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ПОЛИТИКА

Упозорење Ивице Дачића европским лидерима

Обнављање нацизма у региону без званичне осуде 
Министар спољних послова Србије Ивица Дачић 

каже да је Србија забринута што се у њеном 
суседству „обнавља стари вид екстремизма” и 

истиче да осуде од стране влада тих држава нема

У обраћању на нефор-
малном скупу мини-
стара спољних по-

слова чланица ЕУ и држа-
ва кандидата, чија је глав-
на тема борба против те-
роризма и заједнички иза-
зови у њој, Дачић је рекао 
да се стари вид екстреми-
зма обнавља у региону 
„кроз тенденцију посред-
ног и непосредног промо-
висања и рехабилитовања 
нацистичке и фашистичке 
идеологије из прошлости 
која је поражена у Другом светском 
рату”. Додао је да се то чини на раз-
не начине као што су „афирмација 

симбола и иконографије ових идо-
ла, а која не наилази на осуду зва-
ничних власти”, наведено је у саоп-

штењу Министарства спољних по-
слова.

Дачић је рекао да Србија чврсто 
верује, поучена својом прошлошћу, 
да превентивно деловање и елими-
нисање узрока настајања екстре-
мистичких и радикалних политич-
ких и верских покрета и идеологи-
ја, представља суштину борбе за 
очување мира и стабилности у бу-
дућности. 

„Свака врста радикализма и ек-
стремизма за нас је неприхватљива и 
Србија ће, као и до сада, остати по-
свећен и поуздан партнер ЕУ у борби 
против ових претњи по савремени 
европски поредак. Лично верујем да 
сви ми имамо довољно снаге, воље, 
одлучности и храбрости да не дозво-
лимо обнављање доказано погре-
шних идеја из прошлости и поразимо 
у корену надолазеће и растуће де-
формисане политичко-верске идео-
логије,” рекао је Дачић. 

ЛОШЕ ВЕСТИ НИЈЕ 
ИМАО КО ДА ЧУЈЕ
Дачић је подсетио да је Србија 

годинама упозоравала, често без-
успешно, док се није појавио ДА-
ЕШ (Исламска држава), на пораст 
исламског екстремизма и радика-
лизма на Западном Балкану, што 
се манифестовало и терористич-
ким нападима на полицијску ста-
ницу у Бугојну, америчку амбаса-
ду у Сарајеву, полицијску станицу 
у Зворнику.

 Многи екстремисти, који се и 
сада боре на ратиштима на Бли-
ском истоку, прикључивали су се 
тзв. „Ослободилачкој војсци Косо-
ва” током сукоба на Косову и Ме-
тохији, а и раније су били укључе-
ни у сукобе на подручју бивше Ју-
гославије, у БиХ - рекао је Дачић.

Ивица Дачић

Руководство Србије не 
подржава, али и не 

оспорава референдум о 
Дану Републике Српске, 

што је, како каже 
председник РС Милорад 

Додик, њему сасвим 
довољно. Чини се да 

овакву одлуку Београда 
сви актери овог питања, 

од Бања Луке, преко 
Сарајева, до Брисела, 

сагледавају из угла који 
је за њих најповољнији

У пркос томе што Београд није ни 
осудио ни подржао намеру Ре-
публике Српске да предузме пр-

ви корак ка својој самосталности, ка-
ко многи оцењују будући референ-
дум о Дану Републике, чини се да је 
задовољство ставом Србије о овом 
питању исказала и ЕУ. Њен амбасадор 
у Београду Мајкл Давенпорт, окарак-
терисао је „доста јасан” став Србије, 
истичући да Брисел и Београд „имају 
заједнички циљ, а то је да се избегне 
кризна ситуација у БиХ”.

Немају само Бања Лука и Брисел 
разлога да, свако с различитим моти-
вима буде задовољан одлуком држав-
ног врха Србије. Понајвећу корист, 

према мишљењима аналитичара, изву-
ћи ће управо Београд, јер се на овај 
начин оградио од евентуалних поли-
тичких последица ако 25. септембра 
грађани РС изађу на биралишта.

Међу тим консеквенцама, како на-
води Душан Јањић, директор Форума 

за етничке односе, свакако је и мо-
гућност да предстојеће изјашњавање 
буде само увод у референдум о от-
цепљењу РС 2018. године.

„Својом одлуком Београд оставља 
себи време да се не меша у тај про-
блем који мучи и међународну зајед-
ницу. Такође, Србија на овај начин 
адресира одговорност на право место 
– на политичаре који су донели одлу-
ку о референдуму. Не мислим ту само 
на Додика, већ и на друге политичаре 
из РС. У том смислу, могуће су две по-
следице на које се они не могу после 
жалити Србији, а то је да референдум 
донесе предност некоме на локалним 
изборима и, као друго, могуће шире-
ње тензија на релацији Бања Лука – 
Сарајево. Београд се из тога извлачи и 
не меша се, што су показале и поли-
тичке поруке после сусрета Вучића с 
Драганом Човићем”, сматра Јањић.

Слично мисли и Алексан-
дар Попов, директор Цен-
тра за регионализам, који 
ипак примећује и један 
„фелер” у становишту др-
жавног врха.

„Брисел је, наиме, све-
стан да су и персонални од-
носи између премијера Ср-
бије и председника РС на 
веома високом нивоу и да 
Александар Вучић има ве-
лики утицај на Милорада 
Додика. Стога је Брисел 
очекивао да Вучић искори-
сти свој ауторитет и одвра-
ти Додика од његове наме-
ре. То се није десило, а до 
састанка представника Ср-
бије и РС дошло је кад су 
техничке припреме за ре-
ферендум увелико почеле”, 
наводи Попов.

Александар Попов сматра 
да је у овом тренутку изве-

сније да ће до изјашњавања доћи, не-
го да ће високи представник, ЕУ или 
неко трећи одговорити Додика који, 
такође, не сме да одустане од рефе-
рендума, јер би „много изгубио код 
свог бирачког тела”.

Ако до референдума дође, дода-
је, евентуалне последице по Бео-
град и Бања Луку неће бити драма-
тичне: „Његово одржавање сада, 
можда ће се одразити на финалну 
оцену о напретку Србије ка ЕУ, али 
не драматично. Што се тиче БиХ, та-
мо ће доћи до таласања, видећемо 
још којих размера, али мислим да 
референдум одговара Драгану Чо-
вићу, лидеру босанских Хрвата, који 
је потпуно сагласан с Додиком да 
се формира трећи ентитет и да БиХ 
буде лабава конфедерација, кад већ 
21 годину није функционална држа-
ва.” 

Референдум у Републици Српској и даље врућа тема

Како удовољити Западу, а не изневерити 
сународнике преко Дрине?

МОГУЋЕ НОВЕ ПОНУДЕ
То што „БиХ као јединствена држава не делује функционално, упркос 

покушајима ЕУ и других да поправе тај структурални проблем”, за Ду-
шана Јањића представља доказ да ни евентуално отказивање референ-
дума по шести пут ништа не решава, јер ће се појавити и седми.

„Ни тим уступцима Додика међународној заједници и САД није решен 
основни проблем неповерења међу политичким актерима у БиХ. Али, бу-
дући да ни промена граница ни Додиково отцепљење не могу да прођу, 
Београд мора да припреми одговоре на понуде које ће стићи једног да-
на. Једна од тих, будућих понуда, могла би да гласи – уђите сви у НАТО, 
па ћемо мењати границе”, закључује Јањић.
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РЕГИОНПремијери Србије и Мађарске сагласни:

Илегалне мигранте не можемо да прихватимо
Премијери Александар Вучић и Виктор Орбан 
договорили су се да до краја ове године буде 

организована нова заједничка седница влада Србије 
и Мађарске, и то у централној Србији. Позвали су 
инвеститоре да улажу у привреде двеју земаља, 

а било је речи и о мигрантској кризи

„С рпска привреда ће преписати 
од Мађарске шта је добро за 
нашу земљу. Много од Мађар-

ске можемо да научимо. Још много 
воде ће Дунавом протећи да будемо 
као Мађарска. За то ће нам бити по-
требно 30, 40 година”, рекао је српски 
премијер Александар Вучић после са-
станка са својим мађарским колегом 
Виктором Орбаном, у Београду.

Орбан је позвао мађарске инвести-
торе да улажу у Србији, и то не само 

у Војводини. Истовремено је позвао и 
улагаче из Србије да улажу у његову 
земљу, истичући да су Србија и Ма-
ђарска суседне и партнерске државе. 
Премијер Мађарске је, на заједничкој 
конференцији, честитао премијеру 
Вучићу на поверењу које је његова 
влада добила на изборима и истакао 
да мађарска влада прати и токове 
економије после избора.

Када је реч о мигрантској кризи, 
Вучић је додао да је Орбан више пута 
поновио да први пут није оптимиста 
када је реч о ситуацији у свету. Он је 
најавио да Србија мора да се припре-
ми за јесен и зиму и да у земљи има 
више од пет хиљада миграната, од ко-
јих је њих 81 одсто из Авганистана.

„Желео сам да као влада покаже-
мо солидарност и хуманост, што ће-
мо и убудуће радити, али илегалне 
мигранте не можемо да прихватимо”, 
рекао је Вучић и нагласио да Србија 
има знатне трошкове када је реч о 
мигрантима, а да новчана помоћ ЕУ 
не може то да покрије.

„Нама је интерес да нема илегал-
них прелазака у Србију, чиме се пове-
ћава и безбедност Мађарске. Свима 
је у интересу да се садашња ситуа-
ција не погорша, али постоји велики 
ризик да се то догоди. Нећу говорити 
о миграцијама, али Срби су паметни 
људи. Имали сте у историји добре 

математичаре и можете да израчуна-
те последице мигрантске кризе за све 
нас. Ми желимо да мењамо неке на-
ше недостатке, али не желимо да ме-
њамо карактер друштва, чак ни у ре-
лигијском смислу. Када сам давао за-

клетву као премијер, то сам обећао”, 
закључио је Орбан и поручио да Ма-
ђарска не прихвата да било ко из не-
ког разлога блокира приступање Ср-
бије ЕУ.

СНН

Састанак Сијарто–Јоксимовић у Будимпешти

Разлике у виђењу мигрантске кризе 
не кваре билатералне односе

„Следеће године биће отворен 
нови гранични прелаз између Србије 
и Мађарске, а до 2020. године још 
један”, најавио је Петер Сијарто и 
напоменуо да се на састанку разго-
варало и о енергетици и енергет-
ским изворима. Како је рекао, по-
стигнут је договор да се побољша 
енергетска безбедност и поспеше 
истраживања у пограничном по-
дручју.

Јадранка Јоксимовић се надовеза-
ла на речи Сијарта, рекавши да је са-
радња са Мађарском веома важна, 
да се Србија труди да унапреди по-
ложај мањина и да је то њено опре-
дељење, односно једини пут који мо-
же да донесе сигурност. Јоксимови-
ћева је истакла да Србија има „хума-
нитарни приступ према мигрантској 
кризи”, али да разуме Мађарску и 
слаже се да је потребна свеобухват-
на политика ЕУ која ће растеретити 
балканску руту. „Веома је значајна 
одлична сарадња и дневна комуника-
ција коју одржавамо са Мађарском”, 
истакла је министарка.

У овом тренутку, када Србија отва-
ра неколико важних поглавља у вези 
уласка у ЕУ и жели да постигне 
европске стандарде, веома цени ма-
ђарски приступ и подршку. Постоји 
много могућности за заједничке 
европске пројекте у пограничној са-
радњи, што је и суштина европске ин-
теграције.

К. П.

П о завршетку разговора двоје 
министара, одржана је конфе-
ренција за штампу, на којој је 

Петер Сијарто поздравио присутне и 
захвалио се српској министарки што 
је, по наименовању, прво посетила 
Мађарску. Он је истакао да источна 
Европа има велики значај, како при-
вредни, тако и безбедни и да ће Ма-
ђарска да учини све да преговори 
око уласка Србије у ЕУ буду брзи, ка-
ко би она постала ЕУ чланица 2020. 
године. Мађарска, према његовим ре-
чима, неће прихватати успоравање 
тог процеса и сматра да је Србија на 
добром путу да испуни све услове за 
приступање ЕУ.

Споменуо је примеран однос Ср-
бије према мађарској мањини и за-
хвалио се српском председнику вла-
де, Алаксандру Вучићу, који је Савез 
војвођанских Мађара укључио у вла-
дајућу коалицију, како на републич-
ком, тако и на покрајинском нивоу.

„Када би свака суседна држава 
показала овакво опредељење, Кар-
патски басен би био срећније место”, 
изјавио је Сијарто. Он је изразио 

стрепњу звог политичких 
напетости на западном Бал-
кану и мишљења је да је је-
дан од задатака ЕУ да обез-
беди стабилност у овом ре-
гиону.

Тема разговора била је и 
актуелна мигрантска криза, 
односно подизање нових 
ограда на граници Србије и 
Мађарске. Сијарто је иста-
као да се ограде не дижу 
против грађана који имају 
важеће путне исправе и који 
поштују закон. Улазак у Ма-
ђарску и шенгенски простор, 
без контроле неће бити мо-
гућ, истакао је мађарски ми-
нистар.

У Министарству спољних послова Мађарске, у 
Будимпешти, прошле среде разговарали су Јадранка 

Јоксимовић, министарка без портфеља у Влади 
Србије, задужена за ЕУ интеграције и Петер 

Сијарто, министар спољних послова и спољне 
трговине Мађарске

Орбан о мигрантској кризи:

НЕЋЕМО УЧИНИТИ 
НИШТА НА ШТЕТУ 

СРБИЈЕ
„Гледајући колико је лабав спо-

разум између ЕУ, Турске и Немач-
ке не можемо искључити могућ-
ност да ћемо имати исту ситуаци-
ју као и прошле године”, рекао је 
Орбан. Упитан на који начин ће 
Мађарска помоћи Србији у ми-
грантској кризи, Орбан је рекао да 
је Србија суверена земља, да на 
њеним границама може да се де-
си само оно што држава жели, те 
да ће помоћи само на начин који 
Србија прихвати.

Вучић о билатералној сарадњи:

НЕДИМОВИЋ И ВУЛИН УСКОРО У МАЂАРСКОЈ
Александар Вучић је најавио да ће ускоро бити формирана посебна 

радна група са по три до четири члана из сваке земље, који ће анализи-
рати економска решења у свакој од земаља како би се применило најбо-
ље. Он је најавио да ће министар пољопривреде Бранислав Недимовић 
са сарадницима отићи у Мађарску на седам дана, како би на оператив-
ном нивоу разговарао са колегама из те земље и да ће његовим стопама 
кренути и Александар Вулин.
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ШКОЛСТВО Свечани почетак школске године у Будимпешти и Батањи

Повећање броја ђака захтева и просторна проширења
Српске школе у Будимпешти и Батањи у нову 
школску годину улазе са већим бројем ђака, 

освеженим наставничким колективима, плановима 
за просторна проширења и другим новинама које 

ће унапредити свакодневни живот 
и рад ученика и просветара

У Српском забавишту, 
основној школи, ђачком 
дому и гимназији „Ни-

кола Тесла” у Будимпешти, 
свечаност почетка нове 
школске 2016/2017. године 
приређена је у четвртак 1. 
септембра, у осам часова. 
После интонације српске и 
мађарске химне о. Зоран 
Остојић и о. Далибор Милен-
ковић обавили су призивање 
Светог Духа и молебан за 
ученике и професоре васпит-
но-образовне институције на 
Тргу ружа.

У улози конференсијеа, 
били су ученици Александра 
Вечић и Алекса Миловано-
вић. Они су на самом почет-
ку програма поздравили ди-
ректорку школе, др Јованку 
Ластић, председницу Само-

управе Срба у Мађарској Веру Пејић-
Сутор, председника Српске самоу-
праве у  Будимпешти Борислава Руса 
и представнике Амбасаде Републике 
Србије Лепшу Штулић и Диогениса 
Валаванидиса.

На почетку програма који су при-
премили ученици, песму Јована Јова-
новића Змаја „Ђацима на почетку 
школске године” рецитовала је Крина 
Семлер, док је Ангелики Иванов кази-
вала стихове песме Еве Ментовић „Ра-
дости у школи”, на мађарском језику.

Ученице Сара Дахан и Ангелики 
Иванов отпевале су песму „Седимо у 
клупи”, у пратњи малог хора, а затим 
су, по традицији, ђаци 4. разреда 
основне школе уручили поклоне пр-
вацима.

Директорка др Јованка Ластић је, у 
свом кратком говору, поздравила све 
окупљене, честитала нову школску го-
дину и рекла како им предстоји година 
препуна „узбуђења и рада”. Том прили-
ком је изразила задовољство што је и 
овог септембра повећан број ђака. Она 

је споменула и то да ће на садашњу 
зграду забавишта и библиотеке бити 
дограђена још два спрата, чиме ће се 
проширити забавиште, а споменула је 
и настављање реформи које се спрово-
де у мађарском школству.

На крају програма, велики хор је, 
са солистима Татјаном Дамњановић, 

Рамоном Оноди, Ирином Свичевић, 
Катарином Фекете, Марком Латом и 
Зораном Вујадиновићем, отпевао пе-
сму „Милион година”. За свечани про-
грам била је задужена професорка 
Оливера Младеновић-Мунишић, а за 
декорацију професорка Изабела 
Борза.

У Српском ђачком дому је сме-
штено укупно 170 ђака. Момци ће 
становати у легендарном Текелија-
нуму, док је 110 ученица добило сме-
штај у домској згради у Рожа улици.

Српско забавиште и основну школу 
у Ловри, подружницу будимпештан-
ске Српске школе, сада похађа укуп-
но 28 малишана – 16 полазника заба-
вишта и 12 основаца.  

За улазак у зграду школе и ђачког 
дома у Будимпешти, као и за кори-
шћење кухиње, уведен је нови си-
стем чип-картица, што ће увелико 
олакшати проблем контроле и редов-
не уплате исхране.

Д. Д.


У КЛУПЕ СРПСКЕ ШКОЛЕ У БУДИМПЕШТИ 
СЕЛО 450 УЧЕНИКА

Од овог септембра, у пештанској Српској школи наставу похађа око 
450 ученика. У забавишту је број уписаних малишана премашио 50, па ће 
они бити подељени у три групе. Први разред основне школе похађа 18 ђа-
ка, а осми 10 ученика. У нижим разредима основне школе у клупама је 74 
ђака, а у вишим њих 47. У први разред гимназије уписано је 65 ђака, који 
су распоређени у три засебна одељења. У додатном, језичко-припремном 
одељењу, налази се 13 ученика, док 9/а разред похађа 24 ђака. Овде ће се 
настава вршити двојезично, на српском и мађарском језику. У 9/б одеље-
њу, где ће се настава одвијати на српском језику, уписано је 20 ученика, а 
у 9/ц разреду, такође са српским наставним језиком, 21 ђак. У осталим 
гимназијским одељењима има укупно 166 ученика.

ШКОЛА
Свићу опет румена сванућа
школа ми је најмилија кућа!

Сазре лето, стиже јесен рана
школа ми је на почетку дана.

Била бела, плава или жута
школа ми је на почетку пута.

Лети пчела од цвета до цвета
школа ми је на почетку света.

Дува ветар, шуморе тополе
шта би човек да му није школе?

Мрак би био и ноћу и дању
живео би к’о мајмун у грању.

Кукуриче петао са плота
школа, то је свитање живота!

УЧИТЕЉУ
Млад нам буди
учитељу стари,
сви ти ђаци
били петичари!

Остари нам
учитељу млади
у разреду –
најлепшој ливади!

О НАДИМЦИМА
Надимци се скоро свима деле
да растуже и да развеселе
надимци су к’о неко ордење
за поштење и за непоштење.

Надимак је право име
средње слово и презиме
надимак је лични опис
и најкраћи животопис!

У имену скривена је жеља
твог кума и твојих родитеља
а надимак, што те наружио
ил’ улепшао, сам си заслужио.

Надимак је право име
средње слово и презиме
надимак је лични опис
и најкраћи животопис!

Добрица Ерић
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ВЕСТИЧанађани уживали 
у лепотама румунске стране Дунава

Ч етрдесеторо Чанађана боравило је на јед-
нодневном излету у Румунији, а путовање су 
заједнички организовале самоуправе Срба и 

Румуна у овом поморишком насељу.
Путници су обишли природне и туристичке зна-

менитости Дунавске клисуре, а током пловидбе, са 
реке се видело и лепо приобаље на српској страни. 
Чанађани су уживали у прекрасним и јединстве-
ним пејзажима које крије Дунавска клисура. Бора-

вили су у граду Оршави и бањи Херкулане, где су 
добили својеврсне лекције из историје. Путници из 
Мађарске имали су прилику да се упознају и са за-
нимљивостима везаним за животињски и биљни 
свет Дунавске клисуре.

Пошто је путовање бродом трајало свега три са-
та, излетници су већ на лицу места одлучили да се 
догодине поново врате, како би посетили различи-
те локације и у Србији.

Што се следећих про-
грама чанадских Срба ти-
че, следи „Дан села”, у 
оквиру којег ће бити ор-
ганизовано представља-
ње и српске народности. 
Током октобра планирана 
је свечаност поводом 
отварања новоизграђеног 
Дома културе у насељу, а 
руководство локалне са-
моуправе и овде рачуна 
на учешће српске зајед-
нице у свечаном програ-
му.

Срби у Чанаду, предво-
ђени Фрањом Коларом, 
председником месне Срп-
ске самоуправе, планирају 
да поставе и нову капију на 
улазу у српско православ-
но гробље, а такође и да 
сваком ђаку-прваку обез-
беде наставна помагала на 
старту нове школске годи-
не.

П. М.

Нове народне ношње 
за „Мединске дукате”

З бог све чешћих позива за наступе, Културно-
уметничко друштво „Медински дукати”, које 
предводи Милка Суботић, потрудило се да 

набави нове народне ношње. Иако је било планира-
но да се оне купе у Шапцу, због материјалних по-
тешкоћа, ношње су на крају наручене у Шиду. Ка-
да је кројачица ношњи сазнала да се ради о деци 
првенствено мађарске националности, која играју 
српске игре, дечацима је поклонила шајкаче, а де-
војчицама дукате. Мединчани су, иначе, наручили 
17 комплета ношњи за потребе својих играча.

У оквиру припрема ансамбла, деца су увежбала 
„Игре из Шумадије” и „Славонију”, а желе и да про-
шире свој репертоар. Сваког викенда одржавају се 
пробе, а наступи се нижу. За мале фолклораше је 
посебан изазов био наступ пред њиховом публи-
ком, јер су се 27. августа представили у оквиру 
седмих „Дана уметности у Медини.”

П. М.

П рво септембарско школско зво-
но огласило се и у батањској 
Српској основној школи и заба-

вишту и позвало у клупе своје основце, 
који су се после летњег распуста вра-
тили свежи и одморни. Весели жагор 
малишана чуо се у Српској сали, где је 
уприличен свечани пријем првака и 
отварање школске 2016/2017. године.

Ово је 224. школска година по ре-
ду у овој древној установи где се од-
вија настава на српском језику. Речи 
добродошлице упутио им је Никола 
Ђенеш-Екбауер, директор ове инсти-
туције. Он је у име колектива и у сво-
је име пожелео ученицима пуно зна-
ња, смеха и лепих дружења и да са 
задовољством долазе у школу.

– Овде, у ђачкој клупи, драга децо, 
стећи ћете прве и праве пријатеље 
који се памте и схватићете да је 
управо знање највећа снага и моћ. 
Пред нама одраслима је важан зада-
так: да научимо наше прваке да воле 
своју школу, да са радошћу улазе у 
њено двориште и задовољно из ње 
излазе, обогаћени новим знањима и 
оплемењени новим пријатељствима, 

радознали, креативни и срећни – ре-
као је Никола Ђенеш-Екбауер.

Девет малишана, ђака првака, по 
први пут је заузело своје клупе у учи-

оници и кренуло са учитељицом Ме-
линдом Кереми у царство бројки и 
слова.

У колективу је дошло до малих из-
мена, а учитељи и наставници спрем-
но су дочекали малишане у прелепо 
уређеном амбијенту школе, како би 
се деца што боље прилагодила новој 
средини, новом ритму живота и оба-
везама, јер школу од почетка треба 
прихватити као место где их чекају 
нова знања и нови пријатељи.

Треба додати да ова институција 
покушава на све начине, путем број-
них конкурса, да дође до новчаних 
средстава, како би олакшала и по-
бољшала свој рад. И ове календарске 
године се могу похвалити бројним 
успешним конкурсима. Већ на почет-

У ПЛАНУ ПРОШИРЕЊЕ ЗАБАВИШТА 
У БАТАЊИ

У забавишту, које делује при Српској основној школи у Батањи, дошло 
је до значајнијег повећања броја деце у овој школској години. Скоро че-
трдесет малишана кренуло је у ову образовну институцију, док ће од ја-
нуара број малишана, како се планира, премашити ову бројку. Руковод-
ство ове васпитно-образовне институције очекује да ће успети да наје-
сен, путем конкурса, добије могућност просторног проширења забави-
шта, што би утицало и на даље повећање броја ученика у школи, с обзи-
ром да, по правилу, сви полазници забавишта касније настављају школо-
вање у Српској основној школи.

ку их очекује реализација три про-
грама које ће финансирати Српски 
педагошки и методолошки центар: 
„Сунчана јесен живота”, „На путу За-
харија Орфелина” – основи калигра-
фије и гостовање градског позори-
шта из Руме, са представом „Разма-
жена принцеза”.

Школску годину ће, као и до сада, 
поред васпитно-образовног рада, 
обележити и бројни програми и мани-
фестације, са циљем да деца у њима 
активно учествују и тако се укључе у 
очување дубоко укорењене српске 
традиције и обичаја. Већ средином 
септембра очекује се обележавање 
Дана српске културе и прослава пово-
дом храмовне славе Мале Госпојине.

С. Ђ.

ШКОЛСТВО
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ДРУШТВО

Мађарбоја остала без Српске самоуправе

Персонални проблеми угасили представничко тело
Н акон укидања Српске самоуправе у Ерду, и у 

Мађарбоји је дошло до гашења месне Срп-
ске самоуправе. Наиме, превремени народ-

носни избори у Мађарбоји, заказани за 28. август, 
нису одржани због недовољног броја српских кан-
дидата за формирање месне Српске самоуправе.

До укидања бираног тела Срба у овом барањ-
ском насељу дошло је због настале неспојивости 
функција и подношења оставке председнице Ве-
линке Соколовић, која је у међувремену постала 
јавни службеник локалне Самоуправе села Мађар-
боје. Након њене одлуке, оставке су поднела и 

остала два члана Српске самоуправе, Ранка Пандур 
и Верица Вуковић.

Нажалост, о дешавањима у Мађарбоји касно је 
обавештено Печујско-барањско српско удружење 
које је приликом претходних народносних избора 
кандидатуром и истицањем потенцијалних на-
родносних посланика, подржало формирање срп-
ског представничког тела у овом барањском насе-
љу.

Пошто у селу, након распада бившег састава 
месне Српске самоуправе, није урађена нова ре-
гистрација Срба, тачније свих оних који су били 

спремни да се изјасне да су грађани српске наци-
оналности, већ на самом старту превремени на-
родносни избори били су осуђени на неодржава-
ње.

Упркос овом гашењу, постоји нада да ће се при-
ликом следећих народносних избора поново фор-
мирати Српска самоуправа у овом насељу. О тој 
жељи је руководство Печујско-барањског српског 
удружења информисала и Верица Вуковић, која је 
спремна да на следећим изборима стане на чело 
српске заједнице у Мађарбоји.

П. М.

Едукативно-забавна манифестација у Десци

Музички камп и едукација љубитеља народних рукотворина
Четрдесеторо 

музичара и десетак 
љубитеља народне 

радиности, уз 
врхунске 

инструкторе, 
учествовало је на 

овогодишњем 
едукативном кампу 

који је у Десци 
организовао 
КУД „Банат”

„В олим да будем овде, 
јер, једноставно, ов-
де се осећам добро. 

У табору познајем свакога, а 
и у Десци имам много рођака. Овде 
имам своју другу породицу” – рекао 
је на крају IV тамбурашког, односно 
музичког кампа Богислав Земницки. 
Он је чак из Холандије допутовао на 
камп који је ове године одржан у ор-
ганизацији Културно-уметничког 
друштва „Банат”.

Табор је, слободно можемо рећи, и 
ове године био успешан, јер је приву-
као рекордан број полазника, а орга-
низатори предвођени Кристифором 
Брцаном, председником „Баната”, 
одлучили су да паралелно приреде и 
први Камп ручне радиности.

Оваква одлука организатора пока-
зала се исправном, јер су прошле го-
дине многи музичари пока-
зали интересовање за ручне 
радове и део свог слободног 
времена посветили изради 
рукотворина. И овом прили-
ком полазници су радо седа-
ли за разбој, а позиву органи-
затора прикључило се и де-
сетак припадница лепшег 
пола, које су имале прилику 
да учествују у раду двеју 
секција, које су предводиле 
Ева Брцан (ткање) и мајстор 
народне радиности Марија 
Фетер (вез).

Што се музичара тиче, би-
ло их је четрдесет и свакод-
невно су вежбали у Култур-
ном, образовном и верском 
центру „Свети Сава”. Секција 
за млађи узраст, у којој је 
било и оних који су тамбуре 
први пут узели у руке, ради-

ла је под стручним надзором Јожефа 
Ковача Вершендија, музичког педаго-
га из Мохача, који је био задовољан 
камперима и њиховим односом пре-
ма раду.

И ове године, радила је секција 
хармоникаша. Четворицу хармоника-
ша предводио је Зоран Барић, иску-
сни музичар, који је прошле године на 
такмичењу „Прва хармоника Сокоба-
ње” освојио треће место.

Позив да подучава старије, искусне 
тамбураше и ове године добио је 
Иван Мамужић Мамуза, познати там-
бураш из Суботице. Он је, такође, био 
задовољан својим „пуленима” који су 
прихватали његове стручне инструк-

ције, а госта је посебно обрадовало 
што су се полазници међусобно саве-
товали, размењивали искуства и по-
могли један другоме.

„Од силног свирања, прсти су ме 
мало заболели, али се осећам заи-
ста супер. Атмосфера је добра и 
драго ми је да у табору учимо како 
српске, тако и светске композиције. 
Добро је бити овде, јер поред сви-
рања, доста разговарамо и дружи-
мо се”, рекао нам је Славко Ацков 
из Калаза.

Сваке вечери се у дворишту Кул-
турног, образовног и верског центра 
„Свети Сава” чула песма и свирка, а 
журка не би била журка, без ћевапа и 

пљескавица, које је за кам-
пере припремила месна Срп-
ска самоуправа, предвођена 
председником Чедомиром 
Адамовом. Своје кулинарске 
вештине представио је и ма-
естро Јожеф Ковач-Вершен-
ди, који је за кампере скувао 
рибљу чорбу на мохачки на-
чин.

Иначе, камперима се пру-
жила прилика да посете и 
Музеј инструмената у Кечке-
мету, док су полазници сек-
ција за вез и ткање боравили 
у Музеју „Ференц Мора” у 
Сегедину.

Своје задовољство због 
успешног кампа, изнела је 
за СНН и Зорица Степанов 
из Мохача, која је у дру-
штву своје пријатељице Ма-

рије Добсаи-Печувац, Шокице из 
града на обали Дунава, боравила у 
Десци:

„Свака част организаторима. Они 
су раније били код нас и у нашем му-
зеју трагали за везовима и ручним ра-
довима који потичу из ових крајева. 
Сада смо ми узвратиле посету и оду-
шевљене смо. За нас је овде проведе-
но време било веома корисно”.

Полазници Музичког табора су 
своје умеће представили последњег 
дана кампа, 19. августа, и то у оквиру 
културног програма уприличеног по-
водом преображењске храмовне 
славе. Тамбураши и хармоникаши, уз 
певаче Естер Фрањо-Вујчин и Божи-

дара Путника, за свој репер-
тоар били су награђени бур-
ним аплаузима публике.

У музејском простору 
Културног, образовног и 
верског центра „Свети Са-
ва”, отворена је изложба 
ручних радова Марије Фе-
тер, мајстора народне ради-
ности, која је и сама била 
учесник 1. Кампа ручне ра-
диности и предводила сек-
цију за вез.

Музички и камп ручне ра-
диности, и ове године су су-
финансирали Министарство 
за људске ресурсе (ЕМЕТ), 
Културни и документациони 
центар Срба у Мађарској, 
Самоуправа Срба V будим-
пештанског кварта и Српска 
самоуправа у Десци.

П. М.
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Јован П. Текелија и Ракоцијев устанак (22)

Избављење из ропства разменом за Ференца Деака
О тац у свом болу још заповеди 

да се око усправљеног коца, на 
којем је још увек стењао Дани-

ло, наслаже суво грање и слама. За-
тим нареди да се све то прелије 
уљем. Сав у сузама, Василије сламу и 
снопове суварака потпали кременом. 
Зачу се пуцкетање усахлог прућа, ло-
мача се бурно разбукта, а ропац на-
бијеног на колац полагано утихну.

Сутрадан, очајни Василије сакупи и 
растопи сво своје злато и сребро, те 
нареди да се све ствари у кући пре-
даду огњу. Једино се смилова свечар-
ској икони. Потом заповеди да се зи-
дови тврђаве разоре. Завршивши цр-
ну работу, отац сахрани ћерку и зау-
век напусти овај крај. За њим осташе 
само рушевине и легенда о смрти 
прелепе Марице.

*
Јован Поповић Текелија је марта 

месеца 1709. године замењен за Рако-
цијевог пуковника Ференца Деака. 
Еуфросина, у свечаном оделу, на очи-
шћеном кућном прагу, са песмом на 
уснама дочека мршавог и напаћеног 
мужа. Он, некад прав као бор, те-
шком муком је корачао у кругу оду-
шевљених граничара. Само је она 
примећивала колико му све то сада 
тешко пада. Сва поносита, никако ни-
је смела себи да дозволи да окупље-
на светина примети њену дубоку ту-
гу и излив нежности. Покушавала је 
да сакрије сузе. Успела је да се су-
здржи од плача све до оног момента 

када се металом опточена 
врата тешким хуком нису за 
њима залупила. После више 
није ни покушавала да се 
опире и да обузда надируће 
емоције. Сва разнежена, 
Фроса га уведе у пространу 
просторију са загрејаним ка-
мином. Пажљиво га посади 
на столицу насред одаје и 
очисти некоришћеном ме-
тлом. Затим се окрете, а ме-
тлу и смеће брзим покрети-
ма исецка секирицом коју је 
претходно пламеном осве-
штала. Потом позва слушки-
њу, заповедивши јој да све то 
завали код првог раскршћа 
изван града. У Јованов оми-
љени путир наточи карло-
вачки бермет. Ножем начини 
знак крста у вину, говорећи: 
„Не режем те ја, нег’ урок”.  
Тим вином, потом уми умор-
но Јованово лице, а остатак 
предаде мужу.

Док се Фроса тихо помо-
лила Богородици, Јован се 
полагано прекрсти и отпи гу-

тљај црног бермета. Она му вино про-
спе преко прса и предаде помно чу-
вану пупчану врпцу. Јован, сада већ 
чист, прекрсти се и пољуби амајлију.

Еуфросина му је свакога дана 
припремала густу чорбу од граора-
стог петла, печење од овнујског ме-

са, или супу златне боје од 
црвеног певца и љути па-
прикаш од дивљег вепра. 
Напајала га је рујним карло-
вачким вином и злаћаном 
Сланкаменком, а  умивала 
водом у којој је преноћио 
стручак босиљка.

Чим је заповедник Помо-
ришке милиције повратио 
снагу није дуго дангубио.  
Дубоко је уздахнуо и одлу-
чио да ће у својој души по-
ново призвати свога вука са-
брата да му буде од помоћи. 
У њему је киптела жеља за 
осветом.

Граничари Јована Текелије 
су на хитрим коњима језди-
ли по околним пустарама и 
узнемиравали преплашено 
становништво све до Дебре-
цина. Тако је Текелија прили-
ком једне акције ухватио и 
шаркадског заповедника 
Шандора Сабоа, оног који 
му је јула месеца 1708. чар-
дак запалио и њега у роп-
ство одвео.  (…)

Драгомир Дујмов

Јован Поповић Текелија је марта месеца 1709. 
године замењен за Ракоцијевог пуковника Ференца 
Деака. Еуфросина, у свечаном оделу, на очишћеном 

кућном прагу, са песмом на уснама дочека 
мршавог и напаћеног мужа

Портрет Еуфросине Поповић Текелије

Породично саветовалиште

Напредна технологија уназађује социјални живот
Д о пре само неколико година, 

проверавање телефона усред 
разговора сматрало се непри-

стојним гестом, али сада је постало 
социјално прихватљиво из једностав-
ног разлога – сви то раде. 
Док играмо игрице, „висимо” 
на нету и друштвеним мре-
жама, или се забављамо на 
некој од безбројних аплика-
ција, заборављамо на људе у 
окружењу. Опомињу нас и 
угоститељи, па нас у кафи-
ћима дочекује натпис „Не-
мамо бежични интернет да 
бисте ви могли да разговара-
те међусобно уместо са сво-
јим паметним телефонима”.

Просечан корисник 85 пута 
дневно провери телефон, 
што је два пута више него 
што мислимо – поражавају-
ћа је статистика Нотингем 
Трент Универзитета. Друга 
истраживања још су слико-
витија, па кажу да је просечна особа 
дневно на телефону сат и по, што не 
звучи тако страшно. Али, то је 23 дана 
годишње и 3,9 година просечног жи-
вотног века, што је већ забрињавајуће.

Неколико година уназад, пословна 
комуникација се одвија мејлом уме-
сто лицем у лице. Предности су број-
не, од брзине, до концизности и уште-
де времена. Али, неки оду у екстрем, 
попут званичника „Малазија ерлајн-
са” који су пре две године, након па-

да авиона, послали СМС поруке по-
родицама жртава да њихови ближњи 
нису преживели. Такође, више нису 
реткост послодавци који својим запо-
сленим лоше вести саопштавају меј-
лом, уместо лицем у лице.

Психолог Данка Ђукановић верује 
да стална повезаност на интернет и 
друштвене мреже путем паметних 
телефона не само да уништава раз-
говор лицем у лице, већ креира пот-
пуно нови вид комуникације.

– Некада смо тајне поруке слали 
путем папирића, „из руке у руку”. Да-
нас то радимо слањем порука на 
друштвеним мрежама. Чак и када за-
једно седимо за истим столом, „мо-
деран” начин разговора подразумева 
да комуницирамо дописивањем. 
Управо у тој чињеници се налази опа-
сност за неадекватно препознавање 
степена у ком смо занемарили усме-
ни разговор – упозорава психолог 
додајући да је опседнутост телефо-

нима почела оног тренутка кад је 
схваћена могућност да можемо ко-
муницирати без изласка у спољашњи 
свет и да наша реч не наилази на осу-
ду или критику која зна да буде суро-
ва и деморалишућа кад се изговори у 
лице.

И то није све. Паметни телефони 
надовезали су се на нарцизам модер-
ног човека, јер све на нашем уређају 
има везе искључиво са нама, што у 
разговору није увек случај. Део обја-
шњења помаме лежи у контроли, јер 
садржај на телефону контролишемо 
док разговор иде својим током. Али, 
како примећује Ђукановићева, ту је 
још нешто – сталном повезаношћу са 
оним што се дешава на друштвеним 
мрежама, заправо смо загледани у 
туђе двориште.

Према речима психолога, све већи 
број људи долази на психотерапију 
због социјалне неприлагођености, ни-
ског самопоштовања, нарушених ме-
ђуљудских и партнерских односа 
због зависности од „мреже”.

Чак и кад телефон користимо да 
бисмо комуницирали са другима, 
утисак је да нам је та врста комуни-
кације увек занимљивија од оне којој 
бисмо тренутно могли да присуству-
јемо. А то итекако утиче на блиске 
односе. Већина жена, 75 одсто, у јед-
ном истраживању је признала да им 
смартфон уништава везу, јер морају 
да се боре са њим за партнерову па-
жњу. 

Просечан корисник чак 85 пута током дана провери 
свој „паметни” уређај. Ако наставимо овако, 
постаћемо отуђени, усамљени, депресивни, 

склони паници и фобијама
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ДУХОВНОСТ Прослава Велике Госпојине у српским насељима у Мађарској

Најсвечаније у Новом Сентивану – највеселије у Ловри
У више места у 

Мађарској, настањеним 
српским живљем, 

православни храмови 
посвећени су Великој 

Госпојини. Наши 
репортери јављају и о 

прославама које су, 
поводом великог верског 

празника, приређене у 
Српском Ковину, Ловри, 
Виљану, Мохачу, Сантову 

и Новом Сентивану

Х рамовна слава манастира Успе-
нија Пресвете Богородице у 
Српском Ковину одржана је 

на сам дан празника, како то вековна 
традиција налаже. У недељу, 28. авгу-
ста, након позива манастирског звона 
на свету литургију, њу су са почетком 
у 9 часова служили: протојереј Радо-
ван Савић, парох ловрански, протона-
месник Далибор Миленковић, парох 
батски, ђакон Андраш Шољом и јеро-
ђакон о. Митрофан, у присуству вер-
ника из околних насеља и матице.

Освећење и благосиљање кољива и 
славског колача одржано је у мана-
стирској порти, код крста, на самом 
крају литургије. Славску беседу је 
том приликом одржао протојереј Ра-
дован Савић, који је присутним вер-
ницима говорио о животном путу и 
значају Пресвете Богородице, и о зна-
чају празника.

Након богослужења, у порти мана-
стира је припремљено пригодно по-
служење. Присутни верници су ћа-
скали, присећали се претходних сла-
ва, заједничких тренутака и евоцира-
ли успомене на давна времена, када 
је на слави било много више наших 
сународника скоро из свих крајева 
земље.

Празновање храмовне сла-
ве настављено је у Ловри, где 
је поподне служено празнич-
но вечерње, које је служио 
протонамесник Зоран Осто-
јић, парох будимпештански. 
Он је том приликом одржао 
пригодну беседу, у којој је 
подсетио присутне како је 
Пресвета Богородица „ле-
ства” између неба и земље.

Славље је настављено и у 
касним поподневним часови-
ма, када се зачула музика из 
Дома културе. Од 20 сати 
приређен је традиционални 
бал, на којем су госте заба-
вљали чланови оркестра „Покладе” 
из Мохача. У току бала приређен је 
културни програм, у оквиру којег су 
учешће узели чланови бугарског 
КУД-а „Јантра”, извевши неколико ко-
реографија са територије целе Бугар-
ске. Бал, који је потом настављен, по-
трајао је до раних јутарњих сати.

Другог дана славе, свету литургију 
служили су протонамесник Далибор 
Миленковић и протојереј Радован Са-
вић. Све присутне вернике поздравио 
је о. Миленковић, а молитву „Оче 
наш” читала су присутна деца. По-
подне је поново било резервисано за 

забаву, а у вечерњим сатима прире-
ђен је још један бал.

Пошто је други дан славе био рад-
ни, и број гостију је био скромнији. 
Присутне мештане и њихове госте је 
забављао оркестар „Браћа Барић” из 
Сантова, коме се придружио солиста 
РТВ Војводине, хармоникаш Радован 
Марић. Бал је у пријатној атмосфери 
потрајао до раних јутарњих сати.

Бас-гитариста Јанош Мароши је за 
СНН истакао да се радо сећа давних 
дана, када је као почетник долазио 
у Ловру са Ладиславом Лациком Ха-
ласом и свирао на многим манифе-
стацијама у селу. Учествовао је у ра-
ду фолклорног друштва, као музи-
чар.

„Радо се сећам тих дана и оних бу-
чура пре скоро тридесет година. То 
су биле оне праве славе, о којима су 
моје старије колеге, музичари из Ту-
куље, причали. Било је много гостију, 

а свирало се од раног поподнева, са 
мањим паузама, све до зоре. Бал је 
био приређиван и другога дана, а чим 
се зачује музика, сви се хватају у ко-
ло. И сада је лепо, али другачије. Леп 
је овај обновљени Дом културе, до-
бри су балови, али нема толико наро-
да као што је било пре”, истакао је 
господин Мароши.

Дијана Алексов, чланица Српске 
самоуправе у Ловри, сумирајући ути-
ске са овогодишње манифестације за 
СНН каже:

– Ове године је било мање заинте-
ресованих посетилаца на баловима, а 

узрок је вероватно то што је 
овогодишња храмовна слава 
пала у недељу и понедељак. 
Задовољна сам наступом 
оба оркестра, који су се тру-
дили да направе добар шти-
мунг. Фолклораши су, тако-
ђе, имали јако леп програм. 
Славило се, играло и певало 
до раних јутарњих сати. На-
дам се да су и присутни го-
сти били задовољни и да су 
наши напори око организа-
ције уродили плодом. За-
хвална сам свима који су 
нам омогућили да се ового-

дишња храмовна слава прослави и 
ове године на достојанствен начин – 
рекла је Дијана Алексов.



Н а позив Драгомира-Бате Шаки-
ћа, председника месне Српске 
православне црквене општине и 

његове супруге Дафине, на прослави 
храмовне славе Велике Госпојине, 28. 
августа, у Виљану се окупило нешто 
мање Срба него ранијих година. Три-
наесторо присутних верника поклони-
ло се Успењу Пресвете Богородице.

У присуству мештана и мањег бро-
ја Срба из Барање, свету литургију 

служили су јереј Милан 
Ерић, парох печујски, адми-
нистратор виљанске парохи-
је и протођакон Андраш 
Штријк. Свечану славску 
проповед одржао је духовни 
пастир Виљанчана, који је 
указао на лик и величину 
Пресвете Богородице.

– Успеније Пресвете Бого-
родице је веома тужан, жа-
лостан празник када је Пре-
света Богомајка испустила 
своју душу племениту и све-
тлу, и узнела се својом ду-
шом и телом код свога сина 
Господа Исуса Христа – 
подсетио је о. Ерић и додао 
да је Господ услишио њене 
молитве, иако није била ста-
ра.

Администратор виљанске 
парохије је присутнима 
скренуо пажњу на важност 
покајања и значај молитве, 
која има веома важну улогу 

и у скидању тешког терета са душе.
У наставку богослужења, обављен 

је свечани чин резања славског кола-
ча и благосиљање кољива. Кумовала 
је породица Драгомира Бате Шакића, 
која брижно чува нашу светињу, је-
дан од драгуља овог барањског гра-
дића. У цркви и око ње уочљиви су 
мањи грађевински радови, а биће их 
и убудуће, захваљујући месној кан-
целарији градоначелника, одакле су 
стигла обећања да ће се, сходно по-
требама, обезбедити нужна финан-
сијска средства.

Празновање храмовне славе при-
ведено је крају послужењем и дру-
жењем, као и присећањем на време-
на када су Срби у много већем броју 
присуствовали празновању у овом 
месту.



И Срби у Мохачу су се 28. авгу-
ста поклонили Успенију Пре-
свете Богородице. Велелепна 

капела, посвећена Великој Госпојини, 
која се налази на узвишеном месту 
мохачких винограда, сматра се, тако-
ђе, својеврсним поклоничким местом 
барањских Срба. У њу су некада до-
лазили и Срби и Шокци, који су веро-
вали да ту извире чудотворна вода. 
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Срби из Мохача и данас долазе овамо 
да се помоле и поклоне Пресветој Бо-
гомајки, а то су учинили и на сам дан 
црквеног празника.

У склопу вечерња, јереј Јован Би-
бић, парох сантовачки и администра-
тор мохачки, осветио је капелу и 
крст у њеном суседству. Он је том 
приликом одржао пригодну 
славску беседу истакавши 
задовољство што се још 
увек верно чувају славске 
традиције, које ће сигурно 
бити чуване све док има Ср-
ба.

Иако у малом броју, Мо-
хачани су достојно просла-
вили патрона капеле на Во-
дици – Успеније Пресвете 
Богородице.



У Сантову су месни срп-
ски православни верни-
ци на сам дан празника, 

28. августа, дошли на Водицу 
и обележили Успеније Пре-
свете Богородице. Вечерње 
код крста је, у присуству 
двадесетак верника, служио 
јереј Јован Бибић, парох сан-
товачки, који је том прили-
ком осветио крст и одржао кратку 
свечану проповед.

Разговор је вођен и о храмовној 
слави – Мала Госпојина, која ће ове 
године бити прослављена 17. септем-
бра. Празновање ће бити настављено 
и сутрадан, 18. септембра, када ће у 
овом бачванском насељу бити одр-
жан „Дан српске културе”. Ову при-
редбу ће својим наступом садржајно 
обогатити и глумци Српског позори-
шта у Мађарској, који ће извести опе-
рету „Сомборска ружа”.



М ожда је најсвечаније, на дан 
Успенија Пресвете Богороди-
це, ове године било у Новом 

Сентивану. Чини се да одавно није 
било толико верника у месном срп-
ском православном храму, као у не-
дељу, овог 28. августа. Већ током 
преподневне свете литургије, коју су 
служили протојереј-ставрофор Илија 
Галић, парох батањски, архијерејски 
намесник сегедински, протонамесник 
Павле Каплан, парох сегедински и 
протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански, администратор но-
восентиванске парохије, био је уоч-
љив велики број верника не само из 
села, већ и околине. Њима су се при-
дружили и чланови Хора „Јавор” из 
Сентандреје, који су се последњих 
неколико година већ одомаћили у 
Новом Сентивану. Хористи сваке го-
дине добијају позив од организатора 

прославе, да својим појањем увели-
чају великогоспојинску славу. Гласо-
вима и начином на који су пратили 
славску литургију и овога пута су 
одушевили мештане и њихове госте.

У оквиру богослужења, свечану 
проповед одржао је протонамесник 
Павле Каплан, који је присутне најпре 

подсетио да се Великом Госпојином 
слави последњи празник у црквеној 
години, пошто она почиње у септем-
бру. На крају своје беседе, подсетио 
је да су бројни храмови посвећени 
Успенију Пресвете Богородице, па та-
ко и светиња у Српском Ковину.

Потом је обављен и опход цркве у 
литији, а преподневна света литурги-
ја окончана је даривањем иконе све-
тињи, од стране господина Светозара 
Миладинова, родом из Ђале, 
који живи у Новом Саду. Он 
је раније даривао и дешчан-
ску светињу, а овом прили-
ком је поклонио икону ново-
сентиванској цркви. Дарода-
вац је више пута боравио у 
манастиру Хиландар, а у Ђа-
ли је био један од главних 
приложника који су учество-
вали у изградњи српске пра-
вославне цркве. За свој труд 
и рад награђен је Орденом 
Светог Саве.

Све присутне су угостили 
домаћини, Сентиванци. Ор-
ганизован је и заједнички 
ручак, у ресторану надомак 
цркве. Великогоспојинско 
славље настављено је по-
подне вечерњим, које је 
својим присуством увели-
чао епископ будимски Лу-
кијан. Он је већ приликом 
доласка пред цркву поздра-

вљен посебним почастима. Деца у 
српским народним ношњама поси-
пала су латице ружа, а у знак до-
бродошлице архијереју је уручен и 
букет цвећа.

Уз саслужење свештенства Епар-
хије будимске, темишварске и банат-
ске, вечерње богослужење служио је 
преосвећени владика, а потом је 
уприличено резање славског колача и 
благосиљање кољива.

Кум овогодишње славе био је Ра-
денко Ацков.

Након свечаног славског обреда, 
многобројним српским православним 
верницима из Новог Сентивана, око-
лине, али и удаљенијих места у Ма-
ђарској, Србији и Румунији, поздрав-
не речи упутио је владика Лукијан, а 
потом је уследио један несвакида-
шњи тренутак. Протођакону Василију 
Марковљеву, који већ 80 година слу-
жи у цркви, уручен је Орден Светог 
Саве.

Након што је протојереј-ставро-
фор Маринко Марков, архијерејски 
заменик темишварски, прочитао 
одлуку и образложење Синода Срп-
ске православне цркве, на челу са 

Његовом Светошћу патријархом срп-
ским Иринејом, високо признање је 
протођакону Марковљеву уручио 
епископ Лукијан, који је био и пред-
лагач ове доделе. Том приликом пре-
освећени владика је рекао:

„Желим да Вам честитам данашњу 
храмовну славу. Сви смо поносни 
због оваквих људи и оваквих слугу 
светога олтара, као што је данашњи 
добитник Ордена Светог Саве. Ова-

кво признање додељује се само пред-
седницима држава и оваквим људи-
ма као што је протођакон Марко-
вљев. Свима нама је на част и понос. 
Наравно, било је муке, било је тешко, 
о томе би много могао да прича отац 
Васа. За време комунизма се мислило 
да он никада неће пропасти. Многи 
су напустили веру и одбацили је, али 
отац Васа није. Заиста нам је свима 
на понос и драго нам је што је патри-
јарх услишио предлог и заслужном 
човеку дао заслужену награду. На 
многаја и благаја љета нашем оцу Ва-
си!”

У новосентиванском српском пра-
вославном храму одјекивало је: „На 
многаја љета!” у част награђеног про-
тођакона Василија Марковљева, када 
су заједно са Хором „Јавор” запевали 
и присутни верници.

На крају вечерња, епископу будим-
ском и верном народу поздравне ре-
чи упутио је протонамесник Свето-
мир Миличић, који се посебно захва-
лио куму овогодишње славе Раденку 
Ацкову.

Овогодишњи кум је рекао да му је 
изузетна част што је могао да кумује 
и да је пресрећан што се окупило то-
лико људи на слави. „Заиста је било 
празнично, а моју радост је увелича-
ла и чињеница да сам недавно постао 
деда” – рекао је за СНН господин Ац-
ков.

Кум је светињи даривао новчани 
прилог, захваљујући којем ће бити 
набављене нове неопходне богослу-
жбене књиге. За следећу годину кум-
ства се примио Милан Крунић из Сен-
тандреје.

По окончању вечерња, у порти ме-
сног српског православног храма 
уследио је пригодни културни про-
грам, у оквиру којег је подмладак 
КУД-а „Банат” из Деске извео „Игре 
из околине Лесковца”. Весеље је на-
стављено и након наступа младих 
фолклораша, па се у порти зачула пе-
сма и музика. Присутни су повели и 
коло које се у вечерњим сатима вило 
и у оближњем ресторану. Славски 
бал окончан је иза поноћи. Празнова-
ње овогодишње храмовне славе Ве-
лика Госпојина у Новом Сентивану 
суфинансирао је и Културни и доку-
ментациони центар Срба у Мађар-
ској.

Предраг Алексов
Предраг Мандић
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10. септембар
16:00, Деска – Свечано отварање 

„Месеца српске културе у Мађар-
ској”; Фолклорни фестивал; Aјвари-
јада

13. септембар
18:00, Будимпешта, Српски кул-

турни центар, Нађмезе ул. 49 – „Ти-
хомир Вујичић”, изложба радова са 
Ликовне колоније „360 степени” 
Удружења уметника „Круг” и „Ани-
мације у песку”, филм инспирисан 
Вујичићевим животом

14. септембар
18:00, Помаз, дворац Телеки Ва-

таи – Концерт Академије хармони-
ка „Мастер клас”, под руководством 
Љубише Павковића

17. септембар
10:00, Батања – Низ културних и 

духовних програма поводом Дана 
српске културе и храмовне славе 
Мале Госпојине


Сантово – Културни програм


Стони Београд – Откривање 

спомен-плоче првој српској сликар-
ки Катарини Ивановић

18. септембар
18:00, Сантово, Дом културе – 

„Сомборска ружа”, позоришна пред-
става Српског позоришта у Мађар-
ској

21. септембар
Бата, Српски православни храм – 

Културно-уметнички програм

23. септембар
13:00, Будимпешта, Српска шко-

ла „Никола Тесла” – Промоција књи-
ге „Антологија савременог ствара-
лаштва за децу српских писаца из 

драма у извођењу драмског умет-
ника Јовице Јашина, на основу тек-
ста „Писма из Србије”

25. септембар
16:00, Будимпешта, Српски кул-

турни центар – „Има једна земља”, 
монодрама у извођењу драмског 
уметника Јовице Јашина, на основу 
текста „Писма из Србије”

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У МАЂАРСКОЈ
10. септембар – 10. октобар 2016.

расејања”. Уводна реч: Ми-
лан Ђурић. Говоре приређи-
вачи: Љубиша Симић и 
Александар Чотрић, пред-
ставници ИК „Пчелица” из 
Чачка и аутори заступљени 
у Антологији

15.30, Будимпешта, Смер за срп-
ски језик и књижевност Универзите-
та „Етвеш Лоранд” – Округли сто на 
тему „Како сачувати и развијати срп-
ски језик у расејању”. Учесници: по-
знати књижевници, професори уни-
верзитета и културни посленици из 
матице и расејања. Домаћини и мо-
дератори: др Александар Урком и 
др Драган Јаковљевић, професори 
Универзитета „ЕЛТЕ”

24. септембар
11:00-14:00, Помаз, Главни трг – 

„Укуси Србије”, гастрономски специ-
јалитети (Дан града Помаза)


Будимпешта, Српски културни 

центар
17:00 – Пројекција филма Снежа-

не Миливојевић и Ђорђа Шибалина
18:00 – Сусрет српских писаца из 

матице и расејања „Пештански књи-
жевни омнибус”


Ловра, Дом културе
18:00 „Има једна земља” – Моно-

26. септембар
Будимпешта, Библиотека за 

стране језике – Пројекција филмова 
српске редакције Мађарске телеви-
зије

30. септембар
Будимпешта, Амбасада Репу-

блике Србије – Модна ревија Вери-
це Ракочевић


20:00, Помаз, Дом културе – 

Фолклорна радионица „Помашко 
двориште”

1. октобар
Будимпешта, Дом културе „Јо-

жеф Атила” у XIII кварту – Позори-
шна представа Српског позоришта у 
Мађарској „Сомборска ружа”

3. октобар
17:30, Будимпешта, Српски кул-

турни центар – Вече посвећено срп-
ским научницима, на тему „Тесла и 
Пупин на истом путу” (пројекција 
филма). Говори: Александра Нинко-
вић-Ташић

6. октобар
17:00 Сегедин, Дом мањина – 

„Српска голгота 1915”. Предавач: Бо-
рис Бекић; Изложба ликовних радо-
ва инспирисаних Тихомиром Вујичи-
ћем – Удружење уметника „Круг” 
из Будимпеште

8. октобар
19:30, Будимпешта, Српски кул-

турни центар – Позоришна предста-
ва „Источни анђео”. Играју: Љиљана 
Стјепановић, Љиљана Лашић и Сте-
ван Пиале

9. октобар
19:00, Будимпешта, Свечана са-

ла Текелијанума – Концерт Биљане 
Крстић и Оркестра „Бистрик”

10. октобар
Будимпешта, Амбасада Репу-

блике Србије – Свечано затварање 
манифестације „Месец српске кул-
туре”
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КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ
НА ТЕМЕ „СЛОБОДА” И „ЈУЧЕ И СУТРА”

Српски народни форум расписује први конкурс за кратку 
причу на теме: „Слобода” и „Јуче и сутра”. Слобода као стање 
или недостатак, простор самоостварења. Слобода која се же-
ли, осваја, губи и тражи. Ослобађање духа, ума и тела. Сло-
бодне љубави и љубави без слободе. Људске слободе и права. 
Лишеност слободе, заточеништво. Друштва без слобода и бор-
ба за њих. Јучерашњица и сутрашњица као терети и нови хори-
зонти; идеал и стигма.

Приче могу бити било којег жанра, с обзиром да наше те-
ме остављају приличан спектар могућности.

Три најбоље приче биће награђене комплетом књига, а све 
остале које уђу у шири избор биће током пролећа 2017. 
штампане у заједничкој збирци, те ће парцијално бити и обја-
вљиване на нашем порталу.

Конкурс је отворен до 1. новембра, а резултати ће бити 
објављени до 10. децембра 2016. године.

Приче треба да буду написане на српском језику и писму, 
не дуже од 8000 карактера (до 3 куцане стране), откуцане у 
Word документу, Times New Roman фонтом, форматом 12 (уз 
обавезно коришћење слова Ћ, Ђ, Љ, Њ, Ш).

Приче шаљите на имејл адресу: snf@europe.com
Уз причу доставите и биографске и контакт податке.
Један аутор може послати до три приче.

Зоран Којић,
главни уредник и генерални секретар СНФ-а

Завод за културу Војводине расписује

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ 
„МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 

СРПКИЊА”
Награда је установљена као јавно признање песники-

њи, за књигу поезије објављену на српском језику, између 
два Kњижевна сусрета „Милици у походе”, односно од 1. 
новембра 2015. до 1. октобра 2016. године.

Kонкурс је отворен до 1. октобра 2016. године. Заинте-
ресовани достављају пет примерака књиге на адресу: За-
вод за културу Војводине, 21000 Нови Сад, Војводе Пут-
ника 2, с назнаком „За Kњижевни конкурс МСС”.

Примерци достављених књига не враћају се аутору, 
односно предлагачу. Уз књиге, неопходно је доставити 
кратку биографију аутора.

Одлуку о награђеној збирци и лауреаткињи доноси 
петочлани жири награде „Милица Стојадиновић Српки-
ња”, а награда се састоји од новчаног дела, промоције у 
Заводу за културу Војводине у оквиру манифестације 
„Милици у походе” у текућој години, као и објављивања 
нове збирке награђене ауторке у издању Завода за кул-
туру Војводине у Едицији „Милици у походе” за наредну 
истоимену манифестацију.

АЈВАРИЈАДА У ДЕСЦИ
10. септембар 2016.
Центар за рекреацију

10:00 – Отварање фестивала топовском паљбом
10:00 – 12:30 – Такмичење у кувању ајвара
13:00 – 15:00 – Такмичење у љуштењу паприке
15:00 – Дефиле фолклораша
16:00 –  Отварање Месеца српске културе у Мађарској 

Фолклорни програм – Фолк фест; објављивање 
резултата такмичења

21:00 –  Концерт Трубачког оркестра Божидара 
Младеновића

Понуда у склопу манифестације: гастрономски специја-
литети, балканска трпеза, домаћа кафа, гастрономска 
ризница Грка и Бугара, балканска вина, улица домаћих за-
ната, радионица удружења уметника „Круг”, иконописа-
ње, књиговезница, мажење животиња, игралиште од сла-
ме, играоница народних дечјих игара…

Улаз је бесплатан!

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА СЕПТЕМБАР 2016.

10. 09. Вечерње  – у 18.00 ч.
11. 09. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Усековање)
17. 09. Вечерње  – у 18.00 ч.
18. 09. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
20. 09. Вечерње  – у 18.00 ч.
24. 09. Вечерње  – у 18.00 ч.
25. 09. Св. Литургија  – у 10.00 ч.
26. 09. Вечерње  – у 18.00 ч.
27. 09. Св. Литургија  – у 10.00 ч. (Крстовдан)

Јутрење се служи сваког дана у 7.30 ч.
За све информације тел. +36 30 989 6139, или путем 

сајта: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

ПИКНИК У СТАРОМ БУДИМУ
17. септембра 2016. од 11.00 ч.

Фолклорни програми и гастрономски специјалитети
Локација: обала Дунава у Будимпешти

Pünkösdfürdő, Királyok útja 272
На манифестацији ће се представити спортске и цивилне 

организације и народносне самоуправе: ромска, грчка, 
пољска, румунска, русинска и српска

МАСТЕРКЛАС КОНЦЕРТ У ПОМАЗУ
– под управом Љубише Павковића –

14. септембра 2016. у 18.00 ч.
Дворац Телеки-Ватаи
Адреса: Templom tér 3

Пре концерта, у 17.00 часова:
Изложба хармоника Петера Могера

Након концерта следи игранка
Улаз је бесплатан!

КОНЦЕРТИ
29. септембра од 20.00:

Оркестар „Шендерге”
1. октобра од 20.00:

Оркестар Бобана Марковића
Локација: Коbuci кеrt

(Budapest, III. Óbuda, Fő tér 1, Zichy-kastély udvar)
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СА ЛИЦА МЕСТА Традиционални програм у насељу на југу Мађарске

Сантово чува сећања на Невенку Будимлић и породицу Вујичић
В ласник Угоститељског објекта 

„Теахаз” у Сантову, и ове године 
је веома зналачки изабрао лич-

ности којима је била посвећена тра-
диционална културна манифестаци-
ја овог села. Сантовчани су се ове го-
дине присетили др Мише Јелића, 
адвоката (фишкала), књижевника, 
културног неимара и борца за народ-
носна права хрватске национално-
сти, као и породице Вујичић, одно-

сно Невенке Будимлић, мај-
ке Тихомира и Стојана Вуји-
чића, рођене пре 110 година 
у Сантову.

„Пошто је Сантово дало 
мађарском друштву бројне 
истакнуте личности, а још 
увек немамо музеј, одлучи-
ли смо да сваке године при-
кажемо живот неког од 
значајних Сантовчана, ро-
ђених у нашем насељу. Што 
се тиче сећања на породицу 
Вујичић, повод је била 110. 
годишњица рођења тетка 
Невенке Будимлић. Настоја-
ли смо да представимо њу и 
њеног супруга, као и сино-
ве, и њихову повезаност са 
Сантовом. Посебну зани-
мљивост изложбе предста-
вља један Тихомиров руко-
пис из 1944. године. У то 
време, он је живео у Санто-
ву и ту је основао један де-
војачки хор са четрдесет 
чланица”, рекао нам је Габор Варга, 
главни организатор „Дана Сантовча-
на”, пред сам почетак отварања 
изложбе, уприличене у месном До-
му културе.

Свеобухватна поставка садржала 
је приказ породице Вујичић, са по-
себним освртом на живот и дело Ти-
хомира и Стојана Вујичића, као и жи-
вот и рад др Мише Јелића, истакну-

тог културног и друштвено-политич-
ког радника, припадника хрватске 
националности. Изложени су и радо-
ви сликара Иштвана Паука, као и сто-
ларска ремек-дела Милорада Ши-
шковића, а заинтересована публика 
могла је да погледа и предивне ручне 
радове вредних Сантовкиња.

На отварању изложбе, евоцирају-
ћи успомене и говорећи о дружењу 
са Тихомиром и његовом породицом, 
о поставци Вујичићевих говорио је 
Габор Ередич, шеф Оркестра „Вуји-
чић”. И сам сакупљач музичке башти-
не Срба и Хрвата у Мађарској, он је 
најпре истакао повезаност Помаза, 
Тихомировог родног места, са Сан-
товом:

„Када се неко бави истраживањем 
музичке баштине Срба и Хрвата у 
Мађарској, он одмах може да уочи 

да у Тихомировој књизи под насло-
вом „Музичке традиције јужних Сло-
вена у Мађарској”, највише има забе-
лежених мелодија из његовог родног 
Помаза, а одмах затим из Сантова. Из 
Помаза потиче 20 песама, док из Сан-
това има 13 записа. Повезаност на ре-
лацији Помаз-Сантово објашњава чи-
њеница да је Тихомир део детињства 
провео овде, у Сантову. Ту је забеле-
жио прве ноте и одлучио да ће по-
стати музичар, композитор и саку-
пљач. Овде је научио да свира на там-
бурици, фрули и хармоници, и био је 
окружен једном посебном музичком 
околином. У име Оркестра ’Вујичић’, 
желим да се захвалим што је покре-
нута народна иницијатива да се про-
нађу и сачувају вредности, међу ко-

јима је и драгоцена грађа о хору који 
је 1944. године основао Тихомир.”

У наставку свечаног програма, сво-
ју песму посвећену Тихомиру Вујичи-
ћу, прочитао је песник Марко Декић, 
и сам Сантовчанин. Песник је присут-
не подсетио да је ова песма објавље-
на у његовој првој збирци, под насло-
вом „Дуга над завичајем”, а књигу је 
уредио Стојан Вујичић.

О др Миши Јелићу говорио је хр-
ватски истраживач Живко Мандић. 
Он је, између осталог, нагласио:

„Веома ценим Јелићев животни 
пут и дело. Он је живео и радио у ду-
ху гласовите антуновићевске лозинке 
– ’Све за народ и језик свој’. Наше 
Сантово је изнедрило много познатих 
родољуба и љубитеља материнске 
речи, међу којима завидно место зау-
зима управо Мишо Јелић, чију 135. го-
дишњицу рођења сада славимо.”

Пре него што је публика погледала 
изложбену грађу, мештане и госте 
поздравила је и Нада Бунчић-Ђурић, 
председница Самоуправе Срба у 
Сантову. Она је све присутне инфор-
мисала о томе да су у поставку увр-
штени и радови чланова Удружења 
уметника „Круг”, који су управо Ти-
хомиру Вујичићу посветили своја де-
ла на недавно одржаној Уметничкој 
колонији у Помазу.

Потом су пригодним кул-
турним програмом учесни-
ке ове свечаности поздрави-
ли чланови КУД-а „Весели 
Сантовчани”. Једну изворну 
српску народну песму отпе-
вао је Мартин Кристофер, а 
са лепотама и српског и 
других народних мелоса 
присутне су упознали и 
„Сантовачки бећари”, који 
су одсвирали „Јефтановиће-
во коло”.

Након пригодног култур-
ног програма и посете изло-
жби, свечана прослава „Дана 
Сантовчана” настављена је у 
парку, у близини сантовачког 
српског православног храма, 
где су освећени споменици, 
подигнути у спомен др Ми-
ши Јелићу и породици Вуји-
чић. Оба споменика осветио 
је Имре Пољак, месни римо-
католички жупник.

Споменик породици Вуји-
чић, чију израду су осим ор-

ганизатора, материјално помогли и 
сантовачка Српска самоуправа и Кул-
турни и документациони центар Срба 
у Мађарској, открила је Нада Бунчић-
Ђурић.

Завршница првог дана дводневне 
свечаности протекла је у знаку пред-
ставе „Вујичић блуз”, у извођењу чла-
нова Српског позоришта у Мађарској. 
Одмах након Милана Руса и Мирка 
Милошевића, на бину су ступили чла-
нови Оркестра „Вујичић”, добитници 
„Кошутове награде”, којима је ово 
био први наступ у Сантову. „Дани 
Сантовчана”, сутрадан су приведени 
крају наступом чланова КУД-а „Мо-
хач” из истоименог града, а затим је 
уприличен бал.

П. М.

Манифестација „Дани Сантовчана” протекла је у 
знаку евоцирања успомена на Невенку Будимлић, 

односно чланове породице Вујичић и адвоката 
Мишу Јелића, којима су подигнута спомен-обележја. 

Овим поводом, уприличени су документарна 
изложба и музичко-фолклорни програм, а Српско 

позориште у Мађарској извело је представу 
„Вујичић блуз”

ВАЖНОСТ НАТПИСА НА СРПСКОМ
„Тихомир Вујичић је овде, у Сантову, отпочео свој сакупљачки рад. По-

себно ме је дирнула чињеница да му је и моја мајка певала песме, које 
је он бележио. Помогли смо подизање споменика, а поставили смо и спо-
мен-плочу на српском језику, како се на књизи, која је постављена као 
симбол његовог сакупљачког рада, не би налазио само натпис на мађар-
ском језику. За нас је то веома важно, јер подсећа на важност очувања 
нашег идентитета, како би и будућа покољења видела да су овде живе-
ли Срби”, истакла је Нада Бунчић-Ђурић, председница Српске самоупра-
ве у Сантову.
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