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Бивши председник Србије посетио Мађарску

Тадића примили
мађарски званичници

Почасни председник ДС-а Борис Тадић се у оквиру 
дводневне посете Мађарској састао са Виктором 
Орбаном, Јаношем Мартоњијем, Жолтом Шемјеном 

и Атилом Мештерхазијем, а потом одржао 
предавање на ЦУ

Б орис Тадић и Виктор Орбан су 
разговарали о статусу нацио-
налних мањина, културној раз-

мени и добросуседским односима, 
констатујући да је политика поми-
рења успостављена и договорена за 
време мандата бившег председника 
Србије имала за резултат унапређење 
српско-мађарских односа, саопшти-
ла је прес служба Демократске 
странке.

Тадић и мађарски премијер разго-
варали су и о преосталим нерешеним 
проблемима Средње и Југоисточне 
Европе, а бивши председник је изра-
зио очекивање да ће Мађарска нас-
тавити да подржава европски пут Ср-
бије, као што је то чинила и у време 
његовог мандата.

Саговорници су се посебно осврну-
ли на инвестиционе стратегије, ана-
лизирајући овогодишње резултате и 
Србије и Мађарске.

Тадић је честитао мађарском пре-

мијеру на оствареном рекордном 
приливу директних страних инвести-
ција од 13,5 милијарди долара у овој 
години, али и изразио дубоку забри-
нутост због тога што је Србија по по-
следњим извештајима у овој години 
привукла око 350 милиона долара 
страних инвестиција, што је, како је 
констатовао, најнижи резултат који је 
Србија остварила од 2000. године и 
који је ставља на последње место 
међу земљама у региону.

Током дводневног боравка у 
Мађарској, Тадић се састао и са за-
меником мађарског премијера и 
председником хришћанских демо-
крата Жолтом Шемјеном и мини-
стром спољних послова Мађарске Ја-
ношем Мартоњијем. Потом је разго-
варао и са члановима мађарско-срп-
ског пословног савета и учествовао 
на округлом столу на Централно-ев-
ропском универзитету, где је одржао 
и предавање. 

Владимир Гоати:

Тешко замислива сарадња 
напредњака и демократа

Председник „Транспарентности Србија” сматра да 
је рејтинг СНС-а резулат тога што људи воле 

победнике, али да му је допринела и опозиција која, 
у стању потпуне обамрлости, не може да понуди 

никакаву платформу

К ада се после састанка лидера 
владајуће странке и опозиције 
појави штуро саопштење, онда 

то одмах покрене различите приче, 
посебно око могућег савеза у будућ-
ности. Међутим, ДС и СНС су у овом 
тренутку веома удаљене и програм-
ски различите, тако да је веома теш-
ко замислити сарадњу.

Овако политички аналитичар и 
председник „Транспарентности Ср-
бија” Владимир Гоати коментарише 

недавни сусрет председника на-
предњака и демократа – Александра 
Вучића и Драгана Ђиласа, уприличен 
поводом пројекта „Београд на води”. 
Он сматра да су разговором о „сила-
ску” главног града на реке саговорни-
ци показали зрелост и покренули но-
ви вид комуникације на политичкој 
сцени.

– Све може да се тумачи на разли-
чите начине. Али не верујем да је би-
ло шта у том сусрету уперено против 
премијера. Мислим да су тим састан-
ком Вучић и Ђилас показали зрелост, 
јер су решени да покрену веома ва-
жан пројекат. Опозиција је склеро-
тична и у стању потпуне обамрлости, 
али очекујем да ће јој од септембра 
Млађан Динкић дати снажан подсти-
цај и покушати да је уједини. А про-

блеми јавне управе и спорост право-
судног система јесу питања на који-
ма треба да инсистира.

Коментаришући долазак Лазара 
Крстића на место министра финан-
сија, Гоати сматра да ће његов успех 
бити ограничен, јер зависи од низа 
политичких односа.

– Не очекујем да Крстић направи 
епохални заокрет, посебно што не по-
знаје добро интересни рељеф Србије. 
Зато мислим да ће мање учинити не-

го што су Ђелић и Динкић, који су, та-
кође, одлични економисти.

На питање приближава ли се Ср-
бија једнопартијском систему, с об-
зиром на то да анкете показују да се 
рејтинг напредњака приближио коти 
од 50 одсто, Владимир Гоати одгова-
ра:

– Јавно мњење је променљиво и 
хетерогено. Рејтинг СНС-а је резулат 
тога што људи воле победнике, али је 
свему доста допринела и опозиција 
која не може да понуди никакаву 
платформу. У овом тренутку те-
жиште интересовања јавности прела-
зи на стандард и запослење, а пошто 
не видим неку чудновату формулу 
којом би се решили ти проблеми, ми-
слим да ће се рејтинг напредњака 
убрзо „унормалити”. 

Л азар Крстић је за недељник 
НИН рекао да му је циљ да 
мањак у буџету сведе са ово-

годишњих 6,5 на највише 4 одсто 
бруто домаћег производа (БДП) у 
2014. години.

– Да би се то остварило, мораћемо 
да предузмемо и неке мање популар-
не мере. Ми другог избора немамо, 
ако желимо да зауставимо даље про-
падање. Мораћемо да стежено каиш 
ако мислимо да стабилизујемо јавне 
финансије – оценио је Крстић.

Он је потврдио да је заједно с пр-
вим потпредседником Владе Србије 
Александром Вучићем разговарао с 
представницима Светске банке о кре-
диту за покриће мањка у буџету.

„Тачно је да постоји опција да 
Светска банка помогне финансирање 
нашег буџетског дефицита, а услов 
за то је да се на време усвоји одгово-
ран буџет за 2014. и то ће бити један 
од првих великих задатака Ми-
нистарства финансија”, казао је Кр-
стић.

„Тешко је рећи шта је оптималан 
дефицит, али оно што је прихватљиво 
за Међународни монетарни фонд и 
међународну заједницу је дефицит 
од три, највише четири одсто БДП-а, 
јер би с већим дефицитом буџет 
тешко био одржив”.

Крстић је најавио да ће приликом 
припреме буџета за 2014. морати па-
ралелно да се ради и на повећању 
прихода и смањењу трошкова, во-
дећи рачуна да Србија не упадне у 
негативну спиралу због пада тражње 
изазваног резањем буџетских расхо-
да.

„Плате у јавном сектору и пензије 

Лазар Крстић, нови министар финансија Србије:

Алтернатива стезању каиша је пропаст

не могу у пуној мери да прате раст 
потрошачких цена, поготово што се 
половина новца за исплату пензија 
обезбеђује из буџета. Једноставно 
новца за финансирање тог раста не-
ма довољно и ми морамо да нађемо 

решење и планирамо у тим оквири-
ма”, поручио је Крстић.

Он сматра да би за Србију било 
добро да што пре закључи нови стен-
дбај аранжман са ММФ-ом. Крстић 
је нагласио да у Србији сви морају да 
плаћају порезе и да за све важе јед-
нака правила.

– Инсистираћу да сви плаћају по-
резе и пореске дугове, али ћемо во-
дити рачуна да то не изазове нови 
талас стечајева и да не повећа неза-
посленост, јер није циљ да саплетемо 
нашу економију – казао је Крстић.

Будући министар финансија изјавио је да Србија, 
после толико изневерених очекивања, не сме себи 

да дозволи још један неуспех и зато мора 
спровести неопходне структурне реформе,

које се годинама одлажу
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На други 

ппооггллеедд
МЕДИЈИ КАО ПРОМОТЕРИ 

НАСИЉА (4)

И зложеност насиљу у медијима по-
већава агресију код гледалаца, при 
чему су евидентне две врсте 

ефеката које производе такви садржаји: 
краткорочни и дугорочни. Први се јављају 
одмах после изложености агресивним ме-
дијским садржајима, а други уколико су 
они у медијском простору присутни кон-
стантно, током неколико недеља или месе-
ци. Дугорочни ефекти су знатно теже 
мерљиви од краткорочних, јер се јављају 
постепено, па их је, када постану видљиви, 
тешко повезати са конкретним утицајима 
медијских садржаја.

У психологији је познато да деца пре ос-
ме године нису развојно спремна за разли-
ковање стварности од маште, односно за 
схватање суптилности у комуникацији или 
акцији. Постоји велика вероватноћа да ће но-
ве генерације деце одрасти осећајући се 
емоционално и физички несигурно. Многи од 
њих показују ирационалне страхове када је 
реч о прихватању света у којем живе, а раз-
логе свакако треба тражити у константној 
изложености медијском насиљу у раним го-
динама детињства.

Вилијам Џејмс Потер је поделио ефекте у 
медијима на физиолошке, емоционалне и 
когнитивне и на промене у ставовима и пона-
шању. Физиолошки ефекти се јављају да их 
особе нису ни свесне, односно када медији 
утичу на наше телесне процесе: откуцаје ср-
ца, крвни притисак, ритам дисања, знојење 
итд. Познато је, на пример, да гледање фил-
ма са сценама страве и ужаса за последицу 
има убрзано дисање и знојење дланова.

Међутим, са учесталијим праћењем так-
вих садржаја човек бива отпорнији на ове 
ефекте јер почиње да се навикава на од-
ређене сцене, па су и његове реакције бла-
же. Стална изложеност насилним садржаји-
ма у медијима доводи, дакле, до тога да за 
гледаоце насиље постаје уобичајена појава 
у којој нема ништа чудног. Такви садржаји 
доводе до слабљења човековог сензибили-
тета и урушавања емпатије.

Когнитивни ефекти су они који подразу-
мевају учење нових модела понашања на 
основу информација и примера који се нуде 
у медијима. Посматрање сцена насиља на 
телевизији код неких гледалаца развија 
потребу за прихватањем виђеног модела 
понашања и његовом практичном приме-
ном. Уколико насиље приказано у медијима 
измакне кажњавању, код неких категорија 
гледалаца то може створити утисак да је 
агресивност у појединим ситуацијама оп-
равдана или чак пожељна.

Константно праћење насилних садржаја 
у медијима може да утиче на стварање или 
мењање ставова о насиљу и његовој употре-
би ради решавања конфликтних ситуација у 
које ступамо са другим људима. Посматра-
ни модели се често опонашају од стране 
гледалаца, па на тај начин неки од њих би-
вају подстакнути на одређене облике пона-
шања. Реакције гледалаца на насилне садр-
жаје у медијима зависиће од тога колико је 
њихова личност изграђена, затим од емо-
ција, размишљања, ставова, карактерних 
особина, животног искуства. (…)

Драган Јаковљевић

Два века од прапремијере Вујићеве „Крешталице”

Срби у Пешти симболично обележили
200 година српског театра

Иако је начин обележавања два века позоришта у 
Срба, дуго био велика непознаница, пре свега због 

нерешених финансијских проблема Српског 
позоришта у Мађарској и изостанка подршке 

институција из матице, Срби у Будимпешти су се на 
симболичан начин присетили великог дела Јоакима 

Вујића и одали му почаст

Д ана 24. августа 1813. године на 
сцени тадашњег Мађарског по-
зоришта у Пешти са почетком у 

19 сати, на велико одушевљење срп-
ског гарађанства, изведена је први 
пут у историји наше културе грађан-
ска позоришна представа на српском 
језику. Било је то посрбљено дело та-
да веома популарног немачког драм-
ског писца Аугуста Коцебуа „Крешта-
лица” („Папагај”) коју је Јоаким Вујић, 
ондашњи сентандрејски учитељ, ро-
дом из Баје, превео на наш језик.

Тачно два века касније, на истом 
месту где се некада налазила барута-
на позната под називом Рондела, у 
којој је радила тадашња мађарска 
театарска дружина директора 
Иштвана Балога, овог 24. августа у 17 
часова окупљенима се обратио Ми-
лан Рус, директор Српског позоришта 
у Мађарској. Испред портрета Јоаки-
ма Вујића и Иштвана Балога, као и ко-

пије плаката који је наговештавао пр-
ву српску представу, крај белих ружа 
гореле су свеће. Милан Рус се подсе-
тио како је 1985. године као студент 
Академије сценске уметности у Но-
вом Саду слушао предавање леген-
дарног професора, а доцније и пред-
седника Матице српске Божидара 
Ковачека о прапремијери „Крештали-
це” у режији Јоакима Вујића. Од тада 
је у себи гајио наду да се једнога да-
на постави спомен-плоча на месту 
рођења српског позоришта.

Он нам је открио да је сваке године 
24. августа походио овај скромни угао 
у близини негдашње грчко-цинцарске 
православне цркве Успења пресвете 
Богородице. За достојно обележа-
вање ове важне годишњице Милан 
Рус је планирао несвакидашњу пред-
ставу Српског позоришта у Мађарској 
на сцени Националног позоришта у Бу-
димпешти. Избор је, никако случајно, 

пао на драмско дело сада већ упо-
којеног Радослава Златана Дорића 
„Чудо у Рондели” које је оригинално 
било намењено за овај значајан јуби-
леј. Нажалост, овај сан се није оства-
рио, мада је постигнут договор са ди-
ректором Атилом Видњанским. На-
име, Српско позориште у Мађарској 
до августа месеца ове године није до-
било никакву материјалну дотацију.

Милан Рус је подсетио на актере 
„Крешталице” међу којима су се ис-
такли и мађарски глумци Иштван Ба-
лог, његова сестра Јулија, примадона 
мађарског и немачког театра, а та-
кође и Тамаш Фехер који су поред 
српских дилетантских глумаца иг-
рали на српском језику.

Тачно у 19 часова, када је пре два 
столећа у Рондели започела „Крешта-
лица”, у просторији Српског позори-
шта у Мађарској у Улици Нађмезе, 
пред љубитељима театра одржана је 
јавна читалачка проба сценске игре 
„Чудо у Рондели”.

Драгомир Дујмов

ИЗОСТАЈЕ НАУЧНА 
АНАЛИЗА 

ВУЈИЋЕВОГ ДЕЛА
Како СНН сазнаје, у години јуби-

леја два века српског позоришта, то-
ком предстојећег Месеца српске 
културе у Мађарској, заинтересо-
вани неће бити у прилици да се 
упознају са научним аспектом дела 
Јоакима Вујића, укључујући и ви-
шезначну симболику „Крешталице”. 
Од познатог театролога, проф. др 
Драгана Никодијевића, који је на 
молбу Културног и документацио-
ног центра Срба у Мађарској већ 
припремио свеобухватни научни 
рад на ову тему и био замољен да 
га јавно презентује у Будимпешти, 
сазнајемо да су организатори Ме-
сеца српске културе ових дана од-
лучили да промене тему и да ће се 
уместо о актуелном јубилеју срп-
ског позоришта, везаном пре свега 
за просторе Угарске и саму Пешту, 
4. октобра разговарати о – Милан-
ском едикту.

ШТА ЈЕ БИЛО ПОСЛЕ…
После првог извођења „Крешталице” у Пешти, следиле су представе у 

Баји, Сегедину, Новом Саду, Земуну, Темишвару, Панчеву и Араду. Јоаким 
Вујић је у Пешти упознао познатог романописца Милована Видаковића и 
Уроша Несторовића.

Дана 18. јануара 1815. у Баји је изведено Вујићево дело „Инкле и Јари-
ка” у три чина. У јесен 1823. Јоаким Вујић је први пут боравио у Србији. 
Године 1828. у Будиму је штампао „Путешествије по Сербији„; пре тога 
је већ било изишло његово „Новое земљеописаније”. Дане очајања, због 
пропалог брака, провео је у манастиру Бездину, где је 1831 – 1832. напи-
сао и своју аутобиографију.

Време између 1835. и 1839. провео је у Србији, већином у Крагујевцу, 
где је у двору Кнеза Милоша приређивао позоришне представе. По-
следње године свога живота Јоаким Вујић је провео у Београду, у оску-
дици. Умро је 8. новембра 1847. године, а сахрањен у близини цркве Све-
тог Марка на старом ташмајданском гробљу у Београду. Гроб му је кас-
није заметен. Вујићева слика је позната по нацрту који је сам приложио 
својој аутобиографији.
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У Новом Сентивану, у Улици
Felszbadulas, 17. августа је упри-
личено несвакидашње родбин-

ско окупљање, које је било веома ве-
село. Зашто једно родбинско 
окупљање заслужује публицитет, 
упитаће се неко, а ево и одговора…

Несвакидашња иницијатива поте-
кла је од Петра Крунића из Калаза, 
који је иначе пореклом из Новог Сен-
тивана. Он је одлучио је да окупи 
родбину и организује сусрет свих 
Крунића и њихових осталих рођака, 
са жељом да се деца и млади 
упознају и пронађу родбинске везе у 
разгранатом „стаблу”.

У кући где је некада живео про-
тојереј-ставрофор Михаило Крунић, 
парох сентивански, данас живи њего-
ва ћерка Теодора Крунић-Дунаи са 
својом породицом. У кући се окупило 
педесеторо рођака: Крунићи, Путни-
кови, Алексови, Ђурићи, Божоеви, Чи-
ликови, Дунаијеви и Мандићи. Зајед-
но су отишли на српско православно 
гробље где су одали пошту својим 
покојницима. Код сваког гроба от-
појали су „Вјечнују памјат” и положи-
ли цвеће. Били су то дирљиви трену-
ци и присећање на дане када када је 
њихова родбина била далеко много-
бројнија него данас.

Пера Крунић нам је поводом овог 
окупљања рекао да се радује што се 
родбина окупила у тако великом 
броју.

– Одавно нисмо били заједно и ово 
је добар повод да видимо колико нас 
има у овој породици. Ту су тетке, уја-
ци и други. Добро је што смо се оку-

пили како бисмо се присетили 
родбинских веза. Требало би овакво 
окупљање поновити и, хвала Богу, 
има нас са свих страна, али се ретко 
састајемо.

Теодора Крунић-Дунаи и Петар 
Крунић су затим Милеви Путник и 
Љубинку Мандићу, најстаријим чла-
новима родбине, уручили букет 
цвећа и флашу вина, да би потом ус-
ледило ћаскање и дружење. Млади, 

који се до сада нису познавали, сада 
су имали прилику и да се упознају. 
Обично је старија генерација та која 
негује родбинске везе, а код млађих 
је та копча много лабавија. Зато је 
добродошло заједничко породично 
окупљање уз добру храну, пиће и му-
зику оркестра „Лале из Баната”, на 
челу са Максом Русом.

Родитељи и деца, деке, баке и уну-
чад, млади и стари, заједно су, у ве-

сељу, градили породично јединство. 
На крају породичне феште сви су се 
сложили да је потребно организова-
ти чешће оваква дружења, јер поро-
дица пружа осећај сигурности, љуба-
ви и топлине.

– Радовала бих се када бисмо се 
чешће окупљали – рекла је Зорица 
Косновски из Помаза и додала да 
млади не познају једни друге, па би 
било добро да се окупљају бар јед-
ном у три године.

– Мој син Адам није знао с киме 
да се игра, а онда се упознао са оста-

лима и допало му се. Свакако су по-
требни овакви сусрети!

Перица Дунаи из Новог Сентивана 
дели мишљење своје сестре:

– Драго ми је због овог сусрета. И 
мој деда је у своје време увек 
окупљао фамилију, па ми је баш дра-
го што смо се и сада у оволиком 
броју окупили. Ја бих недељно орга-
низовао овакве сусрете, али бих се 
радовао када бисмо успели да се два 
пута годишње окупимо.

Ова трећа субота у августу је за 
педесеторо рођака била посебна.

– Ми старији се знамо, али нажа-
лост, и ми се ретко виђамо. Наша де-
ца и унуци се ретко виђају и не по-
знају се тако добро. Окупљање је 
најважније за децу, за будућу гене-
рацију, да знају одакле смо и ко 
смо. Они треба да покушају да 
наставе оно што смо ми радили, да 
чувају наше старе обичаје, које смо 
ми научили од наших старих – ре-
као је на крају овог лепог и незабо-
равног породичног дана Петар Кру-
нић.

П. М.

Педесетак чланова фамилије Крунић и њихове 
родбине, окупило се у Новом Сентивану у 

превасходној намери да своје потомке, расуте по 
целој Мађарској, међусобно упознају и предоче им 

штошта о породичној традицији о обичајима 
народа коме припадају

Несвакидашње окупљање у Новом Сентивану

Крунићи не заборављају породично стабло

Са седнице Самоуправе Срба у Десци

Дешчански Срби предложили нова имена сеоских улица
С амоуправа Срба у Десци, одр-

жала је седницу 12. августа на 
којој је размотрила најважније 

задатке и обавезе. Форумом је пред-
седавао Кристифор Брцан, председ-
ник бираног тела Срба у овом насељу. 
На девном реду седнице нашле су се 
две тачке: подношење иницијативе у 
вези са изменама назива улица и 
прослава храмовне славе Преобра-
жења, која је у међуврмену просла-
вљена.

У оквиру прве тачке, чланови Српс-

ке самоуправе дали су предлог за из-
мену назива улице, тачније дела ули-
це Felszbadulas (Улица ослобођења), 
који повезује центар села и месну 
српску православну цркву. Бирано те-

ло Срба имало је као предлог називе: 
Улица Николе Тесле или Банатска 
улица. За поједине улице у селу било 
је још предлога: Улица Светог Саве 
или Српска улица. Коначну одлуку о 

предлозима дешчанских Срба до-
неће посланичко тело села Деске.

Разговарало се и о писму које је 
Владин уред послао Самоуправи Ср-
ба у Десци и затражио неке исправке 
у извештајима, што ће бирано тело 
Срба свакако учинити. Незаобилазна 
тема је била и организација II Тамбу-
рашког кампа у Десци, затим органи-
зација „Свадбе” у оквиру пројекта 
МУТЕР 2, менифестација „Дани села”, 
„Ајваријада” и осталих приредаба.

П. М.

Улица Николе Тесле, Банатска улица, Улица Светог 
Саве и Српска улица – нека од ових имена би, 

према иницијативи које је Самоуправа Срба у Десци 
поднела надлежнима, требало да добију

улице у том месту

Исправка

Т оком уобичајеног језичког и 
стилског преобликовања 
појединих текстова које пре-

дузимамо како бисмо их учинили 
прихватљивим са становишта стан-
дардног књижевног српског језика 
и правила новинарског изража-
вања, приликом новинарско-језич-
ке обраде чланка Предрага Ман-
дића на 4. страни 33. броја СНН-а, 
поткрала се омашка у једном сло-
ву. Уместо имена Ракоши, објавље-
но је Ракоци, због чега се извиња-
вамо читаоцима и аутору.

Редакција
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Да ли су испуњена ваша очеки-
вања оснивањем радионица за 
старе занате при Српском 
центру у Десци?
– У последње две, три године 

покренули смо радионице старих за-
ната – ткање и вез, бели и златовез. 
Пуно смо изаткали до сада и то нај-
више за потребе народних ношњи. У 
будућности планирамо да то буде и у 
оквиру неке професионалне радио-
нице, како за наше друштво тако и за 
друге интересенте.

Недавно сам био на семинару на 
коме сам одржао предавање о деш-
чанским играма, где сам споменуо те 

наше планове и било је интересо-
вања. Тај српски вез се не израђује 
већ осамдесет, деведесет година. Ис-
тина је да то кошта, пошто ткање 
временски дуго траје, али је то ипак 
материјал који траје и који је тради-
ционалан.
Реч је о оригиналним, ручно 
рађеним предметима, па се по-
ставља питање да ли је данас 
уопште могуће наплатити то-
лики труд?
– Не размишљамо у том правцу. У 

питању су емоције, традиција која 
нас повезује и окупља око тога. Ми-
слим да је то на првом месту. То су 
штофови који се данас више не раде. 
Не ради се више ни чоја, ни бело плат-
но. Ради се фабрички, али то је нешто 

друго. Ако их и има, то се доста ску-
по наплаћује. Код овог што се ручно 
ради подмеће се картон, па се са бе-
лим или концем друге боје прешива, 
па се превија златном траком тј. жи-
цом. То је техника која може да се 
ради само ручно. Временски је дуг 

рад. Ја бих се радовао ако би на по-
четку та радионица одржавала саму 
себе и окупљала друштво које је са-
да заинтересовано. Али сигурно је да 
од тога може и више да се постигне.
Простор Културног, образовног 
и духовног центра „Свети Сава” 
у Десци је и преко лета био ис-
пуњен бројним садржајима. 
Какве се активности у њему 
одвијају током године?
– Ово је друго лето откада корис-

тимо зграду, јер смо је прошле годи-
не на Светог Саву предали на употре-
бу. Преко године су овде основна 
школа и забавиште, а и целогодишњи 
живот нашег удружења. Овога лета 
имали смо уметничку колонију и два 
кампа. Један камп је за децу која бо-

лују од Дауновог синдрома и она су 
у Десци провела пет дана. Радује ме 
што је дошло до тога да траже наш 
простор на коришћење. Чули су какав 
је овде амбијент, какви су услови. 
Други камп је традиционалан, музич-
ког типа. У току лета се спремамо за 

ону „живу свадбу” која ће бити одр-
жана 31. августа. Припреме се одржа-
вају и за „Ајваријаду”.

Иначе, редовно имамо пробе утор-
ком, четвртком и петком за сениоре, 
а суботом за две дечје групе. У току 
школске године зграда је заузета 
сваког дана, а преко лета се виђамо 
сваке вечери. Преко недеље орга-
низујемо четири, пет пута различите 
активности.
Простор јесте леп и функцио-
налан, али то вероватно захте-
ва и велика материјална сред-
ства за одржавање?
– Онај део зграде који користе 

школа и забавиште финансира Регио-
нални школски центар који их одржа-
ва, а овај друштвени део финансира-
мо преко КУД-а „Банат”. Конкурише-
мо да бисмо функционисали, па не-
како покривамо трошкове. За сада 
успевамо, а шта ће бити, видећемо. 
Надам се да ћемо све то и даље ус-
певати да изфинансирамо. Поред 
учешћа на конкурсима, трудимо се 
да имамо и такве активности тј. ра-
дионице од којих се убудуће може-
мо самофинансирати.
Чули смо да планирате и до-
градњу овог центра. Да ли то 
значи да садашњи простор није 
довољан за српску заједницу у 
Десци?
– То су будући планови. Још док 

смо планирали овај центар, архитекта 

који је пројектовао зграду осмислио 
је више целина. Тако планирамо једну 
нову етапу градње која зависи од ус-
пеха на конкурсима. Чекамо да види-
мо какве ће бити конкурсне могућ-
ности од 2014. до 2020. године. Нарав-
но, ми смо спремни да конкуришемо.

Моментално имамо један важнији 
задатак: оспособљавање горњег дела 
зграде, где би требало да буде место 
за наш музеј. Рестаурирано је око 50-
60% експоната, па би било добро до-
бити једно стално место где се може 
све то изложити. У питању су стари 
намештај, делови ношњи, писана из-
дања, а и слике је вредно изложити, 
како их посетиоци могу видети.

У оном другом делу зграде, изнад 
школе и забавишта, планирамо још 
једну забавишну групу. Интересовања 
за другу групу има. Школа моментал-
но функционише са једанаесторо ђа-
ка, а како видимо из забавишта су већ 
уписана деца. И догодине се уписује 
њих четворо. За школу планирамо, по-
ред наставе на српском језику и неш-
то што би било привлачно и већем 
броју људи. Ту може доћи у обзир му-
зика, ручни рад, страни језик. Сада 
смо наручили и један разбој за децу.
Познати сте по томе што су 
многи ваши досадашњи 
пројекти прихваћени и финан-
сирани од стране Европске 
уније. Да ли мислите да имате 
шансу да поново добијете 
средства ?
– Мислим да шанса увек постоји. 

Ми смо већ остварили неколико 
пројеката, што је плус код следећег 
конкурисања. Ако су обрачуни били у 
реду, онда нема проблема и то се по-
зитивно оцењује. То кажем, јер 
Мађарска користи 60% од тих окви-
ра и могућности тако да простора 
има. Многи се боје од тога што 
постоји то предфинансирање и то је 
стварно проблем, али када се крене 
тим путем и када се те паре „окрећу” 
онда је то мало једноставније него 
кренути од нуле. То је једина могућ-
ност, других спонзора нема.

Још треба размотрити да ли има 
реалних шанси да се та зграда сагра-
ди и прошири, јер нас у селу има 90 
или 99 према попису. Треба разми-
слити да ли је толика заједница у мо-
гућности и да ли је способна да одр-
жава такав комплекс.

Ако буде добар програм, то је мо-
гуће, али за то онда већ треба за-
послити професионалце, јер то већ у 
оквиру тзв. друштвеног рада не 
функционише.

Д. Ј.

У другом наставку интервјуа за СНН, Кристифор 
Брцан говори о радионици старих заната од које 
КУД „Банат” много очекује, припремама за „живу 

свадбу” која ће ускоро бити одржана, плановима за 
оснивање музеја у Српском центру и амбицијама

за доградњу ове установе

Кристифор Брцан, руководилац КУД-а „Банат” (2)

Дешчани планирају доградњу Српског центра

ПИТАЊЕ СМЕЛОСТИ
У чему је тајна ваших досадашњих успеха на ЕУ конкурсима, 

имајући у виду да су услови веома строги и да је процес конкури-
сања сложен?

– Не мислим да има посебних тајни. То је више питање добре воље и 
смелости. Треба смети кренути тим путем, а многи се боје јер је у пи-
тању предфинансирање. Озбиљни су то задаци и проблеми и има ту дос-
та посла. Ми имамо једну особу која професионално ради тај посао у 
тзв. пуном статусу, јер ту има доста обрачуна, доста извештаја. Редовно, 
периодично или тромесечно се предају ти извештаји. Треба оспособити 
једну добру екипу и онда све може да се оствари. Ја не волим да радим 
сам и радујем се што се млади ангажују. Имамо у нашој средини таквих 
добровољаца који су жељни посла и рада.
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Заседао црквено-општински одбор у Печују

Најесен почиње градња српске цркве
Ускоро ће бити расписан тендер за извођачке 

радове, што значи да ће послови на подизању нове 
светиње у печујској Улици Зринског почети

током ове јесени

У Печују је 16. августа одржана се-
дница одбора црквене општине. 
Одборничка седница, на челу са 

јерејом Миланом Ерићем, парохом пе-
чујским, почела је молитвом и ода-
вањем поште Живку Грошићу, пред-
седнику Српске православне црквене 
општине у Печују, који је преминуо 4, 
а сахрањен 15. августа на градском 
гробљу. Будући да је Црквена општина 
остала без председника, одборници 
ће након 40 дана од смрти покојног 
Живка Грошића, одржати седницу ка-
ко би изабрали новог председника.

Одмах потом разговор је вођен о 
овогодишњем празновању храмовне 
славе. Прослава заштитника Српске 
православне капеле – Преподобног 
Симеона Столпника – биће одржана 
на сам дан црквеног празника, 14. 
септембра. Ове године Печујци рачу-
нају на бројне високе званице из 
Мађарске и Србије, којима је позив 
већ упућен у жељи да присуством 
увеличају храмовну славу.

Током заседања, јереј Милан Ерић 
је изразио наду да ће овогодишњу 
храмовну славу својим појањем уве-
личати и чланови Хора „Јавор” из Сен-
тандреје. Задужење да успостави 
контакт са овим хором добио је 
потпредседник Српске православне 
црквене општине.

Подељени су организациони зада-
ци и обавезе одборника, будући да се 
очекују гости из Мађарске, Србије и 
Хрватске. Поред одборника, у орга-
низацију и реализацију прославе заш-
титника светиње, биће укључена и 
Самоуправа Срба у Печују, као и 
поједини чланови Печујско-ба-
рањског удружења Срба.

Света литургија са резањем слав-
ског колача и благосиљањем кољи-
ва 14. септембра почеће у 10 сати. 
Одмах након богослужења, на про-
граму је отварање пригодне излож-
бе чланова Удружења уметника 
„Круг”, а затим ће уследити трпеза 
љубави и славско весеље за које ће 

се побринути један оркестар из Ср-
бије.

На дневном реду седнице одбора 
црквене општине нашло се и покло-
ничко путовање, које организује Пе-
чујско-барањско удружење Срба. Ра-
ди се о путовању које Печујци орга-
низују поводом 1700. годишњице Ми-
ланског едикта, у периоду од 2. до 5. 
октобра. Прва станица поклоника 
биће град Ниш, родно место цара 
Константина, а потом ће обићи мана-
стире: Ђунис, Манасију, Раваницу, а у 
Београду ће посетити Храм Светог 
Саве на Врачару, манастир Раковица 
и Ваведење. Обићи ће и фрушкогорс-
ке манастире: Крушедол, Гргетег и 
Хопово. За организацију путовања ће 
се побринути водичи Поклоничке 
агенције Српске православне цркве 
„Доброчинство”.

Крај заседања одбора протекао је 
у знаку разматрања скорих почетака 
изградње српског православног хра-
ма у Печују. Како је речено на фору-
му, ускоро ће бити расписан тендер 
за извођачке радове, што значи да ће 
послови на подизању нове светиње у 
Улици Зринског број 15 почети током 
јесени.

П. М.

Храмовна слава у Десци

Освештан поклон-мозаик на центру „Свети Сава”

С вечано обележавање заштитни-
ка светиње почело је светом ли-
тургијом коју су служили про-

тојереј-ставрофор Илија Галић – па-
рох батањски и архијерејски намес-
ник сегедински, протојереј Аурел Бе-
кан из Чанада – представник Румун-

ске православне цркве у 
Мађарској и протонамесник 
Светомир Миличић – парох 
дешчански. Свечану славску 
проповед одржао је отац 
Илија Галић. Уследило је 
традиционално освећење 

грожђа, литија, а затим су 
Дешчани и гости отишли на 
заједнички ручак.

Поподне, након вечерња, 
које је служено у 16 часова, 
уприличен је свечани чин ос-
већења мозаика Светог Саве. 
Ово уметничко дело је Деш-
чанима на Уметничкој коло-
нији „360 степени” поклони-
ла Славица Ердељановић – 
Цурк, професор Факултета 
уметности Универзитета у 
Нишу. Мозаик краси зид Кул-
турног, образовног и верског 
центра „Свети Сава”, а за чин 
освећења, за који је био за-
дужен протонамесник Све-
томир Миличић, била је по-
требна и специјална дизали-
ца.

У организацији одбора црквене општине, 
Српске самоуправе и Културно-уметничког 
друштва „Банат”, у Десци је 19. августа 
свечано прослављена храмовна слава 

Преображење Господње. У селу надомак 
Сегедина, прослава патрона српског 

православног храма одувек се сматрала 
централним догађајем у животу српске 
заједнице, па је тако било и овога пута

Одмах након освећења мозаика 
Светог Саве, величине 54х69 центи-
метара, у дворишту центра усле-
дио је још један свечани чин – ре-
зање славског колача и благо-
сиљање кољива. Кумовала је Зори-
ца Степанов из Мохача, родом из 
Деске, а на крају свечаног обреда, 
присутним српским православним 
верницима из Деске, околине и Ср-
бије обратио се отац Дина Чоков, 
парох из Великог Сентмиклоша у 
Румунији.

Отац Чоков је похвалио вернике 
који и данас верно и одано чувају 
светосавско српско православље, као 
часни наследници предака који су по-
дигли свети храм и посветили га Пре-
ображењу. Он је у свом обраћању ве-
рницима рекао:

– Шта значи Преображење? Пре-
ображење значи промену. Видимо 
да су ваши стари изабрали овај 
празник да вас штити и то је под-
стрек за све нас да се мењамо и бу-
демо бољи. Треба да стремимо ду-
ховном свету.

На крају своје беседе отац Чоков је 
позвао на приврженост светосавском 
српском православљу, честитао хра-
мовну славу и захвалио се Дешчани-
ма на срдачном пријему и гостоприм-
ству.

Речи захвалности упутио је и до-
маћин славе, протонамесник Свето-
мир Миличић, парох дешчански. Он 
се најпре захвалио својим колегама 
свештеницима, а потом и свим верни-
цима који су добровољним прилози-
ма помогли обнову светиње.

Захвалност је упућена и организа-
торима прославе, куми овогодишње 
славе, Зорици Степанов из Мохача, 
која је рекла:

– Данашњим кумством остварила 
ми се дугогодишња жеља. Нас, бивше 
Дешчане, један део душе и срца увек 
веже за ово село.

Комад колача од овогодишње ку-
ме преузео је др Марко Рус, који ће 
следеће године кумовати на дешчан-
ској храмовној слави.

По окончању вечерња, уследио је 
пригодни културни програм. На дво-
ришту Културног, образовног и вер-
ског центра „Свети Сава” свирали су 
полазници II Тамбурашког кампа, a 
весеље је настављено и након њихо-
вог наступа, све до зоре.

П. М.
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Н ешто је тог јутра снажно проломило у 
дворишту. Комшија  је срушио пажљиво и 
неукусно грађен зид од украсног камена. 

И у њеним грудима нешто проломи – „Опет кас-
ним…”

Устала је, брзо се обукла и са малом торбом 
огуљеном по дну, држећи у  рукама недоједену 
синоћну кифлу, брзо закључа врата и готово тр-
чећи крену улицом.  Били су они дани када се 
прољеће упорно покушава пробити кроз устајалу 
зиму и када јагорчевина крај пута личи на залута-
лу усамљеницу која још нигдје не припада…

Наташа је журила у малу канцеларију у којој 
је сваког јутра, сем недеље, преузимала своју го-
милицу дневних новина које је требало продати. 
Утрпати љубазно људима по примјерак уз осмјех 
и реченицу – „Само двадесет динара…”

А људи су били разнолики. Од љубазног, али 
наметљивог  старца који би стајао након купље-
них новина још петнаест минута и распитивао се 
зашто су те новине тако јефтине, колико је 
плаћају и још штошта, до намргођених госпођа у 
бундама које би на њен осмјех и двадесет динара 
упутиле презрив и понижавајући поглед не рекав-
ши ништа…

Тог јутра је остало још неколико примјерака, а 
било је већ десет, вријеме када би требало да 
крене. Цупкала је испод настрешнице офуцане 
станице и посматрала излијепљене плакате. Огла-
си. Продајем половни двосјед. Концерт, улаз двије 
хиљаде динара. Електронске цигарете. Хиљаду 
динара. Патике за мршављење…Узвоз из Њемач-
ке…

Изнад свега тога, допола прелијепљено, лице 
дјевојчице. Натпис – Срце за Тијану. Мало лице, 
блиједо, коса покупљена у репић, благи осмјех на 
уснама. Пажљиво је склонила ивицу рекламе за 
патике. Писала је и цијена. Бројке, нуле, валуте, 
жиро рачун. Цијена срца…

У грудима у којима је јутрос нешто проломи-
ло, заигра чудан мишић од неколико стотина до-
лара.

„Боже, и срце се купује…”- изговори несвјесно и 
полугласно, па ухвати поглед пролазника који је по-
гледа као кад се изненада угледа лудак на улици.

Покушала је да израчуна. Зарада по примјерку 
је десет динара… Пута колико…? Да, заиста, срце 
много кошта. Погледа око себе и кришом, њеж-
ним покретима уклони папире са тог малог лица 
благог осмјеха. А онда је посматрала пролазнике. 
Многи су ишли заокупирани својим мислима гле-
дајући само у онај простор испред себе и газећи 
журно. Један човјек застаде држећи за руку весе-
лог дјечака.

„Тата, овој дјевојчици треба срце, а немају па-
ра, чуо сам јутрос на телевизији…”

„Ко ће мени да да…?!”- ко из топа дрекну чо-
вјек, трже малену руку и крену даље…

Већ је било једанаест. Требало је кренути. Није 
продала све. Више није имала ни воље. Љубазност 
је ишчезавала и глас би јој постајао све тањи када 
би се обратила неком и понудила нови број… Рије-
шила је да уђе у први аутобус и крене.  (…)

Држите се подаље од људи који желе да 
омаловаже ваше амбиције. Ситне душе то 
раде све време, а само заиста велики људи 
уливају вам осећај да и ви можете 

постати велики.
Марк Твен

Мање познати фотоси Мање познати фотоси 
будимског Табанабудимског Табана

Сачували смо
од заборава

Међународни фолклорни фестивал у Мохачу

Игром и песмом – од Паноније до Ловћена

С вакога лета, у августу 
месецу, у Мохачу се 
одржава Међународни 

фестивал фолклора, који 
промовише богатство кул-
турног наслеђа народа и на-
родности. У организацији ло-
калне самоуправе Мохача, 
овогодишња међународна 
фолклорна смотра одржана 
је од 16. до 20. августа. Увер-
тира за ову културну мани-
фестацију, која је окупила 
девет ансамбала из осам зе-
маља, била је прослава 25. 
годишњице постојања и ус-
пешног рада КУД-а „Зора” из 
Мохача, чији чланови су 16. 
августа на позорници Умет-
ничке школе „Лајош Шнеј-
дер” одржали самостални 
вече.

Играчи, које од самог по-
четка предводи Стипан Да-
ражац, уметнички руково-
дилац друштва, извели су 
буњевачке, словеначке, ма-
ђар ске, хрватске, македон-
ске и бошњачке игре. У веш-
то конципираном програму 
посебно место припало је 
једној српској кореогра-
фији.

Биле су то игре из Запад-
не Србије и Лесковца, које 
је поставио Кристифор Бр-
цан, уметнички руководи-
лац КУД-а „Банат” из Деске. 
Добро увежбана кореогра-
фија, у пратњи Оркестра 
„Покладе”, измамила је 
аплаузе публике која је то-
пло поздравила извођаче.

Чланови „Зоре” су достој-
но прославили јубилеј и 
обећали да ће и даље него-
вати фолклор јужнословен-
ских народа. Ако тако буде, 
нема сумње да ће овај ан-
самбл још дуго увесељавати 
српски живаљ и гостовати на 

различитим манифестацијама. КУД 
„Зора” је, иначе, много пута увеличао 
прославу храмовне славе у Мохачу и 
Шумберку.

У оквиру 17. Међународног фол-
клорног фестивала у Шумберку и Мо-
хачу, представило се и Културно-умет-
ничко друштво „Стефан Митров Љу-

биша” из Будве, у Црној Гори. 
Овај ансамбл, који постоји већ 
десет година, представио је 
репертоар састављен од цр-
ногорских игара и песама, а 
за крај свог наступа оставио 
је Игре из Врања.

Ваља рећи да су сви учес-
ници 17. Међународног фол-
клорног фестивала у Моха-
чу, који је окончан гала кон-
цертом, топло поздрављени 
од стране публике. Даринка 
Љубиша, уметнички дирек-
тор КУД-а „Стефан Митров 
Љубиша”, најавила је да ће 
Међународни фолклорни 
фестивал у Будви догодине 
највероватније имати учес-
нике из Мађарске, и то из 
Мохача.

П. М.

Интернационална фолклорна смотра одржана је од 
16. до 20. августа, а увод у ову традиционалну 
културну манифестацију, која је окупила девет 
ансамбала из осам земаља, била је прослава 25. 

годишњице постојања и успешног рада
КУД-а „Зора” из Мохача

КУД „Зора”

КУД „Стефан Митров Љубиша”
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29. августа 1526. – У бици код Мохача тур-
ска војска под командом Сулејмана Другог Ве-
личанственог победила је трупе мађарског 
краља Лудвига Другог, који се приликом повла-
чења утопио у реци. Угарска држава се распа-
ла на три дела: један је потпао под Турке, дру-
гим је завладао угарски владар Иван Запоља, а 
трећи је дошао под власт Хабсбурга, који су 
након Запољине смрти 1540. преузели угарски 
престо.

1. септембра 1945. – 
Скупштина Србије усвојила 
је Закон о административ-
ној подели Србије, чиме су 
успостављене аутономне 
покрајине Војводина и Ко-
совско-метохијска област.

1. септембра 1961. – У 
Београду је почела Прва 
конференција шефова др-
жава и влада несврстаних 
земаља, којој су присуство-
вали представници 25 зе-
маља и 40 антиколонијал-
них и ослободилачких пок-
рета.

1. септембра 1999. – УН-
ХЦР је саопштио да је, од ју-
на, 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 
сукоба.

1. септембра 2000. – На предизборној кон-
венцији у београдском центру „Сава”, пред ви-
ше од 3.000 грађана, лидери Демократске опо-
зиције Србије (ДОС) потписали су документ 
„Уговор са Србијом” којим су се обавезали да 
ће, уколико дођу на власт, успоставити демо-
кратску власт у Србији.

2. септембра 1829. – Склопљен је Једрен-
ски мир између Русије и Отоманског царства, 
којим су се Турци обавезали да Србији врате 
шест нахија ослобођених у Првом српском ус-
танку и да признају аутономију Грчке.

2. септембра 1996. – Лидери три опози-
ционе партије – Српског покрета обнове, Де-
мократске странке и Грађанског савеза Ср-
бије, потписали су у Београду споразум о 
формирању коалиције „Заједно”, која је од-
нела победу на локалним изборима у новем-
бру, чиме је уздрмана дотада неприкоснове-

на власт Слободана Мило-
шевића.

3. септембра 1939. – Ве-
лика Британија и Фран-
цуска су објавиле рат Не-
мачкој, тиме је почео Други 
светски рат.

3. септембра 1943. – Са-
везничке трупе су извршиле 
инвазију на италијанско 
копно у Другом светском 
рату.

4. септембра 1823. – 
Рођен је Михаило Обрено-
вић, кнез Србије од 1839. 
до 1842. и од 1860. до 1868, 
када је убијен у Кошутња-
ку. Током владавине извр-
шио је значајне реформе у 
државној управи и војсци, 

основао је Народни музеј и Народно позори-
ште.

5. септембра 1899. – Умро је српски држав-
ник и историчар Јован Ристић, вођа десног кри-
ла Либералне странке, један од најзначајнијих 
српских дипломата 19. века. Успешно је водио 
преговоре с Турцима о ослобађању српских 
градова, био је представник Србије на Берлин-
ском конгресу 1878, два пута регент и три пута 
премијер. Написао је „Дипломатску историју 
Србије 1875–1878”. 

У метник почиње да слика мотиве 
из околине, а за само неколико 
месеци, током лета, успева да 

приреди изложбу у Београду, на којој 
је продао сва изложена дела укљу-
чујући велике композиције „Доручак 
на трави”, „Пијани брод”, многе акто-
ве.

Живко Брковић пише: Као никада 
пре, Шумановић је прихваћен и од 
стране публике и од стране критике, 
о изложби су са пуно хвале писали 
бројни стручњаци: Тодор Манојло-
вић, Коста Страјњић, Сретен Стојано-
вић, Густав Крклец и други. Тако се 

неочекивано догодило да уметник 
изненади критику и публику и да, ка-
ко пише Тодор Манојловић, до јуче 
готово сувопарни и безбојни кубиста 
постане… напрасно лирски усхићени 
колориста… Еуфорија успеха, морал-

ног и материјалног, подигла је крила 
сликару да, како пише у аутобиогра-
фији, после потпуно распродате из-
ложбе крене натраг у Париз и ако 
тешко душевно болестан… Ношен и 
даље амбицијом, охрабрен одједном 
славом и новцем, враћа се у Париз 
који му је милији од оца и мајке…

Уметник говори да је нашао атеље 
који му је донео смирај, који је таман 
са тужним светлом; у тој атмосфери 
тежио је за формом која, како каже, 
није прана светлом… која је храпава 
и пуна шупљина. Али већ на првим 
платнима видело се да у Париз није 
донео боје и светлост Срема, боље 
рећи, подлегао је неочекивано у том 
циклусу слика мистичним и нејасним 
литерарним сижеима против којих се 
раније залагао, одбацивао их као до-
бре само за кичере („Околина Париза 
са црним псом”, „Стара црква”, 
„Воћњак”).

Ипак, у следећем кратком момен-
ту, можда у дужој ремисији болести, 
уметнику се посрећило када су 
збуњеност и лутање одједном прева-
зиђени неочекиваним резултатима, 
крунишући успех великим делима 
(„Луксембуршки парк”, „Акт на црве-
ном ћилиму” и други актови, „Пут у 

Сава Шумановић, великан из мале вароши (8)

Повратак у родни Шид
Уморан од тешких животних услова у Паризу, 
исцрпљен тешким радом и лошим критикама, 

Шумановић се враћа у Шид. У породичној кући у 
коју је стигао са мајком, дошло је до брзог опоравка

Буживалу”, „Вијадукт”, „Мост на Се-
ни”…). Тај плодни замах, нажалост, 
неће дуго потрајати, амбиције су би-
ле много веће и уметник услед снаж-
ног налета болести посустаје, при-
знаје да га је париска грозница тресла 
све јаче и он ће убрзо напустити Па-
риз заувек.

Пре но што се врати у завичај, и 
овог пута до краја живота, примири у 
бескрају свог Панонског мора, Шума-
новић ће провести три месеца у бол-
ници у Београду.

Неко време је, и након прихватања 
добровољног самовања у сопственом 
дому, у души сликара и његовој поро-
дичној кући владала опскурна тиши-
на – утихнуле су његове музе, није 
сликао, нити је коме писао.

Но, потом уметников дух оживља-
ва, он почиње да експериментише са 
справљањем боја са чудним компо-
нентама од којих се чак отровао. (…)

Јован РистићЈован Ристић

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38

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

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

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

Српске недељне новине
Тел. + 36 70 521 49 38 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

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

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50

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

Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006

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

Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

Српска основна школа у Ловри
Тел. + 36 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. +36 20 499 5014

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu
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Л агање је вештина коју врло рано 
стичемо, кажу психолози, већ у 
трећој години живота. У којој 

мери се њом у животу користимо за-
виси од много фактора, а ново истра-
живање показује да је данас у мо-
дерном друштву лагање све рашире-
нија појава, као и то да су људи све 
вештији у томе. Осим тога, многе ла-
жи које изговоримо никада и не буду 
разоткривене, додаје се у истражи-
вању, а у животу се просечно извуче-
мо чак са 85 одсто лажи које кажемо.

Заправо, данас је, по мишљењу 
стручњака, једно од најтежих пи-
тања, шта је то истина? Ако узмемо 
да она постоји у више облика и да се 
свако држи неке своје истине, која је 
другачија од нечије, онда сигурно сви 
на неки начин додајемо правој истини 
нешто што је лаж. Многи психолози 
тврде да не постоји особа која прича 
само истину, и да је лагање нешто 
што сви на неки начин умемо да ко-
ристимо у животу, али је битно у 
којој мери то радимо, као и тежина 
лажи коју изговарамо.

Али ако живимо у свету у ком су 
сви најважнији животни аспекти за-
сновани на неком поверењу, и љубав, 
и пријатељство, и каријера, зашто он-
да људи, ипак, лажу? О томе колика 
је цена лагања, зашто је у модерном 
друштву ова појава врло раширена, у 
чему је разлика између штетних и ко-
рисних лажи, за „Живот плус” говори 
психотерапеут Јелена Орландић.

Лагање, према њеним речима, није 
нова појава. Људи су одувек лагали, 
али јесте тачно да модеран начин 
живота подстиче лагање, и да убрзан 
темпо и вредности које се промови-

шу као највеће имају значајан допри-
нос у томе колико лажемо. Модеран 
живот у свим својим облицима, било 
да је у питању посао, романтичне ве-
зе, пријатељства или породица, од 

нас захтева да будемо савршени, ус-
пешни, остварени, да у свему увек 
побеђујемо и да будемо на врху.

Лагаћемо онолико колико смо нау-
чили да нам се то исплати. Веома ра-
но у детињству научимо се тој веш-
тини, међутим, у којој мери ћемо то 
наставити да радимо, зависи од тога 
колико смо добити из те лажи имали, 
као и која је била цена коју смо за ту 
лаж платили. Васпитање, макар у том 
раном периоду, веома је важно и зах-
ваљујући њему утврђујемо вредност 
лажи. Родитељи који строже казне 
своје дете због лажи, даће му већу 
мотивацију да у будућности говори 
истину.

Патолошко лагање је лагање без 
одређеног циља, без икакве очиглед-
не користи, а често је и штетно по са-
мог извршиоца. Особа која има про-
блема са патолошким лагањем изго-
вара лажи свакодневно, у великим 
количинама и јако убедљиво, као да 
изговара чисту истину. Сматра се да 
патолошко лагање није под утицајем 
свести, и да се одвија неконтролиса-
но и импулсивно. Особе које то раде 
верују у своје лажи као да су стварне 
и не сматрају да имају проблем. Ма-
да особу која патолошки лаже то мо-
же довести у непријатну ситуацију, 
импулс ка лажима изгледа има функ-
цију да је бар неко време прикаже у 
што бољем светлу и повећа њено 
иначе веома ниско самопуоздање. 
Ипак, оно није навика, јер не долази 
из свесног и не настаје зато што често 
лажемо, већ има неке друге, дубље, 
несвесне узроке. 

У друштву лажова не исплати се много бити искрен, 
као што ни у друштву искрених не можемо дуго 
опстати као лажов. У оба случаја на испиту је 
вредност истине. Особа која има проблема са 

патолошким лагањем изговара лажи свакодневно, у 
великим количинама и јако убедљиво,

као да изговара чисту истину

Заобилажење истине као стил живота

Све што лажима добијемо биће – лаж

В ративши се у Батавију, посред-
ством крајње одлучне Сегвин, 
таст и Андраш се ускоро поми-

рише. У међувремену, отац верне Сег-
вин успео је да се домогне титуле гу-
вернера. Од тада су његове одаје ми-
рисале на свежи сенф и ванилу. Иско-
ристивши новонасталу ситуацију 
мађарски пустолов је постао имућан и 
угледан грађанин Батавије. Међутим, 
напредак на друштвеној лествици до-
носио је са собом и додатне обавезе.

Тако је Андраш Јелки 1770. године 
именован за капетана градске стра-
же, а као тајни саветник холандског 
посланства више пута је боравио и у 
Јапану. Без обзира на све падове и ус-
поне никако му није полазило за ру-
ком да се отараси тамног облака који 
га је непрестано уходио. Узалуд је 
бежао. Андраш је ускоро схватио да 
се од судбине не може побећи. Усле-
диле су кобне године. Изгубио је 
вољену супругу, а три године касније 
и дугогодишњег патрона, уваженог 
Алберта Пареа.

Острво Јаву је напустио крајем ок-
тобра 1776. вративши се у вољену Ев-
ропу. Тада је, посве ненадано, по први 
пут злослутни облак ишчезао. Сунча-
ног 2. октобра 1777. године стигао је у 
царствујушчују Вијену, где се сусрео 
са старијим братом који је и надаље 
непрестано штуцао и крпио одећу 
Бечлија. Повратак Андраша Јелкија 
није остао непримећен. Оног необич-
но топлог 28. новембра, на позив им-

ператорке Марије Терезије, славни 
пустолов је боравио на ауденцији у 
Хофбургу.

Почетком следеће године, у близи-
ни дома млађег брата, Андраш Јелки 
се настанио у Будиму. У мемлом зах-

ваћеној краљевској вароши ускоро 
оболи од туберкулозе. Према цркве-
ном запису жупника храма Свете Ка-
тарине у Табану, Андраш Јелки се 
упокојио 6. децембра 1783. године. 
Тога дана, на велико изненађење бу-

Крајем XVIII века на основу новог указа, спахија 
нареди да бајски кнезови имају бити бирани и из 
редова Мађара и Немаца. Уз кнеза је одвајкада 

стајао сенат од 24 бирана члана, од којих је већина 
увек била српског порекла, без обзира

на вероисповест

Бајске легенде (3)

Наредба о избору бајских кнезова димских грађана, сунце је сијало не-
виђеном жестином.



К рајем XVIII века на основу новог 
указа, спахија нареди да бајски 
кнезови имају бити бирани и из 

редова Мађара и Немаца. Уз кнеза је 
одвајкада стајао сенат од 24 бирана 
члана, од којих је већина увек била 
српског порекла без обзира на веро-
исповест. По неписаној традицији, 
ову дужност су кнез и сенатори оба-
вљали без икакве награде или надок-
наде. О православном Богојављењу, 
по древном обичају, у Градску кућу 
је улазио српски свештеник са ли-
тијом и обављао водоосвећење. Тога 
адета су се придржавали сви не гле-
дајући ко се на који начин крсти.

Но, ђаво никада не одлази рано на 
починак. Тако је први дан нове 1799. 
године остао упамћен по веома не-
пријатном инциденту. Постојао је 
стари обичај да новоизабрани кнез 
свечану заклетву полаже у храму 
своје конфесије. Тако је желео да 
поступи и нови кнез Тоша Русић. Ви-
соки, црномањасти Русић орловог 
погледа отпи гутљај ракије и крене 
да положи заклетву у православном 
Светониколајевском храму. Међу-
тим, тек придошли жупник Јанош 
Адам Цервус, бивши монах исусовач-
ког реда, захтевао је да Русић кне-
жевску заклетву положи у католич-
кој цркви. У Градској кући замало да 
дође до крвопролића. Срећом, спа-
хија је успео да смири узавреле 
страсти. (…)

Драгомир Дујмов

Литографија Баје 1866. године са приказом српске цркве (лево)
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Сигету не буде и последњи. Поготово 
им је до тога стало, из разлога што су 
чланови овог елитног тима, све сами 
артист-апсолвенти који су већ тада 
имали у џепу озбиљне уговоре са 
разним светским циркуским трупа-
ма, па је скоро извесно да ће бити 
отежано њихово поновно окупљање. 
Елем, након годину дана мађарска 

публика поново је у прилици да по-
гледа Циркус у ноћи у престижном 
здању Палате уметности. Предвиђе-

на су четири извођења. Циркус у 
ноћи је целовечерња представа и 
планирана је за 3. и 4. септембар, за-
тим поново за 1. и 2. октобар. Реч је, 
дакле, о јединственом виду уметнос-
ти у Мађарској. У складу са новијом 
филозофијом циркуских представа, 
ствараоци се не труде да испричају 
своју причу линеарно. Дакле, о чему 

је реч? О чему говори пред-
става? Одговор је следећи: 
млади уметници се налазе 
на заједничком путовању то-
ком ког покушавају да дос-
тигну вечити недостижни 
сан човека од памтивека до 
данашњице: да лети. Свако 
од њих је у ситуацији да 
спозна свој карактер и нај-
дубље слојеве душе. Кроз 
симболе који своје значење 
непромењено вуку још из 
праисторије и приказ добро 
познатих митских ситуација, 
извођачи се труде да гледа-
оцима не пренесу толико 
значење, колико емоције 
које недре њихови напори. 
Циркус у ноћи је у првом ре-
ду емоција, експлозивност, 
тајновитост и сензуалност. 
Режисер и кореограф је Бе-
не Ваги (Vági Bene), који је 
своју диплому зарадио на 
престижном Институту за 
уметност извођења у Ливер-
пулу (Liverpool Institute for 
Performing Arts), чији је ос-
нивач и коју патронира сир 
Пол Мекартни (Sir Paul 

McCartney). Ту је дошао у додир са 
магичним светом кабареа, циркуса и 
варијетеа које су и данас његова 

главна инспирација. Инспирацију за 
сценографију, Јудит Чанади (Csanádi 
Judit) са својим асистентом, Петером 
Климом (Klimó Péter), пронашла је у 
будимпештанским оронулим и 
огољеним пожарним зидовима. Чана-
дијева је награђена наградом Мари 
Јасаи за сценографију, води катедру 
за сценографију на Факултету при-
мењених уметности, а професор је и 
на монтреалском факултету (National 
Theatre School of Canada) на смеру 
сценографије и костимографије. Из-
међу пожарних зидова „крила до-
бија” деветоро професионалних ак-
робата одевених у екстравагантну, 
мистичну одећу. За костиме је била 
задужена Емеше Каса (Kasza Emese), 
најзанимљивија мађарска модна кре-
аторка, позната већ подједнако и на 
лондонским и берлинским модним 
пистама по својој екстраваганцији. 
„Лет” прати црвенокоса нараторка, 
Ана Балог (Balog Anna), која се повре-
мено огласи уз клавирску пратњу. За 
музички део продукције је био заду-
жен Петер Шарик (Sárik Péter), при-
знати џез композитор. Његов задатак 
је био да усклади музички део пред-
ставе са вратоломијом артиста. Да не 
заборавимо и девет главних актера. 
То су акробате: Акош Бириц (Biritz 
Ákos), Бетина Богдан (Bogdán Bettina), 
Рихард Херцег (Herczeg Richárd), Ми-
ра Хорват (Horváth Míra), Ренато 
Илеш (Illés Renátó), Леонета Лакатош 
(Lakatos Leonetta), Александра Ло-
ринц (Lőrincz Alexandra), Арон Пин-
тер (Pintér Áron) и Жанет Вереш 
(Veress Zsanett). Они ће вас позвати 
на путовање из снова које је немо-
гуће одбити, а свакако не и заборави-
ти. Катарина и Ренато

ПРЕДСТАВА

Рециркел
Циркус у ноћи

Овај пут намерили смо да вам 
представимо јединствену продук-
цију иза које стоје културни упосле-
ници Палате уметности (Művészetek 
Palotája), а све са надом да ће на би-
летарницама бити још карата за овај 
атрактивни хепенинг, будући да су 
оне пуштене у предпродају од овог 
месеца и да влада велико интересо-
вање. Цене карата се крећу од 2900 
до 4500 форинти. Истичемо речени 
догађај и због тога што је, у неку ру-
ку, пионирски. Свакако га треба узети 
као покушај да се освоје нови прос-
тори духа и уметничког изражавања, 
какав нећете имати прилику често да 
видите, поготово не у изведби до-
маћих, мађарских уметника. А мож-
да су неки од вас већ имали прилику 
да виде Циркус у ноћи који је пре-
мијерно изведен на прошлого-
дишњем Сигет фестивалу. У сваком 
случају овај безмало перформанс је 
осмишљен тако да садржи елементе 
циркуских егзибиција, комбиноване 
са специфичном плесном кореогра-
фијом и неким видом модерне позо-
ришне уметности. Организатори из 
мађарске Палате уметности су у 
плесно-циркуској трупи Рециркел, 
која узгред буди речено, потиче са 
ових простора, препознали ванредни 
потенцијал и таленат, те су се потру-
дили да њихов поменути наступ на 

Песме наших младих талената

Ако си пријатељ…
Ако си пријатељ
човек буди
и не дај ми да тонем
не величај своје, већ спаси мене
од мојих блуди

Ако си пријатељ
знаћеш да видиш
и кад се таласи у оку
преливају и нечујно грме
знаћеш да видиш
и оне равнице стрме
што ходам по њима дан и ноћ

Ако си пријатељ
знаћеш да користиш моћ
што исијава из сваке искре око нас
ако си пријатељ
чућеш мој глас
кад грми и стене се руше

Ако си пријатељ
нећеш чути само своје речи
а пустити да мојима ехо се врати
јер прави пријатељ
без речи те прати
и у најтамнију тиху ноћ

Ако си пријатељ знаћеш да схватиш
како се радујем небу и птицама
и како сам у души једна од њих
ако си пријатељ

неће ти требати ниједан стих
да схватиш да ме полако губиш

Јер пријатељи нису звезде,
то ми је живот рек’о
Они не сијају вечно
већ згасну
чим жар на кожу

Они не слушају немо
све твоје муке
и не сјаје кад је најмрачније
они ти обично пусте руке
онда кад ти душа плаче
и кад у теби пљушти најстрасније

Пријатељ је најбољи
свако самом себи
и не може бити
и грешницима другим
јер некоме мораш
да задајеш бол
Неког мораш да спустиш на дно
и приредиш себи ту слатку гозбу

Ако си пријатељ
не вени у мени
а ако пођем да се не вратим
обавезно за мном крени
јер само такав човек се цени
и само такав трајаће вечно.

Нина Стојановић

Лавиринт

Који пут води до светионика?



Будимпешта, 29. август 2013. 11

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској
Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: Силвија Татар  Главни и одговорни уредник: мр Драган 
Јаковљевић  Уредник фотографије: Иван Јакшић Седиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска ад-
реса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: nedeljnenovine@
gmail.com  Web: www.snnovine.com Графички прелом листа: Карољ Сабо, Петер Ковенц  За штампарију Alfa Press 
Design Kft: Ференц Ибош Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уред-
ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.

HU ISSN 2061–0238

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској
Издавач: Канцеларија Самоуправе Срба у Мађарској  За издавача: Силвија Татар  Главни и одговорни уредник: мр Драган 
Јаковљевић  Уредник фотографије: Иван ЈакшићСедиште редакције: Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска ад-
реса: реса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 BudapestSzerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest

р д ф р ф ј д р д ј gy
 Имејл уредништва: Имејл уредништва: nedeljnenovine@nedeljnenovine@

gmail.com  Web: www.snnovine.com Графички прелом листа: Карољ Сабо, Петер Ковенц  За штампарију Alfa Press
Design Kft: Ференц Ибош Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у електронској форми. Уред-
ништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.

HU ISSN 2061 0238HU ISSN 2061–0238

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

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

Александар Чотрић

ДЕМАНТИ
Министар је ујутро у свом кабинету отворио 

најтиражније новине и имао је шта да види, и без 
наочара. На насловној страни била је фотографија 
на којој он грли једну жену. Скандалозно, сенза-
ционално, ексклузивно, фуриозно! – писало је из-

над наслова. 
Снимак је био 
начињен тајно 
у једном рес-
торану поред 
реке, за време 
ручка. Не, 
није био про-
блем у томе 
што је ми-
нистар усли-
кан како једе 
у земљи у 
којој већина 
с та но в н и ка 
гладује. Ствар 
је била у не-
чем другом. 
Министар је 
био бесан 
због фотогра-
фије на којој 
је с том же-
ном. Одмах је 

телефоном позвао главног уредника. Строгим и 
ауторитарним гласом диктирао је деманти.

– Хоћу, бре, да сутра ово објавиш! – наредио је 
престрашеном уреднику.

– Подразумева се, господине министре – муцао 
је уредник, озбиљно забринут за останак у фо-
тељи своје независне новине.

Следећег дана слободне новине су донеле ми-
нистрову изјаву:

– Ја сам моралан и частан човек. Са женом са 
којом сам сликан, разговарао сам искључиво 
службено, званично, пословно и на дистанци. Из-
међу нас двоје није било никаквих емоција. Зар не-
ко мисли да сам толико наиван да пред толиким 
људима показујем своја осећања? То што је моја 
рука преко рамена те жене не значи да сам је загр-
лио, већ да сам терао муву која јој је слетела на 
бретелу.

– Веран сам само једној жени – писало је у 
исправци објављеној у таблоиду. – Целокупна јав-
ност, а посебно моји бирачи знају да сам у једној 
срећној вези која ме потпуно испуњава. Жени с 
којом сам задовољан, објаснио сам да се не ради о 
превари и она је то прихватила. Дакле – министар 
је завршавао исправку – никада своју љубавницу 
не бих преварио с другом женом, а поготово то не 
бих урадио са својом законитом супругом с којом 
сте ме тајно сликали, с намером да ми причините 
моралну штету. 

Настављајући да остварујемо едукативну улогу коју 
наш лист има и коју сматрамо не мање значајном од 
информативне, позивамо литерарно надарене младе 
људе да учествују у новом едукативном циклусу

ШКОЛА КРЕАТИВНОГ
ПИСАЊА СНН-а

У Будимпешти, од 26. до 28. септембра 2013.
Први течај одржан је прошле јесени, када су полазници 

упознати са основним формама писаног новинарства, док 
ће овога пута пажња бити усмерена на књижевне правце.

Позив за учешће упућујемо пре свега нашим млађим 
читаоцима и сарадницима који су наклоњени писању, а 
нису сигурни како да обликују своју кратку причу, есеј, 
роман и друге књижевне форме.

Са полазницима ће радити познати књижевник и 
драматург

МИОМИР ПЕТРОВИЋ
Реч је о једном од начитанијих писаца издавачке куће 

„Лагуна”, који је до сада објавио десетак романа и исто 
толико драма.

Учешће у нашој Школи креативног писања је бесплат-
но, али је пријављивање неопходно због ограниченог 
броја места.

Ваше пријаве очекујемо до 22. септембра на имејл 
адресу уредништва: nedeljnenovine@gmail.com, а потом 
ћемо вас лично обавестити о термину и месту одржа-
вања течаја. Ваш СНН

Часопис „Улазница” и Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин” из Зрењанина расписују:

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „УЛАЗНИЦА 2013”
– за необјављене приче, песме и есеје –

Право учешћа на књижевном конкурсу „Улазница 2013” 
имају сви аутори/ке који пишу на јужнословенским језици-
ма. Радови се примају до 15. септембра 2013. године, а тре-
ба их слати на адресу:

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Трг 
слободе 2, 23000 Зрењанин, Србија, са назнаком: за Кон-
курс „Улазница” 2013. Радови се не могу слати путем е-ма-
ила.

Откуцани или одштампани радови потписују се 
шифром, а решење шифре са личним подацима, адресом, 
бројем телефона и имејл адресом аутора/ке шаље се у по-
себном коверту који се прилаже уз радове. Очекује се да 
стигне највише до 5 песама, 3 приче и 3 есеја. Дужина поје-
диначне приче или есеја не може да прелази 20.000 карак-
тера. Рукописи се шаљу у три примерка и не враћају се ау-
торима.

Одлуку о наградама које се састоје од новчаног изно-
са, дипломе и објављивања у посебном броју часописа 
„Улазница”, донеће жири који ће именовати редакција ча-
сописа.

Проглашење добитника и уручење награда обавиће се 
на завршној свечаности у Градској народној библиотеци 
„Жарко Зрењанин” у Зрењанину у петак, 13. децембра 2013. 
године. Том приликом биће промовисан број „Улазнице” у 
којем ће бити објављени награђени радови.

За ближа обавештења обратите се на телефон
+381/23-566-210 или на имејл адресу: zrulaznica@gmail.com

Срдачно вас позивамо на свечано отварање манифестације

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ
Поводом 120 година од рођења Милоша Црњанског, 

у години у којој се обележава и 200 година од извођења 
прве световне и грађанске позоришне представе на срп-
ском језику, будимпештанска публика ће имати прилику 
да премијерно погледа позоришну представу „Сеобе”, у 
извођењу Књажевско-српског театра из Крагује-
вца, 13. септембра 2013. у 19.00 часова – Национали 
плесни театар (Nemzeti Táncszínház, 1014 Budapest I, 
Színház u. 1-3).

Продаја улазница у Српском културном центру 
(Nagymező u. 49) од 28. августа.

Додатне информације можете добити на телефон: 
06 70 931 1954. 

УЏБЕНИЦИ
ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Канцеларија Владе Србије за сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону, поставила је на свој интернет сајт 

електронске верзије уџбеника за учење српског језика, 
прилагођене деци и младима изван Србије.

Са интернет странице ове Канцеларије можете 
преузети уџбенике намењене деци и младима 

школског узраста:
– Од првог до трећег разреда

– Од четвртог до шестог разреда
– Седмог и осмог разреда

Сви језички уџбеници стоје вам на располагању на сајту:
www.dijaspora.gov.rs
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Г радска и храмовна слава у јед-
ном од четири преосталa српска 
православна храма у Сентан-

дреји, који је посвећен Преображењу 
Господњем, достојно је обележена и 
ове године 19. августа. Поред литур-
гијског сабрања и заједничке молит-
ве, слава у Сентандреји је одувек 
имала и посебан друштвени значај 
међу Србима из Мађарске.

Сентандреја је увек била у душама 
овдашњих Срба и за њих значила 
престони град, у којем се некада на-
лазио трон српског патријарха, па је 

зато она најзначајнији град на мапи 
српских насеља у Мађарској.

Сходно природним циклусима, за 
празник Преображења Господњег 
везује се веровање о променама у 
природи. То је период убирања пло-
дова и крај сезонског мукотрпног ра-
да. Напоран рад и хировиту ћуд при-
роде једино је што су Срби имали ка-
да су коначно на овом месту где Ду-
нав савија, одлучили да застану и за 
пола века изграде данашњи сентан-
дрејски и мит и ондашњу сентан-
дрејску стварност.

Храм је изграђен 1746. године као 
задужбина ондашњег кожарског есна-
фа. Нажалост, у овом храму се литур-
гија данас служи само једном го-
дишње. Тако је и овога лета храм ожи-
вео, а порта била испуњена ходочасни-

цима пристиглим са све четири стране 
света. По традицији, и ове године је у 
храму Преображења Господњег, на ли-
тургијском сабрању, освештано 
грожђе по којем је у прошлости Сен-
тандреја била надалеко чувена.

Неколико последњих година свету 
архијерејску литургију са свештенич-
ком свитом служи Његово преосвеш-
тенство владика браничевски Игњатије 
Мидић. Пријатељи и рођаци Сентан-
дрејаца пристигли из свих делова 
Мађарске, као и многобројни посетио-
ци из матице, увеличали су ову свеча-
ност. На литургији, која је почела у 10 
часова, надахнуто је појало Мушко пе-
вачко друштво „Јавор” из Сентандреје.

Након свечаног ручка, уследила је 
поподневна традиционална шетња 
сентандрејским улицама, „поплоча-

ним ћирилицом и српским именима”. 
Обилазак културних и историјских 
знаменитости, којих је у Сентандреји 
на претек, окончан је у 15.30 часова 
када су се гости поново окупили у 
хладу столетних липа и кестена, у 
порти Преображенске цркве, на ве-
черњој служби.

Након освећења кољива и славског 
колача, присутнима се обратио Ње-
гово преосвештенство владика Игња-
тије Мидић, који је говорио о међу-
собној љубави и заједништву, као је-
дином путу ка спасењу. Према њего-

вим речима, самоћа и изолованост 
воде у пропаст и заборав. Ако један 
другог не љубимо, онда смо један 
другом мртва ствар.

Након вечерње службе, окупљени 
народ је у порти цркве поздравио гос-
тујуће музичаре фолклористе, који 
су извели пригодан културно-умет-
нички програм. Најпре се окупљенима 
представио Тамбурашки оркестар 
„Равница” из Суботице, који је извео 
староградске мелодије. Играчко 
умеће показали су чланови Културно-
уметничког друштва „Паја Зарић” из 
Нових Карловаца. Предвођени оркес-
тром овог КУД-а, присутни гости су 
по завршетку приредбе прошетали до 
трга на коме се налази Лазарев крст. 
Ту, уз обалу Дунава, где су некада по-
чивале мошти кнеза Лазара, донете у 

збегу са Косова, увече је одржан бал. 
Традиција налаже да се Сентан-
дрејски бал одржава на отвореном. 
Постављена је бина, а свирали су ор-
кестар КУД-а „Паја Зарић” и трубачки 
састав „Гуча Партизанс” из Мађарске.

Сентандрејска храмовна слава не-
ма кума, као што је то обичај у оста-
лим парохијама, па је за организацију 
и добру атмосферу и овога пута била 
задужена Црквена општина, у са-
радњи са Српском мањинском само-
управом Сентандреје.

Катарина и Ренато

ПРВОРАЗРЕДНИ СПОМЕНИК УМЕТНОСТИ
Звоник Преображењске цркве потиче из осамдесетих година 18. века. 

Богати украс на западној фасади, изведен у камену и малтеру, прибли-
жава се пролазном стилу између барока и класицизма.

Иконостас у цркви су иконописали руски зографи из „древног Кијева”, 
а он се данас сматра једним од највелелепнијих иконостаса у српској 
уметности друге половине 18. века.

Преображењска црква, по својим архитектонским, сликарским и при-
мењено-уметничким обележјима барока, рококоа и неокласицизма, по 
усклађеном односу и прожимању тих обележја, као успелог вида њихо-
ве симбиозе, прворазредни је споменик српске уметности 18. века.

Напоран рад и хировиту ћуд природе једино је што 
су Срби имали када су коначно одлучили да 

застану на месту где Дунав савија и за пола века 
изграде данашњи сентандрејски и мит и ондашњу 

сентандрејску стварност. – За празник 
Преображења Господњег везује се веровање о 
променама у природи. То је период убирања 
плодова и крај сезонског мукотрпног рада.

Сентандрејци прославили градску и црквену славу

Преображење – празник са највише симболике
ЦРКВА СА ДВА 

НАЗИВА
Преображењска или Табачка 

црква је један од православних 
храмова Српске православне 
цркве у Сентандреји. Има велики, 
култни углед међу верницима 
Сентандреје и околине, па је ње-
на слава на дан Преображења (19. 
август) уједно црквена слава 
Сентандреје. Преображењска 
црква изграђена је у раздобљу 
између 1741. и 1746. По предању, 
на том месту стајала је црква 
брвнара подигнута крајем 17. ве-
ка. Свој други, „народски” назив, 
црква је добила по табаџијама, 
српским занатлијама који су „та-
бали” вуну.
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