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АКТУЕЛНО Сусрет српских лидера из региона

Јединствени у тежњи да оснаже везе са матицом
У чесници, који су у Будимпешту 

допутовали на позив Самоупра-
ве Срба у Мађарској су првог 

дана скупа имали неформални су-
срет са генералним директором Ер-
сте банке за Мађарску Радованом Је-
лашићем, а главни део конференције 
одржан је у палати „Дом Мађара” у 
Будиму.

У име матичне земље присутнима 
се обратио Раде Дробац, амбасадор 
Србије у Будимпешти, који је изнео 
мишљење да је Управа за дијаспору и 
Србе у региону у садашњим околно-
стима најбоље решење за ову област 
и уједно изразио наду да ће то тело 
ускоро добити руководство.

– Нисам сигуран да је у Србији би-
ло ко против свог народа било где, 
али су у нашој земљи околности врло 
тешке, и то треба имати у виду. Ми-
слим да би било добро да се на овом 
скупу дефинишу кључне тачке које 
су од веће важности, како се енерги-
ја не би расплинула на маргинална 
питања. Политика се дефинише на 
основу притисака из базе, па тако и 
Срби у региону имају право да се бо-
ре за унапређење свог положаја. Ма-
ђарска је спремна да своју национал-
ну политику остварује и по цену су-
коба са другим државама, али се Ср-
бија тренутно налази у потпуно дру-
гој позицији – рекао је амбасадор 
Дробац.

У име организатора, скуп су по-
здравили Вера Пејић-Сутор, председ-
ница Самоуправе Срба у Мађарској и 
Љубомир Алексов, српски посланик 
у Мађарском парламенту, који је био 
и модератор заседања.

О мађарској националној политици 
и бризи коју Влада у Будимпешти во-
ди о својим сународницима у регио-
ну, говорио је Арпад Потапи, држав-
ни секретар у Влади Мађарске, који 
је укратко представио и начине на ко-
је матична држава комуницира и са-

рађује са Мађарима настањеним у 
региону.

Гост из Београда Симон Ђуретић 
је, у својству експерта за национал-
ну политику и мањине, изнео иску-
ства из свог дугогодишњег рада у 
Министарству за дијаспору и Србе у 
региону, односно установама које су 
се раније бавиле овом проблемати-
ком.

– Србија је држава која има најви-
ше припадника свог народа у регио-
ну, где живи око 2.250.000 Срба. Ср-
бија је дуго имала проблем да раз-
двоји Србе у региону и оне у дијаспо-
ри. Срби у региону су аутохтони на-
род у државама у којима живе и по-
литика Србије према њима мора бити 
другачија, односно стратешка. Таква 
политика није до данас заживела – 
оценио је Ђуретић.

Он је навео да су подаци са пописа 
становништва у многим земљама не-
тачни и као негативан пример навео 
Македонију.

– У Македонији се иде на то да 
укупан број Срба не може да пређе 
два процента, иако их, према проце-
нама Србије, има много више. Према 

подацима македонског МУП-а, Срба 
има двоструко више у односу на по-
датак са званичног пописа. У Црној 
Гори живи око 50 одсто Срба, а према 
попису их има свега 176.000. Сваких 
десет година број Срба опада у свим 
државама, а број припадника нацио-
налних мањина у Србији се не смању-
је. Нетачност бројки проузрокује по-
горшање положаја српског народа у 
земљама региона. У Црној Гори су Ср-
би избачени из Устава, немају решен 
статус, образовања на српском јези-
ку нема, а СПЦ се дискриминише и 
прогања. Српски писци су избачени из 
школских програма, а влада тежи 
стварању „јединствене цркве”, што је 
јавно обелоданила. Српски се не учи 
чак ни на курсевима, као у Албанији. 
Што се Албаније тиче, Срби нису до-
били прилику да се изјасне, нити су 
пописивачи навели колико их има, јер 
су приликом пописа сврстани у гру-
пацију „остали” – истакао је Симон 
Ђуретић.

Навео је, такође, поражавајући по-
датак да је 1925. године у Скадру по-
стојала српска средња школа „Оби-
лић” и неколико основних школа. Да-

нас у тој земљи нема ниједне наше 
школе, а имена Срба су албанизована.

– Зар је толико тешко именовати 
руководство Управе за дијаспору и 
од ње учинити место на чија врата би 
могли да покуцају Срби који живе из-
ван матице? – упитао је Ђуретић и 
констатовао да је штета што је ниво 
односа са дијаспором са ранга мини-
старства, преко канцеларије, сведен 
на управу при МСП-у. Као позитиван 
пример бриге за сународнике ван 
граница, навео је пример Мађарске и 
позвао власти у Београду да следе 
тај пример, одлучнијим залагањем за 
права Срба у региону.

У дискусији која је уследила, 
представници Срба из Црне Горе, Ал-
баније, Македоније, Румуније, Ма-
ђарске, Хрватске и Босне и Херцего-
вине, говорили су о актуелним про-
блемима у својим срединама и ука-
зали на које би начине Србија могла 
да допринесе решавању њихових те-
шкоћа, односно унапређењу тренут-
ног положаја. О актуелним пробле-
мима Срба у Мађарској говорили су 
Љубомир Алексов и Пера Ластић.

Да су запажања Симона Ђуретића 
везана за Црну Гору утемељена, по-
тврдио је Момчило Вуксановић, 
председник Српског националног ве-
ћа Црне Горе. Према његовим речима, 
Срби у овом тренутку немају чак ни 
мањински статус, јер не могу да ко-
ристе права ни већинског, ни мањин-
ских народа. Он је ту тврдњу поткре-
пио низом примера из свих области 
друштвеног живота, почевши од по-
литичког представљања, преко обра-
зовања и медија, па до непоштовања 
верских осећања Срба у тој земљи. 
Однос државних функционера Срби-
је према сународницима у Црној Го-
ри, он је оценио као недопустив, па и 
штетан за тамошњу српску заједницу. 
Резултат те небриге је стално смањи-
вање броја Срба. Многи од њих су 
принуђени да скривају свој иденти-
тет, јер у Црној Гори они који се изја-
сне као Срби немају перспективу у 
друштву.

Александар Милошевић, председ-
ник Српског националног већа Загре-
ба, изнео је податке који указују на 
то да је повратак Срба у Хрватску 
практично блокиран, због непостоја-
ња политичке воље хрватске државе 
да им омогући суштинске услове за 
повратак.

У Будимпешти и Сентандреји одржана је тродневна 
конференција представника Срба из седам земаља 

нашег региона, са циљем размене искустава о 
положају наших сународника у државама у којима 
живе и изналажења могућности за тешњу сарадњу 

са званичним Београдом

СЛЕДЕЋИ СУСРЕТ 
У ПОДГОРИЦИ

Момчило Вуксановић, председ-
ник Српског националног савета 
Црне Горе, најавио је да ће се ње-
гова организација прихватити уло-
ге домаћина следећег скупа срп-
ских лидера из региона, који је за-
казан за новембар ове године.

– Положај српског народа у по-
јединим државама региона мора 
се побољшати и са тиме ћемо упо-
знати нашу матицу, која мора да 
води бригу о својим сународници-
ма у региону исто онолико колико 
води рачуна о мањинским народи-
ма у Србији – изјавио је Вуксано-
вић.

До следећег скупа у Подгори-
ци, Самоуправа Срба у Мађарској 
ће бити координатор припрема, 
заједно са братском српском ор-
ганизацијом у Црној Гори. Према 
мишљењу Љубомира Алексова, у 
Подгорици ће доћи до још тешњег 
повезивања представника српског 
народа, које ће се испољити и у 
комуникацији са матицом, што је 
и био циљ тродневне конференци-
је одржане у Будимпешти.



Будимпешта, 2. јул 2015. 3

АКТУЕЛНО

– Срба нема у полицији, државној 
управи, на руководећим местима, а 
доживљавају дискриминацију и при 
запошљавању. У Хрватској ни данас 
нема српских мањинских школа, као 
што је то случај са другим мањина-
ма, а српски писци су избачени из на-
ставног програма, па се чак и неки од 
њих преузимају и именују као хрват-
ски аутори. Још није остварено право 
двојезичних, латинично-ћириличних 
јавних натписа, а није враћен ни вели-
ки део имовине Српској православној 
цркви.

Срби у Хрватској имају сада боље 
односе са државом него са дру-
штвом. Оно што држава прокламује, 
оспорава се од стране бројних дру-
штвених сегмената и хрватско дру-
штво данас подсећа на оно с почетка 
деведесетих година, јер нагло јача 
католички конзерватизам. Значајно 
јача говор мржње, и то не само у 
маргиналним, већ и у највећим јав-
ним медијима – нагласио је Милоше-
вић.

Учесници у дискусији били су са-
гласни када је реч о апелима да их 
Београд чвршће подржи да очувају 
свој идентитет и унапреде статус. Ни-
је реч о материјалној помоћи, већ пре 
свега о политичкој и моралној подр-
шци, коју очекују од матичне земље. 
Учесници конференције су упутили 
апел Влади Србије да постојећу 
Управу за сарадњу са дијаспором и 
Србе у региону што пре учини функ-
ционалном, именовањем руковод-
ства и јасног програма рада, како би 
отпочело решавање проблема који су 
нагомилани после престанка рада 
Канцеларије за дијаспору, односно 
ранијег министарства.

Трећи дан конференције учесници 
су почели посетом Светогеоргијев-
ском храму у Будимпешти где их је, 
уз срдачну добродошлицу, са истори-
јатом цркве упознао протонамесник, 
парох Зоран Остојић.

Након краћег задржавања и прије-
ма, учесници конференције су наста-
вили пут за Сентандреју и седиште 
Будимске епархије. У Саборном хра-
му госте је у пратњи свештенства по-
здравио епископ будимски Лукијан, 
који је изразио задовољство што мо-
же да поздрави представнике срп-
ских организација. Говорећи о исто-
ријату Срба у Угарској, владика је на-
гласио да су Срби урадили оно што 
су тада сматрали да је најбитније, а 
то је да подигну светиње у којима ће 
моћи да се окупљају и у којима ће 
моћи да славе Бога на свом језику, и 
тако чувају своју прадедовску веру.

– Искушења су велика, међутим, 
вера је она која ће нас сачувати – по-
ручио је епископ будимски, који је 
подсетио и на педесетогодишњу без-
божност – комунизам. Он је упозорио 
да се морају учинити многи напори 
„како се наша грана не би осушила!”

– Ви сте наша снага, наша памет, 
духовна и материјална снага. Имате 
снаге, имате мудрост и оно што је 
најважније – љубав према свему ово-
ме – подвукао је владика Лукијан.

Са историјатом Саборне цркве, а 
потом и Музеја Будимске епархије 

госте је упознао кустос Коста Вуко-
вић, у чијем друштву су потом оби-
шли Сентандреју.

Учесници конференције сложили 
су се да у име учесника конференци-
је, завршну декларацију потпише 
председавајући Љубомир Алексов, 
као један од главних иницијатора бу-
димпештанског саветовања „Србија и 
Срби – матица и регион”.

На крају скупа, Симон Ђуретић, у 
својству експерта за националну по-
литику и мањине, рекао је да су срп-
ске организације у региону дошле до 
заједничког става да треба да се на-
ђу и размене искуства.

– То је учињено овде у Будимпе-
шти с обзиром на организованост Са-
моуправе Срба у Мађарској. Мађар-
ска, као држава домаћин, показала 
је како се мисли, ради и чува нацио-
нални идентитет. Мађарска је добар 
пример како би требало друге држа-
ве, поготово ми у Србији, штитимо 
национални интерес и културу нашег 
народа. Српске организације су до-
шле до заједничког става да заједно 
наступају према држави Србији и Ре-
публици Српској, и да заједничким 
снагама покушају да се изборе за на-
ционални идентитет – рекао је Ђуре-
тић.

Он је подсетио на чињеницу да је 
све више дискриминације према срп-
ском народу у региону и нагласио:

– Време претиче проблеме, па је 
потреба решавања проблема све ур-
гентнија.

Генерални секретар Српског на-
родног вијећа из Хрватске Саша Ми-
лошевић, координатор на овом скупу, 
нагласио је да се убудуће ваља ре-
довно и чешће састајати, истакао је 
потребу међусобног информисања и 
оснивања неке врсте координационог 
тела, које би усмеравало активности 
Срба у региону, као својеврсни глас 
који би био упућен према Републици 
Србији.

– Надамо се да ће ускоро доста 
добрих резултата проистећи из ове 

наше иницијативе – рекао је Мило-
шевић.

(Изјаве осталих представника 
Срба из региона, који су учествовали 
на овом скупу, доносимо у следећем 
броју СНН-а)

Д. Ј. – П. М.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОРУКА БЕОГРАДУ
Тродневна конференција представника Срба из седам земаља нашег 

региона завршена је усвајањем заједничке декларације у којој се упозо-
рава да се број наших сународника у региону константно смањује. У 
свим земљама у окружењу, постоје проблеми у остваривању њихових 
индивидуалних и колективних права, док је истовремено процес асими-
лације Срба далеко присутнији од њихове друштвене интеграције у др-
жавама у којима живе.

Учесници конференције поручују да је из тих разлога свим српским 
организацијама у региону потребна снажнија и системска институцио-
нална подршка Републике Србије.

Уз разумевање за све тешкоће са којима је Србија суочена као држа-
ва, учесници конференције инсистирају да она o својим сународницима 
у региону брине макар у оној мери у којој то чини када је реч о мањин-
ским заједницама у Србији.

У заједнички усвојеном саопштењу, које је потписао домаћин конфе-
ренције Љубомир Алексов, српски посланик у Мађарском парламенту, 
представници Срба из региона позивају српске организације на заједни-
штво, како би био настављен рад на очувању и унапређењу националног 
и културног идентитета Срба. Такође, позивају Владу Републике Србије 
да сачува достојанство и да не подлегне притисцима и неприхватљивим 
захтевима, који би нанели штету интересима српског народа.

У декларацији се каже да је конференција представника Срба из ре-
гиона у сталном заседању, а нове редовне консултације одржаће се у 
Подгорици крајем новембра 2015. године. На следећем редовном заседа-
њу биће достављени извештаји о положају Срба у земљама региона, са 
којима ће бити упознате институције Републике Србије, као и домицил-
них држава и међународних организација.
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Мигранти настављају пут ка Европи

Мађарски зид нас неће зауставити
Најјужнија српска варошица Прешево, од недавно 

је претворена у највећи избеглички центар на свету

Р еке несрећника и страдалника 
из 17 земаља Азије и Африке 
баш у Прешеву се уливају у јед-

ну, која наставља да тече Србијом, 
према северу.

Кроз Прешево су до сада прошле 
хиљаде миграната из Сирије, Ирака, 
Ирана, Авганистана, Пакистана, Бан-
гладеша, Јемена, Сомалије, Еритреје, 
Египта, Судана, Уганде, Гане, Либије, 
Туниса, Алжира и Марока. Пакистан-
ци Емодари (19) и Шакинђа (20) су из 
родног Сен Гота у покрајини Лахор 
пре два месеца родитељима рекли 
довиђења и обећали да ће им се јави-
ти из Француске.

– Kада смо из Грчке ушли у Маке-
донију, сачекали су нас продавци би-
цикала. Учинила нам се занимљивом 
њихова понуда да бициклом прођемо 
до севера и границе са Србијом. Два 
бицикла смо платили по 120 евра и 
кренули – причају у глас ови младићи.

У Прешеву је и породица са 12 чла-
нова из Ирака.

– Овде смо три генерације: мој 
отац, ја и супруга, два сина, две снај-
ке и петоро деце. Путовали смо кроз 

Турску 16 дана, Грчку 13, Македонију 
5. Само ме не питајте колико смо до-
лара потрошили. Чули смо да Мађари 
подижу зид. Kолико смо очајни, пре-
скочићемо га ма колики био – рекао 
је најстарији Ирачанин новинарима. 

Ћирилица у Србији

Одричу се свог писма

П одршка владајућој Српској 
напредној странци (СНС) и да-
ље је изнад 50 одсто, а преко 

прага парламента тренутно само-
стално могу још само три партије. 
Демократама (ДС) је стабилизован 
рејтинг на седам одсто, подршка 
Социјалистичкој партији Србије 
(СПС) је 9,3 процента, а у посланич-
ке клупе би могли и радикали са 6,4 
одсто.

Ово су резултати последњег ис-

Мерење популарности странака

Напредњаци и даље воде
Истраживање показује да самостално 

у Народну скупштину Србије за сада могу да уђу 
само четири странке

П окушајте у данашњој Србији 
да урадите било шта на трагу 
очувања традиције, континуи-

тета, националног јединства и симбо-
лике… од једног дела јавности и оно-
га што себе зове интелектуалном 
елитом (другосрбијанском, додуше) 
доживећете увреде и омаловажава-
ња. Полазећи од истине да је ћирили-
ца као писмо Срба, већинског народа 
у Србији, угрожена, одгурнута на 
маргину, „Вечерњe новости” и „Поли-
тика” изашли су са идејом да их др-
жава ослободи пореза на додату 
вредност (ПДВ), јер од девет дневних 
листова само се „Новости” и „Полити-
ка” штампају на ћирилици.

Е, нећете мајци, повикаше делије 
са грудобрана „либералне Србије” и 
тако добисмо кампању која се, гле 
чуда, заснива на поставци да латини-
цу у Србији ваља бранити од распоја-
саних српских националиста.

Једна крајње рационална идеја 
означена је као удар на равноправ-
ност два писма, напад на латиницу, 
урушавање права мањине, при чему 
нико не објашњава у каквој је то ла-
тиница мањини ако 70 одсто Србије 
користи баш латиницу.

Нажалост, ништа боље није ни у 
Врању, Ужицу, Сомбору, Лозници… 
Латиница је потиснула ћирилицу у 
оквир 70:30. Ћирилица је у Србији ап-
солутно маргинализована, оклевета-
на као симбол назадне, антиевропске 
политике, постала предмет спрдње.

У Србији је – све упућује на ову жа-
лосну чињеницу – још увек на снази 
одлука генералног гувернмана Ау-
стро Угарске из 12. 6. 1916. о забрани 
употребе ћирилице која има да буде 
замењена латиницом. Око двадесет 
одсто становника Србије не поштује 
споменуту одлуку, али из дана у дан 
тај проценат опада. За тридесетак го-
дина ћирилица у Србији моћи ће да се 
види евентуално на двојезичним та-
блама на државним зградама.

И у „Новостима” и у „Политици”, 
ако их тада буде било.

Држава Србија је, истина, донела 
јасне законске механизме који одре-
ђују позицију и употребу национал-
ног писма, ћирилице, али шта то вре-
ди кад се држава не држи сопстве-
них закона; ћирилицу употребљава 
само кад то заиста мора да се чини, 
неретко правећи „пропусте” који се 
исправљају захваљујући упорности 
људи којима није мрско да се бију са 
ветрењачама.

У Србији ниједна од четири при-
ватне телевизије с националном по-
кривеношћу не користи ћирилицу. Ни 
слова. Случајно?

Осамдесет одсто од 25 ТВ-стани-
ца са тзв. регионалном дозволом 
емитовања, уопште не користи ћи-
рилицу. Нико их и не опомиње због 
тога.

Можда нема никакве везе с овом 
причом, можда је случајно, десило 
се, омакло се, али о Косову, прегово-
рима с Приштином, понашању међу-
народне заједнице према проблему, 
животу Срба у том делу отете српске 
покрајине, од свих београдских днев-
них листова континуирано пишу још 
само „Вечерње новости” и „Полити-
ка”. Дакле, они који се штампају на 
ћирилици.

Ратко Дмитровић

У Србији као да је и даље на снази одлука Аустро-
Угарске команде из 1916. године о забрани 

употребе ћирилице и увођењу латинице. Ћирилица 
је маргинализована и оклеветана као симбол 

назадне, антиевропске политике

траживања јавног мњења агенције 
„Фактор плус”. Према овој анкети, за 
СДС Бориса Тадића гласало би 3,2 
одсто грађана, а нешто више добио 
би Љајићев СДПС. Око три одсто би 
имао и ПУПС ако би наступио само-
стално. Двери и Демократска стран-
ка Србије (ДСС) појединачно би оста-
ли испод црте, али би заједно могли 
да уђу у парламент.

– Грађани немају јаку идентифи-
кацију са партијама и зато преовла-
ђују оне странке које се персонализу-
ју кроз лидере које бирачи позитивно 
доживљавају – тумачи ове резултате 
политички аналитичар Дејан Вук 
Станковић. – Раст подршке СРС-у по-
следица је великог присуства Воји-
слава Шешеља у јавности. Демократе 
стоје незнатно боље него на прошлим 
изборима, а Пајтић је успео да стаби-
лизује подршку. Његов највећи изазов 
је тренутно покушај „сиризације” 
партије. Ако то избегне, има добру 
шансу да поврати бираче из средње 
класе.

Упитани да ли одобравају шта го-
воре поједини политичари, 56 одсто 
испитаника је одговорило позитивно 
за премијера Вучића, док је негатив-
них „рецки” било 29 процента.

На питање кога виде као аутен-
тичног представника левице у Срби-
ји, највише испитаника навело је 
Ивицу Дачића (26 одсто) и Милана 
Кркобабића (22). Добар рејтинг ме-
ђу левичарима има и Бранко Ружић, 
кога помиње 20 одсто анкетираних. 
За Борислава Стефановића изјасни-
ло се 14 процента, а за Александра 
Вулина 12. 

ПОЛИТИКА
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сећањаСвечаности у Будимпешти и Сентандреји

Видовдан обележен парастосима и изложбама
О бележавање Видовдана је, као 

и ранијих година, започело у 
храму Светог Ђорђа у Будим-

пешти, где је у оквиру Свете литурги-
је парох Зоран Остојић служио по-
мен кнезу Лазару и осталим косов-
ским јунацима, указавши, такође, и 
на њихов значај у српској историји.

Нешто касније, истога дана, крај 
спомен-обележја деспоту Стефану 
Лазаревићу у Будиму, представници 
српских организација положили су 
венце и одали пошту овом српском 
великашу, затим кнезу Лазару и сви-
ма који су у Косовској бици положи-
ли своје животе за одбрану отаџбине 
од турских завојевача. На косовске 
жртве подсетио је у свом говору Пе-
ра Ластић, директор Српског инсти-
тута.

Организатори ових програма, као и 
оних који су уследили у Сентандреји 
су, према речима Борислава Руса, 
председника Српске самоуправе у 
Будимпешти, били ово представничко 
тело, затим Српска право-
славна црквена општина 
главног града, Српска само-
управа првог кварта Будим-
пеште и Српска народносна 
самоуправа Сентандреје.

У оквиру видовданских 
свечаности у том градићу је, 
после вечерње литургије и 
парастоса у Саборној цркви, 
група Срба из Будимпеште, 
Сентандреје и околних ме-
ста, сишла до Крста Кнеза 
Лазара, крај Дунава, где је 
отац Војислав Галић осве-
штао крст, а затим су венце 
положили Вера Пејић-Сутор, 
председница Самоуправе 
Срба у Мађарској, потпред-
седник Петар Крунић, дирек-
тор Српског института Пера 
Ластић и други секретар Ам-
басаде Србије у Мађарској 
Диогенис Валаванидис.

Поводом Видовдана, у 
згради некадашње сентан-
дрејске Препарандије, отво-
рене су две изложбе у орга-
низацији Музеја Српске пра-

вославне епархије будимске, 
Галерије Матице српске и 
Самоуправе Срба у Мађар-
ској: „Српска уметност у де-
сет слика” из колекције Гале-
рије Матице српске и „Плави 
круг, (с)ликовна обнова” Да-
нила Вуксановића.

Посетиоце је приликом 
отварања поздравио Коста 
Вуковић, кустос епархијског 
музеја, који је истакао ва-
жност сарадње Сентандреје 
и Матице српске, јер је она 
раније омогућавала одржа-
вање веома квалитетних 
изложби и пројеката. Један 
од основних задатака Гале-
рије Матице српске, као на-
ционалне музејске установе, 
јесте представљање и про-
мовисање српске национал-
не уметности, не само у гра-
ницама Србије, већ и шире. 
Изложбом „Српска уметност 
у десет слика” представље-
на је национална уметност 

настала у преиоду од XVIII до XX ве-
ка. Одабрана дела говоре о развоју 
српске уметности тога периода, о 
њеном процесу модернизације и 
укључивању у савремене европске 
уметничке токове, о темама, идејама 
и уметницима. Поред осталих, изло-
жене су слике Катарине Ивановић, 
Паје Јовановића и Саве Шумановића.

Коста Вуковић је говорио и о неко-
лико изложби савремене уметности, 
које је приредио Музеј Епархије бу-
димске:

– Поред потребе да се публици у 
Мађарској презентују и одређена до-
стигнућа савременог српског ликов-
ног стваралаштва, важан мотив у ор-

ганизовању тих изложби у Сентан-
дреји била је и потреба да се српско 
уметничко наслеђе са ових простора 
и кроз савремено стваралаштво акту-
елизује и на тај начин приближи пу-
блици. Изложба Данила Вуксановића, 
коју отварамо, посвећена је управо 
културном наслеђу у Мађарској. 
Изложене композиције чине једну те-
матску целину у сликарском опусу 
Вуксановића и настале су директно 
за ову изложбу под насловом – „Пла-
ви круг, (с)ликовна обнова”.

Вуковић се захвалио и Снежани 
Мишић за изложбу под називом „Срп-
ска уметност у десет слика” из ко-
лекције Галерије Матице српске. За 

реализацију обе изложбе и каталог 
на српском и мађарском језику речи 
захвалности упутио је целом колек-
тиву Галерије Матице српске, а на пр-

вом месту управници Тијани Палко-
вљевић-Бугарски.

Она је у свом говору изразила ра-
дост због присуства у Сентандреји и 
могућности да учествује у култур-
ном животу овог града, који заузима 
важно место на европској културној 
мапи. Госпођа Палковљевић-Бугарски 
је истакла и значај заједничког истра-
живачког рада и сарадње Матице 
српске, Музеја епархије будимске и 
Косте Вуковића, који трају већ много 
година:

– Изложбом „Плави круг, (с)ликов-
на обнова”, желели смо да покажемо 
како наслеђе и традиција могу бити 
инспирација у савременом уметнич-
ком стваралаштву. Аутор ове изло-
жбе, Данило Вуксановић, није само 
сликар, него и виши конзерватор Га-
лерије Матице српске, који брине о 
уметничким делима, која се чувају у 
Сентандреји.

Данило Вуксановић, сликар рођен 
у Сомбору, поносно каже да је овом 
изложбом остварио свој сан и да су 

сви симболи на његовим радовима 
настали из разговора са Костом Ву-
ковићем. После више од десет годи-
на заједничког рада на заштити кул-

турног наслеђа у Мађарској, 
јавила се природна потреба 
да се одређени симболи 
пренесу у савремени медиј 
сликарства. Основни симбо-
ли јесу стубови српске кул-
туре у Мађарској, Арсеније 
Чарнојевић и барокни бе-
седник и проповедник Га-
врил Стефановић Венцло-
вић.

Госте је поздравила и 
председница Самоуправе 
Срба у Мађарској Вера Пе-
јић-Сутор, као и градоначел-
ник Сентандреје Миклош 
Вершеги Нађ, који је и отво-
рио изложбу.

Предивни гласови чланова 
Хора „Свети Димитрије” са 
Славистичке катедре Уни-
верзитета „Лоранд Етвеш” у 
Будимпешти, улепшали су 
ову манифестацију, а на кра-
ју програма хористи су изве-
ли српску сентандрејску 
химну „Ми же Сентандреј-
ци”.

Катарина Павловић-Бачи

У недељу, 28. јуна, у Будимпешти и Сентандреји 
обележен је Видовдан – дан када се 1389. године 

одиграла Косовска битка, у којој је погинуо и кнез 
Лазар Хребељановић, чиме је средњовековна 

српска држава пала под турску владавину, 
дугу пет векова
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ШКОЛСТВО
Резултати вредни 
поштовања, али и 

извесни проблеми у раду, 
карактерисали су 
протеклу школску 

годину у образовним 
установама у Поморишју, 

у којима се предаје 
српски језик

У Батањи је 12. јуна уприличена 
опроштајна свечаност осмака у 
месној Српској основној школи. 

Ове године се од школских клупа, 
наставника и млађих другова опро-
стило њих тринаесторо, од којих ће 
четворо ученика наставити школова-
ње у Српској гимназији „Никола Те-
сла” у Будимпешти. Наша образовна 
установа у граду на мађарско-ру-
мунској граници у последњих неко-
лико година постала је расадник бу-
дућих гимназијалаца Српске гимна-
зије, а директор школе Никола Ђе-
неш-Екбауер очекује да тако буде и 
наредних година. Оно што посебно 
радује јесте чињеница да месно Срп-
ско забавиште окупља завидан број 
малишана.



У месној Основној школи у Чана-
ду, такође је отпочео летњи од-
мор. У протеклој школској годи-

ни било је много бриге и нервозе, јер 
је поново актуелна стара невоља. По-
ставља се питање ко ће бринути о 
овој образовној установи.

Фрањо Колар, наставник српског 
језика, предавао је српски и у школи 
и у забавишту. Проблем недостатка 
васпитачице већ годинама тишти Ча-
нађане, па је све мањи број малишана 
који уче српски језик у Дечјем врти-
ћу.

Током протекле школске године 
двадесет седам ученика је похађало 
наставу српског језика. Ученике који 
су постигли најбоље резултате из 
српског језика и ове године је награ-
дила Самоуправа Срба у Чанаду, која 
ће скромну материјалну подршку 
обезбедити и свој деци која се упишу 
на наставу српског језика. У проте-
клој школској године троје деце је 
учило српски језик у забавишту, а 
троје се опростило од Основне шко-
ле.



У Српском забавишту у Десци, у 
протеклој школској години било 
је весело и лепо. Предвођени за-

бавиљом Споменком Брцан-Ђукин, 
која је именована за директора Деч-
јег вртића „Ференц Мора”, малишани 
су свакодневно уживали у згради 

Културног, образовног и верског цен-
тра „Свети Сава”. Тридесетак мали-
шана је учило српски језик, а исти 
број се очекује и у септембру. Иако је 
број пријављених у забавиште био ве-
ћи, руководство предшколске уста-
нове није могло да прихвати све при-

јављене, јер су смештајни капацитети 
ограничени.

У месној Српској основној школи, 
која такође ради у оквиру Центра 
„Свети Сава”, година је успешно при-
ведена крају. У току ове школске го-
дине враћен је 4. разред, а новина је 

и то да деца нису морала да прелазе 
на ручак у мађарску основну школу. 
У радни однос је примљена Олга Ђу-
кин-Шпамберг, а друга учитељица 
предавала је мађарски језик, ликовно 
васпитање и технику. Деца су имала 
прилику да остану и у поподневном 
боравку.

Школу је током године похађало 
14 ученика, али је због селидбе неких 
породица на крају у учионицама 
остало 11 ђака. У септембру се очеку-
је пораст броја ученика. У школу се 
уписало 6 ђака првака, па ће нову 
школску годину почети четрнаесторо 
ученика. Деца су током протекле 
школске године марљиво учила, ак-
тивно учествовала у наставним и ван-
наставним активностима и забележи-
ла бројне успехе. Учитељица Душица 
Зорић је истакла да је дошло до сма-
њења броја часова, али су се задуже-
ња педагога повећала.

У вишим разредима дешчанске 
Основне школе српски језик је пре-
давала наставница Дајана Ђукин. Она 
је укупно имала шесторо ученика, а 
једна ученица опростила се од свог 
„другог дома”. Наставница је недељ-
но држала четири часа и није имала 

лак задатак. Новина је да ће од сле-
деће школске године деци српски је-
зик предавати Олга Ђукин-Шпамберг.



Д ајана Ђукин ће српски језик пре-
давати у Сиригу у Основној 
школи „Лајош Кошут” и то за 

око осамдесеторо деце. У настави је 
користила уџбенике Креативног цен-
тра и друга помагала, а понешто је и 
сама копирала. Иако сиришка деца 
још увек не владају добро српским 
језиком, учествовала су на такмиче-
њима и смотрама наших основаца и 
храбро се укључивала у различита 
такмичења која промовишу лепоту 
српске културе и језика.



У Сегедину је наставница Беа-
трикс Тот била задужена за ча-
сове српског језика у Основној 

школи у Беке улици и у Гимназији „Јо-
жеф Етвеш”. Идеални услови за рад у 
средњошколској установи подстакли 
су многе да положе језички испит из 
српског. Упис нових ђака обавиће се 
средином септембра и очекује се ве-
лико интересовање за наставу срп-
ског језика.

На Тргу Хуњади у Сегедину за 
Српску забавишну групу сваке годи-
не влада велико интересовање. У про-
теклој години, у одељењу које пред-
води васпитачица Наталија Дукић-
Стантић, било је тридесетак малиша-
на.

На почетку године многи родите-
љи су желели да упишу децу у срп-
ско одељење, али због недостатка 
капацитета нису сви могли бити при-
мљени. Руководство Самоуправе Ср-
ба у Мађарској улаже огромне напо-
ре да се оснује Српско забавиште, а у 
плану је и подизање нове српске 
осмогодишње школе у Сегедину. То 
су планови који обећавају и којима 
ваља посветити посебну пажњу.



У Новом Сентивану предшкол-
ска установа води бригу о на-
стави српског језика. Заинтере-

соване малишане око себе окупља 
васпитачица Ида Франциа, која је већ 
постигла озбиљне резултате у наста-
ви српског језика. Ипак, ових дана је 
житеље Новог Сентивана веома не-
пријатно изненадила вест да је у пот-
пуности угашена тамошња основна 
школа.

Предраг Мандић

У посети поморишким школама

Безбрижни или не – чекају септембар

Сириг

Деска

Чанад
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спортТријумф наше кошарке у Будимпешти

Европско злато за српске кошаркашице

П рви пут у историји српске ко-
шарке (укључујући и бившу 
СФРЈ) најбоља женска репре-

зентација постала је првак Европе, 
недељиви део историје игре под 
обручима на Старом континенту.

Показала је Србија у првом полу-
времену пуно кошаркашких аргуме-
ната који су је и квалификовали за 
финалну утакмицу. Маљковићева, 

која припада француској школи ко-
шарке, одлично је читала намере ри-
валског селектора, предвиђајући које 
ће ротације извршити током утакми-
це. Францускиње су располагале са 
готово две петорке подједнаког ква-
литета, у којима је физичка домина-
ција, усклађена са атлетицизмом Гру-
де и Чечуан, у центарској линији 
представљала највећи проблем за 
српску одбрану.

У три наврата Францускиње су 
имале максималних седам поена 
предности, међутим српске даме су 
у тим моментима показале играчку 

зрелост и тактичку припремљеност. 
Атлетски идеално грађена Соња Пе-
тровић била је нерешив проблем за 
одбрану Францускиња. Одлично је 
читала постављање ривалских висо-
ких играчица, адекватно нападајући 
лицем према кошу, комбинујући сјај-
но шут са дистанце и продор. Њених 
11 поена у првом полувремену најбо-
ље потврђују нападачку супериор-

ност повратнице у нашу ре-
презентацију. Маљковићева 
је често мењала врсту од-
бране, што је добрано ути-
цало на позициону игру ри-
валки.

Полупресинг са удвајањи-
ма на плејмејкерима на на-
шој половини дао је у пар 
наврата евидентан резултат. 
Kада је Француска повела 
32:25, селекторка Србије 
одлучила је да њене изабра-
нице стану у дубоку зону (1-
3-1) и да тиме изолују про-
тивничку унутрашњу игру. 
Францускиње су почеле пу-
но да греше у додавањима, 
брзо су изашле из бонуса, 
што је српским играчицама 
омогућило више лаких пое-
на са линије слободних ба-
цања.

Из одличне одбране Срп-
киње су везале осам уза-
стопних поена, довољних за 
минималну предност на по-
лувремену. Србија је шути-
рала одличних 50 одсто за 
три поена у првом полувре-
мену (4/8), што је било и наше најубо-
јитије оружје у првих 20 минута.

Права посластица уследила је у 
наставку меча. Ана Дабовић „испро-

воцирана” повредом десне руке ро-
ђене сестре Милице, решила је да из 
ината покаже ривалкама да таленат 
у комбинацији са знањем може на-
двладати снагу и самоувереност 
француских кошаркашица. За десет 
минута треће деонице убацила је ис-
то толико поена, одигравши праву си-
мултанку са читавом противничком 
одбраном. Из њеног омиљеног шута, 
након дриблинга у леву страну, дово-
дила је до нервног растројства Ду-
мер и Скрелу.

Kада би јој понестало даха, „ве-
штачко дисање” давала јој је фанта-
стична Соња Петровић. Погађала је 
из свих могућих позиција и њих две 
су буквално довеле Србију у позици-
ју да поведе са импозантних осам 

поена разлике у два наврата и да у 
другој половини четврте деонице већ 
јасно види највиши степеник побед-
ничког постоља.

Адреналин је толико прокључао у 
српским кошаркашицама у послед-
њих пет минута, да срећу нису могле 
да обуздају, свесне да ривал нема 
снаге за преокрет. Журка на српској 
клупи почела је увелико пре краја 
утакмице, а чак и пословично смире-
на Маљковићева као да је имала ра-
зумевања за висок степен адренали-
на који је дрмао све наше кошарка-
шице.

Францускиње су деловале збуње-
но, време је пролазило, а Пејџ, Петро-

вићева и Ана Дабовић имале 
су одговор на свако против-
ничко питање. На 23 секунди 
пре краја, Србија је имала 
капиталних 10 поена предно-
сти (76:66). Францускиње су 
стале, сат је убрзо показао 
четири нуле на семафору, 
српске кошаркашице похи-
тале су једна другој у загр-
љај. Маљковићева је поноси-
то кренула да честита коле-
гиници на противничкој клу-
пи Гарније, која је љутито, ве-
роватно тражила објашње-
ње у чему је тајна успеха на-
ших златних дама. Нешто је 
и у генима, карактеру и 
принципима, све остало су 
ситнице, пркоментарисала је 
Маљковићева вероватно у 
себи, уз поруку – видимо се 
у Рију следеће године.

За најкориснију играчицу 
шампионата Европе прогла-
шена је Ана Дабовић, која је 
уз Соњу Петровић са 25 пое-
на обележила финалну 
утакмицу против Француске. 
Она је по аутоматизму име-
нована за члана идеалне пе-

торке првенства Европе. Пре финалне 
утакмице Ана је просечно бележила 
13,7 поена по мечу, уз 3,2 асистенције.

М. Т.

Ана Дабовић:

ДА УЖИВАМО 
У ТРЕНУТКУ

Пресрећна сам због девојака, 
целокупне нације. Наш главни за-
датак је био да се боримо и пред-
стављамо земљу и народ на најбо-
љи могући начин. Желимо да 
уживамо у овом тренутку – пору-
чила је Aна Дабовић.

Српске кошаркашице постале су најбоље у Европи, 
пошто су у Будимпешти победом над Француском, 
у финалу првенства (76:68) освојиле злато. Његов 
сјај је обасјао Рио, где ће српске кошаркашице 
следеће године имати част да на Олимпијским 

играма презентују целокупан свој таленат

ПОДИГЛИ ЗАСТАВУ 
БЕЗ ГРБА

На самој додели одличја и пе-
хара, организатор такмичења у 
Будимпешти направио је велики 
пропуст. Приликом подизања за-
става најбоље три репрезентације 
услед интонирања химне „Боже 
правде” подигнута је српска за-
става без грба. Велики пропуст ор-
ганизатора разбеснео је Драгана 
Ђиласа, председника Kошарка-
шког савеза Србије, који је у бесу 
викао на људе из организације 
„Срам да вас буде. Срамота”.
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
3. јула 1995. – Југословенски кошар-

каши постали су европски шампиони на 
првенству у Атини. Победа је бурно 
прослављена у земљи, а одушевљење 
је појачано због трогодишње међуна-
родне изолације Југославије.

3. јула 2004. – Манастир Високи Де-
чани увршћен је на Унескову листу свет-
ске баштине као пети споменик из Срби-
је и Црне Горе. На листи Унеска је 754 
споменика из целог света.

4. јула 1848. – Обја-
вљен је „Комунистички 
манифест” Карла Маркса 
и Фридриха Енгелса.

5. јула 1889. – Умро је 
српски писац Јаков Игња-
товић, зачетник реализма 
у српској књижевности. 
Писао је песме, култур-
ноисторијске чланке, пу-
тописе, романе и припо-
ветке и уређивао „Српске 
новине” и „Српски лето-
пис” („Вечити младоже-
ња”, „Трпен-спасен”, „Ми-
лан Наранџић”).

6. јула 1855. – Рођен је војвода Жи-
војин Мишић, један од најбољих срп-
ских војсковођа. Kомандовао је опера-
цијама у Kолубарској бици у којој су 
Срби извојевали победу над Аустро 
Угарском (1914) у Првом светском рату. 
Написао је неколико војних дела од ко-
јих је најпознатије „Стратегија”.

7. јула 1941. – У Србији је почео уста-
нак против немачке окупације, под вођ-
ством комуниста.

7. јула 2000. – У Београду је умро 
југословенски композитор и музиколог 

Никола Херцигоња. Његова музика ин-
спирисана је националном историјом и 
фолклором (сценски ораторијум „Гор-
ски вијенац”, симфонијски плес „Лин-
ђо”, циклуси песама за глас и оркестар, 
музика за филм).

8. јула 2000. – У Београду је умро 
Kонстантин Винавер, пијаниста, музико-
лог, оперски драматург и дугогодишњи 
директор Опере и Балета Народног по-
зоришта у Београду.

8. јула 2004. – Скупштина Kосова је, 
без присуства српских представника, 

усвојила амандмане ко-
јима је назив Уставни 
оквир за привремену са-
моуправу на Kосову про-
мењен у „привремени 
Устав Kосова”, а „привре-
мене институције” у „де-
мократске институције”.

9. јула 1984. – Умро је 
српски писац и дипломата 
Марко Ристић, истакнути 
теоретичар београдске 
надреалистичке групе и 
један од представника 
модерне и авангарде у 
српској и југословенској 
књижевности између два 

светска рата. Од 1945. до 1951. био је ју-
гословенски амбасадор у Паризу.

9. јула 2000. – У Тополи је умро 
принц Томислав Kарађорђевић, син 
краља Александра I и брат краља Пе-
тра II. Његова сахрана 16. јула у поро-
дичној гробници на Опленцу окупила је 
скоро целу породицу Kарађорђевић, 
која је живела у иностранству од Дру-
гог светског рата, када су нове комуни-
стичке власти забраниле краљу и чла-
новима његове породице повратак у зе-
мљу.

именик
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 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

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 6550

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 70 233 3821

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

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

Имејл: radiojuzni@gmail.com
Веб: www.radioszentendre.hu

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Марко Ристић

Љ убица Обреновић рођена је 
1785. године у рудничком селу 
Срезојевци у старој, угледној 

српској породици Вукомановића. 
„Отац” српског позоришта, Јоаким 
Вујић забележио је да су Вукомано-
вићи „били чесни и богате газде, људи 
који су почитаније и код народа има-
ли”.

О Љубичином рођењу препричава-
на је легенда коју је и сама кнегиња 
касније казивала. Према речима њене 
мајке, неколико дана по рођењу у ку-
ћу Вукомановића дошао је неки Тур-
чин на конак. Чувши да дете плаче, он 
упита чије је. Пошто мати одговори 
да је њено, Турчин рече да се мора 
потурчити. А кад је дознао да је де-
војчица и да је рођена са два црна 
младежа на плећима рекао је: „Чувај-
те је добро; она ће некад за главара 
од земље знати. Друге није, мора се 
потурчити.”

Уплашена мајка је, по кнегињиним 
речима, исте ноћи пренела дете у де-
вету кућу да не би било силом потур-
чено. Детињство и рану младост Љу-
бица је провела у родном селу и ро-
дитељској кући помажући мајци у 
свим домаћим пословима.

Каква је била ова жена на којој су, 
како је говорио, „остале очи” будућег 
Милоша Великог, а коју је он касније 
запостављао и понижавао? Савреме-
ници су забележили да је била сред-
њег раста, лепа и радна, веома разум-
на и према свима добра. Не забора-
вљајући своје порекло, када је хтела 
– умела је да покаже ко је и шта је. 
Љубазношћу је придобијала околину. 

Говорила је лепо и лако, 
али и убедљиво. Веома по-
божна, увек се трудила да 
учини какво богоугодно 
дело и помогне сиротињи. 
Њен необично јак и чврст 
карактер био је свима до-
бро познат. Умела је, кад је 
то било потребно, да раз-
говара са народом.

Уз свог мужа, Љубица је 
у XIX веку свакако била 
најпопуларнија и најпозна-
тија личност у српском на-
роду. Странац који је три-
десетих година посетио 
Србију, записао је: „…Срби 
добро цене своју кнегињу 
и када би њен муж случај-
но умро, држи се да би 
јавно мишљење предало 
госпођи Љубици намесни-
штво кнежевско…”. Разум-
на и бистра, она се снала-
зила и у најтежим ситуа-
цијама.

Љубица се одевала јед-
ноставно. Носила је одећу 
као и друге богатије жене, 

а у време тешких и мучних дана то-
ком Првог и Другог српског устанка 
имала је за појасом и два мала пи-
штоља. Касније је облачила српску 
грађанску ношњу. Није волела ра-
скош, нити је носила много накита.

После погибије рођеног брата Јове, 
у боју код Пожаревца 1815, 
никада више није ставила 
минђуше. За братом је много 
туговала. Када је добила 
вест да је погинуо, отишла је 
на бојиште да га види и са-
храни. Том приликом показа-
ло се њено дубоко осећање 
за свој род: одано и пожр-
твовано бринула је о срп-
ским рањеницима. Прича се 
да је брата сахранила у бли-
зини Пожаревачке цркве и 
својом руком, поред гроба, 
засадила два јаблана говоре-
ћи: „…Растите, растите и 
причајте један другом како 
тужи срце сестрино за ми-
лим братом својим…”.

А после смрти старијег 
сина Милана, јуна 1839, дуго 
је носила црнину. Описујући 
кнегињу из тог времена, са-
временици су забележили 
да је „…са црном шамијом, 
расплетеном косом и црном 
везеном хаљином више ли-
чила на какву калуђерицу 
неголи на владајућу кнеги-
њу…” (…)

Прва кнегиња обновљене Србије, Љубица 
Обреновић, била је храбра, одлучна, племенита и 

вољена у народу. Један савременик записао је 
да је „више личила на какву калуђерицу, неголи на 

владајућу кнегињу”

Знамените српске жене (1)

Кнегиња Љубица – одана народу и Милошу
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баштина

животни стилВ олети и ценити себе, бити сигу-
ран у своје способности и мо-
гућности, одлика је карактера 

коју већина од нас не поседује у до-
вољној мери. Они који имају већи сте-
пен самопоуздања знају колико им је 
та сигурност помогла да буду срећни 
и живе испуњено. Како недостатак 
самопоуздања може да утиче на це-
локупни живот, почевши од школе, 
до успеха у браку, односу са пријате-
љима и децом, предочила нам је пси-
холог Жељка Курјачки.

– Самопоуздање утиче на све 
аспекте нашег живота, на успешност 
у послу, на избор партнера и задо-
вољство партнерским односом, на то 
како ћемо се снаћи у новим ситуаци-
јама и како решавамо свакодневне 
неспоразуме и сукобе – каже Курјач-
ки.

Деца се рађају са здравим самопо-
уздањем, али како одрастају то почи-
ње да се мења.

Када су тинејџери сигурни у соп-
ствене вредности, ређе и теже при-
хватају туђа мишљења и ставове. 
Спремнији су да се разликују, али и 
да гласно искажу свој став насупрот 
мишљењу другарица и другова. Са-
мопоуздање је зато и „штит” од вр-
шњачког насиља.

Самопоуздање значи да ценимо и 
волимо себе, а то увелико повећава 
шансу да ћемо ценити и волети дру-
ге.

– Здраво самопоуздање значи да 
можемо да поставимо добре и јаке 
границе. Када други људи постану на-
силни или покушају да манипулишу 
нама, умемо да застанемо и разми-
слимо: „Желим ли да будем у овој си-
туацији?” Када смо несигурни у себе, 

превише размишљамо о увреди коју 
нам је неко упутио. Међутим, када 
поштујемо себе, можемо да прихва-
тимо да се некоме код нас нешто не 
допада или да смо негде погрешили, 
али да јасно ставимо до знања да нас 
при томе не може вређати. За зашти-

ту од вршњачког насиља битна је по-
дршка средине, односно да дете или 
адолесцент зна да има коме да се 
обрати – прича Курјачки.

Недостатак сигурности у себе мо-
же да утиче на наше везе са пријате-
љима и потребу да се дружимо са 

онима који су лепши, спретнији, бога-
тији од нас, како бисмо „украли” ма-
ло њихове вредности. Међутим, по-
ред тако јаких индивидуа, постајемо 
још „мањи” и прихватамо њихове 
ставове који нису у складу са нашим. 
Самопоуздање утиче и на начин на 
који освајамо супротни пол, на опста-
нак љубавних веза, одабир партнера.

– Са самопоуздањем се мање пла-
шимо неуспеха, јер знамо да смо 
много више од тога. Спремнији смо 
да тражимо више за себе. Такође, 
живимо према сопственим мерили-
ма, а не према ономе што други од 
нас очекују. Самим тим, много више 
уживамо у свакодневици, јер смо је 
скројили према својим, а не туђим 
мерилима – наводи Курјачки.

Ако то већ нису урадили у детињ-
ству, поставља се питање како одра-
сле особе да стекну самопоуздање?

– Требало би да прошире распон у 
којем прихватају себе и да почну што 
више да опраштају себи. Стабилно са-
мопоуздање у свој физички изглед не 
значи да би жене требало да смрша-
ју, а мушкарци набаце мишиће и да 
онда заволе себе. То значи да прихва-
те и воле своје тело и ако се изненада 
угоје, старе, доживе повреду или бо-
лест. Такође, важно је да почнемо да 
преиспитујемо стандарде које смо 
себи поставили. Одакле нам они? Да 
ли је вредно умањивати квалитет жи-
вота због пропаганде модних и ко-
зметичких компанија које би пропале 
када би жене одједном постале за-
довољне својим телом? – пита се пси-
холог. 

Колико смо сигурни у себе

Самопоуздањем до успеха
Ако себе видите као лепшу, бољу, способнију 

особу од других, а остале сматрате неспособним 
и непривлачним, не значи да имате самопоуздања, 

већ да ниподаштавате друге, иза чега 
се крије несигурност

Мехмедбегов сетни 
поглед полете према 
стеновитом брду и 

зажеле да ту угледа 
крилатог ата Алије 
Ђерзелеза из чијих 

ноздрва избија пламен, а 
зуби му се искре попут 

љутих жеравица

Ч олак се присећао оних дечачких 
дана када су по Сарајеву тела-
ли, праћени добошом и зурном 

пролазили сокацима, изговарали сти-
хове и будили кадуне да се пробуде и 
крену да спремају посни ручак: 
„Устајте, кадике, перите таве, будите 
аге, нек’ набију стомаке, нек’ им сутра 
постити није мука.” Обузе га сета. По-
сматрао је плавокосог сина и питао се 
шта ли му доноси сутрашњи дан.

Поглед му сетни полети према сте-
новитом брду и зажели да ту угледа 
крилатог ата Алије Ђерзелеза из чи-
јих ноздрва избија пламен, а зуби му 
се искре попут љутих жеравица. Но, 
газија, који се, одвајкада тако поја-
вљивао у одлучујућим тренуцима и 
притицао у помоћ муслиманском 
оружју, сада остаде и нечујан и неви-
дан. Бег се сети намах јучерашњег 
сна. Међу ногама су му црне змије 
пузиле. То на добро није слутило.

Мехмедбег пређе погледом преко 
порушених кућа и бедема. Како је са-
мо до пре неколико седмица Будим 
био леп. На ум му паде и стара изрека 
из родног града: „Ко год је у Сарајево 
у опанцима дошао, из њега је у чизма-

ма отишао.” У њему заискри 
сумња да Будим неће у сла-
ви, све са зурлама, тупаном 
(великим бубњем) и таламба-
сима напустити.

Као одговор на убојите 
турске топове, Карло Лота-
риншки је издао наредбу да 
се тврђава без предаха бом-
бардује.

Браниоци су се надали да 
ће велики везир ипак напасти 
хришћане. Међутим, Сулеј-
ман ништа није предузимао. 
Четрдесет хиљада добро на-
оружаних Турака и Татара по 
оближњим брдима ишчеки-
вало је да се што је могуће 
пре сруче на снаге аустриј-
ског ћесара. Никоме није би-
ло јасно шта се то врзма у 
глави великог везира. Карло 
Лотариншки и Максимилијан 
Емануел такође су се непре-
стано питали шта то Сулејман 
чека. Да ли му пристиже неко 
ново турско појачање? Или је 
велики везир одлучио да са-
чека најповољнији моменат 
па да жестоким јуришом 
разбије опсаднике? Или је не-
што друго у питању? Ни бу-
димски Турци, нити ћесарски 
маршали и генерали, нису 
проналазили ваљани одговор.

Сунце је лепо поздрављало 
јутро оног 2. септембра 1686. 

Ослобођење Будима (23)

Трећи свеопшти напад године. Карло Лотариншки је одлучио 
да изврши и трећи свеопшти напад. На 

северном делу, војску је, као 
и пре, поделио у три веће гру-
пе. Левом крилу, на челу са 
потпуковником Фирштенбер-
гом, поверено је да у тврђаву 
продре преко отвора између 
Сијавушпашиног бастиона и 
Острогонске ронделе. Сред-
њу групу су предводили пу-
ковник Спинола и барон Ми-
келе д’Асте са циљем да осво-
је и други унутрашњи бедем, 
који, иначе представља по-
следњу одбрамбену линију. 
На десном крилу војницима 
пуковника Етингена наређено 
је да јуришају на порушени 
простор који је зјапео празан 
на западном зиду.

Са југа су истовремено на-
падали Баварци, Саксонци и 
Аустријанци под командама 
изборног кнеза Максимили-
јана Емануела и маркгрофа 
Лудвига Баденског. Како би 
заварао будимске Турке, 
Карло Лотариншки је наре-
дио да мађарска и српска ла-
ка коњица имитира маневре 
у правцу Будаерша. У међу-
времену, из четрдесет убоји-
тих оруђа на тврђаву непре-
стано су падале бомбе, док 
су се у покривеним рововима 
неприметно сврставали ће-
сарови војници. Трајало је то 
до два сата поподне. (…)

Драгомир ДујмовАлија Ђерзелез
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невен

В реме је ове године било посебно 
наклоњено матурантима, који су 
у периоду од 16. до 19. јуна пола-

гали усмени део матурских испита у 
Српској гимназији „Никола Тесла” у 
Будимпешти. У то време није било уо-
бичајене јунске жеге, па су матуранти 
лакше могли да се сконцентришу на 
питања и одговоре. Педесет седморо 
њих нашло се пред матурском коми-
сијом, чији је председник и овога пута 
био универзитетски професор др Ни-
кола Ластић. Према оцени професора, 
већина кандидата давала је добре и 
тачне одговоре.

Поред матураната и ђаци млађе 
генерације полагали су превремени 
матурски испит из енглеског језика. 
Осим њих и један бивши ученик шко-
ле полагао је матуру из овог страног 
језика.

На велико задовољство разредних 
старешина Кристине Бекић и Аготе 
Павловић, а поготово ученика, усме-
ни део матуре је прошао без икаквих 
сметњи, тако да су сви матуранти 
успешно положили испит зрелости.

У суботу, 20. јуна, у 10 часова, оку-
пљеним матурантима се у зборници 
обратила директорка школе др Јо-
ванка Ластић. Она је честитала свима 
на успешно положеним испитима и 
предала реч председнику матурске 
комисије др Николи Ластићу. У свом 
кратком обраћању, он је поновио да 
су сви ученици били успешни на испи-
тима и тако стекли сведочанство о 
положеном испиту зрелости. Ученици 
су показали да се сналазе у различи-
тим областима и да су способни да 

покажу стечено знање. Председник 
матурске комисије се похвално изра-
зио и о професорима чији је труд 
уродио плодом. Као и сваке године, и 
овога пута је било неколико питања 
на нивоу најугледнијих гимназија у 
Будимпешти.

Др Никола Ластић је потом указао 
на обавезу поштовања матурских 

прописа и затим прочитао имена нај-
успешнијих матураната. Општу по-
хвалу матурске комисије добили су 
Дејан Дујмов и Марко Нинков.

За одлично знање које су показали 
и на писменом и на усменом испиту 
из српског језика и књижевности, по-
хваљени су: Марк Пап, Александра 
Живановић, Нађа Живковић, Ања Ђу-

кић, Кристина Станковић, Роберт Ли-
ценбергер, Наталија Мићић и Милана 
Мотика. За исцрпне одговоре на 
усменом делу испита из српског јези-
ка и књижевности похваљене су: 
Александра Сабо, Ана Вучковић и На-
ђа Лончар.

Из историје су, приликом полагања 
матуре, најубедљивији били Лана Ву-
јановић, Александра Живановић, На-
талија Мићић, Небојша Башић-Пал-
ковић, Милана Мотика и Иван Анић, 
док су из српског народописа похва-
љене Јелена Димитријевић, Мина Ша-
ботић и Нада Радевић.

Из мађарског језика и књижевно-
сти бољи од осталих били су Марко 
Кривачевић и Марк Пап, из енглеског 
Божидар Николић, а за резултате у 
физичкој култури похвале су поново 
заслужно добили Марко Кривачевић 
и Марк Пап.

После поделе сведочанстава, ди-
ректорка Ластић је свима пожелела 
много здравља и среће. Она се том 
приликом посебно захвалила разред-
ним старешинама и свим професори-
ма на труду, а посебно заменику ди-
ректора Ксенији Сушић-Марков и се-
кретарици Тимеи Берец. Матуранти 
су, у знак пажње и за успомену на ге-
нерацију ученика Српске гимназије 
„Никола Тесла” 2011–2015, председ-
нику матурске комисије др Николи 
Ластићу и директорки др Јованки Ла-
стић уручили пригодне поклоне.

Д. Д.

Српска гимназија „Никола Тесла”

Успешно завршени матурски испити

мало смеха
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИК

Што је држава мања, то је државних службени-
ка више. Демографску обнову треба препустити 
службеницима, јер једино се они успешно размно-
жавају.

Нико не зна колико је бирократа, али сви у држа-
ви знају шта раде. Не раде ништа. Ко почне да ради 
као чиновник, више ништа не мора да ради. Држав-
ни службеник мирно спава, под условом да нема 
буке на радном месту. Он поштује радно време, а на 
посао не касни једино када не дође на посао. Углав-
ном ради по принципу – иди ми, дођи ми сутра!

Свака партија на власти доводи у државну слу-
жбу своје чланове, а старе запослене задржава, 
због чега Срби најрадије не би да мењају власт. 
Службеник је, осим за странку која га је запосли-

ла, стално заузет за странке које му се обраћају. 
Државни службеник није намештеник, иако је и он 
запослен на намештеном конкурсу.

Запослене у управи финансирају запослени у 
привреди, због чега ови први све чине да отежају 
рад овим другима. Службеници би, по законима, 
требало да служе држави и грађанима, али у прак-
си је потпуно супротно.  Државног службеника по-
знаћете по томе што поступа против интереса др-
жаве. Не само што је на државним јаслама, већ се 
и према молиоцима понаша као неки који се хране 
из јасала.

Службеник у Србији неће ни да чује за мито. Он 
би најрадије да се о свему договара путем цеду-
љица. Да бисте добили решење на столу, ћати мо-
рате да узвратите нечим испод стола. Кад му др-
жава смањи плату, чиновник за толико повећа из-
нос провизије коју захтева од подносиоца молбе. 
За државног службеника коверат је Свето писмо. 
Његове омиљене боје су плава боја коверта и зеле-

на боја новчаница уну-
тра. Резултати држав-
ног  службеника мере 
се банковним рачуном и 
квадратуром некретни-
на које поседује.

Бирократа не познаје 
прописе, али зато их вр-
ло вешто обилази. Ду-
жан је да поступа по за-
кону, а за њега је закон 
– избегавање закона. Он 
је дужан да чува др-
жавну тајну и зато од 
њега нећете добити од-
говор ни на једно пита-
ње.

Службеник нема 
страх да ће остати без 
посла, већ без посло-
давца.  А његов посло-
давац је држава.

Александар Чотрић

АФОРИЗМИ
*Свако село у Србији има цркву, а ако Бог да 

имаће и школу, и дом здравља, и водовод, и ка-
нализацију…

*Удаљили смо се од дна. Остало је високо из-
над нас.

*Тиранин је тумор друштва. Доброћудних 
нема.

*Не долазе инвеститори са Запада у Србију 
само зато што је овде јефтина радна снага, не-
го и зато што нам ни политичари нису много 
скупљи!

*У борби са стварношћу машта је наше најја-
че оружје!

*Геније у мени никако да промени положај. И 
даље чучи.

*Понашамо се као да смо пуштени с ланца, а 
нисмо…

*Лакше је мртвима да изађу из гроба, него 
живима. Живе дубље закопају!

*Љубав грађана према вођи је велика. Само 
је љубав вође према самом себи већа од тога!

*Наше незадовољство се не шири. Скупило се 
у нама.

*Овде само тајкуни и политичари имају тело-
хранитеље. Остале чува Бог.

*Нормално је то што имамо више полицајаца 
него војника. Унутрашњи непријатељ је јачи не-
го спољашњи!

*Наша власт никад не злоупотребљава децу 
у политичке сврхе. Само одрасле.

*Тупо перо је једино оружје којим може да 
се убије сатира.

Нинус Несторовић

МАЂАРСКИ ЗИД

БЕРЛИНСКИ ЗИД

ИЗРАЕЛСКИ ЗИД

КИНЕСКИ ЗИД

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

Телефон: +36 30 273 3399

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

ПОНУДА ПОСЛА
Ресторану „Yu Grill Szerb Étterem”

потребни конобари и раднице у кухињи.
Информације на телефон:

+36 20 921 8890
1092 Будимпешта, Ráday u. 61

Сегединска српска самоуправа и Сегединска српска 
месна заједница организују

ПУТОВАЊЕ ПОВОДОМ 
200 ГОДИНА ОД ИЗБИЈАЊА ДРУГОГ 

СРПСКОГ УСТАНКА
Од 2. до 6. септембра 2015.

1. дан: СЕГЕДИН – ЗЛАТИБОР
Полазак из Сегедина у раним јутарњим часовима. У 

Београду се групи придружује стручни водич. Наставак 
путовања у Горњи Милановац. Одлазак у Таково и обила-
зак споменика везаних за Други српски устанак: црква 
брвнара, музеј, Таковски грм, спомен обележје Милошу 
Обреновићу. Наставак путовања за Златибор. Смештај у 
хотел, вечера, ноћење.

2. дан: ЗЛАТИБОР – ОСТРОГ
Доручак. Полазак са Златибора за Пљевље. Обилазак 

манастира Свете Тројице. Наставак путовања до мана-
стира Острог. Обилазак комплекса горњег манастира и 
целивање моштију Светог Василија Острошког. Слободно 
време. Присуствовање вечерњој служби. Обилазак ком-
плекса доњег манастира. Смештај у бунгалове и собе у 
насељу Колиба у Богетићима. Вечера, ноћење.

3. дан: ОСТРОГ – ЗЛАТИБОР
Доручак. Полазак за Златибор. Обилазак манастира 

Морача и Милешева. Долазак на Златибор у вечерњим ча-
совима. Смештај у хотел, вечера, ноћење.

4. дан: ЗЛАТИБОР – ОВЧАР БАЊА
Доручак. Наставак путовања у Чачак. Обилазак Бого-

родичине цркве у Чачку и Народног музеја. Одлазак на 
брдо Љубић. Обилазак споменика посвећеног устаници-
ма и Танаску Рајићу. Одлазак у Овчарско-кабларску кли-
суру и обилазак манастира Преображење, Благовеште-
ње… Смештај у хотел. Вечера, ноћење.

5. дан: ОВЧАР БАЊА – БУДИМПЕШТА
Доручак. Полазак за Београд. Обилазак Храма Светог 

Саве. Наставак путовања за Сегедин.

ЦЕНА АРАНЖМАНА: 165 евра по особи
Аранжман обухвата: смештај на бази полупансиона по 

програму – Хотел „Чигота” на Златибору, етно село Коли-
бе у Богетићима, хотел „Дом” у Овчар Бањи, улазнице за 
све посете, услуге стручног водича и трошкове организа-
ције путовања.

Калкулација је извршена на бази путовања за 20 осо-
ба. Пријаве очекујемо до 31. јула 2015. године, због ре-
зервације смештаја на одређеним локацијама.

Контакт телефони за пријаве и информације: +36 70 
234 3235 (Јелена Фаркаш-Сеја); +36 70 451 4234 (Боривој 
Рус); +36 30 506 3144 (Борис Бекић) 

ПРЕВОЗ ИЗ БУДИМПЕШТЕ 
ДО МАНАСТИРА ГРАБОВАЦ

Српске самоуправе у Будимпешти и у петом кварту 
главног града и Српска православна црквена општина 
ораганизују 12. јула ове године бесплатан превоз до мана-
стира Грабовац, на прославу Петровдана.

Сви заинтересовани треба да се јаве тутору Ђорђу Ла-
стићу или свештенику Зорану Остојићу, до 7. јула ове го-
дине. Телефон: +36 30 9896 139.

ХРАМ СВ. ГЕОРГИЈА У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ЈУЛ 2015.

04. 07. Вечерње – у 18.00 ч.
05. 07. Св. литургија – у 10.00 ч.
06. 07. Вечерње – у 18.00 ч.
07. 07. Св. литургија – у 10.00 ч. (ИВАЊДАН)
11. 07. Вечерње – у 18.00 ч.
26. 07. Св. Литургија – у 10.00 ч

ЈУТРЕЊЕ СЕ СЛУЖИ СВАКОГ ДАНА У 7.30 ч.

СРПСКО ВЕЧЕ У ГЕДУ
5. јула 2015. од 17.00 ч.

Учествују Ансамбл „Вујичић” и Оркестар „Шендерге”
Програм:

17.00 ч. –  Упознавање са члановима оркестара и са ин-
струментима, сећање на Тихомира Вујичића

18.00 ч. –  Концерт Ансамбла „Вујичић” и Оркестра „Шен-
дерге”

Адреса: Búzaszem Ált. Isk. (Göd, Vécsey u 1)

Сегединска српска православна црквена општина и 
Сегединска месна српска заједница организују

ПУТОВАЊЕ У ГРАБОВАЦ
на прославу Петровдана

12. јула 2015.
Пријављивање за путовање врши се уплатом учешћа 
у износу од 2000 форинти, код оца Павла Каплана 

(тел: +36 30 484 8778)
Срдачно очекујемо све заинтересоване!

ЕТНО-ФОЛК ВЕЧЕ
10. јула 2015. од 18.00 ч.

Наступају: оркестри „Вујичић”, „Макам”, „Коприве”
Bükfürdő Gyógy és Élménycentrum, на паркингу

ФЕСТИВАЛ РИБЉЕ ЧОРБЕ У БАЈИ
Од 9. до 12. јула 2015.

Организатори припремају богат културно-забавни 
програм на Главном тргу

10. јула од 20.00 ч. –
концерт Оркестра Бобана и Марка Марковићa
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12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СА ЛИЦА МЕСТА

П рви Летњи камп старих заната 
одржан је у Ловри од 17. до 23. 
јуна ове године. Позиву органи-

затора Љубомира Алексова, пред-
седника Удружења за очување и не-
говање традиција у Ловри, одазвао се 
већи број учесника него што је прво-
битно очекивано. Пријавило се триде-
сеторо деце из Чобанца, Будимпеште, 
Батање, Српског Ковина и Ловре.

У село на Чепелској ади довела их 
је заједничка жеља да сазнају нешто 
више о аутентичној српској култури и 
да се упознају са старим занатима. 
Деца су овде могла да науче основе 
грнчарства, калиграфије, израде на-
родних ношњи и опанака, плетења, 
веза, ткања, израде предмета од др-
вета и других вештина.

Показало се да је Ловра идеално 
место за израду и презентацију ста-
рина и традиционалних вредности, у 
време када добар део старих заната 
ишчезава, пре свега због индустриј-
ске производње, али и због непосто-
јања тржишта за израђене традицио-
налне производе.

То су потврдиле и ткаље из Лозни-
це, Љиљана Максимовић и Рада Бо-
ровчанин, чланице Удружења „Мина 
Караџић”. Оне су децу упознавале са 
лепотама ткања и основама рада на 
разбоју. Овај занат појавио се, кажу, у 
периоду неолита. Обично су женски 
чланови домаћинства ткали за потре-
бе своје куће, а понекад и за тржи-
ште. Најчешће су израђивани пред-
мети за опремање домаћинства. У 
технике прераде спадају: че-
шљање, предење, бојење и 
др. Најчешћа ткачка справа 
је хоризонтални разбој, док 
се вертикални разбој углав-
ном користио за израду ћи-
лима.

Полазници кампа су пока-
зали марљивост и вољу, ка-
же Љиљана Максимовић, 
видно задовољна упорно-
шћу и приступом кампера.

– Ова деца заиста хоће да 
уче. За дивно чудо, и дечаци 
и девојчице. Сви су ткали по 
нешто, али приметно је њи-
хово стрпљење – објашњава 
гопођа Максимовић.

Милован Вашархељи је-
дан је од момака који се 
опробао и за разбојем. Био је 
задовољан кампом и свим 
оним што је научио.

– Овде ми се веома допада. Научи-
ла сам да цртам калиграфским пе-
ром, па сам и ткала. Ручно ткање је 
било лако, а оно што смо направили, 
биће изложено – рекла нам је Бранка 
Ћосић из Ловре.

Анастасију Савић из истог места, 
затекли смо како исцртава слова. 
Сваки њен покрет руком указивао је 
на уметност лепог писања. Калигра-
фија води порекло из Кине и садржи 
све функционалне и ручне записе као 
и префињене уметничке комаде, због 
чега се разликује од типографије и 
некласичног ручног писања. Прибор 
за писање су калиграфска пера ра-
зличитих ширина, у зависности од 
одабира формата папира и величине 
слова, затим обичне оловке и сликар-
ске четкице, мастило за писање, ту-
шеви у боји и различите врсте папира. 

Анастасија је имала прилику 
да вежба писање ћирилич-
них слова и текстова. Усвоји-
ла је вештине лепог писања и 
постепено развијала умет-
ничку креативност.

За све то побринула се Ве-
сна Станисављевић из Бео-
града, професорка ликовне 
културе, калиграфкиња и 
иконописац, која је такође 
истакла марљивост деце и 
прецизност.

– Треба бити прецизан у 
раду и неговати наше ћири-
лично писмо. Драго ми је 
што деца воле то да раде, а 
успут се друже, науче нешто 
лепо и заиста су успешна. 
Упознала сам их са матери-
јалом, калиграфским пером 

и прибором за писање. Баш 
као и у првом разреду основ-
не школе, писали смо дебе-
ле, усправне, косе и танке 
линије, затим азбуку, а онда 
смо почели да пишемо ини-
цијале и неке текстове.

У писању текстова посеб-
но се истакао Доминик Варга 
из Батање, коме је ово било 
прво, али незаборавно кам-
повање.

– Лепо ми је у кампу и 
драго ми је што и ја могу да 
научим калиграфско писање. 
Танким пером преносим на 
папир ћирилицу и баш ми се 
свиђа. Волео бих да дођем и 
следеће године – рекао нам 
је Доминик.

Расположење и одлучност 

кампера указује на чињеницу да су 
организатори постигли свој циљ. Де-
ци су на располагању били педагози 
Јелена Вукајловић-Краус, Дијана 
Алексов, Софија Иванов и Зорица Је-
гер, којима је помагао и Горан Кара-
гић. Са њима су били и гимназијалци 
Нада Краус и Деспот Савић.

Гостима из Србије пружила се при-
лика да се осим у Ловри, представе и 

у Српском културном центру у Бу-
димпешти, и то у оквиру манифеста-
ције „Ноћ музеја”.

На крају занимљиве недеље, сви су 
тешка срца напустили Ловру, уз обе-
ћање да ће се следеће године поново 
срести у овом месту. Управо то је 
циљ месног Удружења за очување и 
неговање традиција. Следеће године 
уследиће наставак рада, што је по-
тврдио и Љубомир Алексов, пред-
седник организације:

– Свакако, наставак следи. Виде-
ћемо, хоћемо ли да организујемо све 
у Ловри или шире. То је за сада отво-
рено питање, а програм ћемо проши-
рити иконописањем и грнчарством. 
Екипа је добра и жеља нам је да ово 
окупљање постане традиционално – 
рекао је господин Алексов за СНН.

Додајмо и то да су реализацију 
првог Летњег кампа старих 
заната у Ловри материјално 
помогли Министарство кул-
туре Републике Србије, Ми-
нистарство за људске ре-
сурсе Мађарске (ЕМЕТ), 
Управа за дијаспору и Србе 
у региону при Министар-
ству спољних послова Репу-
блике Србије, Културни и 
документациони центар Ср-
ба у Мађарској. Сопствена 
средства уложило је и 
Удружење за очување и не-
говање традиција у Ловри. 
Захваљујући томе, кампери 
су овом приликом потпуно 
бесплатно учествовали у 
раду кампа, што у овој еко-
номској ситуацији уопште 
није занемарујуће.

Предраг Мандић

Међу камповима у Мађарској, у којима током лета 
деца и млади могу да се друже и науче нешто ново 

и корисно, од ове године је и Летњи камп старих 
заната у Ловри. Овај образовни програм остварен је 

сарадњом Удружења за очување и неговање 
традиција у Ловри и Центра за очување културне 

баштине „Извориште” из Београда

Нови образовни програм за младе

Први Летњи камп старих заната у Ловри
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