због 
противљења Сарајева, уз аргумента-
цију да недовољно јача БиХ. Он је 
предвиђао да се кроз уставну рефор-
му у Устав БиХ упише да је правосу-
ђе подељена надлежност ентитета и 
нивоа БиХ.

Након што је Народна скупштина 
РС усвојила одлуку о расписивању 
референдума са 45 гласова „за”, од 
укупно 83 посланика, у оштром тону 
огласили су се Амбасада САД у БиХ 
и високи представник међународне 
заједнице у БиХ, чија упозорења, на 

известан начин, индиректно асоцира-
ју чак и на могућност нових сукоба 
због референдума. У Амбасади САД 
наводе да су алармирани правцем у 
ком планирани референдум води Ре-
публику Српску као ентитет, као и 
претњама које он представља за бе-
збедност, стабилност и просперитет 
БиХ и најављују мере одговора на по-
тезе власти у РС.

„Сада је на руководству 
РС да се определи или за 
напредак или за политичку 
и економску изолацију”, 
упозоравају у Амбасади 
САД. Док они тврде да овај 
референдум крши Дејтон-
ски споразум, Додик одго-
вара да је све у складу са 
Уставом БиХ и Дејтоном и 
појашњава да је уставно 
право РС и парламента Ре-
публике Српске да распра-
вља и одлучује о расписи-
вању референдума као из-
разу народне воље, на на-
чин како то чине и државе у 
САД. Додик истиче да Ре-
публика Српска само тражи 
да се поштује дејтонски 
устав БиХ и разграничење 

надлежности између ентитета – РС, 
ФБиХ и БиХ. Он је напоменуо да по-
стоје оспоравања права Републике 
Српске да распише референдум о 
правосуђу, јер то наводно може 
расписати само БиХ.

Огласила се и Амбасада Русије у 
БиХ, која у саопштењу наводи да 
спровођење референдума у РС јесте 
питање унутрашње политике БиХ. 

„Не само различите политичке снаге, 
већ и многи представници међуна-
родне заједнице признају не
ефикасност правосудног система у 
БиХ. Неопходно је превазићи разлоге 
проблема, а не усмеравати све снаге 
за борбу против њихових вид љивих 
последица. Забринутост српске за-
једнице у БиХ остаје без одговора”, 
саопштено је из Амбасаде Русије.

Референдумско питање гласи: „Да 
ли подржавате неуставно и неовла-
шћено наметање закона од високог 
представника међународне заједни-
це у БиХ, посебно наметнуте законе о 
Суду и Тужилаштву БиХ и примену 
њихових одлука на простору РС?” 

Хоће ли усвајање одлуке о организовању 
референдума у Републици Српској по питању рада 
Суда и Тужилаштва БиХ, довести до конфронтације 

овог ентитета БиХ, са Америком и колике би 
размере тај сукоб могао имати?

Бањалука пред крупним изазовом

Референдум – почетак краја дејтонске БиХ?
Милорад Додик:

КАД МОЖЕ 
АМЕРИКА…

„Референдум је искључиво 
право сваког ентитета, јер то пра-
во нити је дато, нити припада БиХ, 
баш онако како је то и у САД – 
припада државама чланицама, а 
никако федералним властима на 
нивоу САД”, истакао је Додик. Он 
је додао да у САД референдум и 
народна иницијатива не постоје и 
нису никада постојали у федерал-
ном законодавству, али су зато 
широко примењени у законодав-
ству држава, са изузетком државе 
Делавер.

Бањалука

Свечаности поводом 20 година акције „Олуја”

Хрватска прославила протеривање Срба
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Друштво 

Унапређење међународне пловидбе на Тиси

Отворена гранична лука у Сегедину

Свечаност на српско-мађарској граници

Стари прелаз Хоргош-Реске поново у функцији

Ш еф српске дипломатије Иви-
ца Дачић је на свечаности на 
Хоргошу рекао да је по „ста-

ром обичају било доста проблема да 
се тај прелаз врати у функцију, јер је 
затварањем прелаза, пре шест годи-
на, и његова инфраструктура била 
размонтирана”. Према његовим речи-
ма, отварање прелаза представља 
пример добре сарадње две земље 
без обзира на проблем миграната са 

којим се оне суочавају и без обзира 
на подизање ограде на коју Србија не 
гледа благонаклоно, али има разуме-
вања.

Дачић је констатовао да мигранти 
у Србију долазе из земаља ЕУ са на-
мером да опет пређу у земље ЕУ и 
поставио реторичко питање – да ли 
би Србија требало да подигне ограду 
са ЕУ? Подсетио је да је у Србији 
2008. године било стотину захтева за 

азил, а да је до данас, у овој години, 
поднето око 60.000 таквих захтева, 
што је оценио као велику разлику.

„Отварање овог прелаза је редак 
случај који показује да развијамо на-
ше односе који су на највишем нивоу 
у последњих неколико деценија”, ре-
као је Дачић и додао да се то може 
захвалити напорима две државе у 
решавању проблема из прошлости и 
окретању будућности.

Он је истакао да две државе раде 
на реализацији стратешки важних 
пројеката у областима економије, 
као и на реализацији стратешких про-
јеката од регионалног и европског 
значаја. Међу те пројекте, Дачић је 
убројао и ревитализацију пруге Бео-
град – Будимпешта.

Нагласио је да се и Србија и Мађар-
ска суочавају са потенцијалним енер-
гетским проблемом пошто, указао је, 
обе земље могу остати без снабдева-
ња гасом, уколико се наставе сукоби 
Русије и Украјине, а Србија и Мађар-
ска не обезбеде алтернативно снаб-
девање. Дачић је пожелео да Србија и 
Мађарска брзо дођу у ситуацију да 
им више не требају ни ограде, ни гра-
нични прелази, ни гранична полиција, 
оценивши да пут до Брисела води 
преко регионалне сарадње. „Отвара-
мо овај прелаз са жељом да се што 
пре затвори”, поручио је Дачић.

Његов мађарски колега Петер Си-
јарто сагласан је у оцени да односи 
две земље никад нису били на вишем 
нивоу и додао да су Србија и Мађар-
ска јаки партнери који негују прија-
тељске односе.

„Мађарску и Србију интересује за-
једнички успех. Што Србија буде 
успешнија, то ће и Мађарска имати 
више шанси за успех и обрнуто”, оце-
нио је Сијарто.

Он је додао да ће отварање тог 
граничног прелаза решити проблем 
преласка границе пешака и бици-
клиста, али и растеретити велики 
прелаз ХоргошРеске током сезоне 
великих гужви. И Сијарто се нада да 
између Србије и Мађарске у будућ-
ности неће бити потребе за прелази-
ма.

„Једном речју, отварамо још једну 
капију између Мађарске и Србије. 
Ово отварање прелаза показује да 
Мађарска и Србија проширују могућ-
ности оним људима који регуларно 
прелазе границу. У исто време зау-
стављамо илегалне преласке”, додао 
је он.

Оба министра истакла су значај 
мађарске националне заједнице у 
Србији, развоја међусобних односа, а 
посебно њиховог лидера Иштвана Па-
стора, који је такође присуствовао 
церемонији.

Стари гранични прелаз Хоргош је 
након шест година у функцији ис-
кључиво за путнички промет и ради-
ће сваког дана од 7 до 19 сати. Њего-
вим отварањем за време великих гу-
жви, биће смањен притисак на остале 
граничне прелазе ка Мађарској. Отва-
рање прелаза предвиђено је споразу-
мом две државе из 2012. године за-
хваљујући којем је пре пар година 
отворен прелаз Бачки Виногради – 
Ашотхалом. 

П артнери у овом пројекту су и 
Покрајински секретаријат за 
међурегионалну сарадњу и ло-

калну самоуправу, Дирекција за воде 
доњег тока Тисе, Полицијска управа 
Жупаније Чонград и општина Kањи-
жа. Након нове луке, званично је 
отворена и теретна лука са басеном.

Покрајински секретар за међуре-
гионалну сарадњу и локалну самоу-
праву Бранислав Бугарски, рекао је 
да су односи између Војводине и жу-
панија БачKишкун и Чонград на изу-
зетном нивоу, што се огледа и у окви-
ру Еврорегионалне агенције Дунав – 
Kриш – Мориш – Тиса (ДKМТ). Пре-
ма његовим речима, успешно се пре-
говарало и договорен је програм 
2014–2020, из којег ће у будућности 
бити реализовани многи добри про-
јекти.

– Што се тиче Дунава и Тисе, ове 
реке за Војводину представљају две 
веома важне артерије и сматрам да 
њихов потенцијал није ни близу иско-
ришћен – изјавио је секретар и напо-
менуо да се 90% укупних пловних 
путева Србије налази у Војводини.

– Што се тиче Тисе, одавно је по-
кренута иницијатива да се прогласи 
за међународни пловни пут, што је 
важан формалноправни предуслов 
како би Потисје имало услове за но-
ва радна места и развијенију еконо-
мију – додао је покрајински секре-
тар.

Државни секретар Министарства 
за економске односе са иностран-
ством Републике Мађарске, изјавио 
је да Мађарска жели да прелазак 
граница учини квалитетнијим, бољим 
и ефикаснијим. Зато у наредном пе-
риоду планира да отвори 50 гранич-
них прелаза – од чега три са Србијом.

Пројекат на Тиси реализује се у 
оквиру ИПА програма прекограничне 
сарадње МађарскаСрбија уз финан-
сијску подршку Европске уније. Реа-
лизација овог пројекта омогућиће 
развој путничког и теретног саобра-
ћаја у Kањижи и Сегедину. Реч је о 
пројекту чији је основни циљ да се на 
мађарској и на српској страни створе 
инфраструктурни услови, неопходни 
за гранични прелаз на реци, а који би 
обезбедили смештај за службе. 

Нова гранична лука отворена је у оквиру пројекта 
„Успостављање речних граничних прелаза на Тиси 

између Мађарске и Србије”, који спроводи 
Еврорегионална развојна агенција ДKМТ

Министри спољних послова Србије и Мађарске 
Ивица Дачић и Петер Сијарто, пресецањем врпце 
пустили су у рад стари гранични прелаз Хоргош 

између две државе
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Тешко оштећена српска црква у Мохачу

Неопходна хитна акција спасавања храма

жан у месном Дому културе, већ у 
порти калашке српске православне 
светиње, под шатром, која је поста-
вљена уз финансијску помоћ локал-
не самоуправе града Калаза.

Ваља истаћи да је већинска самоу-
права учествовала и у радовима на 
бившој вероисповедној школи. Захва-
љујући пре свега конкурсним сред-
ствима, Срби у Калазу предвођени 

Петром Крунићем, председником 
месне Српске самоуправе, заустави-
ли су прокишњавање зграде, која је 
сада покривена новим црепом.

Новину на овом објекту приметили 
су и гости и имали само речи хвале за 
бригу коју локални Срби улажу у 
очување наслеђених добара. Кала-
злије и њихови пријатељи су те вече-
ри певали, играли, веселили се и дру-
жили, али и разговарали о нашим ста-
рим обичајима, а прослава је заврше-
на у раним јутарњим часовима.

П. М.

На дан заштитника српске цркве у Калазу, у 
древној светињи је, у присуству верника из 

тог градића и других места, свету архијерејску 
литургију служио епископ будимски Лукијан, 

док је свечаност својим појањем увеличао 
сентандрејски Хор „Јавор”

Прослава Светог архангела Гаврила у Калазу

О људскости у нама сведочимо својим делима

Најургентнија је промена носеће греде 
која је пукла, али брзу интервенцију захтева и 
целокупна статика. Стручњаци су сагласни у 

процени да је то минимум радова који су потребни 
како би се црква спасла

С рпска православна црква која 
се налази усред града Мохача, 
тренутно изгледа забрињавају-

ће: олуци су стари и у веома лошем 
стању, симсови прокишњавају, цигле 
су се на неколико места одвојиле од 
конструкције, а нису у бољем стању 
ни црепови на крову.

Оно што је од свега овога алар-
мантније је то, што је пукла главна 
греда која заправо држи целу свети-
њу. Све то значи да би хитно требало 
прионути на посао и санирати штету. 
Иако обични пролазници све то не ви-
де на први поглед, стручњаци Завода 
за заштиту споменика културе који су 
били на тавану и испитали стање, ре-
гистровали су све појединости и до-
кументовали забрињавајуће стање у 
ком се тренутно налази мохачка срп-
ска православна црква.

Свему овоме може се придодати и 
то што су пукотине на зиду све веће. 
Очигледно је да хитно треба нешто 
предузети, како би се даље пропада-
ње спречило. Мохачани су се још 
прошле године ангажовали на прона-
лажењу финансијских средстава ка-

ко би поправили своју цркву, али ако 
узмемо у обзир да само документа-
ција која је потребна за почетне ко-
раке кошта око 1.500.000 форинти, с 
правом се поставља питање: колико 
онда кошта обнова светиње? Одго-
вор који се чује је да је у питању из-
нос од више десетина милиона фо-
ринти.

Јасно је да се до толиких средста-
ва не долази ни лако ни брзо, али би 
се морала наћи барем она почетна, 
која су потребна за санирање најве-
ћих проблема. Најургентнија је про-
мена греде која је пукла, али брзу 
интервенцију захтева и целокупна 
статика. Стручњаци су сагласни у 
процени да је то минимум радова ко-
ји су потребни како би се црква спа-
сла.

Остаје нада да ће надлежни, уз 
помоћ шире заједнице, брзо ступити 
у акцију. Српска православна црква у 
Мохачу изграђена је 1732. године и 
сматра се једним од најлепших кул-
турноисторијских споменика овог 
града, али и читавог региона.

П. М.

У склопу богослужења одржаног 
26. јула поводом празника за-
штитника калашког српског пра-

вославног храма, свечану славску 
проповед одржао је јеромонах Ју-
стин Стојановић, игуман и егзарх 
Епархије темишварске:

– Архангел Божји Гаврило, који 
служи престолу славе Господње, ко-
ји учествује у слави Божјој, треба да 
буде наш узор и пример. Без обзира 
у каквим животним искушењима 
или радостима се налазимо, треба 
да смо кадри да служимо Богу, да 
служимо једни другима и да кроз ту 
службу будемо у ствари сведоци о 
томе какви смо ми људи, какви смо 

хришћани и хоћемо ли бити кадри 
да дамо одговор пред лицем Бож-
јим.

У наставку литургије уследила је 
литија, тј. опход цркве, а преподневно 
празновање храмовне славе оконча-
но је свечаним ручком.

Вечерње, у светом храму, отпоче-
ло је поподне у 16 часова, а свечани 
чин резања славског колача и благо-
сиљања кољива уприличен је у порти 
цркве. Кумовали су Катица Мирковић 
и Срећко Ђорђевић.

– Веома сам срећан због кумства. 
Све што сам могао, уз помоћ породи-
це, учинио сам да ова слава протекне 
у најбољем реду. Надам се да ће се 
славски обичаји у Калазу још дуго 
чувати и да ће се сваком приликом на 
нашој калашкој бучури окупљати ве-
лики број верног народа – рекао је за 
СНН господин Ђорђевић. За следећу 
годину кумства се прихватио Ђуро 
Чикош са породицом.

Овогодишњим кумовима и свим 
Калазлијама и гостима обратио се и 
јереј Љубисав Милисавић, парох по-
машки.

– Ми само треба правилно да веру-
јемо, јеванђељских начела да се др-
жимо и да знамо да наша вера забра-
њује да будемо шпијуни туђих грехо-
ва. Али, она налаже да себе испитује-
мо и себи строге судије да будемо. 
Пратимо своју православну веру, веру 
отаца и предака, која је права вера.

По завршетку вечерња, у порти 
светиње, уследило је послужење, а 
затим и народно весеље уз Тамбура-
шки оркестар са Мајкиног салаша 
код Палића, надомак Суботице.

За разлику од ранијих година, 
славски бал овом приликом није одр-
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КУЛТУРА

Округли сто о културној стратегији Мађарске

Приоритет културним програмима у унутрашњости
Ц иљ формирања система Кул-

турне услуге јесте да у Мађар-
ској свако може да има приступ 

квалитетним културним вредности-
ма које помажу развоју друштва – 
рекао је државни секретар Петер Хо-
пал, по коме оваква настојања могу 
да допринесу поновном формирању 
и увећању средњег друштвеног слоја.

Према његовом мишљењу, људи су 
због експанзије комерцијалних меди-
ја одвикнути од библиотека, домова 
културе, посета музејима и због тога 
држава треба да обезбеди услове за 
духовни и културни резвој друштва, 
поред делотворне социјалне и здрав-
ствене заштите.

– Министарство ће у вези ове те-
ме формулисати конкретне задатке, 
у сарадњи са стручним организаци-
јама – рекао је Петер Хопал.

Магдолна Завођан, заменик др-
жавног секретара за културу, иста-

кла је да су основни стубови помоћи 
установама културе – олакшавање 
приступа њима самима, стварање но-
вих вредности и подстицање култур-
них програма у мањим заједницама и 
насељима.

– За остваривање постављених 
циљева потребни су активно грађан-
ско деловање и сарадња стручних 
група, културних институција и са-
моуправа. Поред тога, битну улогу 
има и око 6000 јавних службеника у 
2300 насеља – истакла је Магдолна 
Завођан.

Представницима више од 40 
стручних организација, окупљеним у 
три радне групе – уметничкој, групи 
за опште образовање и за јавне збир-
ке, на овогодишњем округлом столу 
упућен је позив да формулишу своје 
предлоге у вези са остваривањем 
споменутих циљева.

Д. Ј. – Д. Л.

Поред подстицања тзв. високе културе, 
учвршћивањем система институција у Будимпешти, 

не смеју се запоставити ни културни пројекти и 
догађаји у унутрашњости Мађарске – нагласио је 

Петер Хопал, државни секретар за културу, на 
округлом столу „Културне услуге у служби 

развоја друштва”

Српски народносни камп у Батањи

Интересовање полазника премашило очекивања

Ј убиларни, десети Српски народно-
сни камп, који је у српској заједни-
ци познатији као Батањски фол-

клорни камп, одржан је почетком ју-
ла ове године.

Један „обичан дан” у кампу орга-
низован је на следећи начин: пре под-
не су се одвијале дечје активности по 
групама – народне игре и песме, као 
и секција за оне који воле ручне ра-
дове. Учесници су били различитог 
узраста, па их је кореограф поделио 
у више група: мала, средња и три ве-
лике групе.

Поподне се, такође, радило по гру-
пама, али је било времена и за купа-
ње на базену, када су то временски 
услови дозвољавали. Сваке вечери су 
организовани разноврсни програми 
за учеснике кампа, као што су: „пле-
сачница”, квиз, вечерње купање у ба-
зену или гастрономско вече. Одржа-
но је и завршно вече, када су сви уче-
сници приказали кореографије које 
су тих дана увежбавали.

Стручну екипу задужену за рад у 

кампу чинили су: кореографи Љубо-
мир Вујчин и Душанка Дмитровић, 
хармоникаши Данило Петровић и 
Томаш Вари и играч Душан Вујчин. 
Музичаре је припремио Михаљ Ло-
вас, док су учитељице Габријела До-
хањошРоцко, Марица ШкоркаШи-
мон и Споменка БрцанЂукин води-
ле дечју секцију за ручне радове. 
Мелинда Кереми радила је са хо-
ром, а за организационе и админи-
стративне послове су се побринули 
Боривој Рус и Борис Бекић. Технич-
ку подршку је дала Српска двоје-
зична основна школа и забавиште у 
Батањи, а главни организатор Срп-
ског народносног кампа у Батањи 
2015. била је Самоуправа Срба у Ма-
ђарској.

На завршној вечери у Дому култу-
ре, учесници су приказали кореогра-
фије које су увежбавали током свог 
боравка у кампу. Мала група је изве-
ла Игре из Мачве, а средња је прика-
зала Игре из Беле Паланке. Три велике 
групе представиле су се Играма из 

Владичиног Хана, Врањског поља и 
Српским играма из околине Кумано-
ва. Наступили су хор и оркестар, који 
је поводом обележавања десетого-
дишњице кампа одсвирао дужи блок 
мелодија.

Треба напоменути и да су финан-
сијску подршку за реализацију кампа 
у Батањи пружиле следеће организа-
ције: Фонд хуманих ресурса за пру-
жање финансијске помоћи (EMET, 
Мађарска), Самоуправа града Бата-
ње, Министарство културе и инфор-
мисања (Србија), Покрајински секре-
таријат за културу и јавно информи-
сање (Србија), Министарство спољ-
них послова – Управа за сарадњу са 
дијаспором и Србима у региону, као и 
српске народносне самоуправе Сеге-
дина, Будаерша, Деске, Батање, По-

маза, затим I, III, VI, VIII, XIII, XIV квар-
та Будимпеште.

– Овогодишњи камп је десети од 
када су учесници само српска деца, а 
ако рачунамо све досадашње кампо-
ве када су учествовала и деца из Ру-
муније, Словачке и Мађарске, онда је 
ово двадесет и шести камп по реду. 
Напоменимо да су Срби били иници-
јатори да се овакав камп покрене – 
каже Борис Бекић, задужен за адми-
нистративне послове.

Организатори кампа су пред себе 
поставили веома сложен задатак, да 
и следеће године реализују камп са 
овако великим бројем учесника. Су-
дећи по успеху овогодишње манифе-
стације, успех им се без сумње сме-
ши и догодине.

Б. Т. Б.

По броју учесника, којих је у кампу ове године било 
138, он се с правом може назвати најмасовнијим 

српским кампом у Мађарској. Половину учесника 
чине деца из Батање, а последњих година учествују 
и Помазлије, Сегединци, Дешчани, Новосентиванци, 
две групе деце из Румуније – из Арада и Великог 

Сентмиклуша, као и група младих из Беочина

ХРОНОЛОГИЈА
До 2005. године главни организатор кампа у Батањи био је Дом култу-

ре „Јожеф Атила”, а учесници су била деца српске, румунске и словачке 
народности. Дом културе није показивао жељу да и даље организује 
камп, али су припадници српске заједнице сматрали да овај вид друже-
ња и образовања треба сачувати. За то се посебно залагао Боривој Рус, 
уз подршку тадашње председнице ССМа др Милице Павлов.

Они су на себе преузели одговорност за овај пројекат, верујући у да-
љи успешан рад кампа, који се од 2006. године организује само за срп-
ску децу и омладину. Од када је камп покренут као српски, администра-
тивне послове је преузео Борис Бекић. У погледу концепције је тада до-
шло до извесних промена.

Полазници кампа су млади који су заинтересовани за српску културу, 
традицију и фолклор. Једно време је у кампу радила и секција матерњег 
језика. Поред српске деце из Мађарске, у кампу учествују и деца из Ру-
муније и Србије.
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Л етњи позоришни фестивал у Ло-
ври одржан је у организацији 
Српског позоришта у Мађарској 

и села Ловре, а печат му је дала спек-
такуларна представа СПМа „Кнеги-
ња чардаша”.

– На овај начин наше позориште се 
придружује обележавању 100. годи-
шњице ове светски познате оперете 
Имреа Калмана, уз чије ноте смо сви 
одрастали. Сада смо направили вер-
зију на српском и хрватском језику, 
тј. на језицима са којима живимо ов-
де у Мађарској. Верујем да публика 
препознаје и део јужнословенске 
културе и нашег темперамента у на-
ступу наших уметника – рекао нам је 
директор СПМа Милан Рус.

Насловне улоге у представи тума-
че млади таленти: Даринка Орчик и 
Марко Ембер, чија имена ваља за-
памтити. У улози младог и богатог 
бонвивана Еднина, први пут се јед-
ном великом улогом публици пред-
ставља двадесетдвогодишњи сту-
дент Академије за позориште и 
филм у Будимпешти, Марко Ембер, 
који је таленат наследио у породици, 
али и осетио велику жељу и потребу 
да наступи у представи на српском 
језику.

– Пресрећан сам, јер сам добио 
могућност да наступим у оваквој 
представи Српског позоришта у Ма-
ђарској, уз које сам растао. Много 
сам научио од Милана Руса, Јосе Ма-
торица, а овде су играли и моји роди-
тељи. Осећам да је моја дужност да 
се одужим генерацији од које сам 
учио и да на овај начин допринесем 
нашој заједници. Улога Едвина није 
тешка, мада је нисам раније учио. 
Одмах ми је текст некако „легао”, а 
сарадња са колегиницама и колегама 
је одлична. Моје партнерке, Даринка 
и Бранка, фантастично певају, а иску-
сног колегу Сипу сам сада упознао – 
објашњава нам Марко Ембер, тален-
товани младић сугестивне појаве и 
гласа, чија звезда почиње да сија на 
глумачком небу и српске и мађарске 
глумачке сцене.

„Кнегиња чардаша” Српског позо-
ришта у Мађарској донела нам је и 
нову заносну и омиљену Силвију Ве-
рецки, у изванредном извођењу мла-
де Сантовкиње Даринке Орчик, којој 
је такође, ово прва велика и главна 
улога.

– До сада сам певала углавном 
поп музику, узимала сам часове пева-
ња у Баји и Печују, али тек желим да 
упишем Музичку академију, да учим 
певање и усавршавам се – испричала 

нам је пред генералну пробу дваде-
сетпетогодишња Даринка, која је пу-
блику освојила и гласом и стасом већ 
у првој сцени.

Одмах уз Марка и Даринку, сва ср-

ца присутних љубитеља овог жанра и 
Калманових нота освојили су и Бран-
ка Башић и Стипан Ђурић. Млада Чи-
пљанка је српској публици већ позна-
та као изванредна интерпретаторка 
народних песама, али је први пут гле-
дамо у оперети – овога пута као 
Едвинову рођаку и вереницу Стази, 
коју љубав на први поглед ипак спаја 
са разиграним Бонијем.

Поред нежних певачких деоница, 
Бранка је за потребе оперете морала 
да увежба и кораке, али и акробатску 
нумеру која је изазавала бурне апла-
узе гледалаца.

Дланове публике више пута за-
грејао је и неуморни Бонифације 
Каучијано – Бони, односно искусни 
глумац, комичар, певач и одличан 
играч Стипо, којег публика у Мађар-
ској познаје под именом Иштван Ђу-
рић.

– Упао сам овамо као санитарни 
инспектор у кромпир пире! – један је 
од хумористичних цитата у оперети, 
а управо овим речима објашњава сво-
је учешће у овој представи Стипо Ђу-
рић.

Он каже да га је Миланов позив 
„дирнуо у срце”, па овакву понуду ни-
је могао да одбије.

– Са Српским позориштем сам већ 
сарађивао у представи „Не дај боже 
да се Срби сложе” – испричао нам је 
Стипо.

У представи маестрално играју и 
искусни Ратко Краљевић, увек оми-
љени Бранимир Ђорђев и Марица 
Мандић, као и глумци и плесачи који 
радо сарађују са нашим позориштем: 
Јована Вечић, Биљана Сабо, Богдан 
Сабо, Марко Рус, Митар Кркељић и 
други.

Старог кнеза Леополда, који из Бе-
ча стиже са намером да свог сина 
Едвина одвуче из орфеума и руку 
младе шансонете Силвије, фанта-
стично је „разиграо” Бранимир Ђор-
ђев, који се на сцени просто поиграва 
немачким речима, одличном маском 
и аутентичном мимиком. Уштогљени 
став поптупно руши сазнање да је и 
сам оженио бившу шансонету, сада-
шњу књегињу Цецилију, коју тумачи 
глимица „краљевског држања”, Ма-
рица Мандић.

Нова представа Српског позоришта у Мађарској 
– „Кнегиња чардаша” приказана је у форми 

генералне пробе на летњој сцени Дома културе у 
Ловри, на фестивалу који традиционално, почетком 
лета, окупља љубитеље сценске уметности, добре 

музике, дружења и српске речи

Фестивал позоришта и културе у Ловри

Кнегиња чардаша у новом руху

ЉУБАВ ПОБЕЂУЈЕ СВЕ
„Кнегиња чардаша” је једна од најпознатијих и најпопуларнијих ма-

ђарских оперета. Прича се плете око наизглед безнадежне љубави изме-
ђу кабаретске звезде Силвије Верецки и кнеза Едвина ЛипертВајлерс-
хајма. У овој носталгичној оперети љубав побеђује све, укључујући и 
противљење родитеља, па чак и гроф Бонифације проналази своју жи-
вотну сапутницу у лику грофице Стази, Едвинове веренице коју су му 
одабрали родитељи.

Премијера оперете „Кнегиња чардаша” приказана је у Бечу, 17. новембра 
1915. године, у Театру „Јохан Штраус”, а у новембру 1916. године, месецу у 
којем је умро цар Франц Јозеф, изведена ја и на пештанској позорници, да-
кле у време Првог светског рата. Усред рата, „Кнегињу чардаша” су игра-
ле обе зараћене стране, јер је Калман био слављен на обе стране фронта. 
Оперета је ускоро доживела успех планетарних размера, па се и данас 
игра у целом свету, од Шведске до Сједињених Америчких Држава.

Један тадашњи бечки критичар написао је: Читав свет одјекује од две 
ствари: од грувања топова на европским фронтовима и од успеха „Кне-
гиње чардаша”.
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Неизбежном заплету доприноси и 
појава строгог пуковника у тумачењу 
Митра Кркељића, који Едвину доноси 
наредбу да се хитно јави у војску, у 
Беч. Орфеум не би био орфеум без 
својих верних посетилаца, какав је 
Ференц Керекеш, који се забавља са 
играчицама, пије са друштвом, при-
сећа се старих љубави и никада не 
спава. Управо је такав био Ратко Кра-
љевић у улози старог Ферија.

– Добио сам позив од Милана Руса 
пре нешто више од два месеца и то је 
за мене била велика част. Заједно са 
Миланом и Габором Ленђелом, пре 
двадесет година сам учествовао у 
оснивању Српског позоришта и од та-
да увек радо сарађујемо. Сада смо 
за само двадесет проба успели да на-

правимо ову велику и захтевну пред-
ставу. Чак сам се похвалио и нашој 
драгој пријатељици, познатој прима-
дони Јулији Бисак, која се налази у 
Аустралији, и она нам је и оданде, из 
даљине, пожелела много среће и 
успеха са овом представом – испри-
чао нам је Ратко Краљевић.

Он је, иначе, гост српске заједнице 
у Мађарској, а неколико генерација 
ученика Српске школе у Будимпешти 
сећа га се као бившег професора 
фис културе. Познати је певач забав-
них мелодија и незаборавни учесник 
дугогодишње серије емисија за децу 
„Музички тобоган”, уз коју су одра-
стале генерације малишана на југо-
словенским просторима.

На самом завршетку и након фи-
нала које је расположени ансамбл 
извео „на бис”, док је публика у вре-
лој јулској ноћи још певушила позна-
те Калманове арије „Hajmási Péter, 
Hajmási Pál”, „Девојке, девојке” и 
друге, Фери Бачи се обратио одуше-
вљеној публици на летњој позорници 
у Ловри:

– Пола дванаест је, ноћ тек почиње 
и нема спавања!

Публика је у нешто више од два 
сата уживала у фантастичним певач-
ким деоницама, популарним аријама, 
комичним обртима, дивним костими-
ма, ефектним плесачким нумерама и 
богатој сценографији, која дочарава 
атмосферу пештанског орфеума од 
пре сто година. Било је и шампањца и 

„канкана”, лепеза и цилиндара, бе-
лих рукавица и лакованих ципела, 
али пре свега дивне музике и божан-
ствених гласова глумаца. За ову за-
хтевну представу кореографију је 
урадила и плесаче увежбала Моника 
Тот, за декор је био задужен Тибор 
Прагаи, за технику Марко Рус и Бог-
дан Сабо, а о сваком детаљу је бри-
нула Катарина ПавловићБачи, аси-
стент режије.

Летњи фестивал у Ловри је обу-
хватио и наступ оркестра „Село” са 
солистима Николом Скорићем, Бран-
ком Башић и Ратком Краљевићем, на-
кон којег је следила „плесачница”, уз 
дегустацију кулинарских специјали-
тета.

Први дан је био посвећен позори-
шту и вину, па је фестивал отворен 
представом „Књига Јоне” Михаља Ба-
бића и винском дегустацијом. У неде-
љу, 19. јула, од 11 часова, приказана је 
дечја представа на мађарском језику 
„Седам јунаштава”, а дружење је ис-
тога дана окончала музичка дуо дра-
ма о животу познате мађарске глу-
мице Каталин Каради, у извођењу 
Кларе Варга и Милана Руса.

Читавих недељу дана овог врелог 
јула, посетиоци су имали прилику да 
уживају у фестивалском програму, а 
сви учесници летњег фестивала у Ло-
ври међусобно су се још боље упо-
знали, дружили се без обзира на гене-

Милан Рус:

ПОЗОРИШТЕ ЈЕ ПРАКТИЧНО ЗАТВОРЕНО
Непосредно пред закључење овог броја СННа, од директора Српског 

позоришта у Мађарској, Милана Руса, сазнајемо да се ни последњих не-
деља ситуација није променила на боље, када је реч о финансирању те-
атра:

– Иако је публика фантастично реаговала на, такозваној „генералној 
проби”, баш као што је то био случај када смо играли „Сомборску ружу” 
у позоришту Nemzeti Szinház, ми се налазимо у веома незавидном поло-
жају. Средства за функционисање нашег позоришта још увек нису сти-
гла, због чега сам био приморан да запослене колеге отпустим, док се 
истовремено наши рачуни гомилају – каже Милан Рус.

Према његовим речима, нада још увек постоји, али додаје и чињеницу 
да је веома тешко поново покренути институцију која је практично за-
творена.

– У име публике која нас је одушевљено поздравила у Ловри и свих 
оних који се распитују када ће бити следеће извођење „Кнегиње чарда-
ша”, искрено се надам да ћемо имати прилику да ансамбл поново окупи-
мо и представу наставимо да играмо. За мене лично, свирати поново 
Калманову музику, и након 40 година музицирања, велики је лични и 
уметнички изазов, а свим колегама који су учествовали у настајању ове 
представе и пристали да деле судбину позоришта, дугујем велику за-
хвалност. Ово је велики и скуп пројекат нашег позоришта, али и продук-
ција високог уметничког квалитета – рекао је Милан Рус за Српске не-
дељне новине. 

ИГРАЛИ У ЗНАК ПРОТЕСТА
„Појавили су се млади, фантастични таленти, па је будућност Српског 

позоришта у Мађарској, верујем, сасвим извесна, упркос финансијским 
тешкоћама са којима се поново суочавамо. Овај наступ назвали смо не-
ком врстом наше „генералне пробе”, али планирамо велику премијеру на 
јесен у Будимпешти, рекао је Милан Рус за СНН, који је креирао предста-
ву достојну великих, професионалних сцена. Учинио је то у условима у 
којима се дотација из државног буџета још увек чека, а сви уметници 
одлучили су да не одустану од пројекта, већ да играју „у знак протеста”.

рацијске разлике, говорили српским и 
мађарским језиком и ковали планове 
за неке нове заједничке културне по-
духвате.

И док честитке члановима Српског 
позоришта у Мађарској на челу са 
директором Миланом Русом, још 
увек стижу за богат програм и овога 
лета, круну читавог фестивала свака-
ко представља велика и захтевна 
продукција Калманове оперете „Кне-
гиња чардаша”, којој се „смеше” број-
на извођења.

Добрила Боројевић

ИМРЕ КАЛМАН (1882–1953)
Познати мађарски композитор Имре Калман рођен је 1882. године у 

Шиофоку, а умро је у 1953. у Паризу. Заједно са Францом Лехаром, сма-
тра се оснивачем такозване сребрне бечке оперетске ере. У својим свет-
ски познатим оперетама ефектно приказује стил бечке мондене опере-
те, која је обојена мађарском мелодиком.

Калман се из Будимпеште преселио у Беч, где је постигао велике успе-
хе са својим оперетама, међу којима су најзнаменитије: „Кнегиња чарда-
ша” (1915), „Грофица Марица” (1924) и „Циркуска принцеза” (1926).

Због свог јеврејског порекла је током Другог светског рата био прину-
ђен да емигрира у Америку, где је компоновао типичну америчку забав-
ну музику тог времена и стекао почасни докторат у њујоршком колеџу 
музике. После рата вратио се у Париз и Беч, да би се 1951. године конач-
но настанио у Паризу.
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ВРЕМЕПЛОВ
7. августа 1859. – Рођен је српски глумац 

Илија Станојевић, познат као ЧичаИлија, нај-
популарнији комичар свог времена.

7. августа 1989. – Умрла је српска позори-
шна редитељка Мира Траиловић, оснивач аван-
гардног београдског позоришта „Атеље 212” 
(1956) и БИТЕФа (Бео-
градски интернационални 
театарски фестивал).

8. августа 1217. – Кру-
нисан је први српски краљ 
Стефан Немањић Прво-
венчани. Круну, добијену 
од папе Хонорија Трећег, 
у Србију су донели папски 
изасланици.

8. августа 1832. – Ро-
ђен је српски писац и сли-
кар Ђура Јакшић, највећи 
лиричар српског романти-
зма и један од најдарови-
тијих српских сликара XIX 
века. Писао је и приповет-
ке и херојске поеме.

9. августа 1945. – Аме-
риканци су, на крају Другог светског рата, баци-
ли другу атомску бомбу која је разрушила више 
од половине јапанског града Нагасаки. Погину-
ло је 73.000 људи, а хиљаде су умрле током на-
редних година од последица радијације. Јапан 
је капитулирао 15. августа, чиме је рат окончан.

9. августа 1945. – На трећем заседању у 
Београду Антифашистичко веће народног 
ослобођења Југославије (АВНОЈ) проглашено 
је за привремену Народну скупштину Демо-
кратске Федеративне Југославије.

10. августа 1878. – Српски кнез Милан Об-
реновић издао је указ о устројству Војног му-
зеја ради прикупљања и чувања трофеја из 
ратне историје. Музеј је смештен у преправље-

ну џамију на платоу Горњег града Београдске 
тврђаве, на Калемегдану.

10. августа 1878. – Рођен је српски компо-
зитор и музички писац Исидор Бајић. Основао 
је прву музичку школу у Новом Саду и покре-
нуо Српски музички лист.

10. августа 1913. – У Букурешту је потписан 
мир Бугарске и балканских савезника, односно 
Грчке, Румуније, Србије и Црне Горе. Окончан је 

Други балкански рат.
11. августа 1456. – 

Умро је угарски војсково-
ђа Јанош Хуњади. Као ер-
дељски војвода успешно 
је ратовао против Турака, 
а 1456. је допринео разби-
јању турске опсаде Бео-
града. Непосредно после 
тога умро је од куге, у Зе-
муну. У српским народ-
ним песмама помиње се 
као Сибињанин Јанко.

12. августа 1687. – Ау-
стријска и мађарска вој-
ска под командом Лудви-
га Вилхелма Баденског у 
одлучујућој бици код Мо-
хача победила је турску 

војску Мохамеда Четвртог.
12. августа 1849. – Аустријска војска уз по-

моћ Русије угушила је Мађарску револуцију, а 
национални лидер Лајош Кошут је напустио 
земљу.

12. августа 1914. – Почела је Церска битка, 
која је завршена 20. августа победом српске 
војске над аустроугарском. То је прва српска и 
савезничка победа у I светском рату.

13. августа 1914. – Француска је у Првом 
светском рату објавила рат АустроУгарској.

13. августа 2003. – Код Гораждевца у теро-
ристичком нападу на обали реке Бистрице, на 
купању, убијена су два српска дечака, а рање-
на још четворица.

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

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

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.tonline.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

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

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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

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

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

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

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

Имејл: ortodox.diocese@serb.tonline.hu

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.tonline.hu

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

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

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

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

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikolatesla.net

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

Имејл: szerbiskola@freemail.hu
Веб: www.szerbekbattonyan.hu

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

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

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

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

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

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (024h)

www.terratravel.rs

Ђура Јакшић

К нез је полагао велике наде у 
Милана. Када је 1839. године 
Милош био приморан да напу-

сти Србију, за кнеза је, по наследном 
праву, проглашен његов старији син – 
кнез Милан М. Обреновић II. Будући 
да је већ тада био тешко болестан од 
сушице, он заправо никада није вла-
дао. Причало се да није ни знао да је 
постао кнез, а за оца је мислио да је 
на некаквом путовању. Умро је исте 
године, у наручју мајке, која га је не-
говала до последњег тренутка. Ми-
лан је владао само двадесет шест 
дана.

Када је умро Милан, мајка га је уз 
помоћ свештеника и једне жене оку-
пала, обукла и у потпуности припре-
мила за сахрану. Потом се и сама 
спремила и тек тада, кукајући, огла-
сила смрт свога сина, који је сахра-
њен у Цркви Светог Марка у Београ-
ду.

Милана је наследио брат Михаило. 
Рођен септембра 1823. године у Кра-
гујевцу, детињство је провео у свом 
родном граду и Пожаревцу, увек уз 
мајку и брата. Школовао се у крагује-
вачкој гимназији, а потом у Темишва-
ру и Паризу. Поред основних предме-
та, учио је музику, цртање и играње. 
Његово високо образовање употпу-
њавало је и познавање неколико 
страних језика. Ипак, прво право ва-
спитање пружила му је мајка, од које 
је наследио добро срце и племениту 
нарав.

Михаило, кога је отац звао Мања, а 
како се он касније, као кнез, и потписи-
вао, био је дете које је околина веома 

волела: плав, нежне спољашњости, жи-
вахан и весео, понекад можда неста-
шан, али увек разговоран и љубазан.

Када је кнез Милош 1839. протеран 
из Србије, Михаило је отишао са 
оцем, али се по Милановој смрти, на 
Љубичино инсистирање, вратио и био 

изабран за кнеза. Ова Михаилова вла-
давина трајала је до 1842. године. Та-
да је и он под притиском опозиције 
морао да оде из земље. Трећи Обре-
новић имао је непуних седамнаест 
година када је први пут ступио на 
престо.

Године 1858. на Светоандрејској 
скупштини изгласано је да се Ми-
лош врати у Србију, па се и Михаило 
јануара 1859, после седамнаест го-
дина одсуствовања, вратио у отаџ-
бину. За време краткотрајне, друге 
Милошеве владавине, Михаило је у 
власти учествовао веома дискретно, 
да не би повредио оца. Од Милоше-
ве смрти, 1860. године, Михаило је 
владао све до маја 1868, када је 
приликом једне шетње у Кошутња-
ку убијен у атентату. За разлику од 
оца, неписменог сељака, кнез Миха-
ило је био образовани владар за-
падњачког типа. Он је оставио ду-
бок траг у нашој новијој историји и 
свакако није заслужио насилну 
смрт.

Љубичине и Милошеве кћери се у 
литератури помињу узгред. Најстари-
је њихово дете, Петрија (или Перка), 
удала се 1824. године за земунског 
трговца Теодора Хаџи Бајића. Била је 
готово неписмена, а писма која је 
упућивала оцу потписивала је штам-
паним словима. У браку са Хаџи Баји-
ћем имала је петоро деце.

За разлику од сестре, млађа кћер 
Савка (Јелисавета) добила је много 
боље образовање – како у крагује-
вачкој основној школи, тако и код 
приватних учитеља. Године 1831. уда-
ла се за Јована Николића, племића и 
спахију из села Рудна у Тамишком 
Банату, са којим је имала четири си-
на. (…)

Брижна и пожртвована мати, Љубица Обреновић је 
болно доживела смрт свог старијег сина. Милан је 

од малена био слабе телесне грађе, веома осећајан, 
тих и ћутљив

Знамените жене српске (5)

Последњи испраћај сина Милана

Кнез Милош и кнегиња Љубица Обреновић
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баштина

И ако нам климауређаји на 40 
степени Целзијуса олакшавају 
функционисање, лекари упо-

зоравају да не ваља ни претерано 
користити климу, а нарочито је ло-
ше, у односу на спољашњу темпера-
туру, правити велику разлику. Она не 
би смела да буде већа од осам сте-
пени.

Осим температурног шока у слу-
чају наглог преласка са врелог ас-
фалта у климатизовану просторију и 
обрнуто, највећа опасност по здра-
вље прети онима који имају срчаних 
проблема. Они могу да доживе анги-
нозни напад, па чак и инфаркт.

– Свака нагла промена температу-
ре, када разлика између спољне и 
унутрашње температуре прелази 10 
степени, изазива температурни шок у 
организму – каже др Јелена Стојако-

вић. – Крвни судови не могу тако бр-
зо да се скупљају и шире и да успо-
ставе нормалну циркулацију. То иза-
зива преоптерећеност срца и свих 
крвних судова, па долази до гушења 
и притиска на плућа, срце и желудац, 
са боловима који се шире ка рамени-
ма, односно до прединфарктног ста-
ња.

Ово може да се догоди не само 
особама које имају срчаних пробле-
ма, већ и код релативно здравих и 
младих људи, упозорава др Стојако-
вић.

Посебно је, каже она, ризично када 
се из климатизованих тржних цента-
ра или радних просторија где се 
дневно проведе по неколико сати, на-
гло изађе на врућ ваздух и темпера-
туру која понекад прелази 40. поде-
љак.

Подједнако је опасно седети и ди-
ректно испод климе, односно на ме-
сту где хладан ваздух из клима ди-
ректно „удара”.

– То може да изазове главобоље и 
болове у костима и зглобовима, а ти-
пичан пример су возачи климатизова-
них аутомобила, који се највише жа-
ле на болове у десном рамену, што је 
место на које хладан ваздух дува – 
објашњава др Стојаковић.

Хладан ваздух никад не сме да бу-
де директно усмерен на врат, лопати-
це, леђа, због опасности од ишијаса и 
укочења. Треба чувати и лице да не 
би дошло до парализе живца на лицу 
односно фацијалног грча.

Лекари наводе да прелаз из топле 

у хладну средину и обрнуто не треба 
чинити нагло и саветују да се прили-
ком изласка из расхлађене простори-
је краће време проведе у просторији 
која се не хлади да би се организам 
бар мало адаптирао на нагли скок 
температуре.

Лекари наводе и да не треба изла-
зити или улазити презнојан из спољне 
средине у аклиматизовану простори-
ју, јер то може изазвати температур-
ни колапс. Вентилатори, такође, могу 
да олакшају подношење високих 
температура, али ако спољна темпе-
ратура порасте изнад 30 степени, 
вентилатор ће бити мање ефикасан 
од клима уређаја или туширања 
хладном водом. 

На тропској врућини уређаји за расхлађивање су 
неопходни, али могу да угрозе здравље ако се не 

користе правилно

УПАЛЕ ГРЛА, СИНУСА, УХА
Дуг боравак под климом може да изазове и прехладу, упалу грла, си-

нуса и уха, а све због бактерија и вируса који се крију у неочишћеним 
уређајима. Разни микроорганизми из клима уређаја, ваздухом се избацу-
ју у просторије, а тамо циркулишу и лако доспевају у организам. То се 
дешава када се просторије не проветравају редовно, а посебно током 
ноћи, како би се ваздух прочистио.

Опасности од расхладних система

Немојте седети испод клима уређаја
животни стил

Сви Јевреји закукаше: 
„Јао нама, ево 

непријатеља по сокацима 
града! Душманин дивља 
по улицама, трговима и 
насрће на наше домове! 

Пропадосмо! Изгибосмо!” 
Тада у синагогу похрли 

мноштво народа, из свих 
крајева општине – 

мушкарци, жене и деца.

А устријанци су запалили сириј-
скосефардску синагогу у којој 
је страдало више стотина Јевре-

ја. Потом су се окомили и на оне пре-
стрављене који су се скривали у 
ашкенаској кући молитве. Већина их 
је одмах побијена, а преостали су од-
ведени у сужањство. Том приликом 
страдала је и супруга ојађеног раби-
на Исака Шулхофа. Он је у мемоар-
ском запису „Мегилат Офен”, „Бу-
димска хроника”, писаном китња-
стим хебрејским словима, овако опи-
сао упад аустријских мускетара и 
мађарских хусара: „Догодило се то 
13. дана елула месеца, једног поне-
дељника, што се у Писму не спомиње 
»да је добро«, јер у подне надвиси се 
дубока тама и беше мрки дан. И ето, 
горки плач и вапај запљусну ову ва-

рош, када војници цареви – нека му 
се слава повећа – страшним бојним 
покличем, баш као и пре, насрнуше на 
бедеме. (…) Што се, пак, мене тиче, ја 
од почетка опсаде, од јутра до мрака 
бејах у синагоги са мојим драгим си-
ном Симсоном, нека је благословен 
његов спомен, и тако стајах тамо, мо-
лих се и служих Свевишњем. Нисам 
имао појма ни о чему, све до онога 
тренутка када се мноштво људи оку-
пило тамо, тражећи у синагоги за-
клон од убојите силе оружја. Сви за-

кукаше: »Јао нама! Ево непријатеља 
по сокацима града! Душманин дивља 
по улицама, трговима и насрће на на-
ше домове! Пропадосмо! Изгибосмо!« 
Ја им одмах не веровах, већ одгово-
рих: »Нисам чуо ратни поклич трубе 
који допире приликом заузећа гра-
да.« Но, не успех ни да завршим запо-
чету реченицу кад у синагогу похрли 
мноштво народа, из свих кутака оп-
штине, мушкарци, жене и деца. Пре-
стрављено су јурили, гурали се и лак-
тали. Сви су запомагали, ридали и ку-

кали, њихов вапај допирао је до небе-
са. До тада људско ухо још није чуло 
такав јаук бола душе. У својој великој 
муци, ужурбано стадох на пропове-
даоницу, посегнух за тефилином, 
обредним ремењем, и молитвеником 
»Шаареј Цијон« (Сионске капије) и 
гласно, плачући позивах супругу и 
свог сина јединца Симсона, нека је 
благословен његов спомен. Јер, тамо 
беше традиција да рабин када оку-
пљенима објашњава Свето писмо не 
стоји испред ковчега где се чува То-
ра, како је то у нас обичај, јербо није 
пристојно да се тамо горе стоји окре-
нутим леђима према светом орману 
Торе, па с тога и начинише издвојено 
место на западном зиду, у висини од 
дветри степенице, са којег пропо-
ведник проповеда.

И ја са својом супругом и сином, 
које малочас споменух, попех се на 
ову проповедаоницу. Покупих их 
усред великог метежа у моменту ка-
да нахрнуше бројни војници, муске-
тари, држећи у рукама убојито ору-
ђе, ватрено оружје или голо сечиво, 
скупа са мађарским хусарима који 
имадоше закривљене сабље. И у хра-
му Божјем приносише крваву жртву: 
проливаше невину крв синова Израи-
ља. И као што се каже: Јао оку и куку 
ушима: овај коље, онај пљачка, један 
отима, други тлачи. А они гласови ко-
је испуштаху у дому Свевишњем, да-
боме, беху гласови дана очаја! Немо-
гуће је говорити о тим гласовима! Та-
да чух глас немоћи и насиља! Не по-
новило се! „ (…)

Драгомир Дујмов

Ослобођење Будима (27)

Страдање будимских Јевреја

Погром над будимским Јеврејима
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невен

путопис

Г рупа од деветоро путника кре-
нула је, малим изнајмљеним ау-
тобусом и после четворочасов-

ног путовања, стигла до свог првог 
одредишта – манастира Јазак. Ова 
светиња се налази на дивном месту, 
на којем смо сада први пут борави-
ли. Манастир је грађен између 1499. 
и 1502. године, али су првобитну гра-
ђевину Турци нешто касније пору-
шили. Између 1736. и 1758. године, 

манастир је поново сагра-
ђен, на темељима претход-
ног.

Иконостас је израђен из-
међу 1676. и 1684. године, а 
обновио га је мајстор Дими-
трије Бачевић. Оно што смо 
видели, по лепоти је прева-
зишло сва наша очекивања. 
Осим предивног иконостаса, 
видели смо и ковчег са мо-
штима цара Уроша. Његова 
кћерка постала је супруга 
мађарског краља Беле II Ар-
падовића.

У манастиру су нас доче-
кали веома срдачно, интере-
сујући се одакле долазимо, 
мада је место Стони Бео-
град присутним монахиња-
ма било непознато.

По традицији, и ове годи-
не смо домаћинима носили 
поклоне: слике наше цркве, 
брашно, шећер, уље, кафу и 
со. Они су са захвалношћу 
примили дарове и инфор-
мисали нас о животу у ма-

настиру, својим дневним обавезама 
и пословима. Показали су нам и цр-
кву која се налази у склопу манасти-
ра.

У дворишту се налазе предивне 
украсне биљке, а поред њих је 
извор, из којег се вода користи за 
свакодневне потребе. Нажалост, 
због ограниченог времена, после 
трочасовне посете је требало кре-
нути даље.

У манастирима Ново Хопово и 
Старо Хопово су нас дочекали као 
старе познанике. Пошто смо предали 
поклоне нашим домаћинима, изве-
сно време смо се задржали на оба 
места. Помало смо били тужни када 
смо ушли у цркву манастира Старо 
Хопово и видели да у унутрашњости 
предивно обновљене цркве, фреске 
на левој страни брзо пропадају.

Следила је последња станица хо-
дочасничког путовања – манастир 
Гргетег. Чудновато је какве су се по-
зитивне промене десиле у цркви у 
року од годину дана, а резултати об-
нове су били видљиви на сваком ко-
раку. Било је велико задовољство по-
слушати предавање о историјату 
овог манастира.

Духовно обогаћени, са много но-
вих информација и утисака, вратили 
смо се у Мађарску, уз снажно осећа-
ње да је ово ходочасничко путовање 
у потпуности испунило наша очеки-
вања.

Ласло Шандоровић

Српска мањинска самоуправа Стоног Београда је, 
следећи вишегодишњу традицију, а у складу са 

годишњим планом рада, организовала ходочашће у 
Србију, под називом Путевима предака. Циљ су 
биле посете манастирима Фрушке Горе: Јазак, 

Гргетег, Раваница, Ново Хопово и Старо Хопово

Ходочашће Срба из Стоног Београда

У походе духовним бисерима Фрушке Горе

Ученици 10. разреда су 
крајем минуле школске 

године посетили Сегедин 
и Темишвар. Дестинација 
није случајно одабрана. 

Разредне старешине, 
Милан и Драгомир 

Дујмов, желели су да 
ђаци што боље упознају 

српско наслеђе у 
Мађарској, али и у 
суседној Румунији

Н акон што су се сместили у Се-
гедину, гимназијалци су крену-
ли у правцу српског православ-

ног храма, који је посвећен Преносу 
моштију Светог оца Николаја Мири-
клијског. Овде их је дочекао парох 
о. Павле Каплан, који је опширно го-
ворио о историјату сегединске свети-
ње, јединствене у православном све-
ту због свог иконостаса који је рађен 
у стилу рококоа. Темељ цркве је по-
стављен 1778. године, а освећење 
храма је обављено тек 1805, у прису-
ству епископа Јована Јовановића. Ов-
де се налазе бројне и значајне иконе, 
од којих је можда највреднија „Неру-
котворени образ Исуса Христа” из 
XVII века. Занимљива је и коптска 
икона, која приказује црну Богороди-
цу са Богомладенцем у наручју. 
Претпоставља се да је ова икона до-
нета из далеког Египта.

Потом је отац Павле Каплан своје 
слушаоце упознао са некадашњим и 
садашњим животом сегединске срп-
ске заједнице.

Ђаци су затим кренули према чу-
веној сегединској синагоги, другој по 
величини у Мађарској и четвртој у 
свету. О настанку јеврејске богомоље 
и значењу симбола који се појављују 
у ентеријеру говорила је представни-
ца Јеврејске општине Сегедина.

После шетње сегединским улица-
ма и упознавања са најзначајнијим 
здањима овог града на Тиси, ђаци су 
имали прилику да се сами упознају 
са лепотама овог значајног култур-
ног, образовног и политичког центра 
јужног дела Мађарске.

Сутрадан је екскурзија настављена 
одласком у суседну Румунију. Према 
ранијем договору, ђаке будимпе-
штанске српске гимназије у Темишва-

ру чекао је Стеван Бугарски, врсни 
познавалац српског културног и ду-
ховног наслеђа у Румунији. Прва де-
стинација је била посета Српској гим-
назији „Доситеј Обрадовић”. У свеча-
ној сали темишварског теоријског ли-
цеја наше ученике је поздравио ди-
ректор Јадран Кланица. После њего-
вих поздравних речи о историјату 
српског школства на територији да-
нашње Румуније, опширно и веома 
надахнуто говорио је Стеван Бугар-
ски. Он нам је потом показао и срп-
ски саборни храм Вазнесења Господ-
њег. На нашу велику жалост, велелеп-
но здање темишварских епископа ни-
смо могли посетити због обнове која 
је у току.

После упознавања са Тргом уједи-
њења, на којем се налазила и некада-
шња српска вероисповедна школа, у 
којој се школовао велики писац Ми-
лош Црњански, пештански ученици 
су кренули према лепо реновираном 
центру престонице румунског дела 
Баната. Ученици су имали прилику да 
посете и веома богато украшени ру-
мунски саборни храм Света три је-
рарха, који носи архитектонске одли-
ке румунских манастира.

Екскурзија је прошла без икаквих 
проблема, захваљујући ангажовано-
сти и надзору професора: Милана 
Дујмова, Бојана Белића, госпође Љи-
љане Вечић и потписника ових редо-
ва.

Д. Дујмов

Ђачка екскурзија српских гимназијалаца

Сусрет са лепотама Сегедина и Темишвара

На главном тргу престонице румунског дела Баната
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Информације за рубрику „Инфо”
шаљите на адресу: info.snnovine@freemail.hu

Телефон: +36 30 273 3399

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

ИЗЛОЖБА ЗНАМЕНИТИХ 
САНТОВЧАНА
15. и 16. августа 2015.
Дом културе у Сантову

Радове излажу:
Густав Кондор – астроном, математичар

Јанош Сурчик – сликар
Томислав Десечар – колекционар

Изложбу отварају:
Јожеф Сурчик – графичар

Лајош Барта – историчар астрономије
Иштван Чех – члан руководства „Монархија БТЕ”

Изложбу можете посетити:
15. 08. од 14.00 до 20.00 ч.
16. 08. од 10.00 до 19.00 ч.

ФЕСТИВАЛ СИГЕТ – 2015.
У оквиру фестивала наступају:

Оркестар Бобана и Марка Марковића
12. 08. од 21.15 ч.
Горан Бреговић

„Wedding and Funeral Band”
15. 08. од 21.15 ч.

Оркестар „Шендерге”
16. 08. од 23.15 ч.

XXII SUMMERFEST 2015 – у Бати
Међународни фолклорни фестивал и вашар народне 

радиности
Од 12. до 22. 08. 2015.

Културни центар „Barátság”
Szt. István tér, Fő tér

Представљају се фолклорни ансамбли из 18 земаља,
међу којима и из Македоније, као и Јужнословенско 

фолклорно друштво из Тукуље
Програм:

14. 08. 2015. – од 16.30 – поворка учесника
Од 15. 08. до 21. 08. – наступи фолклорних друштава
15. 08. у 20.00 ч. – бал свих народности
Од 16. 08. до 19. 08. у 19.00 ч. – концерти са народним 
играма

Сваке вечери:
програми у Фестивалској крчми и Фестивалском клубу

29. ПРАЗНИК ЗАНАТЛИЈА 
У БУДИМСКОЈ ТВРЂАВИ

Од 20. до 23. августа 2015.
Свакога дана од 10.00 до 22.00 ч.

Вашар народне радиности, музички и фолклорни 
програми из земаља средње Европе; дегустација 

гастрономских специјалитета

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ 
И МЛАДЕ „ДУШКО ТРИФУНОВИЋ”

Kатегорије међународног фестивала поезије и кратке 
приче су: основци – поезија, основци – кратке приче, 
средњошколци – поезија, средњошколци – кратке приче, 
у категорији до 30 година – поезија, у категорији до 30 
година – кратке приче.

Учесници шаљу радове на слободне теме – до 3 песме 
и/или до 3 кратке приче. На конкурс је могуће послати 
највише три песме и/или три кратке приче.

Радови могу бити написани на матерњем језику учесни-
ка. Потребно је назначити којој категорији учесник припада, 
и уз послати рад/радове написати кратку биографију.

Учесници добијају награде за укупан број песама или 
кратких прича, у зависности од тога колико су песама 
или кратких прича послали. Радове не објављујемо ни у 
каквим зборницима, нити часописима. Учесници објављу-
ју своје радове где и кад хоће и могу. Потребно је да у 
биографији напишу ако су добили прву, другу или трећу 
награду неког такмичења (укључујући и овај фестивал), у 
којој категорији и на ком фестивалу.

Радове треба послати до 25. августа 2015. године, на 
имејл адресу: stojan.simic.krpica@gmail.com

Додела награда 9. међународног фестивала поезије и 
кратке приче „ДУШKО ТРИФУНОВИЋ” биће одржана првог 
петка у септембру 2015. године, у градској библиотеци 
„Стеван Сремац”, Народних хероја 5, код главне поште у Но-
вом Саду, уз културноуметнички програм с наступом при-
сутних песникиња и песника, књижевница и књижевника. 
Обавештење о додели награда биће објављено дан раније.

Да би се неговало књижевно стваралаштво деце и 
омладине, и да би се сачувала успомена на једног од нај-
већих песника, књижевника у Војводини и Србији, Душка 
Трифуновића (рођеног 1933. године у Сијековцу код Бо-
санског Брода, који је живео у Новом Саду након 1992. го-
дине), расписује се Kонкурс 9. међународног фестивала 
поезије и кратке приче деце и младих „ДУШKО ТРИФУ-
НОВИЋ”, у организацији Сцене свих креативних. Циљ је да 
се поврати достојанство књижевности и уметности, не 
тражећи, нити добијајући новац од Министарства култу-
ре, града Новог Сада, АП Војводине, европских ни свет-
ских фондова, владиних нити невладиних организација, 
нити појединаца. НАГРАДЕ МЕЂУНАРОДНИХ ФЕСТИВА-
ЛА ПОЕЗИЈЕ И KРАТKЕ ПРИЧЕ KОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ СЦЕНА 
СВИХ KРЕАТИВНИХ НИСУ ВЕЗАНЕ ЗА НОВАЦ, не може их 
свако добити и престижне су. Захваљујемо се песникиња-
ма и песницима, писцима и књижевницима на томе што 
нам дарују књиге које дајемо као награде уз диплому.

Конкурс за осми број студентског књижевног листа 
„Весна”

ПОШАЉИТЕ СВОЈЕ ПЕСМЕ, ЕСЕЈЕ 
ИЛИ ОГЛЕДЕ

Прозне или песничке радове, есеје или огледе, обима не 
већег од 2000 куцаних речи у Wordу, на ћирилици, могу-
ће је доставити до 10. 08. 2015. Радови послати након овог 
датума неће бити узети у обзир. Редакција преузима пра-
ва да текст објави у електронском и штампаном издању.

Сви одабрани прилози подлежу лекторисању, стога 
текстови могу попримити облик другачији од ауторског, 
у складу са правописним и синтаксичким одредницама 
језика.

Аутор може послати највише по један рад из области: 
поезије, прозе, есејистике, препева. Радове (уз назначено 
име и презиме аутора) доставити на имејл адресу:

vesna.konkurs@gmail.com
Потребно је строго поштовати захтеве наведене у кон-

курсу. Лист је конципиран у облику интернет и штампаног 
издања. Осми број листа ће бити објављен у току септем-
бра. Четвороброј (бројеви 14) доступан је у Скриптарници 
Филолошког факултета у Београду, Студентски трг бр. 3. 
Досадашњи бројеви доступни су на адреси:

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/studenti/studentske
aktivnosti/casopisi) 



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА
Традиционални летњи 
„Веронаучни камп” за 
српску децу школског 
узраста, у организацији 

Епархије будимске, 
одржан је ове године у 

Вашархељу, окупивши 44 
учесника из готово свих 

српских средина у 
Мађарској, а било их је и 

из Србије и Хрватске

И овога пута, полазници кампа 
имали су прилику да продубе 
своје знање из области право-

славне веронауке, чувања и неговања 
вере, као и српске културе и традици-
је.

Деца су, заједно са свештеницима 
и васпитачима, била смештена у бли-
зини српског православног храма у 
Вашархељу и имала су потпуно обез-
беђен смештај и исхрану, а у току 
трајања овогодишње школе били су 
им омогућени одласци на базене, а 
организоване су и посете месној бо-
таничкој башти, зоолошком врту и 
музеју. Многима се пружила прилика 
да јашу на популарним „понићима”, 
што је деци пружило праву радост, 
тим пре што су неки од малишана пр-
ви пут имали сусрет са коњима.

Осим уобичајених преподневних 
богослужења и вечерња, служених у 
предивном месном српском право-
славном храму, полазници кампа су 
имали часове веронауке, часове по-
јања, часове ручног рада, нису изо-
стали ни квизови, учења родољуби-
вих песама, часови историје, култу-
ре… Поподне је увек било резерви-
сано за дружења и спортске актив-
ности.

О свему томе бригу су водили све-
штеници: јеромонах Јустин Стојано-
вић, игуман и егзарх Епархије теми-
шварске, протонамесник Далибор 
Миленковић, парох батски, протона-
месник Зоран Остојић, парох будим-
пештански и протонамесник Павле 
Каплан, парох сегедински.

Наравно, и ове године рад све-
штенства потпомогла је екипа васпи-
тача коју су чинили Чарна Голуб, Ду-
шица Зорић, Јелена ВукајловићКра-
ус и Љубинка Георгијевић.

– Њихова улога је значајна, јер 
оне не само што држе наставу, већ 
воде бригу и о свакодневном, дано-
ноћном животу деце у кампу, њихо-
вом васпитању и безбедности – ре-
као је отац Далибор Миленковић, 
истакнувши да је намера организа-
тора да традицију „Веронаучног 
кампа” одржавају у континуитету и 
унапређују његов рад, који је и ове 
године био веома успешан.

То су потврдиле и речи неколицине 
полазника табора.

Лазар Ђурић, ученик будимпе-
штанске Српске основне школе „Ни-
кола Тесла” каже:

– Много ми је било лепо у „Веро-
научном кампу” у Вашархељу. Сме-
штај је био супер, храна такође, мо-
гли смо да се играмо, а и пуно тога 
да научимо. Осим тога, када се мо-
лимо, осећамо се боље. И то је јако 
леп осећај. Као кад миришеш цвеће. 
Или као да су ти лептирићи у стома-
ку.

Нада Краус из Ловре је тринаести 
пут боравила у „Веронаучном кампу”. 

По броју боравака, она је вероватно 
најстарији кампер:

– Иако смо много тога научили у 
школи, ипак у „Веронаучном кампу” 
се увек може научити нешто ново, та-
ко да можемо да проширимо своје 
знање. Друштво је увек добро.

Будући да је ове године напунила 
18 година, Мини Веселинов из Новог 
Сентивана је овогодишњи табор, нај-
вероватније, последњи:

– Искрено се надам да ће ми се 
још пружити прилика за учешће у 
кампу, пошто сам га веома заволела. 
Дружимо се, учимо и оно што желим 
да нагласим, јесте да човек увек мо-
же да научи нешто ново.

На крају логоровања, приређено 
је квизтакмичење, на којем су деца 
могла да покажу стечена знања из 
области веронауке и српске култу-
ре. Циљ ове традиционалне мани-
фестације био је да млади зајед-
нички осете силу богослужбеног и 
молитвеног живота, вежбају свој 
матерњи језик и одморе се уз дру-
жење и забаву.

Осим тога, крштење, као централ-
на тема кампа, није било обухваћено 
само теоријским објашњењима, већ 
се за време трајања кампа у вашар-
хељском српском православном хра-
му крстила Александра Иланковић, 
једна од полазница табора.

Био је то узвишени тренутак за 
новог члана Цркве, као што је за 
кампере својеврстан празник био 

долазак епископа будимског Лукија-
на на завршницу табора. Свеобу-
хватни оквир целом веронаучном 
кампу дало је литургијско сабрање, 
причешће свих полазника, које је 
уприличено 19. јула у оквиру свете 
архијерејске литургије, коју је слу-
жио владика Лукијан. Њему су деца 
уручила поклон, урађен својеручно. 
Реч је о својеврсним разгледницама 
начињеним од пресованог цвећа, ко-
је могу да послуже и као божићне 
или ускршње честитке.

Табор је, према речима организа-
тора, постигао свој циљ. То је за СНН 
потврдио и директор кампа протона-
месник Далибор Миленковић:

– Наш циљ није да деца из „Веро-
научног кампа” постану монахиње и 
монаси или свештеници, него да бу-
ду добри верници и да чувају ове 
светиње које су наши преци сазида-
ли. Наша је дужност, а и дужност на-
ше деце, да то сачувамо нашим на-
следницима, како би се и они радо-
вали и молили у овим древним све-
тињама.

Највећи део трошкова за реализа-
цију овогодишњег „Веронаучног кам-
па” покрила је Епархија будимска, а 
успеху табора допринели су и Кул-
турни и документациони центар Срба 
у Мађарској, Српске самоуправе V, 
XIII и XIV будимпештанског кварта, 
као и Српске самоуправе у Тукуљи и 
Помазу и госпођа Мира Јунгић.

Предраг Мандић

Завршен веронаучни камп Епархије будимске

Корак ближи извориштима своје духовности

ЗАШТО ЈЕ ХРИШЋАНИМА ВАЖНО КРШТЕЊЕ
„Светом тајном крштења, ми на видан начин постајемо учесници, тј. 

чланови Цркве. Постајући члан Христове породице, крштени прима и 
друге свете тајне и постаје наследник вечног живота” – рекао је јеромо-
нах Јустин Стојановић, игуман и егзарх Епархије темишварске о главној 
теми „Веронаучног кампа”.
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