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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

У Мађарској се најесен одржава-
ју локални и народносни избо-
ри, на којима ће се бирачи сво-

јим гласовима опредељивати за чла-
нове будућих самоуправа на свим 
нивоима, односно за градоначелнике. 
И овога пута, право гласа имају само 
они грађани који су се претходно 
уписали у мањински бирачки списак. 

Иако је протеклих година одредба 
о обавезној посебној регистрацији 
мањинских бирача критикована с 
њихове стране као ограничавајућа, 
овај поступак ће и даље бити обаве-
зан. То уједно подразумева одрицање 
од могућности да бирач који се нала-
зи на народносној листи, гласа и за 
представнике политичких партија на 
локалним изборима. 

Председник Мађарске Јанош Адер 
саопштио је да ће избори за локалне 
органе власти бити одржани 13. окто-
бра, што је објављено и на веб стра-
ници Канцеларије председника. Он 
је истакао да су „снага и стабилност 
наше демократије обезбеђени сло-
бодним и одговорним изражавањем 
воље грађана који имају право гласа". 

Нагласио је да ће то бити осми локал-
ни избори од промене режима и по-
звао све суграђане да учествују на 
овогодишњим општинским избори-
ма".

Сходно законским правима, и срп-
ске цивилне организације имаће мо-
гућност да постављају своје кандида-
те и листе на месном, територијалном 
(жупанијско-будимпештанском) и 
државном нивоу. Оно што је претход-
не изборе за српске самоуправе ра-
зликовало од ранијих, када су Срби 
у питању, била је чињеница да је Са-
моуправа Срба у Мађарској тада 
истакла једну изборну листу за свих 
пет српских цивилних организација. 

Међутим, чини се да је овога пута 
ситуација другачија, барем према 
незваничним најавама представника 
цивилних организација.

Када је реч о самој процедури гла-
сања, треба подсетити да ће, када 
дођу на гласање, бирачи добити три 
гласачка чистића: један за локални, 
један за жупанијски и један за држав-
ни ниво. У локалне мањинске самоу-
праве бирају се три или четири члана. 
Сходно томе означавају се три или 
четири имена на гласачком листићу. 
Бирачи, наравно, могу да гласају и за 
мањи број кандидата. Међутим, ако 
се означи више од три или четири 
кандидата, гласачки листић ће се 

сматрати неважећим. Што се тиче 
жупанијског и државног нивоа, гласа 
се за организације које су кандидо-
вале своје листе. Овде се „Х” ставља 
у кружић испод организације и гласа 
се само за једну од њих и то подјед-
нако на жупанијској и државној ли-
сти.

Коверте са изборним материјали-
ма за припаднике народности биће 
зелене боје (треба их тражити на 
лицу места), а да би гласање било вал-
дино, коверту на крају треба лично 
залепити. Сви припадници народно-
сти који су заинтересовани за гласа-
ње, треба да се региструју путем ин-
тернета или у месној изборној канце-
ларији, најкасније до 27. септембра у 
16 часова.

Детаљније информације можете 
добити на интернет страницама: 

1. https://www.valasztas.hu/
nemzetisegi-onkormanyzati-

-valasztasok-2019
2. https://www.valasztas.hu/
nemzetisegi-nevjegyzeki-

-nyilvantartas

ПОЛИТИКА

Локални и народносни избори заказани за 13. октобар
Ближи се гласање за народносне самоуправе 

Председник Мађарске Јанош Адер саопштио је да ће избори за локалне органе власти бити одржани  
13. октобра, што уједно подразумева и гласање за представничка тела народности. Адер је  

позвао све суграђане да учествују на овогодишњим општинским изборима

В ише среће немају ни сеоски 
момци између 35 и 39 година, 
јер у руралним крајевима живи 

чак 12.000 жена, потенцијалних уда-
вача, тих година мање него мушкара-
ца који би могли бити младожење. То 
значи да сваки пети момак те доби 
не може да нађе вршњакињу за парт-
нерку.

Тумачењем ових података сеоским 
момцима стасалим за женидбу не 
преостаје ништа друго него да неве-
сте потраже на асфалту. Важи и обр-
нуто – жене у граду имају много 
мање потенцијалних емотивних парт-
нера. Статистика, наиме, сведочи да 
у граду живи чак 5000 жена више 
старости од 30 до 34 године и 4000 
жена више старости од 34 до 39 годи-
на.

Др Горан Пенев, научни сарадник 
Центра за демографска истражива-
ња, истиче да деценијама у градским 
срединама има више жена, а у сео-
ским више мушкараца. Ова разлика 
је најизраженија када су у питању 
особе у четвртој деценији живота, 
када се најчешће излази пред мати-
чара, јер најновији подаци говоре да 

на селу живи 91.000 мушкараца и 
само 76.000 жена од 30 до 34 године. 
И када је у питању следећа старосна 
категорија, бројке сведоче да на селу 
живи 89.000 мушкараца и свега 77.000 
жена од 35 до 39 година. Жене почињу 
да одлазе са села већ након петнае-
сте године, о чему сведочи статисти-
ка да у руралним крајевима живи 
77.000 жена и 87.000 мушкараца од 15 
до 24 године.

„Бројни су фактори који утичу на 
то што има мање жена у руралним 
срединама. Као прво, жене су скло-
није интерним миграцијама – оне су 
те које много чешће мењају место 
пребивалишта због удаје него му-
шкарци.

Други разлог миграција нежнијег 
пола је образовање, а трећи запо-
шљавање и то је тако деценијама 
уназад. У прилог овој тези говоре и 
званичне бројке Републичког завода 
за статистику, које сведоче да је то-
ком протекле године 122.193 особе 
променило пребивалиште, односно 
преселило се из једног у друго насе-
ље на територији Србије и промену 
адресе пријавило МУП-у. Полна ста-

тистика гласи да су жене те које 
неупоредиво чешће мењају преби-
валиште, а узроци њиховог пресеље-

ња најчешће су емотивне природе, 
односно удаја у другом граду”, обја-
шњава др Пенев.

Наш саговорник додаје да су му-
шкарци склонији прекограничним 
или међународним миграцијама, 
али најновији трендови сведоче да 
је све већи удео жена које одлазе 
ван граница Србије. 

„У целој Србији опада број скло-
пљених бракова, али број неожење-
них мушкараца посебно расте у 
сеоским срединама. Резултати по-
следњег пописа сведоче да од 
188.000 неожењених мушкараца на 
селу, узраста од 30 до 39 година, 
75.000 њих не носи бурму, а од 167.000 
жена у руралним крајевима свега 
31.000 њих није у браку”, закључује 
др Пенев. 

Села опустела јер жене желе  
живот у градовима 

Бројке Републичког завода за статистику Србије сведоче да сваки пети 
мушкарац на селу од 30 до 34 године не може да нађе партнерку истог годишта, 
јер у руралним крајевима живи знатно мање жена  од мушкараца исте старосне 

доби. Овај проблем има тек сваки 60. момак истих година у граду

Демографска ситуација наше матице
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Г ранични прелаз на тромеђи 
код Рабеа треба да се отвори 
за два месеца и, како се оче-

кује, представљаће додатни импулс 
за развој пограничних места. Отва-
рање прелаза је део заједничког 
инфраструктурног пројекта Србије 
и Мађарске „Развој прелазног пута 
у области Кубекхаза-Рабе”, који се 
финасира из ИПА фондова Европ-
ске уније.

Прекогранични ИПА пројекат Ма-
ђарске и Србије реализује се кроз 
сарадњу Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре 
Србије, ЈП Путеви Србије, ЈП Завод 
за урбанизам Војводине и мађарске 
Националне агенције за инфра-
структуру.

Од Рабеа до границе с Мађар-
ском, односно до места будућег пре-
лаза, гради се 1.365 метара пута. Про-
јекат је започет 2016. године, а рок за 
завршетак је 30. септембар ове годи-
не. Извршна директорка ЈП Путеви 

Србије Биљана Вуксановић рекла је 
да ће то бити крај тог пројекта пре-
кограничне сарадње, чија је укупна 
вредност 5,5 милиона евра. За радо-
ве на изградњи пута издвојено је 
580.000 евра, а донације су око 510.000 
евра.

Прекогранични пројекат изград-
ње граничног прелаза, деветог изме-
ђу Србије и Мађарске, ЕУ финансира 
са 4,6 милиона евра. Мађарска стра-
на је већ изградила пут од погранич-
ног места Кибекхаза до тромеђе, а 
треба да изгради и комплетну неоп-
ходну инфрастру и објекте за поли-
цију и царину, за функционисање 
граничног прелаза.

Завршетак инфраструктурних ра-
дова и отварање новог граничног 
прелаза основни су предуслови еко-
номског оснаживања пограничних 
насеља на територији општине Нови 
Кнежевац и околних општина на се-
веру Баната. Председник Скупштине 
општине Нови Кнежевац Нандор 

Ујхељи изјавио је да од отварања 
границе очекују нове развојне мо-
гућности. 

– Између осталог, отвара се могућ-
ност пласирање пољопривредних 

производа, повећање цена некрет-
нина и, наравно, развој инфраструк-
туре, што је предуслов за значајнији 
привредни развој – навео је Нандор 
Ујхељи. 

Нови пут отвара нове могућности сарадње
Шанса за насеља у пограничном подручју 

На тромеђи Србије, Мађарске и Румуније започета је изградња пута од места Рабе у општини Нови 
Кнежевац до државне границе с Мађарском, где треба да буде отворен нови гранични прелаз

САРАДЊА

Г радски трг у Суботици и овог 22. 
августа постаће „Етнополис“ у 
који ће љубитељи фолклора 

моћи да уђу са фестивалским пасо-
шем. На 18. „Интеретно” фестивалу, 
који организују град и МКЦ „Непкер“, 
наступиће 750 плесача из 23 српске и 
седам иностраних фоклорних група 
које на север Бачке долазе из Мађар-
ске, Малезије, Боливије, Колумбије, 
Русије и Србије.

- Поред главног програма, који под-
разумева плесну панораму, биће ор-

ганизована играоница “Златна капи-
ја”. Пратећа дешавања укључују ва-
шар старих заната на коме ће уче-
ствовати око стотину излагача. Биће 
ту и „Гастро село” и „Винска улица”. 
У оквиру главног фестивалског про-
грама, биће приређени концерти на 
главној бини „Етнополиса”, а у МКЦ 
„Некпер” биће „Фестивалски клуб” - 
најавила је Силвија Румењаковић, 
организаторка Фестивала „Интерет-
но“ у Суботици.

Више од 450 деце показаће своје 

умеће на смотри мађарских дечјих 
ансамбала из целе Војводине, а око 
80 музичара забављаће публику на 
својим концертима. На главној бини 
„Етнополиса“, наступиће Петер Новак 
са групом „Етнофон“ из Мађарске и 
ансамбл „Равница“, а у Фестивалском 
клубу МКЦ „Непкер“ Регина Забош 
заједно са Невеном Пејчић, као и Мо-
зеш Сабади са својим бендом.

- Усхићен сам што је наш Фестивал 
“Интеретно” доживео пунолетство. 
Кроз те године одрастања, он је по-

стајао све лепши и богатији, а посред-
ством учесника из целог света који 
су долазили на север Бачке да пред-
ставе своју културу, традицију и бога-
те народне ношње, послали смо по-
руку свету да с правом можемо да се 
похвалимо да је Суботица успела да 
се упише на мапу фестивалских гра-
дова Европе и света. Поносан сам на 
све оне који су, током 18. година, ра-
дили како бисмо успели да достигне-
мо тај циљ - каже Бела Бодроги, ди-
ректор Фестивала “Инеретно” и глав-
ни секретар у МКЦ „Непкер“ из Су-
ботице.

„Интеретно” фестивал свечано ће 
бити отворен 23. августа дефилеом 
фолклорних група које ће кренути од 
Хале спортова, прошетати кроз град, 
а затим се окупити на главној бини 
„Етноплиса“ која ће бити постављена 
испред Градске куће у Суботици.

Све до 26. августа Суботица ће 
бити град народних игара, музике и 
плеса из целог света, а у оквиру Фе-
стивала, који је током претходних 17. 
година имао више од 250.000 посети-
лаца, „Етно дани” ће бити организо-
вани и у Кишкунхалашу, Србобрану 
и Сенти.

Програми суботичког фестивала  
и у Мађарској 

У припреми 18. фестивал „Интеретно”

Суботица се спрема да у августу буде домаћин 18. Фестивала „Интеретно”, на 
коме ће наступити око 750 чланова фолклорних група из Мађарске, Малезије, 

Боливије, Колумбије, Русије и Србије, а поједини од њих гостоваће и у 
Кишкунхалашу, Србобрану и Сенти
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Н а конференцији за новинаре 
Напредног клуба, у Београду 
је представљен 11. редован го-

дишњи Извештај о политичким пра-
вима српског народа у региону. На 
конференцији су говорили председ-
ник Напредног клуба и уредник Из-
вештаја др Чедомир Антић, коаутори 
Извештаја Бранислав Тођер и Стефан 
Чиплић, као и Вук Јеремић, председ-
ник Народне странке.

Чедомир Антић је истакао како су 
се у претходних годину дана погор-
шала права српског народа. У Хрват-
ској, по Антићевим речима јесте но-
минално добро стање, по законским 
решењима, али се ти закони не по-
штују. Не испуњавају се одредбе Ер-
дутског споразума. Чедомир Антић је 
рекао да је у Црној Гори сада већ на 
делу прогон српског народа и да има 
више инцидената у овој држави него 
на територији Косова и Метохије. 
Посебно је важна улога званичне Ср-
бије, која води практично приватну 
политику према српском народу у 
региону, нагласио је Антић.

Стефан Чиплић је говорио о истра-
живању које је вршено почев од ове 
године. Анализирано је стање по 5 
највећих интернет портала у Србији, 
Црној Гори, БиХ и Хрватској. Приме-
ћена је велика међунационална тен-
зија, посебно код Црногораца и Хр-
вата, који су и много присутнији на 
нашим порталима од грађана Србије 
на њиховим.

Бранислав Тођер је говорио о ста-
њу у Словенији и Румунији. У Слове-
нији, како је истакао, Срби нису при-
знати као национална мањина, што је 
јако чудно, са обзиром да је Словени-
ја дугогодишња чланица Европске 
уније. Од ове године, по Тођеровим 
речима, у Словенији је српска влада 

основала Србима нову кровну орга-
низацију чиме их је поделила, јер су 
постојале већ две које су успешно 
радиле. Тиме је Србима смањен кре-
дибилитет код словеначких власти. У 
Румунији је добро стање када су у 
питању права Срба и она је позитиван 
пример. Поштују се национална, кул-
турна, верска и сва друга права срп-
ског народа. Уз то, како наглашава 
Тођер, и Срби су одлично организо-
вани у Румунији, али им недостаје 
већа подршка матице.

Вук Јеремић се захвалио Напред-
ном клубу на позиву на конференци-
ју. Истакао је да морамо спречити 
нови Јасеновац, те да је једино сред-
ство за то и напредак по питању пра-
ва Срба разговор. Разговор на свим 
нивоима, како би се загарантована 
права и остваривала. Председник 
Народне странке је приметио негати-
ван тренд у односима, а он лично чак 
и као опозиоционар, покушава да 
доприносе напретку у односима, 
стално посећујући Србе у региону и 
српске земље.

У извештају је анализиран и поло-
жај Срба у Мађарској, где се поред 
осталог каже:

„Према попису из 2011. године, у 
Мађарској живи више од 10.000 Срба, 
што их сврстава на шесто место по 
бројности од званично тринаест прав-
но признатих националних и етнич-
ких мањина које живе у Мађарској. 
Од тог броја, њих 7.210 изјаснили су се 
као Срби по критеријуму национал-
ности, док су се остали изјаснили као 
Срби на основу коришћења српског 
језика и других критеријума који ути-
чу на нацинално оптирање. Срби у 
Мађарској су добро организовани. 
Према попису из 2011, поред Будим-
пеште, Срби живе у деветнаест жупа-

нија. Најзаступљенији су у регионима 
Велика јужна равница (администра-
тивно средиште Сегедин) и Централ-
ни регион (адм. средиште Будимпе-
шта). 

У односу на попис становништва 
из 2001. године, приликом којег се 
3.816 грађана Мађарске изјаснило да 
припада српском етничком корпусу, 
евидентно је да се број грађана који 
се изјашњавају као Срби значајно 
увећао, као последица досељавања 
српског становништва из Србије и 
побољшања положаја српске зајед-
нице у Мађарској, тј. друштвене кли-
ме у мађарском друштву која је по-
годовала афирмацији мањинских 
националних идентитета. Српска за-
једница спада у ред најобразовани-
јих мањина у Мађарској (26,6% су 
високообразовани, а само 10,1% не-
квалификована радна снага). Један 
од акутних проблема представља 

смањење броја Срба у руралним сре-
динама. 

Пораст у популацији српске зајед-
нице у Мађарској позитивно је ути-
цао на раст броја деце која се школу-
ју на матерњем језику. Највећа срп-
ска школска установа у Мађарској је 
образовна установа „Никола Тесла“, 
која се налази у Будимпешти, и обу-
хвата српско забавиште, основну шко-
лу, гимназију, ђачки дом и библиотеку. 
Настава у овој образовној установи 
организована је на српском језику. 

Поред Будимпеште постоји и Српска 
основна школа и забавиште у Батањи, 
градићу у жупанији Бекеш, у којој се 
настава одвија двојезично - српски и 
мађарски. Вртићи и нижи разреди 
основне школе постоје и у другим 
местима у Мађарској, и то уследећим 
местима: Десци, Сегедину, Помазу, 
Ловри, Чипу и Бати. У Сегедину је 3. 
септембра 2018. године почела са ра-
дом Српска основна школа, коју по-
хађа шесторо малишана. Отварање 
српске школе у Сегедину је реализо-
вано у оквиру споразума између 
представника мађарских власти и 
представника Самоуправе Срба у 
Мађарској, који поред оснивања шко-
ле обухвата и отварање Српског 
образовног центра у Сегедину, а који 
би у пуном капацитету требало да 
почне да функционише 2020. године. 

На Универзитету „Етвеш Лоранд” 
(ЕЛТЕ) у Будимпешти постоји Смер за 
српски језик и књижевност, као и 
смер на Сегединском факултету.  
Смер српски језик и књижевност на 
ЕЛТЕ универзитету доживео је зна-
чајну афирмацију у светлу пораста 
интересовања за упис на овај студиј-
ски програм, тако да је Министарство 
просвете Мађарске одлучило да одо-
бри повећање уписних квота на овом 
одсеку за наставну 2019/2020 годину. 

Мађарски Устав из 2001. године не 
признаје националне мањине него 
народности, у које се убраја и српска 
заједница. Сходно Уставу Мађарске, 
Мађарска је одређена као држава 
мађарског народа, док се осталим 
народностима дозвољава могућност 
организованог деловања у складу са 
одредбама Закона о националним 
мањинама који познаје три нивоа 
самоуправе – државну, жупанијску и 
општинску."

(Комплетан извештај Напредног 
клуба о положају Срба у Мађарској 
објавићемо у једном од следећих 
бројева СНН-а)  

Представљен извештај о положају Срба у региону

Најповољније у Мађарској и Румунији,  
најгоре у Црној Гори

ДРУШТВО

Истраживачи положаја Срба у земљама региона истакли су да је у Црној Гори 
сада већ на делу прогон српског народа и да има више инцидената у овој 

држави него на територији Косова и Метохије. Они су се критички  
осврнули на политику званичне Србије у овој области

Учесници конференције за штампу

Чедомир Антић, председник Напредног клуба
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П оставку Милана Ђурића чини 
нешто више од 30 радова, ра-
ђених уљем и акрилом на плат-

ну, као и графичким техникама - ли-
тографијом, сувом иглом и линоре-
зом. Већина Ђурићевић радова, које 
можемо сврстати у апстрактну-мо-
дерну уметност, инспирисана је сре-
дином у којој живи и на њима се јасно 
запажају поједине сцене и људи из 
његовог окружења, приказани кри-
тички, кроз хумор.  

У свом обраћању, Ђурић је истакао 
значај непрестаног стварања, јер тим 

процесом, заправо, уметник дише и 
живи. Он се осврнуо и на очувања 
националног идентитета  кроз умет-
ност, што је на његовим делима ви-
дљиво, с обзиром на то да Ђурић на 
својим сликама ”тка” текстове испи-
сане ћирилицом. Он је за наш недељ-
ник, између осталог,  подсетио да су 
управо уметници људи који за собом 
остављају опипљив траг за будуће 
генерације у виду уметничких дела, 
биле то слике, књиге, музика, или 
драмска уметност. 

 „Прошле године сам поднео при-

јаву на конкурс који је ова галерија 
расписала. Селектори су изабрали 
моје радове и понудили ми термин 
за изложбу, која је сада отворена. Ве-
ома ми је драго да излажем у једној 
оваквој галерији, која важи за добар 
изложбени простор у Будимпешти. С 
обзиром на то да сам 2011. године 
примљен у Удружење ликовних умет-
ника Мађарске, сасвим је природно 
да се са својим радовима појављујем 
и на мађарској културној сцени. Ово 
није моја прва самостална изложба, 
али се осећам као да јесте, јер први 

пут самостално излажем у будимпе-
штанском кварту у којем живим. По 
мом мишљењу, уметник може да буде 
оригиналан и интересантан само ако 
аутентично даје себе, па је сасвим 
јасно зашто се на мојим радовима 
свуда појављује ћирилица, некима 
познат, а другима непознат код”, ре-
као је за СНН Милан Ђурић. 

Отварању изложбе присуствовао 
је велики број посетилаца и љубите-
ља ликовног стваралаштва Милана 
Ђурића, међу којима је био и Петар 
Крунић, потпредседник Самоуправе 
Срба у Мађарској, као и представни-
ци Амбасаде Србије у Будимпешти. 

Поставка ће бити отворена за по-
сетиоце до 30. августа ове године. 

СНН

У присуству скромног броја посе-
тилаца, након поздравних речи 
Иштвана Шереша Пипуа, ди-

кректора  Српског културног центра 
„Коло“ у Морахалому, изложбу која 
садржи двадесет радова Вељка Михај-
ловића, истакнутог члана Удружења 
ликовних уметника Србије, отворио је 
др Зоран Недељковић, управник Библи-
отеке Српске Патријаршије. 

Он је најпре нагласио важност осни-
вања Српског културног центра „Коло 
” у Морахалому и Мађарског културног 
центра на Палићу, чија изградња је у 
току, додавши значај промовисања кул-
турних вредности наслеђа оба народа, 
мађарског и српског, да би у наставку 
рекао: 

- У контексту обнављања сећања на 
богато кутурно наслеђе Срба у овим 
областима, данас овде имамо поста-
вљену изложбу „Сеобе“, српске теме 
господина Вељка Михајловћа, угледног 
академског сликара из Београда. Он је 
један од најактивнијих српских умет-
ника, који је до сада имао преко 200 
изложби а ова данашња је, ако добро 

знам 205. Вељко је својеврсни и ориги-
нални хроничар свога и нашег времена, 
чији су радови најчешће везани за срп-
ску сакралну уметност. У својим радо-
вима се најчешће бави српским култур-
ним наслеђем – и ова изложба је део 
његовог уметничког опуса српске теме. 
Његови сентандрејски мотиви одишу 
меланхолијом, која је уједно и један од 
најснажнијих утисака који се могу по-
нети из те лепе вароши коју су Срби 
основали. Затворене капије, на његовим 
радовима, углавном симболишу и дају 
једно подсећање о несталим Србима 
којих у тим областима готово и да нема. 
Све те личности, које су тамо живеле, у 
његовим делима се налазе као мале 
фигуре  на фасадама зграда, понекад 
затечене у једној свакодневици.

 Др Зоран Недељковић је подсетио 
и на повезаност прошлости, садашњо-
сти и будућности и изразио своју вели-
ку част што изложбу може прогласити 
отвореном.

Са друге стране, аутор поставке Вељ-
ко Михајловић нам је открио да је ова 
изложба настала пре десетак година, 

на молбу кустоса Музеја Будимске 
епархије Косте Вуковића и она је за-
право наставак грађе која је о Сентан-
дреји и њеним житељима, зградама 
изнедрила пре тридесет година. 

- Урадио сам једну тужну причу како 
све изгледа сада, за разлику од пре 200 
година, када је ту живело доста  Срба 
и направљено 7 цркава у року од 50 
година. Трудио сам се да оно што се 
види прилагодин свом рукопису и ли-
ковности и то да ставим на папир - ре-
као је аутор. 

Свечано отварање изложбе графика 
о историјату и животу сентандрејских 
Срба аутора Вељка Михајловића, сво-
јим наступом увеличао је и Хор „Миро-
носице“ из Суботице, који је одмах 
након отварања поставке појао и на 
вечерњу, служеном у капели „Живоно-
сни источник.“

Изложба графичких радова бео-
градског уметника Вељка Михајловића 
у Српском културном центру „Коло“ у 
Морахалому биће отворена до краја 
августа. 

П. М.

Изложба Милана Ђурића у Будимпешти

Апстрактна уметност са мотивима  
из свакодневног окружења

 КУЛТУРА

Изложба слика и графика академског сликара Милана Ђурића отворена је у 
Градској галерији будимпештанског XIII кварта. Поставку је отворио кустос ове 

галерије Гергеј Коша, а бројним посетиоцима обратио се и сам аутор

 „Балкански драгуљ”  
о сентандрејским Србима

Учесници и гости свечаног отварања изложбе

У Српском културном центру у Морахалому отворена је изложба под насловом 
„Балкански драгуљ“, аутора  Вељка Михајловића из Београда. Познати сликар и 

графичар је овом приликом јавности подарио поставку графика  
о историјату и животу сентандрејских Срба

Поставка графика Вељка Михајловића
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О вогодишњи Веронаучни камп, 
у организацији Будимске епар-
хије, а уз подршку Српске са-

моуправе у Шиклошу и месне Српске 
православне црквене општине, одр-
жан је Харкању и Шиклошу. Популар-
ни табор је и ове године окупио че-
трдесетак деце из готово свих срп-
ских средина у Мађарској, а у мањем 
броју било их је и из Србије и Хрват-
ске.

Као што смо већ писали, сви уче-
сници кампа су се 14. јула нашли у 

манастиру Грабовац,  где су својим 
појањем увеличали свету Срхијереј-
ску литургију, служену у склопу пе-
тровданског црквено-народног сабо-
ра. Иначе, деца су у кампу боравила 
заједно са свештеницима - протоје-
рејем Зораном Остојићем, парохом 
будимпештанским, јерејем Зораном 
Живићем, парохом калашким, прото-
намесником Далиборем Миленкови-
ћем, парохом сегединским, који је и 
руководилац кампа и васпитачима 
Чарном Голуб, Душицом Зорић и Је-

леном Вукајловић-Краус. И ове годи-
не сви су били смештени у једном од 
веома лепих и удобних харкањских 
угоститељских, хотелских објеката, 
тачније, вратили су се на прошлого-
дишње место које им је у потпуности 
одговарало.

Ту су деца продубљивала своје зна-
ње из области православне веронау-
ке, употпунила основе православља, 
темеље чувања и неговања светосав-
ске вере, српске културе и традиције 
с посебним нагласком на историјат 
Српске православне цркве, која ове 
године слави 800 година аутокефал-
ности. Кампери су имали заиста иде-
алне услове за рад, тј. комфор какав 
се само пожелети може: обезбеђен 
леп смештај и укусну исхрану, па ба-
зен насред хотелског комплекса, у 
којем је гостима угоститељског објек-
та купање омогућено од јутра до 
мрака, у зависности од одлазака на 
литургије,  стручних занимања и дру-
гих обавеза.

Кампери су са својим пратиоцима 
сваког дана били превожени из Хар-
кања у Шиклош, где су у месном срп-
ском православном храму ревносно 
и марљиво учествовали на богослу-
жењима. Удахнули су у себе верско 
учење и верску културу не само при-
ликом богослужења, него и током 
поподневних занимања. Наравно, 
поред часова веронауке и појања, 

имали су и часове ручног рада, одно-
сно занимања из области историје и 
културе.

Деца су посебно била одушевљена 
фарбањем на стаклу. Наиме, указана 
им је могућност да направе ексклу-
зивну ауторску ствар: сликали су Све-
тог Саву и грб Српске православне 
цркве. Током кампа, учесници су ура-
дили заиста јединствене декоративне 
радове, обезбедивши тиме и својевр-
сни духовни доживљај.

Што се тиче пропратних програма, 
вредно је истаћи купање у Шиклошу, 
на градском базену, одлазак у Печуј 
на ТВ торањ, а посетили су и печујски 
српски православни храм, где су уго-
шћени од стране попадије Андријане 
Ерић. 

Претпоследњи дан табора проте-
као је у знаку исповести и причешћа, 
а завршни дан, субота, била је резер-
висана за свечано литургијско сабра-
ње у шиклошком српском православ-
ном храму, где су учесници Верона-
учног кампа имали прилику да по-
здраве епископа будимског Лукијана. 
У цркви је служена Света архијереј-
ска литургија, приликом које се кам-
перима и многобројним српским 
православним верницима из мађар-
ског и хрватског дела Барање, обра-
тио преосвећени владика, који је из-
међу осталог рекао: 

„Ова година је веома важна за 

Едукација младих и почаст деспоту ШтиљановићуДУХОВНОСТ

Традиционални Веронаучни камп за децу и омладину, ове године је био посвећен 800. годишњици 
аутокефалности Српске православне цркве. Организатори су искористили  светковину на Ђунтиру и 

саборовање у Грабовцу, да учеснике кампа упознају и са традиционалним ходочашћима Срба у Мађарској 

Веронаучни камп обједињен са прославом на Ђунтиру

САМОСТАЛНОСТ ЦРКВЕ И ПОЧЕТАК КУЛТУРЕ
„Аутокефалност Српске Православне Цркве je и почетак културе срп-

ског народа. Давне 1219. године, својим пажљивим, разборитим и неумор-
ним радом, Свети Сава, велики јерарх и родољуб српски, а уз то риједак 
државник и организатор, извео је Српску Цркву из непрестаног лутања, 
усталио је и коначно утврдио православље међу Србима у држави Нема-
њића. Ударивши здрав основ уређењу црквеном, учинио је Цркву врло 
снажним чиниоцем у развитку српске државне моћи. Српска Црква и 
држава бјеху од тада увијек у најљепшој и најтјешњој вези, радећи удру-
женим силама на народној просвјети и напретку“, рекао је на једној од 
свечаности поводом обележавања 800. годишњице аутокефалности Срп-
ске православне цркве протојереј-ставрофор др Владислав Топаловић, 
декан Православног богословског факултета „Свети Василије Острошки“ 
у Фочи. Управо споменута годишњица, односно дело Растка Саве Нема-
њића, светитеља Саве, нашли су се у центру пажње полазника 27. по реду 
летњег Веронаучног кампа.
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нашу Цркву. Наиме, она прославља 
осам векова аутокефалије. Овом ли-
тургијом, и ми обележавамо јубилеј 
у нашем духовном училишту, Верона-
учном кампу наше Епархије будим-
ске.“

Преосвећени епископ се потом 
осврнуо на живот и дело Светог Саве, 
подсетивши да је он био први од ве-
ликана српског народа, који је успо-
ставио мир са Мађарима. 

"Сама чињеница да две комшијске 
државе живе у миру и љубави, јесте 
плод онога што се догодило пре осам 
векова. За нашу Цркву је веома ва-
жна аутокефалија, јер нисмо ми кр-

штени 1219. године – ми смо крштени 
864. године, скоро четристо година 
раније. Али, Црква која није славила 
Бога на језику народном,  била је ја-
лова Црква. Међутим, када се почела 
служити литургија на овом језику, све 
је постало другачије. И ми данас, ли-
тургијом коју смо служили, уткали 
смо се као један диван ћилим бес-
крајни, у небеску литургију. Замисли-
те, како је вашим прецима. Ако добро 
израчунамо, четрдесет поколења пре 
нас  је слушало литургију на народ-
ном језику. Када је Свети Сава слу-
жио, његови свештеници су служили 
у светињама. Како је њима сада, када 
виде, да после осам векова, све што 
је рађено, није било узалуд! Наш је 
задатак да славимо Бога! Као што 
славимо и у овом кампу. Јер, ту имамо 
и децу оних родитеља, који су некада 
долазили у овај камп, значи, они су 
пренели ту љубав  на своју децу“, ре-
као је владика Лукијан. 

Потом се присутнима обратио про-
тонамесник Далибор Миленковић, 
руководилац табора, речима: 

„Наш Веронаучни камп имао је 
тему 800 година аутокефалности Срп-
ске православне цркве. Ова деца 
желе да иду путем Св. Саве, а Будим-
ска епархија им у томе, ево већ 27 
година, помаже. Захваљујући нашој 
епархији и нашем епископу, ова деца 
добијају усавршавање и путоказ вере 
који је Св. Сава показао пре 800 годи-
на нама.“

Поводом поменутог јубилеја и 35. 
годишњице хиротонисања преосве-
ћеног владике у чин епископа, о. Ми-
ленковић је владики Лукијану уручио 
пригодне поклоне  полазника кампа, 
а дарове је предао и Ивану Јаношеву, 

руководиоцу шиклошке Српске са-
моуправе и Синиши Ножици, пред-
седнику месне Српске православне 
црквене општине.  

После Свете архијерејске литурги-
је кампери су заједно са верницима 
кренули ка Ђунтиру, ходочасном ме-
сту где је некада почивао деспот Сте-
фан Штиљановић, бранилац града 
Шиклоша. 

На некадашњем гробном месту 
светог и праведног кнеза, пореклом 
из српског племена Паштровић, и 
овом приликом одата је почаст и слу-
жен молебан у спомен на светитеља. 
Током пригодне славске службе, оба-
вљен је и свечани чин резања слав-
ског колача и благосиљања кољива. 
И овога пута кумовала је госпођа 
Софија Ножица (мати Синише Ножи-
це, председника шиклошке Српске 
православне црквене општине) из 
Дервенте, која је видно узбуђена ре-
кла: 

„Била сам пријатно изненађена и 
ганута слушајући дјецу у цркви како 
лијепо поје. И сама сам се прикључи-
ла њиховом појању. Могу само рећи 
да како у цркви, тако и на Ђунтиру 
било је прекрасно, празнично. Нарав-
но, док год могу долазићу и припре-
мићу колач и кољиво, јер је то за мене 
велико задовољство.“

На крају молебана, јереј Милан 
Ерић, парох печујски и администра-
тор шиклошке парохије, захвалио се 
камперима што су својим присуством 
увеличали славље Барањаца, које је 
затим настављено у једном од угости-
тељских објеката, у градићу под 
обронцима Тенкеш планине. Пред 
славски ручак изведен је краћи про-
грам, у којем су наступали чланови 
Фолклорног ансамбла „Барања“ из 
Белог Манастира у Хрватској.

По завршетку фолклорног програ-
ма, прослава у Шиклошу, којој је, 
поред осталих присуствовао и Петар 
Крунић, потпредседник Самоуправе 
Срба у Мађарској, окончана је агапе-
ом. Сви који су присуствовали „трпе-
зи љубави" (нажалост, она је протекла 
без полазника веронаучног кампа, 
пошто су они у Харкању, у хотелу 
имали обезбеђен ручак), били су за-
довољни, јер је ходочасно место ба-
рањских Срба, духовна Света Гора 
Барањаца, те суботе била центар 

окупљања сународника, где су Срби 
услед предивног духовног догађаја 
– спомена на великог родољуба и 
праведника Божјег, евоцирали слав-
ну српску прошлост, коју су повезали 
са важношћу продубљивања и очу-
вања светосавске српске православ-
не вере и заштите споменичког на-
слеђа српског народа.  Треба рећи да 
је, како достојну прославу Св. Стефа-
на Штиљановића у Шиклошу, Ђунти-
ру, тако и одржавање 27. Веронаучног 
кампа суфинансирао Фонд „Бетлен 
Габор“. 

Можда је најбољу оцену, везану за 
овогодишње таборовање дао Нема-
ња Миленковић из Будимпеште, који 
је овако сумирао своје утиске: „Овај 
камп ће ми остати дуго у памћењу. 
Наиме, иако сам пуно тога већ знао, 
ипак, много тога сам научио. Нисмо 
само одлазили у цркву, служили Богу, 
него смо доста тога научили и о ау-
токефалности наше Српске право-
славне цркве, о Св. Сави и његовој 
улози у освајању аутокефалности. На 
часовима, свештеници су нас тако 
учили да није било само строго уче-
ње, него смо се понекад и шалили. 
Буквално, на часовима смо се осећа-
ли као у друштву најбољих професо-
ра. Осим тога, имали смо и јако добре 
програме. Дружили смо се, купали, 
смејали. Али, при свему томе, јако је 
важно да на светој литургији не бу-
демо само физички, него и духовно. 
Сем тога, како нам је и о. Далибор 
рекао,  ми – пошто смо сада млади 
– можемо да обновимо Цркву.  Мо-
жемо додати још нешто како би било 
боље. Али, макар да је сачувамо ако 
ништа друго.“

Захваљујући Веронаучном кампу 
у Харкању и Шиклошу, деца су и ово-
га пута Цркву доживљавала као свој 
духовни простор, као свој дом и сво-
јеврсни животни оријентир.

П. М.
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 РЕПОРТАЖА

Руси шаљу споменик Стефану Немањи  
висок 23 метра

Д о краја овог месеца из Под-
московља би требала да кре-
ну четири велика камиона са 

деловима споменика Стефану Не-
мањи, који ће красити Савски трг у 
Београду. У то како теку последњи 
радови, уверио се на лицу места и 
генерални секретар председника 
Србије, Никола Селаковић, који је од 
почетка био у најужем тиму реали-
зације тог пројекта. Како пишу "Но-
вости", радови се изводе у Солнеч-
ногорску, удаљеном 75 километара 
од Москве, у једној од бивших со-
вјетских металских фабрика.

Како пише овај лист, врло љубазни 
и непосредан уметник показао је 
процес израде споменика, почевши 
од ливнице па до склапања. Делови 
од којих ће на крају бити склопљен 
изливени су по италијанско-белору-
ској технологији. На споменику Не-
мањи стално је у ливници радило 
десетак људи.

- Заиста је огроман посао, па сам 
на њему ангажовао око сто људи. Са 
мном су радили и моји бивши уче-
ници. Уверен сам да смо направили 

интересантан и леп споменик. И 
сада предстоји нимало лаган зада-
так да се делови споменика пребаце 
до Београда, а затим следи финале, 
поновно склапање и постављање на 
предвиђеном тргу. Да би тако висока 
скулптура била стабилна, унутар ње 
ће бити јака челична конструкција. 
По први пут, велики споменик напра-
вљен у бронзи у доњем делу ће бити 
украшен и мозаиком. У доњем делу 
ће бити у мозаику направљено небо 
и звезде, што би требало да створи 
својеврсну мистичност. И кад су ми 
предложили ту комбинацију, питао 
сам како ће се спојити мозаик са 
бронзом. Речено ми је да то није 
више проблем, јер постоји лепак 
који може трајно да учврсти мозаик 
- прича Рукавишников.

„Десна рука” Рукавишњикова, 
Осетин Алан, каже да је за споменик 
потрошено чак 80 тона бронзе и око 
300 тона различитих материјала:

- Сада за сваки део треба да се 
направи царинска документација, а 
онда ће специјалисти одабрати ка-
мионе и маршруту којом је најбоље 
и најсигурније да споменик буде 
довезен до Београда.

Никола Селаковић каже да се у 

Београду интензивно ради на томе 
да откривање споменика буде у про-
леће 2020. године. У припреми тере-
на мора се водити рачуна о томе да 

се под земљом на том тргу налазе 
цевоводи и друге инсталације, а јед-
ног дана би туда требало да прође 
и линија метроа.

Споменик неће имати уобичајени 
постамент. Фигура Немање у цар-
ској одори из тог времена стајаће на 
напуклом византијским шлему који 
се на четири крака ослања на земљу. 
У том доњем делу споменика има 
много симболике која показује кон-
тинуитет српске културе која се ро-
дила из византијске.

- Кад буде монтиран у Београду, 
посетиоци ће се, заиста, уверити да 
то није класичан споменик, јер ће 
на рељефима моћи да виде на 
уметнички начин приказано ства-
рање српске државе - истиче Села-
ковић.

То што је царско жезло кипар 
обложио виновом лозом, такође је 
симболично. На четири велика ре-
љефа које је направио Рукавишњи-
ков посетиоци ће моћи да виде 
најважније моменте породице Не-
мањић - од српских ратова па до 
породичног стабла велике династи-
је.

- Верујем да ће се споменик сви-
дети нашим грађанима управо зато 
што није класичан и такав Србија до 
сада није имала. Зашто Срби нису 
раније подигли споменик Немањи 
могло би дуго да се прича. Али нај-
важније је да ће тај симбол ствара-
ња српске државе улепшавати Бео-
град, и да ће га радо посећивати и 
гости из иностранства којих је из 
године у годину све више - рекао је 
генерали секретар председника Ср-
бије. 

- Код вајара постоји уверење да 
се добар споменик може направити 
само ако се добро упозна и заволи 
личност која се ваја - каже аутор 

споменика. - Ја сам и раније имао 
симпатије према Србима, а кад сам 
почео да радим на овом пројекту 
прочитао сам доста тога о вашој 
старој историји. То ми је помогло да 
са великим ентузијазмом кренем у 
тај велики посао. На наше питање да 
ли је тачно да је одбио да ради спо-
меник покојном председнику Руси-
је Борису Јељцину, скулптор нам је 
отворено одговорио:

- Јељцинова ћерка ми је предла-
гала да му направим споменик. Ни-
сам је директно одбио, јер би то 
било непристојно, већ сам казао да 
сам много заузет на другим пројек-
тима. Они су схватили да нисам 
заинтересован и нашли су другог 
вајара. Проживео сам Јељцинову 
владавину, па сам и сведок какву је 
штету направио, зато и нисам његов 
поклоник. 

МОНУМЕНТАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ
Највиша тачка споменика ће бити подигнути мач на 23 метра. Глава 

српског владара досеже 21 метар, што говори о томе да ће доминирати 
тим лепим тргом. Организатори конкурса поставили су задатак да Немања 
буде извајан као човек средњих година, одевен у стилу времена у којем је 
живео. Пошто нису сачувани портрети из његовог зрелог периода, већ 
искључиво из монашког живота, када се представља као монах Симеон, 
руски скулптор је по свом виђењу, на основу црта лица Немањиних пото-
мака, направио лик оснивача српске државе. Подигнути мач у десној руци 
симболизује њену самосталност.

Чувени руски скулптор Александар Јулијанович Рукавишников, заједно са 
својим многобројним сарадницима, довршава грандиозни споменик направљен 

у бронзи, који ће до краја овог месеца стићи у Србију и красити београдски 
Савски трг, испред зграде донедавне железничке станице

У Србију ускоро стиже необична пошиљка
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Болница у Баји

 ФЕЉТОН 

ВЕСТИТуристички обилазак делова Србије 

Група становника Кишпешта боравила у нашој матици

С вештеник Апић је са време-
шним тастом задихано жу-
рио у болницу, где их је 

Зорка нестрпљиво чекала. Новопо-
дигнута висока зграда породили-
шта налазила се у модерном делу 
бајске болнице.

Попадија је лежала у близини 
улазних врата. Осим ње, у светлој и 
чистој одаји  налазише се још и две 
труднице које су тихо разговарале 
са својим посетиоцима.  

Ступивши у просторију, сви погле-
ди се упреше у Милоша. Нико од 
присутних није се надао свештенич-
кој мантији. Јереј гласно назва бога, 
приђе супрузи и пољуби је међу очи.  

– Јеси л' добро? Шта каже доктор? 
– распитивао се Милош нежно др-
жећи Зоркине руке.

– Добро сам. Доктор Бург каже 
да је све у најбољем реду.

– Да ли ти здраво болу леђа? – 
забринуто ће Милош.

– Покаткад. Једва чекам да се већ 
породим. Дај руку, пипни ми сто-
мак... 

Осећаш како се боксује?
Зорка ухвати мужевљеву руку, па 

је нежно стави на стомак. Милош се 
најежи. Ухвати га нека чудна трема. 
Обли га зној. Зорка у исти трен при-
мети његову збуњеност.

– Не бој се, нисам од порцелана! 
– покушавала је да ублажи очиту 
смушеност вољеног јој мужа. 

Милош се мало прибра, па ко за 
себе прошапута: „Биће мушко.”  

– Дај Боже! – закликта Зорка, па 
се сва разнежи. – Та, није ни важно. 
Битно је да дете буде живо и здраво!

– Биће најлепши унучић на целом 
свету! И наша Зорка је здраво лепа 
беба била  –  укључи се у разговор 
стари Стева Тадић.   

– Жао ми је маме... – растужи се 
Зорка. 

– Цигурно би се здраво радовала 
да у свом наручју држи свог унука 
– дода промуклим гласом седокоси 
удовац и обриса сузу.

– Бог да јој душу прости – надо-
веза се презвитер.

Изненада у соби завлада мук. Сви 
погледи су били упрти у Зорку, Ми-
лоша и у седокосог Тадића. Српски 
језик је привукао посебну пажњу 
осталих посетилаца. Очито ненавик-
нут на стране језике, један стари 
бркајлија, не могавши да оћути, упи-
та: „Којим то језиком говорите?”

– Српским – одговори штуро Сте-
ван Тадић.

– А говорите ли можда мађарски? 
– упита бркајлија, који, приметно, 
још увек није могао да заборави 

„мучне године српске владавине” у 
Бајском трокуту.  

– Говоримо – рече времешни 
опанчар Тадић и истога трена за-
пљусну га талас језе и нелагодности.

– Па зашто, онда, не говорите ма-
ђарски?  

Стеван Тадић се узнемири. Уто 
уђе доктор Ете Бург и намах завла-
да тајац. Лекар очито беше добро 
расположен. Ступивши у простори-
ју поздрави све присутне, па приђе 
Зорки.

– Како смо? Како смо госпођо 

Апић? Јесмо ли добро? – веома љу-
базно поче да се распитује лекар.

– Јесмо, господине докторе. Хва-
ла Богу, добро смо – одговори вид-
но узбуђена Зорка.   

– Мило ми је, доктор Ете Бург – 
рече лекар и пружи своју десницу.

– Јереј Милош Апић, парох сан-
товачки и администратор бајски – 
са осмехом на лицу прихвати руку 
лекара.  

– Праћака ли се већ наш мали 
фудбалер? – обрати се лекар труд-
ници.

– Праћака се – одговори Зорка.
– Господине докторе, можемо ли 

се надати сину? – распитивао се Ми-
лош.

– Не брините, оче! Моје дугогоди-
шње стручно искуство ми шапуће 
да ће мали сигурно бити фудбалер 
или ватерполиста – одговарао је с 
осмехом на лицу доктор Бург. (...)

Драгомир Дујмов

П осредством Туристичке аген-   
ције Будагајд, Српска само-
управа у Кишпешту, на челу 

са председником Бориславом Русом, 
годинама одржава присну везу са 
локалном великом самоуправом и са 
побратимљеним Сомбором. Захваљу-
јући одличној сарадњи поменутих 
самоуправа XIX кварта, тридесетак 
полазника је боравило у нашој матич-
ној земљи. Међу путницима нашао се 
и Ђерђ Винцек, заменик градоначел-
ника Кишпешта. 

Полазак је био рано ујутру, а прва 
дестинација у Србији био је град Сом-
бор. У овом лепом бачком граду пут-

нике-намернике поздравио је Атила 
Прибила, помоћник градоначелника. 
Приликом обиласка градског центра 
гости из Будимпеште упознали су се 
са важним личностима које је овај 
град изнедрио. Борислав Рус је гово-
рио о животу и раду књижевника 
Лазе Костића и Вељка Петровића, 
док је домаћин Атила Прибила госте 
упознао са занимљивим детаљима 
везаним за највећу слику на Балкану 
- „Битка код Сенте”, чувеног сликара 
Франца Ајзенхута, која се налази у 
већници Градске скупштине.

Захваљујући одличном водичу Зо-
рану Илићу, гости су успели да сазна-

ју многе појединости из прошлости 
главног града наше матичне земље. 
Првенствени циљ овог излета био је 
тај да се гости из Кишпешта што више 
упознају са српско-мађарским веза-
ма током бурне историје ова два су-
седна народа. На првом месту то је 
био лик Јаноша Хуњадија, који је у 
српским епским народним песмама 
опеван као Јанко Сибињанин, а тако-
ђе и његова победа код Београда над 
Турцима 1456. године.

Будимпештанци су том приликом 
прошетали и центром Београда, Ан-
дрићевим венцем, Кнез Михаиловом 
улицом. Посетили су Саборну цркву, 

предахнули у познатој ка-
фани „Знак питања”, диви-
ли се Калемегдану и лепо-
тама ушћа Саве у Дунав. 
На Калемегдану су оби-
шли и двојезичну спомен 
плочу која је постављена у 
част храбрим хришћан-
ским борцима, који су сре-
дином 15. века управо на 
том месту успели да зау-
ставе агресивно напредо-
вање исламске војске.  

Исте вечери Кишпе-
штанци су присуствовали 
свечаном концерту чуве-
ног националног ансамбла 

„Коло”. Након овог изузетног култур-
ног догађаја вече је настављено у 
популарној Скадарлији. Сутрадан је 
уследило разгледање Земуна. Пола-
зници из Мале Пеште су после шет-
ње по градском центру посетили и 
чувени споменик, кулу Гардош. Зани-
мљиво је да за време Аустроугарске 
монархије бечка власт није услишила 
молбу Мађара, који су желели да 
подигну споменик у част Хуњадијеве 
победе код Београда. Жеља је била 
оправдана,  јер се зна да је 12. августа 
1456. године, управо у Земуну, преми-
нуо Јанош Хуњади. 

Тада су месни Срби изашли у су-
срет Мађарима и тако је 1896. године, 
ипак, изграђена кула на месту древне 
тврђаве у којој је, према предању, из-
дахнуо витез Сибињанин Јанко. Вра-
ћајући се из Београда, путници на-
мерници из Кишпешта су накратко 
предахнули у Суботици, где их је 
дочекао Јене Хајнал, председник Ма-
ђарског националног већа. Гости су 
том приликом посетили Градску кућу 
и обновљену синагогу.

Обогаћени новим доживљајима и 
сазнањима о српско-мађарским ве-
зама, путници-намерници задовољ-
но су се вратили у мађарску престо-
ницу.  

Д. Дујмов

Страдалнички животни пут Милоша Апића (5)

У породилишту бајске болнице
Попадија је лежала у близини улазних врата. Осим ње, у светлој и чистој одаји 

налазише се још и две труднице које су тихо разговарале  
са својим посетиоцима
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Свестраност као изазов и стил живота
Филип Иланковић, добитник високог школског признања НЕВЕН

На предлог Наставничког већа, свршени матурант Филип Иланковић постао је власник Грамате Српске 
школе „Никола Тесла”. Ово специјално признање уручила му је директорка др Јованка Ластић на крају 

протекле школске године за одлично учење, за резултате у ваннаставним активностима  
и афирмативно представљање школе

Ф илип Иланквић је све време 
школовања био активан у 
драмској секцији, спорту, так-

мичио се у беседништву и наступао 
на бројним школским приредбама, 
као и у пројекту „Сусрети гимназија 
Европе“. Он је од оних скромних, ти-
хих и ненаметљивих ученика. Смеран, 
једноставан и омиљен у друштву. 

Срели смо се тачно пре четири го-
дине, када се као ђак гимназије поја-
вио у ђачком дому. Заправо, најпре 
сам у ходнику чула један леп глас 
посебне боје и интонације. Био је то 
зрелији глас који би требало да при-
пада неком старијем, а не петнаесто-
годишњаку. Глас који би одлично 
звучао на радију или телевизији. 

Све време школовања био је у Те-
келијануму, у коме сигурно није увек 
било лако. Нека деца живот у дому 
доживљавају „спартански“. Филипа 
никада нисам чула да негодује. За-
хвалан што је под повољним услови-
ма добио шансу да се школује, он је 
имао циљ пред собом и налазио је 
начин и решење за све. Поносан, ни-
када се није жалио да му било шта 
недостаје. Причамо о оном што је иза 
њега и о плановима који га чекају. 

Филипе, шта те је довело у Српску 
гимназију у Будимпешти?
– Циљ мог доласка у ову будимпе-

штанску гимназију јесте жеља да 
напредујем у учењу и да одем из 
мале средине, која није могла да ми 
пружи оно што сам желео. Ова школа 
ми је „одскочна даска“ за неки европ-
ски универзитет. Убрзо сам схватио 

да моја одлука има више предности. 
Почео сам да се осамостаљујем, учио 
сам стране језике, стекао сам велики 
круг познаника и учествовао у раз-
ним активностима.

Вредно школско признање добио 
си, између осталог, и за ванна-
ставне активности. Чиме си се 
бавио?
– Уписао сам се у драмску секцију 

у другој години и то ми је много по-
могло током школовања. Открио сам 
да имам таленат за глуму и одлучио 
да га развијам. Ту сам научио лепше 
да се изражавам, стекао сам прија-
теље, а и зближио сам се са многим 
људима. Урадили смо заједнички не-
колико представа са проф. Зорицом 
Јурковић Ембер. Имао сам среће, па 
сам у свакој од тих представа играо 
главну улогу. Са представом „Судби-
не у магли“, која је настала по роману 
„Воз савести“, нашег професора Дра-
гомира Дујмова, стигли смо чак до 
Брисела. Такође, сваке године сам 
учествовао на рецитаторским такми-
чењима на српском, али и мађарском 
језику.

Паралелно са школом и другим ак-
тивностима био си активан и у 
спорту. Којим спортом се бавиш?
– У исто време када сам кренуо у 

први разред основне школе, уписао 
сам се и на џудо. Тренирао сам у клу-
бу „Спартак“ из Суботице, а у Будим-
пешти у клубу „Хонвед“, који је један 
од јачих клубова. За све те године 
сам доживео много успеха, мањих и 
већих. Највећи успех ми је био треће 
место у Србији на великим међуна-
родном такмичењу 2014. године. По-
ред успеха, џудо ме је формирао као 
особу. Васпитање и радне навике које 
сам тамо добио биле су јако важне 
за моје сазревање. Овај спорт ми је 
веома драг, у њему сам активан пу-
них 13 година. Нажалост, морао сам 
да одустанем због великог броја по-
вреда. Престао сам са такмичењима, 
али ћу се и даље рекреативно бавити 
џудоом.“ 

Ретки су ученици који поред шко-
ле и других обавеза, налазе времена 
и да раде и зарађују. 

– Ја искрено ценим труд својих 
родитеља и њихово улагање у мене. 
Управо сам зато рано почео да радим 
и помало зарађујем, кад год ми се 

пружила прилика. Не волим да чекам, 
нити да добијам од другог новац, кад 
већ имам снаге и памети да сам за-
радим. То ме је осамостаљивало и 
још више сам поштовао све оно што 
су други стекли, и што ми помажу. 
Радим преко распуста да бих себи 
могао да приуштим неке ствари, као 
што су: летовања, путовања, добре 
патике, гардероба... Не либим се ни-
једног поштеног посла. 

Српску гимназију си завршио врло 
успешно. Какви су планови за даље 
школовање?
– Школа ми је једно лепо и драго-

цено искуство. Ту сам пуно научио, 
стекао пријатеље, провео најлепше 

дане у животу, живећи у ђачком дому, 
осамосталио се. Захвалан сам дирек-
торкама школе и дома, др Јованки 
Ластић, Јулијани Которчевић, Српској 
самоуправи од које сам у 12. разреду 
добијао стипендију, мојој разредној 
Мирјани Трагор, свим професорима 
који су ми помогли да се остварим и 
у Гимназији тако добро осећам. Хвала 
за одличну основу за даље школова-
ње и живот. Преда мном је још пуно 
тога. Највећа жеља ми је да упишем 
Универзитет ЕЛТЕ и да дипломирам 
међународне односе, јер ме занима 
дипломатија. Волео бих да живим и 
радим у Будимпешти. 

Разговор водила: Славица 
Зељковић

СХВАТИО САМ ДА ВОЛИМ ЈАВНЕ НАСТУПЕ 
„Посебно бих издвојио такмичење у беседништву у Београду. Уз помоћ 

професорке Kристине Бекић, која ме је спремала за такмичење, говорио 
сам беседу о Доситеју Обрадовићу и беседу Твоја мисао и моја мисао, Хали-
ла Џубрана. Ту сам схватио да волим јавно да говорим. Успео сам да побе-
дим почетну трему и био сам врло срећан и поносан због освојеног трећег 
места у јакој конкуренцији. Посебно, што је то било моје прво такмичење у 
беседништву. На неки начин, успех ме је охрабрио и усмерио ми мисли ка 
занимањима где је важно добро говорити, као што је то, на пример, дипло-
матија”, каже Филип Иланковић.
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ИНФО
Срдачно Вас позивамо на

ЦРКВЕНУ СЛАВУ И ПРОСЛАВУ 160. 
ГОДИШЊИЦЕ СВЕТОГ ХРАМА 
ПРЕОБРАЖЕЊА ГОСПОДЊЕГ

19. августа 2019. 

Програм:

18. августа 
- у 18.00 часова - Празнично бденије 

- у 19.00 часова - Концерт учесника Музичког кампа у 
Сеоском дому 

19. августа 
- у 10.00 часова - Св. Литургија, освећење грожђа и 
литија. Свету Литургију прати хор „Слога” из Деске

- у 16.00 часова - Вечерње са резањем славског колача и 
благосиљањем кољива. Свечани славски обред ће се 

обавити у светом храму након вечерњег богослужења. 
- у 17.00 часова - Славско послужење у дворишту 

Српског културног, образовног и духовног центра 
„Свети Сава”. Заједничка вечера за све присутне. 

Бонови за вечеру, од 1.000 форинти по особи, могу се 
купити на лицу места од 19.00 до 20.30 часова. За добро 
расположење гостију побринуће се оркестар „Жице из 
равнице” из Новог Кнежевца. У наставку следе славско 

весеље и игранка. 

Организатор: 
Српска православна црквена општина Деска 

Покровитељи: 
Самоуправа Срба у Мађарској, Српска народносна 

самоуправа Деска и KУД „Банат'”

ДАНИ КРАЉЕВА 
Стони Београд

Света литургија и освећење грожђа
17. августа 2019. у 10.00 ч.

Српска православна црква, 
8000 Székesfehérvár, Rácz utca 17.

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

Телефон: +36 30 273 3399

ДАНИ СРПСКЕ МУЗИКЕ И ИГРЕ 
У СЕНТАНДРЕЈИ
18. август 2019. у 18.00 ч.

Учествују:
КУД „Дукати“ – Маргита

КУД „Ђорђе Малетић“ – Јасеново
КУД „Виногради“ – Гудурица
КУД „Новак Радонић“ – Мол

Место програма:
18. августа -  трг Цара Лазара

у Сентандреји

Програм су финансирали:
Самоуправа Срба у Мађарској

ПРЕОБРАЖЕЊЕ У  
СЕНТАНДРЕЈИ 2019
Дани фолклора у Сентандреји

19. август 2019.

Културни програм после вечерња 
у порти Преображенске цркве у 16.00 ч.

На тргу Цара Лазара у 18.00 ч.

Учествују:
КУД „Дукати“ – Маргита

КУД „Ђорђе Малетић“ – Јасеново
КУД „Виногради“ – Гудурица
КУД „Новак Радонић“ – Мол

Игранка на тргу Цара Лазара
Свира оркестар „Село“

Програм су финансирали:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Српска самоуправа V квартa

К О Н Ц Е Р Т И

Ансамбл „Вујичић”
20. август у 21.00 ч. – Сентандреја, Главни трг

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. 

 
17. 08.   Вечерње          
18. 08.   Св. Литургија 
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 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
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С унце се већ беше одавно про-
молило изнад јеличких брда 
када су трубач Марко Трнавац 

и момци из оркестра још свирали на 
увце најупорнијим, најиздржљивијим 
гостима у „Броћића авлији”, а свирку 
су започели још претходне ноћи. Ско-
ро је било подне када су сабораши 
наручили последњу песму, па су тру-
бачи од умора клонули, а неки и по-
легали, и то на кров, на сламу... да их 
нико не види и не чује.

Ленка Луковић (22), студенткиња 
Филолошког факултета у Београду, 
са бокалом воде прилазила је сваком 
од њих, из руке их појила водом.

- Ленка је као трубачка Косовка 
Девојка. Ујутру, после свирке, не мо-
жемо да дођемо ни до даха, а усне 
трну, не осећамо их. Ленка брине о 
нама, па када се мало окрепимо и 
снагу повратимо, Јово наново. Опет 
креће свирка, опет гучко лудило, од 
јутра до следеће зоре - рекао нам је 
Трнавац, прошлогодишњи добитник 
„Златне трубe”.

На ове сцене већ су навикли стал-
ни сабораши, али странци не могу 
чудом да се начуде. Не могу да веру-
ју да у једном ресторану истовреме-
но свира осам оркестара - Дејана 
Лазаревића, Батице Лазаревића, Вла-
димира Ивановића, Синише Станко-
вића, Саше Крстића, Марка Трнавца, 
Драгана Павловића, Марија Павлови-
ћа. Московљанка Софија дошла је у 
Гучу са Артуром из Сибира. Први пут 
је овде. Тек је прошетала гучким ули-
цама, а одмах беше одушевљена са-
борском атмосфером.

- Пресрећна сам. Из сваког кутка 
овог градића избија нека чудна емо-
ција, која те тера на слободу, на ра-
дост. Људи су овде љубазни, насмеја-
ни. У Гучи се на све заборави. Трубе 
те терају да се препустиш тој чудној 
мелодији и онда те Гуча грли и љуби 
- казала нам је Софија, која није ски-
дала осмех са лица.

Драгачевску ракију пробао је јуче 
први пут Холанђанин Франсоа, терао 
је и своју девојку Марију из Францу-
ске да и она „натегне” из шулића. Она 
се прво нећкала, па онда се на први 
гутљај стресла, на други нам се жа-
лила да је „пече у стомаку”, а после 
трећег била је на столу под једном од 
гучких угоститељских шатри.

- Волим ову вашу музику. Волим 
Србију, све вас волим - викала је из 
свег гласа Марија, љубећи знојава 
лица трубача.

Трубачки ас Бобан Марковић де-
ценијама је посматрао Гучу, изблиза, 
такорећи био је све време део ње. И 
сам каже да је ова драгачевска варо-
шица била и остала „трубачка инсти-
туција”.

- Она је мој живот, њој и труби ду-
гујем све. И морам вам рећи да ја 
никада нећу престати да свирам. На-
против, што сам старији, све боље 
свирам. Никада нисам био бољи него 
сада - поручио нам је Марковић, због 
чије су свирке у Гучу дошле стотине 
странаца.

Поред трубача, и певачи воле да 
гостују под шатрама угоститеља. 
„Гоци бенд” и Ера Ојданић имају сво-
ју саборашку публику.

- И ја волим трубу. Посебно Стојана 
Крстића. Ево, гледајте како ја уживам 
- заиграо је Ера на улици, извадио 
штос пара и почео да их просипа по 
улици док му је на увце свирала Сто-
јанова труба.

На главној бини у црквеној порти 
снаге је одмерило најбољих 16 орке-
стара из Србије. Питали смо их пре 
концерта има ли треме, чему се нада-
ју...

- Како нема треме, кад станем на 
бину, не знам ни где сам. Уста ми се 
осуше, па то је невероватно... Али увек 
одсвирамо како треба. Тако ћемо и 
овога пута, па шта нам Бог да - казао 
нам је Маро Глигоријевић, врсни тру-
бач из Дуба код Бајине Баште.

На финалном такмичењу 59. Дра-
гачевског сабора трубача, после спек-
такуларног коцерта оркестра Бобана 
Марковића и Биљане Крстић, на глав-
ној позорници у црквеној порти, уче-
ствовали су: Стефан Младеновић 
(Врање), Игор Митрић (Сирогојно), 
Драган Аметовић (Ниш), оркестар "Ти-
мочки весељаци" (Књажевац), Бојан 
Крстић (Владичин Хан), Радич Слав-

ковић (Рти), Владимир Ивановић (За-
гужање), Елвис Бајрамовић (Бојник), 
Саша Павловић (Пирот), Бојан Ристић 
(Владичин Хан), Марко Глигоријевић 
(Бајина Башта), Данијел Костић (Нови 
Сад), Марко Трнавац (Мршељи), Сини-
ша Станковић (Загужање), Иван Јова-
новић (Ужице) и Београдски трубачки 
оркестар (Београд).

Најбољи оркестар је „Тимочки ве-
сељаци", а они су освојили и награду 
„Од злата јабука”, за најизворније 
музицирање. За прву трубу овогоди-
шњег Сабора трубача проглашен је 
Елвис Бајрамовић.

„Сањао сам овај дан, моје срце је 
пуно, немам речи да опишем ову ра-
дост. Ова магија коју има само Гуча 
је нешто посебно. Много смо радили, 
вежбали и веровали у победу”, изја-
вио је Елвис Бајрамовић.

Награду публике, „Златну трубу” 
добио је Синиша Станковић.

После проглашења победника, 
приређен је концерт Дејана Петрови-
ћа и „Биг бенда” а претходног дана 
одржано је и такмичење пионирских 
и омладинских оркестара. 

  СА ЛИЦА МЕСТА

У Западној Србији, између Западне Мораве на северу, Моравице на западу, планине Чемерно на југу и 
венца Јелице на истоку, налази се живописна област Драгачево. У самој средини Драгачева сместила се 

његова престоница и заштитни знак, варошица Гуча која, иако има само хиљаду становника, већ више од 
пола века, сваког августа првлачи хиљаде трубача и љубитеља тог инструмента из целог света

Гуча - светска престоница трубе и доброг расположења
Завршен Сабор трубача и народног стваралаштва

ЧУВАЈУ ДУХ СТАРИХ ВРЕМЕНА
Драгачево је неодвојиво од Гуче и Гуча од Драгачева. Варош је јако мала 

и има мање становника од већих села, али по структури и институцијама 
које се у њој налазе, има све одлике старе српске вароши. Урбанизацијом 
из 1905. године, Гуча је добила широке улице, са дрворедима и тротоарима, 
велики број заштићених зелених површина и паркова, који и данас красе 
варош. Данас је очуван велики број приватних кућа старих око једног века, 
које се уредно одржавају и чије фасаде и капије представљају један мали 
музеј који осликава живот старе српске вароши током двадесетог века.
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