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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Д ржаве ЕУ су упозориле земље 
кандидате да „не ускачу у рупе 
на руском тржишту настале ем-

баргом Москве на увоз прехрамбе-
них намирница из Уније”, наводи лист 
„Noje cirher cajtung”, уз опаску да се 
од увођења ембарга нови понуђачи 
тискају на тржиште Русије.

И док у Турској не хају много за 
упозорења Брисела, она се у земља-

ма кандидатима на Балкану озбиљно 
схватају. Албанија и Црна Гора су од-
мах скренуле на бриселски курс, док 
је ситуација компликованија за Маке-
донију, а нарочито за Србију.

Kазнене мере против Москве су у 
Србији непопуларне – не само из еко-
номских разлога, оцењује лист наво-

дећи да је Русија после Немачке и 
Италије трећи трговински партнер 
Србије, која је истовремено потпуно 
зависна од руског гаса.

„Повећањем цене гаса Москва би 
могла да отера Србију у банкротство. 
С друге стране, руски ембарго за ЕУ 
нуди српској пољопривреди шансу, и 

то не само захваљујући споразуму о 
слободној трговини с Русијом”, кон-
статује лист.

Извоз животних намирница у Руси-
ју је, како се наводи, бележио раст и 
пре западноевропског економског 
рата, а српски произвођачи млека, во-
ћа и житарица су затрпани поруџби-
нама из Русије.

Такође, многи Срби гаје пријатељ-
ска осећања према Русији, због за-
једничке православне вере, словен-
ских веза и сећања на руску подршку 
почеком XIX века. Лист наводи и речи 
руског амбасадора у Београду који 
је рекао да би Србија пуцала себи у 
ногу ако би подржала санкције запа-
да против Москве.

„Тако се влада нашла у дилеми и 
има мало маневарског простора из-
међу истока и запада. Због тога се 
Београд чврсто држи политике неу-
тралности – поштује територијални 
интегритет Украјине, укључујући 
Kрим – али одбија санкције против 
Москве”, пише лист.

Kонфронтација истока и запада 
има, како се каже, директне после-
дице по пројекат Јужни ток, који тре-
ба да доведе руски гас преко Балкан-
ског полуострва до Италије и Аустри-
је.

ЕУ жели да спречи изградњу Ју-
жног тока, јер Гаспром, како се наво-
ди, тежи монополу на испоруку и 
транзит гаса. Бугарска је под сна-
жним притиском морала да обустави 
изградњу, док су Аустрија и Мађар-
ска закључиле споразуме о изградњи 
с Гаспромом. Почетком јула Србија-
гас је потписао уговор с Гаспромом о 
изградњи 600 километара дугог гасо-
вода у који ће се инвестирати две ми-
лијарде сто милиона евра. 

Kонфронтација између истока и запада приморава 
балканске земље да заузму позиције, што је за 

Србију нарочито ризично, будући да зависи како од 
Европске уније, тако и од Москве, пише угледни 

швајцарски лист „Noje cirher cajtung”

Наш регион као дежурна колатерална штета

Како се снаћи између две ватре

О вих дана у јавности је поново 
актуелизован проблем учешћа 
држављана Србије у оружаним 

сукобима у Сирији, Ираку, а посебно у 
Украјини. Посланичка група СДПС-а 

чак је покренула иницијативу за допу-
ном Кривичног закона Србије, пре-
дложивши увођење новог кривичног 
дела под називом „формирање групе 
и придруживање страним оружаним 
формацијама”, за које би била запре-
ћена казна затвора до 12 година.

Ратнике, српске држављане, анга-
жоване у Украјини председник владе 
је окарактерисао као плаћенике „који 
наносе велику штету Србији”. Они, 
међутим, себе виде као добровољце 
који ратују из убеђења и братских 
побуда према руском народу. Чија је 

реч истинита тешко је закључити без 
располагања чврстим доказима, или 
председник владе, можда, њима рас-
полаже када износи овакву тврдњу.

Објективно гледано, ова појава мо-
же да произведе озбиљне политичке 
импликације, посебно ако се има у 
виду актуелни међународни положај 
Србије. Зато се овом проблему мора 
приступити озбиљно, што подразуме-
ва да се он решава искључиво на 
правном терену. Из Владе Србије на-
јављује се таква оријентација, што 
начелно треба поздравити. У том на-

пору, међутим, морају се уважити и 
одређени међународноправни стан-
дарди који праве разлику у погледу 
правног положаја плаћеника и до-
бровољаца као страних учесника у 
оружаном сукобу.

Када је реч о страним плаћеници-
ма, међународно (хуманитарно) пра-
во посматра их искључиво са стано-
вишта питања ко све има право на 
статус легалног ратника (борца) у 
оружаном сукобу. Оно им не призна-
је такав статус зато што је њихово 
учешће у оружаном сукобу мотиви-
сано личном коришћу „у виду мате-
ријалне накнаде знатно веће од оне 
која је обећана или плаћена борцима 
сличног ранга или функције у оружа-
ним снагама те стране”. Зато им се не 
признаје ни статус ратног заробљени-
ка ако падну у руке противника.

Што се тиче добровољаца, њихово 
ангажовање није спорно са станови-
шта међународног права, под условом 
да је без лукративних побуда и да их 
није регрутовала и одлазак на ратишта 
организовала њихова матична држава.

Зоран Вучинић
Професор Факултета безбедности

Неки Срби и данас радо иду у ратове

Добровољци или плаћеници?
После информација да има Срба који ратују у 

Украјини, Сирији и Ираку, поставља се питање какви 
су међународноправни стандарди и праве ли они 
разлику у погледу правног положаја плаћеника и 

добровољаца, као страних учесника 
у оружаном сукобу

ШТА КАЖЕ 
КОНВЕНЦИЈА

Конвенција Уједињених нација 
против регрутовања, коришћења, 
финансирања и обучавања плаће-
ника (1989) уноси значајне новине 
на овом плану јер уводи појам ин-
дивидуалне кривичне одговорно-
сти у вези са статусом плаћеника. 
Према Конвенцији, инкриминисане 
радње су: учествовање плаћеника 
у непријатељствима или актима 
насилног подривања уставног уре-
ђења и територијалног интегрите-
та државе, као и њихово регруто-
вање, коришћење, финансирање и 
обучавање. Сагласно томе, она 
обавезује државе чланице да не 
стоје иза било које од ових радњи, 
да их забране и спречавају. 

СРБИЈА КАО ПОСРЕДНИК 
У УКРАЈИНСКОЈ КРИЗИ

Србија ће 2015. преузети од Швајцарске председавање Организацији 
за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), којој је припала значајна уло-
га посредника у решавању украјинске кризе, подсећа циришки лист и 
додаје да Берн и Београд већ сада интензивно сарађују тим поводом.

„Тај задатак Србији стиже у крајње незгодном тренутку. Уместо, да се 
Београд, како се планирало, препоручи као симпатичан домаћин међу-
народних конференција, сада ће морати да посредује у једној опасној 
конфронтацији. Ризици су велики за земљу која непосредно зависи од 
оба табора, а шансе да ће побрати ловорике су минималне”, пише „Noje 
cirher cajtung”.
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БИТИ НЕУТРАЛАН, 
ШТА ЈЕ ТО? (2)

К ако стоје ствари са земљом која ће 
крајем године преузети председава-
ње ОЕБС-ом – са Србијом? Није ми 

далеко помисао да је то председавање по-
стало ноћна мора српске дипломатије, да га 
јој више нико не може одузети и да би чита-
ва Србија данас мирније спавала да јој Вук 
Јеремић својевремено није ставио тај врућ 
кромпир у руке. Српско-швајцарско ко-
председавање ОЕБС-у део је споразума ко-
ји је српском кандидату отворио пут до ме-
ста председника Генералне скупштине УН.

Наиме, Американци су у то време тра-
жили да Швајцарска кандидује своју бившу 
министарку спољних послова за ово место, 
али је решење постигнуто џентлменским 
споразумом којим је Швајцарска добила 
председавање ОЕБС-у 2014. године, а Ми-
шел Калми-Реј постала саветник председ-
ника Генералне скупштине УН. Део овог спо-
разума је и то да се Србија током свог пред-
седавања неће бавити питањима западног 
Балкана која ће остати у надлежности иза-
сланика ОЕБС-а за овај регион. Упркос томе, 
очекивања од српског председавања су и 
даље велика и у Москви и у Вашингтону. 
Обично „добро обавештени извори” тврде 
да су се због њих телефони српског мини-
стра спољних послова и представника у 
ОЕБС-у у последње време прилично угреја-
ли.

У начелу, Србија има искуство с овом ор-
ганизацијом из времена Југославије која је 
на Хелсиншкој конференцији КЕБС-а (пре-
тече ОЕБС-а) деловала у оквиру групе неу-
тралних и несврстаних земаља које су при-
скакале у помоћ када би преговори блоко-
ва запали у ћорсокак. За заслуге у Хелсин-
кију Југославија је награђена (камо среће 
да није) организацијом конференције кон-
тинуитета КЕБС-а 1977-1978 у Београду. У 
то време у Секретаријату за иностране по-
слове у Београду настала је читава дипло-
матска школа која је следила идеје славног 
Љубивоја Аћимовића, једног од најуглед-
нијих стручњака за КЕБС у свету. Те дипло-
мате су у међувремену отишле или су 
уклоњене из дипломатије. Неки су заврши-
ли у амбасадама у Африци. Неки су чак 
трагично отишли. Швајцарци, чудан народ 
који не воли ништа да мења, своје предсе-
давање ОЕБС-у поверили су управо учени-
цима дипломата који су у Хелсинкију води-
ли НН групу попут Тима Гулдимана или Же-
рара Штудмана.

Председавање ОЕБС-у за Србију може 
постати ноћна мора, али и шанса да стаби-
лизује свој прилично рањив положај у Евро-
пи. Главни изазов ће бити да сумњичавим 
Европљанима докаже да је способна да 
следи неутралну политику, компетентно 
води највећу европску организацију и јед-
ног дана преузме одговорности члана ЕУ. У 
том погледу, Швајцарска јој оставља добар 
пример и можда не би било излишно ако би 
се око српског председавања окупила ме-
ђународна група саветника или, једностав-
но, пријатеља председавајућег који би јој 
помогли да овај посао обави на најбољи на-
чин.

Предраг Симић,
Професор Факултета политичких наука

Санкције ЕУ према Русији погађају и Мађарску

Већи извоз у Србију као 
могуће решење проблема

Мађарски званичници очекују да ће се у земљама 
које имају могућности за извоз у Русију, пре свега у 
Србији, појавити недостатак одређених производа, 

у чему виде шансу за фирме из Мађарске

Т ражећи решења за произвођаче 
јабука који су након забране из-
воза за Русију доспели у тежак 

положај, Влада Мађарске ће учинити 
све да губици произвођача буду ми-
нимални – поручио је државни се-
кретар у Министарству за пољопри-
вреду Мађарске Иштван Нађ.

У изјави за Радио Kошут он је пре-
цизирао да његово министарство 

тражи нова тржишта за мађарску ја-
буку, посебно што је Мађарска пре 
неколико месеци прогласила отвара-
ње према источним тржиштима. Kако 
је објаснио Иштван Нађ, у земљама, 
које имају могућности за извоз у Ру-
сију, вероватно ће се појавити недо-
статак одређених производа, тако на 
пример, и у Србији. Имајући то у ви-
ду, већ је било и преговора о томе ка-
ко се може повећати број садашњих 
400 српско-мађарских мешовитих 
предузећа.

„Без одговарајућег благовременог 
корака, пошто и друге државе траже 
своје могућности, могу да се створе 
алтернативни путеви према Русији, на 
пример из Турске и Kине” – констато-
вао је државни секретар Мађарске.

Санкције ЕУ против Русије угрожа-
вају пословне интересе Мађарске, из-
јавио је мађарски министар привреде 
Михаљи Варга.

„Важно питање је шта мислимо о 

демократским вредностима и суве-
ренитетима земаља, и становиште 
мађарске владе је у том погледу ја-
сно. С друге стране као министар 
економије морам да скренем пажњу 
да одговор ЕУ на кризу везану за Ру-
сију и Украјину угрожава интересе 
мађарске економије. Влада је непре-
кидно у контакту са привредним 
удружењима како би се помогло пре-
дузетницима да пронађу нова тржи-
шта и посреднике који би могли олак-
шати терет привремених санкција, 
отварајући пут за мађарске произво-
де на руском и украјинском тржи-
шту”, рекао је Варга.

Влада, према његовим речима, чи-
ни напоре да помогне мађарским 
економским актерима да постигну 
трајно и стабилно присуство у Укра-
јини и Русији. Ипак, предузећа која 
изгубе тржиште у Русији сада, тешко 
ће моћи да га поврате, упозорава 
овај функционер.

Плаћање директних субвенција ЕУ 
могло би бити привремено решење, 
истакао је он, додајући да цео ланац 
санкција против Русије и њихов поли-
тички оквир треба преиспитати и ре-
видирати. 

Михаљ Варга, 
мађарски министар економије

Скандал у будимпештанској Нађмезе улици

По трећи пут нестале заставе Србије и ЕУ
Хулигани су поново скинули и однели заставе 

Србије и Европске уније са зграде српских 
институција у мађарској престоници. Ниједан од 

три овогодишња инцидента није расветљен, упркос 
томе што су полицијске камере 

забележиле све догађаје

С а зграде у Нађмезе 
улици у којој су сме-
штени Српски културни 

и документациони центар, 
Српско позориште у Мађар-
ској и Српске недељне нови-
не, непознати починиоци ски-
нули су и однели заставе Ср-
бије и Европске уније, оште-
тивши при том држаче у ко-
јима су се оне налазиле. Не-
дирнута је остала само за-
става Мађарске. Хулигани су, 
такође, покушали да са улаза 
у зграду скину и таблу са 
натписом Српског културног 
центра, али су у томе успели 
само делимично.

Према речима запослених 
у Српском културном цен-
тру, иста слика виђена је још 
два пута ове године, али по-
лицијска истрага до сада ни-
је дала никакве резултате, 
упркос чињеници да се само 
десетак метара од улаза у 
зграду српских институција 
налази безбедносна камера, 
коју је на то место постави-
ла управо полиција.

– Све ове случајеве прија-
вили смо полицији, али од 

њих нисмо добили никакву повратну 
информацију. Интересујући се за ре-
зултате досадашњих истрага, увек 
смо добијали одговор да на основу 
снимака камера није могуће устано-
вити ко су починиоци, а да других ре-
зултата истраге нема – рекао нам је 
Милан Ђурић, директор Културног и 

документационог центра.
Занимљиво је да су овакве 

акције екстремиста учестале 
откад је у Мађарској нагло 
ојачала крајња десница. Упр-
кос јавном обећању председ-
ника Мађарске Јаноша Адера, 
датом његовом српском ко-
леги Томиславу Николићу, да 
ће бити откривени исписива-
чи антисрпских графита који 
су пре нешто више од годину 
дана осванули на неколико 
српских објеката у Мађар-
ској, починиоци тих дела та-
кође нису никада откривени.

Све ово, посматраче наво-
ди на закључак да код на-
длежних државних органа 
не постоји стварна жеља да 
ови случајеви буду расве-
тљени. Судећи по учестало-
сти антисрпских инцидената, 
инертност полиције практич-
но представља зелено светло 
хулиганима да и даље нео-
метано скрнаве српска зна-
мења у Мађарској и тако 
уносе зебњу међу припадни-
ке српске заједнице, али и 
осталих мањинских групаци-
ја у овој земљи.

Драган Јаковљевић
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Прослава у Помазу

Срби укључени у обележавање Дана државности
Празник Светог Стефана и Дан државности 

Мађарске, у Помазу су и ове године прослављени уз 
учешће месне српске заједнице, коју су 

представљале фолклорне групе

Д руга је година откако је порта 
католичке цркве отворена за 
програме, а тим поводом је отац 

Ференц Ердеди рекао да су „овде до-
бродошли сви грађани који чине сјај-
но и шарено лице Помаза”.

Прошле године је на прослави уче-
ствовао КУД „Опанке” из Помаза, док 
су ове године организатори прошири-
ли листу учесника, па позвали и фол-
клорне групе из Србије и Бугарске, 
који су својим изузетним наступима 
одушевили помашку публику.

Свечаност је почела јутарњом ми-
сом у католичкој цркви, када су уру-
чене захвалнице амбасадора Репу-

блике Србије у Мађарској Радета 
Дробца за домаћине. Оне су намење-
не оцу Ердедију и католичким верни-
цима за пружену новчану помоћ за 
страдале у пролећним поплавама у 
Србији.

Значај присуства народности у По-
мазу, католички парох је илустровао 
мислима Светог Иштвана о томе шта 
значи бити народност у мађарској 
држави, додати нешто своје да би се 
створило заједничко добро за држа-
ву у којој народности, као део хри-
шћанства, живе вековима у слози са 
већинским становништвом.

Јасна Голуб
Програм у порти католичке цркве у Помазу, у чијој близини се налази и 
српски православни храм

Мањинске предизборне активности

Очекује се повећање броја месних српских самоуправа
С обзиром да су мањински избо-

ри заказани за 12. октобар, орга-
низатори приредбе предвођени 

Зорицом Степанов, потпредседницом 
месне Српске самоуправе и руково-
диоцем Српске читаонице, позив за 
својеврсну трибину упутили су Љу-
бомиру Алексову, председнику Са-
моуправе Срба у Мађарској, са ци-
љем да из прве руке добију инфор-
мације везане за изборе. У приказива-
њу предизборног стања и најважни-
јих обавеза везаних за изборе, пред-
седнику земаљске српске самоупра-
ве се придружила и потпредседница 
тог тела, др Милица Павлов. Они су, у 
порти српске цркве у Мохачу, говори-
ли не само о значају избора, већ и о 
бројним практичним питањима.

Љубомир Алексов је нагласио да 
цела нова изборна прича потиче још 
од 2011. године, када је спроведен по-
следњи попис становништва. На осно-
ву тих резултата, у насељима где је 
регистровано најмање 25 припадника 
једне народности, Државна изборна 
комисија је аутоматски расписала 
мањинске, односно народносне избо-
ре.

Он је посебно истакао ва-
жност регистрације бирача 
који желе да гласају на јесе-
њим мањинским изборима.

– Свако ко жели да уче-
ствује на изборима 12. окто-
бра, треба да се региструје. 
Регистрација је била могућа и 
пре парламентарних избора током 
пролећа. Ко се онда регистровао, не 
мора то поново да чини, јер је реги-
страција важећа и за јесење изборе. 
Међутим, ко се тада није регистровао, 
то може да учини до 26. септембра ове 
године – рекао је Љубомир Алексов и 
позвао сународнике да се у што већем 
броју региструју и тиме покажу да 
припадају политички зрелој нацији.

Говорећи о гласању за листу или 
листе, он је указао и на једну битну 
разлику у поређењу са ранијом прак-
сом:

– У претходном периоду за зе-
маљску самоуправу гласали су они 
чланови који су били изабрани на ло-
калном нивоу. То су били такозвани 
електори. Сада, међутим, сви гласа-
чи, односно сви регистровани грађа-
ни имају право да на директан начин 
гласају за листу и свој глас дају оној 
групацији, тј. листи за коју сматрају 
да ће на бољи или најбољи начин за-
ступати интересе српске заједнице у 

Мађарској.
На седници је речено и 

да ће, према слову новог 
закона, доћи до смањења 
броја чланова Скупштине 
Самоуправе Срба у Мађар-
ској, па ће их након јесењих 
избора бити 15 уместо до-
садашњих 21. Указано је и 
на важност обављања свих 
потребних активности у ве-
зи са предстојећим избори-
ма.

– Имајући у виду регистрован 
број припадника српске заједнице 
приликом последњег пописа станов-
ништва, било би добро када би се не-
колико хиљада људи уписало и у би-
рачки списак. Не знамо да ли ћемо у 
сва 63 насеља успети да формирамо 
српске самоуправе, али се надамо да 
њихов укупан број неће бити мањи 
него до сада. Очекујемо да их буде 
најмање педесетак – закључио је 
председник Самоуправе Срба у Ма-
ђарској.

Предраг Мандић

Самоуправа Срба у Мохачу и месна Српска 
читаоница су у мохачком Српском клубу одржале 

клупско вече, с циљем да се грађани детаљно 
информишу о предизборним процедурама које су у 
току и самој реализацији октобарских мањинских 

избора. Извесно је да ће неколико српских 
самоуправа бити угашено, али се очекује да буду 

формиране тамо где их до сада није било

ЈОШ УВЕК БЕЗ САЗНАЊА 
О ПОПИСАНИМ СУНАРОДНИЦИМА

На основу резултата последњег пописа становништва и броја реги-
строваних Срба, у Барањи ће се угасити српске самоуправе у Виљану, 
Шумберку, Мајшу и Удвару (Печудварду), а иста судбина чека и српске 
самоуправе у Аљмашу и Адоњу.

Са друге стране, представничка тела Срба ће теоретски моћи да буду 
основана у неким насељима где их до сада није било, јер су пописивања 
забележила довољан број Срба у тим местима. Примера ради, таква на-
сеља су Томпа, Кишкунхалаш, Ђур, Вашархељ, Сексард и још нека.

– У овом изборном мандату имали смо 48 месних српских самоупра-
ва, а сада постоји могућност да се избори одрже у 63 – нагласио је 
председник земаљске српске самоуправе.

Међутим, он је изнео и чињеницу која није за похвалу. Наиме, у бројним 
насељима где је дошло до пораста броја припадника српске заједнице, 
још увек нису успостављени контакти са пописаним сународницима:

– Не зна се ништа о људима који су се изјаснили као Срби приликом 
последњег пописа становништва, нити да ли имају намеру да се упишу у 
бирачки списак.
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духовност

Печујски Срби о предстојећој слави

Последња прослава у српској капели
Због спорости у изградњи српске цркве у Печују, и 
овогодишња прослава Светог Симеона Столпника 

биће обележена у старој српској православној 
капели. Парох Милан Ерић каже да радови неће 

реметити славски амбијент

П разновање храмовне славе је 
била главна тема седнице Од-
бора црквене општине, којој су 

присуствовали кумови овогодишње 
славе, као и Радован Горјанац, пред-
седник Самоуправе Срба у Печују. 
Учесници састанка су били у дилеми 
да ли да се празновање патрона све-
тиње, тј. заједнички ручак и славско 

весеље због радова који су у току и 
скученог простора у порти, уприличе 
у дворишту суседне музичке школе, 
или да се све организује у порти у 
Улици Зринског бр. 15.

Јереј Милан Ерић, парох печујски 
је нагласио да радови неће реметити 
славски амбијент и уколико извођач 
до дана одржавања храмовне славе 

не уреди земљиште у порти, високе 
званице и верници свакако ће моћи 
да на том простору.

Једини фактор који може поре-
метити славу јесу временске прили-
ке, па је одлучено да се у порти по-
стави шатор, што ће углавном фи-
нансирати месне српске организаци-
је и кумови славе, уз материјалну 
подршку других српских самоупра-
ва. Српска православна црквена оп-
штина у Печују за прославу храмов-
не славе на конкурсу је добила 
100.000 форинти од Културног и до-
кументационог центра Срба у Ма-
ђарској, али поменута средства не-
ће бити довољна за достојно пра-

зновање Преподобног Си-
меона Столпника. На седни-
ци је постигнут договор да 
ће Самоуправа Срба у Пе-
чују и Печујско-барањско 
српско удружење из свог 
буџета издвојити одговара-
јућа средства за прославу.

На седници је било речи и 
о приредби која ће бити одр-
жана одмах након празнова-
ња заштитника српске пра-
вославне капеле. У организа-
цији српске самоуправе при-
према се изложба „Про-
шлост и садашњост”, која ће 
представити живот српске 
заједнице у Мађарској. По-
ставка ће садржати фото-
графије о српским право-
славним храмовима у Бара-
њи и радове уметника са ли-
ковних колонија Удружења 
уметника „Круг”.

П. М.

Храмовна слава у Десци

Непролазна снага преображењске светлости
У Десци се прослава патрона ме-

сног српског православног хра-
ма увек сматрала једним од 

централних догађаја у животу срп-
ске заједнице, а тако је и данас. Орга-
низатори овогодишње прославе били 
су Српска православна црквена оп-
штина Деске, месна Српска самоу-
права и КУД „Банат”.

Свечано обележавање заштитника 
светиње отпочело је светом литурги-
јом коју су служили игуман Јустин – 
егзарх манастира Епархије теми-
шварске, протојереј Аурел Бекан из 
Чанада од стране Румунске право-
славне цркве у Мађарској, протона-
месник Павле Каплан – парох сеге-
дински и протонамесник Светомир 
Миличић – парох дешчански.

Свечану славску проповед одржао 
је игуман Јустин. Осврнувши се на 
празник Преображења Господњег, он 
је поред осталог рекао:

– На данашњи, свети празнични 
дан, када ова светиња сабира нас под 
своје сводове, заједно узносимо ва-
скрсломе Христу нашу молитву за 
свеколико добро нашега народа и за 
спасење наше. Та преображењска 
светлост јесте она светлост која оби-
тава у будућем, небеском царству 
Христовом. Зато је и порука дана-

Преображење Господње у Десци је и ове године 
прослављено у складу са дугогодишњом 

традицијом, која осим духовних свечаности 
подразумева и народно весеље уз музику, 

песму и игру

шњег празника да ми, следујући вери 
нашој и нашим коренима, треба да 
идемо за таквом светлошћу која тре-
ба да преобрази наш живот, нашу 
свакодневицу.

Уследили су традиционално осве-
ћење грожђа и литија, а затим су Де-
шчани и њихови гости отишли на за-
једнички ручак. Поподне, након ве-
черњег богослужења, у дворишту 

Културног, образовног и вер-
ског центра „Свети Сава” 
уприличен је чин резања 
славског колача и благоси-
љања кољива. Кумовао је 
др Марко Рус са породицом, 
за следећу годину кумства 
се прихватио Макса Рус. На 
крају свечаног обреда при-
сутним верницима из Деске, 
њене околине, Србије и Ру-
муније, обратио се протона-
месник Павле Каплан, парох 
сегедински, речима:

– Данас је слава Господ-
њега. Данас нам шаље Го-
спод поново, из године у го-
дину, велику утеху, огромну 
снагу његовог царства, да се 
и ми с године на годину, том 
славом Господњом, прео-
бразимо. Светлост са Тавор-
ске горе, била је знак силе и 
славе будућег царства Бож-
јег. Господ нам шаље ту не-
пролазну светлост. Смоћи 

ћемо снаге, иако нас је све мање и 
мање, да барем за време ових пра-
зничних дана и догодине дођемо и 
исто тако кажемо, када се овако са-
биремо првенствено у цркви Божјој, 
као и сад и овде: Господе, добро нам 
је овде бити!

Након беседе о. Каплана, речима 
захвалности и истицања важности 
прославе храмовне и крсне славе, 
присутнима се обратио домаћин, 
протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански. Он се најпре за-
хвалио својим колегама свештени-
цима, а потом и организаторима 
празновања патрона дешчанске све-
тиње, односно куму овогодишње 
славе др Марку Русу, који је за наш 
лист рекао:

– Велика ми је част што сам као 
кум могао да учествујем на дана-
шњој прослави храмовне славе. По-
што прошле године није било уна-
пред договорено, ја сам тада осе-
тио да је моја дужност да се при-
хватим кумства, јер до сада нисам 
кумовао на слави. Можда сам то 
требао да учиним раније. Мени је 
било мило да сам то учинио, а радо-
вали су се и моја супруга и синови. 
Ето, сви су били на окупу и због тога 
ми је веома драго, као што се раду-
јем и томе што нас је у толико вели-
ком броју на слави.

По окончању вечерњег богослуже-
ња, уследио је пригодни културни 
програм. У дворишту Културног, 
образовног и верског центра „Свети 
Сава” свирали су полазници трећег 
по реду Тамбурашког кампа, a весе-
ље је уз заједничку вечеру наставље-
но и након њиховог наступа. Уз свир-
ку оркестара „Банат”, „Лале из Бана-
та” и „Бошњаци” певало се, играло и 
веселило, па је општенародно прео-
бражењско славско весеље Дешчана 
и њихових гостију потрајало до ране 
зоре.

П. М.
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Дешчанин Бранимир Ђорђев одрастао је уз музику 
и игру, јер се породична традиција није прекидала. 

Вредно је студирао, бавећи се истовремено и 
другим пословима, али су га таленат и љубав према 

игри увек водили ка „даскама које живот значе”, 
на којима је и данас

„И грам још увек, иако ми то 
здравствени разлози често не 
дозвољавају. Радо помажем 

својим знањем и искуством фолклор-
ним ансамблима”, рекао нам је Бра-
нимир Ђорђев, када смо га срели у 
Српском културном центру у Будим-
пешти. Потом нам је, на нашу молбу, 
испричао своју животну причу која, 
упркос његовој младости, није крат-
ка ни једноставна.

– Било је сасвим нормално да се 
у плес укључимо сестра и ја, пошто 
је наш отац, Миливој Ђорђев, тада 
руководио ансамблом „Банат” у Де-
сци. Заволео сам српски фолклор 
још као петогодишњак и њиме сам 

се бавио до своје петнаесте 
године, али волим све игре 
и плес уопште. Тако сам по-
чео да истражујем даље и 
да учествујем у раду ан-
самбла у Сегедину, који се 
бави историјским играма и 
негује различите стилове, 
од ренесансе до буги-вугија 
и рокенрола – каже Брани-
мир, сећајући се својих по-
четака.

Одрастао је уз музику и 
игру, јер се та породична 
традиција није прекидала. 
Вредно је студирао српски 
језик и књижевност на Ка-
тедри за славистику Уни-
верзитета „Атила Јожеф” у Сегеди-
ну, али су га таленат и љубав према 
игри водили даље ка „даскама које 
живот значе”. На очев предлог при-
кључио се плесном театру „Хора”, у 
којем је имао прилику да се опроба 
у плесовима различитих нација, од 
ирског или америчког степа, јужно-
афричких плесова, па до балкан-
ских игара.

За сваког рођеног играча таква 
разноликост ритмова и корака прави 
је изазов и Бранимир је радо сарађи-
вао са Иштваном Таначем, који је на-
кон искуства у КУД-у „Банат”, али и 
европског играчког стажа, основао 
овакав један ансамбл у Сегедину. Ка-
ријеру је наставио у Ансамблу мо-

дерних игара „Контраст”, који је тан-
го-кореографијом освојио 6. место 
на Светском првенству модерних 
игара у организацији Међународне 
плесне федерације. На истом првен-
ству, неколико година касније, Брани-
мир је постао светски првак у катего-
рији фолк-соло, када је наступио са 

модерном игром осмишљеном на 
основу фолклора, на музику бенда 
„Забрањено пушење”.

Студентске дане, чини се, живео 
је „пуним плућима”. Поред игре, 
Бранимир је стигао да оснује и рок-
бенд са којим је наступао по клубо-
вима, свирајући музику ’70. и ’80. го-
дина, али и да похађа часове певања 
код познате оперске певачице Тере-
зе Карика.

– Волим све игре и тешко ми је да 
неку издвојим. Једино се нисам бавио 
класичним балетом, који захтева по-
себну посвећеност и упоран рад од 
малена – објашњава Бранимир.

– Ипак, посебан тренутак у мом 
животу је време када сам положио 

СЦЕНА КАО 
СУДБИНА

„Позориште и сцена су моја 
судбина и увек им се враћам. Тај 
ме је ’вирус’ заразио када сам 
имао 15 година и чини ми се да се 
од њега нећу излечити! Моја де-
ца за сада играју код куће. Мла-
ђи син има слуха, видећемо да 
ли ће се традиција наставити и 
даље” – казао нам је Бранимир у 
паузи пробе, а онда се вратио у 
салу, на „даске које живот значе”, 
да са колегама глумцима уложи 
и последњи атом енергије како 
би нова представа Српског позо-
ришта имала успеха. Публика ју 
је најпре видела на Фестивалу 
позоришта и културе у Ловри, а 
верујемо да ће то задовољство 
ускоро пружити и другим љуби-
тељима театра.

И УМЕТНОСТ 
И БИЗНИС

Бранимир Ђорђев живи у Сеге-
дину, има 35 година и запослен је 
у брокерској фирми која се бави 
осигурањем. Српски језик и књи-
жевност завршио је 2002. године 
на Универзитету „Атила Јожеф” у 
Сегедину. Ожењен је Евом и има 
синове: Давора (5) и Николу (3). 
Наступа у музичким представама 
Летње сцене Сегединског позори-
шта, а последње четири године је 
активан члан Српског позоришта у 
Мађарској.

Бранимир Ђорђев, сценски уметник

Од вируса сцене се никада нећу излечити!

аудицију за Српски национални ан-
самбл „Коло” у Београду. Била је то 
2002. година, када ме је тадашњи ру-
ководилац ансамбла Велимир Агов-
ски позвао након нашег наступа на 
Европској смотри српског фолклора 
у Дому синдиката у Београду.

Бранимир се у „Колу” ипак, задр-
жао краће него што је желео. Упркос 
лепом пријему на који је наишао, овај 
младић из Сегедина је након завр-
шетка студија и смене руководства у 
ансамблу „Коло” морао да се врати у 
Сегедин. Бранимир, међутим, не ми-
рује, већ се прикључује глумцима 
Српског позоришта у Мађарској са 
којима дели свој играчки, али и глу-
мачки таленат.

Затекли смо га како са десетак 
осталих глумаца и директо-
ром позоришта Миланом Ру-
сом увежбава нови комад 
српске сцене у Мађарској, 
под насловом „Гад” (Szutyok), 
драмског писца Беле Пинте-
ра. Позоришна сала у оквиру 
Српског културног центра у 
Нађмезе улици, била је вре-
ла тог поподнева, али глумци 
као да то нису примећивали. 
Носи их иста идеја и исти 
жар, јер припадају истој, 
уметничкој „сорти”.

Добрила Боројевић

ОСТВАРЕЊЕ СНА
Стигао сам у Београд 2003. го-

дине и заиграо у престижном ан-
самблу „Коло”, а то је за мене би-
ла посебна част.

– Удисао сам Београд, атмо-
сферу, дружио се са колегама и 
био у друштву најбољих на свету 
који се баве српским фолклором. 
Након свакодневних проба у „Ко-
лу”, прошетао бих до Калемегда-
на, или отишао да неке београдске 
кафане. Био сам смештен у Сту-
дентском дому „Рифат Бурџевић” 
на Звездари, у оквиру програма 
размене студената. Могу рећи да 
је то за мене био најлепши период 
у животу – остварење сна!
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ПЕГЛАЈЗ НА ЖЕРАВИЦУ

С вако размештање старинске пегле, коју 
у кухињи држим на полици као декора-
цију, увек афективно повезујем са сце-

ном која се пре једно двадесетак година дого-
дила у кући прабабе Лене.

Kао да је и сад видим, силази низ мердеви-
не са тавана и у сандуку носи углавном непо-
требне ствари за бацање. Међу свим тим ства-
рима уочим и једну прелепу старинску пеглу.

– Немојте је бацати. Узећу је ја, ако вам ви-
ше не треба.

– Овај пеглајз? Чекај мало, дете моје. Мо-
рам прво да ти га наместим.

Није ми одмах било јасно шта је хтела на 
пегли да поправи. Па ваљда није помислила да 
ћу је користити? Била је то стара пегла у коју 
се некада сипао жар. Размахивањем руку се 
тај жар распиривао, те се на тај начин мењала 
температура у пегли по потреби, за различите 
врсте тканина.

Прича за себе била је Ленина ризница сва-
каквих кутија. Ту се убацивало све под паро-
лом: „мож` ће некад требати”. Из једне такве 
сваштаре Лена извади цвик-кљешта и једну 
празну конзерву у којој је некада била паште-
та. Kљештима одломи лимени поклопац кон-
зерве, преклопи га и вешто направи закрпу на 
пегли.

– Ту метеш жеравицу, и пази да ти се не по-
вуче, да не процури.

Нисам одбила импровизовану мајсторију, 
нити сам јој објаснила да ја ту пеглу само же-
лим за украс, да нећу насред стана у Темишва-
ру палити ватру, нити пеглати „са жеравицом”. 
Ништа јој од свега тога нисам рекла, јер би је 
то вероватно разочарало.

У том сачуваном дињашанском „пеглајзу” и 
дан данас стоји лимени поклопац од конзерве, 
а ова прича јесте једна од оних које ме дефи-
нитивно разнеже.

Ја заиста мислим да су нам баке биле супер 
– баке. Не знам да ли сте некада пребројавали 
шта су све оне умеле и шта су морале да раде 
да би одржавале домаћинство.

Моја бака није никад куповала постељину 
него је сама шила, а у њеном орману је било и 
кошуља са тканим платном, исто у сопственој 
ручној изради. И постељине и кошуље трајале 
су годинама. Да их не чувам као драгоцености, 
могла бих и данас у њима спавати. Kолико је 
само сати требало да се извезу они чипкани 
прелепи јастуци, па да се све уштирка и распе-
гла. Са колико се љубави сваки ћошкић укра-
шавао.

„Kреветнина” је обично била бела са пуном 
или „разбијеном” чипком која је красила чети-
ри огромна јастука…од оних у које целим те-
лом упаднеш, па кад те траже не знају јеси ли 
ту или ниси, јер се с врата не видиш. Једино те 
велико удубљење насред јастука одаје. Ех, а 
тек она пријатна хладовина уштирканог веша и 
мирис природне чистоте. Да се човек доброте 
надише…

Баба није користила куповни детерџент. За 
омекшивач није ни знала, а закон је био, у соп-
ственој режији, кувани сапун и њене вредне 
руке.

Никакав парфем у мом мозгу не може заме-
нити мирис веша који је она тек унела са мраза. 
Зашто ми се тај мирис тако дубоко урезао у 
душу? Зато, јер је та белина мирисала на мир. 
Зато, јер се у таквим јастуцима увек сањало 
лепо, а никад кошмарно, зато што је бакин по-
љубац у чело био гаранција да ће уз полегнуту 
главу на јастук душа безбрижно данути.

Љубинка Перинац-Станков
Главна уредница „Наше речи”, Темишвар

III Међународни фестивал фолклора „Јужна капија”

КУД из Бечеја представљао Србију у Печују
Српску фолклорну 

баштину је на фестивалу 
у Печују представило 
Културно-уметничко 
друштво „Ђидо” из 

Бечеја, које је извело 
богат програм састављен 
од мачванских, шопских, 

влашких, банатских и 
шумадијских игара

Т радиционална манифестација 
„Јужна капија” трајала је од 17. 
до 20. августа и окупила је ра-

зличите фолклорне ансамбле из Ма-
ђарске и иностранства. На летњој по-
зорници, на Тргу „Дом” испред печуј-
ске катедрале, поред домаћих ан-
самбала наступала су и фолклорна 
друштва из Турске, Италије, Македо-
није, Литваније и Србије.

Србију је на фестивалу у Печују 
заступало Културно-уметничко дру-
штво „Ђидо” из Бечеја, које се публи-
ци представило 18. августа. Таленто-

вани играчи, предвођени уметничким 
руководиоцем Гораном Думанови-
ћем и уз пратњу оркестра којим је 
руководио Мирослав Миша Силашки, 
извели су богат програм састављен 
од мачванских, шопских, влашких, 
банатских и шумадијских игара. Пу-
блика је била одушевљена играма из 
Србије, па је извођење Бечејаца на-
грађено бурним аплаузима и овација-
ма.

Културно-уметничко друштво „Ђи-
до” из Бечеја постоји већ 34 године, а 
у умеће и резултате рада могла се 
уверити публика у Мохачу и Шум-
берку. Овај ансамбл из Србије уче-
ствовао је и на 18. Међународном 
фолклорном фестивалу у Мохачу о 
којем ћемо читаоце Српских недељ-
них новина детаљније известити у 
једном од наредних бројева СНН-а.

П. М.

Меморијални скуп у Сантову

Дани посвећени славним суграђанима
„Где год живео, ако си рођен и одгојен овде, ту 
припадаш довека”, мото је под којим је Габор 
Варга, угоститељ из Сантова, 16. и 17. августа 

организовао „Дане Сантовчана”, у жељи да се 
освеже успомене на најпознатије 

становнике тог места

Ц иљ организатора ове нове кул-
турне приредбе, коју су пратиле 
пригодне изложбе и концерти 

на главном тргу, био је очување успо-
мене на Сантовчане који су ту рођени 
и одавно више не живе у Сантову, а 
који су својим радом допринели по-
пуларизацији овог места.

Међу њима, свакако је најчувеније 
име покојног Флориана Алберта, не-
кадашњег фудбалера будимпештан-
ског Ференцвароша светског гласа. 
Уз њега, ту су, такође покојни петобо-
јац Живко Ђурић (који је постао по-
знат као Жигмонд Вилањи) и Тихомир 
Вујичић, композитор и етномузико-
лог.

Иако је Вујичић рођен у Помазу, ор-
ганизатор приредбе сматрао је ва-
жним да се у поставку, која је изложе-
на у месној Основној школи, уврсти и 
он, пошто је добар део детињства 
проводио код деда Тоше и бака Зорке 
у Сантову. На отварању изложбе гово-
рили су петобојац Пал Бако, који се 
присетио пријатеља из екипе, Живка 
Ђурића, и Магдолна Алберт, кћерка 
покојног фудбалера Флориана Албер-
та. Присутнима се обратио и др Сти-
пан Блажетин, директор Знанственог 
завода Хрвата у Мађарској, који је го-
ворио о свом оцу Стипану Блажетину, 
као и о живим Сантовчанима који 
много чине за своју заједницу.

О стваралаштву и сантовачким ко-
ренима Тихомира Вујичића, говорио 
је Милан Ђурић, директор Културног 
и документационог центра Срба у 
Мађарској.

– Тихомир Вујичић је учинио много 
за српску заједницу у Мађарској, а 
због његове композиторске и саку-
пљачке делатности дужну пошту ода-
ју му и Мађари, Хрвати и други. Био је 
уметник у кругу своје заједнице, али и 
уметник за цео свет. Живот је посве-
тио фолклору, сакупљању народне 
музичке баштине и компаративном ис-
траживању етномузикологије – рекао 
је Милан Ђурић, нагласивши да је Ти-
хомир Вујичић у детињству свако ле-
то проводио у Сантову.

Ђурић се присетио и речи своје ба-
ке Иванке о Тихомиру Вујичићу:

– Био је добар дечко, човек пома-
ло чудан. Волели су га људи. Великан 
српске, па и светске културе, свирао 
је на више инстумената без обзира 
где и коме свира: пријатељима у крч-
ми, на телевизији или пред публиком. 
Он је то свугде и срцем и душом чи-
нио и то су људи осећали.

Радује чињеница да се овом изло-
жбом не завшава прича о познатим 
Сантовцима, чији ће списак бити по-
степено допуњаван. Управо је то циљ 
Габора Варге, идејног творца ове кул-
турне приредбе на којој су наступили 
и чланови Културно-уметничког дру-
штва „Весели Сантовчани”.

Сантово се овом манифестацијом 
одужило својим некадашњим жите-
љима, а дух овог места Милан Ђурић 
објаснио је овако:

– Сантово има дух који људи поне-
су са собом и он их тера да нешто 
стварају и да се боре за нешто пле-
менито.

П. М.



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ЛИЧНИ СТАВ

ВРЕМЕПЛОВ
28. августа 1910. – На свечаној седници На-

родне скупштине у Цетињу, кнежевина Црна 
Гора је проглашена краљевином, а кнез Никола 
Први Петровић краљем.

28. августа 1960. – Умро је писац Сима 
Пандуровић, један од најзначајнијих песника 
српске модерне са почетка XX века („Посмрт-
не почасти”, „Дани и ноћи”, „Тамне исповести”)

28. августа 1991. – Умро је бивши поглавар 
Српске православне цркве 
патријарх Герман. Kао 
Хранислав Ђорић замона-
шио се 1951. у манастиру 
Студеница, а за црквеног 
поглавара је изабран 1958, 
после смрти патријарха 
Викентија. Након што се 
разболео, на његово место 
је 2. децембра 1990. иза-
бран патријарх Павле.

29. августа 1526. – У 
бици код Мохача турска 
војска под командом Су-
лејмана Другог Величан-
ственог победила је тру-
пе мађарског краља Лу-
двика Другог, који се при-
ликом повлачења утопио 
у реци. Угарска држава се распала на три де-
ла: један је потпао под Турке, другим је за-
владао угарски владар Иван Запоља, а трећи 
је дошао под власт Хабсбурга, који су након 
Запољине смрти 1540. преузели угарски пре-
сто.

1. септембра 1945. – Скупштина Србије усво-
јила је Закон о административној подели Србије, 
чиме су успостављене аутономне покрајине Вој-
водина и Косовско-метохијска област.

1. септембра 1961. – У Београду је почела 
Прва конференција шефова држава и влада 

несврстаних земаља, којој су присуствовали 
представници 25 земаља и 40 антиколонијал-
них и ослободилачких покрета.

1. септембра 1999. – УНХЦР је саопштио да 
је, од јуна, када су окончани сукоби на Косову, 
око 200.000 Срба и Рома напустило ту српску 
покрајину, а да се на Косово вратило 772.300 
Албанаца избеглих током вишемесечних суко-
ба.

1. септембра 2000. – На предизборној кон-
венцији у београдском центру „Сава”, пред ви-
ше од 3000 грађана, лидери Демократске опо-

зиције Србије (ДОС) пот-
писали су документ „Уго-
вор са Србијом” којим су 
се обавезали да ће, уколи-
ко дођу на власт, успоста-
вити демократску власт у 
Србији.

2. септембра 1829. – 
Склопљен је Једренски 
мир између Русије и Ото-
манског царства, којим су 
се Турци обавезали да Ср-
бији врате шест нахија 
ослобођених у Првом срп-
ском устанку и да призна-
ју аутономију Грчке.

2. септембра 1996. – 
Лидери три опозиционе 
партије – Српског покрета 

обнове, Демократске странке и Грађанског са-
веза Србије, потписали су у Београду споразум 
о формирању коалиције „Заједно”, која је од-
нела победу на локалним изборима у новем-
бру, чиме је уздрмана дотада неприкосновена 
власт Слободана Милошевића.

3. септембра 1939. – Велика Британија и 
Француска су објавиле рат Немачкој и тиме је 
почео Други светски рат.

3. септембра 1943. – Савезничке трупе су 
извршиле инвазију на италијанско копно у Дру-
гом светском рату. 

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

Сима Пандуровић

„За историчаре је 
позната чињеница да је у 

водећим круговима 
Аустро-Угарске све већу 

превагу добијала тзв. 
‘ратна група’, на чијем су 

челу били Франц 
Фердинанд и начелник 

генералштаба 
аустроугарске војске 

Конрад, који је отворено 
заступао гледиште да је 

Аустро-Угарској 
потребно Јадранско 

море, Балканско 
полуострво и источни 

део средоземља”, пише 
наш читалац 

др Данило Урошевић

П остојала је намера да већ 1907. 
године анектирају северои-
сточне делове Србије са Бео-

градом, а друге делове да дају Бугар-
ској. То значи да пријатељство Ферди-
нанда није са Словенима, већ само са 
Бугарима. Фердинандов триализам 
служио је само да плаши Мађарску и 
цепа јединство Срба, Хрвата и Слове-
наца. Империја чини нове напоре 1909. 
године за освајање пута од Увца до 

Косовске Митровице, одакле 
је већ била изграђена жеље-
зница све до Солуна.

Дана 7. октобра 1908. годи-
не Аустро-Угарска спроводи 
анексију Босне и Херцегови-
не. Младотурска револуција 
1908. године није успела да 
ојача Османску царевину. 
Продужује се аутономизаци-
ја, а потлачени народи не до-
бијају слободу. Балканске 
државе због притиска Ау-
стро-Угарске, после анексије 
Босне и Херцеговине, одлу-
чују да се морају обрачунати 
са Османлијским царством. 
На основу тајног уговора по-
чиње 1912. године акција, пр-
во Србије и Бугарске, које су 
се споразумеле са поделом 
Македоније. Тајни уговор 
предвидео је и поделу Алба-
није између Србије, Црне Го-
ре, Бугарске и Грчке.

Аустро-Угарска доноси 
ефикасну жандармерију и 
своје чиновнике.

Окупациона власт није 
имала поверења, не само у 
Србе и српство, него ни у Хрвате, са-
мо је веровала доведеним чиновни-
цима и службеницима. Нису имали 
поверења чак ни у фрањевце, па ни у 
католичке бискупе. Господине Гере, 
твој, ваш великословенски пријатељ 
није био поверљив, није веровао ни у 

босанске сељаке, па зато поред сво-
јих чиновника насељава немачке и 
мађарске сељаке по Босни, захваљу-
јући чему је до 1914. године било на-
сељено око 200.000 људи из импери-
је, уз текуће исељавање домаћег жи-
вља, њих око 150.000 људи. Са ново-

досељеницима покушава да 
уз Дрину и Крајину направи 
етнички зид који је требао 
да разбије српски територи-
јални континуитет.

Победа балканских држа-
ва у I Балканском рату 1912. 
године узнемирила је Аустро-
Угарску, која захтева повлаче-
ње српске војске из Албаније. 
У сагласности са конферен-
цијом амбасадора у Лондону 
децембра 1912. године, про-
глашено је стварање Албани-
је. Име, језик и граматику 
стварају Италијани у Риму, а 
грб и заставу кроје Аустри-
јанци у Бечу. Беч даје ултима-
тум црногорској кнежевини, 
која је са 8000 српских војних 
жртава ослободила Скадар, 
некадашњу древну престони-
цу српства и некадашњу слав-
ну Троју, да хитно напусти 
град ако не жели да цела Цр-
на Гора буде опседнута. Тиме 
Аустро-Угарска спречава из-
лаз Србије на море.

Ојачање Србије и српства 
у два балканска рата није 

одговарало Аустро-Угарској, па зато 
настоји да покрене превентивни рат 
против Србије. Од 1. јануара 1913. па 
до 1. јуна 1914. године Конрад је тра-
жио од своје владе 24 пута да се од-
мах објави рат Србији. (…)

Др Данило Урошевић

Поводом сто година од почетка Првог светског рата (2)

Спречен излазак Србије на море
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баштина

животни стил

К олико је сан важан јасно је већ 
после једне непроспаване ноћи. 
Свима је потребно најмање се-

дам до осам сати сна да би могли да 
функционишу нормално. Али према 
прошлогодишњем „Галуповом” ис-
траживању, веома мало људи пошту-
је те препоруке – 35,3 одсто људи у 
просеку спава мање од седам сати, у 
Америци чак 41 одсто. Постајемо 
друштво бесаних – пре шездесетак 
година само 14 процената одраслих 
признавало је да им фали ноћног од-
мора.

Према америчком Центру за кон-
тролу болести, данас у свету имамо 
праву епидемију неспавања, која 
оставља многобројне последице по 
психичко и физичко здравље и кон-
дицију људи.

Лекари упозоравају да недостатак 
сна не може да се надокнади тако 
што ћемо следеће ноћи одспавати 
довољно. И после само једне ноћи 
лошег сна трпи свакодневни живот, 
јер неиспавани и „гроги” нисмо ни 
близу корисни и ефикасни као када 
смо одморни. Нарочито је опасно ако 
је премало сна хронична појава, а не 
повремени „инцидент”.

Готово 40 одсто људи у истражи-
вањима о сну признало је да бар јед-
ном месечно заспи током дана, иако 
то нису планирали. Ускраћивање сна, 
нарочито дуготрајно, може да проу-
зрокује повреде, несреће, саобраћај-
не несреће, смањи интелигенцију, 

утиче лоше на меморију и допринесе 
погоршању депресије и гојазности.

Испитивање 10.000 одраслих осо-
ба старих између 32 и 49 година по-
казало је да они који спавају мање од 
седам сати у просеку, имају значајни-
је већи ризик од гојазности. И не само 
то, истраживање објављено у марту 
у научном часопису „Журнал неуро-

науке” имало је изненађујуће резул-
тате у вези са неспавањем. Продуже-
на будност значајно је оштетила део 
можданих ћелија задужен за буд-
ност и предострожност. Сада имамо 
доказе како губитак сна води ка не-
променљивим оштећењима, преноси 
ауторка студије Сигрид Весеј, са Уни-
верзитета Пенсилванија.

У спавању свакако треба наћи ме-
ру, јер ни превише сна није добро, та-
ко да се одраслима не препоручује 
да спвају више од девет сати одјед-
ном. То чак може да буде и симптом 
кардиоваскуларне болести. Уз преви-
ше спољних надражаја, попут теле-
визије и интернета, цивилизације оку-
пиране послом и новчаним бригама, 
веома мали број људи спава превише, 
а испостави се да су то врло често 
особе које имају неки од поремећаја 
спавања.

Према таблицама препоручене ду-
жине сна, новорођенче треба да спа-
ва од 16 до 18 сати дневно, предшко-
лац од 11 до 12 сати. Школској деци 
обично је довољно 10 сати сна, сред-
њошколцима девет, а одраслима се-
дам до осам часова ноћног одмора. 
Забрињавају подаци који показују да 
само 30 одсто средњошколаца спава 
најмање осам сати.

Неиспавани људи, нарочито они 
који обављају веома одговорне по-
слове или морају да доносе важне 
одлуке, мањком сна могу да угрозе 
много живота. Истрага после несре-
ће спејс шатла „Челинџер” 1985. го-
дине утврдила је да су два НАСА 
менаџера била будна 23 сата пре 
лансирања и да су спавала само три 
сата. Тако је рад у ноћној смени че-
сто узрок несрећа, недовољно испа-
вани возачи су често изазивачи сао-
браћајних несрећа. У Британији го-
тово 3000 људи годишње погине или 
буде повређено у саобраћајним не-
срећама које изазову неиспавани 
возачи. 

Дуготрајан мањак сна за чак 48 одсто повећава 
ризик од превремене смрти. Недостатак сна не 

може да се надокнади тако што ћемо 
следеће ноћи одспавати довољно

Постајемо ли друштво бесаних?

Спавајте редовно да бисте дуже живели

Б езимени, окрњени запис непо-
знатог римског трговца из IV ве-
ка, столећима је живео само-

вољним животом. С времена на вре-
ме, остатак опрљеног свитка папиру-
са је по сопственом избору одабирао 
власнике који су приликом првог су-
срета у својој затечености били пот-
пуно исти. Сви одреда желели су да 
га се што пре отарасе, да га уклоне и 
умотају у вео заборава.

Смерног монаха Хилдуина, верног 
слугу Буниперта, првог епископа пе-
чујског родом из Ломбардије, обра-
дова вест да ће ускоро кренути на 
Запад. Узевши у руку штап и погла-
дивши торбу од јунеће коже, присе-
тио се како приликом доласка у ову 
дивљу земљу није могао да замисли 
како ли изгледају Угри, тај дивљи ко-
њички народ источних степа. Франци 
су их замишљали као људе са псећом 
главом, док су Ломбардијци говорили 
да су их виђали како пију коњску крв 
и како живим људима деру кожу са 
лица.

Богобојажљиви Хилдуин није дуго 
боравио у Угарској, али се ускоро 
уверио да су све оне страшне приче и 
претпоставке излишне и неистините. 
После неколико месеци мукотрпног 
путешествија по густим немачким 
шумама, италијанским брдима, бур-
гундијским гудурама и француским 
пољанама, монах Хилдуин је у Шар-
тру уручио молбу печујског бискупа. 
Након повратног писма у којем је 

епископ Фулбер свог са-
брата у Христу умири-
вао како ће му послати 
тражени уџбеник латин-
ског језика „Institutiones 
Gramatticae”, рукопис 
Присцијана, касноантич-
ког граматичара, Буни-
перт је свакога дана са 
све већим нестрпљењем 
очекивао Хилдуинов по-
вратак.

Но, печујски бискуп 
није знао за тајну коју је 
са собом заувек понео 
његов верни слуга. Деси-
ло се једног кишовитог 
дана да је одмах по за-
вршетку мисе монах 
Хилдуин у својој ћелији 
затекао свитак пун за-
брањених и богохулних 
реченица. Не знајући 
шта ће са муком која га 
је задесила, покушао је 

да се повери једном од сабраће. Ме-
ђутим, страх од црквеног суда над-
влада у њему. Сваке ноћи, вођен за-
брањеном знатижељом, палио би жи-
жак и прелетео преко латинских ре-
ченица непознатог Римљанина и до 
сванућа шибао себе бичем од бивоље 
коже, за опроштај грехова.

Много грешни монах измучен иза-
зовом и грехом покушавао је на све 
начине да се отараси свитка. Било да 
га је завалио у земљани под испод 
свог лежаја или да га је узидао у зја-
пећу празнину између два грубо об-

рађена камена, свитак би 
се већ неким чудом сле-
дећег дана појавио на 
његовој сламарици.

Пут у далеки Шартр 
дошао му је као изи-
стинско спасење напаће-
ној души. Међу фратри-
ма остаде упамћено ка-
ко је, иначе ћутљиви 
Хилдуин, громогласно 
певао псалме, док се 
удаљавао од Печуја.

Узалуд је тог лета Го-
сподњег 1023. епископ 
Буниперт очекивао по-
вратак оданог Хилдуина. 
Нестао је без трага све 
са рукописом у торби, 
веле, негде у непроход-
ним баварским шумама 
где је тих дана по рет-
ким, влагом наквашеним 
насељима харала непо-
зната болештина. (…)

Драгомир Дујмов

Међу печујским фратрима остаде упамћено како је, 
иначе ћутљиви Хилдуин, громогласно певао док се 
удаљавао од Печуја. Узалуд је тог лета Господњег 
1023. епископ Буниперт очекивао повратак оданог 
Хилдуина. Нестао је без трага све са рукописом у 

торби, веле, негде у непроходним баварским 
шумама где је тих дана по ретким, влагом 

наквашеним насељима харала непозната болештина

Печујске приче (21)

Муке верног слуге првог печујског епископа
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невен

МЛАДИ ЗА МЛАДЕ цинковог оксида како би претворио 
звучне вибрације у електрицитет. У 
питању је специфичан материјал ко-
ји се скупља и шири под дејством 
вибрација стварајући одређени на-
пон. Енергија покрета на овај начин 
претвара се у електричну енергију. 
Посебна ефикасност овог приступа 
је у томе што се електрична енерги-
ја прикупља уз помоћ најобичнијих 
алуминијских батерија, иако се 

претходно користило искључиво 
злато.

Актери ове невероватне приче пла-
нирају да финализују свој пројекат 
уређајем „Нокиа Лумија 925”, који би 
требало да генерише 5 волти.

Друга новост је Рил Tајм Бидинг 
(Real Time Bidding), револуционарна 
технологија коју су развили инже-
њери НАСЕ задужени за слање ми-
сија на Марс. Реч је о технологији 

која је блиска оној која је 
омогућила да возило ланси-
рано на Марс остане препу-
штено само себи. Конструи-
сано од стране истог тима 
научника, акције и „одлуке” 
овог возила дешавају се на 
основу сопстевних опажа-
ња и закључака. Реч је о си-
стему који самостално до-
носи одлуке и оне су брзе и 
исправне.

Поменуту технологију на-
учници су искористили за 
практичне потребе савреме-
ног друштва и то као сред-
ство које омогућава ауто-
матски закуп огласног про-
стора на интернету у реал-
ном времену.

Систем се базира на 

принципу лицитације; главне одлуке 
не доноси човек, већ напредни рачу-
нар. Реагујући на милионе инфор-
мација и приказа који долазе из це-
лог света, издавачима ће излистати 
највреднију понуду у делићу секун-
де.

У питању је интернет технологија 
чије време тек долази. Овим се тро-
шкови оглашавања значајно смањују, 
повећава се ефекат самог оглашава-
ња, али и приход интернет издавача. 
Вредност огласног простора одређу-
је се на транспарентан и фер начин, 
на отвореном тржишту, и то веома 
брзо.

Напослетку, добра вест за све нас 
који се већ годинама нервирамо 
због преспорог протока интеренета, 
нарочито када се ради о преузима-
њу филмова, музике и сличних са-
држаја. Дански научници су недав-
но креирали најбржу интернет мре-
жу, која омогућава да се један 
филм „скине” за толико времена ко-
лико траје трептај ока. Уз помоћ оп-
тичких влакана најновије генерације 
биће омогућен пренос 43 терабита 
у секунди, што значи да ће преузи-
мање филма од 1 гигабајта трајати 
0,2 мили секунде.

Катарина и Ренато

ТЕХНОЛОГИЈЕ

Новотаријама 
никад краја

Овај текст представља кратак 
осврт на новости у свету паметних 
телефона, интернета и теле-
комуникација.

Научници са Универзитета 
„Квин Мери” у Лондону, у 
сарадњи са колегама из „Но-
кије”, пронашли су неверова-
тан начин како да допуне ис-
пражњену батерију мобил-
ног телефона. Успели су да 
то учине уз помоћ буке, оне 
свакодневне од које не мо-
жемо умаћи. Развијајући 
прототип наногенератора 
ускоро ће бити могуће да уз 
помоћ тутња градског сао-
браћаја, гласне музике или 
говора, напунимо батерије 
мобилног телефона.

Прототип овог уређаја 
функцинише тако што ко-
ристи одређене особине 

И збор је пао на брежуљкасту 
Толну и Барању. Прва станица 
био је манастир „Грабовац”, чи-

ја је црква посвећена Светом архан-
гелу Михајлу. Овде је путнике намер-
нике дочекала и поздравила мати 
Христина, која је пренела поздраве 
игумана Пантелејмона и на веома за-
нимљив начин говорила о историјату 
манастира „Грабовац”.

Према њеном казивању и подаци-
ма из древних летописа који датирају 
из 1587. године, због неупамћене гла-
ди у Далмацији, игуман Пајсеј срп-
ског манастира „Драговић” са брати-
јом, Евстатијем, Серафимом, Гераси-
мом и Дионисијем након многих по-
туцања и страхота, стигоше у убаво 
место, звано Грабовац, где су уз до-
зволу будимског паше саградили се-
би цркву и манастир.

Запис оца Пајсеја у „Грабовачком 
летопису” каже:

„В Далмацији бист тагда при рече-
ном нашем монастиру Драговиче 
глад крепка, да опште не хотели би, 
нужда нам бист изити в сију земљу 
глада ради прекормити се”.

За време Ракоцијеве буне, Грабо-
вац је страдао од куруца, а братија је 
побегла у Срем. Данашњу барокну 
цркву из прве половине XVIII века дао 
је изградити будимски владика Васи-
лије Димитријевић.

Након речи мати Христине, о мана-
стиру је говорио и професор Милан 
Дујмов, који је ђацима показао гро-
бове монаха у близини манастира.

У поподневним часовима тог то-
плог дана наши ђаци стигли су у Пе-
чуј где су прво посетили чувену Жол-
наијеву фабрику и Музеј керамике 
металног сјаја, познату под називом 
порцелан-фајанс. Након тога, ђаци су 
погледали римске ископине и рано-
хришћанске катакомбе, и свратили у 
галерију слика чувеног сликара Тива-
дара Костке Чонтварија.

Први дан екскурзије је завршен по-
сетом српској православној капели 
која слави Светог Симеона Столпни-

ка. Овде је професор Дујмов поново 
испричао много занимљивих детаља 
о историји Срба у Печују и настанку 
поменуте капеле.

Сутрадан су ђаци кренули у Ши-
клош, где су посетили Српску право-
славну цркву посвећену Светом Ди-

митрију. О настанку и значају овог 
барокног храма краће предавање је 
одржао професор историје Милан 
Дујмов.

Овом приликом, ученици из Будим-
пеште ушли су и у обновљену џамију, 
која се налази надомак наше цркве. 

На крају боравка у овом занимљивом 
барањском градићу, наши гимнази-
јалци су прошетали тврђавом преко 
чијих бедема је некад Барању гледао 
и чувао деспот Стефан Штиљановић, 
који ће касније бити уврштен међу 
српске светитеље.

Након упознавања са знаменито-
стима Шиклоша, српски средњо-
школци кренули су у Харкањ, где су 
уживали у термалној води познате 
бање. После обилног ручка, пуни но-
вих сазнања, утисака и доживљаја, 
бруцоши Српске гимназије вратили 
су се кући. Д. Д.

Ђаци Српске гимназије „Никола Тесла” у 
Будимпешти и данас радо спомињу екскурзију с 
краја школске године, на којој су били са својим 

разредним старешинама Ериком Котхенц, Бојаном 
Белићем, Миланом и Драгомиром Дујмовом

Незаборавне ђачке екскурзије

Прођосмо брежуљкасту Толну и Барању

Ученици 9. разреда Српске гимназије „Никола Тесла” у манастиру „Грабовац”
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Информације за страницу „Инфо”
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Телефон: +36 30 273 3399

Позив на регионално полуфинале IV Земаљског програма

„НАРОДНЕ ИГРЕ И МУЗИКА”
Пријавити се могу:

аматери – фолклорна друштва, оркестри и 
певачка друштва

Пријаве се очекују у следећим категоријама:
соло песма, соло инструмент, оркестар, народне игре, 

певачко друштво, народни обичаји.
Рок за слање пријава: 10. септембар 2014.

Адреса: Vadaszán Aurélia, Hontravel Kft.
6726 Szeged, Fürj utca 40.

Тел: 06 20 437 1388, 06 20 500 3652
Имејл: hontravelkft@gmail.com

Детаљне нформације и пријавни листови на адреси: 
www.hontravel.hu

Српске недељне новине и Смер за српски језик 
Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти организују 

промоцију романа

МИРИС МРАКА
Миомира Петровића

10. септембра 2014. (среда) од 19.00 ч.

Миомир Петровић је један од најтиражнијих писаца 
издавачке куће „Лагуна”, а роман „Мирис мрака” 

налазио се у ужем избору за овогодишњу НИН-ову 
награду и до сада је доживео три издања!

Адреса:
Универзитет „ЕЛТЕ”, Múzeum krt. 4, зграда „D”, 

1. спрат, просторија 104

ЈЕСТЕ ЛИ УПИСАНИ 
У БИРАЧКИ СПИСАК?

Самоуправа Срба у Мађарској позива све припаднике 
српске заједнице који се до сада нису уписали у бирачки 
списак, да то учине што пре, а најкасније до 26. септем-
бра ове године. На предстојећим октобарским изборима 
за народносне самоуправе могу гласати само они грађа-
ни чија се имена налазе на бирачком списку.

Уписивање се може обавити код бележника локалних 
самоуправа, на формуларима какви су коришћени и прили-
ком регистровања уочи пролећних парламентарних избора.

Такође, регистровање се може извршити и путем ин-
тернета, на адреси: http://www.valasztas.hu

КЊИЖЕВНА ВЕСТ
Обавештавам драге читаоце да је у Сентандреји на 

Преображење 2014. године нестала
Главата Ната

у трећем поглављу мога романа
Ми же Сентандрејци

(1997, стр. 9-10)
Петар Милошевић

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА СЕПТЕМБАР 2014.

07. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.
10. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
11. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Усековање)
13. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
14. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Цркв. Нова Година)
20. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
21. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Мала Госпојина)
26. 09. Вечерње – у 18.00 ч.
27. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч. (Крстовдан)
28. 09. Св. Литургија – у 10.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ЧАСОВА
За све информације тел. +36 30 989 6139

www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs
Протонамесник Зоран Остојић, парох

ПОЗИВ НА ОТВАРАЊЕ 
МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ

Овогодишња, пета по реду, највећа културна манифе-
стација Срба у Мађарској – „Месец српске културе” 
почиње 12. септембра и трајаће до 10. октобра. Свечано 
отварање биће уприличено 12. септембра у 19.00 часо-
ва на будимпештанској Музичкој академији „Ференц 
Лист”. Специјални гости су чланови Ансамбла „Вујичић”, 
добитници Кошутове награде, највећег признања у обла-
сти културе и уметности у Мађарској.

Први програм овог серијала биће мултимедијални 
пројекат „Сербиан џез, бре”. У питању је вишегодишњи 
ауторски и извођачки пројекат и као такав је до сада ре-
ализован у више земаља и градова. Овом приликом по пр-
ви пут ће бити приказан у Мађарској. Пројекат обједињу-
је два уметничка медија – музички и визуелни. Истакну-
ти музички састав српске џез сцене користи музичко на-
слеђе простора на коме ствара.

Репертоар је сачињен од ауторских, али и композици-
ја прослављених српских џез музичара, односно српских 
народних песама. Карактеристични мелодијски мотиви и 
ритмови засновани на српској традицији, кроз композици-
ју и импровизацију, уклопљени су у џез форму, као базу 
за даље истраживање универзалног музичког језика.

Карте се могу резервисати у Српском културном цен-
тру сваког радног дана до 18.00 часова или путем имејла 
kd.centar@gmail.com, као и на телефонски број канце-
ларије:

06 1 269 0100
Целокупан програм манифестације биће објављен у 

наредном броју Српских недељних новина.
У име организатора:
Културни и документациони центар Срба у Мађар-

ској

Нови едукативни циклус Српских недељних новина

РАДИОНИЦА КРЕАТИВНОГ ПИСАЊА
У Будимпешти 10. и 11. септембра 2014. од 14.30 ч.

Свима који се српском писаном речју баве 
професионално или имају амбицију да јој се посвете, 

мале и велике стваралачке тајне открива
ДР МИОМИР ПЕТРОВИЋ

универзитетски професор креативног писања
и један од водећих писаца издавачке куће „Лагуна”

Адреса:
Универзитет „ЕЛТЕ”, Múzeum krt. 4, зграда „D”, 

1. спрат, просторија 104
Течај је бесплатан, а ваше пријаве очекујемо на:

nedeljnenovine@gmail.com

ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА 
У БУДИМУ

12. септембра 2014. (петак) у 16.00 ч.
Поводом 65 година од рушења српске Саборне цркве 

Светог Димитрија у Будиму, позивамо вас да 
присуствујете освећењу споменика подигнутог у знак 

сећања на тај тужни догађај.
Адреса: Трг Дебрентеи, први кварт Будимпеште
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА Преображењске свечаности у Сентандреји

Дани фолклора улепшали градску и црквену славу

Б ројни су храмови у Србији и ра-
сејању посвећени Преображе-
њу, а међу њима је и велелепна 

црква у Сентандреји, где се и данас 
Срби у Мађарској на овај празник ма-
совно окупљају. У сентандрејском 
Прображењском храму, 19. августа 
ове године Свету архијерејску литур-
гију служио је епископ браничевски 
Игнатије, а саслуживали су: протоје-
реј-ставрофор Илија Галић – парох 
батањски, протојереј-ставрофор Во-
јислав Галић – парох сентандрејски, 
протојереј-ставрофор Војин Kозлина 
– парох у Панчеву, протонамесник 
Зоран Остојић – парох пештански, 
протонамесник Далибор Миленковић 
– парох батски, јереј Љубисав Мили-
савић – парох помашки, јереј Никола 
Почуча – парох калашки и ђакон Зо-
ран Живић.

После вечерњег богослужења, у 
црквеној порти су наступиле фол-
клорне групе „Братство” и „Владимир 
Гачиновић” из БиХ, „Лада” из Србије, 
„Хоро” из Бугарске, „Рузмарин” из Чо-
банца у Мађарској, уз музику Ансам-
бла „Вујичић” и „Рузмарин Фолке-
стра”.

При крају Свете архијерејске ли-
тургије пререзан је славски колач и 
благосиљано кољиво које је припре-
мила госпођа Марија Галић. Након 
богослужења развило се велико за-
једничко коло, у којем је било и до-
маћина и гостију из матице и ино-
странства. Програм је настављен по-
ворком плесних група до српског кр-
ста у центру Сентадреје.

Наступ у црквеном дворишту био 
је део дводневног фестивала „Дани 
фолклора” у Сентандреји, приређе-
ног управо поводом Преображења, 
под покровитељством Српске самоу-
праве у Сентадреји, Српског Kултур-
ног и Документационог центра, и 
KУД-а „Табан”. Програм је настављен 
у касним поподневним часовима на 
Тргу Цара Лазара општенародним ве-
сељем уз пљескавице, ћевапе и музи-

ку Ансамбла „Вујичић” и Оркестра 
„Село”, а трајао је све до раних јутар-
њих сати.

На овом весељу је било очигледно 
да фолклорне групе из матице нису 
дошле само због наступа, већ и због 
неговања старих и стицања нових 
пријатељстава са њиховим овда-

шњим колегама. Међу гостима смо 
срели и Јована Жикића, кореографа 
београдске групе „Лада” и искори-
стили прилику да га упитамо да ли је 
био у могућности да види и корео-
графију коју је он поставио на сцену, 
са члановима „Рузмарина”.

– Да видео сам, показали су ми и 
немам примедби нити замерки. Мом-
ци и девојке раде свој посао како то 
треба. Имао сам само неколико саве-
та за њих, али то је сасвим у реду. 
Они су на правом путу да ову корео-
графију у догледно време прикажу 
пред широм публиком – рекао је за 
СНН господин Жикић.

Тог лепог летњег поподнева, у цр-
квеној порти затекли смо и чланицу 
Српске народносне самоуправе у По-
мазу, Јасну Голуб, која нам је рекла 
да је за њу и њену фамилију широм 
Мађарске, овај празник увек значио 
веома много и нешто посебно.

– Није то само зато што волимо 
Сентандреју, него и зато што се на 
овај дан окупља наша фамилија. На 
Преображење смо сваке године че-
кали тету Ђурђинку и тетка Миро-
слава да нам дођу у госте из Медине, 

а после из Kовина – да деца буду за-
једно. И данас се трудимо да се оку-
пимо колико год се то може, онако 
како су нам говорили док смо још би-
ли деца.

Јасна Голуб примећује да се у но-
вије време много тога променило, пре 
свега у погледу броја гостију који до-
лазе на славу.

– Сви ми код куће имамо слике из 
шездесетих и седамдесетих година, 
па чак и слику из 1941, из времена ра-
та, а можда и раније, где се види ко-
лико Срба је долазило у порту, овде у 
Сентандреју, како се вије коло, како 
се заједнички веселе. Наши родите-
љи, бабе и деде много би знали да ка-
жу о томе како је то било некада. 
Мислим да моја генерација посебно 
мора да брине о обележавању овак-
вих заједничких празника, да бисмо 
могли сачувати ово наше благо које 
нам је остављено у наслеђе, да се 
оваквим лепим црквама, оволиком 
богатом културом можемо хвалити 
као српска народност у Мађарској – 
рекла нам је на крају овог кратког 
разговора Јасна Голуб.

Р. Х.

Славу Сентандреје и њене Преображењске цркве, 
ове године су лепшом учинили наступи неколико 

културно-уметничких друштава из Мађарске, 
Србије, БиХ и Бугарске, која су гостовала на 

дводневном фестивалу „Дани фолклора”, одржаном 
поводом великог празника
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