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Скопље

П ажњу ка српској заједници у 
Македонији, поред осталог, 
усмерава и њена реакција по-

водом недавног штампања поштан-
ске марке с картом НДХ, која је у 
оквиру серије „Северна Македонија 
у ЕУ - Хрватска” издата уочи Дана 
победе над фашизмом, када су тај 
чин осудиле две српске политичке 
организације - Демократска партија 
Срба у Македонији и Српске заједни-
ца у Македонији - што је претходило 
протестној ноти коју је Србија упути-
ла Северној Македонији, након чега 
је марка повучена из употребе.

Кад је реч о бројности српске ма-
њине, она се не може прецизно иска-
зати, јер нема актуелних званичних 
података. Попис становништва запо-
чет у октобру 2012. је прекинут, тако 
да је последњи попис извршен још 
2002, а према њему Срба је било 35.939 
или 1,76 одсто (према проценама срп-
ских удружења знатно је већи и кре-
ће се и до сто хиљада).

Срби су релативно задовољни за-
конским решењима којима се дефи-
нише њихов положај, пре свега чиње-
ницом да су уставним променама из 
2001. добили статус националне ма-
њине. Имају право на финансијску 
помоћ владе у реализовању програ-
ма очувања националног идентитета 
и на прославу свог националног пра-
зника (Свети Сава); у последњем са-

зиву Парламента имали су два посла-
ника (Иван Стоилковић, председник 
Демократске партије Срба у Македо-
нији, у коалицији са ВМРО-ДПМНЕ, и 
Мирослав Јовановић, председник 
Српске странке, у коалицији с влада-
јућим СДСМ-ом); српски језик је у 
службеној употреби у три општине 
на северозападу Македоније. Приме-
тан је, међутим, раскорак између нор-
мативног и стварног положаја срп-
ског народа.

Незадовољство изазива чињеница 
да Срба нема на руководећим мести-
ма у извршној и судској власти, а 
само у две општине председник је 
припадник српске заједнице. Значај-
ни проблеми су у области образова-
ња, с обзиром на то да се настава на 
српском језику одвија само у три 
основне школе са све мањим бројем 
ученика, док у средњим школама, и 
поред законског права, ње нема још 
од средине осамдесетих година про-
шлог века. Опадање броја ученика је 
последица тихе асимилације српског 
становништва, слабог познавања срп-
ског језика од стране постојећег на-
ставног кадра, лошег квалитета уџбе-
ника, који нису лекторисани, забране 
њиховог коришћења из матице. Пози-
тиван помак учињен је прошле годи-
не, кад је у основне школе поново 
уведена могућност изучавања срп-
ског језика и културе као изборног 

предмета, која је била укинута школ-
ске 2007/2008.

Кад је реч о медијима, на српском 
језику се на јавном сервису емитују 
телевизијска емисија „Видик”, три 
пута недељно у трајању од 30 мину-
та, мада у неадекватном термину, и 
једна радио емисија, али због про-
блема финансирања нема јавног 
информисања путем штампаних 
медија.

Срби не уживају слободу верои-
сповести, која им је, иначе, гарантова-
на Уставом, а Православна охридска 
архиепископија СПЦ верску службу 

обавља у параклисима – приватним 
становима и кућама.

У целини, мањинска права српског 
народа у Северној Македонији по-
следњих година стагнирају, уз неизве-
сну перспективу кад је реч о очувању 
садашњег нивоа и поготово њиховом 
даљем унапређењу. Поред ангажова-
ња политичких партија и удружења 
Срба у Македонији, побољшање ста-
туса српске заједнице захтева и већу 
улогу матице у решавању кључних 
проблема с којима се она суочава.

Др Драгомир Раденковић, 
амбасадор у пензији 

Живот Срба у Северној Македонији 

Раскорак између нормативног и стварног положаја народа
Српска национална мањина у Северној Македонији није у последње време била у фокусу јавности као што 

су биле српске заједнице у Црној Гори, Хрватској, делимично у Федерацији БиХ. Она, међутим, има своје 
проблеме и тешкоће, што чини упутним да се сагледају основни елементи њеног положаја. 

Н ајреспектабилније ракетне 
системе ПВО великог доме-
та у региону имају Румуни-

ја и Бугарска, док по савремености 
заштите неба ракетама малог доме-
та предњаче Србија и Мађарска, 
наводи портал Балканска безбедно-
сна мрежа. Тај портал наводи да су, 
судећи по подацима Милитари ба-
ланса за 2020. годину, те четири зе-
мље једине у региону које имају 
ПВО за одбрану територије.

Портал наводи да се ПВО година-
ма сматра слабом тачком армија 
региона, јер су у употреби углавном 
застарели системи из ере Совјетског 
Савеза који због техничких каракте-
ристика, бројности и нивоа исправ-
ности не могу да обезбеде ефика-
сан одговор на напад из ваздуха. 
„Најозбиљнији искорак направила 
је Румунија куповином система ве-
ликог домета Патриот. Мађарска и 
Србија су набавком Мистрала од 
Француске, односно Панцира из Ру-

сије значајно модернизовале своје 
ПВО кратког домета. Иако је реч о 
мањим количинама то је и даље 
много више од капацитета ПВО го-
тово свих бивших југословенских 
република”, додаје се.

Највећу ПВО у региону има Руму-
нија, која ове године очекује и испо-
руку америчких система Патриот. 
Букурешт је за седам батерија тог 
система платио 3,9 милијарди дола-
ра, док за друго место конкурише 
Бугарска која једина располаже 
средством великог домета С-300.

ПВО Војске Србије сконцентри-
сан је у 250. ракетну бригаду која 
има пет дивизиона и једну батерију. 
Два дивизиона за одбрану Београда, 
опремљени су системима средњег 
домета Нева, док се у Новом Саду, 
Нишу и Крагујевцу налазе по један 
дивизион са самоходним ракетним 
системом средњег домета Куб-М.

„Недавно је у употребу примљена 
и једна батерија руског самоходног 

артиљеријско-ракетног система 
Панцир С-1Е. Јединица је названа 

Трећи ракетни дивизион, у знак се-
ћања на јединицу која је 1999. годи-
не оборила Ф-117А и Ф-16Ц, али у 
овом тренутку нема назнака да ће 
се ићи на додатну набавку Панцира 
до нивоа дивизиона”, оцењује тај 
портал.

Такође се подсећа да је Србија од 
Француске купила 18 ракетних си-
стема Мистрал 3+ са укупно 50 ра-
кета, а да ВС у трупној ПВО и једи-
ницама за обрану аеродрома у Ба-
тајници и Краљеву располаже и 
ракетама Стрела 2М и Игла 1, бате-
ријом Стрела 10 и најмање шест 
батерија Стрела 1 у резерви. 

Противваздушна одбрана у региону

Суседи модернизују војну технику
Набавком Мистрала од Француске, односно Панцира из Русије, Мађарска и 

Србија су значајно модернизовале своју противваздушну одбрану (ПВО) кратког 
домета. Иако је реч о мањим количинама наоружања, то је и даље много више 

од капацитета ПВО-а готово свих бивших југословенских република.
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К ако је премијер Виктор Ор-
бан нагласио у интервјуу за 
државни Радио Кошут кра-

јем прошле недеље, земља је имала 
најуспешнију превенцију у Европи, 
што се одразило и на резултате борбе 
са првим таласом епидемије.

- Мађарски здравствени систем је 
завршио вежбу током пролећа, и сада 
тачно знамо шта треба да радимо у 
најгорем случају. Имамо довољан 
број респиратора, али се могу очеки-
вати кашњења у производњи опреме 
домаће производње. Што се тиче те-
стирања, Мађарска је користила про-
токол Светске здравствене организа-
ције и наставиће да следи међуна-
родне стандарде - рекао је премијер.

Бранећи недавну одлуку о затва-
рању државних граница за странце, 
Орбан је рекао да је вирус у Мађар-
ској и да његово ширење мора бити 
успорено спречавањем даљег уноше-
ња у земљу. 

- Ускоро ћемо прецизирати детаље 
како би се постигла највећа могућа 
слобода, уз поштовање свих важних 
ограничења. ЕУ може на то да каже 
шта год жели, али ће за неколико 
дана урадити исто што и ми, јер пан-
демија не може бити савладана без 
ограничења прелазака границе - ре-
као је Орбан.

Поводом упозорења Европске уни-
је да Мађарска дискриминише неке 
земље у недавним ограничењима 
путовања, он је рекао да „бирократе 
у Бриселу морају да схвате да су др-
жаве В4 развиле добру и свеобухват-
ну сарадњу у вези са епидемијом и 
да је Мађарска прилично безбедна 
због превентивних мера у остале три 
земље Вишеградске групе.

Осврнувши се на почетак школске 
године, он је рекао да је влада увела 
блокаду школа током првог таласа, 
јер се земља суочила са непознатим 
противником, али је додао да слична 

општа ограничења сада нису потреб-
на, пошто „вирус је није присутан 
свуда “. Школе у којима се инфекција 
евентуално буде појавила послаће 
децу кући и прећи на дигитално обра-
зовање, додао је.

Према Орбану, влада сада мора да 
се усредсреди на спасавање живота, 
са посебним освртом на старије осо-
бе, осигуравајући истовремено неоп-
ходне услове за рад школа и подсти-
чући економију. 

- Што се тиче привреде, ако поново 
будемо морали да зауставимо еконо-
мију, то ће створити врло тешку ситу-
ацију за све нас - нагласио је Орбан 
и позвао младе да поштују превен-
тивне мере, "јер су животи родитеља, 

бака и дека пре свега у њиховим ру-
кама“.

Мађарска влада одлучила је кра-
јем прошле недеље да пословна пу-
товања изузме из недавно уведених 
ограничења путовања, како би осигу-
рала континуитет мађарске економи-
је, саопштио је Владин информатив-
ни центар. Састанак у седишту Владе 
у Будимпешти одржан је како би се 
још једном размотрила сврсисход-
ност ограничења могућности прела-
ска границе, која су уведена прошлог 
уторка у циљу заштите од епидемије 
корона вируса. Како је саопштено, та 
одлука је сада коригована како би 
економија могла несметано да фун-
ционише. 

У Мађарској све више позитивних на вирус корона АКТУЕЛНО

Влада нема намеру да уводи мере сличне мартовским
Иако је број заражених вирусом корона у Мађарској ових дана у порасту, влада неће уводити мере сличне 

онима с почетка пролећа. Према речима премијера Орбана, блокада школа сада није потребна, пошто 
„вирус није присутан свуда“. Школе у којима се инфекција евентуално буде појавила  

послаће децу кућама и прећи на дигитално образовање, истиче премијер.

Т естови на корона вирус толико 
су осетљиви да могу открити 
трагове неактивних вируса 

инфекције која је прошла пре више 
седмица, што би могло резултирати 
лажно позитивним резултатима 
који увећавају размере пандемије, 
показала су истраживања британ-
ских научника са Оксфорда.

Један од аутора студије, профе-
сор Kарл Хенеган сматра да би те-
стови на ковид 19, уместо резултата 
"позитиван/негативан", морали има-
ти праг који неће показивати пози-
тиван резултат ако је вирус прису-
тан у врло малој количини.

Верује да остаци делова неактив-
них вируса могу делимично да об-

јасне због чега је у Великој Брита-
нији тренутно у порасту број зара-
жених, док број пацијената у болни-
цама стагнира.

Центар за примењену медицину 
Универзитета у Оксфорду испитао 
је налазе 25 студија којима је анали-
зирано хоће ли се узорци вируса 
развити у Петријевој посуди у лабо-
раторији. Ова метода "узгоја вируса" 
у лабораторији може показати хоће 
ли позитиван резултат на тесту от-
крити активан вирус, онај који се 
може умножавати и ширити, или 
само фрагменте вируса који се не 
могу размножавати ни у људском 
организму ни у лабораторији.

Овај је проблем познат од почет-

ка избијања пандемије и још једном 
указује на то у коликој су мери по-
даци о ковиду 19 далеко од саврше-
них. ПЦР тест узимања бриса стан-
дардна је дијагностичка метода при 
којој се користе хемикалије уз чије 
се деловање повећава генетски ма-
теријал вируса како би се он могао 
даље проучавати.

Узорак пролази неколико ''циклу-
са'' у лабораторији пре него што се 
добије довољна количина вируса за 
тестирање. Број циклуса би могао 
бити начин да се открије колико 
вируса у себи заправо носите, одно-

сно ради ли се о сићушним остаци-
ма.

Kод тестова који морају проћи 
више циклуса мања је вероватност 
да ће се вирус репродуковати кад се 
узгаја у лабораторији. Kада се прово-
ди тест на коронавирус, добија се 
одговор "позитиван/негативан". При 
том нема показатеља колико је виру-
са у узорку и у коликој је мери он 
активан. И особа која у себи има ве-
лику количину вируса и она код које 
су остали само фрагменти вируса од 
инфекције која је већ прошла добиће 
исти - позитиван резултат. 

Упозорење научника

Већина људи заразна само  
седам дана, тестови непоуздани  
Научници са Универзитета Оксфорд кажу да је 
већина људи заразна само седам дана, али да 
тестови могу показивати позитиван резултат  

и више седмица након тога, што значи да  
би број тренутно заражених могао бити  

мањи него што се сматра.

ТЕСТОВИ ИЗ ДРЖАВА ЕУ ВАЖЕЋИ
Према одлуци мађарске Владе, тестови на корона вирус урађени у 

државама чланицама ЕУ, у оквиру Шенгенске зоне, од сада се сматрају 
еквивалентним онима који се раде у Мађарској. Осим тога, страним др-
жављанима који долазе у Мађарску ради посета спортским и културним 
програмима, биће дозвољен улазак у земљу ако пруже на увид негативан 
тест и прођу здравствени преглед по уласку у Мађарску. Од њих се тражи 
да напусте земљу у року од три дана од дана уласка.
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У Српском забавишту, основној 
школи, гимназији, колегијуму и 
библиотеци „Никола Тесла” у 

Будимпешти, прошла школска година 
је по много чему била ванредна и 
неуобичајена. Наиме, због ширења 
пандемије вируса корона, од 16. мар-
та 2020. године, организована је наста-
ва на даљину, у облику дигиталне 
наставе помоћу рачунара. Срећом, 
школска година је успешно приведе-
на крају, матурски испити су обавље-
ни без икаквих потешкоћа, а притом 
су се стриктно испоштовали сви нови 
хигијенски прописи, као и одржавање 
социјалне дистанце. 

У уторак, тачно у 8 часова, отпочело 
је свечано отварање нове 2020-2021. 
школске године. На самом почетку 
интонирана је српска, а одмах потом 
и мађарска химна. На школском дво-
ришту окупили су се ђаци прваци, 
укупно њих 15, са својим учитељица-
ма, као и око 110 ђака 9. разреда гим-
назије, са својим разредницима. Оста-
ла одељења била су у учионицама. 
Тиме је увелико била обезбеђена 
социјална дистанца. 

Часни оци: Зоран Остојић, Зоран 
Живић и Никола Почуча обавили су 
призивање Светога духа и молебан 
за срећан почетак наставе. Отац Зо-
ран Остојић је у својој краткој беседи 
пожелео да школска година траје 
што дуже, унутар школске зграде.

После чинодејствија уследиле су 
пригодне рецитације на српском и 
мађарском језику, у извођењу Мари-
је Ђорђијевски и Уроша Бенефија.

Директорка Јованка Ластић је у 
свом кратком говору изразила наду 
да ће ова школска година регуларно 
моћи да се одржи и приведе крају. Из 
њене беседе издвајамо: „Желим да 

ова школска година траје што дуже, 
али за то је потребно да будете веома 
дисциплиновани. Све зависи од ситу-
ације око нас. Зато је важно да ми 
будемо острво у целој тој причи и да 
покушамо да сачувамо наше здра-
вље, и да што дуже будемо заједно. 
Знам да има озбиљних потешкоћа. Ја 
сам у свом саопштењу, које смо по-
ставили на званични сајт школе, на-
вела, а и сада ћу то рећи, ми ћемо 
бити максимално флексибилни, мак-

симално ћемо испо-
штовати све могуће 
жеље. Покушаћемо 
да сваком детету 
омогућимо да прати 
наставу и да буде са 
нама. Да ли ћемо у 
томе успети? Видеће-
мо! Имамо пуно но-
вих ђака, они су тре-
нутно ту, на двори-
шту, а старије смо 
сместили у учионице, 
да нас не буде толи-
ко. Међутим, желели 
смо да прваци дожи-

ве тај осећај, како 
је то кад кренеш у 
школу, кад идеш на 
свечаност, и кад 
после идеш са учи-
тељицом у свој ра-
зред.”

Обраћајући се 
деветацима дирек-
торка је изразила 
задовољство што 
су многи успели да 
обаве потребне 
здравствене тесто-
ве и сву админи-
страцију, која је 
потребна за упис у нашу гимназију. 
Пожелела им је добродошлицу и 
пуно среће, али истовремено је на-
гласила да се морају придржавати 
кућног реда, да поштују своје профе-
соре и васпитаче током свог школо-
вања у Будимпешти.  

На крају свечаности, по устаљеној 
традицији, ученици 4. разреда основ-
не школе уручили су поклон-пакети-
ће ђацима првацима. 

И овог септембра, Српска школа у 
Будимпешти, са својим подружница-
ма у Ловри, Сегедину и Дески, у нову 
школску годину креће са повећаним 
бројем ученика и радног особља. 
Због великог броја гимназијалаца, у 
Текелијануму је изнајмљен још један 
део другог спрата. Тамо сада борави 
84 ђака, док је у Српском ђаком дому, 
у Улици Рожа смештено 135 ученика. 
Осим тога, 25 гимназијалаца је сме-
штај добило у ђачком дому „Михаљ 
Ваци”, у Зуглоу, XIV кварту мађарске 
престонице. Сви они који су се усели-
ли у ђачки дом морали су да донесу 
доказ о урађеним тестовима, о томе 
да нису заражени вирусом корона.

У ђачком дому и школи редовно ће 
се обављати здравствена контрола 
ученика, као и редовна и честа дезин-
фекција школских столова, учионица 
и свих осталих просторија. Руковод-
ство је посебно водило рачуна о томе 
да подела одељења, на појединим 
часовима буде таква, да се ђачке гру-
пе што мање међусобно мешају. Ко-
ришћење просторије за колективну 
исхрану ће се обављати у више група, 

да би се у што већој мери испошто-
вала социјална дистанца.  

Током лета урађено је изузетно 
много на обнови школске кухиње, 
сале за физичко васпитање, ђачког 
дома у Улици Рожа, и једног дела кро-
ва школске зграде на Тргу ружа. 

*
У Ловри је 1. септембра почела 

школска 2020/21. година, богатија за 
11 ученика првог разреда. Родитеље 

и ученике је после петомесечне пау-
зе и летњег распуста поздравила учи-
тељица Софија Иванов, уз речи до-
бродошлице. 

Она је у свом говору, између оста-
лог, рекла да ће школа поштовати све 

Можда никада раније није било тако весело на почетку школске године у српским образовним установама у 
Будимпешти, Ловри и Батањи, као овога пута. После петомесечне паузе, деца су једва дочекала  

да се поново окупе „уживо” у школским зградама, да се међусобно друже и сретну  
са својим учитељицама, наставницима, професорима и васпитачима.

ШКОЛСТВО Почела нова школска година

Радост због сусрета после петомесечне паузе

Будимпешта

Будимпешта

Будимпешта Будимпешта

Будимпешта Будимпешта
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мере и препоруке да би заштитила 
ученике од вируса корона. У те мере 
спада: мерење температуре, држање 
физичке дистанце, прање руку и упо-
треба дезинфекционих средстава. 
Скренула је пажњу родитељима да у 
школу неће моћи да улазе када дове-
ду дете, да је школа на најбољи могу-
ћи начин решила питање исхране и да 
је образовни систем спреман за сваку 
опцију. Говорила је о оном шта је пла-

нирано програмом наставе и активно-
сти и охрабрила је мале прваке речи-
ма да им је школа друга кућа и да ће 
је сигурно заволети. 

Школска година је почела на кла-
сичан и традиционалан начин, али је 
овога пута изостала уобичајена свеча-
на приредба. Јелена Вукајловић Краус 
је ове године учитељица првацима, 
Весна Вејмола Рац Петин је задужена 
за други, трећи и четврти разред, учи-
тељица Софија Иванов ће држати 
наставне предмете, а у поподневном 
боравку је учитељица Гордана Кара-
гић. Ученици школе су из Ловре, Срп-
ског Ковина и Кишкунлацхазе. Учите-
љице су организовале слатко послу-
жење за своје ученике, који су се 

очигледно зажелели своје школе. 
Први дан је прошао у веселој дечијој 
граји, препричавању згода са летњег 
распуста и упознавању са новим уче-
ницима.

*
Након вишемесечног одмора, и срп-

ска васпитно-образовна институција у 
Батањи је поново удахнула живот. По-
вратак ученика у школске клупе са 
радошћу су очекивали и ученици и 

педагози. Дигитална настава, којом је 
окончана прошла школска година, 
успешно је завршена, али сусрете и 
живу реч ништа не може да замени. 

Првобитну идеју о отварању школ-
ске године и пријему првака у школ-
ском дворишту омела је киша, па је ова 
свечаност уприличена у Српској сали, 
надомак школе. 

Никола Ђенеш Екбауер, директор 
школе, овом приликом се обратио при-
сутнима, рекавши: 

„Школска зграда је опет оживела, 
препуна је жагора и веселог дечјег сме-
ха. Звоно је зазвонило и означило по-
четак нове школске авантуре. Отворило 
је врата школе већ познатим ученици-
ма и оним најмлађим, првачићима, који 

су храбро крочили у њима непознат 
свет, свет бројки и слова. Нарочито ми 
је драго да поздравим ученике првог 
разреда, који ће по први пут сести у 
школске клупе. Надам се да ће вам то 
бити најлепших осам година у целом 
животу. Поласком у школу, игра се не 
завршава. Игра не престаје бити састав-
ни део вашег дечјег живота, она само 
добија другачије значење и у функцији 
је учења. Пред нама одраслима је ва-

жан задатак, да научимо наше прваке 
да воле своју школу, да са радошћу 
улазе у њено двориште и задовољно из 
ње излазе, обогаћени новим знањима и 
оплемењени новим пријатељствима, 
радознали, креативни и срећни.“

Након топлих речи добродошлице, 
директор школе је свечано отворио 
нову школску годину. Уследио је кратак 
програм у част нових другара и нове 
школске године. Програм, прожет пе-
смама и рециталом, извели су ученици 
драмске секције и хора. 

Прваке је до учитељице испратила 
њихова бивша васпитачица Марица и 
симболичним проласком кроз „капију“, 
предала у руке учитељици Мелинди, 
која ће их водити ове године. Малиша-

ни су се веома обрадовали поклонима 
које су добили од школе, што је улеп-
шало први, незабораван дан у школи. 
Ове године тринаест првака ће запо-
чети своје путовање у свет бројки и 
слова, заједно са учитељицом Мелин-
дом. 

Педагози су се потрудили да учени-
ке изненаде новом јесењом декораци-
јом у школи и учине им што угоднији 
повратак у школске клупе. У школи су 

предузете све мере заштите и превен-
ције, како би ученици и наставници 
несметано кренули са радом.  

Одржан је и први родитељски саста-
нак, како би се на време родитељима 
пренеле све потребне информације. 
Батањска, древна васпитно-образовна 
установа, која по 228-и пут започиње 
школску годину, може се похвалити 
узастопним растом броја ученика. 
Нову школску годину је започело 75 
основаца и 48 малишана у забавишту. 
Ускоро се  очекује дозвола за коришће-
ње нове зграде, која ће олакшати доса-
дашњи рад.

Драгомир Дујмов, 
Славица Зељковић и 

Станислава Ђенеш Екбауер

Ловра Ловра

Ловра Батања

Батања Батања
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ТЕАТАР Премијера представе „Родољуб и Аница”

Љ убав двоје младих, седамнае-
стогодишњег Србина Родољу-
ба Лукића и осамнаестогоди-

шње Шокице Анице Мандић, родила 
се 1929. године, у време бурних деша-
вања у Сантову, на југу Мађарске. 
Баш зато, главни носиоци предста-
вљања трагедије Родољуба и Анице, 
предвођени Габором Варгом, проду-
центом представе, одлучили су да 
путем фолклора, обогаћеним модер-
ним уметничким елементима, прика-
жу историјску епоху између 1880. и 
1930. године. 

За режију представе замољена је 
Силвија Немеш, чланица Мађарског 
националног ансамбла у Будимпе-
шти, док је компоновање музике било 
поверено Шандору Чорију Шиндију. 
Они су се у свом раду ослањали на 
архивски снимак из 1979. године.

„Моја стара, стално је сидила на 
гангу и увек је причала да су њену 
сестру убили на балу. Успели смо да 
пронађемо једну касету на којој се 
налазила балада Родољуба и Анице. 
То нам је дало идеју да обрадимо 
трагедију љубави двоје младих и не 
само то, већ и педесет година које су 
у животу Сантова одиграле итекако 
важну улогу”, рекао нам је продуцент 
представе Габор Варга, иначе, начел-
ник села Сантова, који је нагласио да 
су обраду трагедије заједно урадили 
Мађари, Хрвати и Срби.

Тема представе је неостварена љу-
бав Родољуба Лукића српске нацио-

налности и Ани-
це Мандић, Шо-
кице, због које је 
младић усмртио 
девојку и потом 
извршио самоу-
биство. Иако је 
Родољубов брат 
упутио молбу да 
се двоје младих 
сахране у зајед-
ничку гробницу, 
ипак, Аничини 
најближи су били 
става да то није 
могуће.

Носиоци пројекта, на челу са Габо-
ром Варгом и Евицом Чатић Козић, 
још 2018. године започели су припре-
ме, да на бини изведу својеврсну љу-
бавну баладу Србина и Шокице. 

„Ова балада снимљена је 1979. го-
дине, када сам ја имала веридбу. 
Када је свечаност прошла и вечера, 
присутни су почели да певају. Извели 

су многе такве народне песме које се 
могу користити у друштву. Било је ту 
бећараца, подвикивања, а одједном, 
почели су да певају баладу. И онда, 
моја тетица Евица Чизмић, рођена 
Филаковић ми је испричала да је ову 
баладу саставио Матија Шишковић. 
Што се тиче мелодије, никада се није 
сазнало ко је био аутор, a ни дан да-
нас се не зна. Аница и Родољуб јако 
су се волели, али родитељи нису дали 
се венчају. Када сам са Габором Вар-
гом пре две године разговарала о том 
догађају, о којем се није баш говори-
ло у нашем селу, он је рекао да би то 
некако требало обрадити”, присетила 
се почетака пројекта Евица Чатић 
Козић.

Захваљујући снимку на касети, од-
носно, веома детаљном истраживању 
које је спроведено у кругу мештана, 
Силвија Немеш и Шандор Чори Шин-
ди успели су да ураде несвакидашњи 
спој прошлости и садашњости, умет-
ничко оживљавање једне епохе, ва-
жне у животу житеља Сантова.

Епохални догађаји били су поткре-
пљени виртуелним снимцима, нара-
цијама који су били вешто уклопљени 
у комад, који је обрадио веома важне 
историјске тренутке, као што су по-
писи становништва који су сведочили 

о насељавању, 
односно, мешо-
витом саставу 
живља овог ма-
лог бачванског 
насеља, а посеб-
но је предста-
вљен догађај 
када су многи 
Шокци у селу 
одлучили да пре-
ђу у правосла-
вље.

Из приказа ис- 
торијских епоха 
није изостао ни 
Први светски рат, период након пот-
писивања Тријанонског споразума, а 
свакако, највећи нагласак био је ста-
вљен на уметничко представљање 
трагичног догађаја који је задесио 
љубав Родољуба и Анице: 

„Вратили смо се у прошлост – јед-
на љубав представљена је уметнич-
ким покретима, игром и песмом, али 

на један веома дирљив начин”, рекла 
нам је Евица Чатић Козић.

Поред чланова КУД-а „Весели Сан-
товчани” у представи су наступали и 
чланови  Фолклорног ансамбла из 
Нађбарачке, музичари месног Тамбу-
рашког састава из Сантова, Оркестра 
„Бабра” из Будимпеште, поједини 
чланови Мађарског националног ан-
самбла и солисткиња Даринка Орчик.

Међу учесницима представе била 
је и Мира Ђурић, која нам је рекла: 

„Плашила сам се на почетку како 
ће све ово да изгледа, јер смо до сада 
изводили 'обичан' фолклор, али нас је 
редитељка научила како да придаје-
мо осећај једном кораку, потезу, пред-
мету. Порука комада је да постоји 
само добар човек – није битно које 
је националности.”

Успеху представе је у многоме до-
принела и редитељка комада Силви-
ја Немеш:

„Професионални ансамбли распо-
лажу сасвим другачијом инфраструк-
туром и персоналним условима. Ме-
ђутим, ови људи су радили и срцем и 
душом. За мене је посебан изазов био 
да радим са њима, њима који – руку 
на срце - нису професионалци, али 
су на професионалан начин одради-
ли све што сам од њих затражила”.

    У публици су, поред осталих били 
и Игор Рус, потпредседник Самоу-
праве Срба у Мађарској и Зорица 
Јурковић Ембер, директор Српског 
културног и медијског друштва. Ово 
уметничкo остварење материјално су 
подржали Уред премијера, Фонд „Га-
бор Бетлен”, Фонд „Шандор Чори”, 
Национални културни фонд (NKA) и 
Српска самоуправа I будимпештан-
ског кварта.

Предраг Мандић

Сценска прича о неоствареној сантовачкој љубави 
Житељи Сантова, предвођени начелником села Габором Варгом и уметничким руководиоцем КУД-а 

„Весели Сантовчани” Евицом Чатић Козић, приказали су публици несвакидашњи комад:  
фолклорну обраду једне трагично окончане љубавне приче у том селу.

Родољуб Лукић Аница Мандић
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О ко четрдесет верника, међу 
којима су били Срби из ма-
ђарског и хрватског дела 

Барање, присуствовало је празнич-
ном великогоспојинском богослуже-
њу у Виљану, које су служили јереј 
Милан Ерић, парох печујски и адми-
нистратор виљанске парохије и про-
тођакон Андраш Штријк. 

У оквиру богослужења обављен је 
свечани чин резања славског колача 
и благосиљања кољива. Кумовала је 
Дафина Шакић, са својом породи-
цом, а видно узбуђен био је и стара-
тељ светиње Драгомир Бата Шакић: 

„Радујем се што смо се у оволиком 
броју окупили. Заиста се нисам надао 
да ће толико људи доћи на прославу 
храмовне славе. Радујем се и због 
тога што смо поново нешто успели 
да урадимо на улепшавању цркве. Од 
локалне самоуправе града  добили 
смо нове тепихе, а јереј Милан Ерић, 
наш свештеник, донео нам је три ико-
не. Сем тога, градоначелник Иштван 

Мајер наговестио је да предстоје 
радови на обнови, који ће обухватити 
и околину наше српске православне 
цркве. Дакле, имамо разлога за задо-
вољство“, изјавио је господин Шакић 
за наш лист.

На крају свечаног чина резања 
славског колача и благосиљања ко-
љива, администратор виљанске паро-
хије одржао је свечану славску бесе-
ду, у којој је се захвалио верницима 
што су прусуствовали у овако вели-
ком броју и увеличали славу. 

„Господу Богу и Мајци Божјој тре-
ба да се молимо, и она брзо услиши 
молитве. Помаже онима који су 
искрени, поштени, који верују и воле 
људе. Пресвета Мајка Богородица је 
увек спремна да нам помогне, па зато 
треба само да јој се помолимо“, рекао 
је отац Ерић, који се на крају своје 
беседе захвалио супружницима, Дра-
гомиру и Дафини Шакић, што се сва-
ке године труде да на светињи и око 
ње буде понешто урађено и што до-

приносе улепша-
вању светог хра-
ма и његове око-
лине. 

Администра-
тор виљанске па-
рохије се, уједно, 
свима захвалио и 
на присуству, на 
храмовној слави. 
Великогоспојин-
ско славско бого-
служење је окон-
чано пригодним 
послужењем у светом храму, а потом 
и испред богомоље. 

Потом су домаћини и гости пре-
шли у угоститељски објекат, где је 
уприличен славски ручак или „трпеза 
љубави“. Послужени су и слаткиши, 
међу којима су биле и посластице 
које је донео познати будимпештан-
ски посластичар Никола Миклош 
Самош. Био је то тренутак за друже-
ње и ћаскање, а многи су и заиграли 
уз музику са озвучења. 

Евоциране су и успомене и оживе-
ле су родбинске везе, старе сто годи-
на. Није било случајно што се Србима 
у Виљану, у празновању храмовне 
славе придружио Миклош Самош. 
Његов отац, познати посластичар, 
чији је отац Мла-
ден Савић (Szamos 
Mátyás) својевре-
мено је основао 
посластичарску 
династију, одно-
сно покренуо 
производњу по-
знате марке мар-
ципана. Понет 
прошлошћу и ис-
траживањем сво-
јих корена, кре-
нуо је у Виљан да 
открије разграна-
то породично ста-

бло и то му је пошло за руком (причу 
о томе доносимо у следећем броју 
СНН-а).

Овогодишња прослава патрона 
виљанске српске православне цркве 
протекла је у знаку верности према 
славским обичајима. Мала породич-
на српска заједница у Виљану – Ша-
кићи и Урсићи – доказала је да се, 
упркос малобројности Срба у овом 
граду, достојно чувају и негују слав-
ске традиције, а тако ће бити и убуду-
ће.

Прославу овогодишње великого-
спојинске храмовне славе у Виљану 
суфинансирала је Самоуправа Срба 
у Мађарској.

П. М.

Храмовна слава у Виљану СВЕЧАНОСТИ

Традиција живи, упркос малобројности заједнице
Низ славских свечаности организованих у Мађарској поводом Велике Госпојине, завршен је прославом у 

Виљану, у тамошњој српској православној цркви, посвећеној овом празнику.

Ф инансијска помоћ ће бити 
обезбеђена и оним ђацима 
првацима који су одлучили да 

уче српски језик. Од 1. септембра че-
творо деце ће одлазити на часове 
нашег језика. Овај податак, ако погле-
дамо последње године, заиста је 
охрабрујући и улива наду да можда, 
ипак, постоји спас за наставу српског 
језика у насељу које је некада имало 

много више ученика српске нацио-
налности.

Чанадска српска самоуправа није 
заборавила ни оне ученике који од 
раније уче српски. Њима ће ово тело 
купити сав потребан школски при-
бор.

То су, поред осталог, одлучили чла-
нови ССЧ-а на свом недавном засе-
дању. Седницом је председавао 

председник ССЧ-а Фрањо Колар, а 
учесници су се позабавили и разма-
трањем припрема за предстојећи 
Дана народности. Та манифестација 
ће се одржати 12. септембра, у зајед-
ничкој организацији са месном Ру-
мунском самоуправом. Како се мо-
гло чути овом приликом, заинтересо-
вани ће још од јутарњих сати моћи 
да погледају етнографску изложбу, 

оставштину Миле и Стане Јешић, у 
новообновљеном Дому народности. 

Потом ће се представити српска и 
румунска гастрономија, а биће при-
ређен и пригодан културни програм. 
Наравно, све то уз примену здрав-
ствених мера, које су на снази због 
пандемије вируса корона.

Разговарало се и о припремама за 
одржавање сусрета српских самоу-
права у Поморишју, чији ће домаћин 
22. септембра бити представничко 
тело Срба у Чанаду. Како смо сазна-
ли, ССЧ је спремна да финансира и 
постављање новог дрвеног крста на 
месном српском православном гро-
бљу. Ту своју замисао Чанађани желе 
да остваре до Ускрса, а у плану је и 
постављање две нове клупе, на поме-
нутом гробљу.

Српска самоуправа у Чанаду се 
припрема за предстојеће програме, 
у нади да организацију и реализаци-
ју приредаба неће омести никакве 
потешкоће, па ни епидемиолошка 
ситуација, која се често мења.

П. М.

Самоуправа мотивише полазнике  
наставе српског језика

Акције Срба у Чанаду

Српска самоуправа у Чанаду (ССЧ) већ годинама пружа материјалну помоћ месној 
основној школи, која ради под окриљем Реформатске цркве, а у којој се изводи и 
настава српског језика, па је та традиција настављена и ове године. Самоуправа је 

уплатила сеоској образовној установи 100.000 форинти. 
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П рве вечери фестивала одр-
жан је програм КУД-а „Ко-
ломпош“ и Мађарске држав-

не народне фолклорне групе, са но-
вим програмом под називом „Јужна 
област са хиљаду лица“. У оквиру 
Дана народности, током другог дана 
су се кувала национална јела и нуди-
ла национална пића, а у вечерњим 
часовима, на бини испред Дома кул-
туре, наступио је велики број извођа-
ча.

Од почетка до краја узбудљивог 
програма, публика је уживала у фол-

клорним и музичким нумерама на-
родности које живе у Мађарској. Грке 
је представило Играчко друштво 
„Елефтерија“ из Сегедина, Бугаре 
КУД „Јантра“, а Немце, Певачки жен-
ски хор из Тукуље и Играчко друштво 
„Иберашунг“ из Чипа. 

Лепоте српских народних игара 
публици су дочарали чланови КУД-а 
„Банат“ из Деске, играма из Левча и 
Ниша, као и КУД „Рузмарин“ из Кала-
за, који је приказао игре са Косова. 

Домаћини, Мушки хор из Тукуље, 
извео је сплет рацких песама, хор 

„Комшије“, неколико шаљивих нуме-
ра, а програм је темпераментним 
наступом затворило Јужнословенско 
играчко друштво, чији су играчи из-
вели познату кореографију Антуна 
Кричковића из осамдесетих година 
прошлог века, под називом „Ковинска 
балада“. Ова кореографија садржи 
стилизацију фолклорних игара раз-
них народа, а завршава се тачком 
„Чачак царевец“, која представља 
обраду српског кола.

Треће, финално вече, било је резер-
висано за најмлађе. Представила су 

се српска  културно-уметничка дру-
штва: „Табан“ из Будимпеште „Вла-
шким играма“,  „Банат“, „Рузмарин“, 
Јужнословенско играчко друшво из 
Тукуље, плесачко друштво из Српског 
Ковина („Ráckevei Kéve”) и плесачка 
група „Бем“. Млади фолклораши из 
Деске приказали су игре из Лесковца, 
„Рузмарин“ игре из околине Ниша, а 
заједно су се представили кореогра-
фијом „Београд“. Програмски део 
фестивала завршен је концертом 
групе „Гуча партизанс“ из Будимпе-
ште и концертом солиста поводом 35. 

годишњице Циганског 
оркестра са 100 члано-
ва.

Перица Дунаи, који 
води помладак Куд-а 
„Банат“ и уиграва од-
расле, пратио је актив-
ности Фестивала и 
био је јако задовољан 
организацијом и атмо-
сфером. 

„Драго ми је што 
смо могли да учеству-
јемо на фестивалу и 

што деца имају 
прилику да пока-
жу оно што дуго 
увежбавају. Увек је 
посебан доживљај 
за децу да насту-
пају са „Рузмари-
ном“. Кад су зајед-
но, мотивација је 
још већа. Најлеп-
ше ми је да видим 
да радо долазе и 
воле да играју. 
Тако је било и 
сада, у кампу, у 
Морахалому. Див-
но дружење уз 
много активности“, реко нам је Дунаи.

Кристифор Брцан, уметнички ди-
ректор КУД-а „Банат“,  са својом по-
родицом, присуствовао је фестивалу. 

„Све је лепо организовано. Данас, 
другог дана Фестивала, имали смо 
радионицу, једну мању изложбу и 
спремање ајвара. Остале народности 
из Тукуље, немачка, словачка и хрват-
ска, такође су припремиле своје спе-
цијалитете. Било је музике, тако да 
смо провели једно весело послепод-
не. Уживали смо, јер је ова година 
прошла без активности и догађаја. 
Ипак смо успели 
да остваримо два 
кампа, Музички 
камп и Камп руч-
них радиности. 
Праве ајваријаде 
неће бити ове го-
дине, десетогоди-
шњицу ове мани-
фестације слави-
ћемо 2021. године. 
Да се традиција 
не би прекинула, 
ипак ћемо се 12. 
септембра, окупи-
ти у дешчанском 
центру Свети Сава 
и у породичној ат-
мосфери присетити се прошлих де-
вет година. Наравно, направићемо и 
мало ајвара. Планирамо Банатски 
сабор 7. новембра, а све зависи од 
епидемиолошке ситуације. Припре-
мамо конкурсе за програме које смо 
планирали за ову годину и жељно 
очекујемо 2021. годину и одлазак ко-
роне, да би могли да наставимо сво-
је активности“, изја-
вио је за наш лист 
Кристифор Брцан.

Ладислав Халас, 
директор Дома 
културе у Тукуљи, 
организатор је и 
директор Summer 
Festa, највећег фол-
клорног фестивала 
у Мађарској. Oн 
има више функци-
ја у Тукуљи, али 
каже да је првен-
ствено музичар. 
Поносан је на свој 
оркестар „Коло“ и 
на Јужнословенско 
плесачко друштво, 

које је недавно обележило 50 година 
постојања. Поводом овогодишњег 
Фестивала за наш лист је изјавио: 

„Веома сам задовољан како се 
фестивал одвијао. Ове године смо 
осмодневни фестивал морали да 
сведемо на три дана. Наступ Мађар-
ске државне народне фолклорне 
групе и изузетна кореографија у 
којој су приказане игре народности 
из јужне Мађарске и Војводине, са 
мого симболике и различитих зна-
чења, публику су оставили без даха. 
Друге вечери Фестивала циљ нам је 

био да народности Пештанског 
округа вежемо у један букет. Треће 
вечери, под називом Folkid, циљ нам 
је био исти, само су у питању били 
наши најмлађи извођачи. Све три 
вечери су биле веома забавне и 
успешне“, истакао је Ладислав Халас 
за СНН.

К. П.

Представљене лепоте фолклора народа Балкана и Подунавља
Тукуља је крајем августа поново била домаћин учесницима традиционалног Летњег фестивала Summer Fest. 

Мере прописане због вируса корона, обавезале су организаторе да гости буду само из Мађарске. 

Летњи фолклорни фестивал у ТукуљиТРАДИЦИЈА
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Пандемија корона вируса приморала је многе људе да промене начин живота, границе су затворене, а 
наступила је и економска неизвесност. Како побољшати расположење у тако тешким  

временима, испуњеним стресом и анксиозношћу? 

ЖИВОТКако поправити расположење у тешким временима

Фокусирајте се на мале ствари које вас чине срећним

Популарни ревизионистички слоган негирао је одредбе Тријанонског споразума и није  
прихватао границе такозване „мале Мађарске”.

ФЕЉТОНСтрадалнички животни пут Милоша Апића (35)

Још један у низу напада на српског пароха

Мађарски иредентистички плакат

Н а основу дугогодишњег истра-
живања, британски психолози 
саветују да најпре пронађете 

нешто што ће вам одвратити пажњу 
од негативне ситуације. То ће вас на-
вести да престанете да размишљате 
о недавним стресним догађајима, 
што вам такође може помоћи да 
брже нормализујете крвни притисак.

Друго, медитација није за свакога. 
Иако многи сматрају да су медити-
рање и продуховљеност од помоћи у 
оваквим временима, то за друге није 
решење, управо из претходно наве-
деног разлога. Вежбање смирености 
напросто може навести на разми-
шљање о стресним догађајима, уме-
сто да разбистри ум.

Можете ли у сваком тренутку, или 
сваког дана, да дате све од себе у 
стресним ситуацијама, на пример, да 

на адекватан начин водите рачуна о 
хигијени и упражњавате социјално 
дистанцирање? То је свакако боље од 
усредсређивања на исход над којим 
немате контролу, што би био случај 
када бисте себи рекли: „Нећу и не 
могу да се разболим”. Усредсређено-
шћу на оно над чим имате контролу 
може смањити анксиозност.

Не будите опседнути позитивно-
шћу или осећањем среће - иако то 
може деловати нелогично, активна 
потрага за срећом може довести до 
супротног ефекта. Што смо више 
усредсређени на сопствено осећање 
среће, мање смо фокусирани на сре-
ћу људи око себе, што, како се пока-
зало, може допринети осећању изо-
лованости и искључености, а постоји 
и повезаност између потраге за сре-
ћом и осећаја да време „цури”.

Фокусирајте се на мале ствари које 
вас чине срећним. Можете издвојити 
десет минута свог времена да одго-
ворите на следећих шест питања: 
Која искуства, колико год била обич-
на, су вам причинила задовољство? 
Какве повратне информације и по-
хвале сте добили? У којим тренуцима 
сте имали много среће? Шта су ваша 
достигнућа, колико год била мала? 
Шта вас је навело да осећате захвал-
ност? На који начин изражавате љу-
базност?

Уколико се налазите у карантину, 
то може бити добра 
прилика да свој живот-
ни простор учините 
уредним. Ово доноси 
многе предности, јер 
нас неуредно окружење 
спречава да се усред-
средимо на задатке, 
слично као што је уста-
новљена повезаност из-
међу нереда у спаваћој 
соби и проблема са 
сном. Међутим, уредан 
животни простор такође 
не одговара свакоме.

Пронађите равноте-

жу у коришћењу друштвених мрежа. 
Иако се чини да су препуне лоших 
вести, друштвене мрезе за многе од 
нас представљају начин да дођемо 
до најновијих информација и остане-
мо у контакту са пријатељима и сво-
јим вољенима. Ипак, тиме што ћете 
држати телефон изван спаваће собе 
или себи одредити период времена 
када нећете гледати у неки од екрана 
може вам помоћи да успоставите 
равнотежу између негативности и 
добрих страна друштвених мрежа.

Д. М.

П риближавајући се српском па-
рохијском дому,  јереј Апић и 
Веселин у близини 

католичке цркве, приметише дво-
јицу дечака како на зид парохије зе-
леном кредом исписују познату по-
литичку паролу: „Nem! Nem! Soha!” 
(„Не! Не! Никада!”). Популарни реви-
зионистички слоган негирао је одред-
бе Тријанонског споразума и није 
прихватао границе такозване „мале 
Мађарске”. 

– Шта то радите, богара вам вашег 
дичјег! – повика љутито Веселин на 

шокачком. – Шта сте Шокци ил' 
Маџари, сикирицу вам вашу блента-
ву!

Затечена деца укочише се од стра-
ха. Пребледела лица стајаше поред 
великих слова провокативног натпи-
са.

– Шокци... – промрмљаше деца.  
– Ни' вам срамота?! – продра се 

Веселин, па настави. – Фиркате по 
лисе српске плебаније? Глупанџе јед-
не! Ко вам је рек'о да баш на овај зид 
пишете?

– Господин плебанош нам је рек'о 
– одговорише у глас преплашени де-
чаци.

– Господин Вереш? Он вам је рек'о 
да укењачите лису? Некате лагат, сун-
це вам балаво, јел ћу вас о'ма' изле-

мат! Само ми пробајте измундијат, 
Мудљини вас спопали! Чекајте само, 
питаћу ја господина плебаноша! – 
продра се узрујани Веселин.

– Баћ' Весељко, сиграју се деца... – 
помирљиво прозбори свештеник 
Апић.

– Башите се тога! Није то никак'а 
сигра, господине! Сад ћу ји ја напље-
скат, па да научу да се тако штогод 
не ради! – добаци Веселин, па се по-
ново обрати деци. – Чији сте? Босну 
вам вашу балавандерску! Диваните, 
јел ћу вас о'ма' шорнит у гузицу, па 
ћете набајивућке 'одат!

– Ја сам Марин Јозин – рече цми-
здрећи први.

– Јидов? – повиси тон Веселин, 
оштро нагласивши надимак фамили-
је. 

Малишан потврдно климну главом. 
– А ти, шунтрепало једно? – мрким 

погледом се обрати другом дечачићу.  
– Ја сам Стипа Јакошевић...
– Који Јакошевић? Курлићев?
– Да – сузним очима признаде де-

чак.
– Но, ре'ћу ја вашем даде каки сте 

неупутни! Фасоваћете баш добрим! 
– претио је Веселин.

На трен настаде тајац. Деца пусти-
ше сузу.

– Дица, идите ви до кера! – рече 

помирљивијим, али још увек озбиљ-
ним гласом Веселин Бушић. – Сад 
ћете фришко отић кући, узећете 
кефу, па ћете липо ошуроват све ово 
шта сте нафиркали! 

– О'ма' ћемо се вратит с кефом! – 
дрхтавим гласом обећаше дечаци, па 
трчећим кораком несташе иза 
католичке цркве.

Покушавајући да ублажи 
непријатну ситуацију, Веселин 
започе причу о рођаку малог 
Марина Јозиног. 

„Маторог Јозу Јозиног нису 
забадавад издивали, па му 
дали онак'о надиме како је и 
завридио. Често је био бисан 
и горопадан, па ни' ни чудо 
што су га сви звали – дида Јид. 

Јоза Јозин је цилога живота 
био осорљив човек и ларма-
џија. Новце је добро забренд-
зо у чекмеџу. Подруг године 
прија нег' што ће умрит, имућ-
ни газда је очо код тишљера, 
па је наручио лист од 'расто-
вине да буде дурашан. Кад је 
мајстор свршио посов, дида 
Јид је лист метнио насрид дво-
ра. Сио је у њег, избекељио се 
к'о каки гроф, па је поч'о лар-
мат на слушкиње: »Живину 
вам вашу, некате ми се само 

шавангират ту по двору, боље запа-
љите те свиће!«  Онда је улег'о у лист, 
па је још и јаукаче опцово: »Ко'г бога 
јокиног чекате, наприклепаче једне? 
Доста сам вам платио новаца. Може-
те почет јаукат и дречат!« ”  (…)

Драгомир Дујмов

ВИШЕ ДЕПРЕСИВНИХ У ГРАДОВИМА
Ако живите у граду, једна од могућности је да одете из њега на краће 

време, али једино ако то можете учинити уз безбедно социјално дистан-
цирање и очување свог, као и туђег здравља. Људи који живе у градовима 
у веома високом проценту пате од поремећаја расположења, а гледање 
у воду и плаветнило неба може одагнати лошу вољу.
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Ђачки доживљаји из давнинаНЕВЕН

Бранислав Нушић: Српски језик (одломак)

– Беше ли ти оно магаре што ни 
прошлога пута не знађаше лекцију?

– Јест, ја сам тај! – одговарам ја 
усхићен задовољством што ме се 
професор тако добро сећа.

– А нађох ли ја канда на твоме пи-
сменом задатку ону мастиљаву мрљу, 
коју ви ђаци крмачом називате?

– Да, да! – тврдим ја, сав усхићен 
што ме се професор тако добро сећа.

– Ја тада рекох теби: „Ако будеш 
био и даље тако немарљив и небри-
жљив да ћу те казнити”.

Ја и то потврђујем, али без усхиће-
ња, а он узима писаљку и мени, „буде 
био” бележи јединицу и упућује ме, 
једном чисто граматичком речени-
цом, да клечим иза табле.

– Остаћеш клечећи до краја овог 
часа, учећи за то време склањање 
заменице себе или се. Будеш ли био 
кадар научити то склањање, јавићеш 
ми се и исправићу ти белешку, а даљу 
казну опростити.

Како ни до краја часа нисам „бу-
дем био” научио то проклето склања-
ње, остао сам на коленима све док 
није закуцало звонце.

То склањање нам је задавало на-
рочите главобоље. Сећам се, на при-
мер, мојих мука да научим пети па-
деж од именице пас. Сви остали па-
дежи ишли су којекако, али пети па-
деж једнине, покојни звателни никако 
ми није ишао у главу, нити сам умео 
да га погодим.

И не само мени, већ и свима у мо-
јој околини задао је тај падеж главо-
бољу. Мој најстарији брат који је већ 
био у старијим разредима, изгледа да 
се провукао и није у животу имао 
посла са том именицом; мој млађи 
брат ми рече да је од именице пас 
пети падеж: куче. Отац ми није умео 
казати ништа, пошто граматика нема 
никакве везе са трговином, већ изгле-
да да ту чак важи правило: што мање 
граматике, то више зараде.

Питао сам и бакалина, нашега ком-
шију, пошто сам му претходно обја-
снио шта се петим падежом зове, и 
он ми рече:

– Ја кад вабим куче, ја му кажем: 
куц, куц, куц; а кад терам, ја му кажем: 

шибе! А бог ће га свети знати који је 
то падеж!

Питао сам најзад и господина про-
ту, једном приликом када је био на 
вечери код нас, верујући необично у 
његову ученост, па се и он збунио и 
није умео да ме научи.

– Пети падеж, пети па-
деж! – узе да замуцкује 
прота, бринући се да пред 
мојом породицом сачува 
ауторитет учена човека. – 
Па колико падежа ви учи-
те?

– Седам.
– Седам? – зграну се про-

та. – Е, то је много, то је баш 
много!

– Много! – уздишем и ја.
– Ја не знам само – окре-

ће се прота мојим родите-
љима, – што ће им толики 
падежи. То је просто, про-
фесорски бес. Узмите само: 
једна Немачка, колико је то 
пространа и силна цареви-
на, па нема више него чети-
ри падежа; па онда Фран-
цуска, па Енглеска, све ве-
лике и моћне државе, па 
немају више него четири 
падежа. А шта смо ми, једна 
такорећи мала земља, тек 
неколико округа, па седам 
падежа. Па зар то није, мо-
лим вас, бес кад се не про-
стиремо према своме губе-
ру?

Те су протине мисли 
биле у ствари врло утешне 
за мене, али ми пред про-
фесором нису могле ништа 
помоћи. Он је одлучно тра-
жио од мене да му кажем 
пети падеж од именице пас, 
чему сам се ја одлучно оду-
про бескрајним ћутањем, 
једном од оних мојих осо-
бина којом сам се често у 
школи одликовао.

А колико је овај профе-
сор имао пик баш на паде-
же, показаће и случај некога 
Станоја Стамболића. Једно 

поподне, за време великога поста, он 
диже руку и замоли:

– Молим, господине, да идем у 
авлији.

– Реци, Стамболићу, ту реченицу 
правилно, па ћу те пустити – одговори 
му професор.

Стамболић се збуни, узврда се па 
очајно понови:

– Молим, господине, да идем у 
авлији!

– Реци правилно па ћу те пустити. 
Стамболић поче да се зноји и преви-
ја, које због падежа, а које због нево-
ље ради које је молио да изађе. Шап-
ћу му другови и добацују, а Стамбо-
лић се ознојио, поцрвенео, дигао 
једну ногу и увио је око друге, па 
дрекну: – У авлију!

– Тако, сад је правилно, сад можеш 
ићи! – вели професор.

– Е, сад је доцкан! – одговара Стам-
болић сав опуштен и отромбољен. (…)

Други пут опет професор би нам 
задао тему: „Познај самога себе!” На 
ту тему сећам се само једног одгово-
ра, који је гласио:

„Кад човек нема прилике да позна 
кога другога, није рђаво, од дугога 
времена, да позна самога себе. Нај-
лакше човек може познати самога 
себе на огледалу. Ако је добро огле-
дало, човек може том приликом да 
види своје добре стране, а ако је рђа-
во огледало, човек може да види сво-
је рђаве стране!”

Ја на ту тему: „Познај самога себе!” 
нисам поднео никакав одговор, јер 
нисам умео да га нађем. Како тада, 
тако ево све до данас ја на ту тему не 
умем да нађем одговор. (...)

Српски ђаци из Сантова, 1933. године
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Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА  
ЗА СЕПТЕМБАР 2020.

11.09. Петак – Усековање главе 
Св. Јована Крститеља – Св. Литургија 10.00 ч.
12.09. Субота – Вечерње   18.00 ч.
13.09. Недеља – Св. Литургија   10.00 ч.
19.09. Субота – Вечерње   18.00 ч.
20.09. Недеља – Св. Литургија   10.00 ч.
20.09. Недеља – Вечерње   18.00 ч.
21.09. Понедељак – Рођење пресвете 
Богородице – Мала Госпојина, 
Св. Литургија    10.00 ч.
26.09. Субота – Вечерње   18.00 ч.
27.09. Недеља – Воздвижење 
Часног крста – Крстовдан, 
Св. Литургија    10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова!

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА
И САТИРЕ „САТИРА ФЕСТ 2020”

Управни одбор Београдског афористичарског круга расписује 
Kонкурс за учешће и доделу награда на 18. Међународном 
фестивалу хумора и сатире „Сатира фест 2020”, који ће бити 
одржан у Београду, до краја ове године.

1. Аутори из Србије и иностранства могу слати своје радове, 
потписане именом и презименом (уз навођење података за 
контакт, обавезно адреса електронске поште и број телефона), 
до 15. септембра 2020, на адресу електронске поште: satirafest@
gmail.com.
На конкурс се шаљу:
– сатирични афоризми (до 30 афоризама)
– сатиричне приче (до три приче)
– сатиричне песме (до три песме)
Разматраће се искључиво објављени и необјављени сатирични 
радови настали после прошлогодишњег „Сатира феста“, 
одржаног 22. октобра 2019. године.
Један аутор може да учествује у све три категорије.
Радови се шаљу у у атачменту мејла и потребно је да буду 
именовани по категоријама: афоризми, песме или приче. 
Аутори који шаљу до три песме или приче потребно је да 
радове из исте категорије сместе у један wорд документ 
(песме са песмама, приче са причама).
Приче и песме треба да буду до једне странице формата А4, 
с уобичајеним проредом и величином фонта 12.
Уметнички савет манифестације и селектор Фестивала 

изабраће радове, прогласити победнике и одредити учеснике 
на књижевној вечери „Сатира феста“.
Аутору најбољег афоризма, изговореног на манифестацији, 
припашће традиционална награда „Вук Глигоријевић“.
За најбољу песму додељује се признање „Растко Закић“, а 
награду ће понети и аутор најбоље сатиричне приче.
Награде се састоје од плакете и новчаног износа.
Селектор „Сатира феста 2020“ је сатиричар Митар Ђерић 
Лаки.

2. Позивају се појединци, редакције, издавачке куће и 
институције да до 25. септембра 2020. године на адресу 
електронске поште: satirafest@gmail.com предложе ауторе и 
образложе предлоге за награду „Сатира феста“ за укупан 
допринос сатири.

3. Заслужним ауторима и преводиоцима из иностранства биће 
додељено признање „Златни круг“, за афирмацију сатире у 
свету.

4. По пети пут биће додељена награда за “Сатиричну 
храброст”.

5. По трећи пут на “Сатира фесту” биће уручено признање 
“Никола Оташ”, за укупан допринос сатиричној карикатури, 
које додељују Удружење карикатуриста Србије и Београдски 
афористичарски круг.

Додатне информације могу да се добију обраћањем на 
адресу: satirafest@gmail.com

Књижевни конкурс „Милован Видаковић” 2020.

К онкурс "Милован Видаковић" 
Српске недељне новине ове годи-
не расписују у две такмичарске 

категорије: 
1. За ауторе старије од 19 година
2. За младе до 19 година 
Право учешћа имају аутори који 

стварају на српском језику. Један ау-
тор може послати највише једну при-
чу, дужине до 3000 компјутерских 
карактера (укључујући и размаке). 

Радови треба да буду написани у 

Word формату, потписани шифром и 
послати електронском поштом (имеј-
лом), на адресу: 
snnbudimpesta@gmail.com. 

Податке о себи, који укључују пуно 
име и презиме, краћу биографију, 
поштанску и електронску адресу и 
број телефона, аутори достављају 
такође имејлом, у оквиру истог допи-
са, али у посебном документу (фајлу). 
Чланови жирија ће приче које конку-
ришу за награде добити посредством 
организатора конкурса искључиво 
под шифрама. 

Конкурс није тематски одређен, а 
у конкуренцију за награде ући ће 
приче које на имејл адресу Српских 
недељних новина стигну до 1. новем-
бра 2020. године. Жири ће одлуку 
донети до краја новембра, а резулта-
ти конкурса биће објављени у следе-
ћим медијима: штампано и онлајн 
издање Српских недељних новина, сајт 
РТС-а (подсајт за дијаспору), сајт "Кон-
курси региона". 

Осим што информишу своје чита-
оце путем штампаног и интернет из-
дања, Српске недељне новине чији је 
оснивач Самоуправа Срба у Мађар-
ској, а издавач Српско културно и 
медијско друштво, као једино штам-
пано гласило Срба у Мађарској делу-

ју и на едукативном и ширем култур-
ном и друштвеном плану. Конкурс 
"Милован Видаковић" је једна од ак-
ција којима уредништво листа насто-
ји да своје читаоце и Мађарској, али 
и ван ње, мотивише да кроз писано 
изражавање у одређеним књижев-
ним формама, негују српски језик и 
својим делима обогаћују књижевност 
која настаје на њему. 

Књижевна награда „Милован Ви-
даковић” додељује се сваке друге 
године, наизменично са признањем 
„Теодор Павловић”, за област нови-
нарства и публицистике. Милован 
Видаковић се сматра зачетником 
жанра романа у српској књижевно-
сти. Био је један од најчитанијих срп-
ских писаца свога времена. Детињ-
ство је провео на селу, без школе, 
чувајући овце и козе, а једини духов-
ни утицај на њега имала је епска на-
родна традиција. 

Гимназију је завршавао у Сегедину, 
Темишвару и Новом Саду, а филозо-
фију у Сегедину и Кежмарку, где је 
уписао и студије права. За време чи-
тавог школовања Видаковић се издр-
жавао подучавајући млађе ђаке. На-
учио је латински, немачки, мађарски 
и делимично француски језик. У јесен 
1817. године постављен је за профе-

сора Српске гимназије у Новом Саду, 
а од 1824. радио је као приватни учи-
тељ у Темишвару, Сремским Карлов-
цима и Пешти. 

Често је био у беспарици, а послед-
ње године живота провео је у Пешти. 
Код њега су становали многи српски 
ђаци који су се у то време школовали 
у Мађарској престоници. Сахрањен 
је на српском гробљу у Пешти, а над-
гробни споменик му је подигла Ма-
тица српска. 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СРПСКОГ
КУЛТУРНОГ И МЕДИЈСКОГ ДРУШТВА

Среда, 16. септембар 2020. у 18.00 ч.

Колектив Српског културног и медијског 
друштва у Будимпешти организује 
свечано отварање ове установе, у 

будимпештанској Улици Нађмезе 49.  
 

Због ограничења у погледу броја 
присутних, које је део мера за заштиту од 
вируса корона, упућен је ограничен број 

позивница, док ће шира јавност свечаност 
моћи да прати на интеренту, путем 

директног преноса на Фејсбуку.

КОНКУРС

Редакција Српских недељних новина расписује традиционални конкурс за најбоље необјављене кратке приче 
на српском језику, у две категорије. Радове очекујемо до 1. новембра 2020. године.
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Традиционални Сентандрејски фестивал „0-24“ ове године обележио је 15-годишњи јубилеј.  
Живописни градић на обали Дунава, три дана је био препун гостију.

Активности СКУД-а „Опанке” 

Дан када је Сентандреја отворила своје капије

К апије скровитих сентандреј-
ских дворишта и кућа, тргови, 
Дом културе, биоскоп и кон-

цертне сале, отворили су своја врата 
и капије како би угостили учеснике 
фестивала и многобројне посетиоце. 

У току дана најмлађи су се забавља-
ли на различитим радионицама и 
луткарским представама. Приказива-
ни су филмови на отвореном и одр-
жане су представе stand up комичара. 
По кафићима су свирале групе, на-
родности су приказивале своје фол-
клорне игре и песме, организоване су 
шетње градом, изложбе и слично.

Поред традиционалних програма, 
овога пута, први пут је била одржана 
изложба Art Dunakorzo 2020, и то на 
отвореном. Била је то изложба кари-
катура и сајам дизајна. Забаву је обо-
гатио вашар, квалитетним и маштови-
то израђеним сувенирима. 

У вечерњим часовима, живописне 
фасаде биле су осветљене разнобој-
ним светлима, чинећи, поред музике 
и примамљивих мириса из многоброј-
них ресторана, посебну атмосферу, 
ове године без страних туриста. 

Један од учесника фестивала био 
је и СКУД „Опанке” из Помаза. На-

домак Трговачког крста, изa старин-
ске капије, у дворишту-атријуму 
двора Барчаи (Barcsay), одржали су 
целодневни програм. У преподнев-
ним часовима фолклораши су децу 
и одрасле посетиоце учили кораци-
ма српских игара, током течаја фол-
клора или тзв. „плесачнице“. Поред 
изложбе народних ношњи, чланови 
СКУД-а су госте учили како се на 
различите начине плету плетенице 
и правили им различите фризуре. 

„Овај програм је био веома успе-
шан и интересан-
тан за децу и одра-
сле. Целог дана су 
људи улазили у дво-
риште и, кад би их 
се скупило мало 
више, кренули смо 
са игром и ’плесач-
ницом’. Било је за-
нимљиво, али доста 
напорно, због вели-
ке врућине”, изјави-
ла је за наш лист 
Аница Шошић Кру-
нић, уметнички ру-
ководилац СКУД-а 
„Опанке”. 

Увече су одржани мали концерт 
и велика „плесачница”, која је тра-
јала до поноћи, уз оркестар „Зора”, 
под вођством Крунослава Киће Ага-
тића. На концерту су се играчи 
„Опанака” први пут појавили у но-
вим народним ношњама и приказа-
ли кореографију „Игре из Пчиње”. 
Најављену нову кореографију још 
увежбавају, а од епидемиолошке 
ситуације зависи где ће је и када 
приказати. 

К. П.

П оточић са каменом чесмом, сме-
стио се испод крошњи густе хра-
стове шуме, у идиличном амби-

јенту надомак Шканзена, етнографског 
музеја на отвореном, са најбогатијом 
колекцијом карпатске архитектуре и 
приказима начина живота из различи-
тих предела Мађарске.

Извор је добио име по надимку „Ста-
ри”, како су сународници звали патри-
јарха Чарнојевића. Многи владари и 
виђени људи су, такође, посећивали Ста-
ру воду у минулим вековима. Поред 

чесме, ту се налази и крст, подигнут у 
XVIII веку. 

Сваког лета, последње недеље авгу-
ста, око празника Успење Пресвете Бо-
городице, на овом месту се окупљају 
Срби из Сентандреје и околних места 
на целодневно дружење, а свештеници 
Будимске епархије држе вечерње ис-
пред крста. Та традиција није изостала 
ни ове године. 

Од раних преподневних часова људи 
су почели да се окупљају, распаљен је 
роштиљ и ватра за казан, размештени су 

столови и столице и подигнути шатори. 
Овај усамљени шумски пропланак, чију 
тишину обично ремети једино жубор 
шумског поточића, на један дан је ожи-
вео.

Чуо се жамор разговора окупљених 
породица, деце која су трчкарала за сво-
јим кућним љубимцима и прскала се во-
дом из потока, као и звуци хармонике 
Крунослава Киће Агатића.  

У поподневним часовима верници су 
се окупили око крста, на вечерњем бого-
служењу, које је служио протојереј ста-

врофор Војислав Галић, сентандрејски 
парох. Скупу се обратио речима: 

„Сваки пут када се окупимо на једном 
месту, када смо заједно на молитви, ми 
тражимо сусрет са Господом, јер знамо 
да када смо заједно са Њим, онда смо 
заштићени од недаћа и претњи овога све-
та. Оно што је наша дужност да пропове-
дамо је тајна, која нас обухвата као благи 
поветарац, тајна Божије љубави којом Бог 
љуби свет који је створио и због своје љу-
бави неће дозволити да тај свет пропадне. 
То је тајна, која је дошла у свет на многе 
начине, па и кроз овај леп призор, где у 
хладовини храстове шуме тече извор би-
стре воде и где је и наш стари патријарх 
Арсеније долазио.”

Богослужење је употпунило и улепша-
ло појање јереја Љубисава Милисавића, 
помашког пароха, ђакона Стефана Мили-
савића и мушког хора „Јавор”, под вођ-
ством Мирослава Брцана.

Ову манифестацију организовале су 
Српска православна црквена општина и 
Српска самоуправа из Сентандреје.

Катарина Павловић Бачи

 Старa водa чува успомену на патријарха 
Oкупљање сународника недалеко од Сентандреје 

Недалеко од Сентандреје, на обронцима Пилишких и Вишеградских планина, налази се 
извор Стара вода. Према предању, патријарх Арсеније III Чарнојевић долазио је на о во 

место да се моли, размишља о даљој судбини својих сеобника, да доноси одлуке, али и да 
користи благодети лековите и, кажу многи, чудотворне воде са овог извора.


