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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

НАТО у потпуности поштује суве-
рено право свих држава, укључујући 
Србију, да бирају своје политичке и 
безбедносне аранжмане, наводи се у 
одговору Северноатлантске алијансе 
на питање Радија Слободна Европа 
(РСЕ) о руској донацији војне опреме 
Србији, а имајући у виду западне 
санкције Москви због припајања Кри-
ма.

На питање о одлуци Румуније да 
блокира транспорт поменутог војног 
континента преко њене територије, 
НАТО у саопштењу наводи да би о 
том конкретном догађају питање тре-
бало упутити властима у Букурешту, 
преноси Танјуг.

НАТО у саопштењу истиче парт-
нерски однос који има са Србијом.

„Србија је била домаћин највеће 
цивилне вежбе у случају ванредних 
ситуација, чиме је помогла НАТО са-
везницима, али и самој себи и другим 
партнерима да буде боље припре-
мљена у суочавању са природним 
катастрофама, као што су поплаве и 
шумски пожар”, наводи НАТО и исти-
че заједнички напор на реформи 
снага безбедности и институција у 
Србији.

Када је реч о другим видовима 
сарадње, НАТО посебан значај при-
даје обуци припадника Војске Срби-
је, чиме им се помаже да дају свој 

допринос у међународним мировним 
мисијама.

„Инвестирали смо милионе евра 
како бисмо помогли Србији да уни-
шти више од 200 тона муниције. Ср-
бија је такође заједно са НАТО ради-
ла на обуци ирачког војно-медицин-
ског особља, чиме је допринела ста-
билности на Блиском истоку”, стоји у 
саопштењу.

Војска Србије је највеће донације 
добила од Руске Федерације која је 
донирала шест авиона „миг 29”, а у 
току је реализација донације 30 
оклопних извиђачких возила БРДМ-
-2МС и 30 тенкова Т-72МС са прате-
ћим елементима логистичке. Осим 
тога, током преговора за набавку 

наоружања и војне опреме из Руске 
Федерације добијени су значајни 
попусти и друге олакшице. Такође 
је Република Белорусија донирала 
Војсци Србије четири авиона „миг 
29”, подсећају у Министарству од-
бране.

До разлике у износима донација 
појединих држава који се налазе у 
„Информатору о раду Министарства 
одбране“ и стварног стања, дошло је 
из разлога што у „Информатору“ 
нису приказане оне донације које су 
у току или  још увек не постоји сагла-
сност обе стране за обелодањивањем 
података о износима тих донација, 
објашњено је у саопштењу Министар-
ства одбране. 

ПОЛИТИКА

Поштујемо право Србије да бира партнере
Саопштење НАТО савеза 

З ахтев мађарске ОТП банке да 
преузме Сосијете женерал бан-
ку у Србији још је на обради, 

изјавила је гувернерка НБС Јогованка 
Табаковић.

"Предмет је на обради, знате наше 
надлежности и одговорности, и раз-
матрамо и радимо на томе имајући 
посебно на уму да је Сосијете жене-
рал једна од системских банака и да 
ће у том случају улога ОТП банке 
значајно порасти када буде, ако тај 
процес буде успешно завршен, вла-

сник у две значајне банке", рекла је 
Табаковић. Она је тако одговорила на 
питање новинара када ће ОТП банка 
добити дозволу за преузимање Соси-
јете женерал банке.

Гувернерка је рекла да је ОТП из 
Мађарске у мају предао захтев НБС 
за стицање власништва у Сосијете 
женерал банци и додала да ће јав-
ност бити обавештена на време.

"Врло озбиљно радимо свој посао 
и бићете обавештени", рекла је Јорго-
ванка Табаковић.  

ОТП би да купи банку 
Сосијете женерал 

Одлука владе у Будимпешти

Планови водеће мађарске банке

Мађарска омогућила руску 
војну испоруку Србији

М ађарска влада оправдала је 
средином прошле недеље 
своју одлуку да дозволи тран-

зит руских војних возила за Србију 
кроз свој ваздушни простор упркос 
санкцијама ЕУ, наводећи да терет 
није превезен у војном авиону, већ у 
цивилном, за који није потребна по-
себна дозвола, пише портал „Полити-
ко“.

Након што је Румунија блокирала 
руску пошиљку војних возила Србији, 
Русија је испоручила 10 оклопних 
патролних возила у војну базу у Ср-
бији, као део ширег пакета војне 
помоћи́, и то авионом који је прево-
зио терет кроз мађарски ваздушни 
простор, наводи се у тексту.

Шеф кабинета мађарског преми-
јера Виктора Орбана, Гергељ Гуљаш, 
рекао је новинарима да је авионској 
пошиљци дозвољено да прође кроз 
мађарски ваздушни простор, јер се 
терет не превози у војном авиону, већ 
у цивилном, за који није потребна 
посебна дозвола.

„Наравно, добијамо обавештења о 
цивилном авиону који улази у мађар-
ски ваздушни простор, али то је про-
токоларно обавештење, које само 
треба да се прими“, рекао је Гуљаш и 
додао да би "због географских разло-
га руски терет такође морао да лети 
кроз Пољску и Словачку".

У петак је румунско Министарство 
иностраних послова саопштило да је 
блокирало већу пошиљку тенкова и 
оклопних возила из Русије у Србију 
дуж свог дела Дунава, позивајући се 
на ембарго ЕУ према Москви. Након 
„случаја Kрим“, 2014. године, ЕУ је уве-
ла ембарго на трговину оружјем са 
Русијом, као и забрану извоза тако-
зване робе двоструке намене која се 
може користити у војне и цивилне 
сврхе.

Портпарол ЕУ је изјавио да су ви-
дели извештаје, као и да је „без ко-
ментарисања појединости, примена 
рестриктивних мера ЕУ — одговор-
ност држава-чланица ЕУ“, преноси 
Тањуг писање „Политика“.

„Политико“ наводи да се мађарска 
влада, која одржава блиске везе са 
Русијом, веома залаже за своје бал-
канске суседе, преноси Тањуг. Будим-
пешта се нада да ће њен кандидат за 
наредну Европску комисију Ласло 
Трочањи добити портфељ фокусиран 
на политику проширења ЕУ.

Ипак, мађарска политика према 
Балкану била је под будном контро-
лом последњих месеци, а критичари 
са Запада су изразили забринутост 
због све већег обима улагања провла-
диних мађарских привредника на 
балканско медијско тржиште, закљу-
чује бриселски портал. 
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П озивајући се на своја сазна-
ња, лист „Српски телеграф” 
пише да ће највећи део про-

јеката бити реализован у Војводини, 
али да су предвиђене значајне инве-
стиције и у централној Србији и Ре-
публици Српској. Неименовани саго-
ворник листа каже да се неке од та-
чака из тзв. „Орбановог пакета" већ 
увелико реализују.

„Нешто у Војводини, али нешто и 
у другим деловима Србије. То се, пре 
свега, односи на банкарство, пољо-
привреду, итд. Шандор Чањи, најбо-
гатији Мађар и власник ОТП банке 
ускоро ће, уз војвођанску банку, пре-
узети и Сосијете женерал и није ис-

кључено да ће даље наставити шире-
ње", каже исти саговорник и додаје 
да ће уз привредну сарадњу, Мађар-
ска наставити и да инсистира на што 
бржем прикључењу Србије ЕУ.

Министар пољопривреде Брани-
слав Недимовић каже да би овакав 
план допринео још бољој сарадњи и 
развоју две државе.

„Србија већ има одличну сарадњу 
са мађарском владом и развијене 
пројекте у сектору прерађивачке ин-
дустрије. У Ариљу се гради српско-
-мађарска фабрика за прераду ма-
лина капацитета 12 тона. Уговарамо 
и отварање четири компаније у Вој-
водини, две на простору западне 

Србије. Шандор Чањи је заинтересо-
ван за отварање пет логистичких 
центара у Бачкој Тополи, Новом Саду, 
Сремској Митровици и на још две 
локације на територији Војводине. 
Орбанов предлог би за Србију много 
значио, јер је Мађарска поуздан ин-
веститор и има добро тржиште", ре-
као је Недимовић.

Економиста и директор Републич-
ког завода за статистику Миладин 
Ковачевић истакао је да је пакет од-
лична вест за Србију и да ће кредити 
омогућити развој привреде, што ће, 

како каже, помоћи и Србима и Мађа-
рима.

Према речима шефа посланичке 
групе Савеза војвођански Мађара у 
Скупштини Србије Балинта Пастора, 
сарадња Србије и Мађарске непреста-
но јача већ три године.

„Уложено је преко 250 милиона евра 
и програм ће се наставити и у наред-
ним годинама. Ово је доказ да је ус-
постављена одлична сарадња између 
Мађарске и Србије, односно председ-
ника Александра Вучића и  премијера 
Виктора Орбана”, рекао је Пастор. 

Мађарски пројекти за Србију и Републику Српску
Нове инвестиције из Будимпеште?

Мађарска је спремна да уложи више милиона евра у пројекте у Србији и Републици Српској, а на овом 
пакету инсистирао је лично премијер Мађарске Виктор Орбан, пише „Српски телеграф”

САРАДЊА

Шандор Чањи

Бранислав Недимовић

У оквиру пројекта „Прекогранич-
ни звук за особе са инвалиди-
тетом", ученици из Новог Сада 

обучили су вршњаке из Мађарске да 
музицирају на инструменту који сен-
зорским технологијама открива најма-
ње покрете тела путем ултразвучних 
таласа и претвара их у музику и звук.

Циљ читавог пројекта, како је обја-
снила Виолета Страхињевић, директор-
ка школе „Милан Петровић”, је знача-
јан подстицај уметничког стварала-
штва младих са инвалидитетом у 
области музике за њихове активне 
улоге у културном животу.

- Жеља је да млади са инвалидите-
том буду укључени у културни живот 
заједнице и буду што активнији и да 
равноправно учествују у уметности. 
Јер, разумемо и размењујемо значај 
наших култура кроз музику управо 
музичким системом који олакшава 
креирање мелодија и хармонија осо-
бама са моторичким тешкоћама - ре-

кла је Страхињевић. Ученици две шко-
ле су недавно одржали концерт на 
музичком уређају уз подршку профе-
сионалних музичара, а том приликом 
је Мецингер Петерне, председница 
Фондације особа са инвалидитетом у 
Баји, истакла одличну сарадњу са Но-
восађанима, која траје већ више од 
деценију.

"Саундбим систем" је произведен у 
Енглеској, први су га применили струч-
њаци и професори у нашој школи „Ми-
лан Петровић", а затим подржали срод-
ну школу у Мађарској и обучили коле-
ге. Сада је коришћење тог инструмента 
јединствено у региону.

Циљ пројекта је подстицање култур-
ног и уметничког стваралаштва младих 
са инвалидитетом у области музике, 
кориштењем нових технологија и 
омогућа́вање њихове активне улоге у 
културном животу заједнице у преко-
граничном подручју.

Реализација пројекта пружиће при-

лику младима са инвалидитетом да 
активно учествују на културним и јав-
ним догађајима у својим заједницама, 
постају видљивији показујући своје 
вештине свирања и да доприносе ства-
рању позитивних ставова према осо-
бама са инвалидитетом и уклањању 
психолошких и 
социјалних барије-
ра.

Како се наводи 
на сајту новосад-
ске школе, циљеви 
пројекта се пости-
жу путем набавке 
музичког система 
„Саундбим", који 
се заснива на ко-
риштењу сензор-
ских технологија. 
Он омогућава осо-
бама са ограниче-
ним покретима и 
ученицима да ак-

тивно учествују у креирању музике и 
на тај начин негују њихову социјалну 
укљученост. Kоришћење таквог инстру-
мента је јединствено у региону и од 
користи је за обе институције у раду 
са децом са сметњама у развоју. 

Ова школа је, као носилац пројекта, 
одговорна за преношење знања о „Са-
ундбиму" партнерској институцији у 
Мађарској. Током пројекта организују 
се индивидуални и заједнички наступи 
који представљају достигнућа деце у 
кориштењу савремених технологија. 
Прекогранични ефекат је појачан ин-
тегрисањем фолклорних мотива и 
традиционалне музике обе земље у 
креирању музике током наступа, како 
би се учило о прихватању традиције 
других. Пројекат помаже у уклањању 
баријера и признавању права за равно-
правно учешће у области уметности. 

Помоћ у коришћењу савремене технологије
Сарадња школа за децу са сметњама у развоју

Ученици и професори новосадске Школе за едукацију и рехабилитацију деце са 
сметњама у развоју „Милан Петровић”, помогли су да сродна школа у 

мађарском граду Баји, такође добије и савлада коришћење музичког система 
„Саундбим”, намењеног особама са инвалидитетом
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П опуларни сентандрејски музич-
ки Ансамбл је добио име по 
истакнутом српском компози-

тору и етномузикологу Тихомиру Ву-
јичићу (1923–1975) из Помаза. Ансамбл 
„Вујичић" је приликом уручења спо-
менуте награде, из свог богатог ре-
пертоара, извео „Сељанчицу“, српску 
народну композицију обрађену у 
посебном аранжману са дувачким 
инструментима. О раду Ансамбла 
„Вујичић“ недавно је изашла моно-
графија под називом „Вујичићево 
наслеђе“ (A Vujicsics örökség; аутор - 
Jávorszky Béla Szilárd; издавач - Kossuth 
Kiadó). 

Мирослав Брцан  је свестрани 
уметник, виртуоз на неколико инстру-
мената, али и вођа хора „Јавор“ из 
Сентандреје. По образовању је елек-
троинжењер, тако да се, некако ко-
смички, у његовом животу прожима-
ју музика и математика, уметност и 
наука. 

Занимљиве биографије 
предака

Мирослав је рођен у Калазу, од 
мајке Љубице Чикош и оца Милутина 
Брцана из Деске. Живо се сећа дедa 
Јездимира, земљорадника и сеоског 

појца, који је и Миросла-
вљевог оца научио да поји. 
Милутин је био човек по-
себно занимљиве биогра-
фије. Потекао је из више-
члане породице, у којој је 
било 11 деце. Као млад, 
отишао је од куће и провео 
три године у манастиру Гра-
бовац, где је био искушеник, 
а затим су га чудесни путе-
ви одвели у Македонију, где 
је једно време боравио у 
православном, средњове-
ковном манастиру Лешок 
код Тетова. 

Он је, ипак напустио мо-
нашки живот и дошао на 
север Будимпеште, у село 
Калаз, испод горја Пилиш. 
Ту је почео да ради као на-
дничар, да оре туђе њиве са 
два коња која су му била 
једино имање. Био је пову-
чен и тих човек и у себи 

имао нешто мудрачко. 
Убрзо су сви у Калазу приметили 

да је занимљив и изузетно вредан. 
Сиромаштво му није сметало да се у 
њега загледа најлепша девојка у Ка-
лазу и да му потом постане жена. 
Тако су се родили Мирослав и његов 
брат Миливој. Деда по мајци, Ђура 
Чикош, био је хоровођа у Цркви Све-
тог Арханђела Гаврила у Калазу, а 
Милутин у истој цркви појац. О већим 
празницима хор је појао литургију. 

Мирослав и његов брат Миливој, 
који се, нажалост, рано упокојио, од-
растали су у традиционалној српској 
православној породици. 

Трема на првом  
јавном наступу

Деда Ђура је видео да и унук Ми-
рослав има префињен слух, те је ње-
говим родитељима рекао: „То дете 
морате да дате у музичку школу."

Тако је Мирослав 11 година учио 
клавир у сентандрејској Основној 
музичкој школи, али и приватно. Из 
тог периода се сећа једне незаборав-
не анегдоте: 

„Била је свечана приредба по за-
вршетку школске године. Сала је 

била пуна публике пред којом је 
свако дете требало да покаже шта 
је научило. Ја сам своју тачку знао 
напамет. Нисам морао да гледам у 
ноте. Мој професор Михаљ Сари је 
нестрпљиво ишчекивао да почнем, 
јер је био поносан на свог ученика. 
Кад је дошао ред на мене, имао сам 
такву трему да ми није дошло у гла-
ву ни како да поставим руке. Дирке 
нисам видео. Била је потпуна тиши-

на. Колико је то трајало не сећам се, 
али сам одједном чуо публику како 
громко аплаудира. Поклонио сам се 
и, како је подијум за клавир био 
мало уздигнут, умало нисам пао на 
нос. Казали су ми после концерта да 
је било изванредно. Ничег се не се-
ћам, ни дан данас. Али, после овог 
догађаја сам одлучио да више не 
свирам: 'Зар сваки пут кад изађем, 

треба ово да доживим? Не, то ми не 
треба, радије ћу учити математику 
и физику', мислио сам. И тако после 
завршене Гимназије у Сентандреји, 
упишем се у Будимпешту на Универ-
зитет (Budapesti Műszaki Egyetem), на 
електротехнику, коју сам успешно 
завршио и почео да радим као ин-
жењер информатичар у Рајфајзен 
банци. Свирао сам само повремено, 
кад се зажелим.“

Мирослав Брцан, члан Ансамбла „Вујичић”

Етно музика тече мојим венама
ПОРТРЕТ

Непосредни повод за наш разговор са Мирославом Брцаном, била је престижна 
награда „Мађарско наслеђе“, која је ансамблу „Вујичић“ додељена недавно, за 

вишедеценијску активност на очувању и популаризацији  
јужнословенске народне музике у Мађарској

СВЕ ЈЕ ПОЧЕЛО НА УСКРС
Ансамбл постоји већ скоро пола века и изводи изворну музику словен-

ских народа са Балкана. У њиховом репертоару преовлађује музика коју 
су записали Бела Барток и Тихомир Вујичић. Кад се поведе прича када 
је све ово започело, обично се помиње један Ускрс у Помазу пре 45 годи-
на, када су момци узели инструменте и засвирали шетајући кроз село. По 
нашем старом српском обичају, на тај дан се „поливају“ девојке за удају, 
дакле, било је весело.

„Из тог народног оркестра који је пратио плесну групу, ми смо поникли. 
Тражили смо од Тихомирове породице да нам одобре да се зовемо Ву-
јичић, и тако је све почело. Ја сам се прикључио оркестру 1978. године“, 
сећа се наш саговорник.

Од оснивања оркестра, циљ је био неговање српске народне музичке 
традиције у Сентандреји и околини, али и традиције других јужнословен-
ских народа тог поднебља. 

САСТАВ АНАСАМБЛА
Чланови Ансамбла „Вујичић” су: Габор Ередич, бивши директор Музич-

ке школе у Калазу, шеф оркестра (бас-прим тамбура, хармоника, караду-
зен, вокал), Михаљ Борбељ, професор џез музике на Музичкој академији 
„Ференц Лист“ (фрула, двојнице, кларинет, саксофон), Мирослав Брцан, 
хоровођа српског православног певачког друштва „Јавор“ из Сентандре-
је (тамбура, чело, брач, бегеш, вокал), Калман Ередич, (бегеш, тапан, вокал), 
Арон Ередич (тамбурица-прим, чело, вокал), Ференц Сендреди, бивши 
професор тамбуре у Музичкој школи у Калазу (прим-тамбурица, бас-прим 
тамбура, литарка), Балаж Визели, виолина. Визели и Арон Ередич  су за-
менили старог члана, виолинисту и тамбураша, Драгутина Кароља Ђери-
ја, који је преминуо 2006. 

Још у почетку је члан оркестра био и Иван Њари из Помаза, који, тако-
ђе није више међу живима. Једно време је свирао прим-тамбурицу и 
Золтан Хорват из Мохача. Са Ансамблом „Вујичић“ често су наступале и 
певачице: Љубица Радић, Марица Грегеш, Марта Шебешћен (Márta 
Sebestyén) и Каталин Ђениш (Gyenis Katalin). 
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Први оркестар
Али, то није трајало дуго. Наиме, 

ускоро га је потражио Габор Ередич, 
садашњи вођа Ансамбла „Вујичић“: 

„Сећам се да је садашња екипа 
ансамбла, која је ишла са мном у исту 
музичку школу, имала свој оркестар 
народне музике. Габор Ередич, је јед-
не недеље око ручка дошао код мене 
кући, да ме позове на њихове пробе. 
Био је упоран, јер им је требао там-
бураш. Мама је чекала на већ поста-
вљен ручак и увелико је требало да 
будем за столом. А Габор је причао и 
причао, наговарајући ме да им се 
прикључим. И, тако ја обећам да ћу 
доћи на пробу, само да га се решим 
и што пре седнем за сто“, прича, Ми-
рослав и смеје се. „Наше дружење од 
тада до данас траје на обострано 
задовољство, јер нас седморица му-
зичара смо као једна породица, која 
се воли и поштује.“ 

Бројни наступи  
и награде

Мирослав Брцан напомиње да 
нема прецизне евиденције колико је 

Ансамбл „Вујичић” до сада имао на-
ступа, јер то нико није бележио, али 
годишње је било око 50 наступа. Радо 
су виђени и слушани у Мађарској, али 
и на гостовањима у иностранству.

„Док смо били млађи, свирком смо 
обишли Европу, свирали смо и у Ва-
шингтону, у Америци, а у Аустралији 
смо на двомесечној тунеји по целом 
континенту одржали 37 концерата. 
Гостовали смо и у Кувајту, где смо за 
свирку имали ангажман у два навра-
та по пет месеци, у Хотелу „Шератон”. 
И тамо су нас јако добро прихватили. 

За свој рад смо добили многа при-
знања, као и највећу званичну награ-
ду у Мађарској, „Кошутову награду“ 
2014, за изузетне заслуге на пољу кул-
туре и уметности. Осим тога, добит-
ници смо и једне нама посебно драге 
награде града Сентандреје - „Поча-
сни грађани Сентандреје“. 

Музичка издања
Оркестру „Вујичић“ није у првом 

плану било издавање музичких запи-
са, али када су то радили, настојали 
су да то буде што квалитетније. Зато 
имају само 4 самостална музичка 

издања,  две "лонгплеј" плоче и два 
компакт диска. На првој, која је про-
глашена плочом године, заступљена 
је јужнословенска народна музика, а 
на другој је српска и хрватска народ-
на музика. Посебно је интересантан 
компакт диск под називом „Само 
свирај“, који је настајао деведесетих 
година, као молитва за мир у бившој 
Југославији, у којој су буктали ратови. 
На њему је њихова обрада чувене 
композиције „Низамски растанак“, 
посвећена свима који су узалуд умр-
ли, без обзира на чијој страни и у ко-
јој војсци били: 

„Ми смо на наш начин, музиком, 
желели да изразимо молитву Богу да 
буде мир међу браћом и међу људи-
ма, да нестану трагични догађаји. Та 
композиција је за све нас у оркестру 
једна од најдражих, а и најпотресни-
јих. Још се није десило да је свирамо, 
а да публику не понесу снажне емо-
ције, јер, како каже песник, свако има 
неког кога нема.“ 

Заправо, „Низамски растанак“ је 
песма Срба, Хрвата и Бошњака на 
Балкану, део историје и судбина свих 
нас, баш као што су наши животи ис-
преплетани. 

Тридесет година 
хоровођа

Наш саговорник каже да су му у 
свести биле деда Ђурине речи: „Кад 
ја умрем, немој да пропадну ови 
наши црквени и народни обичаји“. 

„То ми је у аманет оставио и ето, од 
1989. до сада, водим сентандрејски 
хор Јавор. Ускоро ће 30 година мог 
преданог рада са хором. На Преобра-
жење, када је сентандрејска Слава, 
обележићемо наш јубилеј. Сада има-
мо десет чланова. Нажалост, отишли 
су нам заувек неки људи и са њима 
прекрасни гласови. Музика повезује 

људе, зближава их. Пратим и волим 
да учим, а од свакога се може поне-
што научити. Сматрам да би требало 
да и људи који се баве фолклором, 
који се негује на овом тлу, а има не-
колико изузетних фолклорних група, 
обнове нека наша аутентична српска 
кола која су се овде некада играла. У 
богатом, антологијском нотном запи-
су Тихомира Вујичића „Наше песме” 
(Будимпешта, 1957), забележено је 100 
народних песама и 20 кола Срба, Бу-
њеваца, Шокаца, Бошњака и Хрвата 
у Мађарској. Да се та кола не би за-
боравила, требало би их поново игра-
ти", каже Мирослав. 

Музика повезује чак  
и различите људе

Након свих наступа, сусрета и дру-
жења, наш саговорник истиче да ба-
вљење тамбурицом није само свира-
ње тог инструмента, већ нешто што 
повезује чак и веома различите људе. 

„А, то је највредније! Чланови ор-
кестра, сви до једног, сматрају да 
многи у окружењу не знају колико 
дивних и вредних песама има међу 
јужнословенским мањинама у Ма-
ђарској. Надају се да ће својим музи-
цирањем побудити интерес међу 
музичараима и истраживачима за 
наше заједничко благо. На сву срећу 
имамо и подмладак у ансамблу Шен-
дерге (Söndörgö). Они настављају ону 
музичку традицију коју ми негујемо. 
Тројица од њих су синови нашег Кал-
мана Ередича, Габоровог брата, че-
тврти члан ансамбла је, такође Ере-
дич, али друго колено ове тројице, а 
пети члан је Мађар. Моја деца су 
кренула сасвим другим путем, једна 
кћерка је завршила француски, дру-
га немачки, а син се бави информа-
тиком.“

Славица Зељковић

САРАДЊА СА ХОРОМ „ЈАВОР”
Првобитни хор под овим именом основан је у Сентандреји 1902. годи-

не. Диригент је био Лазар Терзин (1880-1965). Крајем и после Другог свет-
ског рата постојали су хорови у Калазу, под вођством Ђуре Чикоша и у 
суседном селу Помазу, под вођством Игњата Чобана. Прво се разишао 
хор у Калазу, када је Мирослављев деда Ђура преминуо. Под именом 
„Јавор“ основан је нови мушки хор 1989. у зиму, у оквиру Сентандрејског 
културног удружења, којим руководи Мирослав Брцан. Помашки хор је 
још неколико година постојао, све до смрти Игњата Чобана. Садашњи 
хор „Јавор“ је прво имао 15, углавно старијих чланова. Поред црквеног 
појања негује и репертоар старих народних и родољубивих песама. Го-
дине 2002. снимљена је „Сентандрејска Слава-Света литургија на Прео-
бражење Господње“.

Године 1996. Самоуправа Срба у Мађарској доделила је „Јавору“ Све-
тосавску повељу, а 1997. Синод Српске православне цркве одликовао је 
хор Орденом Светог Саве другог степена.

СРПСКО ПОРЕКЛО ЧЛАНОВА ОРКЕСТРА
На сaмом крају разговора, Мирослав Брцан је имао нешто суштински 

важно да нам каже, што га нисмо питали: 
„Нешто ћу вам поверити. Наш оркестар не би био тако успешан у из-

вођењу српске народне музике да нема у венама свих нас бар мало 
српске крви. Прадеда Габора Ередича био је Димитрије Милошевић, 
свештеник у Чобанцу. Црква у Чобанцу је посвећена Светом Гаврилу, те 
се то име, Гаврило, односно Габор, кроз генерације понавља. Ференц Сен-
дреди, такође, има мало нашег порекла, а саксофонисту сви зову Миша 
Бербер, иако се зове Михаљ Борбељ. Визели је Мађар, али смо га прозва-
ли Влашко Водовић и тако га на наступима представљамо. Толико добро 
свира српска и хрватска кола, да нико не би рекао да није наш“, заврша-
ва Мирослав, с осмехом, своју животну причу.

Хор „Јавор” - архивска фотографија
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С рби Калазу, градићу надомак 
Будимпеште, сваке године оку-
пљају се како би на сам дан 

црквеног празника достојно просла-
вили патрона светиње. Тако је било и 
овај пут, 26. јула, а празновање заштит-
ника светог храма својим присуством 
увеличао је епископ будимски Луки-
јан, који је уз саслужење свештенства 
и појање Хора „Јавор“, служио Свету 
архијерејску литургију.

У склопу богослужења свечаном 
славском беседом присутнима се 
обратио протојереј Зоран Остојић, 
парох будимпештански, који је иста-
као да је празник Св. Архангела Га-
врила установљен у 4. веку на Светој 
Гори. У наставку своје проповеди о. 
Остоић је нагласио следеће: 

„Прослављамо данас – како га на-
зива Свети Јустин Ћелијски – првог 
јеванђелисту. Јер, јеванђеље значи 
блага вест, а управо Архангел Гаврило 
је тај који је доносио благу вест. Упра-
во њега изабрали су ваши преци да 
га славе као заштитника ове ваше 
светиње, за заштитника свих вас и 
свих нас, који се молимо Св. Арханге-
лу Гаврилу. А треба да се молимо 
управо овде, у дому његовом, да се 
окупљамо што чешће око трпезе Го-
сподње и да ту узносимо молитве 
троједином Господу а у славу и част 
његових угодника.“

Из склопа Свете архијерејске ли-

тургије, потом, није изостао ни опход, 
а на крају славског богослужења пре-
освећеном владики и верном народу 
обратио се јереј Зоран Живић, парох 
калашки. Он се најпре захвалио ар-
хипастиру Цркве Христове, а такође 
и Ладиславу Рогану, градоначелнику 
Калаза на присуству храмовној слави. 
Захвалио се и кумовима славе, чла-
новима калашке Српске самоуправе, 
који су у знак љубави према Мајци 
Цркви и спомен на кумство храму 
подарили нове литургијске сасуде, 
путир и диск, венчане круне, односно, 
комплет икона. 

Након „трпезе љубави", која је 
уприличена у једном  од угоститељ-
ских објеката у граду, освећење да-
рова извршено је у оквиру вечерња, 
које су служили јереј Зоран Живић и 
јереј Љубисав Милисавић, парох по-
машки. Том приликом, краћу пропо-
вед одржао је отац Живић, коме је 
овогодишња храмовна слава у Кала-
зу, у својству домаћина, била прва: 

„Они који су сазидали овај храм, 
урадили су једну велику ствар а то је 
да су направили врата ка небу. Јер, 
свака црква, сваки храм – посвећен 
– јесу врата која воде ка небу. А они, 
који су то изградили поставили су за 
заштитника овога храма и ове паро-
хије управо Св. архангела Гаврила. 
Онога, који стоји пред Лицем Божјим, 
који јавља вољу Божју људима. И то 

је тако било током целе историје чо-
вечанства. А исто тако Он је тај, који 
молитве свих нас узноси право пред 
Престо Божји.“

   Парох калашки је подсетио да је 
прослава храмовне славе посебан 
празник, обележен светом литурги-
јом и причешћем, сједињењем са 
Христом. 

„И то је оно што Господ очекује од 
свих нас“, рекао је духовни пастир 
Калазлија, додавши да вечно служи-
мо и славимо Бога, онога који нам је 
живот дао. Он је потом подсетио да 
крсна слава окупља породицу, а хра-
мовна слава много ширу породицу -  
целу парохију... Баш зато, позвао је на 
љубав и слогу.

На крају своје проповеди, јереј Жи-
вић се захвалио Калазлијама што су 
га срдачно дочекали и помогли му 
топлином и љубави већ при првим 
корацима службовања у овом граду. 
Уједно се још једном захвалио ового-
дишњим кумовима, члановима месне 
Српске самоуправе, што су храм 
улепшали и обогатили  предивним 
прилозима.

Свечани чин освећења славског 
колача и благосиљања кољива извр-
шен је у порти светиње. Кумови славе, 
чланови месне Српске самоуправе, 
предвођени председником Петром 
Крунићем, славску ружу предали су 
Јадранки Мирковић, што значи да ће 

она и њена породица кумовати на-
редне године. 

„Кумство је једна душевна ствар, 
која без вере, без молитве према Богу, 
не може да постоји. Човек, који се 
прима кумства, треба да има једно 
духовно опредељење, веру у Бога, 
веру у православље. Драго ми је што 
смо као народносна самоуправа мо-
гли да кумујемо и били у прилици да 
допринесемо свечаном празновању 
патрона светиње. Осећам једну врсту 
задовољства што смо се на вечерњу 
у оволиком броју окупили – надам се 
да ће нас и у будуће толико бити, оку-
пљаћемо се око цркве, посвећене Св. 
Ахангелу Гаврилу“, изјавио је Петар 
Крунић, председник калашке Српске 
самоуправе.

У порти светиње, потом, чланови 
Српске самоуправе делили су колач 
и кољиво, частили вернике ракијом, 
соковима и вином, а ускоро се зачула 
и музика: засвирао је Оркестар „Ру-
змарин фолкестарс".

На дворишту древне богомоље они 
храбрији повели су и коло, које се 
затим, у вечерњим сатима, вило и у 
Дому културе „Карољ Кош“, где се за 
добро расположење  гостију побри-
нуо Оркестар „Забавна индустрија“. 
Славско весеље потрајало је до сит-
них сати. Празновање је суфинанси-
рао  Фондација „Бетлен Габор.“

Предраг Мандић  

Храмовна слава у КалазуДУХОВНОСТ

Cрпска црква у Калазу, саграђена половином XVIII века, посвећена је Светом aрхангелу Гаврилу. Поводом овог 
празника, Срби из Калаза и околине, окупили су се да свечано прославе своју храмовну славу  

Свечано прослављен Свети архангел Гаврило
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П олазници кампа у Демешу 
били су смештени у четири ку-
ћице и два шатора. Шатори су 

им били омиљени смештај, а главни 
оброци су били обезбеђени у ресто-
рану. Пре доручка била је обавезна 
гимнастика, после чега су, током 
дана, увежбавали игре и песме. 

Било је, наравно, и много других 
активности. Деца су учествовала у 
раду радионица и такмичила се у 
логичким, креативним и спортским 
играма. Била су подељена у пет група: 
„Мали детективи“, „Дечја стопала“, 
„Орлови“, „Црни тигрови“ и „Света 
пљескавица“, које су имале своје ка-
петане. Веома се инсистирало на 
тимском раду. Играла се пантомима, 
кошарка, слагалице, као и логичке 
игре. Резултати такмичења били су 
излагани на великом, шареном пла-
кату, да би последњег дана био про-
глашен победник. 

У току боравка деца су имала по-
себну прилику да искусе шетњу и 
пењање у једном од најатрактивнијих 
излетишта у Мађарској, познатом по 
својим природним лепотама. То је 
романтична, стеновита и уска Рамска 
клисура, кањонски теснац са ограда-
ма и мердевинама, једна од најпопу-

ларнијих планинарских дестинација 
у земљи. Овај изазов није био нимало 
лак, али су сва деца успела да стигну 
до циља и веома уживала у овој аван-
тури.    

Уз помоћ школског кувара Срђана 
Срмечевића, деца су једне вечери 
правила салату, пекла пљескавице и 
ћевапчиће. О малим фолклорашима 
се бринула чланица КУД "Табан" Ани-
та Накић Вуковић, уз помоћ Софије 
Каплан и већ познатог госта из Бече-
ја, Далибора Мартинова, коме се ово-
га пута придружила његова супруга 
Данијела. Иначе, Мартинов води два 
културно-уметничка друштва у Срби-
ји - КУД "Лоле" из Бачког Петровог 
Села и КУД "Новак Радонић" из Мола. 
Сарадња са "Табаном" почела је пре 
18 година и од тада су заједно уради-
ли више кореографија. 

- Увек волим да истакнем да смо 
ми већ уиграна екипа. Добро се по-
знајемо и заједно дишемо. Ове годи-
не смо успели да научимо две коре-
ографије: „Игре из Баната“ и „Игре из 
Горњег Пореча“, влашке регије близу 
румунске границе. Деца ме лепо ра-
зумеју, послушна су и брзо напреду-
јемо. Радна атмосфера је била весела 
и опуштена. Деца су дивна, уживао 

саму сваком тренутку - рекао је за 
наш лист популарни Даки. 

Музичара Мирослава Силашког 
овога пута је заменио дванаестоги-
дишњи хармоникаш Бранислав Гру-
боровић из Мола, вишеструки првак 
у музицирању на хармоници. Он је 
први пут био на фолклорном кампу 
и каже да се лепо проводио и дружио 
са децом.

Анита Накић Вуковић истиче да је 
веома задовољна одзивом деце и по-
новним успехом овог летњег програ-
ма за најмлађе: 

- Сваки дан нам је био испуњен 
разним програмима, у којима су деца 
уживала и радо учествовала. Ове го-
дине смо, такође, играли и певали, 
учили смо песме које се певају уз 
кореографије. Даки, наш стари при-
јатељ, успешно је обавио свој посао, 
био је строг када се радило, а у игри 
увек добар другар. Деца га воле и 
слушају, а са њим говоре српски језик. 
Седам дана кампа брзо прође, али се 
деца радују што ће се окупити и сле-
деће године. 

Финансијску помоћ за организаци-
ју Фолклорног кампа обезбедила је 
фондација „Бетлен Габор“. 

К. П.

З адатак да детаљније предста-
ви раскош српског фолклора 
па и историјат Срба, српске 

културе у Поморишју, поверен је 
Кристифору Брцану, председнику, 
уједно, уметничком руководиоцу  
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат“ из Деске. Он је у друштву своје 
супруге Еве, иначе руководиоца 
Радионице „Златне руке“ и Перице 
Дунаија, потпредседника „Баната“, 
у преподневним сатима у сали 
Дома народности у Сегедину са за-
интересованима увежбавао српске 
народне игре из централне Србије. 

Након краће паузе, рани попод-
невни сати су протекли у знаку 
представљања  историјата и култу-
ре Срба у Поморишју с посебним 
освртом на српску заједницу у Де-
сци где функционише и КУД „Ба-
нат“. Брачни пар Брцан је присутне 
детаљно упознао са радом нашег 

најстаријег и најтрофејнијег српског 
ансамбла у Мађарској а наравно 
није изостао ни приказ радионице, 
која ради при културно-уметничком 
друштву. 

Пошто су камперима предста-
вљени и бројни текстилни продукти 
радионице, односно, изнети су им и 
основни принципи израде текстил-
них структура и површина, било је 
сасвим природно да су учесници 
кампа показали прилично велико 
интересовање према новинама, које 
су тада упознали...  

Сасвим је сигурно да је радиони-
ца у многима оставила несвакида-
шњи утисак и пробудила жељу да 
се упознају са мајсторијама поједи-
них заната, којима је претило изу-
мирање, но, захваљујући агилности 
и марљивости чланова „Баната“, 
бројни стари занати поново су ожи-
вели.

Као што су, затим, и фолклораши 
живнули, наиме, ред је поново пао 
на игре. Кристифор Брцан се потру-

дио да заинтересоване фолклора-
ше - међу којима је било  деце, па 
до оних старијих – проведе кроз 
разне етнокореолошке области Ср-
бије, па су учесници табора имали 
прилике да од једноставнијих игара 
науче и оне компликованије, темпе-
раментније. На ред су дошле игре 
из околине Ниша и Црне Траве, а у 
понуду је доспео и букет влашких 
игара. 

Круна целодневне едукације 
била је тзв. „српска плесачница" уз 
пратњу Оркестра „Банат“. Додајмо 
и то да је и овогодишњи Балкан-
ски фолклорни табор у Сегедину, 
између осталих, материјално по-
држала и Самоуправа Срба у Се-
гедину.

П. М.

 ФОЛКЛОР„Табан” обучава младе љубитеље фолклора

Недеља испуњена музиком, игром и дружењем
Један од неколико летњих кампова у Мађарској, на којима малишани имају 
прилику да се упознају са српским фолклором, јесте и онај који средином 
сваког јула приређује будимпештански КУД „Табан". Четврти табор по реду 

одржан је на новој локацији, у кампу Демеш код Вишеграда,  
а окупио је двадесет шесторо малишана

Балкански фолклорни табор у Сегедину

Ужитак за љубитеље музике и  
игара балканских народа

У организацији Савеза народности у Сегедину, у том граду je одржан Балкански 
фолклорни табор. Организатори традиционалне манифестације су и ове године  

заљубљеницима у мелос балканских народа понудили програме  
везане за бугарски, грчки, македонски и српски фолклор
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Успомене на дане дружења, забаве  
и стицања нових сазнања

Дана 13. априла, ученици десетог 
разреда Српске гимназије „Никола 
Тесла”, под вођством професора 
историје Алена Нађа, посетили су 
аустријску престоницу. У пратњи про-
фесорки, Јелене Ђурић и Монике 
Бекчић, и професора Милоша Ристи-
ћа, ђаци су имали прилике да доживе 
знаменитости Беча и обиђу град. 

Прва на листи посета током ове 
екскурзије била је палата Шенбрун, 

некадашња летња резиденција Хаб-
збурговаца. Пре него што су се наши 
ђаци упустили у разгледање раско-
шних просторија истоименог музеја, 
лутали су вртовима палате и са ди-
вљењем посматрали спољашњост 
дворца. Изложба коју су погледали 
била је сачињена од 40 соба и свака 
је била значајна на свој начин. Спава-
ће собе, ходници, простране дворане 
биле су посебно украшене, уређене 
од стране чланова царске породице, 
и красили су их разни детаљи сенти-
менталног значаја за некадашње вла-
снике двора. 

Гимназијалцима није тешко пало 
да обиђу целу изложбу, јер су били 
задивљени и позитивним коментари-
ма није било краја. Након изложбе, 
водичи путовања прогласили су дуго 
ишчекивано „слободно време“, којем 
су се сви обрадовали. Група се раста-
ла на Тргу Марије Терезије и гимна-
зијалаци су започели своју авантуру 
по мањим групама. 

Црква Светог Стефана,Улица Ма-
рије Хилфер, бројни музеји и друге 
знаменитости биле су неизоставна 

места нашем друштву. Шетајући ули-
чицама Беча, ученици су се дивили 
архитектонским чудесима које при-
влаче милионе туриста током година. 
Будући уметници и историчари оби-
шли су Музеј историје уметности, а 
девојке су биле очаране лепршавим 
разноликим лептирима приликом 
посете Кући лептира. Шкрипа фија-
кера, њиштање коња који су их вукли, 
заједно са музиком уличних свирача 
биће запамћени као јединствена ме-
лодија Беча. Поред тога што су уче-
ници уживали у чарима аустријске 
културе, архитектуре и туристичким 
атракцијама, посебан угођај им је 
предсатављало и освежење у цвет-
ним баштама бечких кафића, где су 
се сви радо одморили након напор-
ног обиласка града. 

Опојни мириси са штандова хране, 
из кухиња ресторана и отмених по-
сластичарница намамили су наше 
другаре да окусе Беч кроз свима по-
знате специјалитете: сочне кобасице, 
шницле, али и чувену Захер торту, 
разне колаче и неизоставне Моцарт 
кугле, које су многи понели кући, као 

сувенир својим најближима. Сви су 
се окрепили и радо наставили са ис-
траживањем. 

У шетњи пешачким зонама сретали 
су и уличне забављаче који су имали 
разне вештине, од глумачког умећа, 
преко игре са децом и атракција од 
којих се сви јеже, или чистог хумора. 
Нико није омануо да разоноди тури-
сте из Српске гимназије и орасполо-
жи чак и оне који су од умора клону-
ли духом. Са заласком сунца профе-
сори и њихови ученици окупили су 
се на договореном месту сусрета и, 
нажалост, ставили су тачку на ту јед-
нодневну авантуру. На сву срећу, до-
бра атмосфера је владала и на путу 
ка Пешти. Цео аутобус је у глас певао 
и веселио се све до куће. Најважније 
од свега је да су се, након сумираних 
утисака, сви сложили да им је у Бечу 
било незаборавно и да би радо поно-
вили овакво путовање.

Лазар Мандић, 10.б

*
Друго полугодиште школске годи-

не са собом доноси неизоставно пи-
тање: „Куда отићи на екскурзију?“. 
Бавећи се овим питањем, почели смо 
да разматрамо разне могућности. 
Љупку Братиславу смо већ обишли, 
Праг је прошле године ватрено осво-
јио наша срца, а величанствени Беч 
смо посетили у јеку новогодишњих 
припрема. 

Отуда се, некако чудновато, ство-
рила идеја да би се ове године могао 
посетити још један добро чуван дра-
гуљ Чешке - Чешки Крумлов. Уз неу-
морно залагање наше разредне Све-
тлане Чемерикић Кучере, све потреб-
не припреме за пут су лагодно оба-
вљене. Доласком топлијег времена 
прибижио се и дан поласка на ову, 
наравно, дугоочекивану екскурзију. 

У рано јутро, 29. маја, окупивши се 
испред школе, сачекали смо да при-
стигне наш водич Александра Алек-

сић, као и  аутобус који ће нас у на-
редна два дана возити. Нашу разред-
ну није омео умор да нам, као и увек, 
мајчински брижно, припреми њену 
чувену питу са сиром - нашу већ тра-
диционално омиљену посластицу на 
путовањима. Без непотребног одуго-
влачења, кренули смо у тачно догово-
рено време. Првих неколико сати, 
возили смо се аутопутем ка северу и 
граници, а затим смо, прешавши у 
Аустрију, имали прилику да, омамље-
ни од пута, уживамо у погледу на 
крајолик умивен свежим планинским 
ваздухом и јутарњим зрацима сунца, 
на бескрајне ливаде, шуме и кућице 
које су се у недоглед низале дуж пута. 

Крећући се према првом циљаном 
одредишту, градићу Роженберг, ула-
зимо у Чешку, а даљи пут настављамо 
возећи се кроз историјску покрајину 
Бохемија. Мала непријатност, у виду 
прениског тунела, на велику жалост, 
омела нас је у посети  Роженберга, те 
смо наставили право према Чешком 
Крумлову. 

Ближећи се уласку у град предео 
постаје брдовитији, ту и тамо се на-
зире понеко језерце, шумица, а пред 
самим градом јужно се издиже по-
гранично планинско подручје Шума-
ва. Као један од најочуванијих сред-
њовековних градова заслужио је да 
буде уврштен на Унескову листу Свет-
ске баштине. Подигнут је на стенови-
том рту, уз саму обалу Влтаве, која у 
горњем делу свог тока прави неколи-
ко оштрих окука, што целом крајоли-
ку додаје неку романтичну и помало 
мистичну атмосферу. Након што смо 
се сместили у хотел, кренули смо у 
обилазак града. Уске, калдрмисане 
уличице указивале су да централни 
трг није далеко. 

Приметно је да је архитектура 
средњовековног језгра града остала 
нетакнута, захваљујући мирном пе-
риоду и развитку града у протеклих 
5 векова. Провлачећи се кроз рој ту-
риста у тескобним улицама, назирало 
се једно здање, које својом величан-
ственошћу доминира над целом град-
ском облашћу. Дичећи се својом ле-
потом уздиже се замак, један од 
препознатљивих симбола града. 

Позната је чињеница да цела зе-
мља обилује разноразним дворцима 
и необичним замковима, па, ипак, 
дворац у овако малом граду истиче 
се величином и аутентичним излег-
дом, а то потврђује и чињеница да је 
од њега већи само Прашки двор. Ње-
гова изградња трајала је од 13. до 19. 
века, а како је мењао више власника, 
сваки од њих је дограђивао делове и 
уређивао одаје према сопственом 
нахођењу и укусу свог времена. 

Из ове динамичне историје замка 
произилази данашњи целокупни из-
глед, те  екстеријер и ентеријер имају 
обележја готског, ренесансног и ба-
рокног стила. Комплекс се састоји од 
пет засебних целина, четрдесетак 

Ученици Српске школе из Будимпеште су, по традицији, при крају школске 
године са својим професорима обилазили Мађарску и околне земље, како би се 

упознали са неким сегментима њихове традиције, културе и духовности

Oсврти на екскурзије и излете у минулој школској години



 
Будимпешта, 8. август 2019. 9 

палата и помоћних објеката, као и 
једног од најстаријег сачуваног теа-
тра у којем се, због старости опреме, 
само три пута годишње изводе пред-
ставе и барокне опере, под светлошћу 
свећа. 

Ова симпатична традиција, као и 
безброј других, одржава призвук и 
дух тих давно минулих времена. За-
путивши се ка чувеној пивници, раз-
гледање смо наставили шетајући се 
градом чији центар испуњава шум 
реке, звук каскања по калдрми, као и  
живописно осликане кућице, дућани, 
уметничке галерије, симпатични ло-
кални кафићи. 

Ка хотелу смо кренули уочи зала-
ска сунца, а пријатно вече провели 
смо на обали оближњег језерцета. 
Сутрадан, одмах након доруча, не 
губећи ни часак, запутили смо се ка 
новом одредишту, граду Чешке Буђе-
јовице, највећем граду јужне Бохеми-
је.

  Овај град је познат по чувеној пи-
вари „Бадвајзер“, која свој препозна-
тљив производ  извози у цео свет. 
Занимљиво је да је она у дугогоди-
шњем судском спору са америчким 
гигантом „Анхаузер-Буш“, око кори-
шћења имена, што је најстарији при-
вредни судски спор у свету, до дана-
шњих дана. У фабрици нас је дочека-
ла симпатична жена која нас је про-
вела кроз фабрику, објашњавајући 
нам дуг историјат и уводећи нас у 
тајне рецептуре прављења овог пића. 
Обишавши главне посторије пиваре, 
на крају смо имали прилике и да де-
густирамо тек направљен производ. 

Након обиласка пиваре, остало 
нам је још пар сати предвиђених за 
обилазак града. Град Чешке Буђејо-
вице почео се развијати у 13. веку, на 
ушћу речице Малше у Влтаву. Осни-
вањем Републике Чехословачке, 1919. 
године, град је изгубио своје немачко 

име Бадвајс (Budweis) и добио сада-
шње, чешко. Стари град, са својим 
правоугаоним планом око среди-
шњег трга, представља типски при-
мер плански уређееног града, по 
средњовековној архитектури.

Многи значајни споменици култу-
ре су сачувани, а међу њима се издва-
јају: звоник „Црни торањ“, Катедрала 
приказа Пресвете Богородице, желе-
зничка станица у стилу аустријске 
сецесије, као и градска већница укра-

шена фрескама и бронзаним гаргој-
лама.  

Ускоро се приближило време до-
говореног поласка, па смо се смести-
ли у аутобус спремни на дугих 6 сати 
вожње. У нашу Пешту вратили смо се 
испуњени још једним вредним иску-
ством. Путовати значи развијати се. 
Како би нам била на корист и трајано 
нам обогатила живот, путовања мо-
рамо доживети као нешто много 

више од самог разгледања спомени-
ка и културне баштине; она су дубока 
и трајна промена идеје живљења.

Марија Симић  

*
У понедјељак, 21. маја 2019, рано 

ујутру, аутобус са ученицима деветог 
разреда Српске гимназије „Никола 
Тесла” у Будимпешти у пратњи ра-
зредних старјешина, Изабеле Данко, 
Ерике Котхенц и водича, иначе про-

фесора у мировини Борислава Руса, 
кренуо је на једнодневни излет у за-
падни дио Мађарске. 

Наш пут је текао овако: Прво смо 
отишли у Залавар, мјесто које се на-
лази близу језера Балатон. Посјета 
Залавару за нас је била битна због 
тога што се тамо налази споменик 
подигнут у част Ћирила и Методија, 
солунске браће, мисионара који су 
заслужни за ширење писмености и 

хришћанства међу тада неписменим 
Словенима у Великоморавској кне-
жевини и Панонији. После Ћирилове 
смрти у Риму, Методије је са учени-
цима наставио своју мисију и то упра-
во на овом мјесту. Писменост и хри-
шћанску вјеру ширио је и на обалама 
Балатона у кнежевини словенског 
кнеза Коцеља. 

Ћирило и Методије су својим ра-
дом помагали културни напредак 
свих Словена, због чега су упамћени 
и као „словенски апостоли”, како 
каже професор Борислав Рус.

У знак поштовања и сјећања поло-
жили смо вијенце и традиционално 
се заједно сликали испред споменика 
солунске браће. 

Одмах затим, наставили смо наш 
пут ка Кестхељу, другом по величини 
граду у југо-западном дијелу Мађар-
ске, у оквиру жупаније Зала. Овај град 
је постао једно од најпознатијих ту-
ристичких одредишта на Балатону.

Најзанимљивије је било испред 
дворца „Фештетић”, који је припадао 
једној од најзначајнијих племићких 
породица у Угарској, чији је власник 
био гроф Кристофер Фештетић. Oн 
је изградио и поменуту палату, потом 
је довео хирурга и занатлије у град и 
изградио болницу. 

Дворац одише викторијанским 
стилом, јер је у њему живјела енгле-
ска принцеза, као жена једног од 

чланова племените породице Феште-
тић, иначе хрватског поријекла из 
Туропоља. Замак такође има и богату 
библиотеку под именом „Хеликон”.

Ту смо направили пар фотографи-
ја, а потом сишли у град гдје смо има-
ли мало слободног времена за одмор 
и куповину сувенира. 

Око два сата поподне кренули смо 
у Тихањ, мјесто које се налази на сје-
верној обали језера Балатон у жупа-
нији Веспрем. Тихањ је популарна 
туристичка дестинација са богатим 
културним наслијеђем. Манастир Ти-
хањ чува први писани траг на мађар-
ском језику. Имали смо фантастичан 
поглед на језеро Балатон, које је нај-
веће и по многима најљепше језеро 
у Мађарској.

Око пет сати поподне нашем изле-
ту се ближио крај, јер смо се тада 
вратили у аутобус и већ у седам ча-
сова били смо у Будимпешти. 

Овај излет је за нас представљао 
јединствено искуство које ћемо заси-
гурно дуго памтити, прије свега због 
оног што смо научили, али свакако и 
због доброг дружења.

Данка Реновица, 9.б
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Позориште је увек било мој сан, а сада је и мој живот
Тина Чорић, глумица Српског позоришта у Мађарској      ИНТЕРВЈУ

Са управо стеченом дипломом глумачке академије у рукама и за сада невеликим, али драгоценим 
искуством на сценама у мађарској престоници, Тина Чорић успешно корача својим уметничким стазама. 

Глуми и на српском и мађарском језику, које подједнако добро говори,  
и управо то сматра својом предношћу 

Тина, гледали смо вас на недавној 
претпремијери представе СПМ-а 
„Аутобиографија“, где тумачите 
више улога. Како су изгледале при-
преме ове представе и како је текла 
ваша сарадња са Српском позори-
штем и редитељем?
– За мене је ово позориште моја дру-

га породица. Све чланове Српског по-
зоришта веома волим и поштујем. Об-
радовала сам се позиву Милана Руса. 
Глума је мој живот и велики сан. Са 
Јаношем Дегијем сам већ срађивала 
током фестивала „Јеленлет“ и промо-
ције „Моје Пеште“, а нови члан за мене 
је био Стипо (Стипан Ђурић, прим. ур), у 
коме сам одмах пронашла одличног 
партнера на сцени. Веома сам била 
срећна што сам добила четири разли-
чите улоге и различите каратере. Има-
ла сам пуну слободу да улоге изградим, 
али и помоћ осталих; мало сам узима-
ла својих особина, а мало из моје сре-
дине. Са Ноеми Борбељ сам осмислила 
костиме, могла сам да помогнем и око 
сценографије, и веома волим када могу 
да имам увид у цео пројекат.

Ово није ваша прва сарадња са Срп-
ским позориштем у Мађарској. Како 
је све почело?
– Моја прва улога је била Ђулинка у 

представи за децу „Мудар Милош и 
чаробна фрула“, када сам била на првој 

години глумачке академије, а затим је 
дошла велика обнова "Сентандрејског 
јеванђења" и наступ на сцени Нацио-
налног позоришта. Тада смо Јована 
Вечић и ја, обе, припремале улогу Ма-
рије и друге улоге. Тако почиње моја 
сарадња са овим позориштем и целом 
екипом, која има веома важно место у 
мом животу. 

Претходне сезоне играли сте у 
„Насредину-хоџи“. Шта за вас 
значи могућност да уједно певате 
и користите сценски покрет, као 
и да глумите на оба језика? Тако-
ђе, учествујете и на значајним 
приредбама српске заједнице.
– Волим да певам и драго ми је да 

то могу да искористим у позоришту, 
баш као и своје знање оба језика. 
Надам се да ће глума постати моја 
професија. Волим цео процес, од 
прве читалачке пробе до извођења 
на сцени. Заједнички тимски рад и 
креативност ми увек дају нову снагу, 
а то што могу да глумим и на срп-
ском и на мађарском, посебна је 
вредност.

Радо учествујем и на свечаностима 
и драго ми је да могу да дам свој до-
принос. У Сентандреји сам била један 
од модератора и велика је част бити 
део тако значајног националног  тре-
нутка, каквом смо недавно присуство-

вали поводом отварања новог Српског 
црквеног музеја.

Како изгледају студије глуме у Бу-
димпешти, којима сте били заоку-
пљени протеклих година?
– Сведочанство Пештанско мађар-

ске глумачке академије добила сам, 
недавно, 12. јуна, након три године шко-
ловања. Праксу смо имали у Пештан-
ском мађарском позоришту, као стати-
сти поред веома добрих глумаца. Сада 
осећам да ми треба што више праксе 
на сцени, мислим да ову професију 
може човек једино на позорници да 
усаврши. Волела бих да добијем анга-
жман као стални члан неког позоришта 
у Мађарској, у Будимпешти, или неком 
другом граду, па можда чак и у ино-
странству. Желела бих, наравно, да се 
настави и моја сарадња са Српским 
позориштем у Мађарској, која је за 
мене врло важна.

Да ли сте се појављивали у неким 
представама у позориштима у Ма-
ђарској, не рачунајући статирања? 
Да ли је студентима дозвољено да 
играју професионално?
– У Пештанском мађарском позо-

ришту смо добијали мале улоге у 
представама. Када имаш узоре поред 
себе, можеш много да научиш, а глу-
мац може и мање улоге да развија и 
усавршава. Сваке године смо прави-
ли најмање две представе на акаде-
мији, за испите; било је тренутака 
када смо досезали ниво професио-
налаца. Као студенти, тако смо учили 

како се достиже и чува такав ниво 
током целе представе.

Недавно сте били и преводилац, 
када је у Пешти боравио познати 
позоришни редитељ Паоло Мађели, 
који је на сцену постављао чувене 
„Маратонце“. Како сте се тада 
осећали?
– Ову шансу сам добила пошто сам 

студирала у Пешти, а био им је потре-
бан човек који је у овој професији, који 
познаје овдашње прилике, језике. Атмо-
сфера је била радна и пријатељска, а 
та два месеца била су велика школа 
глуме за мене. Много сам учила од глу-
маца, имала сам увид у цео процес 
стварања представе, као и контакт са 
свим занимањима који потпомажу 
представу, као што су: суфлер, реквизи-
тер, костимограф, драматург и сл. Сви 
су ме гледали као пуноправног колегу, 
а не као студента. Нисам ни сањала да 
ћу некада користити српски језик баш 
овде, у једном мађарском позоришту. 

Какви су вам планови за преостали 
део овога лета? 
– Планирам да се добро одморим и 
проведем време са породицом, по-
сле напорног и радног дела године. 
Свакако, и да прославим добијање 
дипломе! Чекам неке одговоре из 
различитих позоришта, а крајем ав-
густа нас чека Фестивал позоришта 
и културе у Ловри, где наступамо са 
нашом новом представом „Аутоби-
ографија“.

Разговор водила: Добрила 
Боројевић

ОДРАСТАЊЕ НА ДВА ЈЕЗИКА
Тина Чорић је дошла у будимпештанску Српску гимназију „Никола Тесла“ 

на школовање, а жеља за глумом, након тога, ју је одвела на глумачку ака-
демију. Сећајући се тих дана, за наш лист каже:

"Мајка ме је подржавала и када сам одлучила да се преселим у Будим-
пешту, која је богата културним садржајима, као и да следим свој сан о 
глуми, који сањам од малена. Желела сам да користим и развијам своју 
могућност да и српски и мађарски говорим на матерњем нивоу. Моја по-
родица живи у Молу, у Војводини, мама је Мађарица и ја сам у детињству 
расла на оба језика. Селили смо се више пута, па сам прва три разреда 
завршила у Чапљини, у БиХ, а остале разреде основне школе у Молу".

СНОВИ МЛАДЕ ГЛУМИЦЕ
„Волела бих да се опробам у што више улога и карактера, да играм 

Брехта, руске и античке драме, али и модерне комаде. Сви они имају пору-
ке које треба предати публици. Желим да пропутујем светом, и професио-
нално и приватно, да играм на српском и мађарском, а можда усавршим 
још неки језик. Било би лепо опробати се и на филму, али најважније је да 
наставим стабилно да корачам на започетом путу.”
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ИНФО
КОНЦЕРТ У СЕНТАНДРЕЈИ

Оркестар „Шендерге”
11. августа 2019.  у 20.30  ч.

Сентандреја, Трг код Градске куће

КОНКУРС ЗА НАЈКРАЋУ  
КРАТКУ ПРИЧУ
Издавачке куће „Алма”

Издавачка кућа „Алма” организује XVIII конкурс за 
најкраћу кратку причу. Шаљу се до три необјављене 
приче не дуже од 15 редова (900 знакова). Нема никаквих 
тематских или жанровских ограничења. Приче, 
одштампане у једном примерку (пошто приче скенирамо, 
више нису потребна три примерка), потписују се шифром, 
а разрешење шифре доставља се у засебној мањој 
коверти (која се ставља у већу коверту с причама), где се 
наводе и основни подаци о аутору (датум и место рођења, 
занимање, књижевни рад, сарадња са часописима, 
објављене књиге, адреса, телефон, имејл адреса…). Жири 
ће доделити 1, 2. и 3. награду. Приче, потписане именом 
и презименом, могу се послати и електронском поштом 
(све приче треба копирати у само један фајл), и у том 
случају не учествују у конкуренцији за награде, али ће 
бити објављене у зборнику – уколико то својим 
квалитетом завређују. 
Радови се шаљу на адресу: „Алма”, Молерова 62-А, 11000 
Београд или аlma.izdavackakuca@yahoo.com.
Свима који приче пошаљу електронском поштом 
потврдићемо да смо њихов мејл примили. Уколико вам 
не одговоримо, молимо вас да приче пошаљете поново. 
Kонкурс је отворен до 1. септембра 2019. године. Жири ће 
прогласити победнике 15. октобра. Објављене приче неће 
се хонорисати. Ауторски примерак зборника није 
предвиђен.
Све информације о конкурсу, наградама, представљању 
књиге и сл. биће објављене на сајту www.alma.rs. На овом 
сајту могу се прочитати сви зборници с претходних 
конкурса.

На основу одлуке Скупштине Самоуправе Срба у 
Мађарској број 108/2019 (21. VI 2019) о Правилнику о 

расписивању конкурса ССМ-а, Смоуправа Срба у 
Мађарској објављује:

Конкурс за финансирање или 
суфинансирање школских програма и 
манифестација којима се негују српски 

језик, култура, традиција и обичаји
Рок за пристизање конкурса: 30. 09. 2019. године- до 15:00 
часова
Конкурс се може предати лично или путем поште.
Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица Микше Фалка 
број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest, Falk Miksa u. 3)
Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб 
страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под 
насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat támogatások 
rendjéről szóló szabályzat”) 
Документација која се прилаже уз конкурсну пријаву: 
Формулар за подношење конкурса може се  преузети на веб 
страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под 
насловом: „A Szerb Országos Önkormányzat támogatások 
rendjéről szóló szabályzat”-прилог број 1.) 
Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
- Српске недељне новине, 25. јула 2019. године
Детаљне информације могу се добити: Канцеларија 
Самоуправа Срба у Мађарској (понедељак-четвртак 9.00-15.00 
часова, петак 9.00-12.00) на тел. 1/331-5345.
Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб страница Самоуправе Срба у Мађарској (www.szerb.hu )
- Српске недељне новине
Право подношења пријаве на конкурс имају: 
- по тачки 15. § 2. Закону о народностима српска 
народносна удружења
- по тачки 16. § 2. о Закону о народностима српске 
народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем се 
делокругу се налази неговање српског културног наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције 
Самоуправе Срба у Мађарској
- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и 
неговање српског језика и  популаризацију наставе на 
српском језику. 
- Програми, манифестације могу бити на нивоу школе, 
одељења, забавишта, насеља, региона.
Начин исплате средстава: пред-финансирањем или по 
подношењу обрачуна пројекта
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу 
Самоуправе Срба у Мађарској.
Додељени износ по конкурсима минимално педесет 
хиљада, максимално петсто хиљада форинти годишње.

Самоуправа Срба у Мађарској
У Будимпешти, 21. јун 2019. 

(Напомена редакције: на захтев оглашивача, текст огласа 
објављујемо без редакторских интервенција)

SZIGET FESZTIVÁL 2019
Концерти:

9. августa 2019. у 18.30 ч.
Бранко Галоић & Оркестар „Скакавац”

11. августa 2019. у 16.30 ч.
Бранко Бако Јовановић

МОСКВА                     26. август - 3. септембар
Сергијев Посад, Владимир, Дивјејево...

БИСЕРИ КАВКАЗА        26. септ. - 6. октобар
Грузија и Јерменија

КРСТОВДАН У СВЕТОЈ ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет    
                                                23. сеп. - 1. октобар
ЦАРИГРАД - ИСТАНБУЛ - авионом
Како га нисте видели!                  14 - 19. октобар

СВЕТИЊЕ ГРЧКЕ                      25-31. октобар
Евија, Егина, Суроти...

МИТРОВДАН У СВЕТОЈ  ЗЕМЉИ
Јерусалим, Витлејем, Назарет      3-11. новембар

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА АВГУСТ 2019. 

 
10. 08.   Вечерње          
11. 08.   Св. Литургија 
17. 08.   Вечерње          
18. 08.   Св. Литургија 
24. 08.   Вечерње          
25. 08.   Св. Литургија 
27. 08.   Вечерње          
31. 08.   Вечерње          
Јутрење се служи сваког дана у 08.00 часова

- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 10.00 ч.
- у 18.00 ч.
- у 18.00 ч.
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М ештани Ловре су у суботу, 
27. јула, прославили 20. тра-
диционални „Дан села”, на 

обали Дунава. Прославу и програм 
организовала је и финансирале су 
Локална самоуправа Ловре и месна 

Српска народносна самоуправа. У 
раним поподневним часовима поче-
ли су да се окупљају домаћини и 
њихови гости из више места у Мађар-
ској, како би присуствовали, односно 
учествовали у овогодишњем програ-
му. Као и претходних година, органи-
зовано је традиционално такмичење 
у кувању. Овогодишњни победник 
био је Иван Алексов са својим уку-
сним паприкашем, а морамо напо-
менути да су ту били и други, који су 
показали завидну вештину и знање у 
припремању јела.

Такође, одржан је и турнир у ма-
лом фудбалу, а учествовали су фуд-
балери од најмлађих до старијих. 
Млади фудбалери из Ловре су оди-
грали прву утакмицу и победили 
своје супарнике из Бечице (Sziget- 

becse). У категорији одраслих, прво 
место освојили су Дешчани, друго 
место фудбалери из Бечице, а треће 
место припало је играчима из Срп-
ског Ковина. 

Ни ове године нису изостали про-
грами за децу. Понуда је била шаро-
лика: фарбање лица, скакање у наду-
ваном гуменом дворцу, као и про-
грам на великој бини под именом 
„Szegedi Látványszínház és gyermek- 
műsor”.

На бини су наступали и фолклора-
ши СКУД-а „Рузмарин”, КУД-а „Ба-
нат”, као и најмлађи из ловранског 
забавишта. 

У вечерњим часовима госте је за-
бављао оркестар Радована Марића 
из Србије. Нажалост, због лоших вре-
менских услова, весеље није трајало 
до раних јутарњих часова, али сви су 
уживали у проведеном времену и 
народном весељу. 

Д. С.

П разник Светог Илије у Чобан-
цу је прослављен у недељу, 28. 
јула, а у осмом кварту Будим-

пеште на сам дан, 2. августа. Срби у 
Чобанцу, недалеко од Сентандреје, 
своју заветну славу прославили су ју-
тарњом литургијом одржаном на Бу-
нарчићу и вечерњим богослужењем, 
у сеоској цркви. Прослава је, по тра-
дицији, настављена културним програ-
мом и народним весељем.  

Недалеко од Чобанца, на Бунарчи-
ћу, сваке године се окупљају се верни-
ци да на том ходочасном месту посве-
ћеном Светом пророку Илији, обеле-
же своју славу. На ово место је, према 
легенди, на Дан светог Илије дошла 
једна чобаница и тада јој се указала 
Богородица, рекавши јој да је та вода 
лековита. 

У дивном амбијенту, у сред шуме, 
Свету литургију служили су јереј Љу-
бисав Милисавић и јереј Зоран Жи-
вић. Присутнима су честитали славу, 
поделили нафору и са бројним верни-
цима сишли на извор да га освештају. 

После службе је породица куме, 

Зорке Шошић, позвала госте на ручак, 
који је припремио њен супруг Золтан 
Планк. Учесници културног програма 
били су Бранка Башић, вокалина ин-
терпретаторка и хармоникаш Слобо-
дана Вертетића, који ју је пратио на 
хармоници. Због временских услова, 
они су неколико песама извели у про-
сторијама старе Српске школе, која је 
данас Дом народности. 

У црквеној порти се потом седело 

и дружило уз музику, све до вечерњег 
богослужења које су служили прото-
јереј Зоран Остојић, јереј Љубисав 
Милисавић и јереј Зоран Живић. За-
тим су освештени колач и кољиво, а 
Зорка Шошић предала је део колача 
и кумство члановима Српске самоу-
праве у Чобанцу. Иначе, ова Српска 
самоуправа, на челу са новом пред-
седницом Видосавом Башић, придру-
жила се у организацији и финансира-
њу послужења. 

Народно весеље у добром располо-
жењу настављено је уз оркестар и 
фолклорну групу КУД-а "Рузмарин" из 
Калаза. Прослави је присуствовао ве-

лики број гостију, као и председница 
општине Чобанац, Винклер Шандорне. 

Свети Илија прослављен је у осмом 
кварту Будимпеште на сам дан пра-
зника, 2. августа. Срби из мађарске 
престонице сваке године обележава-
ју овог свеца крај извора званог Или-
јина вода, а тај обичај има дугу тради-
цију. Срби који су у ове крајеве дошли 
са партијархом Арсенијем III Чарноје-
вићем, а такође и сународници који 
су се ту населили далеко раније, изла-
зили на извор на дан Светог пророка 
Илије да обаве водоосвећење. 

У сарадњи са 12. квартом и Бориво-
јем Ластићем, који је био један од 
иницијатора, бунарчић је обновљен 
1999. године, а постављена је и освеће-
на плоча на српском језику. Градња 
овог споменика је један од највећих 
успеха Цивилне организација за за-
штиту споменика у Будимпешти на 
челу са Петером Бузом. 

Вечерње, са освећењем колача и 
благосиљањем кољива обавили су 
протојереј Зоран Остојић, јеромонах 
Варнава Кнежевић, јереј Никола По-

чуча и ђакон Стефан Миленковић. 
Протојереј Остојић се верницима 
обратио речима: 

„Сабрали смо се данас на овом хо-
дочасничком месту да принесемо 
жртву у славу и у част Господа, а у 
спомен светог пророка Илије и да се 
сетимо како свеца, тако и свих наших 
предака који су долазили на ово ме-
сто да приносе Господу молитве и да 
Светог Илију благодаре за сва добра 
која су добијали. Ми овим данашњим 
чином додајемо још једну карику у 
духовном ланцу.“ 

Дан Светог Илије је обележило ки-
шно време, тако да су се гости скло-
нили у просторије Природњачког 
музеја, где је уз пригодно послужење, 
кољиво, колач и разговор настављена 
прослава.

- Отац Зоран својим молитвама није 
успео да заустави кишу, али је и поред 
тога, прослава лепо успела. Овог лета, 
31. августа са другим народносним 
самоуправама организујемо Народ-
носни дан на Тргу Телеки, са почетком 
у 10 часова. У организацији и финан-
сирању учествје и Српска самоуправа 
VIII кварта. Наша Самоуправа још на-
мерава да суфунансира неколико 
књига и часописа који треба да се 
објаве и онда чекамо изборе - рекао 
је за наш лист Јанош Сабо, председник 
Српске самоуправе Јожефвароша, 
која је традиционално организатор 
ове прославе.

К. П.

  ПРОСЛАВЕ

Традиционалне свечаности у  
Чобанцу и Јожефварошу

Празновање уз шаролике забавне програме

Прославе Илиндана на северу Мађарске

У Ловри одржана манифестација Дан села

Детаљ са прославе у Ловри

Прослава у Чобанцу

Богослужење у Јожефварошу
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