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Сусрети општина из три државе у Руском Селу

Наставља се заједничко 
аплицирање за ЕУ пројекте
Сарадња локалних самоуправа из Србије, 

Мађарске и Румуније добија на значају кроз 
заједнички наступ у оквиру прекограничних 
пројеката, пре свега ради решавања важних 

инфраструктурних проблема

М есна заједница Руско Село и 
културно-уметничко друштво 
у том месту кикиндске општи-

не, били су прошлог викенда домаћи-
ни XIV сусрета „Гужајош”. Ова мани-
фестација негује како културну са-
радњу, тако и развој свих будућих 
односа локалних самоуправа у Срби-
ји, Мађарској и Румунији.

Овогодишњи домаћин традицио-
налних сусрета била је месна зајед-
ница Руско Село, а гости су присти-
гли из румунског места Апаце, као и 
из места Апатфалва и Чанадапаца у 
Мађарској. И овогодишњи скуп био је 
својеврстан фестивал неговања кул-
туре и традиције.

Сарадња локалних самоуправа у 
Србији, Мађарској и Румунији добија 
на посебном значају кроз заједнички 
наступ у оквиру прекограничних про-
јеката, пре свега у области решавања 
важних инфраструктурних проблема. 
Реч је о заједничком аплицирању на 
пројектима прекограничне сарадње, 
чиме се стварају услови за решавање 
важних инфраструктурних проблема, 
у интересу грађана све три државе.

У пријатној атмосфери, дружењу, 
као и размени искустава, закључено 
је да је прекогранична сарадња и у 
будућности једнако важна за све, за 
учеснике из Србије, Мађарске и Ру-
муније. 

Међународна акција за помоћ поплављеним 
подручјима

Позив донаторима
за Србију и БиХ

Донаторска конференција за отклањање последица 
поплава у Србији и БиХ биће одржана у Бриселу

16. јула, на министарском нивоу

K ако је најавио француски амба-
садор у Београду Гзавије Де-
нио, донаторској конференцији 

ће претходити припремни састанак, 
који ће бити одржан 8. јула у Паризу. 
Денио, чија је земља један од коорга-
низатора предстојеће конференције, 
истакао је да је важно да извештај о 
процени штете буде што пре завршен, 
јер ће, како је рекао, „технички ка-
лендар зависити од политичког ка-
лендара”.

– Добро је што је Марко Благоје-
вић именован за координатора за-
дуженог за ово питање, али нагла-
шавам да је БиХ већ завршила изве-
штај – рекао је Денио, објаснивши 
да потреба за квалитетном и брзом 
припремом извештаја заправо прои-
стиче из потребе за што ширим уче-

шћем на донаторској конференци-
ји.

– Важно је да конференција има 
регионални карактер, што је на сим-
боличном плану веома значајно како 
би привукло донаторе. То би такође 
дало и бољу политичку видљивост 
конференцији – казао је Денио на 
отварању XIV економског самита Ре-
публике Србије, који је почео радним 
доручком посвећеним управо после-
дицама недавних поплава.

Он је нагласио да жели да дона-
торска конференција буде квантита-
тивно успешна, али да има и успех у 
квалитативном смислу тако што би 
се извукли и неки далекосежни за-
кључци, попут закључака о климат-
ским променама, управљању водама 
и управљању ризицима. 

Партиократија у нашем региону

Политизује се и уништавање кромпирове златице
Конкурсима за радна 
места, запрашивању 
комараца и малој 

матури, заједничко је 
једно – политика, кажу 
политички аналитичари, 

покушавајући да 
одговоре на питање 
зашто је на нашим 

просторима све веома 
тесно повезано са 

политиком

З ашто се на нашим просторима 
све претвори у политику – од 
санације последица природних 

непогода, попут поплаве, па до запра-
шивања комараца? Владимир Гоати, 
директор Транспарентности Србија, 
каже да се то догађа зато што се пар-
тијска политика у све меша и то толи-
ко да се може говорити о партокра-
тији.

„Од 2011. године у Србији имамо 
партитодеспотију од запошљавања, 
па надаље. Када ствари пођу низбрдо 
очитава се политика. Партије, више 
него и у једној посткомунистичкој зе-
мљи, непосредно све спроводе, оне 
су неприкосновене”, каже Гоати.

„И државна управа је постављена 

од партија и зато је читав 
живот политизован. Треба 
ићи на професионализацију 
државне управе и то је једи-
ни начин да се превлада по-
литизација. Партије су преу-
зеле непосредно владање, а 
требало би нешто препусти-
ти слободним асоцијација-
ма, грађанима, уместо да 
странке попуњавају места у 
државним органима.”

Гоати каже да је тешко 
имати стрпљења за промене 
набоље и да се, где год да се 
зачепрка, дође до партије: 
„Оптимизам да ће се то про-
менити постоји, али се мери 
десетинама година.”

Милан Николић, социолог, каже 
да на овим просторима све јесте по-
литика: „Држава је најважнији фак-
тор у свему, има највише новца, до-
носи законе. Политика ће још дуго 
бити најважнија. Током комунизма 
је било исто, али је Универзитет био 
оаза. То су биле мале оазе. Био сам 
одличан студент, али и дисидент, и 
нисам могао да добијем позицију на 
факултету. Био сам у затвору чети-
ри пута, од тога једанпут две годи-
не. У војсци сам био у кажњеничкој 
јединици, што је горе од затвора, 
јер вас тамо ни тренутак не оста-
вљају на миру. Осам година сам био 
без посла и исто толико без пасоша”, 

каже и закључује да је добио оно 
што је тражио.

Николић објашњава да је све днев-
на политика, али да је сада ипак при-
сутна парламентарна демократија, с 
релативном слободом медија.

„Али, имамо и дечје боле-
сти демократије – партокра-
тија. Јер, партија користи јав-
на предузећа, одлучује у 
парламенту, скупља новац 
који јој је потребан… Нажа-
лост, елите су нам слабе, 
економска елита је бескори-
сна, овде су људи подмићи-
вали политичаре и тако по-
стали богати. Елите морају 
изаћи из партијских структу-
ра. Интелектуална елита је 
трула, што показују ови док-
торати који се штанцују. Она 
се повукла, мало их је оти-
шло у економију или полити-
ку. Све јесте политика зато 
што су други делови дру-

штва, који су право друштво и његови 
дубински делови (економија или 
уметност), веома везани. Политика је 
наша судбина, јер је друштво тако 
структуирано, али и друштва морају 
да расту и да сазревају.” 

ПОЛИТИКА ОДУВАЛА ПРАВЕ ВРЕДНОСТИ
Зоран Стојиљковић, политиколог, каже да се све претвара у политику 

зато што политика одлучује о нашим судбинама.
„Политика је ушла у све, па и у биографије. Нигде не може да се при-

ђе без политике. Она је постала превише утицајна и одувала је све пра-
ве вредности.”
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На други 

ппооггллеедд
О КРИВИЦИ

ЗА ПОЧЕТАК ПРВОГ 
СВЕТСКОГ РАТА (1)

Нејасно је како нека земља може 
бити истовремено кључна за 
почетак светског рата, али и 
цивилизацијски, технолошки и 
политички инфериорна у односу 

на све своје суседе

В ећ две године српска јавност је 
сведок гласне и упорне, нове ре-
визије тумачења историје узро-

ка Првог светског рата. Велики број 
аутора као што су Кристофер Кларк, 
Маргарет Макмилан, Шон Мекмикин, 
представили су ново и широко при-
хваћено тумачење према коме се 
овај рат догодио као последица слу-
чајног низа несрећних и спонтаних 
догађаја. Време пре стотину година и 
садашње спајају само две чињенице: 
европска хармонија и ваневропска 
претња. Несумњиво, 1914. та претња 
била је Србија.

Досадашње реакције на ове, неким 
новим документима непоткрепљене 
тезе, углавном су занемариле чиње-
ницу да су ове монографије у мето-
долошком смислу прилично климаве 
и то баш кад је реч о Србији и Балка-
ну.

Наиме, нејасно је како нека земља 
може бити истовремено кључна за 
почетак светског рата, али и цивили-
зацијски, технолошки и политички 
инфериорна у односу на све своје су-
седе. Како Кларк може да заступа 
тезу о кривици Србије, а да претход-
но не анализира и побије бриљантне 
закључке великог српског истoричара 
Андреја Митровића и његовог дела 
„Продор на Балкан и Србија”…

Чудно је да Маргарет Макмилан 
може да тврди да је Србија 1914. има-
ла улогу какву је у нашем времену 
играо Иран, а да при том није приме-
тила да је Сарајевски атентат (који су 
извели држављани Аустроугарске) 
једини атентат у иностранству који 
има некакве везе са Србијом.

О људској природи говори чињени-
ца да су и Кларк и Макмиланова – 
кад су наши немоћни медији и скуче-
на интелектуална јавност ипак успе-
ли да некако скрену међународну 
пажњу на, у најмању руку, чудан при-
ступ који су имали само кад је реч о 
Србији – поново мењали и ублажава-
ли своје ставове. Кларк је тврдио да 
никада Србију није окривио за изби-
јање Првог светског рата (али је књи-
гу о избијању рата започео Мајским 
превратом у Србији и тиме или пред-
ставио Србију као узрок или показао 
игноранцију неспојиву са неким ко је 
продао 325.000 књига). Макмиланова 
је за рат оптужила Аустроугарску, 
Немачку и Русију.

Чедомир Антић,
доцент на Одељењу историје 

Филозофског факултета,
Београдског универзитета

Нови контакти са матичном земљом

Група Срба из Будимпеште
посетила Матицу српску

Поводом 150. годишњице од пресељења Матице 
српске из Пеште у Нови Сад, чланови Српске 
самоуправе Ержебетвароша из Будимпеште 

посетили су највећи град Војводине

Н а иницијативу председнице 
овог тела, др Александре Ла-
стић, у Новом Саду су поред 

ње, боравили и његови чланови Јули-
јана Которчевић, Јордан Христов и 
Драгомирир Дујмов, као и њихови 
пријатељи Марија Ластић, Петар Бе-

чејић – председник Српске самоу-
праве XI кварта и сомборски књижев-
ник Давид Кецман.

Будимпештански Срби су најпре 
посетили Саборну цркву, а затим и 
Матицу српску, где их је срдачно 
примио проф. мр Ненад Остојић, пот-

председник. Током разговора који је 
протекао у веома пријатељској атмо-
сфери, представници Срба из VII 
кварта мађарске престонице упозна-
ли су домаћина са радом те дру-
штвене организације. Том приликом 
понуђена је и могућност да се током 
јесени у Матици српској представи 
најновији роман Драгомира Дујмова 
„Време месечарења”. Током овог су-
срета, Библиотеци Матице српске 
предате су најновије књиге Милана и 
Драгомира Дујмова.

Потом је, на иницијативу Давида 
Кецмана, уследила посета Друштву 
књижевника Војводине. Овде је госте 
примио и поздравио проф. др Никола 
Страјнић, члан Управног одбора Дру-
штва. Он је изразио велико задовољ-
ство што је током сусрета дошло и 
до упознавања са Драгомиром Дуј-
мовим, новим чланом поменутог 
књижевног удружења. Професора 
светске и компаративне књижевно-
сти на Филозофском факултету у 
Новом Саду посебно је заинтересо-
вао роман „Време месечарења”, по-
што се његова радња једним делом 
догађа у Барањи, родном крају Нико-
ле Страјнића.

Након пријатног разговора, гости 
из Будимпеште обишли су и друге 
знаменитости Новог Сада.

Д. Д.

Сећање на страдалнике у Барчу

Спомен-плоча и богослужење
за некадашње интернирце

У мађарском градићу Барч, на Драви, недалеко од 
границе са Хрватском, откривена је спомен-плоча 

која подсећа да се у периоду од 14. јуна до
1. децембра 1941. године на тој локацији налазио 

логор за становништво протерано из Бачке

М ермерну плочу са двојезичним 
натписом је, на некадашњу 
зграду логорске управе у Бар-

чу, поставило Удружење потомака и 
поштовалаца солунских бораца из 
Сомбора. Поводом откривања спо-
мен-плоче, у име ове организације, 
говор је одржао др Душан Лукић из 
Сомбора. Успомене из логора је ево-
цирао др Данило Урошевић, који је 
истакао своје поуке данашњим гене-
рацијама, а од стране српске заједни-
це у Мађарској, присутнима се обра-
тио председник Српске самоуправе у 
Будимпешти Борислав Рус.

Поред организације СУБНОР-а и 
Удружења потомака и поштовалаца 
солунских бораца из Србије, венац су 
положили и Борислав Рус и Пера Ла-
стић, директор Српског института. 
Спомен-плочу је освештао јереј Ми-
лан Ерић из Печуја.

Након постављања спомен-обе-
лежја на месту страдања око 3500 
српских цивила из Бачке за време 
Другог светског рата, учесници овог 

подсећања отишли су на градско гро-
бље, где се налазе три означена гроба 
умрлих логораша. Осталих 60 жртава 
логора је такође сахрањено на овом 
гробљу, али без икаквог обележја. 
Код споменика три логораша одржан 
је помен.

Како смо сазнали од учесника 
програма, припремљени су и пројек-
ти за скроман споменик са именима 
сва 63 страдала логораша, међутим 
пошто су централне власти у Будим-
пешти условиле издавање дозволе, 
до подизања овог споменика још ни-
је дошло.

Главни организатор овог подсећа-
ња на логор и логораше у Барчу, био 
је Јово Вукобратовић из Растине, у 
име подружнице Удружења потома-
ка и поштовалаца солунских бораца 

„Краљ Петар Први”. Организатори су 
изразили посебну захвалност дирек-
тору фирме „Аверман-Хорват” Пете-
ру Хорвату, који је омогућио да се 
спомен-плоча постави на објекту у 
власништву овог предузећа.

П. Л.
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Племенита акција „Будапешт банке”

Банкарски службеници
на радној акцији у Десци
У оквиру серије програма под називом „Дан 
пажње”, група запослених у „Будапешт банци” 
поново је изашла у сусрет Српском забавишту и 
школи у Десци. Помоћ се огледала у физичком 
раду, и суми од 100.000 форинти, коју је банка 

обезбедила путем конкурса

П леменита акција радника „Бу-
дапесшт банке” одвија се на је-
данаест локација широм зе-

мље, а дешчанска деца имала су сре-
ћу да поред финансијске помоћи, до-
бију и подршку банкарских чиновни-
ка који су радили на уређењу двори-
шта Културног, образовног и верског 
центра „Свети Сава”.

Према упутствима Еве Брцан и 
Споменке Брцан-Ђукин из дешчан-
ског Забавишта, у друштву педаго-
га, родитеља и деце, као и поједи-
них чланова КУД-а „Банат”, службе-
ници банке су фарбали дрвенарију, 
постављали ламперију, поплочавали 

делове објекта, садили ново цвеће и 
младе саднице, обнављали старе 
играчке и сл. На крају акције напра-
вили су и сабирно место за пластич-
не боце, са жељом да малишани већ 
сада уче о важности заштите жи-
вотне средине.

Дешчани су се захвалили на помо-
ћи и изразили задовољство што су и 
ове године наишли на подршку ове 
финансијске институције, која је то-
ком протекле 23 године укупним из-
носом од готово 900 милиона форин-
ти, подржала иницијативе од јавног 
значаја.

П. М. 

„Уложили смо милион 
форинти у обнову и 

мислим да је овај крст 
сада понос не само 

српског становништва, 
већ и свих грађана 
Калаза. Желим да 

нагласим да ћемо ми и 
убудуће помагати српску 
заједницу”, изјавио је у 

разговору за СНН 
градоначелник Калаза 
Ласло Роган, поводом 
освећења обновљеног 

српског крста у
том граду

И спред обновљеног српског кр-
ста, у присуству тридесетак 
верника, обред освећења су 

14. јуна ове године обавили протоје-
реј Лазар Пајтић – архијерејски на-
месник, протонамесник Зоран Осто-
јић – парох будимпештански, јереј 
Никола Почуча – парох калашки и 
ђакон Зоран Живић. Након освећења 
спомен-обележја, Калазлијама, међу 
којима је био и градоначелник Ласло 

обезбеди паркинг и изврши поплоча-
вање.

– Наравно, са нашим пријатељима 
Србима заједнички ћемо одржавати 
српско православно гробље. Ту смо 
да једни другима помогнемо – рекао 
нам је градоначелник.

За целокупну обнову храма по-
требно је више стотина милиона фо-
ринти. Пошто се ради о старој грађе-
вини, која се налази под надлештвом 
Завода за заштиту споменика култу-
ре, потребни су озбиљни припремни 
радови.

– Ми смо током ове године за ра-
дове у торњу светиње обезбедили 
650.000 форинти, али је наш циљ да 
кроз један већи пројекат извршимо 
комплетну обнову цркве. Спремни 

смо да обезбедимо сопствени удео, 
што би у случају пројекта од 100 ми-
лиона форинти значило 5-10 милиона. 
Сада је важно да урадимо ову ре-
конструкцију, јер је српска право-
славна црква у Калазу једна од нај-
старијих грађевина у граду и она за-
служује целокупну обнову – истакао 
је у разговору за СНН градоначелник 
Роган.

Након освећења крста, у порти 
светиње уприличен је пригодан при-
јем. Сви присутни изразили су задо-
вољство радовима и лепим изгледом 
крсног знамења, а након краће паузе, 
многи су отишли до оближњег језера 
где је одржана традиционална кала-
шка забава.

П. М.

Свечаност у Калазу

Освештан обновљени српски крстОсвештан обновљени српски крст

Петар Крунић:

СЛЕДЕЋИ КОРАК
ПРЕУСМЕРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА

Члан локалне самоуправе и председник Српске 
самоуправе Калаза Петар Крунић, није крио задо-
вољство због обнове српског крста у самом центру 
града:

– Иако смо планирали обнову крста још током прошле године, због 
разних захтева Завода за заштиту споменика културе, послове смо успе-
ли да приведемо крају тек сада. Веома нам је драго што је крсно знаме-
ње обновљено и надамо се да ћемо у будућности моћи да урадимо и 
комплетну реконструкцију храма. Нажалост, трагови саобраћаја у којем 
учествују и велика теретна возила, видљиви су и на нашој цркви. Потреб-
но је хитно предузети кораке да се саобраћај преусмери и заобиђе храм, 
а наша је жеља и да обновимо нашу цркву и споља и изнутра. Наша на-
родносна, али и локална самоуправа града Калаза учиниће све да до то-
га што пре дође – изјавио је господин Крунић за СНН.

Роган, кратком беседом обратио се 
протонамесник Зоран Остојић и при 
том поручио:

– Свети крст је подигнут у име Го-
спода, а Господ, који све види и све 
зна, наградиће троструко све оне 
прегаоце који су учествовали у обно-
ви овог крсног знамења!

У обнови је, првенствено, учество-
вала локална самоуправа града Ка-
лаза, на челу са градоначелником Ла-
слом Роганом, који је за наш лист ис-
такао:

– У Калазу од памтивека у миру и 
љубави живе Мађари, Немци и Срби. 
Ми желимо да тај лепи пример наста-
вимо и очувамо, а то се види и по то-
ме што желимо да сачувамо овда-
шње културно наслеђе. Српски крст у 
самом центру града, нажалост, то-
ком минулих десетлећа претрпео је 
много тога, па су густ саобраћај који 
пролази поред њега и проток време-
на учинили своје. Ми смо обнову же-
лели да реализујемо још прошле го-
дине, али смо сада успели да приве-
демо крају реконструкцију крста и 
све остале пропратне радове, као 
што су обнова и фарбање ограде. 
Уложили смо милион форинти и ми-
слим да је овај крст сада понос не са-
мо српског становништва, већ и гра-
ђана Калаза уопште. Желим да на-
гласим да ћемо ми и убудуће помага-
ти српску заједницу.

Роган је рекао да тренутно нема 
новца за комплетну обнову српског 
православног храма, али је у плану 
да се током ове године обнови трг 
испред цркве, да се направи парк, 
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КВАРТЕТ „СЕНСАРТИКА” ГОСТОВАО У БУДИМПЕШТИ
Група „Сенсартика” дошла нам је 

из Београда, дивног града испод Ава-
ле, на ушћу Саве у Дунав. Из града 
који уме да изненади свет својим 
уметницима, књижевницима, а овога 
пута музичарима – кварте-
том који чине две дивне де-
војке и два младића.

Уз најаву председнице 
Српске самоуправе Нове Пе-
ште Мирјане Трагор, која је у 
сарадњи са Српским култур-
ним центром организовала 
ово вече у новопештанском 
Културном центру, на позор-
ници свечане сале, појавиле 
су се две девојке „из сред-
њег века” у црвеним тогама, 
дугачким до пода, једна са 
виолином, а друга са флау-

том и опчиниле нас најпре својом ле-
потом.

Пратња, два елегантна младића са 
црвеним лептир машнама, један грли 
чело, а други са гитаром на грудима. 

Благим покретом се поклонише пу-
блици и широким осмехом поздрави-
ше присутне. Чинило се да су се ту 
створили из неких древних времена.

Ускоро се зачуше звуци музике 
средњег века. Као да се појавила са-
ма ренесанса. Престало је све, у сали 
време стало, остала четири уметника 
и њихова музика.

Чули смо барок Ј. С. Баха, рококо Л. 
Бочелинија, класичну музику Л. Бето-
вена, романтику Ј. Штрауса. У њихо-
вом букету музике врло вешто била 
је уткана и наша народна музика. Си-
гуран сам да се ова новина веома до-
пала публици, јер су жестоким апла-
узом наградили ове младе уметнике.

Изненадила ме је виолинисткиња, 
дивна риђокоса лепотица, како лако 
свира, гудало поскакује на жицама и 

КУД „Банат” ће и даље водити досадашњи 
председник, а за остале чланове руководства 

изабрани су: Споменка Брцан-Ђукин, Сретен Адамов, 
Перица Дунаи и Чаба Болгар

К ако је невладиним цивилним 
организацијама до 30. маја дат 
рок за подношење документа-

ције за добијање статуса организаци-
је од јавног интереса, руководство 
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат”, на челу са председником Кри-
стифором Брцаном, одржало је ван-
редну скупштинску седницу.

Кристифор Брцан је на састанку 
нагласио важност испуњавања закон-
ских обавеза и предложио да се по-
ред измене Статута изабере и ново 
руководство ове организације. Члан-

ство је прихватило предлог, па је на-
кон гласања за председника поново 
изабран господин Брцан. Остале чла-
нове руководства чине: Споменка Бр-
цан-Ђукин, Сретен Адамов, Перица 
Дунаи и Чаба Болгар.

У наставку седнице разговарало се 
о задацима који предстоје током ове 
године. Чланове „Баната” готово сва-
ког викенда очекују наступи, а посе-
бан изазов представљају нови конкур-
си у области ИПА програма прекогра-
ничне сарадње Србија-Мађарска.

П. М.

Ванредна скупштинска седница дешчанског КУД-а

Кристифор Брцан поново на челу „Баната”Кристифор Брцан поново на челу „Баната”

ствара небеске звуке у концертној 
дворани. Када се најмање надаш, све-
док си запањујућег дешавања. Виоли-
ну оставља на под, поред себе, и у 
рукама јој се створи тестера. Добро 
сте чули и прочитали – права правца-
та тестера! Не знам како, али под ње-
ним гудалом тестера је оживела и 
невиђеним звуком очарала публику. 
Кажу да је величанствено било и су-
традан, на концерту који су београд-
ски музичари приредили у попупар-
ном српском ресторану „400” у Бу-
димпешти.

Само толико могу рећи да се ова-
кав ужитак не може описати, већ се 
мора доживети. Надам се да ће за то 
бити још прилика.

Мирко Нађ, Будимпешта

У склопу ликовно-поетске вечери публика је имала 
прилику да погледа цртеже ученика Српске школе 

у Будимпешти и упозна се са стиховима
даровитих гимназијалки

О тварање изложбе радова чла-
нова ликовне секције Српске 
школе „Никола Тесла”, одржано 

је у Српском културном и документа-
ционом центру у Мађарској. Изложбу 
је отворио директор Центра Милан 
Ђурић, који је истакао да је ово при-
лика да се прикажу радови ученика 
Српске школе у Будимпешти, које су 
стварали на ликовној секцији, али и 
ван ње. Од младих ликовних уметни-
ка представили су се: Марко Штулић, 
ученик четвртог разреда и најмлађи 
члан секције, Данијела Ковач и Драга-
на Лубура ученице осмог разреда, и 
гимназијалци Ана Мотика, Петра Јо-
вановић и Маја Илић. Били су засту-
пљени графички цртежи, а сваки од 
њих је имао своју посебну причу. У 
литерарном делу програма учество-
вале су Невена Богићевић, која се 
представила приповетком „Шта кроји 
нашу судбину”, и Јована Вечић стихо-
вима „Песма – без везе” и „Темишвар”.

Сликар и професор Милан Ђурић 
већ годинама води ликовну секцију и 
сматра да је првенствени задатак да 
се млади друже, да комуницирају, 
раде заједничке пројекте и да иску-
ства поделе једни са дргима.

– Ликовна секција је у наставном 
програму школе, али ја то нисам 
сматрао послом. Прво се одржава-

ла у Ђачком дому, где смо се виђа-
ли са децом. Жеља ми је била да не 
радимо само оно што је по програ-
му, да то не буде секција где се са-
мо учи цртање и технике, већ да 
момци и девојке имају осећај да 
њихов рад може да значи нешто за 
друге и да покушавају да унесу 
уметничку димензију у своје радо-
ве. Мислим да на овај начин могу да 
се одужим свима онима који су се 
ангажовали када су моји први ра-
дови били у питању – истакао је 
Ђурић за СНН.

Ј. В.

Мултимедијални програм у СКЦ-у

Уметничко вече младих талената
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Театарски фестивал ПОСТ у Печују

Тријумф представе Новосадског позоришта
Представа „Опера ултима” Новосадског позоришта 

(Újvidéki Színház) у режији Кокана Младеновића, 
проглашена је најбољом на четрнаестом по реду 

театарском фестивалу у Печују

К омад који је режирао Кокан 
Младеновић је на фестивалу 
ПОСТ побрао више признања, а 

на крају је проглашен апсолутним по-
бедником манифестације, која је и 
ове године привукла велики број за-
љубљеника у позоришну уметност. 
Осим што је „Опера ултима” прогла-
шена најбољом представом, Емини 
Елор припало је признање за најбољу 
глумицу, а Арона Балажа је глумачки 
жири прогласио најбољим глумцем. 
Награда за најбољу костимографију 
припала је Марини Сремац.

Мађарски медији су пренели да је 

ово први пут да једно позориште из 
друге земље успева да освоји сва 
значајна признања фестивала ПОСТ, 
као што су: награда за најбољу пред-
ставу, најбољу глумицу, глумца и ко-
стим.

Кокан Младеновић, редитељ пред-
ставе „Опера ултима”, након прогла-
шења победника захвалио се на на-
гради и рекао:

– „Опера ултима” није само наша 
прича, јер смо као људи понижени 
сви. Зато ову причу препознајемо као 
своју.

П. М.

П ромоција најновијег литерар-
ног остварења књижевника 
Драгомира Дујмова, романа 

„Време месечарења” одржана је у 
Српском културном центру у Будим-
пешти, а заједно са овом установом, 
организатор је била и Српска самоу-
права Ержебетвароша.

Публика је гледалиште 
камерне сцене у Нађмезе 
улици испунила готово до 
последњег места, жељна но-
вих прича „истргнутих” из 
корица романа, чији су неки 
делови већ заголицали зна-
тижељу читалаца објављива-
њем у Српским недељним 
новинама.

Присутне љубитеље писа-
не речи поздравио је Милан 
Ђурић, директор Српског 
културног центра, честитају-
ћи свом средњошколском 
професору на новом оства-
рењу, а у причу о новом Дујмовље-
вом роману уводи нас књижевник из 
Сомбора Давид Кецман Дако, одли-
чан познавалац ауторовог стварала-
штва и његов пријатељ, који каже:

– Дујмов говори о истинитим дога-
ђајима који су „беле мрље” у истори-
ји, укршта теме из прошлих времена 
са овим данашњим, пише о људима и 
збивањима у периоду после Првог 
светског рата до 1921. године, људима 
у Баји и Печују који у том варљивом 
периоду први пут каче српске заставе 
на своје куће и с поносом дочекују 

ослободиоце. На преко 420 ситно ку-
цаних страна и у 33 поглавља Дујмов 
своја „темпорална укрштања” износи 
са лакоћом, несвестан можда и са-
мог свог дела, постављајући читав 
народ за главног јунака, пре него је-
дан одређени лик.

Кецман каже да Дујмов пише о 
судбинама и догађајима које су исто-
рија и политика сакриле:

– Као верујући човек, он у себи не 
чува бес, већ шири христијански дух 
православља и добротом иде међу 
друге људе. Његове 33 недеље коли-

ко траје радња романа не 
могу да нас не подсете на 
Христову голготу, а шест да-
на колико траје новоформи-
рана Српско-мађарска репу-
блика, о којој говори Петар 
Добровић, јасно се уклапа у 
Дујмовљев „потекст” основ-
не приче и чини драж пишче-
вог „месечарења”. Савесни 
професор својим ђацима, 
марљиви истраживач скри-
вених историјских података 
на овом тлу на којем дува 
ветар „маџарац”, писац Дра-

гомир Дујмов сигурно се може свр-
стати међу десет српских прозаиста 
средњег доба и посве је самосвојна 
стваралачка личност – закључује 
Кецман.

Уз захвалност свима који су по-
могли да овај роман угледа све-
тлост дана, као одговор на лепе ре-
чи упућене од стране сомборског 
критичара и писца Дака Кецмана, 
Дујмов открива да је имао страх ка-

ко да заврши овај роман који је пи-
сао дуго. Желећи да избегне пате-
тику, одлучио се да књигу оконча 
текстом за један „документарац о 
нестајању Срба у Барањи” и тако 
можда „заувек раскрсти са време-
ном месечарења и крене негде да-
ље, јер живети се морало”.

За завршетак књижевне вечери 
прожете емоцијама, писац је изабрао 
цитат када у Бају возом стиже српска 
војска из Суботице, а Бајци је дочеку-
ју са одушевљењем, поздравним го-
вором:
Поштовани господине! У име на-

шег Српско-буњевачког народног од-
бора, срдачно вас поздрављамо у на-
шем малом граду! Са поносом смо че-
кали и дочекали овај узвишени час 
када имамо част да поздравимо на-
шу славну српску војску…!”

Добрила Боројевић

Промовисана нова књига Драгомира Дујмова

Роман о вери, нади и љубави
„Дујмов говори о истинитим догађајима који су 
‘беле мрље’ у историји, укршта теме из прошлих 

времена са овим данашњим”, рекао је на промоцији 
романа „Време месечарења” Давид Кецман

ДРАГОЦЕНА ПОМОЋ 
САМОУПРАВА

„Време месечарења”, трећи по 
реду роман Драгомира Дујмова, 
српског књижевника који живи и 
ствара у Будимпешти, објавиле су 
Задужбина Јакова Игњатовића и 
Српска самоуправа у Ержебетва-
рошу, а штампање књиге помогле 
су српске самоуправе III, V, VIII, XI 
и XIV кварта, као и српске самоу-
праве у Помазу и Геду.

КАКВИ СТЕ МИ ВИ ТО СРБИ?
Из далека је допирало хуктање локомотиве. Из облака беле паре и 

мрког дима промолила се чађава парњача и теретни вагони. Појавише 
се први обриси војника који су мрко стајали иза песком напуњених вре-
ћа. Киша изненада престаде.
Прво из вагона искочише млади српски војници. Одмах затим појави 

се и српски капетан Жарко Првуловић. О њему су сви знали да не обо-
жава „пречане”, а да зло буде и веће, већ два дана га је мучила несносна 
зубобоља. Првуловић прво отпоздрави поручнику Жарку Петровићу 
који је са својом четом пре два дана запосео Бају, погледом ошину оку-
пљене, па љутито просикта: „Ко су сад ови?”
Поручник Жарко Петронијевић брже-боље одговори: „Господине капе-

тане, то су Срби! Бајски Срби!”
(Одломак из романа „Време месечарења”

Драгомир Дујмов и Давид Кецман
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МЕСЕЦ ОД ВЕНЕЦИЈАНСКОГ
САПУНА (2)

П росјака са лицем као пергамент или 
прамен косе свеца Костас је у својој 
штампарији запослио. Малу собу, са 

нацртаним осмесима вина на зидовима, тра-
говима претходних станара, Костас је непо-
знатом као стан дао и допустио му да дани-
ма из ње не излази хранећи га сваке ноћи ка-
бловима боба. И оног дана када је око Белих 
поклада просјак из собе изашао Костас му је 
допустио да се удаљи знајући да се стрела 
увек својој јабуци враћа и да му је он, Ко-
стас, мост од пелена и ништа другачије.

Са карневала у граду непознати просјак 
вратио се без оног белог погледа од сле-
пог глиба у себи, а прозрачно ћутљив, сли-
чан љиљану тишине. И опет се немушти 
црноризац у своју собицу, подно штампа-
рије, затворио и недељу дана је ћутао са-
мо пред зору попут курјака урличући. 
„Животиња препознаје себе” мислио је 
Костас слушајући стравичне крике сличне 
подригивању космоса.” Нека урличе, сваки 
јаук је злато!”

Те године, у рану јесен, када ружа сенки 
над Венецијом почива, дошљак са мора, цр-
норизац и просјак, Вићенцо Вуковић прозван, 
у рад штампарије Костаса Маврокордатаса 
се укључио. Књиге које је он штампао имале 
су другу боју, другачији звук и мирис од 
осталих. Украси на њима и иницијали носили 
су укроћене сенке васељене; љуте звери у 
њима су ходале; у глувим пећинама иниција-
ла горске виле свадбе су свадбовале. Тре-
шња времена на њима била је сочна и зрела, 
лагано се као брод љуљала и са ње се роса 
живота и роса смрти могла пити. Зато су Ву-
ковићеве књиге реткост биле и само су се у 
једном примерку штампале да њихова мно-
жина вечност у њима не ушкопи.

Сувим златом су се плаћале Вићенцове 
књиге у Венецији, Напуљу и Тоскани; римске 
папе за њих су Костасу нудиле најлепше ко-
ње из својих ергела, своје љубавнице и ра-
скошне палате. Лисабонски трговци зачини-
ма брод зачина су давали за једну Вукови-
ћеву књигу, јер мислили су са вечношћу, као 
зрном бибера, се тргује.

Костас је задовољно трљао руке. Просјак 
му је велико богаство донео. Дукати су му 
се као зечеви множили и он је на њима, у по-
стељи, као на перју спавао. Врата од снова 
сва од злата су му била, баш као и снови са-
ми. (…)

Трагедија живота крије се у томе што 
брзо постајемо стари, а прекасно – мудри.

Б. Франклин


Ништа у животу не развесељава тако 
као кад нас гађају, па промаше.

В. Черчил


Никад човек не може да каже толико му-
дрости, колико може да прећути лудости.

Јован Дучић


Има у неким људима безразложних мр-
жњи и зависти, које су веће и јаче од свега 
што други људи могу створити и измисли-
ти! Иво Андрић

Сусрети љубитеља етно мелоса у Барањи

Популаризација јужнословенског
фолклора у Шумберку

Уз одушевљење програмом који је окупио више од 
200 посетилаца, чула су се и негодовања, због 

чињенице да ће најесен и у овом барањском насељу 
бити угашена Српска самоуправа, у складу са 
ограничењима у новим изборним правилима

Н акон прославе храмовне сла-
ве Ђурђевдан, Самоуправа 
Срба у Шумберку одлучила је 

да обрадује бројне заљубљенике у 
српски и јужнословенски фолклор, 

па је 7. јуна приредила културно-за-
бавни програм. Позиву представнич-
ког тела Срба у овом барањском 
месту одазвали су се бројни гости и 
учесници, а Оркестар „Џуз” био је 

гарант да ће вече протећи у знаку 
добре музике и песме, у пријатном 
расположељу.

Готово 200 посетилаца те вечери је 
певало, играло и уживало у чарима 
јужнословенског фолклора. Чланови 
Оркестра „Џуз” су у програм уврсти-
ли мађарске и немачке хитове, пошто 
су међу Шумберчанима били и при-
падници мађарске и немачке народ-
ности. Весеље је трајало до зоре, а 
Самоуправа Срба у Шумберку по-
брала је бројне похвале.

Чула су се, међутим, и не-
годовања, јер ће најесен у 
овом барањском насељу би-
ти угашена Српска само-
управа, у складу са ограни-
чењима у новим изборним 
правилима. Јужнословенска 
„плесачница” била је једна 
од последњих приредби ове 
самоуправе.

Ипак, њени садашњи чла-
нови ће се трудити да, сходно 
могућностима, наставе ак-
тивности и након укидања тог 
тела, са жељом да очувају 
српско споменичко наслеђе и 
културу, у селу где од памти-
века у миру и слози живе Ма-
ђари, Немци и припадници 
малобројне српске заједнице.

П. М.

Књижевна манифестација у Сегедину

Српска писана реч на „Недељи књига”
У Сегедину је од 12. до 

16. јуна одржана
85. „Недеља књига”, коју 

је организовала 
Библиотека „Шомођи”, а 
отворио ју је познати 
новосадски књижевник 

Ласло Вегел

З ахваљујући прозаисти, драм-
ском писцу, романсијеру и есеји-
сти Ласлу Вегелу, током овог се-

гединског празника писане речи до 
изражаја је дошла војвођанска књи-
жевност, која има чиме да се похва-
ли. Међутим, српском издавачком 
делатношћу имала је прилику да се 
подичи и Српска заједница у Сегеди-
ну. Након прошлогодишњег успешног 
учешћа на овој културној манифе-
стацији, главни организатори приред-
бе су, у договору са Боривојем Ру-
сом, председником Српске заједнице 
у Сегедину, одлучили да 15. јун на Тр-
гу Дугонич буде „Српски дан” – сво-
јеврсна прилика за промоцију српске 
издавачке продукције.

Срби у Сегедину су у оквиру по-
себног излагачког простора предста-
вили издања штампана на српском је-
зику у Мађарској. Сви заинтересова-
ни су уз помоћ Јелице Станојев-Фар-
каш, Марте Петреш и Боривоја Руса 
могли да погледају бројеве Српских

недељних новина, публикацију Срп-
ски календар, годишњаке, као и лете-
рарна издања наших књижевника.

Поред писане речи, промовисана је 
и музичка баштина Срба у Мађарској. 
Чланови Културно-уметничког дру-
штва „Банат” из Деске дочарали су 
публици лепоте српских народних 
игара, музике и песме. Играчи и музи-
чари „Баната” поздрављени су аплау-
зима, а успели су да придобију и но-
ве заљубљенике у народну игру.

– Овогодишње представљање срп-
ске издавачке делатности у Мађар-
ској било је успешно. Купаца је било 

мање, али нагласак није био стављен 
на комерцијални ефекат, већ на пред-
стављање богатства културе српске 
заједнице у Мађарској – истакао је 
Боривој Рус за СНН.

Са руководиоцима Библиотеке 
„Шомођи” договорен је наставак са-
радње, јер се у овој установи води 
брига о српским издањима. Сви запо-
слени у овој културној институцији 
увек су спремни да помогну када је у 
питању одржавање програма у би-
блиотеци, која се налази у самом цен-
тру града, на Тргу „Дом”.

Предраг Мандић

Јелена Фаркаш Сеја и Марта Петреш
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26. јуна 1690. – У Београду, на Калемег-
дану, одржан је велики српски народно-цр-
квени сабор на којем је одлучено да се при-
хвати позив аустријског цара Леополда на 
заједничку борбу против Отоманског цар-
ства, али са територије Угарске.

26. јуна 1867. – Са Београдске тврђаве је 
после четири века скинута отоманска заста-
ва.

26. јуна 1905. – Умро је српски писац Јан-
ко Веселиновић, аутор романа „Хајдук 
Станко” са тематиком из 
Првог српског устанка, и 
приповедака и романа о 
сеоском животу.

27. јуна 1991. – Два да-
на пошто је Словенија 
прогласила независност, 
Југословенска народна 
армија запосела је гра-
ничне прелазе према Ита-
лији, Мађарској и Аустри-
ји, након чега је дошло до 
шестодневног рата са је-
диницама словеначке те-
риторијалне одбране.

28. јуна 1389. – У бици 
на Kосову пољу Турци су победили српску 
војску и обезбедили даљи продор на Балкан. 
Србија је потом постала турска вазална др-
жава, а њено освајање завршено је 1459. ка-
да су Турци заузели утврђени град Смеде-
рево.

29. јуна 1869. – Проглашен је Намеснич-
ки устав који је кнежевину Србију увео у 
доба уставности. Први пут у историји Срби-
је скупштина је постала законодавни орган, 
мада, са ограниченим правима.

29. јуна 1873. – У Стричићима, у Босан-
ској крајини, рођен је писац Петар Кочић, 

аутор сатира „Јазавац пред судом” и „Су-
данија”.

29. јуна 1922. – Рођен је српски писац Ва-
ско Попа, члан Српске академије наука и 
уметности, један од највећих песника срп-
ске књижевности у другој половини 20. века.

30. јуна 1853. – Умро је српски писац 
Бранко Радичевић, романтичарски лирски 
песник младости, љубави и патриотског за-
носа. Као одушевљени присталица језичке 
реформе Вука Караџића, први је почео да 
пева на народном језику и у духу српске на-
родне поезије.

30. јуна 1913. – Изненадним ноћним на-
падом бугарске Четврте и 
Пете армије на српске по-
ложаје, чиме је изазван 
Други балкански рат, по-
чела је Брегалничка бит-
ка, окончана 9. јула 1913. 
потпуним сломом Бугара. 
После пораза Бугарска је 
капитулирала, а миров-
ним уговором у Букуре-
шту 10. августа 1913. утвр-
ђене су нове границе из-
међу балканских држава.

30. јуна 1948. – Југо-
словенска штампа објави-
ла је Резолуцију Инфор-

мационог бироа комунистичких и радничких 
партија (Информбиро или Коминформ) о 
стању у Комунистичкој партији Југославије и 
изјаву поводом Централног комитета КПЈ.

1. јула 1835. – У Пешти је штампан први 
број Сербског народног листа, илустрованог 
књижевног недељника Срба у Мађарској, ко-
ји је покренуо публициста и уредник Летопи-
са Матице српске Теодор Павловић. Лист је с 
краћим прекидима излазио до 1848.

1. јула 1991. – На састанку у Прагу лиде-
ри источноевропских земаља укинули Вар-
шавски пакт, основан 1955. 

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

Цинцари – народ који ишчезава (7)

Споменути у византијском документу из XII века

У споменутом документу пише да 
је 1164. године манастир подигао 
Влах Јоан Николау из оближњег 

насеља Линотопе. И у једној наредби 
Михаила Другог, деспота Епира, 1236. 
године стоји да су Цинцари били 
ослобођени уобичајених дажбина.

У турским записима из XIII и XIV ве-
ка, а који се односе на војне походе, 
Цинцари се спомињу да насељавају 
чак Kарпате. Идући са турском вој-
ском као мартолози, девенџије, кири-
џије или као војници, Цинцари су пре-
лазили преко Дунава. Овај податак, 
свакако, објашњава њихово прису-
ство у Дакији (данашња Румунија). 

Доста пометње у порекло и кретање 
Цинцара уноси и документ из кога се 
види да је 1453. године из Kонстанти-
нопоља у Македонију било протерано 
12.000 углавном Цинцара и Словена.

Друга велика сеоба догодила се за 
време султана Мурата, негде око 1635. 
године, али у другом смеру. Из Епира 
и Тесалије мобилисани су и у Цари-
град одведени многи за рат способни 
Цинцари. Неки историчари тврде да 
су потомци Цинцара са Епира и Теса-
лије били окосници војске, која се под 
командом Османлија, борила у рато-
вима са Персијанцима, односно да су 
они били главни јуришници злогла-

сног јанинског Али паше Тепелина. 
Припадници ове војске вероватно су 
били први јаничари, регрутовани из 
редова номадских, цинцарских родо-
ва из поменутих планинских области.

Из тог периода, сматрају етнолози, 
потиче и специфично тетовирање кр-
ста на челу. Наиме, да би заштитили 
своју децу од прикупљања „данка у 
крви”, епирски и тесалијски Цинцари 
су децу обележавали крстом, од ко-
јег су зазирале најкрволочније Осман-
лије.

Тетовирање крста на челу започело 
је код мушке деце па се касније про-
ширило и на женски пород. Занимљи-
во је да се данас уопште не може сре-

сти мушкарац са истетовираним кр-
стом, али да у Македонији можете 
врло често срести тако „обележене” 
жене. У трагању за одгонетањем ове 
појаве, у Македонији може да се чује 
прича да су у XIX веку махом крстови 
тетовирани између обрва лепих дево-
јака. Прича се да их је само тетовира-
ни крст на челу спасавао од османлиј-
ских насилника.

Kасније, у XX веку, многе младе 
цинцарске девојке, сматрајући да је 
крст на челу посебан украс, наставиле 
су са овом традицијом. Управо због 
тога и данас у Македонији могу да се 
сретну жене изнад 60 година које на 
челу имају истетовиран крст. (…)

У Златној „були” византијског цара Василија Другог, 
који се до трона издигао из царске коњушнице, 
наређено је да „цинцарски елементи” падну под 
јурисдикцију Охридске архиепископије. Ова „була” 
је пронађена у манастиру Зермас, са још једним 

документом и у њој се помиње име једног Цинцара

ВЕЧНИ БАЛКАНСКИ НОМАДИ
За разлику од Словена, са којима су најчешће делили животни про-

стор, Цинцари немају политичку историју, јер никада нису имали своју 
државу и своје владаре. Оно што се, условно може назвати цинцарска 
територија, заправо су етнографски записи и прикази њиховог, по много 
чему специфичног, начина живота. На основу тих записа јасно може да 
се закључи да су Цинцари „вечни балкански номади”, пастири без узора 
и премца на овим нашим просторима.

Теодор ПавловићТеодор Павловић
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Једнодневни излет Чанађана у Румунију

Сусрет са знаменитостима Темишвара
П едесеторо путника из Чанада 

боравило је у лепом румун-
ском граду на Бегеју, на јед-

нодневном излету који су организо-
вале месне самоуправе Срба и Руму-
на. Чанађани су на путу ка граду на 
Бегеју застали у истоименом румун-

ском насељу, да посете мештане са 
којима негују веома добру сарадњу. 
Овде су обишли српску, румунску 
православну, али и римокатоличку 
цркву, упознали се са историјатом 
ових светиња и уверили се у њихове 
лепоте.

По доласку у Темишвар, путници 
из Мађарске су најпре посетили ри-
мокатоличку катедралу, а потом и 
српски Саборни храм, најважније цр-
квено здање српске заједнице у Ру-
мунији. Након посете храму посвеће-
ном Вазнесењу Господњем, Чанађани 

су обишли и епископски двор из XVIII 
века, који је саграђен у византијском 
стилу. На крају боравка у овом граду, 
излетници су посетили и Румунску 
православну катедралу.

Како су нам рекли, били су одуше-
вљени великим бројем културно-
историјских споменика, туристичким 
занимљивостима и лепотама Теми-
швара, иако их је за један дан прак-
тично немогуће погледати студио-
зније. Зато су многи од њих одмах 
пожелели да се ускоро врате у овај 
град, јер он то свакако заслужује.

Фрањо Колар, председник Српске 
самоуправе у Чанаду, изјавио је за 
СНН да ће и убудуће организовати 
оваква путовања, сходно материјал-
ним могућностима. Финансијску по-
моћ сада је потребно усмерити ка 
месној Основној школи, уређењу 
српског православног гробља и око-
лине цркве, која је посвећене Све-
том великомученику Георгију. Уко-
лико буде довољно новца, постоји 
предлог Самоуправе Срба у Чанаду 
да се обиђу и нека места у Мађар-
ској, у којима такође има вредних 
српских културно-историјских спо-
меника.

П. М.

П рофесор Милован Вујовић, иа-
ко у позним годинама и пензи-
онер, и даље држи предавања 

и настоји да, посебно младим нара-
штајима, пренесе важност очувања 
српског језика и ћирилице, љубав 
према стиховима најлепше српске 
поезије и продуби сазнање о српским 
коренима, традицији, књижевности и 
православљу, који чине српски иден-
титет.

Ово предавање су Српска само-
управа у Будимпешти и Српски кул-
турни клуб организовали поводом 
обележавања два века од објављи-
вања две књиге Вука Стефановића 
Караџића: „Мала простонародна 
славено-сербска пјеснарица” и „Пи-
сменица сербскога језика, по говору 
простога народа написана”, које су 

означиле прекретницу у српској 
култури.

„Језички времеплов” професор Ву-
јовић почео је причом о старим је-
зичким споменицима, Винчанском пи-
сму из периода од 6-7000 година пре 
Христа и латинском облику српског 
имена из првог века наше ере, преко 
језика у доба процвата српске сред-
њовековне државе и Немањића, про-
светитељског рада Светог Саве, бор-
бе за српски језик у доба Турака, ре-
форматорског рада Саве Мркаља, 
појаве Вука Караџића и његових мно-
гобројних боравака у Пешти, као и 
значајних имена српске књижевности 
као што су Милован Видаковић, Лаза 
Костић и многи други.

Порфесор Вујовић илу-
стровао је своје предавање 
говорећи стихове уз гусле из 
две народне песме.

Присутне је у име органи-
затора поздравио Борислав 
Рус, председник Српске са-
моуправе у Будимпешти.

– Идеја за ово гостовање 
професора Вујовића код нас 
у Пешти родила се пре две 
недеље када смо заједно 
присуствовали обележава-
њу 150. годишњице од пре-
сељења Матице српске у 
Нови Сад. Тада сам чуо ово 
занимљиво предавање у 

оквиру серије предавања под нази-
вом „Корени Срба”. Договорили смо 
се да професор Вујовић једно такво 
предавање поред Српског клуба 
одржи и у Српској школи на Тргу ру-
жа, што је он и учинио – рекао је Бо-
рислав Рус.

Професор Вујовић објаснио је да у 
Пешти не гостује први пут и да се са 
Србима у Мађарској дружио и у Ба-
тањи и кроз различите активности по-
везујући школе у Мађарској и Србији, 
што је увек био део његовог педаго-
шког рада, баш као и организовање и 
слање уџбеника и лектире за школе у 
дијаспори, најпре у Румунији, а затим 
и у Мађарској, Републици Српској, на 
Косову и др.

На крају вечери, професор Вујовић 
је уручио захвалнице: Српској Само-
управи у Будимпшти, Српском кул-
турном клубу и Српском институту.

Добрила Боројевић


С рпски институт, у сарадњи са 
Српском самоуправом у Бу-
димпешти, организовао је пре-

давање на тему „Цар Јован Ненад-
историја и легенда”. Гост-предавач 
био је асистент Одсека за историју 
Филозофског факултета у Новом Са-
ду, др Борис Стојковски. На почетку 
вечери, у име организатора, госта и 
присутне пиздравили су Пера Ластић 
и Владан Јовановић.

Др Стојковски је истакао да је Јо-
ван Ненад личност о којој се мало 
зна, али је у народном предању, па 
чак и у озбиљној литератури, подиг-
нут на царски пиједестал. Присутни 
су имали прилику да се упознају са 
деловањем Јована Ненада, историј-
ски скрајнуте личности с почетка XVI 
века и његовим покретом за ослобо-
ђење Угарске од Османлија.

– Јован Ненад, Србин скромног по-
рекла који се појавио ниоткуда, успео 

је да организује устанак и 
накратко усталаса целу 
Европу – истакао је др Стој-
ковски.

Осим историјских подата-
ка, публика је имала прилику 
да чује и народна предања и 
мотиве легенди о Јовану Не-
наду и његовом покрету.

Након излагања, присутни 
су са предавачем разговара-
ли о средњовековној истори-
ји ових простора, историј-
ским околностима које су 
претходиле и следиле уста-
нак Јована Ненада.

Вања Прстојевић

Две едукативне вечери у библиотеци ССМ

Како сачувати језик и борити се за њега
Кроз својеврсни „језички времеплов” провео нас је 
недавно мр Милован Вујовић, председник Фонда за 
помоћ Србима „Тома Максимовић” из Новог Сада, 
док је предавање о Јовану Ненаду одржао његов 

суграђанин др Борис Стојковски

Мр Милован Вујовић

Др Борис Стојковски
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У посети једној од српских забавишних група

Нови лет пред помашким пчелицама

На крају још једне школске године

Награде за најбоље у учењу, спорту, уметности…

У петак, 13. јуна, у Српској основ-
ној школи и гимназији „Никола 
Тесла”, подељена су сведочан-

ства. Гимназијалци су се раздрагано 
поздрављали уз обећање да ће и то-
ком летњег распуста бити у контакту.

У основној школи је у поподневним 
часовима приређено „опраштање” 
ученика осмог разреда. Њихови годи-
ну дана млађи другови, на челу са ра-
зредном Весном Седлачек, украсили 
су цвећем и травом школске ходнике. 
Осмаци су, са разредном Марином 
Александрић Ремели, прошетали 

ходником и опростили се од настав-
ничке зборнице, да би са цвећем у ру-
кама и с торбама на раменима крену-
ли у свечано украшену аулу.

Прво су приказани слајдови наших 
„осмака”, али су фотографије поје-
диних ђака из млађих дана изостале, 
на разочарење ученика и њихових ро-
дитеља. На самом почетку, присутне 
су поздравили „седмаци”: Бојан Бе-
лић, Ана Маргушић и Ратко Малбаша. 
Програм је био замишљен као своје-
врсна репортажа, уз доделу статуа 
ученицима 8. разреда. Катарина 

Иланковић је проглашена за најбољу 
математичарку, Марија Чичић за нај-
бољу кошаркашицу, Богдан Спасојев 
за најбољег шахисту, Тања Пандуро-
вић, Јелена Дујмов и Доминика Сабо 
за најбоље плесачице народних ига-
ра, Драгана Лубура за најбољег умет-
ника, цртача портрета и песника, 
Христина Јеремић за најбољу у моди, 
Александар Филиповић и Душан Гр-
ковић за најбоље хокејаше, Данијела 
Ковач и Марина Кекић за најбоље ко-
шаркашице, а Иља Јанић, Алекса Јан-
ковић и Јован Трњаковић за најпер-
спективније играче ове године. Усле-
диле су Влашке игре у извођењу ђака 
седмог разреда.

На крају свечаности присутнима се 
обратила директорка др Јованка Ла-

стић, која је признала да иза себе 
имамо једну тешку, али успешну 
школску годину. Осмацима је поже-
лела срећан наставак у гимназији и 
уручила поклон – књиге и дипломе 
најбољим ђацима од 5. до 8. разреда: 
Анамарији Добо, Александри Илан-
ковић, Мили Шибалин, Марини Шави-
ји, Ани Маргушић и Александру Хај-
мансу.

За успехе у учењу и примерно вла-
дање награђени су: Катарина Иланко-
вић, Марија Чичић, Данијела Ковач, 
Драгана Лубура и Алекса Јанковић. 
Дипломе су добили Душан Грковић, 
Јелена Дујмов, Тања Пандуровић, До-
миника Сабо, Богдан Спасојев, Хри-
стина Јеремић и Јован Трњаковић.

Д. Д.

У овом и следећем броју СНН-а преносимо вам 
како је у српским школама у Мађарској, односно у 

онима у којима се учи српски језик, завршена
ова школска година

ЗАХВАЛНОСТ СВРШЕНИХ ОСНОВАЦА
У име ученика седмог разреда беседу је одржала Марина Шавија, а 

опроштајни говор у име слављеника прочитала је Катарина Иланковић, 
из којег издвајамо:

„Ево, и ми смо добили прилику да поздравимо све присутне, поштова-
ну директорку, драге професоре и вољену родбину. Као прво, желимо да 
вам се захвалимо што сте дошли и улепшали овај, за нас веома битан и 
посебан дан. Дошао је тренутак да иза себе оставимо дечје године, и на-
правимо велики корак према озбиљнијем добу наших живота. Овде смо 
доживели оне најслађе тренутке и прошли кроз некад тешка времена, 
наравно увек заједно. Кроз наш разред прошло је много нама драгих 
пријатеља, који су нас, нажалост, из неког разлога напустили. Наравно, 
има и оних који су још од најмлађег доба школовања и забавишта оста-
ли ту. Треба поменути и оне који су се нешто касније придружили нашој 
заједници и још је више улепшали. (…) Наша разредна Марина Алексан-
дрић Ремели била је велика подршка овој дружини. Са нама је четири го-
дине била и наша бивша учитељица Љубинка Георгијевић. Оне су много 
утицале на наше школовање и развој. Желимо да се захвалимо и свим 
професорима и наставницима, који су нас подржали на овом дугом пу-
товању и трудили се да нам што боље пренесу своја искуства и знање.”

Госпођо Мохачи, како оцењује-
те овогодишњи рад у српској 
забавишној групи „Пчелице” у 
Помазу?
– Ове године смо се у нашој групи 

„опростили” од осморо малишана, 
који од септембра постају ђаци-пр-
ваци. Драго нам је што се троје мали-
шана, припадника српске мањине, 
уписало у Српску основну школу 
„Никола Тесла” у Будимпешти. У на-
шем забавишту већ више од 30 годи-
на постоји српска група, а све више 
деце одавде уписује се у нашу школу 
у Будимпешти.

Поносни смо на резултате, а наш 
основни циљ је да припремимо децу 
за школу у српском духу. Један од 
наших најважнијих задатака је да 
упознамо малишане у нашој групи са 
српским локалним обичајима, да им 
проширимо фонд речи и знање срп-
ског језика. За мене је изузетно ва-
жно неговање наше културе и фор-
мирање заједнице.
На којим приредбама сте уче-
ствовали током ове године?
– Имали смо више пута прилику да 

се појавимо на градским приредбама. 
Учествовали смо у програму прире-

ђеном поводом бербе, божићним 
приредбама, дочекали смо српског 
Деда Мраза, обележили смо Дан мај-
ки и извели неколико кореографија 
на храмовној слави. Веома смо за-
хвални Самоуправи Срба у Помазу на 
пружаној помоћи и подршци. Наш 
рад можемо много боље да оствари-
мо уз помоћ књига, приручника и 
радних свезака које су нам купили и 
донели из Србије током прошле годи-
не. Овог пролећа смо сами сашили 
нове народне ношње од материјала и 
тканина које смо обезбедили уз по-
моћ мањинске самоуправе.
Који су циљеви у наредном пери-
оду?
– И даље ћемо се трудити да сачу-

вамо наше вредности и да примимо у 
нашу групу свако дете које покаже 
интересовање за српску заједницу. 
Драго нам је да су поред припадника 
наше народности и припадници дру-
гих мањинских заједница и Мађара 
заинтересовани за нашу групу. У том 
духу очекујемо нову школску годину 
и желимо нашим „излетелим пчели-
цама” много осмеха и среће у буду-
ћем школском животу.

Разговор водио: Пера Богдан

Поводом завршетка школске године, за СНН говори 
Катица Мохаи, руководилац забавишта

„Mesevölgyi” у том граду
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АФОРИЗМИ АЛЕКСАНДРА БАЉКА
Моја земља је мала, али растресита.

*
Толико страшила, а приноси мали.

*
Да књига није спаљена, цео тираж би плануо.

*
Рођени је активиста, пузи од малих ногу.

*
Наша најбоља сатира настала је у ружним време-
нима, а за савремену долазе бољи дани.

*
Ми смо били под Турцима још у оно време када 
многи за Турке нису ни знали.

*
Наши грађани слободно шетају улицама, али треба 
рећи да се то још ради прилично неорганизовано.

*
То је отворена земља. Рака, такорећи.

*
Сто година је прошло од Марксове смрти, а као да 
је јуче било.

Омиљени вођа има обезбеђење да раздрагане ма-
се не би пале у искушење.

*
Kраљ је мртав, али то нико не сме да му каже.

*
Џелат је био уз жртву кад јој је било најтеже.

*
Ваша мисао није баш марксистичка, али може да 
се натегне.

*
Појели смо златну рибицу. То је била наша прва 
жеља.

*
Kопије нису криве. Оригинал је први почео.

Тишина! Партија се игра.
*

Шамар је информација из прве руке.
*

Истина је да сам вас ја водио, али смо залутали за-
једно.

*
А Црвенкапи свака част. Прва је отишла у шуму.

*
Штрајк глађу сваки грађанин може да обави у кру-
гу породице.

*
И овај век проведосмо у ропству. Ретко нам се то 
догађа. Једном у сто година.

*
Срби и Хрвати су морали да се разиђу, јер два до-
бра не иду заједно.

*
За ту идеју сви ћемо изгинути! Биће то још једна 
победа духа над материјом.

*
Стогодишњи владар је још за живота намеравао 
да сиђе са трона, али га је изненадна смрт у томе 
спречила.

*
Kаин и Авељ су живели као браћа. Нарочито Kа-
ин.

*
Хитлер, Стаљин, Броз… Опасно је даље набрајати.

ЗАШТО СМО ПРЕОБЛИКОВАЛИ НАСЛОВНУ СТРАНУ
Поштовани читаоци, вероватно стe приметили да је од 

овог броја дошло до промена у визуелном изгледу насловне 
стране Српских недељних новина. Упркос томе што је 
досадашње графичко решење било позитивно оцењено од 
стране стручне јавности и задовољавало све стандарде 
новинског издаваштва, испоставило се да оно није могло да 
прати специфична очекивања која мала заједница, попут 
наше, има од насловне стране свог штампаног гласила.

Наиме, уредништво СНН-а је већ дуже време суочено са 
праксом да му неки учесници нашег друштвеног живота на 
посредан или директан начин, а често и нимало примереним 
методама, предочавају своја очекивања у погледу избора 
фотографија за насловну страну. Она се, као што знате и као 
што то новинарска правила налажу, састојала од једне веће 
фотографије као илустрације одређене теме којом се у 
листу бавимо, и неколико мањих фотоса, којима смо 
најављивали остале теме о којима наши новинари пишу на 
страницама листа. Овакву праксу смо пре неколико година 

увели како би што више наших саговорника имало прилику 
да се нађе на насловној страни.

Међутим, испоставило се да је питање ко ће се наћи на 
већој, а ко на мањим фотографијама насловне стране, за 
неке наше читаоце од далеко већег значаја него што смо то 
очекивали. Такође се показало и да је то питање једна од 
већих „јабука раздора” у српској заједници у Мађарској, па 
је уредништво СНН-а већ дуже време, константно изложено 
различитим видовима притисака у погледу распореда 
фотографија које објављујемо на насловној страни.

Из тих разлога одлучили смо се за нову концепцију прве 
странице, која сада подразумева једнаке димензије 
фотографија неких од актера друштвених дешавања о 
којима пишемо у актуелном броју СНН-а. Надамо се да ће 
овакво решење допринети да се убудуће нико од наших 
саговорника заступљених на насловним странама, не осећа 
запостављеним.

Уредништво Српских недељних новина

ЗАБАВИШТУ У БАТИ
ПОТРЕБНА ВАСПИТАЧИЦА

Услови конкурса:
–  Основни, општи језички испит из српског језика,

типа „Ц”
–  Најмање једна до три године стручног педагошког 

искуства у забавишту
–  Мађарско држављанство, да кандидат није кажњаван, 

агилност у раду
Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву:
–  Диплома о школској спреми
–  Потврда да кандидат није кажњаван (erkölcsi bizo-

nyítvány); овај документ не сме бити старији од 30 
дана

–  Мотивационо писмо: зашто се кандидат јавља на 
конкурс за ово радно место

–  Биографија
Датум ступања у радни однос: 18. август 2014. године
Рок за предају конкурсне пријаве: 14. јул 2014. године
Конкурсне пријаве се предају лично или поштанским 
путем на адресу:
Pitypangos Óvoda, 2440 Százhalombatta, Liszt F. sétány 6.
Адреса забавишта „Маслачак”: Pitypangos Óvoda Óvárosi 
Tagóvodája, Százhalombatta, Poroszlai Ildikó u. 1 sz. 

ДОБРОДОШЛИ
НА 25. „КАЛАКА ФЕСТИВАЛ”

27, 28. и 29. јуна 2014.
Тврђава у Јегри

Програм:
27. јуна у 23.30 ч. – Балканска музика, игранка
29. јуна у 18.15 ч. – Концерт Ансамбла „Вујичић”

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВИДОВДАНА У БУДИМПЕШТИ И СЕНТАНДРЕЈИ
Српска заједница у Мађарској ће, по традицији, обеле-

жити велики српски празник Видовдан, богослужењима и 
одавањем поште косовским јунацима и Кнезу Лазару.

У суботу 28. јуна, у српском православном храму Светог 
великомученика Георгија у Будимпешти, биће служена света 
литургија од 10.00 часова, а потом и парастос страдалим 
браниоцима Србије на Косову. Истога дана у 13.00 часова, у 
Будиму ће бити служен помен и положени венци крај спо-
мен-обележја на кући у којој је некада боравио српски де-
спот Стефан Лазаревић.

Пошта косовским јунацима биће одата и у Сентандреји. 
После вечерњег богослужења у Саборној цркви, које почиње 
у 16.00 часова, помен ће бити служен код крста Кнеза Лаза-
ра на обали Дунава.


Kосовска битка и Видовдан су у српском народу постали 

симбол националног буђења и отпора против вековног тур-

ског завојевача. У часно претрпљеном поразу на Kосову пољу 
(мада је по тадашњим војним мерилима исход боја био нере-
шен, јер су погинула оба владара), Срби су вековима црпили 
веру у коначно ослобођење сопственим снагама. Умели су 
своју погибију и пропаст државне самосталности да претво-
ре у извор неисцрпног надахнућа, јунаштва, челичне упорно-
сти да опстану као народ. То је једно од објашњења зашто се 
Видовдан 1389. обележава и као пораз и као победа.
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Изложба у СКЦ-у у Будимпешти поводом „Ноћи музеја”

Изаберите неку другу ноћ за спавање
М анифестација „Ноћ музеја” у 

Будимпешти одржана је под 
слоганом – Изаберите неку 

другу ноћ за спавање, а студенти дру-
ге и треће године Одсека за дизајн 
Београдске политехнике представили 
су се изложбом Objects of Desire. Пу-
блика је имала прилику да види уни-
катне одевне предмете од коже, обу-
ћу, ташне и делове кожне галантерије 
настале на ваннаставним пројектима 
у оквиру школске радионице.

Представљање младих београд-
ских дизајнера у Српском културном 
центру реализовано је на иницијати-
ву професорке за графички дизајн 
Београдске политехнике, Јелене Дро-
бац.

Све присутне, који су ову интере-
сантну изложбу у „Ноћи музеја” у Бу-
димпешти могли да погледају од су-
боте у 18 часова, па до недеље у 2 са-
та иза поноћи, поздравио је директор 
Српског културног центра Милан Ђу-
рић, а изложбу је отворила профе-
сорка на Одсеку за дизајн са Бео-
градске политехнике Јелена Здравко-
вић. Изложби је присуствовао амба-
садор Србије у Мађарској господин 
Раде Дробац са супругом.

Поставка је иначе јасно предста-
вљен пут од замисли младог дизајне-
ра до настанка дела, од идеје и скице 
до готовог производа. Београдска по-

литехника обележава ове године 55 
година постојања, а одељење за ди-
зајн прославља двадесети рођендан. 
Групу студената чији су радови изло-

жени на овој изложби чинили су: 
Александра Ристић, Бојана Драшко-
вић, Стефан Доневски, Младенка Ми-
јушковић, Драгана Станковић и Сена-

ид Чуљевић, који су заједно са дру-
гим колегама урадили одевне пред-
мете од коже, сукње, костиме, обућу, 
ташне, новчанике и остале делове ко-
жне галантерије.

Београдски студенти осим великог 
талента и знања која стичу, имају и 
предузетнички дух. Млада дизајнер-
ка Александра Ристић има свој бренд 
и заједно са осталим члановима по-
родице израђује ципеле, у својој рад-
њи „Риш”, у центру Београда, а за ре-
кламу и поруџбине користи друштве-
не мреже и интернет.

Сенаид Чуљевић, момак из Тутуна, 
жели да настави и унапреди поро-
дичну традицију израде ципела, јер 
је отац обућар већ више деценија. Он 
инспирацију за своје уникатне моде-
ле мушких и женских патика и ципе-
ла налази у природи, античком добу, 
али и ономе што га окружује. Тако је 
на изложби представио уникатне му-
шке чизме са лепезастим гајтанима 
инспирисаним Мостом на Ади, за ко-
ји Сенаид каже да је симбол града.

Задовољни представљањем у Бу-
димпешти, млади дизајнери били су 
„гладни” стваралаштва других умет-
ника, па су „Ноћ музеја” искористили 
за обилазак бројних других изложбе-
них простора и познатих музеја у 
граду који те ноћи није спавао.

Добрила Боројевић

Међу бројним музејима и галеријама у мађарској 
престоници, који су у ноћи између прошле суботе и 

недеље били отворени за љубитеље културе и 
уметности, нашао се и Српски културни центар, 

угостивши младе дизајнере Високе школе 
струковних студија – Београдска политехника

Један од циљева 
калашког фестивала 

јесте да очува традицију 
и употпуни културну 

понуду града. 
Манифестација негује 
старе обичаје и дух 

минулих времена, па је 
проткана и вашарским 

миљеом

Ф естивал под називом Калашко 
весеље – Фестивал народних 
игара, народне и светске музи-

ке, одржан је деветнаести пут заре-
дом у организацији локалне само-
управе Калаза. Позиву да учествују 
на XIX Калашком весељу одазвали су 
се многобројни забављачи који су у 
доброј породичној атмосфери ани-
мирали домаћине и њихове госте уо-
чи празника – Духови. Један од циље-
ва Калашког фестивала јесте да очу-
ва дух и традицију и употпуни кул-
турну понуду места.

Осим присећања на то како су се 
„стари” некада проводили, фести-
вал је садржао и неке егзотичне 
елементе. Афрички бубњари (Afro-
breakz) и Плесна група „Салса Дија-
болика” (Salsa Diabólica Tánc cso-
port), која је изводила латино плесо-
ве, примери су интернационалног 
карактера фестивала. Уобичајена 
брига за најмлађе потврђена је и 
овога пута. Позоришна представа 
„Краљ Кацор” (Kacor király) играна 
је само њима у част. Програм је био 
квалитетно осмишљен и текао је без 
већих пауза од 10 часова, па до ка-
сно у ноћ.

Поред пригодне музике са две би-
не, организоване су различите радио-
нице, како би се приказали стари за-
нати и израда народних рукотворина. 
Постављени су посебни штандови где 
су посетиоци понешто од умећа мо-
гли и сами да испробају. Мајстори су 
са великим стрпљењем уводили зна-
тижељне у мале тајне својих заната. 
За оне такмичарског духа, организо-

вано је одмеравање снага и спретно-
сти на разним пољима.

Осим у мађарским народним ме-
лодијама, посетиоци су могли да по-
слушају и заиграју уз румунске (мол-
давске), ромске и српске мелодије. 
За то је био задужен Каморо Буда-
пешт Бенд (Khamoro Budapest Bend), 
који је изводио ромску музику, КУД 
Опанке са своје две плесне групе, а 
немачке (швапске) и румунске народ-
не игре извели су чланови Фолклор-
ног ансамбла Калас (Kalász Tánc-
együttes) из Калаза.

Српски КУД Опанке је наступио са 
две игре и код публике побрао вели-
ки аплауз. Прво је наступила Мала 
група ансамбла, која је извела Вла-

шке игре. Ни сложена кореографија, 
ни тешка ношња на температури од 
преко 30 степени, нису умањили ен-
тузијазам и добро расположење из-
вођача, због чега су освојили симпа-
тије публике. Потом је Средња група 
извела кореографију Љ. Вујичина 
Пчиња, коју посебно краси лепа на-
родна песма, која је пратила плес.

– Веома нас је обрадовао овај по-
зив из Калаза, иако је данашњи дан 
већ обележен једним нашим насту-
пом, па су чланови ансамбла помало 
уморни. Ипак, позив наших комшија 
из Калаза никако нисмо могли да од-
бијемо – рекла је за СНН Аница Шо-
шић, вођа КУД-а Опанке.

Катарина и Ренато Вујаковић

Одржано XIX Калашко весеље

Дух старог Калаза са примесама егзотике

РЕСТРИКЦИЈЕ УСЛОВЉЕНЕ КРИЗОМ
Манифестација Калашко весеље раније је обухватала тродневни про-

грам, уз учешће многобројних иностраних и домаћих ансамбала, орке-
стара и гостију. Такође, представници различитих мађарских народно-
сних група су, са приказима својих аутентичних обичаја, били обавезни 
део програма. Ова традиција је, међутим, из финансијских разлога, сада 
сведена на скромнију меру, па је фестивал скраћен на само један дан.
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