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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Истраживање квалитета живота у Европи

Становници Мађарске најнезадовољнији
ОЕЦД је оцењивао задовољство међу становницима 
36 држава чланица ове организације и закључио да 
су Мађари најдепресивнији и то по оба основа: 

колективном и личном

У Грчкој је можда највећа криза, 
али Мађари су и од њих несрећ-
нији. С друге стране, Скандина-

вци се издвајају као најзадовољнији 
својим животом.

ОЕЦД већ годинама мери ниво 
среће међу грађанима својих члани-
ца. Оцењује се осећај тзв. животног 

задовољства пре него тренутних 
осећања изазваних краткотрајним 
позитивним или негативним утицаји-
ма. Упитани да оцене своју генералну 
сатисфакцију животом на скали од 1 
до 10 становници унутар 36 држава 
ОЕЦД дали су просечну оцену 6,6.

Међутим, осећај животног задо-

вољства није равномерно распоређен 
међу чланицама. Естонија, Грчка, 
Мађарска, Португалија и Турска 
имају веома ниске просеке, сви испод 
5,5. С друге стране, као најсрећнији 
издвајају се становници Исланда, 
Норвешке, Шведске и Швајцарске са 
оценом 7,5.

Приликом испитивања утврђено је 
да ниво образовања игра велику уло-
гу у субјективном осећају животног 
задовољства. Наиме, они испитаници 
који имају само основношколско об-
разовање широм ОЕЦД-а дали су 
просечну оцену 6,2, док су особе са 
високим образовањем дале просечну 
оцену 7,1. Полне разлике не играју ве-
лику улогу у коначној оцени, јер се 
евентуалне разлике у оцењивању 
крећу у оквиру 0,1 поена.

Индекс бољег живота такође 
оцењује и много појединачних фак-
тора који утичу на осећај општег 
личног задовољства. Што се тиче по-
зитивног осећања због личног постиг-
нућа, прво место деле становници Ја-
пана, Исланда и Данске, док су Тур-
ци, Естонци и Мађари у том смсилу 
најдепресивнији.

Они су у укупном збиру „најне-
срећнији”, јер је просечна оцена жи-
вотног задовољства тек 4,7. У једном 
прошлогодишњем истраживању тек 
6% Мађара навело је да се осећа 
срећним. 

Н ово поглавље у надигравању 
две партије отворио је пред-
седник скупштине Небојша 

Стефановић, оценом да би рекон-
струкција била темељна само у слу-
чају да је Александар Вучић заме-
нио Ивицу Дачића на месту пре-
мијера.

Стефановић, који је и човек од 
највећег поверења лидера СНС-а, пр-
ви је заталасао односе између своје 
странке и СПС-а, када је, док је ре-
конструкција Владе била само у ма-
гловитој најави, јавно рекао да би 
Александар Вучић требало да буде 
премијер. Уследила је баражна ватра 
по њему из редова социјалиста, што 
није спречило још неколико функ-
ционера СНС-а да изнесу лични став, 
да би Вучић био најбољи премијер. У 
јеку прича о реконструкцији, на ове 
изјаве реаговао је и премијер Дачић, 
рекавши да замена функција између 
њега и првог потпредседника не би 
била реконструкција, већ „бисмо го-
ворили о новој Влади”. И само што је 
утврђено да Дачић остаје премијер, 
Стефановић је у интервјуу за „Не-
дељник”, изјавио: „Вучић ће сигурно 
бити премијер, али сам Вучић је сао-
пштио да му не пада на памет да бу-
де председник Владе без нових избо-
ра, и то ми, његови сарадници, при-
хватамо.”

Ова Стефановићева изјава стигла 
је након што је премијер Дачић, први 
пут, такорећи, лупио руком о сто и 
укорио Зорану Михајловић, ми-
нистарку за енергетику и функцио-
нерку СНС-а. Михајловићева је каза-
ла да је од премијера и министра 
унутрашњих послова Ивице Дачића 

очекивала „искрен извештај о свом 
раду, а посебно о пропустима”. Она је 
констатовала и да онај ко жели да 
добро ради свој посао министра не 
може обављати више дужности исто-
времено. Дачић је реаговао брзопо-
тезно и то прилично оштро: „Нећу 
поднети оставку на функцију мини-
стра полиције, тај ресор је, уз Ми-
нистарство одбране, најбоље оцењен, 
зашто бих подносио оставку? На ре-
конструкцију је стављена тачка. Ни-

сам ја о реконструкцији разговарао с 
министарком Зораном Михајловић, 
већ са Александром Вучићем. Не мо-
рам уопште да будем ни премијер, ни 
министар унутрашњих послова, али 
док то јесам, треба да имамо корек-
тан однос. Није баш природно да се 
министар тако односи према пре-
мијеру. Нисам схватио да треба ми-
нистарки Михајловић да подносим 
извештај о раду.” Министарка Ми-
хајловић је, ипак, јуче поновила за ТВ 

Реконструкција Владе приводи се крају, али почиње 
нова рунда у игри доказивања моћи између СНС-а и 

СПС-а, која траје још од полагања заклетве 
Дачићеве Владе прошлог лета

Политичка анализа

Вучић и Дачић на клацкалици моћи

Б 92: „Потпуно је невероватно да са-
мо мој председник странке подноси 
оставку на место министра одбране, 
некако сам очекивала да и остали 
чланови владе размисле о томе.” Ми-
хајловићева је, такође, рекла и да по-
штује премијера и да ће Влада добро 
да ради.

Занимљиво је да су, док из Владе 
нису избачени Динкић и УРС, стрели-
це летеле између напредњака и со-
цијалиста, док су регионалисти и њи-
хов шеф стајали по страни. Када су 
из владе избачени они који су стајали 
по страни, премијер је истог часа 
наступио много самоувереније, гото-
во исто онако као када је у изборној 
ноћи рекао да се не зна ко ће прави-
ти Владу, али да се зна ко ће бити 
премијер.

Хоће ли напредњаци и социјалисти 
сада, када су сами, радити лакше, 
сложније и брже, или ће се „рато-
вање” наставити? Аналитичари 
оцењују да ће се подземни рат на ни-
воу нижих функционера наставити, 
али да неће доћи, бар не до краја го-
дине, до неке ескалације сукоба. Да-
чићеву нову „оштрину” у наступу 
објашњавају тиме што је свестан да 
сада не може да дође до избора, јер 
јавност то не жели, као ни Запад, који 
хоће да се испуне обавезе преузете 
Бриселским споразумом. Њему, ка-
жу, никако не одговарају избори, што 
значи да је задовољан.

Извор: Политика

ДАЧИЋЕВА 
ПОЗИЦИЈА СЛАБИЈА 

НЕГО ПРОШЛЕ 
ГОДИНЕ

Аналитичар Дејан Вук Станко-
вић каже: „Дачић је после рекон-
струкције, фигуративно речено, 
купио извесно време, јер му избо-
ри не одговарају. Дачићева поли-
тичка позиција као премијера је 
слабија у односу на Вучића, зато 
ће он морати да комбинује из-
међу изјава, да тако кажем, који-
ма потврђује своју политичку хра-
брост и компромиса које ће мора-
ти да прави са Вучићем.”

Према Станковићевим речима, 
у реконструисаној влади, СНС ће 
имати много већи утицај, него у 
првобитном саставу, када је Да-
чића СНС тада обилато наградио. 
Иако би могло изгледати да Дачић 
сада може и да подвикне, с обзи-
ром на танку скупштинску већину 
и на то да без СПС-а и његове коа-
лиције, нема Владе, Станковић ми-
сли да је Дачићева позиција ло-
шија сада, него 2012. године, када 
је могао да тражи и да добије од 
СНС-а више него што му припада.

Станковић оцењује да је рекон-
струкција нека врста паузе у про-
цесу преузимања иницијативе од 
напредњака. Ривалитет ће се нас-
тавити, неће ту бити чеоног суда-
ра Вучића и Дачића, тај посао ће 
обављати други министри из СНС-
а и СПС-а, али је јасно да ће се та 
клацкалица борбе за моћ настави-
ти.
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На други 

ппооггллеедд
МЕДИЈИ КАО ПРОМОТЕРИ 

НАСИЉА (2)

И страживања говоре да најмање 2-3 
пута месечно 4,9% студената дожи-
вљава неки облик вршњачког насиља 

путем електронских медија, 29% њих то до-
живи 1-2 пута месечно, док 66,2% никада 
није доживело електронско насиље.

Упоредо са питањем о самом начину 
утицаја агресивних сцена на младе, поста-
вља се оно које се тиче начина на који мла-
да особа схвата сцене које јој се презентују 
у медијима. Могућности за комуникацију 
су, захваљујући новим технологијама, из го-
дине у годину све веће, али се паралелно са 
тим повећавају и могућности коришћења 
технологије у манипулативне сврхе како би 
се допрло до деце и младих као циљних 
група. Питања која су деца некада поста-
вљала својим родитељима приликом гле-
дања ТВ програма, у циљу бољег разуме-
вања садржаја, данас су све ређа. Деци се 
медији обраћају директно и за њихов уз-
раст врло јасно, што говори о томе да је 
пронађен пут до ове циљне групе без посре-
довања родитеља, као некадашњег филте-
ра приликом интерпретације медијских 
садржаја.

Међу научницима не постоји сагласност 
око тога шта се подразумева под насилним 
садржајима у медијима. Mимоилажења су 
најуочљивија када је реч о критеријумима 
за укључивање појединих садржаја међу 
насилне. Могу се уочити три кључна еле-
мента о којима нема сагласности. Први је 
намера, односно питање да ли за акт на-
сиља мора да постоји намера чињења. Не-
ма јединственог става око питања да ли се 
под насиљем подразумева само одузи-
мање свог и туђих живота од стране поје-
динаца и група, или се у овај појам могу 
сврстати и губици изазвани природним ка-
тастрофама.

Несагласност влада и када је реч о штети 
која се постиже одређеним актом насиља: 
да ли као насиље квалификовати само бол 
причињену људима или и животињама; да 
ли су насиље и дела која су почињена над 
материјалним стварима?

Трећи елемент је врста насиља. Да ли у 
њега треба сврстати само физичко или пак и 
вербално насиље, односно да ли у насиље 
спадају и хумористичке представе агре-
сије?

Поједини психолози, који су се у својим 
истраживањима бавили насилним садр-
жајима у медијима, дефинисали су насиље 
као понашање чији је циљ повређивање 
других бића, при чему је кључни фактор би-
ла намера да се тако поступи. Ова дефини-
ција је временом добила шири облик, па је у 
насиље сврстано не само повређивање дру-
гих живих бића, него и уништавање имови-
не. Џорџ Гербнер је насиље дефинисао као 
отворено коришћење физичке силе, уз 
оружје или без њега, усмерено против себе 
или других људи, при чему употреба такве 
силе може довести до рањавања или смрти. 
Ту су подразумеване и несреће, катастрофе 
и природне непогоде, али не и она дела за 
која не постоји вероватноћа остварења као 
што су празне претње, вербалне увреде и 
хумористички наступи. (…)

Драган Јаковљевић

Нови прекогранични пројекат

ЕУ стаје на пут поплавама у нашим крајевима?
Укупна вредност пројекта којим ће бити умањене 
могућности изливања река на југу Мађарске и 

северу Србије износи 1.136.330 евра, а посао који је 
већ почео трајаће до половине следеће године

У циљу унапређења 
техничке опреме и ин-
формационих система 

за спречавање поплава и 
штете од изливања река у 
слабо развијеним регионима, 
првенствено у Жупанијама 
Чонград и Бач-Кишкун у 
Мађарској, као и у Војводи-
ни, у Србији, покренут је 
прекогранични пројекат под 
називом CROSSWATER, у ок-
виру ИПА програма пре-
кограничне сарадње Србија-
Мађарска.

На конференцији за штам-
пу, која је недавно одржана у згради 
Водопривредног предузећа „ATI-
VIZIG” у Сегедину, руководиоци 
пројекта са српске и мађарске стране 
изразили су задовољство што је 
пројекат позитивно вреднован од 
стране Европске уније.

– На овај начин постоји могућност 
проширења капацитета надлежних 
органа и прекограничне комуника-
ције о превенцији и спречавању ште-
те од поплава, надземних вода и су-
ше. Овај пројекат подразумева ефи-
касну заштиту у ванредним ситу-
ацијама, налажење нових решења за 

директно и индиректно унапређење 
услова за живот становништва у по-
менутим регионима – рекла је Зори-
ца Нинић-Ступар, помоћник директо-
ра Завода за изградњу града Новог 
Сада.

Петер Козак, директор Водопри-
вредног предузећа „ATI-VIZIG” у Се-
гедину, нагласио је да ће пројекат по-
везати погранична насеља и више од 
милион људи. Он је подвукао да ће 
сарадници фирме ГИС испитати 
стање у каналима, индустријским и 
пољопривредним објектима, као и 
путним и железничким мрежама. О 

ранијим штетама, које су изазвале 
екстремне временске неприлике, 
биће израђена база података и „мапа 
осетљивости” како би била спречена 
или ублажена штета изазвана приро-

дним непогодама. Петер Ко-
зак је најавио куповину два 
багера са великим учинком, 
који ће послужити за одр-
жавање канала, уколико 
затреба и у Војводини.

Зорица Нинић-Ступар 
имала је прилику да најави 
конкретан корак који ће 
учинити јавно предузеће на 
чијем је челу: на перифе-
рији војвођанске престони-
це биће постављене две цр-
пне станице са великим 
учинком.

– Овај прекогранични 
пројекат представља могућ-

ност јачања сарадње између два ре-
гиона и наше две земље, Србије и 
Мађарске – истакла је госпођа Ни-
нић-Ступар.

Укупна вредност пројекта, који је 
почео 1. јануара 2013. године и 
трајаће 18 месеци, износи 1.136.330 
евра. Водећи партнер је ЈП Завод за 
изградњу града Новог Сада, док су 
партнери из Мађарске Водопривред-
но предузеће „ATI-VIZIG” у Сегедину 
и Непрофитно друштво са ограниче-
ном одговорношћу „HOMOKKERT” 
из Морахалома.

П.М.

Српски ваздухопловци на аеромитингу у Кечкемету

Војска Србије представила „Антонов 26”
Посетиоци су, осим у атрактивним летовима 
самосталних ваздухоплова, уживали и у 

акробатском летењу осам акро-група и летачком 
програму који је трајао преко 11 сати

П рипадници Ваздухопловства и 
противваздухопловне одбране 
Војске Србије учествовали су 

на међународном аеромитингу у 
Мађарској „Кечкемет 2013”, који је 

одржан поводом прославе 75 
година од оснивања мађар-
ског ваздухопловства, обја-
вљено је на сајту српског Ми-
нистарства одбране.

На аеромитингу је учество-
вало 28 земаља у статичком и 
динамичком делу програма, 
са готово 100 ваздухоплова у 
летачком програму. Српска 
посада публици се представи-
ла у статичком делу, транс-
портним авионом Војске Ср-
бије „Антонов 26”.

Током два дана аеромитин-
га посетиоци су, осим у атрак-
тивном летачком програму са-
мосталних ваздухоплова, 
уживали и у акробатском ле-
тењу осам акро група и ле-
тачком програму који је трајао 
преко 11 сати.

Учешће Војске Србије на ае-
ромитингу у Мађарској је на-
ставак активности на раз-
вијању и унапређењу добрих 
односа две војске и предста-
вљању српског војног ваз-
духопловства на аеромитин-
зима и ваздухопловним из-
ложбама у свету, додаје се у 
саопштењу. 
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У српском храму у 
Калазу, подигнутом 1752. 
године па обнављаном у 

више наврата, 
богослужењима и балом 
прослављена је храмовна 

слава коју калашка 
српска заједница 
светкује већ више

од три века

С ваког 26. јула у Калаз од раних 
јутарњих часова пристижу 
гости из свих крајева Мађарс-

ке, да обележе храмовну славу и 
потпомогну невеликој српској 
заједници у Калазу у очувању оби-
чаја и традиције. И ове године је 
тим поводом у 10 часова служена 
света архијерејска литургија уз при-
суство епископа будимског Лукија-
на. Саслуживали су архијерејски на-
месник Лазар Пајтић, јереј Љубисав 

Милисавић – парох помашки, јереј 
Никола Почуча – парох калашки и 
ђакон Зоран Живић. Празничну ли-
тургију су појањем увеличали чла-
нови сентандрејског мушког хора 
„Јавор”, гостујући у подмлађеном 
саставу.

Међу гостима је и ове године све-
чаности присуствовао градоначелник 
Калаза Ласло Роган, заједно са својим 
замеником др Тамашем Крепартом. 
Након службе сервиран је свечани 
ручак за госте, чији су домаћини били 
јереј Никола Почуча и месна српска 
самоуправа.

Вечерњој служби која је започела 
у 16 часова и коју су служили о. Љу-
босав Милисавић и о. Никола Почуча, 
такође је присуствовао велики број 
верника. Отац Милисавић је иско-
ристио ову прилику да се захвали до-
маћину оцу Почучи, потом ового-
дишњим кумовима породици Вујако-
вић, као и Добрили Скорић са поро-

дицом, који су прихватили кумство за 
наредну годину.

Он је у својој беседи, приликом ос-
већења славског колача, подсетио 
присутне госте да је лепота право-
славне вере неупоредива и своје ис-
крене поборнике награђује пуноћом, 
истинском радошћу и најдрагоце-
нијим искуством.

– Традиција Срба јединствена је у 
васцелом хришћанском свету и по 
томе што свака заједница, породица 
или удружење, чији је циљ да ствара, 
опстаје и моли се Богу за мир и љубав 
у свом окружењу, има и свог свеца 
заштитника. Све набројано могуће је 

само и једино уз благодат Божју – 
истакао је отац Љубисав Милисавић.

Након службе окупљени Срби, 
којих је било из свих делова Мађар-
ске, провели су у хладовини порте 
пријатне тренутке уз чашицу и опуш-
тени разговор. Увече је, према тради-
цији, за све госте организован бал од 
стране Српске самоуправе Калаза. 
Место окупљања била је Сеоска кућа 
у овом граду, у којој је госте заба-
вљао оркестар Ладислава Халаса из 
Тукуље. Звуци српских мелодија 
одјекивали су тим делом Калаза до 
касно у ноћ.

Катарина и Ренато Вујаковић

Свечаности у Калазу

Прослављен Сабор св. архангела Гаврила

МОБАМА УРЕЂУЈУ НАСЛЕЂЕНО
У разговору са представницима црквеног одбора калашке парохије са-

знали смо да се Срби из тог града повременим заједничким мобама труде 
да самостално одржавају српско православно гробље и црквену порту. То-
ком јула је тако организована радна акција сређивања црквене порте, на 
коју се одазвао довољан број парохијана, а планирани посао обављен је у 
ведрој, радној атмосфери и дружењу. За неке веће захвате или поправке не-
достају материјална средства, тако да се свака активност усмерава ка томе 
да се сачува и одржи оно што је калашким Србима остављено као наслеђе.

У српском православном храму, 
архијерејску литургију и парас-
тос поводом тридесет година 

од упокојења протонамесника Љу-
бинка Галића, дугогодишњег пароха 
сантовачког, његове упокојене супру-
ге, сестре и сина, служиле су преос-
већене владике: Лукијан – епископ 
будимски, Игњатије – епископ пожа-
ревачко-браничевски и Лукијан – 
епископ осјечко-пољски и барањски. 
Многи житељи села и гости из околи-
не дошли су у сантовачку цркву да 
одају пошту некадашњем духовном 
пастиру, који је од 1949. до 1983. годи-

не, када је преминуо, службовао у 
родном селу.

Љубинко Галић је рођен у Сантову, 
у мађарском делу Бачке, на Јовањ-
дан, крсну славу своје породице, 20. 
јануара 1922. године. Отац Војислав 
био је надалеко познати официрски 

кројач, а мајка Марија, рођена Ђурић, 
била је домаћица. Галић је српску ве-
роисповедну школу завршио у род-
ном месту, а гимназију у оближњој 
Баји. Као младић одлучио је да упи-
ше богословију. Похађао је Богосло-
вију Светог Арсенија у Сремски Кар-
ловцима и Новом Саду. После завр-
шетка богословије вратио се у 
Мађарску. Једно време био је учитељ 
у Новом Сентивану близу Сегедина.

Пред крај Другог светског рата 
био је секретар Народног одбора у 
Сантову, потом покрајински секретар 
Антифашистичког фронта Словена у 
Баји, да би касније постао организа-
циони секретар ове политичке орга-
низације у Мађарској. Након скла-
пања брака са Агатом Жужић из Сан-
това, рукоположен је за свештеника у 
барањском селу Борјаду, 1946. годи-
не, у којем је неко време служио. 
Касније је премештен у родно Санто-
во, где је био парох до краја живота.

За време Ракоцијеве комунистичке 
диктаруре, у периоду 1950–1954. годи-
не, био је политички затвореник у Се-
гедину, Вацу и Татабањи. Након излас-
ка на слободу наставио је да служи 

Богу, своме народу и поезији. Супруга 
му је рано умрла, 1968. године, па је 
сам одгајао петоро деце – три сина и 
две кћери. Занимљиво је да су сва 
тројица синова одабрала позив свеш-
теника. Синови Илија, Бранислав и 
Војислав следили су добар очев при-
мер и одлучили да свој живот посвете 
Богу и цркви. Љубинко Галић је био и 
љубитељ поезије. Његове песме нашле 
су се и у Антологији „Коло”.

Веома нарушеног здравља услед 
шећерне болести, Љубинко Галић је 
умро у Баји, 26. августа 1983. године. 
Сахрањен је у Сантову.

У свом обраћању присутнима, 
епископ будимски Лукијан је подсе-
тио на тешка времена службовања 
Љубинка Галића. По окончању свете 
архијерејске литургије, сећање на 
упокојене настављено је на српском 
православном гробљу, где је служен 
помен о. Љубинку Галићу, његовој су-
прузи Агати, сестри Љубици и сину 
Браниславу.

П. М.

Не дешава се често да у једној српској 
православној светињи, на територији Будимске 
епархије, свету архијерејску литургију и помен 

служе три епископа Српске православне цркве. У 
Сантову се 28. јула догодило управо то…

Сећање на дугогодишњег сантовачког пароха

Три деценије од упокојења о. Љубинка Галића
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Истраживачки подухват др Ксеније Голуб

Дешифровала записе на древној чобаначкој икони
Какав је био карактер научног 
скупа на ком сте учествовали и 
ко га је организовао?
– Скуп на ком сам учествовала 

одржава се традиционално већ два-
наест година на нишком Универзите-
ту. Главни организатор је Миша Рако-
ција археолог, историчар уметности 
који ради у нишком Заводу 
за заштиту споменика. Ове 
године се видело да је тај 
скуп израстао у велику науч-
ну манифестацију са више 
од осамдесет учесника. Та-
мо су били археолози, визан-
толози и историчари умет-
ности из различитих земаља, 
од Америке до Грчке. Инте-
ресантно је било да су стра-
ни научници који већ више 
година долазе на тај скуп – 
Италијани, Грци, Руси – др-
жали предавања на српском 
језику. Због тога што се баве 
тим темама, научили су је-
зик и на њему презентовали 
своје радове.
Ваш рад је био посвећен 
једној нашој икони и за-
пису на њој. О којој је 
икони реч и како сте до-
шли до тог открића?
– Ту икону сам примети-

ла у српској цркви у Чобан-
цу, пре десет година. Када 
сам са Костом Вуковићем 
радила попис црквено-умет-
ничких предмета по нашим 
црквама, пажњу ми је привукао за-
пис на икони који је на грчком. Чудно 
је било одкуд у Чобанцу запис на 
том језику. Нисмо знали да постоје 
породице цинцарског порекла у Чо-
банцу. У запису пише да је икона нас-
тала по првом раду Николе, сина Ан-
тонија Продановића 1733. године. 
Продановић је из Пеште, што стоји у 
запису који је писан грчким језиком. 
Коста и ја смо се питали о коме је 

реч, у запису није одеђено 
да ли је у питању сликар или 
ктитор.

Реч је о икони Богородица 
са Христом. Иконографски 
тип је Oдигитрија, што зна-
чи путеводитељка, у касно-
византијском стилу. Данас се 
икона налази на епископ-
ском престолу, али није на-
мењена том месту. Не знамо 
одакле је и за кога је рађена. 
Изгледа да је ова породица, 
по архивским подацима које 
имамо, из Пеште. Имамо по-
датак из пописа 1720. године 
о Антонију Продановићу 
„Меркатору”, трговцу. Ја пре-
тпостављам да је његов син 
Никола Продановић, који је 
био и ктитор ове иконе. Ина-
че, у Чобанцу се по архивској 
грађи види да је постајала 
ова породица, али да више 
не постоји. Постојала су пре-
зимена Проданов, Продан, 
Бродан.
Неке нити вашег истра-
живања сежу и до Ук-
рајине?
– За мене је било интере-

сантно да се на овој икони са 
записом види да је графички 
предложак из Украјине, а запис је гр-
чки. У својој презентацији сам желе-
ла да прикажем како наша српска, 
барокна уметност у Мађарској има 
уметнички утицај украјинског баро-
ка, балканске уметности, поствизан-
тијске уметности… Мада је запис на 
грчком, то не значи да је сликар Грк и 
не значи да је то била само грчка 
црква, већ да су приложници били ве-
роватно цинцарског порекла.

Ја сам на једном скупу ви-
зантолога у Сегедину већ го-
ворила о томе да је у ранијој 
литератури Динко Давидов, 
истакао да је према иконог-
рафском типу ова икона Ва-
топедска Богородица са ра-
ном на лицу. Мени се чини да 
је она другог иконографског 
типа. То је чудотворна икона 
Черњиговска, са великим 
крунама. Професор Миро-
слав Тимотијевић има хипо-
тезу да су у Српском Ковину 
неговали њен култ и познат је 
један споменик, графичка 
плоча, рађена у Черњигову за 
Ковин. Она се чува у сентан-
дрејском музеју. По томе 
професор Тимотијевић пре-
тпоставља да су култ ук-
рајинске чудотворке негова-
ли у Српском Ковину доста 
рано, и то у целој Карловач-
кој митрополији. Та тема још 
треба да се обради. Још је 
отворено питање зашто има 
рану на лицу.

Какво је било интересовање за 
презентацију вашег рада?
– Ја сам свој рад презентовала на 

енглеском језику. Колеге су ми на 
крају честитале и рекле да је изла-
гање било интересантно. За мене је 
то био успех. Графички отисак из 
1740. године, рађен за манастир Сту-
деницу, има ктиторски запис: госпо-
дар Никола Антоније Продановић. 
Због тога мислим да је он ктитор, а 

не сликар. Моја хипотеза је да је и ту 
черњиговску графику приложио или 
наручио Никола Антоније Продано-
вић, па зато на чобанској икони пише 
да је по првом или по предлошку 
рађена за Продановића. Захваљујући 
Продановићу се радила.

Оно што је још интересантно, јесте 
да на грчком пише Продановицис и 
ми на основу тога мислимо да је он 
цинцарског порекла, а ту се види да 
је он наручио за манастир Студеницу 
графичку плочу са представом срп-

ких светитеља. Зна се да је први гра-
фички приказ манастира Студенице 
служио као предложак за Продано-
вићеву плочу и он је ту намерно из-
двојио два лика – Светог Саву и Све-
тог Симеона. Нагласио је да припада 
српству у то доба. Поента целе приче 
је да се у нашој малој сеоској цркви 
налази икона која има везе и са Ук-
рајином и са Студеницом.

Д. Ј.

Историчарка уметности др Ксенија Голуб 
учествовала је на међународном скупу којим је у 
Србији обележена 1700. годишњица од потписивања 
Миланског едикта. Научној јавности презентовала је 
резултате својих истраживања везаних за сегменте 

српског културног наслеђа у Мађарској

У ТОКУ ЈЕ ПОПИС 
ФРЕСАКА

– Већ другу годину радимо за 
Српски институт попис наших 
фресака, зидног сликарства срп-
ских цркава у Мађарској. Имамо 
доста богат материјал у Ковину и 
у Стоном Беогарду где су фреске, 
зидне слике радионице Теодора 
Симеона Грунтовића из 1760-70. 
Такође, имамо и манастирску 
цркву у Грабовцу у којој се чува 
лепо, богато зидно сликарство. 
Лане смо обрадили Грабовац. Све 
композиције смо фотографисали 
и направили документацију, тј. ка-
талог зидних слика. То је битно, 
јер до сада није постојао такав ка-
талог и у случају да се нешто не-
предвиђено деси, постоји запис. 
Осим тога, ово је важно и због 
заштите споменика, а и због 
даљих истраживања. У наредним 
годинама планирамо да обрадимо 
Српски Ковин и Стони Београд. То 
је већи пројекат у оквиру Српског 
института, а у сарадњи са Епар-
хијом будимском.

ОСТАЛА 
ИСТРАЖИВАЊА

– Дипломирала сам историју 
уметности у Будимпешти, а студи-
рала сам и руску литературу. За 
дипломски рад сам узела тему из 
нашег музеја – једну ђурску икону 
Богородице живоносног источни-
ка, врло интересантну и занимљиву 
по иконографији и по композицији 
теме. Обрадила сам и тему живо-
носног источника и саму икону.

Пре десетак година сам година-
ма радила са Костом Вуковићем и 
Иваном Јакшићем попис у нашим 
црквама. Тако сам кренула да се 
бавим нашим споменицима. Не-
давно сам публиковала рад о др-
ворезбару помашког (и бајског) 
иконостаса, Авраму Манојловићу.

Заједно са др Ксенијом Голуб у Нишу је гостовао и др Зоран Вукосављев, архитекта
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Др Драган Никодијевић: Два века српског позоришта (2)

„Крешталица” исмејала мане појединаца и друштва
К омад Крешталица „у три 

дејствија”, Вујић је превео и 
„посрбио” према делу Der 

Papagou чији је аутор Аугуст Коцебу. 
У свим драмским делима која је 
Вујић прерадио, „посрбио” и „удесио” 
за српску публику, а он је током своје 
каријере то учинио са 28 дела, лико-
ви добијају српска имена, радња се 
преноси у српску средину и до-
гађања на сцени се обележа-
вају њеним духом. „У 
Крешталици је јасан став 
Вујића – писца моралисте 
који исмева мане појединаца 
и друштва. Не тежи се жи-
вотној веродостојности при-
че и ликова, него се приказ-
ују да се гледаоцима исто-
времено пруже забава и поу-
ка. Овде се користи алего-
ријом која постоји у извор-
ном делу: птицу у кавезу ку-
пују честити људи и осло-
бађају је, певајући о слобо-
ди.” (Марјановић, П, 
1998:175)

Не треба да чуди што су 
се ови позоришни почеци 
збили управо у Пешти, бу-
дући да је овај град пред-
стављао једно од највећих 
културних средишта српског 
народа оног времена у коме 
је живело преко 10.000 Срба. 
Изводити позоришне пред-
ставе на сопственом језику 

представљало је део сложене и дуге 
борбе за равноправност народа на 
овим пространствима. Позоришно 
прегнуће Јоакима Вујића наилазило 
је на подршку мађарске заједнице 
која је то доживљавала као део отпо-
ра према културној доминацији и ко-
лонизацији свих негерманских наро-
да у двојној монархији, што је запра-
во била суштина просветне и култур-
не политике Беча.

Био је то почетак којим ће се срп-
ски народ придружити позоришном 
животу Европе. Своју енергију усме-
рену на обнову позоришног живота 
Вујић ће ширити на свим просторима 
где живи српски народ, укључујући и 
саму матицу – „Нешто касније, после 
обнављања Србије, позориште Јоаки-
ма Вујића заузеће високо место у 
хијерархији просветних и културних 
институција нове престонице, Кра-
гујевца.” (Ујес, А,1988:7)

Након вишевековне потлачености у 
којој је истрајавао заробљени али не-
угасли дух српскога народа, који је 

свој израз налазио претежно у колек-
тивном стварању и усменом прено-
шењу епског и лирског песништва, с 
почетка 19. века, са свеукупним наро-
дним револуционарним буђењем и 
ширењем просветитељских идеја, у 
новоствореној српској држави се об-
нављају и идеје о позоришту као ин-
ституцији која је требало да допри-
несе стварању напреднијих друштве-
них идеја и развијању народне култу-
ре.

„У ослобођеној Србији, после непу-
них 10 година мирног живота, године 
1825. први пут јављају се народни 
учитељи ‘нормалних школа’ са својим 
позоришним представама. Они су са-

ми састављали дружину из одрасле 
деце, ученика и младића, и ради уве-
сељавања давали су по кад и кад, о 
великим празницима, позоришне 
представе. На овоме је најревносније 
радио и руководио овакву дружину 
Ђорђе Евгенијевић, учитељ крагује-
вачке школе стар 28 година.” (Петро-
вић, М, 1897:866-867)

Озбиљније позоришне активности 
у ослобођеној Србији се ипак везују 
за Јоакима Вујића. Својим доласком у 
тадашњу српску престоницу Крагује-
вац, 1935. године, Јоаким Вујић ће 

идејама о покретању позоришта уда-
хнути стварни живот.

За време прве владавине кнеза 
Милоша Обреновића одржана је од 
14. до 16. фебруара 1835. године чу-
вена Сретењска скупштина. То је 
једновремено и датум почетка рада 
Књажевско сербског театра под 
вођством Јоакима Вујића, „славено-
сербског списатеља”, како је сам се-
бе називао. Публику прве представе, 
којом је приказано драмско дело 
„Фернандо и Јарика”, одржане 15. 
фебруара 1835. године, чинили су 
управо чланови поменуте скупшти-
не.

Позориште, смештено у згради до-
грађеној поред Књажевско-сербске 
књигопечатње (државне штампарије), 
радиће од 15.фебруара 1835. године 
до 20. фебруара 1836. године. Ово по-
зориште се не може сматрати народ-
ним, јер не само што је деловало под 
покровитељством кнеза Милоша већ 
је и суштински било дворско, његово 
лично позориште. „Кнез је за време 
представе уз пушење ‘на чибук’ пио 
кафу”, (Ујес, А,1988:117) напуштао 
представу када му је било досадно 
или је прекидао њено извођење кад 
год му је то било по вољи, нарочито 
када је желео да чује неку песму, без 
обзира што она није ни у каквој вези 
са позоришним комадом. Кнезу, који 
је био неписмен, више су од позори-
шта одговарали неки други видови 
забаве – „Унутар конака слободно 
време је трошено на читање новина и 
забаву… Слушању музике, обично ци-
ганске, и друштвеним играма које су 
се играле на двору, попут карата и 
билијара, могла је бити прикључена и 
учена забава прорицања судбине.”
(Макуљевић-Столић, 2006:295) (…)

Историја савременог српског позоришта своје 
почетке везује за позоришни догађај изван граница 

српске државе. Тај догађај је прва световна, 
грађанска позоришна представа изведена на 
српском језику, коју је приредио Јоаким Вујић,

24. августа 1813. године у Пешти,
у позоришној згради „Рондела”

ХУМАНИСТА И 
ПРОСВЕТИТЕЉ

Јоаким Вујић је у сваком погле-
ду био личност која ће оставити 
дубоког трага у историји српског 
позоришта – „Вујићеве високе 
стручне и организационе способ-
ности и његова свестраност, адек-
ватан приступ младим људима 
које је уводио у тајне театра, не-
измеран ентузијазам до по-
следњег дана и његов дубоки ху-
манизам прожет духом истинског 
просветитеља, биле су особине 
које су сигурно дошле до пуног 
изражаја у средини која је по-
чињала изградњу новог друштве-
ног и националног културног сис-
тема.” (Ујес, А. 1988:122)

„ПОЗОРИШТЕ ЈЕДНОГ ЧОВЕКА”
Књажевско сербски театар је по много чему личило на „позориште јед-

ног човека”, будући да је све кључне функције у њему вршио сам Јоаким 
Вујић као једини професионалац – директор, редитељ, драматург, прево-
дилац, глумац… Све то за скромну годишњу плату у висини плате млађих 
државних чиновника – 120 талира – „Овај позоришни директор имао је за 
све време сталну месечну плату од 10 талира или годишње 120 талира, 
1200 гроша; поред тога уживао је, од времена на време кнежеву помоћ. 
Када је укинуто позориште, Вујић је и даље добијао помоћ из државне ка-
се по 10 талира месечно.” (Петровић, М., 1897:86) Ово се може разумети 
само ако се познаје читав Вујићев живот који га је водио од Пеште, преко 
Баје, Новог Сада, Арада, Темишвара, Панчева, Земуна, Пожаревца, Кра-
гујевца и који је у целости био посвећен позоришту које ће бити у служби 
просвећивања српског народа.
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ЧОВЕК (2)

Н ема бољег и омиљенијег од њега. Људи 
га се помало плаше. Испод питомог по-
гледа ситних плавих очију крије се не-

докучива моћ, старешинство и захтев да се 
уважава његов ауторитет. Цењен је у свом ок-
ружењу. За њега се бира посебно место за сто-
лом, њему се првом сипа чаша доброг вина. 
Њему се сервирају раскошне трпезе. Као да је 
отелотворење Бога.

Није ово величање његове личности чудно. 
Није ни изненађујуће. Такви су људи. Даш им 
мало разумевања, допустиш им да ти се изја-
дају, повере и већ су ти у шаци. Тако он ради и 
од тог свог заната живи. Нема ту никакве не-
појмљиве науке. То је обична игра са људским 
душама која траје, ево, већ деценијама. И 
ништа се не мења. Само су грешници наизглед 
утешени и одвраћени од греха. Можда само 
тренутно, тек док не прође и не ишчезне при-
вид смирења.

Непогрешив је у свом послу. Проницљив је, 
сабран и прорачунат. Оштроуман и непоко-
лебљив. Иако га замара монотоно дружење са 
обичним људима, иако стално осећа своју виси-
ну над њима и супериорност међу просечнима, 
он не одустаје. Као да за боље не зна. Као да се 
ни у чему другом не би снашао. Ужива, али са-
да све мање. Уморио се. Исцрпљен је и време га 
је надјачало. Почео је да стари. Лице га одаје, 
кожа, ноге. Али, још има младалачког полета. 
Још је окретан, међу женама, и младим и ста-
рим, пожељан. Да, он је готово идеалан мушка-
рац. Да, он је онај мушкарац који се од девојач-
ких дана чека, онај из бајки и непромишљених 
маштарија. Леп је, одиста мушки леп са цртама 
које откривају спој грубости и нежности. Он је 
савршени отац, брат, пријатељ, муж, син. Уме 
да буде фин и нежан, да се подвуче под кожу 
као невино дете. Саосећа са другима. Заплаче 
над туђом муком. Насмеје се нечијој радости. 
Уме да буде немилосрдан, али само кад брани 
правду. И тад његово лице добија ону страшну 
боју. Глас му бива другачији. Оштар је, хладан. 
И нико не сме да му противуречи. Јер, он је увек 
у праву. Он не греши.

Мушкарци његових година или прерано ос-
таре или остају вечити младићи у том прелом-
ном животном добу. Он није ни једно ни друго. 
Његова мушкост није пресахла. Још има витал-
ности у телу. И буди немир у жени, онај лепи 
немир који се ретко осећа. Буди неку чудну 
жељу иако се у присуству женског света држи 
хладно и готово без и најмањег знака страсти и 
емоција. Као да није мушкарац. Као да не по-
знаје жену. Али, опет и његова зрелост, која се 
осликава у малим знацима минулих година, 
чини га још заводљивијим и пожељнијим. Буди 
еротске пожуде, узбуђује, провоцира ти-
нејџерске маштарије. Има то у мушкарцима 
његових година, када стигну до половине жи-
вотног века, она неодукочива привлачност која 
голица женску душу и вуче, вуче као свемо-
гућа сила. (…)

Такви смо ми људи, једном 
мјером мјеримо ријеч кад је 
упућујемо људима око себе, а 
посве другом кад нас та иста 
ријеч, враћена, удари у лице.

Иво Андрић

Мултимедијални фестивал у Палкоњи

Боје Јованчића и ноте „Шендергеа”
„Порекло сваке песме” назив је изложбе свестраног 
суботичког уметника Мирослава Јованчића, која је 
у оквиру Фестивала „Ђавољи котао” („Ördögkatlan 
Fesztivál”) отворена у Центру омладине у Палкоњи. 
На истом фестивалу двочасовни концерт одржао је 

и Оркестар „Шендерге”

С ве популарнији фестивал у Пал-
коњи ове године трајао је од 30. 
јула до 3. августа и обухватио 

преко 350 програма: књижевних ве-
чери, концерата народне, забавне, џез 
и озбиљне музике, филмских пројек-
ција, плесачница, позоришних пред-
става и различитих других приредби. 
Програми су били реализовани на три 
локације – у Палкоњи, Кишхаршању 
и Нађхаршању, којима се на крају 
прикључио и Беременд, тј. Бреме.

Увид у стваралаштво Мирослава 
Мике Јованчића, који је 2010. године 
„Дошавши у друштву музике” изла-
гао у Печују, када је седишни град 
Жупаније Барања био европска прес-
тоница културе, овом приликом има-
ла је публика у Палкоњи. Гледаоци су 
се могли уверити у свестраност и мо-
деран израз уметника. Двадесет ра-
дова је сведочило о надахнућима 
сликара, који је својим уметничким 
остварењима навео посматраче да 
застану испред сваке слике и загле-
дају се у, углавном јарке боје, међу 
којима доминира црвена.

Јованчић је излагао на бројним из-
ложбама у Србији и иностранству. 

Његове слике налазе се у приватним 
колекцијама у Америци, Канади, Хо-
ландији, Француској, Великој Брита-
нији, Словенији, Хрватској и Мађар-
ској. Иако је Фестивал „Ђавољи ко-
тао” трајао само пет дана, многи по-
сетиоци погледали су изложбу радо-
ва Мирослава Јованчића у Палкоњи.

Љубитељи уметности су 2. августа 
могли да упознају и једну другу стра-
ну суботичког сликара, када се пуб-
лици у Кишхаршању представио и као 

одличан музичар. Наступао је сви-
рајући виолину заједно са члановима 
Народног позоришта (Népszínház) из 
Суботице, који су на мађарском јези-
ку извели сонгове по текстовима поз-
натих мађарских књижевника као 
што су Ади, Радноти и многи други.

„Мислим да се евентуална музи-
калност мојих слика огледа у начину 
коришћења боја и атмосфере која та-
ко настаје. Некад ствари доживљава-
мо као да смо у средишту сунца и 
све бљешти од боја, а има момената 
када размишљамо у „индиго бојама”. 
Какав живот – такве слике”, рекао је 
уметник.



И Оркестар „Шендерге” је у Пал-
коњи освојио симпатије публи-
ке. Млади Сентандрејци, који 

од самог формирања састава неу-
морно негују јужнословенски народ-
ни мелос, у месту које је претежно 
настањено становништвом немачке 
националности, оставили су посебан 
утисак.

У оквиру фестивала браћа Ередич, 
Арон, Давид, Бењамин и Шаламон и 
Атила Бузаш сјајном свирком 2. авгус-

та успели су да освоје нове заљубље-
нике у наш народни мелос. Двочасов-
ним концертом очарали су публику 
која је уживала у српским и хрват-
ским песмама, виртуозним колима и 
мелодијама јужнословенских народа.

Оркестар који је формиран 1995. 
године, током свог наступа у Палко-
њи доказао је да огромна популар-
ност коју ужива није случајна. Упркос 
томе, браћа Ередич и Атила Бузаш 
остали су скромни и одани музици. 

То су доказали и 2. августа, иако је 
владала велика врућина:

„Не знам одакле смо црпили снагу. 
Било је врело, али чим смо се попели 
на бину, осетили смо енергију и знали 
смо да је све у реду. Сличан осећај и 
енергију уочили смо и код публике и 
мислим да је то био један веома до-
бар концерт. Музика коју ми негујемо 
буди посебну снагу”, рекао је искусни 
тамбураш који свира и у Оркестру 
„Вујичић”.

Сада је у припреми и нови ЦД овог 
популарног састава.

„Излазак новог ЦД-а очекујемо у 
октобру или новембру, када плани-
рамо да уђемо у студио и почнемо 
снимање музичке грађе која је већ 
одабрана. Пре неколико дана успели 
смо да постигнемо договор са на-
шим издавачем, који је објавио и 
претходни ЦД, али назив новог још 
увек не знамо”, подвукао је Арон 
Ередич, руководилац Оркестра 
„Шендерге”.

П. М.

Мирослав Јованчић

Оркестар „Шендерге”
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16. августа 1717. – У бици код Београда у 
аустријско-турском рату, у којој се на страни 
Аустријанаца борило и 6.000 Срба из Војводи-
не, принц Еуген Савојски потукао је турску 
војску и заузео Београд. Пожаревачким ми-
ром, који је уследио 1718. Аустрији је припала 
северна Србија, Банат и северна Босна.

16. августа 1921. – Умро је краљ Петар Пр-
ви Карађорђевић, краљ Србије од 1903. до 1918. 
и потом до смрти, Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца. Сахрањен је у породичној гробни-
ци Карађорђевића на 
Опленцу. Наследио га је 
син Александар Први.

16. августа 1984. – 
Умро је српски писац 
Душан Радовић, уред-
ник дечјих редакција 
Радија и Телевизије Бео-
град и аутор популарне 
емисије Студија Б „Бео-
граде, добро јутро”.

17. августа 1552. – У 
Београду је штампана прва књига ћирили-
цом, позната као „Београдско четвороје-
ванђеље”.

17. августа 1908. – Умро је српски писац Ра-
доје Домановић, мајстор политичке сатире, 
која у његовим најбољим приповеткама („Стра-
дија”, „Вођа”, „Данга”) досеже ниво универзал-
не критике људске нарави и друштвених ин-
ституција.

17. августа 1990. – Након најаве Српског на-
ционалног већа да ће расписати референдум 
о аутономији Срба у Хрватској, специјалне 
снаге хрватске полиције напале су полицијске 
станице у српским општинама Обровац и Бен-
ковац, чиме је почела побуна Срба у Книнској 
крајини.

18. августа 1805. – Срби су у једној од 

највећих битака током Првог српског устанка, 
на брду Иванковац код Ћуприје, први пут по-
тукли отоманску војску.

18. августа 1831. – Рођен је композитор, 
пијаниста и хоровођа Корнелије Станковић, по-
знат по записима и хармонизацијама српског 
црквеног појања које до тада није било записа-
но.

18. августа 1948. – У Београду је потписана 
Дунавска конвенција којом је договорено да у 
управљању Дунавом и његовом пловидбом 
учествују само приобалне земље. Основана је 
и Дунавска комисија са седиштем у Будим-
пешти.

18. августа 1990. – 
Југославија је трећи пут 
постала светски првак у 
кошарци на 11. светском 
шампионату у Аргенти-
ни.

19. августа 1878. – 
После жестоких улич-
них борби, аустро-
угарске трупе ушле у 
Сарајево и успоставиле 
своју управу.

20. августа 1854. – Пуштена је у рад прва 
железничка пруга на територији Србије. Пове-
зивала је Белу Цркву са данашњим румунским 
делом Баната.

20. августа 1872. – Престао је да излази срп-
ски лист „Даница”, најзначајнији књижевни ча-
сопис српског романтизма, који је од фебруара 
1860. три пута месечно штампан у Новом Саду. 
„Даница” је окупљала младе српске песнике ро-
мантичаре, Јакова Игњатовића, Ђуру Јакшића, 
Јована Јовановића Змаја, Лазу Костића.

20. августа 1884. – После четири године 
градње, свечано је отворена зграда Београд-
ске железничке станице.

21. августа 1898. – Рођен је књижевник Ду-
шан Матић један од најзначајнијих српских 
надреалистичких песника. 

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

Имејл: ssm@t-online.hu
Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. + 36 1 322 98 38

Имејл: budapest@amb.srbije.net
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. + 36 1 269 01 00

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: http://kdc.szerb.hu

Српске недељне новине
Тел. + 36 70 521 49 38 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Педагошко-методолошки центар
Тел. + 36 70 434 55 76

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

Имејл: info@srpskiinstitut.hu
Веб: www. srpskiinstitut.hu

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. +36 72 518 330

Имејл: radios@radio.hu
Веб: www.radio.hu

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. + 36 1 269 06 33

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

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

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм св. Георгија у Будимпешти
Тел. + 36 1 78 80 605, + 36 30 989 61 39

Имејл: otaczoran@hotmail.com
Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

Имејл: szinhaz@szerb.hu
Веб: http://szinhaz.szerb.hu

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 65 50

Имејл: szerbisk@freemail.hu
Веб: http://nikola-tesla.net

Српска основна школа у Батањи
Тел. + 36 68 456 006

Имејл: szerb-iskola@freemail.hu
Веб: www.szerbek-battonyan.hu

Српска основна школа у Десци
Тел. + 36 70 23 33 821

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

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

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

Душко РадовићДушко Радовић

П осле Париза, следеће четири 
године Сава Шумановић бора-
ви у Загребу, неуморно поку-

шавајући да измени конзервативне и 
провинцијалне ставове уметничких 
кругова овог града. Тада су настали 
текстови „Сликар о сликарству” и 
„Зашто волим Пусена”, значајни за 
разумевање његове уметности. Учес-
твује на више заједничких изложби, 
неуморно слика, а кратко време ради 
и као библиотекар у Музеју за умјет-
ност и обрт.

У то време покушао је да добије 
место ликовног педагога у Уметнич-
кој школи у Београду. Шумановић је 
иначе често путем преписке и молби 
упућиваних министарствима и ути-
цајним појединцима тражио поста-
вљење за професора, стипендију и 
намештење у Паризу. Своје успехе и 
могућности при том је наглашавао и 
описивао, неретко, у самим суперла-
тивима: „Критика ме метнула у ред 
првих сликара света…”

У Загребу је сматран београдским, 
а у Београду загребачким сликаром. 
„Пијани брод” најзначајније дело ве-
ликог уметника

Слика „Пијани брод”
Година првог боравка Саве Шума-

новића у Паризу, 1920. једна је од 
кључних и у животу овог сликара, 
али и за историју сликарства код нас. 
Шестомесечно усавршавање код чу-
веног Андреа Лота, који је у чудном и 
темпераментном Паризу тог доба 
„покушавао да уведе ред у свет сли-
ке”, што се поклопило са Савиним на-
стојањима, заувек ће оставити 

видљив траг на Шумановићевим де-
лима.

Већ је прва загребачка изложба 
коју је приредио по повратку из 
Париза наговестила да ће Шумано-
вић тешко икада моћи да рачуна на 

подршку тамошње публике и крити-
ке. Није успео да убеди Загрепчане у 
свој рад ни после четири године по-
кушаја да појасни „новотарије” које 
су наступиле у европском сликар-
ству и своје погледе на слику – о че-

му је помно водио забелешке и писао 
у стручним часописима, што пред-
ставља драгоцен извор сазнања о 
уметниковом раду из тог времена. 
Није било баш од помоћи ни то што је 
у Загребу вазда сматран „београд-
ским” сликаром, а у Београду – заг-
ребачким.

Адвокат Дорић, који је 1925. отку-
пио чак двадесет Савиних слика 
(које се данас чувају у Галерији Ма-
тице српске у Новом Саду), „кумо-
вао” је поновном одласку уметника 
у Париз.

„У Загребу сам радио 1922–1925. 
године, пропагишући нешто чланци-
ма, а још више живом речју по кава-
нама модерну француску уметност. 
Како се мој положај није поправљао 
у Загребу, а ја нисам могао добити 
честито намештење, морао сам пре-
кинути са тим животом па сам у је-
сен 1925. кренуо за Париз…”, записао 
је у својим аутобиографским скица-
ма уметник, на чији су други боравак 
у Граду светлости сенку бацили пони-
жавајући услови под којима је добио 
визу (која је подразумевала само 
ограничену дозволу боравка и забра-
ну продаје слика, односно статус 
ученика).

„У Паризу, свом вољеном граду, 
уметник ће врло брзо обелоданити 
дионизијску оријентацију, стављајући 
тачку на аполонијски стваралачки 
концепт који је у том граду прихва-
тио”, пише Живко Брковић у својој 
студији „Шумановић – уметник и лу-
дило”. Овај аутор скреће пажњу и на 
велики Савин „Аутопортрет” из 1925. 
као недовољно анализирано дело 
које Брковић сматра врло енигматич-
ним. (…)

Сава Шумановић, великан из мале вароши (6)

Париска борба „у себи самом”
„Читав мој живот у Паризу од 1925. била је оштра 
борба у себи самом”, записаће Сава. Због тога је, 
како је тврдио, покушавао да слика ведрим тоном
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И страживања показују да, иако 
физичка активност знатно 
доприноси здрављу, није до-

вољно само поштовати препоручени 
дневни обим вежби. Саветује се да 
одрасле особе вежбају око пола сата 
дневно умереним интензитетом. Али, 
шта је са осталих 23,5 сати сваког да-
на? Истраживачи кажу да је важно 
не проводити их у седењу.

Исто као што притискање папучи-
це за гас и притискање кочнице може 
да прилагоди брзину аутомобила, та-
ко и физичка активност и седентарно 
понашање независно утичу на здра-
вље и очекивани животни век, кажу 
истраживачи. Без обзира да ли сте 
„физички активни и пратите упутства 
за вежбање или нисте активни, се-
дење је лоше”, каже Петер Кацмар-
жик професор епидемиологије у 
Центру за биомедицинска истражи-
вања Пенингтон и главни аутор овог 
новог рада објављеног у онлајн жур-
налу БМЈ Опен.

Ово није прва студија која доказује 
негативан утицај седентарног пона-
шања. Једна аустралијска студија 
објављена прошле године показала је 
да људи који у просеку гледају теле-
визију шест сати дневно живе 4,8 го-
дина мање од оних који уопште не 
гледају телевизију; осим тога, сваки 
сат гледања телевизије код особа 
старијих од 25 година повезан је са 
скраћењем очекиваног животног ве-
ка за 22 минута.

Ова анализа се разликује од прет-
ходних по томе што је овој појави 
пришла из шире перспективе, рачу-
најући кумулативан ефекат седен-
тарног понашања на укупни очекива-
ни животни век популације. Недавна 

истраживања показују да људи ши-
ром света проводе око 300 минута 
или 20 одсто свог дана у седењу; мно-
ги људи седе и много дуже. Скраћење 
тог периода барем за пар сати – ис-
кључивањем рачунара, ТВ уређаја 
или других дигиталних медија, на 
пример – може да продужи очекива-
ни животни век, показује ова студија.

Да би испитали ефекат седентар-
ног понашања, Кацмаржик и његове 
колеге извукли су податке из пет сту-
дија у којима су учесници давали ин-
формације о својим седентарним на-
викама, укључујући колико времена 
проводе у седењу, гледању телеви-
зије или коришћењу рачунара.

Закључак је да седење може да 
скрати очекивани животни век скоро 
исто колико и пушење, што показује 
колико је опасна неактивност, наро-
чито за срце. „Ови резултати говоре 
да кад бисмо успели да убедимо све 
људе у САД-у да мање седе, очеки-
вани животни век наше популације би 
порастао за две године, са садашњих 
78,5 на 80,5 година”, каже Кацмар-
жик. „То је стварно велика разлика.”

Можете да почнете тако што ћете 
повремено устајати са столице на 
послу. Прошетајте по ходнику или 
пробајте да држите састанке у ходу 
уместо седећи за столом. Устаните 
да проћаскате са колегама уместо да 
им шаљете мејл. Стајање не замењује 
вежбање, али би требало да замени 
добар део времена које проводите у 
столици. Најважније је да проводите 
што је могуће мање времена у се-
дењу. 

СНН-ов породични лекар поручује:

Ходање продужава живот
Без обзира на то да ли вежбате сваког дана или не, 
треба да смањите време које проводите у седењу. 
Непомично седење у трајању од више од три сата 
дневно може да скрати очекивани животни век за 

две године, чак и ако особа редовно вежба, 
показује једна нова студија. Гледање телевизије 

дуже од два сата дневно може додатно да скрати 
животни век за 1,4 године

Ј оаким Вујић, родом из Баје, на 
своје доживотно путешествије 
кренуо је због опаке заразе, која 

није престајала ни након његовог 
упокојења. Насупрот свим доброна-
мерним саветима, никада се није чу-
вао. Јоаким је ишао својим путем и 
никада се није плашио последица. Бе-
ше то неизлечива бољка о којој се-
добради Проповедник ломном руком 
записа: „Таштина над таштинама, све 
је таштина.”

Вујић је сањарио о раскошним 
прeдставама попут оних које је 1793. 

године, као студент, гледао у театру 
у Братислави. Упијао је дела Шекспи-
ра, Коцебуа, Шлетера, Инфланда и 
других поклоника богиње Талије, у 
извођењу дружина под управом 
Кристофа Сајта и Георга Јунга. Ова 
неутољива жеђ особито га је морила 

од оне пријатне летње вечери када је 
чувена оперска певачица Ангелика 
Каталани певала у тек отвореном Тр-
шћанском театру.

Испочетка то беше младалачко 
одушевљење. Први пут је истински 
оболео од „театарске грознице” када 

је у Фиренци слушао сопран 
Ђузепине Градини. То му је 
једне ноћи, гужвајући сви-
лену постељину, љубоморно 
пребацивала чаробна лепо-
тица Фаустина Капели са 
којом је Јоаким редовно по-
сећивао Оперу. Међутим, 
клицу стваралачке страсти, 
која је посве неочекивано 
букнула, није толико засени-
ла чаробна оперска певачица 
Ангелика Каталани, нити би-
ло која друга италијанска за-
водница, колико супруга уг-
ледног тршћанског трговца 
Антонија Квекића, песмом 
опевана, лепотица из Херцег 
Новог, госпођа Ана.

Стигавши у Трст са једном 
форинтом и шест крајцара у 

џепу, Вујић је одсео у гостионици 
„Код мађарске круне” на којој се на-
лазио избледели приказ круне Светог 
Иштвана. Место је било привлачно, не 
толико због назива, колико због при-
хватљиве цене. Док је у чаши црног 
вина потапао комадиће хлеба, 

Бајске легенде (1)

Град сањара и пустолова
У Баји су се одувек рађали сањари и пустолови, 

који су се на свој начин опирали пролазности. Може 
бити да се њихова тајна скривала у шуму таласа 
Дунава, рукавца Шугавице, или у брујању врелих 

подземних вода, које су по околним
атарима извирале

пребројавао је остатак пара и пред-
виђао скорашњи одлазак из Трста, 
који је те вечери одисао сланим ми-
рисом мора и сувог оригана.

Јоаким се, ипак, преварио. Зах-
ваљујући некадашњем проигуману 
манастира Фенек, писцу и преводио-
цу Викентију Ракићу, сада пароху тр-
шћанском, кога је затекао како уди-
ше пламичке воштаница у Православ-
ној цркви Светог Спиридона, ушао је 
у кућу најимућнијег српског трговца, 
чији је грб красило копље светог Сер-
гија.

У Ракићевом раскошном дому, Јо-
аким је ускоро почео да се диви ју-
трима која су свитала, мирише мора, 
препознаје сокове либанског, сици-
лијанског и далматинског воћа, да је-
де морску рибу зачињену наном и 
босиљком и изучава италијански је-
зик. Госпођа Ана Квекић је једне 
касне септембарске вечери подигла 
кристалну чашу и из последњих зра-
ка сунца „украла” светлост. Заносно 
је говорила о разлици између тамног 
вина, која беше приметна пре и после 
сјаја сунчевих зрака. Том приликом је 
госпођа Ана од Јоакима наручила да 
јој преведе приповетку „Излишна љу-
бав Ирине и Филандра”. Помало 
збуњеног Вујића храбрила је пред-
виђањима о бесмртности.

– Уважајеми Вуичу, на велику пол-
зу нашега национа будите Теспис 
сербскаго театра! – рече госпођа Ана 
и на руменим уснама пружи му 
гутљај вина. Јоаким отпи гутљај и 
послуша речи госпође Ане.

Драгомир Дујмов
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ника овог сликарског правца, пред-
стављена су и дела најзначајнијих 
мађарских представника ове умет-
ности.

Импресионизам је као правац 
прокламован 1874. године, а почео је 
да се формира већ шездесетих го-
дина деветнаестог века у фран-
цуским уметничким круговима. Ка-
рактерише га тежња да се велике 
теме и компликоване композиције 
замене једноставним, свакодневним 
ситуацијама, новим начином посма-
трања природе и окружења. Све је 
ово имало снажан утицај и на рад 
мађарских сликара. Реч је о свео-
бухватном европском уметничком 
правцу којем су значајан допринос 
дали и мађарски уметници тог вре-
мена.

Листа имена великана ове ликовне 
уметности, који ће бити представље-
ни публици, више је него репрезента-
тивна. Колико је овај правац, као и 
његови представници, значајан и по-

пуларан, најбоље гово-
ри следећи списак: 
Писаро, Моне, Дега, 
Реноар, Сезан, Гоген, 
Ван Гог. На изложби се 
могу видети и радови 
мађарских савреме-
ника ових светских ве-
ликана, па су уврште-
на и дела Пала Сињеи 
Мерше (Szinyei Merse 
Pál), Кароља Ферен-
ција (Ferenczy Károly), 
Јаноша Васарија 
(Vaszary János), Адол-
фа Фењеша (Fényes 
Adolf), Ласла Медњан-
скија (Mednyánszky 

László) и Јожефа Рипл-Ронаија (Ripl-
Rónai József).

Сви побројани мајстори ма ком 
поднебљу припадали и ма где ства-
рали, своје идеје и замисли довели 
су до врхунског израза, нудећи пос-
матрачу прави естетски ужитак. По-
себно је занимљиво да се упореде 
слике настале у плаветнилу Норман-
дије, са онима урађеним на обали 
Сене, а то све са делима инспириса-
ним медитеранским окружењем 
Провансе. По чему се те слике разли-
кују од слика које нам преносе свет-
лост и атмосферу Минхена? На крају, 
имају ли данашња остварења понеш-
то што се може препознати као ути-
цај Солнока, Нађбање или Будим-
пеште?

ФИЛМ

РЕД 2
Уколико вам се посета Нацонал-

ном музеју чини превише озбиљном и 
класичном, као алтернативу за вреле 
августовске дане, можете изабрати 
дебелу биоскопску хладовину. На 
програму је најновија америчка ак-
циона комедија под називом Ред 2. 
Реч је о филму инспирисаном мини 
серијалом стрипа аутора Варена Ели-
са (Warren Ellis) и Кулија Хамнера 
(Cully Hamner), под истоименим нази-
вом – Ред.

Главне улоге, у можда и најзани-
мљивијем летњем хиту, тумаче Брус 
Вилис (Bruce Willis), Џон Малкович 
(John Malkovich), Мери-Луис Паркер 
(Mary-Louise Parker), Кетрин Зета-
Џонс (Catharine Zeta-Jones), Ли Бјунг-

хун (Lee Byung-hun), Ентони Хопкинс 
(Anthony Hopkins) и Хелен Мирен 
(Helen Mirren).

Френк (Брус Вилис) је бивши тајни 
агент, који је започео заједнички жи-
вот са девојком Саром (Мери-Луис 
Паркер). Једног дана проналази га 
стари пријатељ Марвин (Џон Малко-
вич), који га моли за помоћ, јер га пра-
те. Када Марвинов ауто експлодира и 
на његовој „сахрани” покушају да ки-
днапују Френка, креће лудо путо-
вање око света овог шашавог дуета.

План је јасан: спасити свет, а успут 
некако и преживети.

Филм се у мађарским биоскопима 
приказује од 8. августа.

Катарина и Ренато

ИЗЛОЖБА

Импресионисти и 
постимпресионисти у 
Будимској тврђави

У Мађарској националној галерији, 
од краја јуна па све до 13. октобра, 
могуће је погледати изложбу која по-
кушава да сажме целокупан рад сли-
кара чија се дела сврставају у импре-
сионизам и постимпресионизам. Реп-
резентативна збирка настала је са-
радњом Израелског музеја из Јеруса-
лима са институцијама из Будим-
пеште, као што су Мађарска нацио-
нална галерија и Музеј лепих умет-
ности. Поред дела француских им-
пресиониста и постимпресиониста, 
највећих и најзначајнијих представ-

Литерарни радови наших ученика
Бити човек

„Бити човек, рођен без свог знања и своје воље, бачен у океан постојања мора пливати, 
постојати. Укратко – бити човек!”

Младост је најлепши акорд у симфонији живота и ако те акорде не саставите како тре-
ба, могуће је да ни ваш живот неће бити онакав какав би желели. Треба времена како би-
сте научили да свој живот градите сами и да што пре постанете самостални и одговорни. 
Не треба да чекате осамнаест година како би сами одлучивали само о томе до када ћете 
остати у некој дискотеци, клубу, кућној журци.. А многи само о томе размишљају.

Шта фали нама што смо се одвојили од породице, родног места и пријатеља са петна-
ест година? Тачно је да је свима нама у почетку било тешко, али сада кад погледам моје 
вршњаке овде и вршњаке у мом родном граду, морам признати да видим огромну разлику. 
Много раније смо постали зрелији, самосталнији, сналажљивији, научили да поштујемо 
разне законе и правила. Мада, има и тинејџера којима се живот у Српском ђачком дому у 
Будимпешти не свиђа, па живе за дан када ће се вратити кући, што није случај и са мном. 
Мени је овде јако лепо, испуњена сам, срећна и окружена многим добрим другарима.

Што људи често понављају: „Немамо избор да бирамо време у којем ћемо да живимо, 
али имамо могућност да променимо све што би младост учинило растерећенијим, а ста-
рост достојанственом.” Ми и не треба да мењамо свет, већ сами себе. То и јесте кап у оке-
ану постојања, али зар океан не чине баш те капи? Марија Миросавић

У ноћи
И да. Била је то топла, немирна ноћ. Ноћ пуна љубави и мириса. Чаробна ноћ. Седела 

сам у прозору ушушкана црвеним огртачем. Мрак је владао у соби. Била сам невидљива и 
непримећена. Сама у самоћи, сама у тами. Седела сам у прозору у чаробној ноћи. Погну-
те главе, уморног лица, ушушкана, опијена мирисима свеже траве чекала сам светлост. 
Моје очи нису ми помагале. Била сам сама у ноћи. И тако уснула, спазих светлост. Плами-
чак мале светлости. И тишина нестаде. Сва тишина која је обавијала ову ноћ нестаде. Чу-
ше се типке лаганог клавира. Била је то музика мог срца. Или можда моје љубави? Тихо 
треперење клавира узбуркало је ту чудесну ноћ. Мали пламичак светлости показивао је 
мој пут ка љубави. Црна сенка лагано је додиривала типке тог клавира. Настала је музика. 
Не!!! Пробудио се свет у мени. Смирено сам слушала и гледала мој свет. Горела сам у ср-
цу и души. Музика и слаба, тињава љубав успављивали су моје очи. Поклапао ми се при-
зор бледе светлости прозора зачаран гранама густог лишћа. Мој разлог који је потајно 
свирао заклапао ми се у сну, а музика је бивала све већа… Пробудила ме светлост, а му-
зика је нестала…

Враћала сам се поново и поново, ушушкана увече и чекала и чекала… али ништа, није се 
враћао и није свирао… остале су тамо само сузе и моја љубав која ће вечно чекати његове 
тонове и музику моје љубави. Тина Чорић

Лавиринт

Помозите куци да што пре дође 
до кости
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поклопци, а и изнад сливника су се налазиле ме-
талне решетке.

Ето, како се све може, само ако се мало потру-
димо. Ово је нешто о чему сам маштао. Коначно се 
обистинило оно што сам прижељкивао.

Око себе, најзад, видим веселе Србе и много де-
це која се играју и дозивају:

– Николина, дај ми један круг на твом бициклу! 
Јово, понеси сличице, да их разменимо! Катарина, 
причувај ми лутку, идем по секу!

Окружују ме зграде веселих боја. Дуго посма-
трам нове аутомобиле који не остављају облаке 
дима за собом и не брекћу као стари тенкови.

Дође ми да престанем да пишем сатиру.
Све је тако лепо, али што је лепо то је и кратко. 

После седмодневног боравка, сутра напуштам Беч 
и враћам се у свој Београд. 

Срдачно вас позивамо на црквену славу

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
Деска, 19. августа 2013. године

18. августа – у 18.00 часова – Празнично бденије
19. августа – у 10.00 часова – Св. литургија, освећење 

грожђа и литија;
– у 16.00 часова – Вечерње са резањем славског кола-

ча и благосиљањем кољива. Освећење иконе Светог Саве 
на згради Српског културног, образовног и духовног цен-
тра „Свети Сава”;

– у 17.00 часова – Програм учесника музичког кампа 
у Дески у дворишту Српског културног, образовног и ду-
ховног центра „Свети Сава”;

– у 18.00 часова – Заједничка вечера и послужење за 
све госте. За добро расположење побринуће се оркестар 
КУД-а „Банат” из Деске и учесници музичког кампа. У на-
ставку следи славско весеље и игранка.
Организатор: Српска православна црквена општина Деска

ПРОСЛАВА ЦРКВЕНЕ СЛАВЕ

ПРЕОБРАЖЕЊЕ ГОСПОДЊЕ
У СЕНТАНДРЕЈИ
19. август 2013. године

10.00 ч. – Св. архијерејска литургија
15.30 ч. – Вечерње са освећењем грожђа
После вечерња следи културни програм под насловом

„Дан српске музике и игре”
Учествују: КУД „Рад” из Београда, оркестар „Равница”, 

Ансамбл „Вујичић”, дувачки оркестар „Гуча”
Традиционални бал се приређује на Тргу Цара Лазара
Реализацију програма је помогао Културни и 
документациони центар Срба у Мађарској

ПОТРЕБНА ВАСПИТАЧИЦА
Забавиште у Бати (a százhalombattai Pitypangos Óvoda 

Óvárosi Tagóvodája) расписало је конкурс за радно 
место васпитачице. У конкурсу је наведено да 

кандидати треба да знају српски и мађарски језик, да 
имају завршену вишу педагошку школу – смер за 

васпитаче, радно искуство од једне до три године у 
струци и да нису кривично осуђивани.

Детаљније информације o осталим условима конкурса 
заинтересовани могу добити на лицу места:

Pitypangos Óvoda (Központi Óvoda)
2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 6.

Sebestyén Mihályné, руководилац забавишта.

Часопис „Улазница” и Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин” из Зрењанина расписују:

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС
„УЛАЗНИЦА 2013”

– за необјављене приче, песме и есеје –
Право учешћа на књижевном конкурсу „Улазница 2013” 

имају сви аутори/ке који пишу на јужнословенским језици-
ма. Радови се примају до 15. септембра 2013. године, а тре-
ба их слати на адресу:

Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Трг 
слободе 2, 23000 Зрењанин, Србија, са назнаком: за Кон-
курс „Улазница” 2013. Радови се не могу слати путем е-ма-
ила.

Откуцани или одштампани радови потписују се 
шифром, а решење шифре са личним подацима, адресом, 
бројем телефона и имејл адресом аутора/ке шаље се у по-
себном коверту који се прилаже уз радове. Очекује се да 
стигне највише до 5 песама, 3 приче и 3 есеја. Дужина поје-
диначне приче или есеја не може да прелази 20.000 карак-
тера. Рукописи се шаљу у три примерка и не враћају се ау-
торима.

Одлуку о наградама које се састоје од новчаног износа, 
дипломе и објављивања у посебном броју часописа „Улаз-
ница”, донеће жири који ће именовати редакција часописа.

Проглашење добитника и уручење награда обавиће се 
на завршној свечаности у Градској народној библиотеци 
„Жарко Зрењанин” у Зрењанину у петак, 13. децембра 2013. 
године. Том приликом биће промовисан број „Улазнице” у 
којем ће бити објављени награђени радови.

За ближа обавештења обратите се на телефон
+381/23-566-210 или на имејл адресу: zrulaznica@gmail.com

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!
Редакција СНН-а обавештава организаторе српских 

манифестација у Мађарској да нам позивнице за своје 
скупове и даље могу слати на два начина: електронском 

поштом на имејл nedeljnenovine@gmail.com или 
класичном поштом на адресу:

Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap,
Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest

Наши новинари ће се, као и до сада, одазвати сваком 
тако упућеном позиву.

Ваш СННИнформације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399Информације за страницу „Инфо” шаљите на адресу: sisika@freemail.hu • Телефон: +36 30 273 3399

Александар Чотрић

НЕМА ПОСЛА ЗА САТИРИЧАРЕ

К оначно сам задовољан градским превозом. 
Аутобуси ових дана, за дивно чудо, долазе на 
време. Стижу чиста возила из којих нико није, 

док сам се возио, испао кроз рупе на поду. Возач 
Миле објашњава ми да његов аутобус на сваку 
станицу стиже тачно у минут. Продавачице у 
радњама ме изненађују својом љубазношћу. Дра-
гана, Зорица, Весна и Гордана се не љуте, ако их 
нешто питам. На касама сам приметио чак и да се 
осмехују. Шта им је, ја не знам. У парковима, ових 
последњих дана, по травњацима не виђам разба-
цано смеће, лименке пива и пепео од роштиља. Чу-
вар парка старац Живан прича ми да скоро и нема 
посла, јер људи чувају јавне површине као и своје 
двориште. Шетао сам обалом реке и нисам угле-
дао ниједну пластичну флашу, као да су све пото-
нуле на дно, или их је однео ветар. Био сам и на 
фудбалској утакмици. На стадиону овога пута није 
било паљења бакљи, улазака публике на игра-
лиште и туче међу навијачима. Чак ни судију нико 
није гађао упаљачима и металним новцем. Навија-
чи две супарничке екипе Пеђа и Драган дошли су и 
отишли са стадиона заједно.

Пешачио сам данас по граду и нигде на трото-
ару није било паркираних возила, импровизованих 
тезги и изврнутих контејнера.

Чудио сам се да је нешто тако могуће, трљао 
сам очи, штипао се, али нисам сањао. На плочници-
ма није било опушака и бачених жвака, као да их 
је почистила нека џиновска метла. Нећете ми веро-
вати, али на свим отворима за шахтове били су 
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Илиндан обележен и у главном граду Мађарске

Сусрети Срба на пештанској Илијиној води
У башти будимпештанског Природословног музеја 
налази се извор који Срби од давнина називају 

„Илијина вода”. Ово место је још у средњем веку, у 
доба краља Матије Корвина, било познато по 

свежој води лековите моћи

П рема старим записима, 
патријарх Арсеније Чарнојевић 
је после великог пожара 1696. у 

Сентандреји затражио од тадашњих 
власти да се привремено настани по-
ред Илијине воде у Пешти. По пре-
дању, питку воду овог бунара посеб-
но су ценили и аустријска владарка 
Марија Терезија, а касније и њен син 
Јосиф II.

Давне 1795. године, на овом месту 
је подигнута класицистичка грађеви-
на, која и данас постоји. Ту се сваке 
године, 2. августа, на дан старозавет-
ног пророка Илије, традиционално 
окупљају Срби.

Тако је то било и ове године.
У организацији Српске самоуправе 

у Јожефварошу код Илијине воде 
служили су о. Кирило Татарка и ђа-
кон Зоран Живић. У својој свечаној 
беседи отац Кирило је говорио о зна-
чају Светог Илије који се налазио 
међу пророцима на Тавору на дан 
Преображења Исуса Христа. Илија 
Громовник, како га наш народ још на-
зива, на иконама је представљен на 

огњеним кочијама које вуку коњи и 
испод чијих точкова се примећује 
пламен.

У свом обраћању отац Кирило је 
указао на важност и лепоту одржа-
вања духовног наслеђа долажења на 
Илијину воду, где се верници својим 
молитвама окрепљују и налазе утеху.

У име домаћина је присутне, њих 
тридесетак, поздравила Љубинка Ге-
оргијевић, председница Српске само-
управе у Јожефварошу и изразила 
своје задовољство што су се упркос 
великој врућини и за време годишњих 
одмора, пештански Срби ипак окупи-
ли, продужујући тиме древну тради-
цију.

Поменута самоуправа се потруди-
ла и за послужење. Нуђен је бурек, 
слаткиши и, због петка, посно јело, а 
поред тога и освежавајућа пића. Ве-
рници су крај Илијине воде остали до 
девет сати увече, што је био најбољи 
доказ да им је пријала атмосфера 
крај старог стецишта Срба у главног 
граду Мађарске.

Д. Д.

Један дан са Србима из Чобанца

Приводи се крају обнова Дома народности „Думча”
В ерници из Чобанца и околине 

свечано су обележили Илиндан, 
црквену славу тог места. На Бу-

нарчићу су се традиционално саста-
ли пре подне, а у поподневним сати-
ма на вечерњу, у светом храму. По-
сле вечерња које је служио о. Љуби-
сав Милисавић, госте је у порти 
српске цркве забављао КУД „Рузма-
рин”, својим познатим кореографија-
ма. У музичком делу програма, ор-
кестру овог КУД-а се, као гост, при-
дружио хармоникаш Ласло Торњо-
ши, доказавши својим музицирањем 
да је прави мајстор на свом инстру-
менту.

Поред представника 
Српске месне на-
родносне самоуправе и 
начелника села, на 
прослави су се и ове го-
дине у значајном броју 
окупили како мештани, 
тако и становници По-
маза, Калаза, Сентан-
дреје и Будимпеште. 
Организатори су обез-
бедили све што је било 
потребно за добру заба-
ву, па је славље потрајало до ве-
черњих сати.

Прослава Илиндана била је прили-
ка и за наш разговор са председни-
ком Српске самоуправе у Чобанцу, 
Војиславом Ластићем.
Како ове године функционише 
Самоуправа Срба у Чобанцу и 
да ли је обезбеђено довољно 
средстава за рад?
– И ове године се наше финанси-

рање обавља на сличан начин као и 
раније. Буџет се састоји од 220 хиља-
да форинти, колико припада свакој 
самоуправи, а такође и од диферен-

цијалног финансирања. И ове године 
имамо доста бодова, али још нема-
мо информација о томе колика је 
вредност тих бодова. Наравно, и на-
ма као и свакој самоуправи проблем 
ствара начин финансирања мањин-
ских самоуправа, пошто до краја ле-

та не знамо коликим 
средствима располаже-
мо.
Које програме, од-
носно активности 
планирате да ост-
варите ове године?

– Међу нашим обавезама је пома-
гање функционисања школског ауто-
буса, који је за нас врло битан. Ове го-
дине смо до половине школске годи-
не имали четворо ученика из нашег 
места, а од јануара их имамо двоје, 
пошто родитељи двоје ученика раде 
у Суботици. Ту је, такође обнова згра-
де бивше вероисповедне школе. Тај 
пројекат је био планиран више година 
и ове године ћемо моћи да га оства-
римо. Радови на објекту се полаку за-
вршавају и већ је у току организација 
свечаног отварања Дома народности. 

Овај објекат ће служити Србима из 
Чобанца, као и осталим мањинама. 
Средства за обнову је обезбедила ло-
кална самоуправа. Планира се да тај 
објекат добије име Дом народности 
„Думча”, пошто је и ова бивша школа 
међу оним које је он подигао.
Како сарађујете са локалном 
самоуправом?
– Сарадња са начелницом места, 

госпођом Винклер је врло добра. Та са-
радња је свакодневна, пошто је канце-
ларију и опрему за наш рад обезбеди-
ла локална самоуправа. Ова самоупра-
ва је потпомагала нашу организацију 
финансирањем обнове бивше школе, а 
не новчаним средствима директно. Са-
ма предаја те обновљене зграде се 
планира током септембра или октобра, 
са богатим културним програмом, при 
чему рачунамо и на КУД „Рузмарин” из 
Чобанца, са којим имамо одличну са-
радњу. Ступили су у контакт са дирек-
тором Културног и документационог 
центра, са идејом да ова свечана пре-
даја буде један програм у оквиру Ме-
сеца српске културе, па бисмо се тако 
и ми укључили у тај програм.
Каква је сарадња са црквеном 
општином и са месним паро-
хом?
– Ми смо врло задовољни радом о. 

Милисавића и женског црквеног хора 
из Помаза. Скаког месеца се служи у 
нашој цркви и за сваки већи празник 
имамо литургију, на други дан праз-
ника. Поред тога, наравно, када неко 
држи славу у селу, и то се достојно 
обележи. Недавно је инсталиран и 
алармни систем у нашој цркви и то 
сматрамо великим резултатом. Поред 
сахрана имамо и крштења у нашем 
селу и активни смо у верском животу.

Разговарао: Пера Богдан

Поводом илинданске прославе у Чобанцу, 
председник Српске самоуправе Војислав Ластић 
говори за наш лист о верском и друштвеном 
животу у том месту, функционисању школског 

аутобуса, реновирању зграде бивше српске школе и 
свечаности коју планирају за септембар

Војислав ЛастићВојислав Ластић

КУД „Рузмарин”КУД „Рузмарин”
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