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ПОЛИТИКА

Варнице на релацији Вашингтон – Будимпешта

Зашто је Америка љута на Виктора Орбана

Н едавна критика на рачун Вик-
тора Орбана и његове владе, 
коју је изнела помоћница 

америчког државног секретара за 
Европу Викторија Нуланд изненади-
ла је само неупућене. Да подсети-
мо, она је поручила да што пре тре-
ба прекинути „прљаве послове” по-
везане с пројектом „Јужни ток”, који 
повећавају зависност укључених зе-
маља од само једног извора енерги-
је. Овај став изнела је критикујући у 
том контексту мађарског премијера 
Виктора Орбана, који се залаже за 
изградњу „Јужног тока” и прекид 
санкција Русији.

Обраћајући се чланицама ЕУ које 
се припремају за изградњу „Јужног 
тока” – руског гасовода кроз Западни 
Балкан до Аустрије и Италије – укљу-
чујући Бугарску, Хрватску, Грчку, Ма-
ђарску, Румунију и Словенију – Ну-
ландова је поручила:

„Тражим од њих да прекину прља-
ве послове који повећавају зависност 
њихових земаља од једног извора 
енергије, упркос томе што званично 
тврде да су за политику разнолико-
сти”.

Kако преноси бриселски портал 
„Еу ипсервер”, Нуландова је нарочито 
критиковала мађарског премијера 

Виктора Орбана, пошто је амерички 
председник Барак Обама прошлог 
месеца „ставио Мађарску у исти 
кош” с Русијом, кад је реч о опасно-
сти за цивилно друштво.

„Од Русије до Kине и Венецуеле, 
видимо немилосрдне прогоне и кле-
ветање оних који мисле другачије 
као субверзивних елемената. На ме-
стима као што је Азербејџан, закони 
готово онемогућавају невладиним 
организацијама да раде. Од Мађар-
ске до Египта, бескрајни прописи и 
нескривено застрашивање све више 

погађају цивилно друштво”, рекао је 
Обама у Њујорку крајем септембра.

Нуландова је и пре две недеље кри-
тиковала Орбана за „демократско на-
задовање”, рекавши да је „централна 
Европа још једном на линији фронта у 
борби за заштиту наше безбедности и 
наших вредности”, а да је данас „та 
борба поново и унутрашња и споља-
шња”. Она није директно именовала 
Орбана, али је алудирала на његово 
отворено критиковање западних санк-
ција Русији, наводи „ЕУ обсервер”.

И. А.

Власти САД-а све упорније и отвореније настоје да 
онемогуће изградњу гасовода Јужни ток, при чему 
на учестале критке наилази став Мађарске који је 

супротан стратегији Вашингтона

КРИТИКА ЗА КРИТИКОМ
Викторија Нуланд се осврнула на изјаву Виктора Орбана са састанка 

лидера етничких Мађара у Румунији у јулу, када је рекао да не мисли да 
чланство у ЕУ спречава Мађарску да гради нову државу засновану на 
националним темељима.

„Поред тога што убирају плодове од чланства у ЕУ и НАТО-у, има ли-
дера у региону који су изгледа заборавили вредности на којима су те ин-
ституције засноване”, рекла је Нуландова.

Нуландова је, такође, поменула „двоструки канцер демократског на-
задовања и корупције” у источној Европи, који ствара „црвоточину која 
подрива безбедност њихових нација”. 

Н едостатак поверења у странке 
прети демократским процеси-
ма на Балкану, а да би се по-

вратило поверење, мора да се обез-
беди транспарентно финансирање, 
каже се у истраживању, и наводи да 
су казне за кршење закона слабе и да 
ниједна странка у Србији или Маке-
донији није кажњена због непошто-
вања правила о финансирању преди-
зборне кампање.

Немања Ненадић, про-
грамски директор орга-
низације „Транспарент-
ност Србија”, објашњава 
феномен лидера страна-
ка тиме што они стичу 
популарност наступима, 
док странке нису довољ-
но препознатљиве и про-
филисане.

„Нису политички одре-
ђене као што је њихов ли-
дер. На прошлогодишњим 
изборима није било обја-
вљених програма, нити је 
било образложено како 
ће та политика бити спро-
вођена у дело. Нема све-
обухватних програма и, 
ако их има, у пракси се 
одступа од њих. Друга 
мана је то што грађани виде странке 
као некога ко обезбеђује привилегије 
својим члановима. На пример, иако 
Закон о јавним предузећима предви-
ђа избор директора преко конкурса, 
постављају се страначки кандидати. 
Грађани виде да се државна предузе-
ћа деле по страначком кључу и да се 

моћ политичких странака простире 
даље од закона. Људи сумњају и у 
извештаје о финансирању партија 
због чега мисле да су корумпиране. 
До сада није било делотворних санк-
ција ако се не подносе финансијски 
извештаји и немамо ни разумно уве-
рење да су извештаји потпуни.”

Светлана Логар из „Ип-
сос стратеџик маркетин-
га” потврђује да су лиде-
ри популарнији од стра-
нака, али да су одговорни 
и за пад популарности.

„Вучић је упадљиво 
популарнији од СНС-а, 
али ако он изгуби попу-
ларност, изгубиће и 
странка. И саме странке 
првенствено нуде лиде-
ре и зато чим нема лиде-
ра, настају проблеми. У 
истраживањима на фо-
кус групама људи кажу 
да би требало да знају и 
друге људе у странци и 
програме. Али, ни стран-
ке нису у стању да се 
отргну од модела у коме 

је лидер све.”
Владимир Пејић, директор агенци-

је „Фактор плус”, каже да је, према 
истраживањима, већ дуже време 
Александар Вучић популарнији од 
СНС-а, као што је и Тадић био попу-
ларнији од ДС-а.

„Странке не уливају грађанима по-

верење, јер мисле да је бити члан 
странке занимање, због чега не могу 
бити грађани другог реда. А истина 
је да многи чланови партија немају 
привилегије и да чланство у странци 
није неопходан услов да би решили 
неке проблеме. Ни са странком се све 
не може решити. Међутим, мало чла-
нова у странкама има завидну био-
графију и најчешће су то министри. 
Врло ретко је неки функционер одго-
варао за прекршај. Политичари инси-
стирају на безгрешности.”

И. А.

Одговор на питање зашто су лидери популарнији од 
својих партија, дали су сами грађани, наводећи да 

су политичке партије најкорумпираније од свих 
оцењиваних институција у истраживању 

организације „Транспаренси интернешенел”

Вође популарније од својих странака

Привилегије погубне за политичке партије
ПОТРЕБА ДА СЕ 
НЕКОМЕ ВЕРУЈЕ

Светлана Логар каже да су се у 
Србији на власти изређали сви ли-
дери и странке и да је велико ра-
зочарење грађана у њих.

„Већ и сама професија полити-
чара је испрофанисана, али неки 
су популарни. Нико није тако дуго 
имао тако уравнотежену популар-
ност, као Александар Вучић. Ду-
пло је више оних који одобравају 
његов рад од броја бирача стран-
ке. То се може објаснити и потре-
бом да се неком верује. У земља-
ма устаљених демократија алар-
мантно је када лидеру пада пове-
рење испод половине, што у Срби-
ји није случај.”

Помоћница америчког државног секретара за Европу Викторија Нуланд
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Друштво

Београдска промоција Венцловићевог буквара

Вишевековни ехо сентандрејске радионице
Ф ототипско издање са рашчи-

таним текстом и савременим 
преводом угледало је све-

тлост дана захваљујући заједнич-
ком труду два издавача: Радионице 
„Венцловић” из Будимпеште која де-
лује при КДЦСМ-у и куће „Арте” из 
Београда, уз материјалну помоћ 
Министарства културе Републике 
Србије.

У Библиотеци града Београда, у 
Кнез Михаиловој улици, књигу су 
представили аутори: проф. др Дими-
трије Е. Стефановић, који је приредио 

српскословенски текст и рашчитава-
ње по изговору и проф. др Томислав 
Јовановић, који је урадио превод на 
савремени језик. Оба аутора нарочи-
то су истакла потребу за истражи-
вачким радом овакве врсте и подсе-
тили да постоји обиље рукописа и ру-
кописних књига из овог периода, који 
чекају да буду „откривени” и обрађе-
ни, што је задатак представника мла-
ђе генерације.

– Из сентандрејске радионице по-
тичу многе рукописне странице, а из 
ње израста и најпознатији лик сентан-
дрејске групе, писац и преписивач Га-
врил Стефановић Венцловић, за ко-
јим је остало око 20.000 страница 
рукописа. На обали Дунава, у Сентан-
дреји, данас један усамљни камени 
крст означава место некадашње Цр-
кве Св. Луке с преписивачком школом 
и радионицом, основаном одмах на-
кон Велике сеобе – објаснио је аутор 
Стефановић.

О књизи су говорили и професори: 
Димитрије Стефановић, ауторов 
имењак и презимењак, и Љупка Васи-
љев, као и представници издавача 
Миодраг Јакшић и Милан Ђурић, који 
је урадио и ликовно решење за ово 
издање.

– Ово дело је бисер наше културе 
и велико је задовољство и част што 
смо уз помоћ куће „Арте” успели да 
ово дело објавимо. То је био наш за-
једнички задатак. Радионица „Венц-
ловић” основана је 2007. године, ра-
ди у саставу Културног и документа-
ционог центра Срба у Мађарској. 
Њен уредник је писац Петар Мило-
шевић, који је поставио концепт рада 
ове радионице. Ово је прва књига у 
оквиру едиције „баштина” – рекао је 
Ђурић.

Разговор о књизи употпуњен је чи-
тањем одломака из Буквара и крат-
ким музичким програмом у којем су 
чланице хора Музиколошког инсти-
тута при САНУ отпевале песму „У Бу-
диму граду” и Сентандрејску химну, 
и тако све присутне поштоваоце пи-
сане речи пренеле у делове Мађар-
ске насељене Србима.

Добрила Боројевић

Представљање и разговор поводом целовитог 
издања „Венцловићевог сентандрејског буквара 

1717”, одржани су у оквиру „Дана европске баштине 
2014 – језик и писменост”

Публикована локална историја

Срби из Рац-Аљмаша ишчезавају, али књиге остају
„И сторијски извори казују да 

су се Срби у Аљмаш досели-
ли негде половином XVI века. 

Крајем XVII столећа ово место се 
сматрало српски насељем, а при кра-
ју XVIII века већинско становништво 
Аљмаша чинили су Срби. Њихове по-
родице вековима су важиле за нају-
гледније чланове месне заједнице.” 
Овим речима се Иштван Шрик, градо-
наченик Рац-Аљмаша у својој „Пре-
поруци” обраћа свима који у руке уз-
му свеже објављену књигу „Историја 
Срба у Рац-Аљмашу”, аутора Милана 
Дујмова.

На промоцији овог издања у двор-
цу Јанковић, након поздравних речи 
Софије Чупић-Мохаи, господин Шрик 

је истакао своје задовољство због из-
ласка студије. Уједно се присетио Ве-
лике сеобе Срба под вођством патри-
јарха Арсенија III Чарнојевића и за-
хвалио се месној Српској самоуправи 
што негује српску прошлост и култу-

ру. Иначе, књига Милана Дујмова на-
писана је по наруџбини локалне са-
моуправе Рац-Аљмаша.

У наставку програма, уследио је 
Оркестар „Quintia” из Пантелије, који 
је публику одушевио изворним срп-
ским народним песмама, да би потом 
о настанку књиге „Историја Срба у 
Рац-Аљмашу” детаљно говорио њен 
аутор, историчар Милан Дујмов.

Он је искрено признао да након 
молбе градоначелника Шрика, ни 

сам није веровао да ће у року од по-
ла године написати ову студију, али, 
пошто је већ располагао одређеним 
научним подацима и истраживачким 
резултатима, то му је пошло за ру-
ком. Објавио је књигу која се састоји 

од 14 тематских целина. Заступљен 
је историјат Срба, месне српске пра-
вославне цркве, затим иконе и цр-
квене утвари у светињи, српске по-
родице, свештенство које је службо-
вало у Рац-Аљмашу, учитељи који су 
радили у месној вероисповедној 
школи итд. Садржај се приводи кра-
ју прегледом српских надгробних 
споменика, епитафа који се налазе 
на месном српском православном 
гробљу.

Милан Дујмов се укратко осврнуо 
и на сакупљачки рад Михаља Мошо-
њија, који је дуги низ година саку-
пљао грађу о Србима у Аљмашу. 
Штавише, овом приликом предста-
вљен је делић његове богате грађе 

која садржи колекцију фотографија, 
записа итд. Према истраживањима 
Дујмова, српска црква у Рац-Аљма-
шу је најмлађа светиња на територи-
ји Будимске епархије, која је саграђе-
на 1925. године. Она је подигнута за-
хваљујући донацији Саве Вукајлови-
ћа, који, међутим, није успео да до-
живи освећење новог светог храма, 
пошто је 1921. године преминуо.

Предавач је све до краја свог изла-
гања веома надахнуто говорио о раз-
ним историјским епохама, односно о 
Србима који су ту живели. Истакао је 
породице попут Чупића, Вукајловића 
и других. Милан Дујмов се још јед-
ном захвалио свима који су својом 
помоћи подржали објављивање ове 

студије, а промоција је обојена и при-
сећањима присутних на српско при-
суство у овом месту. Скуп је приве-
ден крају наступом месног Женског 
хора „Сунчеви зраци (Napsugár)”.

Предраг Мандић

Прво представљање новог историографског издања 
Милана Дујмова, насталог за само пола године, 

приређено је у Рац-Аљмашу, док се друго очекује 
почетком новембра у Будимпешти
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ИЗБОРИ Изабрана представничка тела Срба у Мађарској

Резултати гласања за народносне самоуправе
У Мађарској су 12. октобра уз локалне, одржани и избори за представничка тела тринаест народности 

које живе на њеној територији. Срби који су се до одређеног рока уписали у бирачки списак, гласали су 
за своје народносне самоуправе на земаљском, територијалном (жупанијско-будимпештанском) и месном 

нивоу, и то у 45 насеља. У прегледу који следи објављујемо резултате гласања 
наших сународника у тим местима

САСТАВ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ 
СРБА У МАЂАРСКОЈ

Листа је добила 968 важећих гласова

Име и презиме Назив удружења

Bogdán Péter NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Gorjánác Radovan NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Gyurity Illésné NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Krauszné Vukajlovics 
Melinda

NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Krkeljics Mirkó Mitár NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Krunity Péter NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Dr. Lásztity Dömötör NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Dr. Pavlov Milica NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Putnik Milos NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Rusz Boriszláv NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Rusz Borivoj NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Rusz Igor Dusán NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Sándorovits László NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Szutor Lászlóné NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

Vukovits Dusán NHKE LÓRÉV-PBSZE-SRPSKI 
FORUM-Szegedi Szerbek-SZERB KLUB

СРПСКА САМОУПРАВА ПЕШТАНСКЕ 
ЖУПАНИЈЕ

Листа је добила 396 важећих гласова

Име и презиме Назив удружења

Dragojlovits Adriána Jadranka SZERB KLUB
Dr. Ember Tibor SZERB KLUB
Krunity Péter SZERB KLUB
Margaritovits Milenkó SZERB KLUB
Pandurovic Anica SZERB KLUB
Petyovszky Veszna SZERB KLUB
Székelyné Pejovic Zora SZERB KLUB

СРПСКА САМОУПРАВА 
У БУДИМПЕШТИ

Листа је добила 201 важећи глас

Име и презиме Назив удружења

Becseics Péter Српски форум
Georgievics Lyubinka Српски форум
Lásztity Péter Српски форум
Markovné Szusics Xénia Mária Српски форум
Neményi Milica Српски форум
Rusz Boriszláv Српски форум
Tragor Mirjana Српски форум

СРПСКЕ НАРОДНОСНЕ САМОУПРАВЕ 
У УНУТРАШЊОСТИ МАЂАРСКЕ

Име и презиме Назив удружења
Број

гласо-
ва

ЛИПОВА
Kassanin Milán PBSZE 20
Kassanin Szlávkó PBSZE 16
Popovics Miklós PBSZE 19

МАЂАРБОЈА
Szokolovics Velinka PBSZE 19
Róth András Ervinné PBSZE 7
Pandur Ránka 
Radovánka

PBSZE 9

МОХАЧ
Sztepanov Radován PBSZE  22 
Máté Dusán PBSZE 17 
Sztipánov Szlobodánné PBSZE 26

ПЕЧУЈ
Gorjánác Radovan NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

18

Dr. Pavlov Milica NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

13

Grosits Dusán NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

14

ШИКЛОШ
Janosov Iván PBSZE 5
Nozica Sinisa PBSZE 5
Vecserinovity Szréto PBSZE 6

БАЈА
Ápity Milos PBSZE 6
Balatinácz József PBSZE 3
Ápity Mirjana Irma PBSZE 3

САНТОВО
Kózics Illésné NHKE LÓRÉV-SRPSKI 

FORUM-PBSZE-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

24

Siskovity Náda NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

25

Gyurity Illésné NHKE LÓRÉV-SRPSKI 
FORUM-PBSZE-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

27 

БАТАЊА
Szutor Lászlóné NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

97

Gulyás Jánosné Szegedi Szerbek 70
Gyenes-Eckbauer Miklós 
József

NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

76

ДЕСКА
Brczán Krisztifor Szegedi Szerbek 27
Dr. Jancsikin Lyubomir Szegedi Szerbek 25

Име и презиме Назив удружења
Број

гласо-
ва

Adamov Csedomír NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

22

МАЂАРЧАНАД
Higyisán Daniella Dóra Szegedi Szerbek 17
Kollár Ferenc Boldizsár Szegedi Szerbek 19
Neducza Zarán Szegedi Szerbek 16

СЕГЕДИН
Dr. Roczkó Tomiszláv Szegedi Szerbek 15
Rusz Borivoj NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

32

Farkas Ilona NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

40

НОВИ СЕНТИВАН
Dunai József Istvánné NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

31

Putnik Bozsidár NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

31 

Veszelinov Dánielné NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

33

ДУНАУЈВАРОШ
Csupity Simon NHKE LÓRÉV 16
Benkovics Nóra NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

18

Dr. Kollarics Béla György NHKE LÓRÉV 10
СТОНИ БЕОГРАД

Sándorovits László NHKE LÓRÉV 15
Csepeli Attila Gyula NHKE LÓRÉV 6
Jakab Csilla NHKE LÓRÉV 6

КАЛАЗ
Krucsay János SZERB KLUB 20
Krunity Péter SZERB KLUB 28
Feketéné Krunity Anica SZERB KLUB 20

БУДАЕРШ
Horváth Andrea Српски форум 6
Aleksandric Remeli 
Marina

Српски форум 11

Bacsi Katarina Српски форум 7
ЧОБАНАЦ

Dr. Lásztity Vojiszláv NHKE LÓRÉV 14
Básits Szvetozár NHKE LÓRÉV 14
Lipták György Péter NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

15

ЕРД
Lenkovics Árpád Lajos Српски форум 8
Csánics Aleksandar Српски форум 8
Csánics Sándor Српски форум 8
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Име и презиме Назив удружења
Број

гласо-
ва

ГЕД
Pandurovic Mirko Milutin SZERB KLUB 9
Novákovics Darinka SZERB KLUB 11
Pandurovic Anica SZERB KLUB 8

ЛОВРА
Alexov Diána NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

73

Krauszné Vukajlovics 
Melinda

NHKE LÓRÉV 60

Krausz Márkó NHKE LÓRÉV 49
Начелник села:
Bogdán György Независни кандидат

86

ПОМАЗ
Mihli Péter Anton NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

27

Jäger Zorica NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

26

Bogdán Péter NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

37

СРПСКИ КОВИН
Vég Bálintné NHKE LÓRÉV 10 
Felhalminé Radivoj 
Perszida

NHKE LÓRÉV 7 

Osztoics Jánosné NHKE LÓRÉV 8
БАТА

Radován Milán NHKE LÓRÉV 31 
Radován György NHKE LÓRÉV 41 
Igmándi Zorán NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

49

СЕНТАНДРЕЈА
Sztankovics Nándor SZERB KLUB 16
Vukovits Koszta SZERB KLUB 21
Margaritovits Milenkó SZERB KLUB 19

ЧИП
Osztoics Péter NHKE LÓRÉV 32
Básits Branka NHKE LÓRÉV 30
Vörös Latinka NHKE LÓRÉV 28

Име и презиме Назив удружења
Број

гласо-
ва

ТУКУЉА
Gajárszky Istvánné Српски форум 38
Szusics Péterné Српски форум 66
Székelyné Pejovic Zora Српски форум 66
Cseperkáló István Српски форум 56

МЕДИНА
Szokics Mitó PBSZE 17
Szokics Elekné PBSZE 17
Szokics Pájó PBSZE 19

СРПСКЕ НАРОДНОСНЕ 
САМОУПРАВЕ У КВАРТОВИМА 

Име и презиме Назив удружења
Број

гласо-
ва

I КВАРТ
Kelemen Alexandra Српски форум 2
Becseics Dusánka Српски форум 2
Krkeljics Mirkó Mitár Српски форум 2

II КВАРТ
Dr. Ember Tibor NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

 5

Vukajlovics Mileva NHKE LÓRÉV 8
Dr. Lásztity Jovánka NHKE LÓRÉV 8

III КВАРТ
Dr. Lásztity Radomir Српски форум  8
Dujmov Milán Српски форум 7
Dr. Lásztity Nikola Српски форум 7

IV КВАРТ
Tragor Mirjana Српски форум 12 
Csolics Sándorné Српски форум  8 
Csolics Zorán Српски форум 10

V КВАРТ
Gyurity Milán NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

 9

Krzman Sztojánka Српски форум 10 
Vukovits Dusán Српски форум 10

Име и презиме Назив удружења
Број

гласо-
ва

VI КВАРТ
Stankovic Natália NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

7 

László Tamás Benedekné Српски форум 8
Neményi Milica NHKE LÓRÉV 8

VII КВАРТ
Kotorcevic Julianna Српски форум 9
Dujmov Dragomir Српски форум 9
Lásztity Alexandra Српски форум 8

VIII КВАРТ
Szabóné Fazekas Julianna Српски форум  8
Szabó Alexandra Српски форум 10
Szabó János Српски форум  9

IX КВАРТ
Rusz Márk Milán Српски форум 18
Siskovity Éva Српски форум 20
Siskovity Nevena Српски форум 18

X КВАРТ
Szabó Bogdán Árpád Српски форум 2 
Dokic Sanja Српски форум 4
Berecz Tímea Zsuzsanna Српски форум 2

XI КВАРТ
Lasztity Mária Српски форум 10
Becseics Péter Српски форум 14
Lasztity György Српски форум 8

XII КВАРТ
Dr. Lásztity Borivoj Српски форум 8
Dr. Lásztityné Dr. Kiss 
Anna

Српски форум 7 

Dr. Lásztity Dömötör Српски форум 7 
XIII КВАРТ

Dragojlovits Adriána 
Jadranka

NHKE LÓRÉV 11 

Gyurity Diana NHKE LÓRÉV 14
Vidiczki Iván Српски форум 11

XIV КВАРТ
Markovné Szusics Xénia 
Mária

Српски форум 17

Lásztity Péter Српски форум 14
Mandics György Српски форум 14

XV КВАРТ
Belics Zorán Српски форум 8
Pavuk Ferenc Iván Српски форум 8
Karsai András Mihály Српски форум 10

XVI КВАРТ
Szávity Krisztina Српски форум 7
Szávity Miklós Tamás Српски форум 7
Höning Alexander Buda Српски форум 3

XVIII КВАРТ
Dimity Boriszláv Српски форум 35
Dimity Gábor Borisz Српски форум 29
Dimity Antalné Српски форум 33 

XIX КВАРТ
Rusz Boriszláv NHKE LÓRÉV-PBSZE-

SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

8

Rusz Igor Dusán NHKE LÓRÉV-PBSZE-
SRPSKI FORUM-Szegedi 
Szerbek-SZERB KLUB

8

Skenderija Dejan Српски форум 8

Прикупио и приредио: Драган Јаковљевић
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МОЗАИК

Калашки Фолк фест

Светковина српског фолклора у Мађарској
„Ф олк фест” у Калазу сваке го-

дине је саставни део мани-
фестације „Месец српске 

културе”, коју организује Културни и 
документациони центар Срба у Ма-
ђарској. Ипак, овогодишњи „Фолк-
фест” је био нешто другачији од 
претходних. Осим наступа културно-
уметничких друштава, гости који су 
посетили ову манифестацију имали 
су прилику да погледају и рукотво-
рине које припадају старим српским 
занатима и вештинама, као што су 
ткање и вез.

Према речима Кристифора Брца-
на, руководиоца КУД-а „Банат” из Де-

ске, вредне ткаље и везиље које раде 
у народној радионици овог друштва, 
одлучиле су да изложе оригинале и 
копије кошуља, ћилима и столњака. У 
исто време је било организовано при-
казивање српских народних ношњи у 
Мађарској.

Програм културно-уметничких 
друштава отворили су најмлађи 
чланови КУД-а „Опанке” из Помаза 

под руководством Анице Шошић-
Крунић. Малишани су приказали 
„Влашке игре”, а њихови старији 
другови су извели кореографију 
„Крајиште”.

Чланови КУД-а „Табан” под руко-
водством Душана Вуковића, који ове 
године слави двадесет година рада, 
извели су током вечери кореографи-
ју „Кобишница”, коју је поставила 
Славица Михајловић. Нешто касније 
приказали су и кореографију „Шоп-
ске игре”, Драгомира Вуковића.

КУД „Весели Сантовчани”, под ру-
ководством Евице Чатић-Козић и уз 
пратњу Страхиње Рашића, извео је 
кореографију „Шумадија”, и то у 
оригиналним ношњама из Сантова. 
Исте играче имали смо прилику да 
видимо и у „Лесковачким играма”.

КУД „Рузмарин” из Чобанца пред-
ставио се кореографијом „Буњевач-
ких игара”, а затим и „Влашких ига-
ра”. Најстарије и најтрофејније срп-
ско културно-уметничко друштво у 
Мађарској, КУД „Банат” из Деске, 
овога пута публици је представио 
кореографију „Босилеградско кра-
јиште”.

Р. Х.

Овогодишњој калашкој манифестацији је, уз 
наступе културно-уметничких друштава, 

етно обележје дала и изложба ручних радова 
дешчанских ткаља и везиља

ЗАХВАЛНИЦЕ 
ЗА УЧЕСНИКЕ

На самој завршници приредбе, 
на позорницу су изашли Петар 
Крунић у име Српске народносне 
самоуправе у Калазу и Милан Ђу-
рић, директор Културног и доку-
ментационог центра у Мађарској, 
који су поздравили учеснике фе-
стивала и уручили им захвалнице. 
Свечаност и дружење настављени 
су у сали калашког Дома културе, 
где је приређена игранка, уз му-
зичку пратњу „Фолкестра” из Чо-
банца и уз звуке хармонике Ивана 
Њарија и Слободана Вертетића. 

Поводом јубиларне 20. 
годишњице пријатељства 

и сарадње, просветари 
Српске основне школе из 

Батање у Мађарској и 
ОШ „Јован Грчић 

Миленко” из Беочина у 
Србији, провели су три 

дана у дружењу и 
креирању нових облика 

сарадње

С воје колеге из Беочина, Батањци 
су угостили у јуну месецу, а ове 
јесени је био ред да гостоприм-

ство буде узвраћено.
Наставници из Беочина су побрати-

ме из Мађарске дочекали у просто-
ријама школе, где је био одржан јав-
ни час ученика и наставника поводом 
стогодишњице од почетка Првог 
светског рата. Након тога посетили су 

српску цркву Василија 
Острошког у Беочину, а дру-
жење наставили у винарији 
„Шијачки” у Баноштору, где 
су дегустирали вина са фру-
шкогорских падина.

Из срца Фрушке горе, на-
редног дана, кренули су уз 
Дунав, до Смедерева. Сме-
деревску тврђаву подигао је 
српски деспот Ђурађ Бран-
ковић 1430. године, на ушћу 
реке Језаве у Дунав и она 
представља последње вели-
ко остварење српске војне 
архитектуре.

Пут је Батањце даље во-
дио ка једном од најзначај-
нијих археолошких локали-
тета у Србији, Виминацијуму. Римски 
војни логор и град који је настао у I 
веку и трајао до почетка VII века, је-
дан је од најзначајнијих легијских ло-
гора на Дунаву. Извесно време био је 

главни град римске провинције Горња 
Мезија, која се простирала на већем 
делу Србије, северне Македоније и 
северозападу Бугарске.

Педагози су погледали Маузолеј, 
мрачним ходницима се спуштали у 
фрескама осликане гробнице, оби-
шли Терме, које су биле значајно 
место у животу римских грађана, 
простор за опуштање, лечења и хи-
гијену, али и за дружење. Уживали 
су седећи у Амфитеатру који је не 
тако давно изронио из костолачке 
равнице, као и у Римској вили, чији 
је Атријум многе оставио без даха. 
Најзад, нашли су се у друшву Вике, 

скелета најстаријег пронађеног ма-
мута у Европи.

Пут су наставили ка манастиру Ту-
мане, задужбини Милоша Обилића, 
зиданог уочи Косовског боја у срп-
ско-византијском стилу.

Три дана су брзо пролетела у до-
бром расположењу, дружењу и оби-
ласцима прелепих крајева Србије. 
Склопљена су нова и учвршћена ста-
ра пријатељства, размењена искуства 
и рођене нове идеје. Сви учесници би-
ли су истог мишљења: овај мост при-
јатељства још дуго ће спајати две ва-
спитно-образовне институције.

С. Ђ.

Просветари из Батање боравили у Србији

Креативно друговање са колегама из Беочина

ОБИШЛИ СИМБОЛЕ ДОЊЕГ ПОДУНАВЉА
Наставници из Батање и Беочина обишли су Голубац, а затим и Лепен-

ски вир, једно од најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких 
налазишта, на десној обали Дунава, у Ђердапској клисури. При повратку 
су имали прилике да се диве Голубачкој тврђави, препознатљивом сим-
болу доњег Подунавља. Утврђење је подигнуто на стрмим литицама сте-
на, на самом уласку у Ђердапску клисуру.
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КУЛТУРА

ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА 
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (3)

В рста драмског стваралаштва које је 
плод Шекспировог рада назива се ели-
забетанска драма а позориште тог 

времена елизабетанско позориште, по краљи-
ци Елизабети I, чија је владавина оставила 
снажан печат у енглеској историји. Шекспир је 
створио многа драмска дела која се и данас 
изводе на свим светским сценама, уз популар-
ност можда и већу од оне коју су имали у вре-
ме свог настајања и првобитних извођења. На-
спрам средњовековних драматизација које су 
подразумевале стереотипне ликове, Шекспир 
у своје драме уводи ликове „чувених личности 
које су починиле разне злочине свесно излазе-
ћи из оквира тих система… У том мноштву 
срећемо грамзиве краљеве-освајаче попут Та-
мерлана, слабе, дегенерисане краљеве попут 
Едварда II, Ричарда II, Џона, Хенрија IV, Хенрија 
VI, који се бојажљиво заклањају иза врховне 
власти коју више не умеју да бране…”

Шекспирово драмско казивање представља 
„неублажено и савршено приказивање живота 
онаквог какав јесте, са свим својим свирепо-
стима, гадостима и нискостима, са свим својим 
узвишеним и животињским нагонима, – свега 
оног што куља из људске природе приказане 
стилом који је час обичан до баналности, час 
поетичан до лиризма, а увек независан од било 
каквих правила, неповезан, неумерен али неу-
поредиво снажан, стилом који је крик ватрене 
и уздрхтале страсти и који је кадар да њоме 
испуни душу.”

Прва едиција Шекспирових сабраних дела 
штампана је у Лондону већ 1623. године. Сва 
Шекспирова делу су преведена на српски језик 
и као сабрана дела први пут објављена 1963. го-
дине (Култура, Београд).

Шекспирово доба није чувено само по по-
новном узлету драмског стваралаштва, након 
вишевековног затишја изазваног доминацијом 
црквене организације и њеним негативним од-
носом према позоришту. То је и време обнове 
такозваног народног позоришта, позоришног 
организовања и снажења позоришног живота у 
целости. Иако се на игре бројних путујућих 
дружина међу пуританским делом становни-
штва Енглеске гледало и даље са осудом, као 
на појаву која „шири неморал”, ипак, у повољ-
ној економској и политичкој клими владавине 
Елизабете I, број оних који су у позоришту на-
лазили задовољство и забаву био је у сталном 
порасту. (…)

Проф. др Драган Никодијевић,
театролог

Само је један кутак свемира који сигурно 
можете променити, а то сте ви сами.

Олдус Хаксли


Реч „сутра” измишљена је за неодлучне 
људе и за децу.

Иван Тургењев


Промени самог себе! Ако желиш да видиш 
промену у свету, ти мораш постати та про-
мена.

Махатма Ганди


Човек заборавља своје порекло, али приро-
да никада.

Пауло Kоељо

СВЕТИОНИК

ТЕАТАР

Књижевна сусретања

Врање ушетало у Пешту и Калаз
Председник Књижевне заједнице „Борисав 

Станковић” из Врања боравио је у Будимпешти 
на позив Петра Милошевића, добитника 

награде ове заједнице

У просторијама Српског 
културног центра у Бу-
димпешти, у оквиру 

Месеца српске културе у 
Мађарској, недавно је госто-
вао песник Мирослав Цера 
Михаиловић, председник 
Књижевне заједнице „Бори-
сав Станковић” из Врања. 
Присутне је поздравио Ми-
лан Ђурић, директор 
КДЦСМ-а, а разговор је са 
представником врањских 
књижевника водио Петар 
Милошевић, књижевник из 
Будимпеште.

Управо је Милошевић од 
споменуте организације пре 

неколико месец добио награду „Бо-
рисав Станковић”, за роман „Тиња Ка-
лаз”, тако да је после Врања ово био 
њихов други сусрет за кратко време.

Како смо сазнали од Михаиловића, 
Књижевна заједница из Врања бави 
се издаваштвом и сваке године при-
ређује књижевне манифестације 
„Борина недеља” и „Јустонове благо-
вести”. Поред споменуте награде, ова 
литерарна заједница за изузетан до-
принос српској књижевности и него-
вање вредности дела Борисава Стан-
ковића додељује и Повељу „Борисав 
Станковић”, као и „Мајсторско пи-
смо-мајстору књижевног заната”.

Од представника књижевника из 
Врања сазнали смо многе детаље из 
прошлости, али и новости о сада-
шњим културним и литерарним при-
ликама у граду на југу Србије. Чули 
смо многе занимљиве појединости о 
познатим личностима које је изне-
дрило Врање. Д. Д.

Традиционална манифестација на југу Мађарске

Сегединска јесен у бојама српске културе
Дани српске културе свечано су отворени у Дому 

народности, представљањем изложбе фотографија 
о српским православним храмовима у Поморишју и 

предавањем Милана и Драгомира Дујмова. 
Манифестацију заједнички организују Сегединска 
српска заједница и Самоуправа Срба у овом граду

Н акон поздравних речи Боривоја 
Руса, председника Сегединске 
српске заједнице, поставку 

изложених фотографија је предста-
вио њихов аутор Борис Бекић, који је 
већ неколико година уназад гост 
„Дана српске културе”. И овом прили-
ком, публика се могла уверити у 
бројне сегменте, који обичном прола-
знику промакну. Борис Бекић је упра-
во те драгоцене детаље вешто овеко-
вечио својим фото-апаратом. Архи-
тектонске и уметничке вредности цр-
кава, изнутра и споља, вешто су сли-
кане, са несебичном љубављу фото-

графа према светињама и културно-
историјским споменицима српског 
народа.

Срби у Мађарској су монографи-
јом „Листа свештеника Српске право-
славне епархије Будимске”, аутора 
Милана Дујмова, постали богатији за 
још једно драгоцено издање. Као што 
смо већ више пута писали у СНН-у, 
овај историчар је својим научним ра-
дом обухватио велики број свеште-
ника Будимске епархије, од којих су 
поједини служили и у Сегедину. Књи-
га садржи својеврсне инвентаре, за-
писе, белешке о Србима у Сегедину и 

представља изузетно вредно издање, 
које и данас служи као основ за ис-
траживања прошлости сегединских 
Срба. Милан Дујмов је подсетио да је 
и у Сегедину, у оквиру пројекта под 
окриљем Српског института при 
ССМ-у, извршена научна обрада и 
фотографисање надгробних споме-

ника – епитафа, који се на-
лазе на сегединском срп-
ском православном гробљу.

Уследио је историјско-
књижевни преглед Драгоми-
ра Дујмова, који је публици 
представио своје најновије 
издање „Време месечарења”. 
Ради се о књизи која садржи 
33 поглавља у којима су из-
нета судбинска догађања, 
везана за Први светски рат и 
два града: Бају и Печуј. Дра-
гомир Дујмов је веома на-
дахнуто и духовито говорио 
о историјским временима, 
еуфорији српског народа и 
текстовима који су изашли у 
часопису „Барањски гла-
сник”. Аутор је открио да је 
био је у дилеми како да за-
врши своју књигу. Управо та-
да стигао је предлог снима-
теља Ђорђа Шибалина да 
напише пропратни текст за 
документарни филм који се 
базира на фотографијама 

снимљеним у Вемену.
– Вемен је прави завршетак за мој 

роман, пошто је он симбол нашег не-
стајања у Барањи – нагласио је Дра-
гомир Дујмов.

У наставку вечери, публика и пре-
давачи још су дуго разговарали о 
прохујалим временима и српским 
личностима, а двочасовно књижевно-
историјско дружење привео је крају 
Боривој Рус. Он је присутне упознао 
са наредним програмима Дана срп-
ске културе у Сегедину, који ће ове 
године трајати до 15. новембра.

П. М.

Мирослав Цера Михаиловић
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
18. октобра 1692. – Постављен је камен 

темељац Петроварадинске тврђаве код Но-
вог Сада, која је постала једно од најзначај-
нијих аустријских стратешких утврђења у 
борби против Турака.

18. октобра 1842. – Рођен је српски по-
литичар, економиста и историчар Чедомиљ 
Мијатовић, члан Српске краљевске акаде-
мије, утемељивач Народне банке Србије.

19. октобра 1918. – У 
Загребу је у Првом 
светском рату Народно 
веће Срба, Хрвата и 
Словенаца донело Де-
кларацију о уједињењу 
свих Јужних Словена у 
једну државу.

19. октобра 1932. – У 
Београду је отворен Ко-
ларчев народни универ-
зитет, задужбина Илије 
Милосављевића Колар-
ца.

20. октобра 1944. – 
Снаге партизанских је-
диница и руске војске, 
заузеле су Београд, 
ослободивши га од четворогодишње немач-
ке окупације.

21. октобра 1941. – Немци су у Крагујев-
цу у Другом светском рату стрељали више 
од 7000 цивила, међу којима и ученике кра-
гујевачке Гимназије.

21. октобра 1991. – На основу одлуке 
Председништва СФР Југославије, јединице 
Југословенске народне армије напустиле су 
Словенију.

22. октобра 1811. – Рођен је мађарски 
композитор Ференц Лист, легендарни пија-
нистички виртуоз који је изградио модерну 

клавирску технику и дао клавиру снагу ор-
кестра.

22. октобра 1887. – Уреду за патенте у 
Њујорку Никола Тесла пријавио је шест про-
налазака, међу којима и вишефазну наизме-
ничну струју. Изуме је 1888. откупила фирма 
„Вестингхаус” и њихову примену приказала 
на светској изложби у Чикагу 1893.

22. октобра 1912. – Трећа српска армија 
генерала Божидара Јанковића потукла је у 
Првом балканском рату турске снаге и 
ослободила Приштину.

22. октобра 2000. – 
Посмртни остаци једног 
од највећих српских пе-
сника Јована Дучића 
пренети су 57 година на-
кон његове смрти из 
америчког места Либер-
твил и сахрањени у род-
ном граду Требињу у 
Републици Српској.

23. октобра 1789. – 
Рођен је српски новинар 
и публициста Димитрије 
Давидовић, аутор првог 
устава у модерној срп-
ској историји познатог 
под именом Сретењски 
устав (1835). Покренуо је 

и уређивао „Новине сербске” (1813-22) у Бечу.
23. октобра 1912. – Почела је битка код 

Куманова у Првом балканском рату, у којој 
је српска војска нанела тежак пораз тур-
ским трупама.

23. октобра 1944. – Совјетска Црвена ар-
мија ушла је у Другом светском рату у Ма-
ђарску.

23. октобра 1956. – Уличним демонстра-
цијама студената и радника у Мађарској је 
почела антикомунистичка побуна, коју су 
совјетске трупе угушиле у крви 4. новембра 
1956. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. 06 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu

Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

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

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

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

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

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

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

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

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

Јован Дучић

У последњим, неорганизованим 
пописима, махом спровођеним 
за потребе истраживања, ши-

ром Балкана једва да је регистрова-
но неколико десетина хиљада Цинца-
ра. Према последњем попису у Маке-
донији, на пример, као Власи изјасни-
ло се једва 8000 лица, а толико их је 
пре рата живело само у Kрушеву.

Било је међу Цинцарима и таквих 
који су, уочивши неумитно раслојава-
ње својег рода, покушали да ток 
историје окрену у другом смеру. Би-
тољски студент медицине Георгије 
Kонстантин Рожа је у време неслуће-
ног узлета трговачких фамилија Си-
на, Думба, Тирка, Пангас, Стурнара и 
других, у Пешти 1808. године написао 
књижицу с намером да научно дока-
же посебност Цинцара. Он је при том 
починио неопростиву грешку. У својој 
маленој брошури под насловом „Ис-
траживања о Романима или такозва-
ним Власима који живе с оне стране 
Дунава” (штампаној на грчком и не-
мачком језику) тврдио да су Румуни 
и Цинцари једна те иста етничка за-
једница.

Својим делом Рожа је на Цинцаре 
скренуо пажњу европске јавности, 
али које вајде од тога кад је Румуни-
ма дао изворне аргументе за њихову 
стару тврдњу да су Цинцари заправо 
Власи Аромуни, односно Румуни. Ро-
жа ће још бити упамћен и спомињан 
као зачетник цинцарског национали-
зма.

И Рожин највернији следбеник, 
Михаил Бојаџи, Москопољац, рођен у 
Бечу, није се, на плану буђења цин-

царске самосвести, нарочито просла-
вио. Његови сународници памтиће га 
по „Граматици романског или маке-
донско-влашког језика”, односно по 
дидактичним причицама за децу и 

омладину, писаним на цинцарском 
језику. Његов рад на цинцарској гра-
матици дочекан је на нож, а најже-
шћи критичар био је грчки академик 
у Букурешту Неофит Дука.

Студиознији приступ цинцарској 
архиви, међутим, упућује на другачи-
ји закључак. Цинцари јесу потезали 
питање своје аутономије на Балкану, 
али су у томе из разноразних разлога 
осујећивани. У Румунији су средином 
1860. године Цинцари Димитри Kоза-
кович, Зису Сидери, Михаили Никле-
ску и браћа Гога формирали Удруже-
ње за културу Цинцара. Оно је било 
кратког века, јер је Екуменска патри-
јаршија у Kонстантинопољу устала 
против сваког устоличења организа-
ције која би била заговорник буђења 
националне свести код Цинцара.

Пре него што је замрла свака ак-
тивност тог удружења Цинцара, је-
дан његов проглас дошао је у руке 
Цинцарина Димитра Атанасескуа, 
кројача из села Трнова крај Битоља у 
Македонији. Понесен позивом учених 
глава из Букурешта, шнајдер затвара 
радњу и одлази да на лицу места 
упозна те људе и сам учини нешто на 
плану националног просвећивања 
својих сународника.

Kолико је био упоран показује чи-
њеница да је три године касније био 
оснивач прве цинцарске школе у Ма-
кедонији. Под старе дане је Димитри 
завршио лицеј „Матеј Басараб”, а за-
тим је уз помоћ Димитрија Болинти-
неануа, тадашњег министра образо-
вања Румуније, издејствовао декрет 
и 16. августа 1864. године визирана је 
дозвола за отварање прве цинцарске 
школе у Македонији. 

Студент медицине Георгије Kонстантин Рожа, родом 
из Битоља, је у време неслућеног узлета трговачких 

фамилија Сина, Думба, Тирка, Пангас, Стурнара и 
других, у Пешти 1808. године написао књигу с 

намером да научно докаже посебност Цинцара. Он 
је при том починио неопростиву грешку.

Цинцари – народ који ишчезава (16)

Истраживање пештанског студента Роже
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КОНКУРС

животни стил

Редакција Српских недељних новина расписује традиционални

КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ 
„МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”

– за најбољу необјављену кратку причу на српском језику –
Књижевни конкурс је једна од сталних акција којима уредништво Српских 
недељних новина настоји да читаоце у Мађарској, али и ван ње, мотивише 

да кроз писано изражавање негују српски језик и својим делима 
обогаћују књижевност која настаје на њему

П раво учешћа на конкурсу имају аутори који ства-
рају на српском језику, без обзира на држављан-
ство и место становања. Један аутор може по-

слати највише једну причу, дужине до 2700 словних 
знакова (компјутерских карактера).

Радови треба да буду потписани шифром, а податке 
о себи (краћа биографија, поштанска и електронска 
адреса, број телефона) аутори достављају у посебном 
коверту, који заједно са ковертом у коме се налази 
прича, шаљу као једну пошиљку.

Конкурс није тематски одређен.
Причу треба послати у три одштампана примерка, 

на адресу:

SZERB ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
SZERB HETILAP (за књижевни конкурс)

FALK MIKSA U. 3.
1055 BUDAPEST

Пристигле радове оцењиваће стручни жири, а у кон-
куренцију за награду ући ће приче које у редакцију 

Српских недељних новина стигну до 8. децембра 2014. 
године.

Жири ће одлуку донети до 15. јануара 2015. године и 
објавити је у следећим медијима: штампано и онлајн 
издање Српских недељних новина, интернет страница 
РТС-а (подсајт за дијаспору) и сајт „Конкурси региона”.

Осим што информишу своје читаоце путем штампаног 
и интернет издања (www.snnovine.com), Српске недељне 
новине, чији је издавач Самоуправа Срба у Мађарској, као 
једино штампано гласило Срба у Мађарској делују и на 
едукативном и ширем културном и друштвеном плану. 
Конкурс „Милован Видаковић” је, уз Радионицу креатив-
ног писања, једна од сталних акција којима уредништво 
овог листа настоји да своје читаоце у Мађарској, али и ван 
ње, мотивише да кроз писано изражавање у одређеним 
књижевним формама, негују српски језик и својим дели-
ма обогаћују књижевност која настаје на њему.

Детаљније информације о књижевном конкурсу за-
интересовани могу добити путем имејл адресе: 
nedeljnenovine@gmail.com 

Милован Вида-
ковић (Неменику-
ће, 1780 – Пешта, 
1841) сматра се за-
четником српског 
романа. Био је је-
дан од најчитани-
јих српских писаца 

свога времена. Детињство је провео 
на селу, без школе, чувајући овце и 
козе. Једини духовни утицај на њега 
имала је епска народна традиција.

Гимназију је завршавао у Сегеди-
ну, Темишвару и Новом Саду, а фило-
зофију у Сегедину и Кежмарку, где 
је уписао и студије права. За време 
читавог школовања Видаковић се из-
државао подучавајући млађе ђаке. 
Научио је латински, немачки, мађар-
ски и делимично француски језик.

У јесен 1817. године постављен је 
за професора Српске гимназије у 
Новом Саду, али је због једне афе-
ре отпуштен 1824. Од тада је радио 
као приватни учитељ у Темишвару, 
Сремским Карловцима и Пешти. Че-
сто је био у беспарици, а последње 
године живота провео је у Пешти. 
Код њега су становали многи срп-
ски ђаци који су се у то време шко-
ловали у мађарској престоници.

Сахрањен је на српском гробљу 
у Пешти, а надгробни споменик му 
је о свом трошку подигла Матица 
српска.

Д ве жене у „борби” за истог му-
шкарца, вечна је и никад довољ-
но „опевана” тема, јер се време-

на мењају, а суштина остаје иста. „Ни-
једна жена није довољно добра за 
мог сина и нећу да се његова мајка 
меша у мој брак” – полазне су основе 
већине свекрва и снајки. Због чега је 
нетрпељивост често име ових релаци-
ја, да ли је могуће да се ублажи и го-
воримо ли ту о класичном „инстинкту 
женске борбе”, открила је психотера-
пеуткиња др Владана Милићевић:

– Данас, када парови углавном 
живе сами, па се са родитељима ви-
ђају на ретким породичним ручкови-

ма, мање је „повода” за несугласице 
међу супругама и мајкама мушкара-
ца – каже Владана. – Међутим, не 
значи да их нема, у шта се уверим 
сваки пут када ми савет затражи 
млада жена, која дође у ординацију 
са „тешким” сузама или љута као рис. 
То значи да је у већ озбиљном про-

блему и да су се њене фрустрације 
прилично дуго гомилале.

Неспоразуми међу њима могу да 
се створе још пре него што се вољени 
син ожени. Мајка, објашњава психо-
терапеут, жели најбоље за мезимца, 
али је њена љубав често слепа, па све 
синовљеве квалитете предимензио-

нира, а мане превиди. Чак и 
када су неки недостаци пре-
више уочљиви, оправда их у 
стилу – „одрашће, промени-
ће се”. Размишљајући и де-
лујући у том правцу, ниједна 
није дорасла њеном дечаку, 
а поготово „под лупу” ста-
вља девојку коју син пред-
ставља као потенцијалну 
жену.

– Већ ту крећу озбиљне 
замерке. Мајка сину суптил-
но пребацује да може и бо-
љу да пронађе, не свиђа јој 
се што је она превише сло-
бодна или стидљива, скреће 
му пажњу да није много 
вредна или да јој породица 
није на добром гласу. Ако 
буде довољно упорна, све те 

информације ће наћи пут до његовог 
мозга, помутиће му ум и унети сум-
њу да ли је мајка, која му логично 
жели само најбоље, у праву – обја-
шњава Владана.

Ситуација постаје драматичнија 
када та девојка постане његова су-
пруга, па мајка не може да се суздр-
жи у опаскама и више не „звоца” са-
мо сину, него се директно обраћа 
снајки. Још ако су под истим кровом, 
кувају ручак за истим шпоретом, ку-
пају се у истом купатилу, перу веш у 
истој машини… Пакао није искључен.

Мајка једноставно не може да при-
хвати да више није једина жена у ње-
говом животу и да се сада неко други 
брине о њеном дечаку. Зато често не-
свесно наставља да се понаша као да 
је он још мали и има потребу да га чу-
ва, верујући да она то ради најбоље. 
Ствари се не стишавају ни када „дете” 
добије дете, јер тада жели да га ва-
спита баш као што је она одгајила 
свог паметног сина – „преводи” могу-
ћи сценарио психотерапеут.

– Нису све снајке, а ни све свекрве 
исте, али већина данашњих жена же-
ли да буде главна у кући. Зато реагу-
ју када им, чак и када знају да су са-
вети добронамерни, свекрве кажу 
како би требало да усреће мужа и 
васпитају децу. Тако оне стичу ути-
сак да су мајке манипулаторке, које 
ће све учинити да се изборе за љубав 
сина – каже наша саговорница, обја-
шњавајући да овај однос често пре-
раста у отворен сукоб, у којем је том 
сину и мужу тешко да стане на било 
чију страну. 

Однос снајке и свекрве вероватно има статус 
најкомпликованијег у породици. Док девојка не 

трпи да јој се неко меша у везу, мајка тешко 
прихвата да више није најважнија жена 

свом „милом дечаку”

Породични разговори

Није лако бити снајка, али ни свекрва
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невен

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ Свако се од вас бар једном обрео 
у „Гедеру” („Gödör”), „Акваријуму” 
(„Akvá rium”), на броду „А38” или на 
„Корвинтету” („Corvintető”). Вест 
која нам управо стиже из локалних 
медија говори да ће ова понуда 
ускоро бити богатија за још једно 
место. Наиме, за децембар месец 
најављено је отварање новог атрак-
тивног простора, које ће носити име 
нашег најпознатијег научника – Те-
сле. Клуб „Тесла” заправо већ ради, 
али је функционисао као простор на 
отвореном, под ведрим небом. Ве-
лико и значајно побољшање овог 
клуба биће нови концертни простор, 
који ће моћи да прими око осам 
стотина посетилаца. Нова опрема 
омогућиће свакодневно мењање ин-

сталација и амбијента у зависности 
од актуелног програма.

Предвиђено је да се младима по-
нуди мултифункционални простор 
који ће задовољити глад многих за 
другачијим, узбудљивим изласком.

– Верујемо да ће наш простор ма-
ло „раздрмати” будимпештански 
ноћни живот – изјављују организато-
ри.

Клуб се налази у Казинци улици и 
настао је у просторијама Електро-
техничког музеја, односно у трафо 
станици. Главна циљна група је актив-
на, знатижељна омладина, која све-
сно „конзумира културу”. Управо овој 
публици клуб нуди добар провод уз 
одличан квалитет.

Свирке, журке и програми под 
отвореним небом су били 
нека врста теста. Организа-
тори су желели да доведу 
до савршенства озвучење и 
светлосне ефекте, као и да 
провере на који начин би 
могли да изолују буку, то 
јест да житељима улице 
обезбеде колико-толико 
миран сан.

Простор ће бити отворен 
у две етапе. Прво ће на кори-
шћење бити предат други 
спрат, који ће имати култур-
ну мисију (организовање 
представа, плесни студио и 
друго).

Организатори поручују да 
су отворени за организовање 
жанровски и тематски ра-
зличитих свирки и концера-
та, а најчешће ће у овом клу-
бу моћи да се ужива уз 
електронску музику.

КЛУБ „ТЕСЛА”

Нови вишенаменски 
простор

Сваки град, било која туристичка 
дестинација, има своја „ин” места. 
Она се брзо и лако проналазе, будући 
да до њих води добар глас, или фла-
јери које вам деле на улици. Будим-
пешта у томе није изузетак, уз ту зна-
чајну разлику да у овом граду посто-
ји и СНН, који своје читаоце повреме-
но обавештава и о велеградском ноћ-
ном животу.

Матурска екскурзија у Праг

Град са стотину торњева и мноштвом архитектонских стилова
П раг, чешка престоница 

је чекала на нас. Ују-
тру рано, предвођени 

Ксенијом Сушић-Марков, за-
меницом директорке и про-
фесоркама: Ђенђвер Бра-
шњо и Изабелом Борза, кре-
нули смо ка нашем циљу. Био 
је то дан који смо са нестр-
пљењем чекали, први дан на-
ше матурске екскурзије у 
12.а разреду.

Пут је био дуг до нашег 
првог одредишта, Чешког 
Крумлова. Град ме је подсе-
тио на Сентандреју, наше 
српско место у Мађарској. 
Подручје око града је брдо-
вито и пошумљено, а поглед 
са брда на Чешки Крумлов 
прелеп. Град је окружен ре-
ком Влтавом, која даје по-
себну драж градској архи-
тектури из XIV века.

После дугог и напорног 
пута сместили смо се у ма-
лом месту Буђевице, познатом по пи-
ву. Другог дана смо кренули у обила-
зак града. Ту се налази чувена пивара 
„Бадвајзер”. Док се фабриком ширио 
мирис јечма, сазнали смо како се 
прави добро пиво. Многи од нас су је-
два чекали да окусе чувено чешко 
пиће.

Након посете фабрици кренули 
смо даље, до нашег главног одреди-
шта, чешке престонице. Праг је глав-

ни и највећи град Чешке и налази се 
на реци Влтави. Град је због свог бо-
гатства познат под именом „Златни 
Праг”. То је један од најстаријих, нај-
већих и најлепших градова Средње 
Европе. Није претрпео разарања у 
Другом светском рату.

У шетњи градом приметила сам да 
Праг има разноврсну архитектуру, 
почев од готике, романике, па све до 
сецесије и кубизма. Праг има око 550 

торњева, па га често називају „гра-
дом стотину торњева”.

Мене је одушевио Карлов мост, ве-
лелепна камена структура која спаја 
две стране Прага, Стари град и Мали 
град. Мост је и тога дана врвео од љу-
ди, а целом својом дужином је укра-
шен статуама. Поред Карловог моста, 
дивног споменика културе и историје, 
Праг је познат и по Астрономском са-
ту. Чекали смо доста да би видели ка-

ко ради. Пролазили смо и 
кроз Јеврејску четврт, где 
смо видели јеврејско гробље, 
синагогу и чули историјске 
приче од нашег водича Зора-
на Илића. Најлепше и најпро-
метније место у Прагу јесу 
Староместске намести где 
смо се налазили пред повра-
так у наш хотел.

Један дан смо одвојили за 
Немачку и упутили се у Дре-
зден, који нас је оставио без 
даха. Дрезден је смештен у 
долини реке Елбе, недалеко 
од границе са Чешком. Због 
свог изузетног културно-
историјског значаја, познат је 
као „Фиренца на Елби”. Чувен 
је по својим грађевинама из 
доба барока. Имали смо до-
ста слободног времена, али 
смо се трудили да будемо 
заједно, као једна породица.

Препуни нових доживљаја, 
авантура и утисака, кренули 

смо ка Будимпешти. Тешко ће бити 
свима на крају школске године када 
се будемо растајали и одлазили свако 
својим путем. Полазак на нашу матур-
ску екскурзију ме је приморао да 
схватим, да смо сада матуранти и да 
ће ово бити наше поседње заједничко 
дружење. Наша матурска екскурзија 
ће свима остати дуго у сећању. Лепе 
успомене понећемо за цео живот.

Ивана Марић, 12.а

ДЕАК 17

Уметничка галерија 
за децу и омладину

Почетком октобра, у Деак Фе-
ренц улици број 17. отворен је нови 
културни центар, који има за циљ да 
представи широј публици младе и 
неафирмисане уметнике. Овај цен-
тар биће отворен за све оне који су 
жељни нових културних садржаја, 
па је стога овај простор свечано 
отворен изложбом радова младих 
уметника.

– Желимо да привучемо ученике 
у ове просторије како би надоме-
стили неке недостатке у савреме-
ном образовању – изјавио је заме-
ник градоначелника, господин Сен-
теш Тамаш. Простор од 537 ква-
дратних метара површине биће до-
вољан да се прикажу сва дела мла-
дих стваралаца.

Покровитељ овог простора је го-
спођа Анита Херцег, супруга пред-
седника Мађарске. У читав пројекат 
је уложено око 80 милиона форинти, 
а за годишњи буџет је издвојено око 
37 милиона форинти.

На отварању је посетиоце дочека-
ла поставка „Наш је град”, која има за 
циљ да нас упозна са функционално-
шћу града, да прикаже корелацију 
природног и изграђеног амбијента са 
свим присутним адаптацијама. Уско-
ро ће моћи да се погледају дечији 
цртежи на тему „Птице и дрвеће на 
нашем месту становања”, као и фо-
то-изложба под називом „Види, немој 
само да гледаш”.

Катарина Весић-Вујаковић
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ИНФО СЕРВИС

мало смеха
Некада су доносиоце лоших вести убијали. Сада 

лоше вести убијају примаоце.

Плату примамо из два дела обећања: биће за 
три месеца и биће за шест месеци!

Јавност је добро информисана. Зна све што је 
непотребно.

Жене с великим грудима теже пливају у води, 
али боље кроз живот.

Вођиних слика нема на зидовима. Проверите да 
нису на поду!

Александар Чотрић

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

Телефон: +36 30 273 3399

ПОЗИВ СРПСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
И САМОУПРАВАМА

Позивамо вас да нам упутите своје предлоге 
потенцијалних добитника традиционалних признања 

Самоуправе Срба у Мађарској: Светосавске награде и 
Повеље „Сава Текелија” за 2015. годину.

Предлози се достављају писменим путем, на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској: Szerb Országos 

Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3, или на 
имејл: ssm@t-online.hu, односно путем факса:

06 1 331-5345; 06 1 269-0638.
Рок за предају предлога је 15. новембар 2014.

Самоуправа Срба у Мађарској

Сегединска месна српска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на 

манифестацију

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ

26. октобар 2014. – екскурзија у Чонград, родно место 
Милоша Црњанског

15. новембар 2014. – 16.00 ч. – Банатски сабор, Сеоски 
дом, Деска

Реализацију манифестације помогли су:
– Културни и документациони центар Срба у Мађарској

– Комисија за образовање, културу и спорт
сегединске Градске самоуправе

– Mинистарство културе и информисања
Републике Србије

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива
на своју нову представу

Бела Пинтер: 
„ГАД”
(Szutyok)

31. октобра, 1, 7. и 8. новембра 2014. од 19 ч.
Српски културни центар – сцена Српског позоришта

(1065 Budapest, VI Nagymező u. 49)
Играју:

Ирина – жена без детета, Марица Мандић
Бора – Иринин животни сапутник, Бранимир Ђорђев

Ружица – државно сироче, Зорица Јурковић
Анита – државно сироче, Катица Шокац

Чика Аксентија – пензионер из Цевоња, Јосо Маториц
Чика Паја – пензионер из Цевоња, Милан Рус

Бећко – калауз-кондуктер Тибор Ембер
Емица – супруга Бећкова, Катарина Павловић-Бачи

Професор – Јосо Маториц
Васпитачица – Катарина Павловић-Бачи

Јосо Гучић – Тома Принц
Сержо – Тибор Ембер

Полицајац – Тома Принц
Музика, превод и режија:

Милан Рус и Јосо Маториц
„Онај, кога помање воле, никада неће сазанти зашто га 
воле м́ање од осталих .́ Окривљује због тога неправду 
света и недостатак сензибилности код људи, иако је 

прави узрок неразвијеност његове сопствене емотивне 
интелигенције и због себичности и једноумља га обилазе 

људи. Боме – боме га обилазе и нерадо започињу 
разговор са њим. Невољен бити је паклено и мучно. 

Поглед му се заоштри, зубима шкргуће, стеже песнице… 
Тада је најопаснији. Он, који је мање вољен.”

Цена улазнице: 1000 фт
Све информације:

Евица Шишковић, уметнички секретар позоришта
Тел: 06 30 273 3399

Позив примаоцима Српских недељних новина

ЈАВИТЕ НАМ АКО ИМАТЕ 
ПРОБЛЕМА СА ДОСТАВОМ СНН-а

Молимо све примаоце Српских недељних новина да нас 
обавесте уколико су они, њихови рођаци, пријатељи или су-
седи променили адресу становања, а нису нам пријавили 
ову измену. Потребно је да то учине у најскорије време, ка-
ко бисмо СНН убудуће слали на њихове нове адресе.

Такође молимо и све оне којима, евентуално, пошта 
непотребно шаље по више примерака СНН-а, или им је 
познато да новине стижу на адресе наших преминулих 
сународника у њиховом окружењу, да нас обавесте о 
овим околностима.

Списак прималаца СНН-а у могућности смо да актуе-
лизујемо једино уколико од вас добијемо информације о 
насталим променама. Ове податке можете нам достави-
ти на имејл адресу: nedeljnenovine@gmail.com или на те-
лефон: 06 30 477 8233.

Уредништво

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ОКТОБАР 2014.

18.10. Вечерње – у 18.00 ч.
19.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
25.10. Вечерње – у 18.00 ч.
26.10. Св. Литургија – у 10.00 ч.
26.10. Вечерње – у 18.00 ч.
27.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Петка)
30.10. Вечерње – у 18.00 ч.
31.10. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Св. Лука)
29.06. Св. Литургија – у 10.00 ч

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 07.30 ЧАСОВА

АФОРИЗМИ
Свако је невин, све док му не изрекну пресуду у 

таблоиду.

Влада се прихватила најтежег посла. Бави се са-
ма собом.

Приштина је од Београда удаљена 350 киломе-
тара, али је све даље.

Противнику не дајемо ништа. Чак ни знакове 
живота.

Један човек убудуће може да обавља само јед-
ну функцију. Само премијер може да се меша у 
све послове.

Ко има вишка памети, нешто му фали.
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ПутоПис Записи са путовања по матици

Задивљени пред знаменитостима западне Србије
П утнике из Будимпеште и Сегеди-

на пут је водио ка Београду, где 
им се придружио стручни водич 

Поклоничке агенције Српске право-
славне цркве „Доброчинство”.

Прво заустављање групе било је у 
Тополи, у Карађорђевом граду. Путни-
ци су посетили Карађорђев конак (са-
да музеј Првог српског устанка) и Ка-
рађорђеву цркву. У музеју се могу по-
гледати предмети с почетка деветнае-
стог века, макете кућа у којима се жи-
вело, нека од оружја тога времена и 
други интересанти експонати. Поред 
Карађорђевог конака и Карађорђеве 
цркве, у истом дворишту се налази во-
ждов велики бронзани споменик, који 
је рад вајара Петра Павличинија.

Брдом Опленац, изнад Тополе, до-
минира монументална црква Светог 
Ђорђа, задужбина краља Петра I Ка-
рађорђевића. У црквеној крипти-мау-
золеју сахрањени су чланови дина-
стије Карађорђевић. У приземљу се 
налазе два саркофага: Петра I Кара-
ђорђевића и Ђорђа Петровића – Ка-
рађорђа, оснивача ове владарске ди-
настије.

За време боравка у Тополи треба 
свакако погледати и најмлађи споме-
ник у том градићу – бели камени крст, 
висок пет метара и тежак осам тона, 
подигнут на месту некадашње војне 
болнице из Првог светског рата. Спо-
меник се налази у дворишту Дома 
здравља „Свети Ђорђе”, на улазу у То-
полу и видљив је са магистралног пута 
Београд – Крагујевац. Ту је била сме-
штена својеврсна болница у коју су до-
ношени рањеници из Церске и Колу-
барске битке. Био је то прихватни цен-
тар за рањене, будући да је до најбли-
же болнице у Ваљеву требало путова-
ти два дана. Сто година касније, Топо-
ла, богата историјским знаменитости-
ма из периода Првог српског устанка, 
добила је споменик који обележава 
место где су лечени рањеници у Вели-
ком рату. Идеја о градњи потекла је од 
руског вајара Александра Јесинскиг, 
који је споменик израдио уз помоћ 
једног локалног вајара.

Посета Тополи окончана је обила-
ском Краљеве винарије, основане 1931. 
године, у време краља Александра Ка-
рађорђевића, који је тиме наставио по-
родичну традицију узгајања винове 
лозе на Опленцу.

Пошто су стигли на Златибор, пут-
ници су се сместили у Хотел „Чигота”. 
Услед непредвиђених проблема са ау-
тобусом, који је морао да се врати за 
Будимпешту, првобитно планирани 
програм путовања је морао да буде 
измењен.

Други дан боравка на овој планини 
путници су провели у шетњи околином 
и куповини чувеног златиборског кај-
мака, пршуте, меда и домаће ракије. У 
вечерњим часовима стигао је други 
аутобус из Будимпеште и група је кре-
нула даље. Трећи дан је започео посе-
том манастиру Милешева и цркви по-
свећеној Вазнесењу Христовом. Мана-
стир је задужбина краља Владислава, 
сина Стефана Првовенчаног и зидан је 

у рашком стилу у првој половини XIII 
века. Од тада (1235. године и пре) поти-
чу најлепше фреске, од којих изузетну 
уметничку и културно-историјску 
вредност имају, поред Белог анђела – 
свакако најпознатије фреске српских 
манастира, и портрети Светог Саве, 
Стефана Немање, краља Владислава, 
Стефана Првовенчаног и краља Радо-
слава, који се сматрају за најверније 
приказе стварних ликова.

Милешева је позната и по томе што 
је краљ Владислав ту пренео мошти 
Светог Саве из Трнова у Бугарској где 
је умро. Мошти су у овом манастиру 
почивале све док их 1594. године Си-
нан-паша није пренео у Београд и спа-
лио на Врачару. У манастиру се налази 
ћивот са руком Светог Саве који смо 
имали прилике да целивамо.

Програм екскурзије је настављен 
путовањем у чувено етно село Дрвен-
град на планини Мећавник, који је 
осмислио режисер Емир Кустурица. 

Ту се налазе 22 зграде различитих са-
држаја: куће у традиционалном зла-
тиборском стилу, црквица Светог Са-
ве, библиотека, дућани, чајџинице, 
биоскопска сала и друго. Ова целина 
је раскошно и маштовито обогаћена 
културним обележјима и туристич-
ким садржајима Западне Србије и 
потпуно је јединствена у аутентичним 
детаљима.

Четврти дан је био одређен за посе-
ту манастирима Овчарско-кабларске 
клисуре, коју називају још и „мала срп-
ска Света Гора”. Данас су активни ма-
настири Ваведење, Вазнесење, Прео-
бражење, Сретење и Света Тројица на 
десној стране и Благовештење, Илиње, 
Јовање, Успење и Никоље на левој оба-
ли Мораве. Поред манастира, у клису-
ри се налази и збег-црква Кађеница, 
као и црквица посвећена Светом Сави 
– Савиње.

Истога дана, у вечерњим часовима, 
ходочасници су стигли у Мађарску, ка-
ко кажу, препуни лепих утисака и са 
жељом да и следеће године посете 
знаменитости у нашој матици. Органи-
затор путовања је била Самоуправа 
Срба у Мађарској, у сарадњи са Срп-
ском заједницом и Српском народно-
сном самоуправом у Сегедину, и уз 
финансијску помоћ Министарства за 
хумане ресурсе, Српског културног и 
документационог центра и града Сеге-
дина. Б. Т. Б.

Група Срба из Мађарске, коју је чинило двадесетак 
путника, посетила је почетком јесени Златибор и 

његову околину. Осим ове познате српске планине, 
путници су обишли и неколико манастира и других 

знаменитости западне и централне Србије

ВИНСКА ТРАДИЦИЈА 
КАРАЂОРЂЕВИЋА
Краљевска винарија на Опленцу 

поседује око 50 хектара виногра-
да, а прве чокоте засадио је Алек-
сандров отац, краљ Петар I Кара-
ђорђевић још 1914. године. Прича 
има своју предисторију, која каже 
да је још Карађорђе, на падинама 
ближе врху Опленца, засновао 
плодоносне винограде. Стари до-
кументи из времена устаничке Ср-
бије сведоче да су виногради у 
атарима Тополе тако добро рађа-
ли да је обиље грожђа и вина пре-
вазилазило смештајни простор.

ПРЕДАХ У МАНАСТИРУ ВАВЕДЕЊЕ
Путници из Мађарске посетили су и манастир Ваведење, који се нала-

зи поред магистралног пута Ужице – Чачак. По предању, манастир су из-
градили Свети Сава и његов отац Свети Симеон Мироточиви. Изградња 
храма започета је у XII, а завршена је у XIII веку. Први записи о храму по-
тичу из 1528. године. Манастир је порушен 1690. године, а обновљен 1797. 
Недуго затим, црква је добила и иконостас, рад Николе Апостоловића. 
Занимљиво је да се на овим иконама види утицај барока, што је била но-
вина за манастире у Овчарско-кабларској клисури. Манастирска слава је 
Ваведење, 4. децембра.
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