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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

„Чуј ме, Иване, душо моја”, нариче 
на гробу свога сина, убијеног дечака, 
мајка Сенка Јововић и говори му: „Нај-
теже ми је што ми поједини не дају да 
те мирно жалим, душо!” Не могу да је 
одвоје од мермерне плоче са фото-
графијом лепог младића. Она најче-
шће ћути, нема од неправде, судова, 
странаца, истрага, изјава, гласина и 
неподношљиве празнине која прити-
ска смрт гораждевачке деце. Из своје 
залеђене жалости изашла је пре три 
године, када је у Гораждевац, ненаја-
вљен, бануо Хашим Тачи и положио 
беле руже на споменик жртвама, а 
потом пио пиво на запуштеном сео-
ском тргу. Сенка је узела руже, бацила 
их у прашину и спасила образ своме 
сину и сународницима. Шта је ову мај-
ку натерало да у тужбалици прогово-
ри? Ко је отежао њену жалост?

Село у плодној равници поред 
Пећи, између Пећке патријаршије и 
Високих Дечана, највећих духовних и 
културних вредности Срба и Балкана, 
постало је затвор, а његови становни-
ци, у великој мери, претворени су у 
затворенике. Борба усамљеног села 
за голи физички опстанак и слободу 
давала је смисао животу, а жртве им 
пружале неку врсту унутрашње пове-
заности и заједништва. Иван Јововић 
и Панто Дакић су чисте жртве, бру-
тално погубљене на идиличном виру 
врелог августа 2003, сличног овогоди-
шњем. Драгана Србљак, Ђорђе Угре-
новић, Марко Богићевић и Богдан 
Букумирић тешко су рањени, а стоти-

ну деце са Бистрице и данас трпи 
озбиљне последице овог напада.

Вир више не постоји, албански при-
вредници који копају песак промени-

ли су речни ток, па је место трагедије 
тешко препознати. Само су упућени 
могли протеклих година, у високој 
травуљини, да покажу мрамор Ивана 
Јововића и Панта Дакића. Мрамор је 
камен који се у појединим крајевима 
поставља на месту погибије. Општина 

Пећ и Канцеларија за Косово и Мето-
хију одлучили су да тамо поставе 
плочу са именима жртава, али, према 
тврдњи породица, локална самоупра-
ва их о томе није обавестила нити 
разговарала са њима. „Без дозволе и 
уопште обавештења породица Јово-
вић и Дакић хтели су на лукав начин 
да поставе споменик на Бистрици”, 
написала је на „Фејсбуку” Алексан-
дра Дакић Јововић, сестра убијеног 
дечака Панта. У Општини Пећ тврде 
да су информисали породице, али 
није то једина неправда која тишти 
ове људе и која је Сенку Јововић на-
терала да проговори на Ивановом 

гробу.
Двадесет година су у гету, недоста-

ју основна решења, губи се комуника-
ција између људи, појавиле су се гето 
привилегије и неједнакост. Свет затво-
рен споља, раздиру непомирљиве 
унутрашње расправе, локалне мржње 
и неправде. Што је гето мањи, мржња 
је већа. Свет је замрзнут: нема ника-
квих промена, иста прашњава улица, 
иста лица, исти функционери. Једино 
место на којем се окупе је парастос 
у Цркви Успења Пресвете Богородице, 
а одатле иду на различите стране, на 
различита гробља, свако са својом 
муком и неправдом. 

Управо у тој цркви је средином про-
шле недеље игуман Високих Дечана 
архимандрит Сава Јањић рекао да је 
ова земља од раних векова заливена 
крвљу мученика све до Панта и Ивана, 
„који су узети као најлепши плод ово-

га поља и овога села, да би се молили 
за нас пред Богом. Никада нећу забо-
равити то место злочина где се још 
видела њихова крв, где су се виделе 
њихове папучице и одећa”. 

Обраћајући се у име Канцеларије 
за Косово и Метохију, Зоран Бојовић 
је рекао да су за гораждевачки зло-
чин, као и за све остале, одговорни 
они који су овде дошли да донесу 
правду и демократију, као и да верује 
да ће злочинце стићи земаљска прав-
да. Шта је са рањеном децом, да ли су 
њима пружене сигурност и помоћ? 
Драгана Србљак је са тешким ранама 
и гипсом на прострелној рани, који су 

јој поставили албански лекари у бол-
ници у Пећи, преживела. Завршила је 
средњу медицинску школу и психо-
логију. Морала је да оде, јер за њу није 
било посла. Годинама је чекала, мо-
лила, а одлазак из овог гета породица 
Србљак је доживела као још једну 
рану. Данас ради у апотеци у Београ-
ду или продаје ајвар који праве њена 
мајка и породица, има оток на ногама 
и висок притисак.

„Поред свега, ограниченог кретања, 
последица ратног стања, политика и 
новац су упропастили људе у Гора-
ждевцу. Много је посвађаних због 
политике и вишка времена за огова-
рање. Гледа се колико је ко и шта до-
био, ко је шта заслужио... Ако мене 
питате, мислим да то психички не 
може опстати дуго”, сматра ова девој-
ка, коју су одатле  отерале локалне 
власти, мржње и свађе. 

СЕЋАЊЕ

Монструозно убиство српске деце и даље без казне
Шеснаест година од злочина у Гораждевцу

Крвави обрачуни, бомбардовање, етничко чишћење, изолација од целог света и на крају – убиство деце 
док су се купала у реци у свом гету, који је био окружен тенковима и војском.  

То је кратка историја злочина у Гораждевцу или, тачније речено, злочина Гораждевац

Помен на гробљу у Гораждевцу

На овом месту пре 16 година, убијени су дечаци Иван Јововић (19) и Пантелија Дакић (12), рафалом из аутоматског оруж-
ја, док су се купали у сеоској реци Бистрици. Тешко је рањено још четворо деце: Богдан Букумирић (14), Ђорђе Угреновић 
(20), Марко Богићевић (12) и Драгана Србљак (13)

ОСТАВЉЕНИ И ЗАБОРАВЉЕНИ 
Примери из света, посебно јеврејски са Блиског истока, показују да се 

у овако угрожене средине морају слати најбољи професори, мали при-
вредници, добри административци, најбољи лекари и уметници. После 
неког времена те средине су се опорављале и бивале прихватљиве за 
живот. Случајеви оваквих српских гето средина, једним делом, подсећа-
ју на затвор осуђен на одумирање. Међународне мисије Унмик, Еулекс, 
Кфор и њихова правда престале су да постоје, а на парастосу у Гора-
ждевцу била су тек два италијанска војника. Шеснаеста годишњица кр-
вавог и некажњеног злочина заправо је апел за правду и истину, али и 
драматични позив да се са Гораждевцем и његовим људима хитно мора 
нешто урадити.

ГДЕ ЈЕ СПОМЕН-ПЛОЧА? 
Одговарајући на питање зашто држава Србија до данас није постави-

ла спомен-плочу на месту страдања деце у Гораждевцу, Зоран Бојовић 
је у име Канцеларије за Косово и Метохију рекао да су „то одлучиле 
породице": „Ми ћемо увек бити спремни, када породице изразе жељу, да 
ту плочу и поставимо уз одговарајуће почасти, јер та деца ничему нису 
крива. Не смемо дозволити да се заборави тачно место где се то десило”, 
рекао је Бојовић.
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Р ута „Путевима Тесле” обухвата 
10 земаља у којима је велики 
научник оставио трага: Србију, 

Хрватску, Словенију, Аустрију, Мађар-
ску, Чешку, Француску, Немачку, Ве-
лику Британију и САД.

У Србији обухвата Музеј Николе 
Тесле и све оно што је Тесла видео и 
обишао када је 1892. године посетио 
Београд, затим Неготин као родни 
град Ðорђа Станојевића и десет ма-
лих старих хидроелектрана Електро-
привреде Србије, које су прави живи 
музеји, а настале су махом захваљу-
јући великом пријатељству и сарад-
њи Тесле и Станојевића. 

На „Путевима Тесле” је и Музеј 
Јована Јовановића Змаја у Сремској 
Каменици, Теслиног омиљеног песни-
ка, затим манастир Шишатовац ода-
кле потиче Теслина љубав према го-
лубовима, као и Завичајни комплекс 
Михајла Идворског Пупина, Теслиног 
савременика, пријатеља и донекле 
ривала.

Хрватски део руте обухвата Сењ, 
као место у којем је столовао Теслин 
отац, Смиљан - родно место Николе 
Тесле, Карловац - град у коме је завр-
шио гимназију, Загреб и Технички 
музеј „Никола Тесла“, као и старе хи-
дроелектране Озаљ и Крка.

Тесла је 1878/1879. живео и први пут 
у животу радио баш у Марибору, зато 
је и овај град значајан за развој 
европских „Путева Тесле”. 

Рута обухвата и Грац и Праг с об-
зиром да је Тесла у овим градовима 
студирао, затим Будимпешту, Стра-
збур и Париз јер је ту радио и оставио 
трага, Лондон у коме је држао преда-
вања, и наравно САД где је провео 
већи део свог живота.

Према речима Мануеле Граф, 
председнице Управног одбора “Кла-
стера путева културе”, туристи, али и 
посетиоци из локалних средина, могу 
на овој рути уживати у изложбама, 
експериментима, предавањима, оби-
ласцима, као и разним другим деша-
вањима инспирисаним Теслом и ње-
говим животом, временом електри-

фикације и индустријализације. Ради 
се и на креирању додатних садржаја 
и тура, а туристичке агенције које су 
чланице „Кластера путева културе” 
(Глоб Метрополитен и Панацомп) већ 
имају у понуди разне пакете, од шет-
них тура до неколико дана на „Путе-
вима Тесле”, а наравно на упит може 
да се креира и тура специјално скро-
јена за одређене потребе, објаснила 
је Граф Тањугу.

Музеј Николе Тесле је, каже, свака-
ко један од најпосећенијих, јер чува 
целокупну заоставштину великог на-
учника и његов архив, који је једини 
архив на свету у целости укључен у 
Унесков Светски регистар културне 
баштине „Памћење света”. 

Права атракција је и хироелектра-

на на Нијагари, а последњих година, 
како истиче Граф, све више расте 
интересовање и за Теслину лабора-
торију „Њарденцлyффе”, која је пре-
творена у научни центар. 

„Међутим, рута Путевима Тесле 
жели да истакне и мање познат, 
европски део живота Николе Тесле, 
што увек интригира и привлачи, али 
и изузетно вредно индустријско на-
слеђе које многи и не препознају као 
културну вредност. У оквиру руте смо, 
рецимо, први пут за јавност отворили 
стогодишње кабинете Електротех-
ничког факултета у Београду и неке 
од стогодишњих хидроелектрана 

ЕПС-а. За те обиласке се увек тражи 
место више”, рекла је Граф.

Културна рута „Путевима Тесле” је 
успела да удружи више сектора - кул-
туру, науку, образовање, туризам и 
привреду, али и да активно укључи 
локалне заједнице, а Граф скреће па-
жњу да поред великог научног, кул-
турног, образовног и привредног 
значаја, рута „Путевима Тесле” је 
посвећена и теми мира и помирења.

Сам Тесла је, подсећа она, радио 
на добробит целог човечанства, а и 
познато је колико су га, рецимо, пога-
ђали злочини Другог светског рата.

Нажалост, Теслу неки тако не виде 
и „Кластер путева културе” је, према 
њеним речима, већ имао проблеме 
са појединцима који су покушавали 
и покушавају да уруше пројекат на 
разне начине и изазову поделе.

„Никола Тесла је врста дисонант-
ног наслеђа и свака политизација, 
тенденциозно мењање историјских 
чињеница, дељење на више струја у 
самој Хрватској, дељење на нацио-
налној основи, подстицање „такми-
чарског духа'' и ривалства између 
Хрватске и Србије, које се последњих 
месеци нажалост ширило кроз поје-
дине медијске изјаве, штетно је за 
сам развој пројекта и потпуно су-
протно принципима културних рута 
Савета Европе”, истиче Граф. 

Руте Савета Европе, додаје, промо-
вишу транснационалну сарадњу, за-
једничко европско наслеђе, културну 
разноликост, међусобно разумевање, 
људска права.

„Циљ Унесковог програма рута је 
интеркултурални дијалог, прекогра-
нична сарадња, одрживост и бенефит 
за локалне заједнице, као и јачање 
веза између културе и туризма. Стога 
верујемо да је ова заједничка серти-
филација руте „Путевима Тесле”, кроз 
„Кластер путева културе” као међуна-
родну мрежу, огроман корак напред 
за цео регион”, истакла је Граф. 

Рута „Путевима Тесле” обухватиће и Мађарску
Интеркултурни дијалог и прекогранична сарадња

Међународна организација „Кластер путева културе” до 16. септембра треба да преда целу апликацију 
како би рута „Путевима Тесле” званично постала кандидат за сертификат Савета Европе, који је до сада 

установио близу 40 путева културе. Рута „Путевима Тесле” је прва на свету  
која је посвећена једном иноватору и научнику

САРАДЊА

ЗНАЧАЈНЕ СТАНИЦЕ ТЕСЛИНОГ ПУТА 
У Србији рута обухвата Музеј Николе Тесле, као и Београд из угла 

Николе Тесле – све оно што је Тесла видео и обишао кад је 1892. године 
када је посетио Београд. Ту је и Неготин као родни град научника Ðорђа 
Станојевића, па десет малих старих хидроелектрана Електропривреде 
Србије, које су прави мали живи музеји, а настале су захваљујући великом 
пријатељству и сарадњи Тесле и Станојевића. На рути су и Музеј Теслиног 
омиљеног песника Јове Јовановића Змаја у Сремској Kаменици, затим 
манастир Шишатовац, одакле потиче Теслина љубав према голубовима, 
те Завичајни комплекс Михајла Пупина у Идвору, Теслиног савременика, 
пријатеља и својеврсног супарника. Тесла је 1878/79. живео и први пут у 
животу радио у Марибору, па је тај град значајан за развој европских 
путева Тесле, а како је студирао у Гразу и Прагу, рута обухвата и та два 
града. Следе Будимпешта, Стразбур и Париз, где је радио и оставио тра-
га, и, нарвно, на рути су САД, где је провео већи део живота. Kластер 
умрежава готово 50 институција и организација из области културе и 
туризма, предузетнике и факултете из Европе и САД-а, јер би Тесла, како 
се наводи, требало да подстиче заједништво, толеранцију и узајамно 
поштовање.
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П редседник Матице исељени-
ка и Срба у региону Миодраг 
Јакшић каже да се песма 

„Тамо далеко" пева у свим државама, 
на свим континентима, свих ових го-
дина, без проблема локалних власти 
за извођаче, учеснике и публику. 

- Срби организовано живе на свим 
континентима, има нас ван Србије око 
5 милиона, на свим окупљањима, свет-
ковинама, манифестацијама певамо 
„Тамо далеко". До данас нигде на све-
ту певање те чаробне песме није озна-
чено као говор мржње, већ напротив 
карактерисана је као песма успомена, 
сонг наде и жеље за успехом и надом 
у будућност. „Тамо далеко" је српска 
химна која никога не вређа и утврђу-
је сећање нашег народа на тешке 
тренутке које су преживели наши 
преци верујући у истинске српске 

идеале. „Тамо далеко” је доказ нама 
и нашој деци да јесмо и да ћемо у 
вери опстати - пише председник Ма-
тице исељеника и Срба у региону на 
свом Фејсбук профилу.

Најаву да ће Министарство култу-
ре Црне Горе тужити Владу Георгиева 
због „негирања црногорског иденти-
тета" и национализма изазвала је па-
жњу јавности, а певач каже да је пи-
сати и најављивати кривичне пријаве 
против организатора хуманитарног 
догађаја због српских застава порука 
да Срби нису добродошли.

- Оптужују Србе за своје порекло и 
лозу. Никад нисам чуо да се било ко 
побунио кад се на фештама у Боки 
развије хрватска застава. Мени то ни-
кад није засметало. Kо год да је „Тамо 
далеко" повезао са мржњом треба да 
пропадне у земљу од стида, а одатле 

затим да потражи озбиљну лекарску 
помоћ. Ја сам рођени Новљанин и 
Црну Гору волим као једно од моја 
два ока у глави. Господо, престаните 
да вређате. Зауставите се кад осетите 
да ће имало мржње изаћи из вас - ре-
као је Георгиев.

Kривичне пријаве које је Министар-
ство културе Црне Горе најавило про-
тив организатора и учесника хумани-
тарног концерта „За наше Kосово и 
Метохију" одржаног у уторак у Херцег 
Новом у оквиру традиционалне ма-
нифестације „Трг од ћирилице" ста-
вљају на терет учесницима и органи-
заторима кршење низа чланова - исти-
цање симбола других држава, скрна-
вљење државне химне и истицање 
политичких и националистичких по-
рука.

Власт у Црној Гори погодило је јав-
но истицање српске заставе и репер-
тоар српских песама. Репертоаром су 
доминирале песме посвећене Kосову 
- Ивана Жигон и „Kосовско божури" 
извели су нумеру „Видовдан", Даница 
Црногорчевић песму „Сини јако сун-
це са Kосова", а група 357 оду „Христе 
Боже".

Иначе, ова хуманитарна манифе-
стација у Херцег Новом изазвала је 
оштру полемику владајуће ДПС-а и 
опозиционих Праве Црне Горе и Де-
мократског фронта, док је Министар-
ство културе најавило пријаву против 
организатора због, како су навели, 
истицања симбола других држава, 
скрнављења званичне химне и поли-
тичких и националистичких порука.

И док из општин-
ског одбора ДПС-а у 
Херцег Новом наводе 
да је реч о политичком 
скупу после којег је 
Србија „све даље и 
даље", из Праве Црне 
Горе их питају коме је 
намењена та порука и 
са ким се обрачунава 
„локална квазиелита 
владајуће странке".

Из Демократског 
фронта поручују да је 
реакција ДПС-а израз 
беса и немоћи јер нису 
успели да „сломе тра-
диционалну Црну Го- 
ру", као и да им посеб-
но смета помињање 
српског народа на 
KиМ јер је, како наво-

де, ДПС-а једна од послуга великоал-
банске политике. Манифестација „Трг 
од ћирилице" одржана је на Kанли 
кули у Херцег Новом у организацији 
хуманитарне организације „Делије".

Kомпозитор песме „Тамо далеко" 
Ђорђе Маринковић, самоук аматер-
ски музичар рођен у кладовачком 
селу Kорбову, написао је текст ове 
песме на Kрфу 1916. године. После 
пробоја Солунског фронта, отишао је 
у Париз, где је убрзо постао популар-
ни композитор шансона и професор 

цитре. У краљевој гарди Маринковић 
је најпре био бубњар, а затим је наста-
вио да свира на цитри, у војном орке-
стру с којим је свирао и на Kрфу. У 
Паризу 1922. године, Маринковићу, 
који је наступао и под псеудонимом 
Жорж Мариел, званично су призната 
ауторска права на песму „Тамо дале-
ко".

- Стела Франклин, аустралијска 
књижевница, ступила је 1917. у Бол-
ницу жена Шкотске на Солунском 
фронту и пишући роман о страдањи-
ма српских ратника она примећује 
шта Срби певају - „Тамо далеко, пе-
сму о селу, девојци, о земљи". Сви 
остали учесници Солунског фронта 
прихватају ову песму као своју, на 
својим језицима. О њеном култном 
значају за српски народ говори и то 
што је Никола Тесла на вечни почи-
нак по својој жељи испраћен овом 
песмом - рекао је Ранко Јаковљевић, 
сарадник Историјског архива у Него-
тину.

После Другог светског рата кому-
нистички цензори су „Тамо далеко” 
дуго времена држали што даље од 
Србије. Партијски званичници сматра-
ли су јеретичким певање „Тамо дале-
ко", будући да асоцира на монархију 
и Kарађорђевиће. Жарко Петровић, 
популарни српски композитор, сведо-
чи да су 1970. биле проскрибоване 
његове интерпретације „солунских 
песама", у време заоштравања Титове 
политике према „српским национа-
листима".

СНН

Песма „Тамо далеко” изазвала гнев режима у Црој Гори

Држава која српско родољубље  
проглашава мржњом

ПОЛЕМИКЕ

Најава власти у Црној Гори, да ће поднети кривичне пријаве против учесника 
традиционалне манифестације „Трг од ћирилце” у Херцег Новом, укључујући и 

популарног певача Владу Георгиева, због извођења песме „Тамо далеко”, 
изазива буру негодовања у Србији и региону

ПЕВАЛИ СВИ САВЕЗНИЧКИ ВОЈНИЦИ
Песму „Тамо далеко”, личну карту српских војника који су преживели 

повлачење преко Албаније и пробој Солунског фронта за фреме Првог 
светског рата, певали су од 1917. сви савезнички војници на Солунском 
фронту на својим језицима, али са обавезним стихом: „Живела Србија”. 
Ова незванична химна српског војника објединила је чежњу за завичајем, 
патњу, ратну страхоту, али и снагу народа.

Манифестација „Трг од ћирилице” у Херцег Новом

Оркестар српске војске на Крфу

ТЕКСТ ПЕСМЕ „ТАМО ДАЛЕКО”

Тамо далеко, далеко од мора,
Тамо је село моје, тамо је Србија.

Тамо далеко, где цвета лимун жут,
Тамо је Српској војсци једини био пут.

Тамо далеко, где цвета бели крин,
Тамо су животе дали заједно отац и син.

Тамо где тиха путује Морава,
Тамо ми икона оста, и моја крсна слава.

Тамо где Тимок поздравља Вељков град,
Тамо ми спалише цркву, у којој венчах се млад.

Без отаџбине на Kрфу живех ја,
Али сам поносно клиц'о живела Србија.
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Б удући да се приближава датум 
прославе храмовне славе Вели-
ке Госпојине у Новом Сентива-

ну, у месном парохијском дому 16. 
августа одржана је седница Новосен-
тиванске српске самоуправе. Заседа-
њем је председавала Јелена Марко-
вљев-Веселинов, председница тог 

тела, које је на дневном реду имало 
једну тачку: организационе припреме 
за достојну прославу патрона свети-
ње.

Договорено је да се прослава одр-
жи на сам дан празника Успења Пре-
свете Богородице, 28. августа.  Света 
литургија ће отпочети у 10 сати а ве-

черње са резањем славског колача и 
благосиљањем кољива у 16 часова. И 
ове године прославу заштитника све-
тог храма у Новом Сентивану улеп-
шаће и Хор „Јавор“ из Сентандреје.

Треба рећи да су Срби у Новом 
Сентивану у великом ишчекивању, јер 
ће великогоспојинска слава овом 
приликом бити повод за освећење 
храма. Наиме, као што смо већ о томе 
информисали наше читаоце, српски 
православни верници, предвођени 
протонамесником Светомиром Ми-
личићем, парохом дешчанским и ад-
министратором новосентиванске 
парохије, обезбедили су нов крст на 
цркви, а израду су поверили  Радио-
ници за рестаурацију и црквену умет-
ност Банковић у Београду. Фирма 
предвођена Владаном Банковићем 
зготовила је крст од прохрома, позла-
ћен златним листићима, висине од 2,5 
метара, што значи да је од некада-
шњег, старог крста, нов пола метра 
виши. Крст од 24 карата, иначе, добио 
је и три слоја позлате, максималног 
квалитета. 

Као што смо писали, крсно знаме-
ње је у Нови Сентиван стигло преко 
Румуније, а његово освећење, на Ви-
довдан, у месном српском православ-
ном храму обавио је о. Светомир 

Миличић. Пошто су, у међувремену, 
извршени и разни радови на споља-
шњој обнови светиње, предстојећа 
храмовна слава може да послужи и 
као идеални повод за освећење срп-
ске православне цркве. Баш зато, про-
тонамесник Светомир Миличић, у 
име своје пастве, позив је упутио 
епископу будимском Лукијану да сво-
јим присуством увелича прославу и 
изврши свечани чин освећења. 

Током седнице, подељени су и ор-
ганизациони задаци. Чланови Ново-
сентиванске српске самоуправе нај-
пре су се договорили да ће велико 
спремање месне српске православне 
цркве и парохијског дома урадити 24.  
августа. Бирано тело Срба ће заједно 
са осталим верницима обавити и ки-
ћење светиње, а приликом прославе 
госте ће дочекивати Божидар и Ми-
лош Путник. Они ће, заједно са оста-
лим домаћинима, госте отпратити и 
на агапе, који ће у Дому цивила усле-
дити након Свете литургије.

И ове године планиран је пригодни 
фолклорни програм. Жеља организа-
тора празновања патрона цркве је да 
поподневни део светковине буде 
улепшан наступом чланова подмлат-
ка КУД-а „Банат“, о чему ће бригу 
водити Перица Дунаи, уметнички 
руководилац подмлатка дешчанског 
ансамбла. Такође, њему је поверен и 
задатак проналажења оркестра, који 
ће бити задужен за славски штимунг 
након вечерњег богослужења и за 
славски бал. 

П. М.

У циљу промовисања лепота и 
историјата српског православ-
ног храма и српске прошлости 

града, Самоуправа Срба у Шиклошу 
је недавно објавила проспект на ма-
ђарском језику, штампан у 500 приме-
рака. Издање садржи приказ истори-
јата и архитектуре светодимитријев-
ског српског православног храма, а 
простор је обезбеђен и за предста-
вљање прошлости Срба у овом ба-
рањском градићу, с посебним освр-
том на деспота Стефана Штиљанови-
ћа, добротвора и српског светитеља, 

који је град почетком XVI века бра-
нио од најезде Турака. У сваком слу-
чају, издање које садржи и адресу 
светиње и контакт њеног старатеља, 
представља својеврсно сведочанство 
о битисању Срба у граду – оно је про-
мотер културно-историјских вредно-
сти српског народа.

Издавачки пројекат је Самоуправа 
Срба у Шиклошу реализовала помо-
ћу сопствених средстава, а у плану је 
да у догледно време проспект будет 
издат и на српском језику.

П. М.

У склопу четвородневне „Фиши-
јаде“ у Баји, и ове године је одр-
жана „Фоклорна гала Горње 

Бачке", својерсна увертира у тради-
ционалну гастрономску и културно-
-забавну манифестацију. Након де-
филеа кроз део града, на отвореној 
позорници постављеној на Тргу Све-
тог тројства, представили су се разни 
ансамбли, а међу њима и чланови 
Културног удружења „Вeсели Сантов-
чани”. 

Играче уметничког руководиоца и 

председнице удружења Евице Чатић 
Козић пратио је Оркестар „Бабра“ из 
Будимпеште, а „Весели Сантовчани“ 
су се представили двема кореогра-
фијама: изведене су „Игре из Лесков-
ца“ и „Куманово“.  И овом приликом 
побрали су симпатије публике, јер је 
наступ КУД-а из насеља на мађарско-
-српској граници, од стране публике 
поздрављено бурним аплаузима. Сле-
дећи пут „Весели Сантовчани” пред-
ставиће се у Шиклошу.

П. М.

Састанак у Новом Сентивану

Припреме за храмовну славу и  
освећење цркве

 ВЕСТИ 

Проспект о цркви у Шиклошу Српске игре пред  
бајском публиком

Верници у Новом Сентивану (архивска фотографија)

Штампарски подухват Наступ „Веселих Сантовчана”
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Н а позив Зорице Степанов, пот-
председнице Мохаче српске 
самоуправе, јавили су се мно-

ги, заинтересовани за Музички табор. 
Није било лако организаторима да 
изаберу петнаест учесника, али на 
крају, због ограничених капацитета 
месног Српског клуба,  ипак су извр-
шили избор, па је други по реду Срп-
ски музички табор отпочео 22. јула.

Већ на самом старту манифеста-
ције, полазници су подељени у три 
секције: са најмањима и средњом 
групом радила је примашица Ана 
Михаљевић, док су они старији и ис-
куснији поверени  Јожефу Ковачу 
Вершендију, познатом мајстору на 
тамбурици и музичком педагогу.

Деца су учила сваког дана, током 
преподнева, а потом је следио кратки 
предах за ручак. Поподне је такође 
протицало у знаку дружења са ин-
струментом, односно, била су прире-
ђена и разна пропратна занимања, 
занимљиви програми, излети... Међу 
њима, посебно ваља истаћи екскур-
зију бродом, купање у Шиклошу и 
Харкању, као и посету Зоолошком 
врту у Печују.

Стручни рад у кампу био је заиста 
успешан, а успеху табора у многоме 
су допринели и помоћници наставни-

ка: Жофиа Апро и Беа Мате. На крају 
петодневног музичког усавршавања, 
26. јула, уприличено је и завршно вече, 
и то испред Српског клуба, седишта 
месних Срба, где су се окупили роди-
тељи полазника кампа, родбина, при-
јатељи, чланови клуба и заљубљеници 
у српску народну музику. Пуно њих 
је дошло да послуша шта све су мла-

ди музичари научили током рада 
табора и нису се разочарали, јер су 
чули сјајне интерпретације.

Међу учесницима је био и Балаж 
Селар, који нам је рекао да је први 
пут овде и да му се веома допада 
табор, као и програми:

- Много тога смо научили да сви-
рамо, ја сам чак и песме научио да 

певам. Друштво је супер и радујем се 
што и ја већ умем да свирам. Наиме, 
и мој деда је био свирац и моја се-
стра свира, тако да сада већ и ја на-
стављам традицију.

Богислав Земницки је са својим 
братом право из Холандије допуто-
вао у табор: 

- Пошто ми је бака међу главним 
организаторима табора (ради се о 
Зорици Степанов - прим. аут.), радо 
сам дошао, између осталог и зато, јер 
сам знао шта ме очекује. Под струч-
ним руководством Јожефа Ковача 
Вершендија научили смо нове песме, 
било је доста вежбања, дружења. 
Уживао сам у кампу! Сигуран сам да 
ћу исти доживљај имати и у Десци, 
где редовнто одлазим. Ти музички 
табори ми пуно значе, пошто имам 
прилику да продубим своје свирачко 
знање.

Како је време одмицало, завршно 
вече младих музичара, њихових на-
ставника и публике, прерасло је у 
дружење. Тако је српска музика до-
била нове поклонике, а наставак ове 
лане покренуте иницијативе, чије 
остваривање је потпомогао Фонд 
„Бетлен Габор“, очекује се наредне 
године у исто време.

П. М.

Други Српски музички табор у МохачуАКЦИЈЕ

После прошлогодишњих позитивних искустава, када је први пут приређен Српски музички табор, Самоуправа 
Срба у Мохачу је одлучила да и ове године организује камп који ће окупити младе музичаре,  

жељне усавршавања у свирању и учења нових српских мелодија

Прилика за усавршавање младих тамбураша

Млађи полазници кампа, у друштву примашице Ане Михаљевић 

Н а седници у Десци могло се 
чути да ће фестивал „Ајвари-
јада" ове године добити „ново 

рухо“ тј. да ће бити уведене бројне 
новине. Приредба ће 14. септембра 
отпочети већ у 10 сати, а свечано 
отварање ће својим присуством уве-
личати гости у вези са којима органи-
затори нису хтели да открију све 
детаље. Сем тога, планирана је и по-
ворка трактора, да би потом уследи-
ли већ устаљени програми, 

Биће приређено такмичење у ку-
вању ајвара, љуштењу паприке, неће 
изостати ни лицитација везана за чу-
веног магарца у Десци, који  сваке 
године представља праву атракцију 
на приредби, а свакако једна од нај-
важнијих програмских тачака биће 
„Фолк фест“. Према превиђањима 
организатора, очекују се наступи два-
десет ансамбала, што значи да ће око 
500 играча из земље и иностранства 
дочарати прави фолклорни амбијент 

на бини.  Треба додати и то да се оче-
кује и долазак Националног ансам-
бла „Коло“ из Србије, са чијим руко-
водиоцима је Кристифор Брцан, 
председник Културно-уметничког 
друштва „Банат“, у Морахалому во-
дио разговоре о могућем наступу 
реномираног друштва у Десци. Из 
обиља програма неће изостати ни 
трубачи, размишља се поново о при-
ређивању турнира у малом фудбалу, 
а за весеље у вечерњим сатима биће 
задужен Оркестар „Коло“ под упра-
вом Ладислава Халаса.

Организатори ће за децу и омла-
дину, ове године, имати још више 
програма у односу на прошлу годину. 
Радује чињеница да је за Улицу руч-
них радиности све више пријављених. 
Око педесет излагача се већ пријави-
ло, што значи да се и у овом сегменту 
проширује фестивал. Лане је било 
присутно 3000 посетилаца на мани-
фестацији, а организатори и ове го-

дине очекују сличан број заинтересо-
ваних ако не и више!

Tоком форума разговарало се и о 
припремању ајвара. Дешчани сваке 

године обраде прилично велику ко-
личину паприке (ради се о једној 
тони) и припреме ајвар, али услед 
огромне потражње, због крајњих фи-
зичких капацитета, нису у могућно-
сти да повећају количину. Прошле 
године је за кратко време дистрибу-
ирано хиљаду теглица. Наравно, ор-
ганизатори предвођени Кристифо-
ром Брцаном, председником „Бана-
та“, трагају за решењима како би 
могли да повећају број теглица са 
укусним ајваром, па су тако недавно 
испробали нову справу за печење 
паприке.

У сваком случају, Дешчани се нада-
ју да ће овогодишња „Ајваријада“ 
надмашити сва очекивања и да ће се 
14. септембра у овом поморишком 
насељу приредити право општена-
родно весеље. 

П. М. 

Дешчани очекују рекордну  
посећеност Фестивала ајвара

У Десци теку припреме за 9. по реду „Ајваријаду“. Реч је о гастрономској и 
културно-забавној манифестацији која окупља све већи број љубитеља ајвара и 

добре забаве. У циљу  што успешнијег програма, у дешчанском Српском 
културном, образовном и верском центру „Свети Сава“  

одржан је организациони састанак

Заседао Организациони одбор „Ајваријаде“

Детаљ са прошлогодишње манифестације
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Информације и услови 
конкурса:

1. Конкурисати могу приватна (фи-
зичка) лица или њихове групе 
које имају свог представника, 
потписника конкурсног рада. 
Подносилац конкурса треба да 
је одрасла особа (пунолетно 
лице), мађарски држављанин 
или – ако нема мађарско држа-
вљнаство – да  располаже стал-
ним пребивалиштем (усељенич-
ким статусом) у Мађарској. Уко-
лико су конкурсни рад израдили 
ученици млађи од 18 година, 
формални подносилац конкур-
са треба да је наставник, профе-
сор или други ментор – одрасла 
особа која је радила са учени-
цима на конкурсном раду.

2. Конкурисати се може радовима 
у којима се доноси, представља 
и обрађује сакупљена грађа из 
неке од следећих тематских 
области:

а) стари и савремени локални 
српски географски, топограф-
ски називи (називи улица, трго-
ва, деловa насеља, делова ата-
ра насеља, називи путева, гео-
графских формација у околи-
ни насеља, салаша, околних 
насеља итд.) у једном насељу у 
Мађарској где су некада живе-
ли Срби или где и сада живе 
Срби
б) стара и савремена презиме-
на српских породица у једном 
насељу у Мађарској
в) стари и савремени породич-
ни и лични надимци српских 
породица и њихових чланова 
у једном насељу у Мађаркој
г) традиционална и савремена 
имена од миља Срба у једном 
насељу у Мађарској
д) стари и савремени локали-
зми у говору Срба у једном 
насељу у Мађарској (Под лока-
лизмом овде подразумевамо 
речи, изразе, граматичке обли-
ке, узречице који се сматрају 
различитим од стандарда и/
или специфичним, карактери-
стичним за дато насеље или 
групу насеља.)
ђ) фотодокументовање непо-
кретног српског материјалног 
наслеђа и српских јавних нат-
писа у једном насељу у Мађар-
ској.

3. Детаљно упутство за обраду и 
документовање прикупљене 
грађе се налази на сајту Српског 
института и Самоуправе Срба у 
Мађарској. Упутство се може 
добити и лично у канцеларији 
Самоупораве (адреса: Будимпе-
шта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или 
Института (адреса: Текелијанум 
– Будимпешта, ул. Вреш Палне 
бр. 19.) у радно време или се 
може затражити од Самоуправе 
или Института да се поштом до-
ставе.

4. Писмени конкурсни радови тре-
ба да се поднесу на папиру, по-

штом, на адресу: Самоуправа 
Срба у Мађарској (Szerb 
Országos Önkormányzat), 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 3.) На ко-
верту обавезно написати: „кон-
курс у области истраживања“. 
Фотографски радови треба да 
се поднесу у облику фотографи-
ја на папиру димензија најмање: 
9x13 cm и дигитално на адекват-
ном носачу, дигиталног обима 
најмање 1 Mb.

5. Конкурси треба да се поднесу 
шифровано. На конурсни рад  и 
на поштанску коверту треба на-
писати шифру, као и на мању 
затворену коверту у коју треба 
ставити попуњени и потписани 
конкурсни формулар са личним 
подацима подносиоца конкур-
са. Лични подаци се обавезно 
дају попуњавањем конкурсног 
формулара који се може преу-
зети са сајта Самоуправе или 
Института, или се може добити 
у канцеларији Самоуправе и 
Института. Мала затворена ко-
верта са подацима подносиоца 
конкурса се ставља у поштанску 
коверту поред конкурсног рада. 
Ако је конкурсни рад израдила 
група људи, онда се у коверти са 
личним подацима наводе пода-
ци свих чланова групе уз назна-
ку представника групе.

6. Исти подносилац конкурса 
може да поднесе и више конкур-
са у различитим тематским 
областима (а, б, в, г, д, ђ) и са при-
купљеном грађом из више насе-
ља (макар и у истој тематској 
области).

7. Конкурсна документација треба 
да садржи: (а) Конкурсни рад са 
шифром, састављен према де-
таљним упутствима, (б) попуње-
ни и потписани конкурсни фор-
мулар у затвореној мањој ковер-
ти са назначеном шифром спо-
ља. Ако је конкурсни рад дело 
групе људи, онда за сваког члана 
треба да се попуни посебан 
формулар са назнаком да ли се 
ради о члану или представнику 
групе. (Напомена: за тематску 
област сакупљања етногафске, 
завичајноисторијске и лингви-
стичке грађе користи се посебан 
формулар, различит од оног за 
конкурсе у области културних 
манифестација.)

8. Рок за подношење конкурса је 
22. новембар 2019. до 24:00 часа. 
(До овог рока треба да се кон-
курсна документација стави на 
пошту.)

Вредновање и 
награђивање 

конкурсних радова
1. Конкурси са непотпуном доку-

ментацијом или нешифровани 
конкурси, односно конкурси 
поднети после назначеног рока 
се не разматрају и не вреднују.

2. Подносиоци конкурса ће доби-
ти потврду од Самоуправе у 

року од два дана по приспећу 
конкурсног рада. После провере 
конкурсне документације Само-
управа ће обавестити подноси-
оца да ли ће се рад вредновати 
или због недостатака наведених 
у претходној тачки неће бити 
разматран.

3. Шифроване конкурсне радове 
ће вредновати трочлана стручна 
комисија формирана од стране 
Српског института, састављена 
од етнолога и лингвиста и дати 
предлог за награђивање. Радови 
ће се вредновати на основу ко-
личине и вредности сакупљене 
грађе, као и на основу квалитета 
обраде и презентовања ове гра-
ђе. Детаљнији аспекти вредно-
вања се налазе у детаљном упут-
ству за израду конкурсних радо-
ва.

4. У зависности од броја и квали-
тета пристиглих радова додели-
ће се прве, друге и треће награ-
де, као и похвале уз одговарају-
ће новчане награде. Бруто износ 
најмање новчане награде је 20, 
а највеће могуће награде 200 
хиљада форинти. Наградни 
фонд у овом распису конкурса 
износи бруто милион форинти 
која сума се по потреби може 
допунити и повећати.

5. Одлуку о наградама доноси Од-
бор за културу Самоуправе 
Срба у Мађарској на основу 
предлога стручне комисије која 
је вредновала радове. Рок за 
доношење одлуке је 15. децем-
бар 2019. Резултати конкурса ће 
се објавити на сајту Самоуправе, 

Института и СНН-а до 18. децем-
бра 2019, као и у наредном броју 
СНН-а, у штампаној форми. Под-
носиоци конкурса ће такође 
бити благовремено мејлом и/
или поштом обавештени о ре-
зултату њиховог конкурса. Ис-
плате награда ће се извршити 
до 31. децембра 2019. године.

6. Сакупљена грађа обрађена у 
конкурсним радовима ће се увр-
стити у базе података о Србима 
у Мађарској које саставља Срп-
ски институт, уз навођење изво-
ра (подносилаца радова). Најбо-
љи радови ће се објавити у по-
себној публикацији.

Овај конкурс је објављен у складу 
са правилником Самоуправе Срба у 
Мађарској за суфинансирање и фи-
нансирање прихваћеним одлуком 
Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 
2019).

- на сајту Самоуправе: www.szerb.
hu
- на сајту Института: www.
srpskiinstitut.hu
- и у Српским недељним новинама 
(www.snnovine.com).
Информације у вези са конкурсом 
се могу добити од:

Николе Чупића, референта 
Самоуправе за конкурсе  

тел.: +36-30231-3301,  
мејл: csupics.nikola.ssm@gmail.com

Софије Каплан, сараднице 
Института +36-1-782-1639, szofia.

kaplan@srpskiinstitut.hu

(Напомена редакције: на захтев 
оглашивача, текст огласа објављујемо 
без редакторских интервенција)

НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА 2019. ГОДИНУ
Самоуправа Срба у Мађарској, у сарадњи са Српским институтом расписује КОНКУРС

За сакупљање српске језичке, завичајноисторијске и етнолошке грађе у Мађарској
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МАТИЦА

Бајазитов штит од напада Мађара 
рестауриран и отворен за туристе

У селу Рам код Великог Гради-
шта, за посетиоце је након 
радова на обнови који су за-

почети 2013. године, отворена сред-
њовековна Рамска тврђава. Пошто је 
реч о утврђењу које је подигла турска 
војска 1483. године, за време владави-
не султана Бајазита Другог (1430–1512), 
Турска је изразила жељу да финан-
сира обнову. Радови су коштали 1,5 
милиона евра и изводили су се у пет 
фаза, на површини од око 1500 ква-
драта, од којих 850 заузима тврђава 
са пет кула.

Обнова је обухватила реконструк-
цију и конзервацију саме тврђаве, 
хамама и караван-сараја, јединог 
сачуваног на подручју Србије. Главни 
пројекат рестаурације урадили су 
турски партнери, док су домаћи заво-
ди за заштиту споменика одредили 
услове извођења свих захвата. Оба-
вљена су и археолошка ископавања 
унутар утврђења и око њега, у којима 
су пронађене пушке, делови лаког 
наоружања, алат, кинески порцелан 
и стакло.

Пронађени предмети чиниће изло-
жбену археолошку поставку, која ће 
бити изложена у згради некадашње 
школе, прекопута караван-сараја. 
Рамску тврђаву посетиоци могу да 
разгледају сваког радног дана, осим 
понедељком, у периоду од 10 до 21 
сат. 

Рамска тврђава, једно од седам 
средњовековних утврђења у Србији 
на обалама Дунава, представљала је 
важно упориште турске одбрамбене 
линије према Угарској. У периоду од 
1718. до 1739. године привремено је 
била у поседу Аустрије.

Тврђава Рам се налази на 30 кило-
метара североисточно од Пожаревца, 
у истоименом селу, на обали Дунава, 
између Kостолца и Великог Градишта. 
Ово место је насељавано још од пра-
историје. По доласку Римљана било 
је део Дунавског лимеса, а у близини 
античког утврђења Ледерата. 

По досељавању Словена, у близини 
тврђаве формира се насеље, а крајем 
IX века у извештајима угарско-бугар-
ских ратова се помиње тврђава Хо-
ром. Писани извори помињу Рам као 

место сукоба Византије и Угарске у 
XII веку, а зна се да је 1483. године по 
налогу султана Бајазита Другог, на 
граници са Угарском подигнута тв-
рђава са топовским отворима, што је 
Рам учинило једном од првих арти-
љеријских тврђава на овом подручју. 
Тврђава је подигнита на стени која се 
са северозападне стране спушта ка 
Дунаву. 

Тврђаву Рам су саградили Турци 
да би оснажили одбрану границе из-

међу Смедерева и Голупца од угар-
ских упада. Стратешку важност ово 
утврђење је имало до 1521. године, 
када су се прошириле границе турске 
империје на север, а оно је изгубило 
свој значај као погранична тврђава. 
Прве детаљније описе Рамске тврђа-
ве оставио је турски путописац из 
XVII века Евлија Челебија. У периоду 
Kочине крајине тврђава је знатно 
оштећена због експлозије муниције 
1788. године, када је аустријска поса-
да изгинула предвођена бароном 
Фон Лопрештијем, познатим као хе-
рој од Рама. 

Током XVIII века, у аустро-турским 
ратовима, Рам је поново стратешки 
значајно упориште, а затим замире 
до половине 19. века, када га Турци 
напуштају. Рам има одлике артиље-
ријске тврђаве, а по начину грађења 
се битно не разликује од старијих 
остварења војне архитектуре, иако 
спољном обрадом зидова одсликава 
византијску традицију

Рам има основу неправилног пе-
тоугла, највеће дужине 34 метра и 
ширине 26 метра. Град чини 5 кула 

сличних по архитектонској концеп-
цији, али различитих основа распо-
ређених на четири нивоа (3 спрата и 
приземље), 3 на источном и 2 на за-
падном бедему. Све куле су имале 
приземље и три спрата, док је на 
сваком спрату био по један отвор за 
топ. 

Својом величином и изгледом из-
дваја се улазна кула, која има три 
спрата и две платформе са зупцима. 

На бедеме се излазило зиданим сте-
пеништем, одакле се могло ући у 
куле. Око тврђаве је постојао и нижи 
спољни бедем са скривеним путем, 
као и ров, преко кога се мостом сту-
пало до капије (Дероко, 1950). Главну 
иновацију представљају посебно гра-
ђени топовски отвори распоређени у 
оквиру бедема и кула, који указују на 
активну примену артиљерије у систе-
му одбране. 

ОКРЕНУТОСТ ПРЕМА УГАРСКОЈ
Није познато када је Рам подигнут, али он сигурно спада међу најста-

рије утврде на тим просторима. Најстарији запис о њему датиран је у 1128. 
годину, када су у његовој близини Византинци потукли Мађаре. Након што 
су Турци овладали тим крајевима, окренули су се краљевини Угарској и 
освајању Панонске низије. У циљу заштите десне обале Дунава турски 
султан Бајазит Други (1480—1512) је прерадио и ојачао постојећу утврду за 
потребу борбе ватреним оружјем, тако да Рам представља једну од нај-
старијих артиљеријских утврда у Србији.

УНУТРАШЊА СТРУКТУРА ТВРЂАВЕ
У раздобљу турске власти, око тврђаве се развило цивилно насеље, о 

чему данас сведоче остаци једног амама и караван-сараја. У централном 
делу тврђаве налазе се и остаци џамије. Тврђава је грађена као типично 
војничко артиљеријско утврђење од ломљеног камена у добром кречном 
малтеру, а коришћена је и опека за сводове. Она је опкољена са два мања 
спољна бедема и широким сувим шанцем. Шанац се прелази мостом 
смештеним код куле у југоисточном темену, којим се улази у простор из-
међу тврђаве и ниског бедема око ње. Ширина и дебљина бедема је ра-
зличита од 1,87 метара до 3,35 метара, а на свим бедемима (осим на запад-
ном, који је окренут ка Дунаву) се на истом растојању од кула налазе по-
себни отвори за топове. У централном делу тврђаве налазе се остаци 
старе џамије.

После шест година, завршени су радови у селу Рам на Дунаву. Пошто је реч о 
утврђењу које је подигла турска војска 1483. године, за време владавине султана 

Бајазита Другог, Турска је изразила жељу да финансира обнову, што је и 
учињено. Тврђава је својевремено представљала је важно упориште  

турске одбрамбене линије према Угарској

Завршена рестаурација утврђења на Дунаву
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 ФЕЉТОН 

В реме је брзо пролазило. Време-
шни Стеван Тадић већ је био 
отишао. Није желео да смета. 

– Мила моја Зоро, морам да идем. 
Чекају ме моји Сантовци. Сутра морам 
почети да подучавам децу за Врбицу, а 
припремам их и за причешће – опра-
штао се Милош. 

– Не би мог'о још мало остати? Мог'о 
би да коначиш код тате... – забринуто 
рече Зорка. 

– Обећао сам деци, а и председнику 
црквене општине да ћу сутра бити у 
школи. Шта би рекли моји вољени па-
рохијани да нехотице закасним? Сутра 
свакако не бих могао на време да стиг-
нем у Сантово. 

– Ал',  ипак, Милоше, предосећам 
нешто... Не знам тачно шта, али мислим 
да би ти најбоље било да преноћиш у 
Баји. Чујем да је војска већ и у Сантову. 
Кажу да ће бити рата, да ће Маџари 
напасти Југославију. Јој, Господе, само 
да ти се нешто не деси...

– Мила моја, шта би могло да ми се 
деси? Ја се никада нисам бавио поли-

тиком. Ја сам свештено лице. Војска не 
дира попове!

 Милош је узалудно покушавао да 
смири видно узрујану супругу. Вешто 
је оћутао како је од прошле недеље 
дужан да се свакога дана јави у Сеоској 
општини. Није јој споменуо ни то да му 
је наређено да црквене кључеве још 
пре заласка сунца обавезно преда оп-
штинском бележнику Иштвану Секељу.  

– Ништа се ти не брини! Све ће бити 
у реду. Само се ти чувај! Е, да, мал'не 
сам заборавио! Поздрављају те Љубица 
Шишковић и Лепосава Десечар – за-
кликта весело јереј. 

– Оне су здраво златне жене. Како 
само лепо певају... Дошла ми је у главу 
она лепа песма „Мој ђердане, моје суво 
злато...”  – озарена лица прозбори Зор-
ка. – Је л' се сећаш кад си проб'о са 
њима „Ђиду”, како смо се лепо забавља-
ли – присети се попадија тог незаборав-
ног доживљаја. 

– Сећам се. Биће још забаве, биће 
свега, ако драги Бог да! Само се ти чувај, 
мила моја. Биће све у реду. Сад је нај-

важније да се ти одмараш... Е, да, сад 
сам се сетио... Ево, Љубица Косталић ти 
из свог дућана шаље ову црну чоколаду 
– рече духовник, па из џепа извади лепо 
упаковану чоколаду.

– Боже, к'о да они немаду деце! – по-
мало збуњено рече Зорка.

– И ја сам јој исто то рек'о, а она 
каже: „Некате се бринит господине, ди 
има за трој' ту има и за млого више 
душа!” – надовеза се свештеник.

– Тај Мирко Косталић, фала Богу, 
има пекару и дућан, па успева да на'ра-
ни и децу рођених сестара.    

– Јеси, сунце моје! Замисли, пре неки 
дан Миладинка Шишковић донела нам 
је две ћупице пекмеза од шљива! – оду-
шевљено закликта Милош, па настави: 
„Имаш ли апетита?”

– Зар се не види на мени? Једем не 
за двоје, већ као да једем за троје!  

Угојила сам се к'о прасе. Кад се бу-
дем породила више ме нећеш ни погле-
дати... – забринуто ће Зорка. 

– Боже, Зорка, причаш којешта! – по-
љуби  је Милош, па устаде.

– Кад ћеш ми опет доћи? – упита 
Зорка, чврсто држећи супруга за руке.

– Можда у петак, али највероватни-
је тек после Цвети, у понедељак – рече 
Милош, па је нежно загрли.

– Чувај се, драги мој Милоше! Синоћ-
ке, замисли, сањала сам гаврана како 
прелеће изнад наше куће и гракће, 
гракће... Јој, све ме то здраво забриња-
ва...

– Не брини, Зорко моја, све ће бити 
у реду! (...)

Драгомир Дујмов

Страдалнички животни пут Милоша Апића (6)

Последњи сусрет Зорке и Милоша
Милош је узалудно покушавао да смири видно узрујану супругу. Вешто је 
оћутао како је од прошле недеље дужан да се свакога дана јави Сеоској 

општини. Није јој споменуо ни то да му је наређено да црквене кључеве још 
пре заласка сунца обавезно преда општинском бележнику

Милош Апић са супругом Зорком
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У посети Печују, Грабовцу и Шиклошу
Екскурзија гимназијалаца по БарањиНЕВЕН

У оквиру посете Печују, обишли смо месну српску православну цркву Светих Андроника и Јуније, о којој 
нам је говорио парох Милан Ерић. Погледали смо и поставку икона које су, након изложби у Москви, 

Бриселу и многим другим градовима, изложене у просторијама  
месне црквено-уметничке збирке, надомак цркве

О дељење, 10.ц Српске гимна-
зије „Никола Тесла” у Будим-
пешти, на челу са разред-

ним старешином Драгомиром Дујмо-
вом и у пратњи професора Бојана 
Белића и Љиљане Вечић, наше тета 
Љиље (како волимо да је назовемо), 

тогa се петка ујутру узбуђено смести-
ло у аутобус и кренуло ка првом 
одредишту – манастиру Грабовац. 

Тамо смо стигли за пуних два сата 

вожње. Овде нас је примила искуше-
ница манастира која нас је изузетно 
лепо примила. Након што смо послу-
шали детаље о историји Грабовца, 
послушали смо наше девојчице Лен-
ку Кипријановић и Софију Трифуно-
вић из разреда како предивно поје у 

самом манастиру.  Заиста смо се на-
гледали све те лепоте. Потом смо 
обишли оближње гробље, били смо 
дивно угошћени од стране искупени-

це. Направили смо неколико (што би 
наш разредни рекао) „чопоративних 
фотографија” испред манастирског 
храма, и затим кренули даље, ка Пе-
чују. 

Уз музику и добро расположење 
чинило нам се као да смо од Будим-
пеште до Печуја путовали само пет 
минута. Када смо стигли у средиште 
жупаније Барања, брзо смо оставили 
ствари у Хотелу „Палас" који се нала-
зио у самој пешачкој зони у најужем 
центру, и кренули у обилазак овог 
дивног града. 

Обишли смо месну српску право-
славну цркву Светих Андроника и 
Јуније, где нас је дочекао месни парох 
Милан Ерић. Он нам је говорио о 
историјату новог храма. Потом смо 
посетили и поставку икона које су, 
након изложби у Москви, Бриселу и 
многим другим градовима, изложене 
у просторијама месне црквено-умет-
ничке збирке која се налази надомак 
цркве. Обишли смо још и центар гра-
да, и бившу џамију која је претворена 
у католичку цркву. О тим вредним 
споменицима културе говориле су 
девојчице из нашег разреда. 

После тога имали смо слободно 
време за обиласке, сликање, дружење 
и уживање у овом лепом барањском 
месту. Заједно смо отишли на вечеру 
у оближњи ресторан, након чега смо 
опет имали време за дружење. 

Ујутру смо укусни доручак имали 
у хотелу, и после њега смо се исто 
онако узбуђено сместили у аутобус 
и кренули ка последњој станици – 
Шиклошу. Тамо смо прво посетили 
месну српску цркву Светог Димитри-
ја коју краси прелепо обновљени 
иконстас. Одмах потом неки су кре-
нули у обилазак града, док су други 
отишли у бању, односно на базене, и 
све у свему супер се провели. Умор-
ни након ова два дана, ручали смо у 
ресторанчићу у Шиклошу, и затим 
упутили се натраг својој Будимпе-
шти. Провели смо два сјајна дана у 
Барањи који ће нам дуго остати у 
лепом сећању. Овом приликом же-
лимо да се захвалимо господину 
Предрагу Мандићу на пруженој по-
моћи.

Јована Жугић, 10. ц         

Знаш...

Знаш, за мене ниси бесмислен.
Оно си што нико не види,
што се само милује унутрашњом 
надом.
Хоћу ли икада за ту наду
моћи рећи да је остварена?
Хоћу ли је икада назвати својом?

Знаш, схватила сам да
Вечно чекање има бору.
И да тако дебелу и огромну 
вибрацију,
Једино нешто право 
Подупире, остајући присутно
И вечно!

Знаш, ти умеш много тога.
Умеш дрхтај само присутношћу
Да утоплиш и обасјаш чудним 
спокојем.
Невероватан си!

Знаш, уверена сам да си моја 
тежња.
Она немогућа и дуготрајна.
Али и она које се тешко  
ослобађаш,
Због које си клонуо, а која те 
чини пресрећним.
И због које сав мој свет стоји, 
ничим испуњен.

Знаш, давно беше
Најлепши телесни и душевни 
кикот
Који се проклето убризгао у 
мене
И проклето га је немогуће 
одстранити!

Знаш, ти си моја ласта!
Јер, ту си у сваком мом путовању
Ка бескрајно лепој илузији
У којој смо заједно.

Знаш, не волим те.
Само те једно молим.
Врати ми то очајно срце
Које те је прихватило за  
власника,  
И мене више не познаје.

Невена Деспотовић

Поезија
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ИНФО

ДАНИ ПОЗОРИШТА И КУЛТУРЕ  
У ЛОВРИ

Од 28. августа до 1. септембра 2019.
Летња позорница

28. август   
Манастирска слава – Ловранска бучура
09.00 – Света литургија у Храму Уснућа Пресвете 
Богородице у Српском Ковину
16.00 – Славско Вечерње у српској православној цркви 
у Ловри
20.00 – Наступ бугарског КУД-а „Јантра”, потом 
традиционални бал. Свира ансамбл „Подравка” (Дом 
културе у Ловри) 
                    
29.  август 
19.00 – Отварање фестивала
19.30 – Отварање изложбе академског сликара Милана 
Ђурића
20.00 – Б. Нушић: „Аутобиографија“ (представа на 
српском језику) Кабаре Милана Руса по мотивима 
Бранислава Нушића Режија: Јанош Деги Улоге тумаче: 
Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус, Јанош Деги и 
Нито Инкогнић

30. август
20.00 – Б. Нушић: „Jókedvemben játszam” 
(„Аутобиографија“), Кабаре на мађарском језику 
По мотивима Бранислава Нушића написао Милан Рус
Режија: Јанош Деги Улоге тумаче: Стипан Ђурић, Тина 
Чорић, Милан Рус, Јанош Деги и Нито Инкогнић

31. август
20.00 – Позоришни подијум: „Édes alkony”, музичка 
комедија на мађарском језику Режија: Наталиа Беднаи
Улоге тумаче: Габор Харшањи, Шандор Варфи, Наталиа 
Беднаи, Кристина Тернаи, Адел Гостола и Чаба Гилер

1. септембар
17.00 – Народносно театарско удужење: „Чудесна соба“, 
музичка бајка за децу на мађарском језику
Режија: Жофиа Вестл Улоге тумаче: Федра Алмошд, 
Левенте Галда, Бранимир Ђорђев, Линда Келер
Фотиос Колатос и Тројан Тунде   

20.00 – Концерт групе „Бабарога“

КОНКУРС ЗА НАЈКРАЋУ  
КРАТКУ ПРИЧУ
Издавачке куће „Алма”

Издавачка кућа „Алма” организује XVIII конкурс за 
најкраћу кратку причу. Шаљу се до три необјављене 
приче не дуже од 15 редова (900 знакова). Нема никаквих 
тематских или жанровских ограничења. Приче, 
одштампане у једном примерку (пошто приче скенирамо, 
више нису потребна три примерка), потписују се шифром, 
а разрешење шифре доставља се у засебној мањој 
коверти (која се ставља у већу коверту с причама), где се 
наводе и основни подаци о аутору (датум и место рођења, 
занимање, књижевни рад, сарадња са часописима, 
објављене књиге, адреса, телефон, имејл адреса…). Жири 
ће доделити 1, 2. и 3. награду. Приче, потписане именом 
и презименом, могу се послати и електронском поштом 
(све приче треба копирати у само један фајл), и у том 
случају не учествују у конкуренцији за награде, али ће 
бити објављене у зборнику – уколико то својим 
квалитетом завређују. 
Радови се шаљу на адресу: „Алма”, Молерова 62-А, 11000 
Београд или аlma.izdavackakuca@yahoo.com.
Свима који приче пошаљу електронском поштом 
потврдићемо да смо њихов мејл примили. Уколико вам 
не одговоримо, молимо вас да приче пошаљете поново. 
Kонкурс је отворен до 1. септембра 2019. године. Жири ће 
прогласити победнике 15. октобра. Објављене приче неће 
се хонорисати. Ауторски примерак зборника није 
предвиђен.
Све информације о конкурсу, наградама, представљању 
књиге и сл. биће објављене на сајту www.alma.rs. На овом 
сајту могу се прочитати сви зборници с претходних 
конкурса.

К О Н Ц Е Р Т И
Оркестар Бобана Марковића

23. август у 20.00 ч. – Будимпешта, Kobuci kert

MARKO MARKOVIC BRASS BAND
31. август у 20.00 ч. – Будимпешта, Bakáts tér

Част нам  jе да вас позовемо на прославу

ОСАМ ВЕКОВА АУТОКЕФАЛНОСТИ
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

У суботу, 31. августа 2019. у 10.00 ч.
Сегедин, Ул. Шомођи бр. 3

Програм:
Свечана литургија у 10.00 часова

Предавање: пр.н. Далибор Миленковић
Нступа Хор „Свети апостол Тома” из Србобрана

Финансиску подршку и сарадњу пружила је 
Самоуправа Срба у Мађарској

МОСКВА                     26. август - 3. септембар
Сергијев Посад, Владимир, Дивјејево...

БИСЕРИ КАВКАЗА        26. септ. - 6. октобар
Грузија и Јерменија

КРСТОВДАН У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет    
                                                23. сеп. - 1. октобар
ЦАРИГРАД - ИСТАНБУЛ - авионом
Како га нисте видели!                  14 - 19. октобар

СВЕТИЊЕ ГРЧКЕ                      25-31. октобар
Евија, Егина, Суроти...

МИТРОВДАН У СВЕТОЈ  ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет      3-11. новембар

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА АВГУСТ 2019. 

 
24. 08.   Вечерње          
25. 08.   Св. Литургија 
27. 08.   Вечерње          
31. 08.   Вечерње          

Јутрење се служи сваког дана у 08.00 часова

- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
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Н а челу певачке групе „Моба“ и 
један од њених оснивача је 
Сања Ранковић, доктор етно-

музикологије и професор традицио-
налног певања на Музичкој академи-
ји у Београду, која је у исто време и 
учитељ певања у ансамблу „Коло“. 
„Моба“ је основана 1993. године и 
недавно је прославила двадесет пет 
година рада и постојања. 

Од првог састава групе, када је 
било пет извођача, три члана још увек 
активно певају. Број варира у зави-
сности од обавеза чланова групе. 
Изводе српске традиционалне песме, 
градске и сеоске, без икаквих измена 
и стилизације. Настоје да у својим 
интерпретацијама остану што верни-
је оригиналним извођењима. Песме 
уче на основу теренских снимака, 
помоћу транскрипције и током кон-
таката са певачима и претходним 
носиоцима певачке традиције. У окви-
ру свог репертоара имају песме из 
целог српског етничког простора. 
Други оснивач је Јелена Миловано-
вић, која ради у Музиколошком ин-
ституту и такође, је етномузиколог. 
Чланице хора су још и: Александра 
Павићевић, доктор етнологије, Драга-
на Јовић, професор шпанског језика, 
Маја Стојановић, магистар етномузи-
кологије, Ана Милосављевић, дипло-
мирана балерина. Група често насту-
па на културним манифестацијама у 

Србији и иностранству. Недавно смо 
имали прилику да их чујемо на про-
слави Видовдана у Сентандреји, када 
су извеле Сентандрејску химну коју 
је записао Тихомир Вујичић, песму из 
источне Србије „Да сам извор, вода 
ладна“, српску песму са Баније „Ево, 
дођох да запјевам вође“, песме које 
се певају међу Србима из Мађарске 
и Војводине, „Да је вишња ко тре-
шња“, „Девојка је ишла“, затим песме 
из централне Србије, славску песму 
„Расло је дрво тополово“, „Извор вода 
извирала“, „Од како сам ја девојче, 
мене момче не пољуби“, песму из 
источне Србије.

Хор „Свети Серафим Саровски“ 
основан је 1995. године у Зрењанину 
и већ двадесет четири године пева на 
богослужењима у женском манасти-
ру Свете Меланије Римљанке, који се 
налази на ободу града. Седморица 
чланова су од оснивања заједно, дру-
же се и певају. Иако основан првен-
ствено да учествује на богослужењи-
ма, врло брзо се јавила жеља за на-
ступима на концертима и манифе-
стацијама. За њима су бројни насту-
пи, како у Србији, тако и у иностран-
ству. На просторима српске дијаспо-
ре људима доносе оно што им недо-
стаје, а то је дух православља и ком-
позиције кроз које произилази осећај 
патриотизма, љубави и везе са домо-
вином. 

Наступали су у готово свим земља-
ма Европе, у Русији, а недавно су ме-
сец дана провели на гостовању у 
Аустралији, где су имали велики број 
концерата и наступили у Сиднејској 
опери. 

Чланови хора раде посао који 
истински воле, али и када не насту-
пају, они стално певају и шире пози-
тивну атмосферу око себе. Поред 
учешћа на прославама и манифеста-
цијама, хор је учествовао у представи 
Српског позоришта у Мађарској 
„Сентандрејско јеванђеље“. У оквиру 
овогодишњих Видовданских свеча-
ности одржали су концерт литургиј-
ских песама српских и руских аутора 

у католичкој цркви Светог Јаноша у 
Будаершу, а на слушаоце су пренели 
емоције и одушевили вернике и све-
шенство. На Видовданској свечано-
сти у Сентандреји извели су програм 
патриотских и родољубивих песама 
које су директно везане за косовски 
мит, нашу богату историју и традици-
ју. 

Чланови хора су: Бојан Здравић, 
тенор 1, Александар Толимир, тенор 
1, Чедомир Радловачки, тенор 2, Бо-
жидар Црњански тенор 2 и диригент, 
Предраг Шепељ, баритон, Милош 
Милојевић, бас и Владимир Кусало, 
бас. 

К. П.

О д 18. до 23. августа, 13. Међуна-
родни фестивал камерних 
хорова и вокалних ансамбала 

„Kонцепти“, окупиo je aнсамбле из 
Србије, Мађарске, Русије, Турске, Бу-
гарске и Северне Македоније, у орга-
низацији Музичког центра Kрагује-
вац, на неколико локација у граду. 
Свечано отварање уприличено је на 
велелепном степеништу испред Прве 
крагујевачке гимназије, 18. августа у 
20.30 часова, а пола сата касније одр-
жан је концерт „С Мокрањцем у свет“, 
мешовитог камерног хора АKДУНС 
„Соња Маринковић“ из Новог Сада, 
под диригентском палицом Дуње Де-
урић.

Пред публиком је, на истом месту, 
у понедељак од 20 часова, мешовити 

Анкарски полифони хор из Турске 
извео концерт „Звучна боја Анадоли-
је“.

У уторак су на програму била два 
концерта. Од 20 часова, у Свечаној 
сали Прве гимназије, женски камерни 
хор из Софије „Гласови Орфеја“, из-
вео је „Боје времена“, а од 21.30 у Ста-
рој српској скупштини, мешовити 
Градски хор из Штипа у Северној 
Македонији, извео је сплет популар-
них љубавних песама у хорском руху 
„У духу традиције“.

И у среду су љубитељи музке могли 
да уживају у два наступа. Од 20 часо-
ва, у Првој крагујевачкој гимназији 
наступио је Мешовити камерни хор 
„Мартакорд“ из Москве, уз програм 
„Kако је леп овај свет“. Сат и по вре-

мена касније, у Галерији Народног 
музеја, Мешовити хор града Зирца из 

Мађарске извео је концерт под нази-
вом „На крилима музике“.

Мешовити хор из Зирца основан је 
у јануару 1977. године. Многи од осни-
вача и даље су чланови хора, који 
броји 45 чланова. Јожеф Бозаи био је 
диригент хора 22 године, а састав је 
до сада наступао на бројним дома-
ћим и међународним фестивалима 
хорова и добио више признања.

Завршни концерт, са најбољим из-
вођењима из програма хорова, ода-
браним од стране жирија фестивала 
у Крагујевцу, одржан је у четвртак 22. 
августа од 20.30 часова, у Холу Друге 
крагујевачке гимназије, где је после 
додељивања диплома и награда, Фе-
стивал и званично затворен.

СНН

  МУЗИКА

Већ дуже време два престижна хора из Србије улепшавају прославе и празновања српске заједнице у 
Мађарској. То су Мушки српски хор „Свети Серафим Саровски“ из Зрењанина  

и Женска певачка група „Моба“ из Београда

На популарноом фестивалу класичне и традиционалне музике у Крагујевцу, 
концерт је у Галерији Народног музеја одржао Мешовити хор града Зирца из 

Мађарске. Хористи су се српској публици представили концертом  
под називом „На крилима музике“

Хористи из Србије освајају симпатије у Мађарској

Мешовити хор из Зирца одржао  
концерт у Крагујевцу

Гостовања извођача духовне музике

13. Међународни фестивал камерних хорова 

Концерт хориста из Зрењанина у Будаершу
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