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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

О длука лидера Савеза војво-
ђанских Мађара Иштвана 
Пастора да више не чува 

„леђа” коалиционом партнеру ДС-у 
у Суботици, као и да убудуће њего-
ви одборници гласају према соп-
ственој процени, а не по коалицио-
ном договору, нова је у низу пукоти-
на у дводеценијској сарадњи ове 
две странке.

Да се овај „политички гулаш” у 
Војводини све више закувава по-
тврђује и то што су Мађари недавно 
склопили коалиције са напредњаци-
ма у Зрењанину, Ковину и Кули. Иако 
званично тврде да ови савези не зна-
че гашење партнерства са ДС-ом, 
очигледно је да љубав више не цвета 
као раније.

– Не треба тражити ништа помпез-
но у нашој одлуци да убудуће у Су-
ботици гласамо на основу наших про-
цена, јер желимо да помогнемо да се 
град извуче из учмалости – рекао је 
Иштван Пастор. – Ова одлука не зна-
чи трагање за новом већином у Субо-
тици, а поготово не значи да би се то 
могло пресликати и на Скупштину 
Војводине.

Уколико би се и „пресликало”, то не 
би могло да угрози рад парламента. 
Јер, могао би да доноси одлуке и без 
седам Пасторових посланика.

И у редовима демократа кажу да 
не виде опасност по опстанак коали-
ције ДС-СВМ ни на једном нивоу вла-
сти. Тако Драгослав Петровић, коор-

динатор коалиције ДС-СВМ-ЛСВ, 
подсећа да је било чарки и раније, 
али да не значе озбиљније размимои-
лажење.

– Наша коалиција је стабилна у 
двадесетак локалних самоуправа у 
Војводини – категоричан је Петро-
вић.

Иначе, варнице у Суботици вуку 
корене из 2010. године када је СВМ 
одбио да пружи подршку буџету у 
Скупштини Србије. Тадашња више-
месечна криза у односима двеју 
странака спласнула је тек после су-
срета Тадића и Пастора, али њен уз-
рок није заборављен. Уочи прошло-
годишњих избора, СВМ је условља-
вао наставак коалиције са демокра-
тама местом градоначелника Субо-
тице.

Игор Мировић, председник Савета 
СНС-а за Војводину, не верује да је 
посреди озбиљнији расцеп у коали-
цији ДС-СВМ.

– Иако ми са СВМ-ом имамо врло 
коректну сарадњу у општинама у 
којима смо заједно на власти, недав-
ни догађаји око усвајања Деклара-
ције показали су какве ставове та 
странка подржава. Сматрамо да је 
ДС најодговорнији за свеукупно лоше 
стање у Војводини, али Пастор очиг-
ледно тако не мисли – каже Миро-
вић. 

Да ли се после несугласица у Суботици и 
неочекиваних коалиција на „локалу” преиспитује 
политичко партнерство демократа и СВМ-а? 

Пасторови у коалицији са СНС-ом у
Зрењанину, Кули и Ковину

Политичка сцена Војводине

Војвођански Мађари окрећу леђа Пајтићу?

Бојан Пајтић и Иштван Пастор

М еђупартијски сукоби на лока-
лу почели су да потресају 
владајућу коалицију у Србији. 

Актуелни судар напредњака и реги-
оналиста у Зајечару и избацивање со-
цијалиста из власти коју предводи 
СНС у Панчеву, као да су отворили 
пукотине између водећих партија у 
држави. Битку за Зајечар пратиле су 
чак и уличне туче напредњака и „дин-
кићеваца”, а све је зачињено одлуком 
десет функционера УРС-а из Бора да 
колективно пређу у СНС.

Нервоза унутар владајућег блока 
додатно расте и како се приближава 
одлука о реконструкцији Владе, јер 
сви заузимају чвршће преговарачке 
позиције за тај процес.

Бранко Ружић, шеф ИО СПС, жес-
токо је критиковао одлуку на-
предњака да им окрену леђа у Пан-
чеву, али каже да верује да се то 
неће одразити на рад републичке ко-
алиције:

– Маневар СНС-а у Панчеву само 
говори о њиховој непринципијел-
ности. Наредних дана биће познато 
да ли је то потез највишег руковод-

ства странке или само локалног од-
бора. Упутили смо званични захтев да 
промене одлуку и надамо се да ће то 
и урадити. Очекујемо да испоштују 
договор да се коалиција са републич-
ког нивоа преслика свуда где је мо-
гуће. Ми смо због коректности према 
СНС-у изашли из власти у седам гра-
дова у Војводини.

Напредњаке као да не потресају 
апели из Дачићевог табора. Зоран Ба-
бић, заменик шефа посланичког клу-
ба СНС-а, каже за „Новости” да вла-
дајућа већина у парламенту одлично 
функционише:

– На вези смо 24 сата и нема ни-
каквих проблема због дешавања на 
локалу. Али, реакција СПС-а након 
промене коалиције у Панчеву запра-
во представља њихову бригу због 
раста рејтинга СНС-а. Нису једини, 
пошто све политичке актере то опте-
рећује и боли. Постоје бројне општи-

не у Србији у којима је постојала ма-
тематика и изборна воља грађана да 
СНС буде део владајуће већине, па се 
тако нешто није догодило.

И Марко Селаковић, портпарол 
УРС-а, каже да се политички судар у 
Зајечару неће одразити на односе 
њихове странке са СНС-ом:

– Локалне потресе узрокују ло-
калне политичке прилике. Грађани 
Зајечара не бирају између Динкића и 
Вучића него између Ничића и Мирко-
вића. По нама, све ове политичке тур-
буленције по општинама не би треба-
ло да утичу на стабилност владајуће 
коалиције у Србији. 

Учестали међустраначки сукоби у општинама 
почели су да отварају пукотине и унутар 

републичке владајуће коалиције. Бранко Ружић 
жестоко је критиковао одлуку напредњака

да им окрену леђа у Панчеву

Политичке прилике у унутрашњости Србије

Локалне изборне утакмице стресне за Владу

БЕЗ ИЗНЕНАЂЕЊА
Не изненађују политички суко-

би унутар владајуће коа-
лиције јер су те странке од 
почетка скупљене као „ро-
гови у врећи” – сматра по-
литички аналитичар Дејан 
Вук Станковић.

– Када је економска 
криза почела да се рас-
пламсава, постале су изра-
женије и разлике између 
њих. У међувремену, нагло 
је порастао рејтинг СНС и 
створила се велика ди-
спропорција у снази парт-
нера.

Бранко Ружић из СПС-а (десно) жестоко је критиковао одлуку напредња-
ка да им окрену леђа у Панчеву

Дејан Вук Станковић, политички 
аналитичар
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На други 

ппооггллеедд
КЊИГА ПУСТИХ СНОВА

П остоји нешто што је заједничко се-
лектору фудбалске репрезента-
ције, музичком сараднику у радио 

станици и уреднику новина. Повезује их 
чињеница да су многи који прате њихов 
рад убеђени како би они много боље ра-
дили те послове иако се у њима још нису 
опробали. Свако ко воли фудбал зна како 
треба водити тим; нема љубитеља музике 
који није сигуран да би његов музички 
укус подигао слушаност радио станице; 
међу површним читаоцима новина мало 
је коме јасно чему служи уредник, кад би 
они о’час посла саставили лист, а већина 
је у стању да их сама и напише.

По природи свог посла, ми у СНН-у смо 
упућени на ове последње. И, ево шта кажу:

– Шта ће вам овај на насловној страни? 
Побогу, па има много заслужнијих од ње-
га! – питање је уобичајено и односи се на 
сваког ко се нађе на насловној страни.

– Зашто њега рекламирате кад ме 
баш тај највише оговара? – није мало 
оних који у сваком чланку виде реклами-
рање, без обзира на тематику и контекст.

– Зар његова слика у новинама? – бу-
не се они који новине доживљавају као 
фото-албум, тј. прелистају их не би ли у 
њему препознали неког од комшија. Лако 
прекоревају новинаре, али им је читање 
чланака велики напор.

– Докле више тај север, дајте нешто о 
нама с југа! – кажу они на југу, који неш-
то о себи не очекују толико због себе, ко-
лико због оних са севера… У инат!

– Докле више тај југ, дајте нешто и о 
нама са севера! – кажу на северу они који 
написе о себи очекују због оних с југа… У 
инат!

– Докле више тих црквених тема? Па 
нису то црквене новине! – прекоревају 
модернисти.

– Нисте довољно посвећени цркви, за-
мериће вам то… – мргодни су тради-
ционалисти.

– Нисте дошли на наш програм, нити 
сте о томе било шта написали. Шта ви 
имате против нас?! – питају они које баш 
нешто мрзи да на своје скупове позову 
новинаре, па нас онда нештедимице ого-
варају када на њихове грдње због недо-
ласка одговоримо да нисмо пророци.

– С којим правом сте скратили писмо 
које сам вам послао? Доста ми је те ваше 
цензуре, идемо на суд! – извичу се они 
који нам шаљу своја писма на минимал-
них 20 страница, густо куцаних механич-
ком писаћом машином, очекујући да их 
објавимо у целини.

– А зашто ја не добијам ваше новине? 
Јесам ли ја то кажњен? – увређени су они 
из чије касније реченице схватимо да се 
никада нису ни пријавили за добијање ис-
тих, али су их ипак очекивали.

– Шаљемо вам оглас за нашу приредбу 
уз напомену да смо сиромашна организа-
ција и да не можемо да вам платимо… – 
пишу неки, а у огласу им подужа листа 
организатора, суорганизатора, спонзора и 
учесника. Свима у том ланцу је све пош-
тено плаћено, некад и преплаћено, а но-
вине… Оне су ионако свачије.

Драган Јаковљевић

Прекогранични програм Мађарска – Србија

Како побољшати економски
положај сеоских жена

У Скупштини Војводине представљен пројекат под 
називом „Пословно повезивање жена у руралним 
срединама”. Укупна вредност пројекта је 81.000 

евра и он је први у области родне равноправности у 
оквиру ИПА програма прекограничне

сарадње Мађарске и Србије

Н осилац пројекта пове-
зивања сеоских жена 
је Гаранцијски фонд 

АП Војводине, док су парт-
нери на пројекту Завод за 
равноправност полова и Са-
вез удружења незапослених 
особа Бач – Кишкун жупа-
није, уз подршку Покрајин-
ског секретаријата за при-
вреду, запошљавање и рав-
ноправност полова.

Секретар за привреду, за-
пошљавање и равноправност 
полова, Мирослав Васин као 
циљ пројекта истакао је по-
бољшање положаја сеоских 
жена у смислу пружања институ-
ционалне подршке за економско ос-
наживање, имајући у виду да су, како 
је речено, оне саме недовољно пре-
познате као актерке руралног раз-
воја.

– Наш секретаријат свакодневно 
покушава да кроз отварање нових 

ИПА пројеката унапреди положај АП 
Војводине и Србије и сарадњу са 
земљама у региону. Реализацијом 
овог пројекта суштински се побољ-
шава положај циљне групе којој је 
пројекат намењен. Ово је четврта ак-
тивност коју реализујемо са партне-
рима из Мађарске чија нам је подрш-

ка на путу евроинтеграција од вели-
ког значаја. Сеоске жене су једна од 
стратешких циљних група Секрета-
ријата за привреду, јер је последњих 
деценија та категорија становништва 
била маргинализована. Наши циљеви 
за средњорочни период су суштин-
ска промена таквог стања, укључи-
вањем жена из руралних средина у 
туристичку делатност, производњу 
органске хране и оснивање социјал-
них предузећа – казао је Васин.

Горан Васић, директор Гаранцијског 
фонда АПВ, најавио је да ће Фонд у 
наредном периоду наставити да до-
следно пружа подршку развоју жен-
ског предузетништва у Војводини.

– Једна од највећих 
препрека због које жене ни-
су могле да покрену соп-
ствени посао било је њима 
неприступачно тржиште ка-
питала, услед традиционал-
них ставова у нашем 
друштву. Имајући у виду 
тренутне друштвено-еко-
номске околности, право је 
време да се материјализује 
потврђена чињеница да без 
економски оснажене жене 
нема ни ефикасног развоја – 
рекао је Горан Васић.

Током наредних 12 месе-
ци, колико траје овај проје-
кат, 80 жена из Мађарске и 

Србије заједнички ће употпунити 
пројектне активности кроз тренинге, 
размену искустава и веб портала, чи-
ме ће стећи нова знања и вештине о 
развијању пословања. Посебна 
пажња биће посвећена рањивим гру-
пама, у погледу класне, старосне и 
етничке припадности. 

Бачки Виногради – Ашотхалом

Нови прелаз користи углавном
локално становништво

У јеку туристичке сезоне не може се очекивати да 
неће бити задржавања путника на новом прелазу. 
Ако то буде 15-20 минута, то и није тако страшно у 
односу на вишечасовна чекања на Хоргошу – кажу 

надлежни у граничној полицији

Г ранични прелаз Бачки Виногради 
– Ашотхалом прешло је у првих 
месец и по дана око 35.000 

путника, изјавио је начелник Регио-
налног центра Граничне полиције у 
Суботици Мирослав Јанић. Он је ре-
као новинарима да током радног да-
на преко прелаза пређе око 500 
путника, док је током викенда број 
путника троструко већи.

На основу ових података, Јанић 
оцењује да нови прелаз користи уг-
лавном локално становништво, а да 
отварање новог прелаза не расте-
рећује умногоме гранични прелаз 
Хоргош. Он је додао да преко Хорго-
ша дневно пређе између 17.000 и 
20.000 путника, а викендом и до 
50.000, што на месечном нивоу чини 
збир од око пола милиона путника.

– Видећемо шта ће бити када по-
четком јула почне права туристичка 
сезона, а неке закључке о резултати-
ма рада овог прелаза моћи ћемо да 
донесемо тек у септембру. Тада ће-
мо видети колико је овај прелаз ко-

ристио као растерећење прелаза 
Хоргош, а колико локалном станов-
ништву и становницима околине Су-
ботице – рекао је Јанић.

Он каже да нови прелаз нема вели-

ку пропусну моћ, али да се контрола 
обавља убрзано, јер се на једном 
месту обавља царинска контрола и 
српских и мађарских цариника.

– У јеку туристичке сезоне не мо-
жемо очекивати да неће бити задр-
жавања путника. Ако то буде 15-20 
минута, у односу на вишечасовна че-
кања на Хоргошу, то и није тако 
страшно, поготово што понекад и не-
ма путника – истакао је Јанић.

Гранични прелаз Бачки Виногради 
– Ашотхалом отворен је 16. маја у 

присуству српског министра 
пољопривреде, шумарства и во-
допривреде Горана Кнежевића и Пе-
тера Сијарта, државног секретара у 
Уреду премијера Мађарске. 
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О Дунавској стратегији у Апатину

Оснажити регионалну сарадњу Србије, Хрватске и Мађарске

Н а иницијативу војвођанске 
покрајинске Скупштине, у Апа-
тину је одржана регионална 

конференција о примени Дунавске 
стратегије. У раду конференције су 
учествовале делегације Скупштине 
српске покрајине Војводине, Жупа-
није Бач-Кишкун из Мађарске, Вуко-
варско-сремске жупаније и апатин-
ске општине, која је била домаћин 
скупа.

Ово је била прилика да се истакне 
значај регионалне сарадње за при-

вредну, туристичку и културну сфе-
ру градова, регија и држава које гра-
витирају ка Дунаву. Конференција је 
одржана у Апатину, јер је, како је 
истакнуто, ова општина пример кон-
кретне примене Дунавске страте-
гије.

О искуствима Хрватске у примени 
Дунавске стратегије и правцима до-
садашње и будуће сарадње са Војво-
дином и жупанијом Бач-Кишкун, го-
ворио је Божо Галић, жупан Вуковар-
ско-сремске жупаније.

Шандор Рауш, потпредсед-
ник жупаније Бач-Кишкун, 
оценио је да су овакви скупо-
ви изузетно значајни како за 
размену искустава, тако и за 
договор о конкретним пројек-
тима који се реализују кроз 
регионалну сарадњу Србије, 
Хрватске и Мађарске.

Након састанка за госте је 
организован обилазак апа-
тинског Ромског насеља, 
православног храма, марине 
и локације бидућег робно-
транспортног центра. Пово-
дом Дана Дунава у центру 
града биле су организоавне 
креативне радионице, као и 
изложба фотографија са мо-
тивима Горњег Подунавља.

М. Т.

На скупу који је организовала Скупштина 
Војводине, истакнут је значај регионалне сарадње 
за привредну, туристичку и културну сарадњу 

градова, регија и држава
које гравитирају ка Дунаву

К ако пробудити интересовање 
српских активиста, представни-
ка српских народносних самоу-

права у Барањи да буду активнији и 
спремнији за размену искустава и 
ефикаснију сарадњу, поготово када 
им за то идеалну прилику пружа фо-
рум попут регионалног састанка срп-
ских самоуправа у Жупанији Ба-
рањи? На ово питање су на крају III 
Регионалног састанка српских на-
родносних самоуправа у Жупанији 
Барањи, одржаног 22. јуна ове године 
у Удвару (Печудвард), одговор тра-
жили представници бираних тела Ср-
ба у том региону.

Главни организатори приредбе – 
Самоуправа Срба у Печују и Самоу-
права Срба у Удвару – учинили су све 
да садржајним програмом привуку 
представнике девет српских самоу-
права у жупанији, а позив су у циљу 
тешњег повезивања Срба на југу 
Мађарске упутили и представницима 
бираних тела Срба из Медине (Жупа-
нија Толна) и Сантова и Баје (Жупа-
нија Бач-Кишкун). Ипак, трећи по ре-
ду регионални форум бираних срп-
ских организација у Барањи окупио 
је само представнике Срба из Шикло-
ша, Шумберка, Удвара и Печуја. На-
жалост, остале српске самоуправе 
нису биле заступљене на скупу, а о 
разлозима недоласка може се само 
нагађати. Да ли зато што су се у Мо-
хачу и Медини обављале припреме за 
славу или је по среди нешто друго? 

Оно што је сигурно јесте да 
ће организатори тек раз-
мотрити разлоге скромније 
посећености.

Састанак у Дому културе 
у Удвару је након поздрав-
них речи отворио Радован 
Горјанац, председника Пе-
чујске српске самоуправе, а 
главна тема били су резулта-
ти пописа становништва у 
Мађарској током 2011. годи-
не. О тој теми детаљније је 
говорио Љубомир Алексов, 
председник Самоуправе Ср-
ба у Мађарској, који је ука-
зао на бројне занимљивости 
са последњег пописа станов-
ништва, поготово оне које се 
тичу српске мањине. Он је 
признао да је и руководство 
земаљске српске самоупра-
ве било изненађено поједи-
ним подацима, регистрова-
ним у одређеним насељима 

попут Будакесија, Будаерша, Геделеа, 
Кишкунмајше, Кечкемета итд. Свака-
ко, предстоји задатак упознавања 
људи који су се изјаснили као при-
падници српске народности.

На скупу је представљен и пројекат 
изградње српске православне цркве у 
Печују, а потом је отворена изложба 
српских народних ношњи. За презен-
тацију етно костима побринула се Ес-
тер Фрањо Вујчин из Сегедина, по про-
фесији наставник музичке културе и 
васпитања, која је једно време живела 
у Врбасу. Она више од тридесет годи-
на пева српске народне песме, од-

Трећи регионални састанак српских народносних 
самоуправа у Жупанији Барањи окупио је активисте 
из само четири наша насеља, што говори да се мора 
више радити на поспешивању заједничког рада 

изабраних српских представника
у локалним срединама

Заседали српски активисти у Барањи

Упознати новопописане Србе
носно више од две деценије шије и из-
рађује српске народне ношње.

На месном спортском терену 
фудбалско умеће одмерили су Удвар-
ци и Печујци. Домаћини су победили, 
али нико није жалио због резултата, 
јер је нагласак био на дружењу и игри.

Игра, песма и музика биле су акту-
елне током вечерњих сати, када су се 
и мештани окупили у завидном броју. 
Не случајно, јер је наступио Трубачки 
оркестар Стојана Крстића из Влади-
чиног Хана у Србији, који је посетио-
це одушевио својом свирком. Уз зву-

ке трубе, народно весеље трајало је 
до касних сати.

Да ли је сусрет постигао свој циљ? 
На ово питање организатори ће тек да-
ти одговор, али су се сви сложили да је 
важно тешње повезивање, размена ис-
кустава и усаглашавање циљева и за-
датака у бројним сегментима на-
родносно политичког и културног жи-
вота, па и у другим доменима свако-
дневице. Наставак ће, по свему су-
дећи, уследити догодине, али свакако 
ваља наћи решење на који начин заин-
тересовати у већем броју и активисте 
и публику. Предраг Мандић

НЕКЕ СРПСКЕ САМОУПРАВЕ СЕ ГАСЕ
Оно што свакако задаје бригу, јесте чињеница да је у одређеним 

насељима која су се сматрала веома важним центрима српства у 
Мађарској, опао број Срба, а после 2014. године у појединим насељи-
ма се неће формирати српске самоуправе. Штете ће свакако бити јер 
је, примера ради, Српска самоуправа у Рацком Аљмашу од самог свог 
оснивања веома марљиво радила на неговању и очувању српске кул-
туре и православља. Љубомир Алексов је на крају свог излагања, у 
којем је дотакао и питање заступништва мањина у Мађарском парла-
менту, нагласио да се свакако морају спасити оне српске заједнице 
којима се неће указати прилика да током 2014. године оформе своје 
самоуправе. Будући да су оне раније пуно тога учиниле на спасавању 
културно историјских споменика српског народа и промовисању српс-
ке културе, српске заједнице у тим местима заслужују да се о њима и 
убудуће води брига.
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П ознати батањски музичар до-
био је до сада много награда 
за свој изузетан рад, укљу-

чујући и онај захваљујући коме су 
његови бивши ученици касније поста-
ли врсни музичари. Михаљ Ловас већ 
годинама ради и са децом на Срп-
ском фолклорном кампу у Батањи. И 
данас, као пензионер, проводи време 
у друштву деце у Српској основној 
школи у Батањи, подучава их и спре-
ма за наступе.

Рођен је 1940. године у Батањи и 
одрастао је у породици као средњи 
од тројице браће. Детињство је про-
вео у суседном месту Мезековачха-
зу, где је похађао школу. Средњош-
колске дане је провео у Ђули, а 
даље школовање наставио је у 
Мезотуру.

У Ђули га је један хармоникаш 
учио да свира хармонику, а кад се 
вратио кући наставио је да га поду-
чава Јанош Кечкемети. Школовање је 
наставио на Конзерваторијуму у Се-
гедину где је свирао кларинет.
Када се Миши бачи заљубио у 
музику?
– Мој отац је поред моје колевке 

већ свирао виолину. Бавио се ама-
терски музиком и увече кад би се 
вратио с посла кући и када је био 
добре воље он би свирао. Породица 
мог оца је била веома музикална. 
Тата је имао четири брата и једну 
сестру. Они су одлучили да направе 
један оркестар и да сви заједно сви-
рају у њему. То је био традиционал-
ни гудачки оркестар. Некако су на-
бавили инструменте или су попра-
вљали неке старе да би их користи-
ли. Били су самоуки, нису ишли у 
музичку школу.
Који је био први инструмент 
који сте почели да свирате?
– Тата је вршио притисак на мене 

да свирам виолину, зато што је и он 
свирао тај инструмент. Пошто сам ле-
ворук, мени то није ишло. Онда је та-
та помислио да би мени одговарала 
хармоника и то је постао мој први ин-
струмент. Када ми је било дванаест 
година добио сам од оца хармонику 
на поклон.
Познајете широки спектар ин-
струмената. Реците нам неш-
то о томе.
– Свирао сам и дувачке инстру-

менте, имали смо код куће једну 
трубу. Мој млађи брат је свирао овај 
инструмент, школовао се и постао на-

ставник трубе. Пошто им је 
недостајао кларинетиста, ја 
сам почео да свирам клари-
нет, тако да сам то после и 
завршио на Конзерваторију-
му у Сегедину.

Шездесетих година је вео-
ма популарна била гитара. 
Сви су хтели да је свирају, па 
тако и ја. Набавио сам је и 
почео да је користим. Затим 
сам научио да свирам тамбу-
рицу и брач, основне инстру-
менте за српску народну му-
зику. Сами смо узели књиге 
за класичну и електричну ги-
тару и кренули са вежбањем. 
Тих шездесетих годинана ос-
новали смо једну групу „Га-
врани и мајстори”, свирали 
смо „бит” музику. Наступали 
смо на баловима и ја сам био 
соло гитариста.
Ваш велики пријатељ 
Петар Немцов предло-

жио Вам је да оснујете тамбу-
рашки оркестар. Када је наста-
ла та идеја?
– То је било почетком осамдесе-

тих година. До тада се нисам сретао 
са том врстом музике. Тада смо били 
на свечарима код једног мог играча и 
тамо смо свирали. Једно време смо 
свирали Петар Немцов, Момчило 
Грунчић и ја. Након пет година фор-
миран је српски оркестар „Рузма-
рин”, који је наредних петнаест годи-
на редовно свирао на баловима. То је 
био прави српски оркестар са две 

тамбурице (Петар Немцов и Мара 
Станојев).

Петар је био наш покретач, али на-
жалост није више међу нама. Драго-
мир Келић је свирао на брачу, Момчи-
ло Грунчић је био бас прим, Иван Роц-
ков бегеш, Јулијана Јухас је свирала ви-
олину, а ја хармонику. Ово је био ос-
новни састав. Временом нам се при-
кључио и Мирослав Роцков, затим и 
Мицика Росић која је дошла да пева. 
Кад је стигла Мицика, у другој полови-
ни осамдесетих година, пробе су 
постале редовне. Једном недељно смо 
вежбали. Тада сам ја већ био директор 
Дома културе у Батањи и у мојој кан-
целарији смо држали пробе.
У којим приликама сте свира-
ли?
– Годишње смо свирали на три 

традиционална српска бала: божић-
ни, ускршњи и бал у септембру за 
Малу Госпојину. Понекад смо госто-
вали и у Румунији, у Торњи. Петар 
Немцов је имао тамо пријатеље који 
су држали ресторан и тамо смо пра-
вили Српско музичко вече. Сви тамо-
шњи Срби би се појављивали на тој 
вечери, док смо ми музицирали. Сви-
рали смо и у Араду и у Будимпешти. 
Наши најважнији наступи су били у 
Батањи.
Ко је одређивао репертоар и где 
и како сте сакупљали песме?
– Из Новог Сада смо набављали 

ноте. Постојала је нека серија свезака 
која се састојала од девет комада. 
Имали смо једног познаника који нам 

је то куповао. Репертоар за бал смо 
састављали по ономе што смо знали 
да публика овде воли да игра. Научи-
ли смо Мало коло, Врањанку, Сеља-
чицу и друга кола. Мицика је бирала 
оно што је она желела да пева, па 
смо то учили да свирамо. Она има 
много песама. Све што је учила у ос-
новној школи имала је записано. Ком-
биновали смо те старе и нове песме, 
које смо добили из Србије.

(Наставак у следећем броју)
Разговор водила:

Станислава Ђенеш-Екбауер

Миши бачи, име је које српској заједници у Батањи 
много значи. Овај седокоси човек журним корацима 
хрли скоро сваког поподнева у Српску школу, како 
би садашњим генерацијама преносио знање и љубав 

према српској музици и научио их
њеним првим акордима

Михаљ Ловас, музичар и педагог из Батање (1)

Поред колевке су ми свирали виолину

МАЛО ПО МАЛО, НЕСТАО СРПСКИ…
Ваша супруга Васика је Српкиња. Да ли је брак са њом утицао да се 

ви окренете српској музици?
– Васика је код својих увек причала српски, а када би изашла на ули-

цу „прешла” би на мађарски. Та двојност је трајала док деда није умро. 
Кад је деда умро све више су причали мађарски, поготово што сам и ја 
ушао у породицу. Тако је, мало по мало, нестао српски језик код њих, 
али празнике поштујемо и прослављамо. Васика некад одлази у цркву, 
поп долази да нам освети кућу.

Јако мало разумем српски. У време кад смо се ми венчали владала је 
помама за „Битлсима”. Сви су почели да уче енглески, па и ми, тако да 
није било времена за два језика. Ја сам се окренуо енглеском због песа-
ма које смо свирали. Затим су дошле обавезе, јер сам постао директор 
Дома културе. Радио сам по 12-13 часова дневно и нисам имао времена. 
У међувремену су се родила деца и није било довољно времена да се ба-
вим српским језиком. Српски мелос сам упознао као народни играч. Иг-
рао сам српске игре, а касније сам се окушао и као кореограф.
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Како је један кућни љубимац постао херој

Пас Пабло спасао живот комшији
Лабрадор ретривер Пабло из Сремске Каменице 

спасао је комшију Драгомира С. који је пао с вишње 
и остао без свести да лежи на земљи

П абло је лајао и завијао све док 
његове газде нису дошле до 
комшијине ограде. Када су ви-

дели да комшија лежи без свести, 
позвали су хитну помоћ. Тако је пру-
жена помоћ човеку који је задобио 

тешке телесне повреде и вишеструке 
преломе.

– Нико од нас није приметио ни чуо 
ништа необично. Мајка и ја смо били у 
кући, а отац у дворишту. Чули смо да 
је пукла нека грана, али недељом по 

подне сви нешто раде у дворишту, па 
нисмо обраћали пажњу. Пабло је ска-
као око моје мајке и лајао непрекид-
но, те ју је практично водио и усмера-
вао до комшијине ограде – прича 
Реља Бараћ из Сремске Каменице.

Када је његова мајка видела ком-
шију како лежи непокретан и без 
свести, вриснула је и дозвала супруга. 
Он је отишао у комшијино двориште, 
позвао његову супругу, која је такође 
била у кући и ништа није чула и поз-
вали су хитну помоћ.

– Пабло није баш омиљен код овог 
комшије, али се надам да ће га заво-
лети после овога. Пао је с висине од 
око два и по, три метра и то на бетон. 
Рекли су нам да има тешке повреде. 
Надам се да ће се брзо опоравити – 
испричао је поносни власник мудрог 
ретривера.

У Клиничком центру Војводине је 
речено да је Драгомир С. (61) при-
мљен с тешким телесним повредама.

– Човек има вишеструке преломе 
ребара и лобање, а преломљен му је 
и један пршљен. Пацијент је у стабил-
ном стању и смештен је у Клинику за 
неурохирургију – рекла нам је порт-
паролка Клиничког центра Војводине 
Јелена Јуришин.

Извор: Блиц

З апис у селу Савинац на храсту 
старом око 800 година нашао се 
насред трасе аутопута у из-

градњи Београд – Прељина на Кори-
дору 11. Храст ће морати да буде 
срушен, али је посао готово зауста-
вљен зато што нико од радника или 
сељана Савинца нема храбрости да 
посече запис плашећи се да 
на себе и своје породице не 
навуку проклетство.

Света Денић, шеф радне 
јединице предузећа Планум 
каже да храст са записом 
обима од око 7,5 метара и 
висина од око 40 метара ус-
порава рад на изградњи ау-
топута.

„Стварно ми није јасно ка-
ко је неко могао да направи 
такав превид приликом 
пројектовања трасе пута и 
да се један од најстаријих и 
највећих сеоских записа које 
сам у животу видео нађе на-
сред трасе. Његово рушење 
је могло да се избегне, али у 
фази пројектовања, а сада је 
касно јер су послови од-
макли и ништа друго не пре-
остаје него да се запис посе-
че и то ће бити урађено на-
редних дана. Ја сам грађеви-
нац и знам да овако мора да 
буде, али не могу речима да 
опишем колико ми је као 
вер нику тешко да због не-
чије непажње и грешке мора да се 
обори сеоски запис који је преживео 
толико векова”, каже Света Денић.

Грађевински послови на изградњи 
Коридора 11 су у пуном јеку и одмичу 
предвиђеном динамиком свуда, осим 
око сеоског записа који је својом кро-
шњом покрио површину од око чети-

ри ара. Отац Пертеније, старешина 
манастира Савинац сматра оправда-
ним понашање грађевинаца.

„Тешко ће се наћи неко ко ће до-
бровољно да учествује у сечи, јер је 
реч о најстаријем светом дрвету у 
крају око којег се вековима литијало. 
Ја сам као старешина манастира на 

чијој се парохији налази запис урадио 
све по црквеним канонима како би 
олакшао одлуку градитеља да оборе 
запис који се доскора налазио на 
имању Маркељића, којима је земља, 
заједно са записом, исплаћена за пот-
ребе аутопута. Али и поред тога теш-
ко да ће се тек тако наћи неко ко ће 

Блокада коридора једанаест

Клетва насред аутопута
Храст ће морати да буде срушен, али је посао 

готово заустављен зато што нико од радника или 
сељана Савинца нема храбрости

да посече сеоски запис

булдожером или тестером кренути 
на запис. Да је било памети до овога 
неби дошло, али рушење је сада не-
миновност”, каже отац Пертеније.

Странка „Зелени Србије” упозори-
ла је да се планира сеча храста – за-
писа старог више векова и од исто-
ријског значаја, у селу Савинац, јер се 
нашао на траси пута Коридора 11. Та 
странка указује и да „грађевинци на-
воде да је рушење неизбежно, али 

истичу да су изненађени што током 
пројектовања није узет у обзир 
најстарији и највећи запис, када је ру-
шење могло да се избегне”.

Коридор 11 такође иде трасом пре-
ко основне школе и историјског ком-
плекса Савинац, а премешта се и ко-
рито реке Дичине, додају „Зелени Ср-
бије”. Странка наводи и да „пројектан-
ти сматрају да би се природна добра 
и историјски комплекс из Другог срп-
ског устанка где се налази споменик 
кнезу Милошу Обреновићу, заштити-
ли уколико би се аутопут изместио 
неколико стотина метара, али на-
длежни одбијају да ураде неопходне 
измене”.

Извор: Курир

Лабрадор ретривер Пабло и поносни власник Реља Бараћ

ШТА ЈЕ ЗАПИС?
Запис је, код Срба, дрво које 

представља светињу за село на 
чијем подручју се налази. Дрво 
постаје запис чином освештења, 
при чему се у његову кору урезује 
крст. За запис се бира крупно др-
во, првенствено храст, а ређе цер, 
брест, јасен и дивља крушка. По-
ред њега може бити постављен 
крст (често камени), a околни 
простор може бити ограђен. За-
пис је табуирано дрво: верује се 
да ће онога ко се усуди да га по-
сече или на други начин оштети 
задесити велика несрећа. На њега 
се не сме пењати или под њим 
спавати, плодови му се не смеју 
кидати нити гране ломити. Чак ни 
саме од себе отпале гране се не 
смеју сакупљати. Село може има-
ти више записа: главни запис у на-
сељу или поред њега и неколико 
других, обично одабраних тако да 
окружују сеоско подручје са свих 
страна.
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Данило Киш

САВЕТИ МЛАДОМ 
ПИСЦУ (4)

Н е буди толерантан из учтиво-
сти.

Не истеруј правду на конац: 
„с будалом се не препири”.

Немој дозволити да те увере да 
смо сви једнако у праву, и да се о 
укусима не вреди расправљати.

„Кад оба саговорника имају криво, 
то још не значи да су обојица у пра-
ву.” (Попер)

„Дозволити да други има право не 
штити нас од једне друге опасности: 
да поверујемо да можда сви имају 
право.” (Идем)

Немој расправљати са игноранти-
ма о стварима које први пут од тебе 
чују.

Немој да имаш мисију.
Чувај се оних који имају мисију.
Не веруј у „научно мишљење”.
Не веруј у интуицију.
Чувај се цинизма, па и сопственог.
Избегавај идеолошка општа места 

и цитате.
Имај храбрости да Арагонову пе-

сму у славу Гепеуа назовеш бешча-
шћем. Не тражи за то олакшавајуће 
околности.

Не дозволи да те увере да су у по-
лемици Сартр Ками обојица били у 
праву.

Не веруј у аутоматско писање и 
„свесну нејасност” – ти тежиш за јас-
ношћу.

Одбацуј књижевне школе које ти 
намећу.

На помен „социјалистичког реа-
лизма” напушташ сваки даљи разго-
вор.

На тему „ангажована књижевност” 
ћутиш као риба: ствар препушташ 
професорима.

Онога ко упоређује концентра-
ционе логоре са Сантеом, пошаљеш 
да се прошета.

Ко тврди да је Колима била разли-
чита од Аушвица, пошаљеш до сто 
ђавола.

Ко тврди да су у Аушвицу требили 
само вашке а не људе – исти посту-
пак као горе.

Segui il carro e lascia dir le genti. 
(Данте)

(Крај)

Чудно је како је мало по-
требно да будемо срећни, и 
још чудније како нам често 
баш то мало недостаје.

Иво Андрић

Обележавање Видовдана у Мађарској

Почаст косовским јунацима
Богослужењима и полагањем венаца у Будимпешти 
и Сентандреји, Срби у Мађарској обележили су 

годишњицу боја који је умногоме
одредио и њихову судбину

У Будимпешти је на Видовдан, у 
српском храму Светог велико-
мученика Георгија, месни парох 

о. Зоран Остојић служио свету ли-
тургију. При крају службе одржан је 
парастос косовским јунацима и свим 
српским страдалницима који су своје 
животе положили на олтару одбране 
отаџбине. Том приликом чинодејство-
вали су о. Зоран Остојић, о. Кирил Та-
тарка, свештеник мађарског право-
славног храма Успења пресвете Бого-
родице у Пешти и ђакон Зоран Жи-
вић. Свечаном богослужењу су, по-
ред осталих, присуствовали и Љубо-
мир Алексов, председник Самоупра-
ве Срба у Мађарској и Борислав Рус, 
председник Српске самоуправе у Бу-
димпешти.

И испред негдашње будимске па-
лате Стефана Лазаревића, коју краси 
рељеф нашег деспота – рад Небојше 

Митрића, на Видовдан се по тради-
цији окупљају Срби. Тако је било и 
ове године. Отац Зоран Остојић и ђа-
кон Зоран Живић одржали су кратак 
молебан и помен за покој душе Сте-
фана Лазаревића, српског владара и 
члана Витешког реда Змаја. О исто-
ријском значају косовског боја, њего-
вим последицама, традицији и важ-
ности Видовдана у нашем народу, го-
ворио је Пера Ластић, директор Срп-

ског института у Будимпешти. Он се 
у својој беседи осврнуо и на лик кне-
за Лазара Хребељановића, указујући 
на подвиг косовских јунака и на ути-
цај косовске битке на касније европс-
ке догађаје. Потом је студент србис-
тике Универзитета „Лоранд Етвеш” 
Мирко Митар Кркељић прочитао 
„Слово љубве” – песму деспота Сте-
фана Лазаревића.

Код рељефа деспота Стефана вен-
це су положили конзул Милан Вуко-
сављевић у име Амбасаде Републике 
Србије, затим Борислав Рус, Пера 
Ластић и Душан Вуковић у име Српс-
ке самоуправе у Будимпешти, док су 
Борис Бекић и Јадранка Драгојловић 
то учинили у својству представника 
Самоуправе Срба у Мађарској. Вен-

цем су своје поштовање изразили и 
Никола Ластић, члан Српске самоу-
праве 3. кварта, Данило Урошевић, 
представник Српске самоуправе 5. 
кварта и Александра Ластић, предсе-
дница Српске самоуправе у Ерже-
бетварошу.

У Сентандреји је тога дана, у Са-
борном храму, служена света литур-
гија, а поподне је месни парох 
о. Војислав Галић одржао вечерње и 
помен косовским јунацима. Због ки-
ше која је тога дана падала, није било 
окупљања код крста кнеза Лазара, 
где се традиционално, на Видовдан, 
такође одржава помен.

Д. Д.

ИСТОРИЈСКЕ ЧИЊЕНИЦЕ
Прошле су 624 године од Косовске битке. Године 1389. на Косову пољу 

су се на Видовдан сукобиле српска и турска војска и тај догађај је у мно-
гоме одредио даљу судбину српског народа. У истом дану погинула су 
оба владара: српски кнез Лазар Хребељановић и турски султан Мурат, 
који је страдао од руке Милоша Обилића.

Поред историјских чињеница, посебно је вредан помена и култ косов-
ске мисли који се вековима гајио у нашој усменој традицији и надахњивао 
народне гусларе као чуваре националне свести. Веровање да су кнез Ла-
зар и српска војска свесно принели своје животе као жртву, примивши 
ореол страдалничког подвига као највишег чина хришћанског живота, 
настало је одмах након кобног завршетка битке на Косову пољу. Настанку 
косовског мита је увелико допринела и прва српска песникиња Јефимија у 
својој „Похвали кнезу Лазару”.
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6. јула 1855. – Рођен војвода Живојин Ми-
шић, један од најбољих српских војсковођа. 
Командовао је операцијама у Колубарској би-
ци у којој су Срби извојевали победу над Аус-
тро-Угарском (1914) у Првом светском рату. На-
писао је неколико војних дела од којих је нај-
познатије „Стратегија”.

7. јула 1941. – У Србији почео устанак про-
тив немачке окупације, под вођством комуни-
ста.

7. јула 2000. – Умро југословенски компо-
зитор и музиколог Никола Херцигоња. Његова 
музика инспирисана је на-
ционалном историјом и 
фолклором.

8. јула 1956. – У Београду 
је емитован први експери-
ментални ТВ пренос, пово-
дом прославе стогодишњи-
це рођења Николе Тесле.

8. јула 2000. – Умро Кон-
стантин Винавер, пијаниста, 
музиколог, оперски драма-
тург и дугогодишњи дирек-
тор Опере и балета Народ-
ног позоришта у Београду.

8. јула 2004. – Скупшти-
на Косова је, без присуства 
српских представника, ус-
војила амандмане којима је 
назив Уставни оквир за привремену самоупра-
ву на Косову промењен у „привремени Устав 
Косова”, а „привремене институције” у „демо-
кратске институције”.

9. јула 1913. – Победом српске војске над 
бугарским трупама завршена Битка на Брегал-
ници у Другом балканском рату

9. јула 1998. – У Загребу умро југословен-
ски редитељ Душан Вукотић, добитник Оскара 
1961. за кратки цртани филм „Сурогат”.

10. јула 1774. – Након шестогодишњег рата, 
Русија и Турска склопиле Кучук-Кајнарџијски 
мир којим је Турска изгубила Крим, прихвати-
ла руско-турску границу на Бугу и признала 
Русији покровитељска права над Влашком и 
Молдавијом, као и над православним подани-
цима у Турској.

10. јула 1940. – Нападом најмање 70 немач-
ких бомбардера на циљеве у јужном Велсу, у 
Другом светском рату почела је Битка за Бри-
танију. Победа британског ваздухопловства у 
септембру присилила је Немце да дефинитив-
но одустану од инвазије на Велику Британију.

10. јула 1856. – У селу Смиљани, код 
Госпића у Хрватској, рођен Никола Тесла, на-

учник и проналазач на 
пољу електротехнике и ра-
дио-технике. Од 1884. до 
смрти 1943. живео је у 
САД-у.

11. јула 1844. – Рођен је 
Петар Први Карађорђевић, 
краљ Србије (1903–1918) и 
Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца (1918-21). За 
краља Србије изабран је на-
кон мајског преврата 1903. у 
којем су убијени краљ 
Александар Обреновић и 
краљица Драга Машин. То-
ком владавине, поштовао је 
Устав и парламентарну де-
мократију, а у спољној по-

литици ослањао се на Русију, као и на Фран-
цуску и Енглеску.

11. јула 1982. – У Београду је умро југосло-
венски писац Мехмед Меша Селимовић, члан 
Српске академије наука и уметности. После 
Другог светског рата био је директор драме 
Народног позоришта у Сарајеву, уметнички 
директор „Босна-филма” и главни уредник 
„Свјетлости” („Дервиш и смрт”, „Тврђава”, 
„Сјећања”). 

Оскаровац Душан ВукотићОскаровац Душан Вукотић

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

Т ридесетог августа те 1942. годи-
не, 121 Шиђанин, међу њима и 
Шумановић, одведени су из за-

твора у Шиду у Сремску Митровицу 
и стрељани на тамошњем српском 
православном гробљу. Тело великог 
уметника остало је у заједничкој 
гробници на месту овог масовног по-
мора. А док он и даље почива на мит-
ровачком гробљу, поводом годишњи-
це трагичне смрти сликара, која је 
обележена прошле године, обновље-
но је породично гробље Шумановића 
и Тубића на градском (српском пра-
вославном) гробљу у Шиду.

Када су у раним јутарњим сатима 
тог 28. августа 1942. године у кућу Шу-
мановића упале усташе и одвеле Саву 
да се више никада не врати, на штафе-
лају је остао да се суши његов триптих 
„Берачице”. Два дана потом завршио 

се земаљски живот Саве Шумановића, 
а почео један други, који траје већ се-
дамдесет година. И овај други је пре-
пун недоумица, нагађања, питања, баш 
као и оних 46 година током којих је 
Шумановић ходао по земљи, неретко и 
лебдео над њом, мудровао, волео, па-
тио. Изнад и пре свега, испуњавао је 
платна моћним потезима своје кичице, 
и непогрешиво вођен снагом свог је-
динственог дара утискивао у вечност 
призоре једнако незаборавне, било да 
је реч о женским телима, пејсажима 
или пак нечем трећем.

Иако се сликарству учио најпре у 
Загребу, овај осведочени франкофил 
од ране младости је упорно стремио 
Паризу, епицентру свих уметничких 
збивања у тадашњој Европи. Иако је 
био један од првих наших сликара 
који је приспео у француску престо-
ницу и тамо постигао успех, остао је 
судбински везан за свој Шид, а шид-
ска галерија, која носи његово име, 
данас са поносом чува више од чети-
ри стотине његових дела.

Мало је градова који се на овај на-
чин везују за једно име и није велик 
број славних и познатих људи који се 
могу поистоветити са једним местом 
онако како се то десило са овим 

Шиђанином рођеним у Винковцима, 
сликаром светског гласа.

Шумановић је у свом стваралаш-
тву прошао кроз неколико фаза, а у 
Галерији је сачувана највећа збирка 
из последње и најзначајније, шидске 
фазе, познате по пејзажима и актови-
ма, које је превасходно сликао у по-
следњој декади живота.

Ова војвођанска погранична варо-
шица остала је заувек посута сјајем 
Савиног раскошног дара, али и оба-
вијена велом мистерије, будући да се 
уз Шумановићево бивствовање до да-
нас везују многобројне тајне, непозна-
нице, слутње и сумње. Ма како оне би-
ле немоћне да умање величину њего-
вог уметничког генија, свакако интри-
гирају многе, а један од преданих, ду-
гогодишњих истраживача и теорети-
чара живота и рада великог сликара је 
и Живко Брковић, који је Шумановићу 
посветио неколико студија. (…)

М. М.

Сава Шумановић, великан из мале вароши (1)

Успео у Паризу – остао у Шиду
Заједно са још стотину педесет грађана Шида, у 

усташкој рацији 1942. године ухапшен је и стрељан 
и Сава Шумановић, један од најзначајнијих сликара 

у историји српске уметности

СВЕ УМЕТНИКОВЕ 
ФАЗЕ

У Галерији у Шиду, основаној 
1952, а проширеној великим излож-
беним простором 37 година касније, 
чува се 419 слика, од тога 350 уља на 
платну. У сталној поставци данас је 
изложено 112 дела. Сава Шумано-
вић је у Шиду био свој на своме, 
осетио је ритам средине и ускладио 
га са ритмом свог уметичког генија. 
Био је на почетку нечег новог и ве-
ликог, на врхунцу стваралачке зре-
лости и ту је са свега 46 година тра-
гично завршио живот. 
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Н аравно, лако је рећи да треба 
све да посматрамо оптимис-
тички, али је то тешко спро-

вести у дело, нарочито када нам се 
проблеми свале на леђа. Ипак, постоје 
неке опште препоруке како се опти-
мизам може „увежбати”.

Неке од њих наводи Дејвид Мека-
пеле, аутор „Заразног оптимизма”, 
који сматра да је могуће позитивније 
гледати испред себе.
Захвалност – Ако нисте захвал-

ни на свим добрим стварима које вам 
се догађају, то значи да никада неће-
те бити задовољни својим животом и 
да вам оптимизам није јача страна. 
Немојте само да набрајате прома-
шаје, већ будите захвални и на свим 
препрекама и промашајима, јер су 
вас управо они учинили мудријим и 
јачим особама.
Поделите своја искуства са 

другима – Сви имамо капацитет да 
живимо оптимистично ако поделимо 
са другима своја добра али и лоша 
животна искуства. Јер, сва та иску-
ства су подсетници да „путујемо ис-
тим возом” и шаљу поруку наде, а на-
да је главни састојак оптимизма.
Праштање – Најлакши начин да 

опростимо и кренемо даље јесте да 
кажемо себи да прошлост мора да 
остане у прошлости. Можда и особа 
која вас је некада повредила данас 
размишља на исти начин, да би радо 
избрисала прошлост. Укратко, поми-
рите се са својом прошлошћу како не 
бисте упропастили садашњи трену-
так.
Претварање зависти и љубо-

море у покретачку енергију – Ка-
да завидимо другима тада само по-
вређујемо себе. Помирите се са тим 

да је неко други бољи у нечему од 
вас. Каналишите енергију у изградњу 
приватног и професионалног света. 
Нека вам туђи успех буде пример ка-
ко да и сами постанете успешни.

Више смеха, мање мрштења – 
Када се смејемо стварамо срећно, 
стимулативно окружење које привла-
чи друге. Са друге стране, мрштећи се, 
терамо људе од себе. Срећа, чак и у 

малим дозама, доводи до отпуштања 
серотонина, хормона среће и чак и 
најтеже дане чини лакше савладивим.
Вежбе, здрава исхрана и вита-

мин Д – Свима нам је потребно веж-
бање и сунчева светлост, барем 15 
минута дневно. Ако нема природне 
светлости, посаветујте се са лекаром 
о суплементима на бази витамина Д. 
Размислите о уравнотеженој исхра-
ни са што више воћа и поврћа. Када 
сте током дана гладни, једите ко-
штуњаво воће. Енергија коју добија-
мо вежбањем, здрава исхрана и из-
ложеност светлости чине да будемо 
фокусирани и утичу на природно по-
зитивно понашање.
Позитивно размишљање о бу-

дућности – Мислите како ће будућ-
ност бити сјајна, чак иако вас данас 
чека неки тежак догађај. На пример, 
студент који данас или сутра треба 
да изађе на неки компликован испит, 
треба да замишља своју будућност у 
којој већ има диплому. Напоран рад 
увек доноси резултате.
Не окривљујте друге – Лако је 

кривити друге за све што нас је снаш-
ло у животу. Окривљујемо економију, 
политичаре, шефове… Једном када 
заиста прихватите да ви контролише-
те ко сте и шта сте, схватићете да оп-
тимизам и успех долазе природно.
Прошлост није „пројекат” за 

будућност – Не враћајте се много у 
прошлост да бисте појаснили себи 
оно што је испред вас. Напротив, бу-
дите свесни тога да су разне препре-
ке иза вас и да је пут ка будућности 
широк и слободан. 

Решење за оне који мисле негативно

Водич за заразни оптимизам
Доказано је да оптимисти, у поређењу са људима 
који у свему виде проблем, имају здравије срце, да 

се боље боре против стреса,
да ређе добијају мождани удар

В идовитији кажу да понекад, о 
поноћи, сени Уроша Несторо-
вића посећују ишчезле тргове и 

улице Табана. Навраћа у њих јер воли 
старине које се, слично њему, одавно 
преселише на ону страну живота.

А веле и то да господин Несторо-
вић, мада ретко и посве неочекивано, 
када је мало расположенији, ипак по 
коју прозбори. Међутим, његово гос-
подство не упушта се са било ким у 
разговор. Ова изузетна част припала 
је честњејшем Јовану Игњатовићу, 
негдашњем сенатору будимске сло-
бодне краљевске вароши и стареши-
ни Магистрата.

Будимска црква. Шта рећи о ономе 
чега више нема? Да ли је вредно по-
мена оно што је позобала људска 
злоба и бољшевичка мржња исказана 
у част 70. рођендана Јосифа Виса-
ријоновича Стаљина, 1949. године.

Овде, мој незнани пријатељу, где се 
данас спуштају возила са Елизабети-
ног моста у правцу Табана, подизала 
се негда наша Саборна црква о којој 
још једино сведоче „словеса (…) сло-
жена на табли бакарној и положена 
у фундамент церковни”. То је једино 
што остаде од нашега храма. Као све-
дочанство и као путоказ нама, дале-
ким потомцима: „Во имја Свјатија 
живоначалнија Тројици, Отца и Сина 
и Свјатаго Духа, создасја изнова сеј 
светиј храм свјатаго великомучени-
ка Димитрија јеже прежде бивши 
создат в љето 1697. при Леополде це-

сарје римском и при Арсенији Чер-
нојевиче патријарсе закона греческа-
го и њеже паки на ово созда сеј светиј 
храм при державе јеја краљевскаго 
величества Марији Терезији и при 
нашем патријарсе Арсенији четвер-
том. При епископе епархијалном Ва-
силији Димитријевиче. При отцу 
протопопе Несторе Живановиче с 
прочими свјашченици здешни и при 
поглаварје бирове Петре Димиче ку-
пнос таначници и с прочими ктито-
ри православними христијани жи-
тељи будимскија краљевскија варо-
ши Табани в љето 1742. маја 8-ог”.

Негдашња будимска српска црква 
упамтила је и крунисане главе. О то-

ме извештава историчар Гаврило Вит-
ковић: „Месеца октобра 1814. дошли 
у Будим руски цар Александар I, 
аустријски цар Франц I и Вилхелм III 
краљ пруски. Сва три владаоца дођо-
ше са Палатином Јосифом у будимс-
ку православну цркву. Јовану Витко-
вићу као пароху јавише два сахата 
раније за долазак владалаца. Али се 
Јован Витковић ипак и за тако крат-
ко време спремио, да те високе госте 
достојно дочека и поздрави. У 10 и по 
часова дођоше владаоци у цркву, 
која је дупком била пуна љубопит-
ним светом разне вере и народности. 
С владаоцима дођоше министри и 
многи великаши. После молитава за 

здравље владалаца, млади парох Јо-
ван Витковић латинском беседом 
поздрави крунисане главе (…). Затим 
је словенском беседом посебице поз-
дравио императора руског. (…) Нај-
после поздрави немачком беседом 
краља Вилхелма III”.

Један од писаних извора о некада-
шњем будимском храму јесте и уго-
вор који је склопљен са сликаром Ак-
сентијем Теодоровићем: „Квита. 
Сверху 1500 ф у сребрној монети, и 
словами једну хиљаду и пет стоти-
на форинти којих са низу подписа-
ниј на контракте молераја и зла-
тења цркве будимске храма Со-
шествија Свјатаго Духа из руке гос-
подара Јоана Кнежевића и господара 
Михаила Пуље црковнеме тутором 
исправно примио јесам со сим свидје-
телтадло у Будиму 26. августа по 
наше 1881. Аксентије Теодоровић, 
живописац Н. Садски”.

Пожутели листови говоре нам и о 
томе да је чувени сликар Теодор 
Илић Чешљар 24. јуна 1774. потписао 
уговор са таначом и црквеном општи-
ном у Будиму о осликавању торња 
нашег саборног храма у Табану. Он је 
том приликом дао гаранцију да ће 
посао ревносно обавити и да нико 
неће успети да пронађе било какву 
грешку или омашку.

Запис о будимској цркви оставио 
је и руски калуђер Василиј Григоро-
вич Барски у делу „Путешествије ка 
светим местима”. Он је у Табану бо-
равио између 2. и 25. маја 1724. кад је 
имао свега двадесет и две године.

Драгомир Дујмов

Шапат старог Будима (22)

Негдашња Саборна црква
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Chronicles), која ће се емитовати на 
телевизијском каналу „Картун Нет-
ворк” (Cartoon Network).

Изградња овог модела трајала је 
четири месеца. Учествовала су 32 
градитеља који имају титулу Мастер. 
Свемирски брод је довољно велики 
да у њу могу да уђу деца и да се сли-

кају. Реплика производи и звучне 
ефекте, као што су стартовање бро-
да или звуке које производи Арту- 
Диту.

Други мега подухват Лего компа-
није склопљен је са преко 600.000 
Лего коцкица и стациониран је у Лон-
дону.

Последњих година када су све из-
раженији захтеви јавности да се по-
већа еколошка свест и заштити при-
рода, Лего је за подршку овим напо-
рима током протеклих нового-
дишњих празника одушевио све про-
лазнике лондонске станице Ст. Пан-
крас. Лего тим склопио је празничну 

јелку и на томе је радио два месеца. 
Јелка је имала више од хиљаду укра-
са и 172 гране, а била је осветљена 
стандардним ЛЕД лампицама.

Оно што је првобитно било за-
мишљено као разонода и дечја машта, 
расте, развија се и прераста игру. Дете 
које се до јуче играло на тепиху у 

својој соби, данас гради и ствара свој 
град у реалном времену и простору.

Данска дизајнерска фирма БИГ 
ових дана је представила свој проје-
кат које је остварење сна сваког де-
тета. Од 2014, па до краја 2016. годи-
не планира се изградња зграде од 
7600 квадратних метара у месту Би-

лунд, у Данској где је компанија Лего
настала. Ово здање је замишљено та-
ко да представи све чари Лего света. 
Вртовима на крововима, продавница-
ма, кафеима и јавним трговима, Лего
град ће приказивати прошлост, са-
даш њост и будућност Лего идеје.

Катарина и Ренато

ЗАНИМЉИВОСТИ

Лего пројекти
Лего коцке су готово пола века не-

изоставни део детињства и одрас-
тања малишана. Дешава се међутим, 
да оне остану трајна пасија или ко-
лекционарска страст код старијих. 
Веома погодне да код деце развијају 
моторику, машту и креативност, Лего
коцке одавно су незаобилазни део 
инвентара у вртићима и школама. Де-
те или човек помоћу њих може да из-
гради, односно састави све што зами-
сли. Све европске земље, а и многе 
ван старог континента, имају свој 
клуб обожавалаца Лего коцкица.

Недавно је на Тајмс Скверу (Times 
Square) у Њујорку Лего компанија 
представила свој џиновски пројекат – 
реплику свемирског брода из једног 
од филмова из серијала „Ратови звез-
да” (Star Wars – x-wing starfi ghter). 
Свемирски брод је направљен у пуној 
величини искључиво од Лего коцкица. 
Употребљено је тачно 5.335.200 кома-
да.

Ради се о свемирском броду Лука 
Скајвокера (Luc Skaywalker), који он 
користи у борби против Дарт Ведера 
(Darth Vader) и његове Звезде смрти.

Реплика тежи безмало 20 тона и 
урађена је тако да у њој седи и Aрту-
Диту (R2-D2) у пуној величини. Читав 
догађај осмишљен је за потребе про-
моције новог Лего пројекта и нове те-
левизијске анимиране серије под на-
зивом „Јода Хроникалс” (The Yoda 

Живот је бајка – Волт Дизни

Човек који је чаробни свет претварао у стварност
Т ворац најпознатијих цртаних ју-

нака рођен је 5. децембра 1901. 
године у кући на авенији Трип у 

Чикагу, као четврто дете Елајаса Диз-
нија, сточара и воћара из Мисурија, 
где се породица и преселила кад је 
Волту било пет година. Очева поро-
дица била је ирско-канад-
ског порекла. Госпођа 
Дизни звала се Флора Кол 
и њени преци су се у САД 
доселили из Немачке. 
Волт, који је добио име по 
породичном свештенику 
Волту Пару, имао је троји-
цу старије браће – Роја 
Оливера, Херберта и Реј-
монда – као и млађу сес-
тру, Рут Флору. Породица 
се потом још једном пре-
селила – у Канзас – кад је 
Волт напунио десет годи-
на, да би се поново врати-
ли у Чикаго где је дечак 
похађао средњу школу.

Чини се да у породици 
нико није посебно об-
раћао пажњу на Волтову 
обдареност за сликање. 
Дизнијеви су настојали да 
своју децу васпитају да 
буду вредна и што пре 
почну да зарађују за жи-
вот. Стога је Волт, по соп-
ственој жељи, уписао ве-
черњу школу при чикашкој 
Академији лепих умет-

ности и определио се за 
цртање стрипова. Његов 
први учитељ био је позна-
ти новински цртач стрипо-
ва и карикатуриста Лирој 
Госет. Кад је завршио шко-
лу, Волт се запослио као 
ноћни чувар, затим прода-
вац на железници и пош-
тар. Будући да је препра-
вио крштеницу, пред крај 
Првог светског рата при-
кључио се америчком 
огранку Црвеног крста у 
Француској где је био во-
зач, не учествујући у бор-
бама.

По повратку у САД, уз 
помоћ брата Роја Оливера, 
запослио се као илустра-
тор у Канзас Ситију. Ту је 
стекао пријатеља и с њим 
основао предузеће „Ај-
веркс и Дизни, комер-
цијални уметници”. Врло 
брзо позвали су га из кан-
заске филмске компаније 
да ради за њих. Прихватио 
је посао, али под једним 

условом: да поведе и Ајверкса са со-
бом. Није прошло много, а жустри и 
вредни Волт основао је још једно 
филмско предузеће „Laugh O-Gram 
Films” које је почело да прави цртане 
филмове чија је главна јунакиња би-
ла Алиса, из Керолове „Алисе у 
Земљи чуда”. Кад је 1923. године то 
предузеће пропало, Волт се преселио 
у Лос Анђелес. Уз значајну подршку 
ујака Роберта и брата Роја, основао је 
студио коме је дао име „Disney 
Brothers Studio”. Нешто касније 
назвао га је другачије: „Walt Disney 
Studio”. Наставио је да производи 
фил мове о Алисиним догодовштина-
ма. А онда је, после траљавих посло-
ва, најзад дошао успех, филм за ком-
панију „Univerzal – Oswald, Lucky 
Rabbit”. Кад се с директорима „Јуни-
верзала” договорио око ауторских 
права, могао је мирно да се баци на 
посао и најзад створи нешто по свом 
укусу. Био је то лик Микија Мауса. 
Међу многим краткометражним и 
дугометражним филмовима направ-
љеним под Волтовим вођством из-
двајају се „Снежана и седам патуља-
ка” (1937), „Пинокио” (1940) „Фанта-
зија” (1941) и „Бамби” (1942). Године 
1955. створио је у Калифорнији први 
Дизниленд, парк који је оживео јуна-
ке његових филмова. Награђен је ор-
деном Лиге народа за свој велики 
уметнички допринос 1935. године, као 
и Председничком медаљом за слобо-
ду. 

Волт Дизни је пред крај живота тврдио да слава 
није никакво преимућство, олакшање, па ни срећа у 
животу. Био је задовољан што је уз помоћ својих 
цртаних јунака и филмова направио неку врсту 

чаробног царства – Дизниленд
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Александар ЧОТРИЋ

МАСКИРАЊЕ

Б анда криминалаца планирала је 
пљачку транспорта који је прево-
зио новац из једне банке. Чланови 

клана разматрали су на скровитом мес-
ту сваку појединост значајну за успех 
акције – информације инсајдера из 
банке, време у које ће проћи конвој, 
трасу којом ће се кретати блиндирана 
возила, како је транспорт обезбеђен. 
Посебно су разматрали које ће наору-
жање, аутомобиле и мобилне телефоне 
да користе у овом нападу.

– Ако ово успешно изведемо, нас пе-
торица делимо новац на једнаке делове 
и наредне три године живећемо као ца-
реви – уверавао је шеф ганга, са надим-
ком Фукса, своје пајташе.

– А како ћемо да се маскирамо? – пи-
тао је Шмрки, најмлађи припадник групе.

– Теби маска не треба! Кад те људи 
виде тако ружног, нико не би веровао 
да ти је то природни изглед. Него, шалу 
на страну, видиш, то је важно питање – 
дао му је шеф за право.

– О томе морамо добро да размислимо. Сада је 
скоро цео град покривен камерама. Снима се бан-
ка и све око ње, а снимају се и раскрснице, мосто-
ви, улази у зграде. Снимају нас као да смо у рија-
лити програму, или, не дај Боже, у скупштини.

– Ја сам за то да идемо у црним оделима и са 
капуљачама преко глава – предложио је гангстер 
којег су звали Бимбо.

– Црни Бимбо, јес’, па да будемо сумњиви и пре 
него што се приближимо банци – одбио је Фукса 
овај предлог.

– Тебра, а ш’а мислиш да ставимо чарапе на гла-
ве?! – упитао је шефа члан клана познат као Дебе-

ли.
– А где да ти нађемо толику чарапу?! 

Види, колика ти је глава, к’о буре је! – 
одбрусио је шеф.

– А како вам се чини идеја да се мас-
кирамо као навијачи? – упитао је Шмр-
ки и додао – да ставимо капе и шалове!

– У акцију крећемо пре подне. Која 
се утакмица тада игра? Па чим изађемо 
из кола, свима ћемо да будемо сумњи-
ви и сви ће да нас загледају – Фукса је 
одбацио и ову идеју.

– Људи, сад сам смислио нешто ге-
нијално – коначно је и Фукса дао пред-
лог. – Маскираћемо се у попове и Бог 
да нас види!

– Није страшно за Бога, него тако ће 
да нас виде и људи! – Бимба није био 
одушевљен предлогом.

– Јесте, видеће нас, али у томе и 
јесте поента. Видиш да попови прете, 
силују, отимају, богате се… Брате, они у 
црним мантијама заштићени су к’о бели 
медведи! Не може им нико ништа! Ни 
полиција, ни судови, ни Господ Бог! Да-
кле, с Божјом помоћи, идемо у акцију 
маскирани к’о попови, и ко нам шта мо-
же?! 

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ЈУЛ 2013.

06. 07. Бденије у 18.00 ч.
07. 07. Св. Литургија у 10.00 ч. (Ивањдан)

11. 07. Вечерње у 18.00 ч.
12. 07. Св. Литургија у 10.00 ч. (Петровдан)

20. 07. Бденије у 18.00 ч.
21. 07. Св. Литургија у 10.00 ч.
28. 07. Св. Литургија у 10.00 ч.

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

Погодности за школовање у матици

СТИПЕНДИЈЕ СРБИМА ИЗ РЕГИОНА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

објавило је конкурс за доделу стипендија за школску 
2013/2014. годину, у оквиру пројекта „Србија за Србе из 
региона”. Рок за пријављивање је 10. јул, а позиву могу да 
се одазову припадници српске националне заједнице из 
држава у региону, старости од 18 до 35 година.

На предлог Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, у складу са Стратегијом очувања и ја-
чања односа матичне државе и дијаспоре као и матичне 
државе и Срба у региону, Влада Републике Србије је за 
наредну школску 2013/2014. наставила са реализацијом 
пројекта „Србија за Србе из региона” којим се обезбеђују 
стипендије за младе припаднике српске националне 
заједнице из држава у региону.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата при-
премну годину учења српског језика (осим за кандидате 
из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске) и по-
хађање основних, мастер или докторских студија на фа-
култетима Универзитета у Београду.

Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Зако-
ном о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се 
припадници српског народа који живе у Словенији, Хр-
ватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији, Ру-
мунији, Албанији и Мађарској.

Достављање потребних докумената за кандидате вр-
шиће се преко дипломатско-конзуларних представ-
ништава Републике Србије у државама у којима живе. 
Селекцију и рангирање кандидата врши Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја.

Студенти могу да доставе своје пријаве до 10. јула 
2013. године, а детаље и услове конкурса сви заинтересо-
вани могу пронаћи на сајту Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије.

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 преузе-
ти 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

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 
језицима. Радови се примају до 15. септембра 2013. годи-
не, а треба 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-
маила.

Откуцани или одштампани радови потписују се 
шифром, а решење шифре са личним подацима, адресом, 
бројем телефона и имејл адресом аутора/ке шаље се у 
посебном коверту који се прилаже уз радове. Очекује се 
да стигне највише до 5 песама, 3 приче и 3 есеја. Дужина 
појединачне приче или есеја не може да прелази 20.000 
карактера. Рукописи се шаљу у три примерка и не враћају 
се ауторима.

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 „Улаз-
нице” 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

Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399
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Ч ланови парламента Мађарске, 
Србије, Хрватске и Турске од-
мерили су снаге на травнатом 

терену, на традиционалном фудбал-
ском турниру који је у Будимпешти 
организовао Парламент Мађарске. 
Домаћин турнира био је стадион 
„Пушкаш” и то његов највећи фудбал-
ски терен, који је иначе резервисан 
искључиво за сусрете професионал-
них тимова.

Имајући у виду тропску темпера-
туру која је те суботе владала у 
Мађарској и велику површину коју је 
требало претрчавати, парламента-
рцима није било ни мало лако да до-
кажу своје фудбалско умеће, а да их 
истовремено физичка кондиција не 
изда свих 90 минута, колико су мече-
ви трајали. Посебно изненађење било 
је појављивање председника мађар-
ског Парламента Ласла Кевера у дре-
су домаће екипе.

Иако је првобитно било пред-
виђено да шампионат буде такми-
чарског карактера, организатори су 
од те намере одустали због приме-
даба на састав хрватске екипе које 
је имао турски тим. Наиме, испоста-

вило се да је у екипи која је допуто-
вала из Загреба било само четворо 
заступника у Хрватском сабору, 
што није било у складу са крите-
ријумима за учешће на турниру. По-
сле одбијања Турака да из тог раз-
лога играју финалну утакмицу са 
Хрватима, одлучено је се све одиг-
ране утакмице третирају као прија-
тељске.

Екипа Народне скупштине Србије, 
која је у Будимпешту допутовала у 
четрнаесточланом саставу, показала 
се као уигран тим, иако кажу да нису 
имали много прилике за тренирање и 
развијање сопствене стратегије. Сти-
цајем различитих околности нису ус-
пели да се домогну незваничне титу-
ле најуспешнијег тима на турниру, 
али нису незадовољни ни трећом 
позицијом, с обзиром да су у Мађар-
ску допутовали с првенственим 
циљем да се упознају и друже са 
својим колегама из парламената ос-
тале три земље учеснице.

Д. Ј.

У Будимпешти су се крајем јуна састали 
парламентарци из четири земље, али овога пута не 

у конференцијским дворанама,
већ на фудбалском терену

Парламентарци на спортском турниру у Будимпешти

Народни посланици као фудбалске звезде

У Медини је овогодишње славље 
месних Срба и њихових гостију 
својим присуством увеличао и 

епископ будимски Господин Лукијан, 
који је уз саслужење свештенства 
служио свету архијерејску литургију. 
Појао је Хор Јавор из Сентандреје, а 
литургијском слављу су, поред Ме-
динчана, присуствовали и верници из 
Калаза, Пантелије, Сексарда као и 

чланови културно-уметничког друш-
тва из Владимировца, код Шапца. До-
шли су и потомци оптаната, који су се 
давно иселили из Медине.

Славску беседу одржао је прото-
намесник Зоран Остојић, парох бу-
димпештански и администратор ме-
динске парохије, а прослава је наста-
вљена литијом. По завршетку свете 
архијерејске литугије уследио је 
славски ручак. Мединчани су се и 
овом приликом показали као веома 
гостољубиви домаћини.

Вечерње је служено у присуству 
знатно већег броја мештана и њихо-
вих гостију. У порти светиње обавље-
но је резање славског колача и благо-
сиљање кољива, а кумовали су члано-
ви породице Сокић предвођени 
Алексом и Наталијом.

Духовску храмовну славу су 
својим наступом улепшали чланови 
Културно уметничког друштва „Све-
ти Сава” из Тења у Хрватској, фол-
клорни ансамбл из Владимировца у 
Србији и домаћи Оркестар „Село”.

Србима у Мохачу су се у праз-
новању заштитника тамошње српс-
ке светиње придружили и сународ-
ници како из мађарског, тако и хр-
ватског дела Барање, а дошли су и 
Срби из Сантова у Бачкој. У окиће-
ној цркви свету литургију служили 
су јереј Јован Бибић – парох санто-
вачки и администратор мохачке 
парохије, јереј Милан Ерић – парох 
печујски и ђакон Андраш Штријк, а 
уследили су и остали празнични 
обреди. Славском беседом присут-

нима се обратио јереј Јован Бибић, 
а затим је приређен и ручак за гос-
те.

Обележавање Духова настављено 
је вечерњем, на којем је обављено 
свечано резање славског колача и 
благосиљање кољива, уз кумство Ра-
дојке Тадић-Јонаш.

У порти светиње се, потом, заигра-
ло и запевало. За добро расположење 
присутних побринуло се Културно 
уметничко друштво „Стеван Вла-
дислав Каћански” из Србобрана. Са 

фолклористима је допутовао и Зоран 
Младеновић, председник Општине 
Србобран, који се и обратио Мохача-
нима.

Гости и домаћини су ћаскали и 
веселили се, па је пријатна славска 
атмосфера потрајала до ситних са-
ти. Музичари се нису уморили, јер 
су после гостију из Србије свирали 
чланови Оркестра Јожефа Ковача 
Вершендија, а са њима и млади Мо-
хачани.

П. М.

Мединчани и Мохачани прославили Духове

Сабори Срба из три државе
На територији Будимске епархије, празник Духове 
као заштитника својих храмова обележавају Срби у 
Медини и Мохачу. Прославама у овим насељима, 
које су одржане 23. јуна, присуствовао је велики 

број гостију из нашег региона

Медина Мохач
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