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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Н ајвећи број од половне младих 
испитаника који су се изјасни-
ли да желе да оду из Србије, 

планира да се одсели у неку од зема-
ља Западне Европе, показало је нај-
новије истраживање Кровне органи-
зације младих Србије под називом 
„Алтернативни извештај о положају 
и потребама младих у Србији”, чије 
резултате објављује „Политика”. 

Студија која је урађена на репре-
зентативном узорку од 1219 младих, 
старости од 15 до 30 година, на целој 
територији Србије и која је недавно 
презентована јавности, на Међуна-
родни дан младих, такође показује 
да су незапосленост, систем вредно-
сти, корупција и безнађе, главни про-
блеми генерације на раскршћу де-
тињства и младости.

Забрињава висока стопа незапо-
слености младих: чак 63 одсто нема 
никакве приходе, сваки четврти има 
зараду мању од просечне, а тек сва-
ки десети зарађује више од просеч-
не плате у Србији, истакао је Стефан 
Ђорђевић, представник Кровне ор-
ганизације младих Србије, која већ 
четврту годину заредом објављује 
алтернативни извештај о положају 
и потребама младих у нашој земљи.

– Званични подаци Националне 
службе за запошљавање сведоче да 
су у мају 104.702 младе особе биле 
без посла, што значи да млади чине 
петину незапослених у Србији. Иако 
званична статистика бележи пад од 
девет одсто незапослених у односу 
на 2019. годину, не треба заборавити 
да је велики број њих емигрирао из 

Србије. Обесхрабрује и податак да 
је трећина оних са факултетским 
дипломама без посла. До радне књи-
жице најчешће долазе млади који 
су завршили средњу стручну школу. 
Мада се највећи број младих ове 
старосне доби налази у процесу 
школовања, ови подаци су ипак за-
брињавајући, јер ниске зараде или 
њихово одсуство, утичу на осамо-
стаљивање од родитеља. Због тога 
не чуди податак да је свега 12 одсто 
младих у браку, 87 одсто још није 
стало на „луди камен”, а мање од 
једног процента њих је разведено 
или је изгубило брачног друга – на-
води Стефан Ђорђевић. 

Истражујући вредности младих 
дошло се до податка да мање од 
половине њих верује да је демокра-
тија најбољи облик владавине, па не 
чуди што чак 56 одсто младих сма-
тра да је Србији потребан јак вођа 
и лидер, кога ће народ следити. 

- Расте и евроскептицизам. У по-
ређењу са претходним годинама, 
број младих који има негативну ре-
акцију на Европску унију порастао 
је са 28 на 41 одсто, а број младих 
који позитивно гледа на ЕУ опао је 
са четвртине на петину. Свега трећи-
на младих подржава улазак Србије 
у породицу европских народа, пети-
на је неопредељена, а 46 одсто је 
против ЕУ. Млади у Србији доми-
нантно мисле да Србија треба више 
да се ослања на Русију у спољној 
политици, а расте број оних који ве-

рују да у Кини треба да тражимо 
политичке савезнике – наводи овај 
саговорник.

Према овом истраживању, готово 
две трећине је против уласка у 
НАТО, а највише младих сматра да 
би Србија требало да ради на повла-
чењу признања Косова, затим на 
помирењу Срба и Албанаца, а да 
питање Косова остави за касније. 
Такође, свака пета млада особа сма-
тра да Србија треба да призна Ко-
сово, али са измењеним границама 
тако да већина српског становни-
штва остане у Србији.

Чак 86 одсто младих каже да није 
члан ниједне странке, партијску 
књижицу има свега седам одсто 
њих, два процента је некада било у 
странци, док четири одсто њих раз-
мишља о учлањењу.

– У актуелном сазиву Народне 
скупштине, који је конституисан на-
кон републичких избора 21. јуна, 
налази се 28 посланика млађих од 
30 година, највише у последње две 
деценије – напомиње Ђорђевић.

Ова студија показује и да се нај-
већи број младих, чак 98 одсто њих, 
о свету око себе информише преко 
телефона, односно преко информа-
тивних портала и друштвених мре-
жа и то не свакодневно, већ повре-
мено. Више од 90 одсто младих има 
профил на „Фејсбуку” и „Инстагра-
му”, трећина користи „Твитер”, че-
твртина „Тикток”, а петина „Линке-
дин”.  

Извештај Кровне организације младих Србије

Половина младих испитаника жели да оде из земље
Више од 60 процената младића и девојака старости између 15 до 30 година у Србији нема никаква 
примања, две трећине припадника ове популације живи код родитеља, исто толико њих не ради  

посао за који су се школовали, а сваки други не види перспективу  
у својој земљи и жели да живот настави негде другде. 

Р адови на овом путу у општини 
Дечани су обустављени, а по-
том је командант Кфора Ми-

келе Риси одржао саста-
нак са председником те 
општине Башкимом Ра-
мосаје. Председник Ср-
бије Александар Вучић 
изјавио је претходно да 
је манастир Високи Де-
чани угрожен незакони-
тим радовима који се 
изводе на путу. Он је 
нагласио да ће на следе-
ћем састанку у Бриселу 
Србија затражити од 
представника Приштине 
да се хитно обуставе ра-

дови у заштићеном по-
дручју манастира.

Епархија рашко-при-
зренска је такође прет-
ходно упозорила да се 
настављају незаконити 
радови на путу Дечани-
-Плав кроз заштићену 
зону манастира, упркос 
експлицитној забрани 
градње магистралних и 
транзитних путева кроз 
специјалне зоне.

Због свакодневног 
проласка великог броја 
тешких грађевинских 

возила, већ су могућа статичка оште-
ћења на самој цркви из XIV века и 
манастирским објектима. 

Власти на КиМ угрозиле српску светињу

Манастиру Високи Дечани 
прете оштећења 

Интервенцијом Кфора крајем прошле недеље, 
привремено су заустављени радови на путу у 
близини манастира Високи Дечани који прете  

да оштете саму цркву из XIV века  
и манастирске објекте.

ВЕЋИНА СМАТРА ДА СЕ УЗАЛУД ШКОЛОВАЛА
Чак 62 одсто младих у Србији не ради у својој струци, што говори о 

неусклађености тржишта рада са образовним системом и лошој профе-
сионалној оријентацији. Свака четврта млада особа сматра да на тржишту 
рада не постоји потреба за њеним знањем и дипломом, а највећи број 
њих спреман је да се одрекне својих професионалних снова и преква-
лификује се, како би дошао до своје корице хлеба.
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П ре ратификације у Москви, 
споразум о враћању умет-
ничких дела ратификовала 

је Скупштина Србије, а договор о 
размени постигнут је током посете 
Владимира Путина Београду 17. јану-
ара прошле године.

Министар културе и информисања 
Владан Вукосављевић рекао је за 
Танјуг да повратак 166. странице Ми-
рослављевог јеванђеља из Русије у 
Србију, представља један од кључних 
догађаја у нашој културној историји 
у протеклих неколико деценија.

Вукосављевић оцењује да је, у сим-
боличком смислу, повратак 166. стра-
нице Мирослављевог јеванђеља за-
право затварање „зјапеће рупе у на-
шем културном идентитету”.

Србија све до сада није успевала 
да поврати предивно илуминиран 
лист који је у XIX веку из Миросла-
вљевог јеванђеља кришом истргао и 
однео у Русију кијевски епископ и 
љубитељ средњовековних рукописа 
Порфирије Успенски. У оригиналном 
кодексу најдрагоценијег српског до-
кумента који се чува у Народном 

музеју у Београду, још увек недостаје 
лист 166.

Мада је цео рукопис преживео 
невероватну авантуру током XIX и XX 
века, институције у Србији никада 
нису успеле да из Русије поврате и 
део који му недостаје. Kада је 1845. 
године 166. лист исечен из славног 
јеванђелистара, он је за светску ба-
штину још увек био сасвим непознати 
рукопис.

Мирослављево јеванђење је у ме-
ђувремену уврштено на листу УНЕ-
СКО-а Памћење света, и данас се 
сматра и највреднијим писаним спо-
меником у Србији. Kао најлепши и без 
икакве сумње најзначајнији српски 
ћирилски споменик, оно није само 
сведочанство о почецима културе у 
Србији, него и више тога – својеврсни 
национални симбол.

Јеванђеље је написано 1180. године 
у Бјелом Пољу, у деценијама док је 
настајала држава Немањића. Драго-
цени рукопис је заправо јеванђели-
стар, односно зборник текстова уре-
ђених не по књигама Светог писма, 
него сложених за богослужења по 
датумима у календару.

У Хиландару, где се 
вековима налазило, 
током посете духовне 
мисије из Kијева запа-
зио га је кијевски ар-
химандрит Порфири-
је и исекао је један 
лист. Порфиријева 
крађа, међутим, оди-
граће важну улогу у 
историји Јеванђеља. 
Након што је изложен 
у Kијеву, лист су запа-
зили руски, а потом и 
светски стручњаци за 

средњовековне рукописе. Међу њима 
је и управник Народне библиотеке у 
Београду Љубомир Стојановић, који 
је посетио Kијев 1876. године и тада 
на изложби видео овај лист, а потом 
уз много невоља почео истраживања 
рукописа у Хиландару и проширио 
вест о његовом постојању у Србији. 
Стојановић му је и дао име Миросла-
вљево јевнађеље, јер је настало по 
наруџбини хумског кнеза Мирослава.

Јеванђеље ће крајем XIX века хи           
ландарски монаси поклонити краљу 
модерне српске државе, Александру 
Обреновићу, а оно ће преживети не-
вероватну судбину. Након Мајског 
преврата, привремено је нестало из 
дворског сефа, потом је током Првог 
светског рата путовало у једном за-
вежљају који су двојица војника кроз 
Албанију чувала спавајући на њему, 
затим на Kрф и било је скривано у 
депоима, сефовима и трезорима. 
Мада су Немци интензивно трагали 
за њим током Другог светског рата, 
било је закопано у олтару једне цркве 
и тако сачувано.

Како каже министар Владан Вуко-
сављевић, пријатељи из Русије су 
скренули пажњу да се у Србији нала-
зи седам дела руског сликара Нико-
лаја Рериха.

„Није реч о његовим ремек-дели-
ма, нити су ти артефакти често изла-
гани у Народном музеју у Београду, 
где се налазе. Три уља на платну, јед-
но уље на дасци, једно уље на папиру 
и два цртежа без скице чине колек-
цију Рерихових дела, коју ћемо ми 
заменити за 166. страницу Миросла-
вљевог јеванђеља. Та дела нису наше 
власништво, јер их је руски сликар 

дао на позајмицу Краљевини Југосла-
вији, односно Народном музеју. Она 
јесу постала културна добра која се 
налазе у Народном музеју, али њихов 
основ доласка у Србију тридесетих 
година прошлог века била је позајми-
ца. Све то пише у документима које 
има Народни музеј и Министарство 
културе и информисања”, каже он.

Министар истиче да је немогуће 
поредити вредност Рерихових дела 
и 166. странице Мирослављевог јеван-
ђеља.

„Не можемо поредити ни потенци-
јалну, теоретску, ни тржишну вред-
ност уметничких предмета које ћемо 
разменити са Русијом. Биће та дела 
изложена у Народном музеју пре раз-
мене, па ће свако моћи да се увери у 
њихову вредност”, казао је Вукоса-
вљевић.

Према његовим речима, лако је 
замислити шта би се све догађало 
када би Енглезима недостајао један 
делић повеље Магна карта Либерта-
тум из 1215. године.

„Питање је шта би све Енглези били 
спремни да дају и да учине не би ли 
вратили њихов културолошки ДНК-а 
у домовину. Нема сумње да је 166. 
страница Мирослављевог јеванђеља 
нешто што припада нашем најду-
бљем културном идентитету и да ће 
обе стране у размени бити задовољ-
не”, казао је Вукосављевић.

Истакао је да повратак недостају-
ће странице Мирослављевог јеванђе-
ља сматра највећим достигнућем 
Министарства културе и информиса-
ња у свим областима и нашег народа 
у целини.

Д. А.

Русија враћа Србији експонат непроцењиве вредности САРАДЊА

Мирослављево јеванђеље добија своју украдену страницу
Најстарији и највреднији српски писани споменик, Мирослављево јеванђеље, поново ће, након 170 година, 
добити своју 166. страницу, која је својевремено украдена и однета у Русију. Државна Дума Русије недавно 

је ратификовала споразум са Србијом, којим ће та страница бити враћена, док ће Србија Русији  
заузврат вратити седам слика руског уметника Николаја Рериха.

ПОЛАЗНА ТАЧКА КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА
„Мирослављево јеванђеље представља полазну тачку нашег културног 

идентитета када је реч и писаним споменицима. Поуздано знамо да се 
део наше културне светиње нашао у Сант Петербургу где је свих 170 го-
дина чуван као највећа културна реликвија”, каже министар Вукосавље-
вић.

СРПСКО ИСТОРИЈСКО БЛАГО У РУСИЈИ
Украдени лист Мирослављевог јеванђеља је, накратко, 2015. године био 

упућен из Русије у Србију и у оквиру једне изложбе био приказан публи-
ци у Музеју Вука и Доситеја у Београду, али је потом однет назад. Поред 
овог драгоценог документа, у Руској националној библиотеци у Санкт 
Петербургу налази се још 360 других средњовековних рукописа из Срби-
је, које Руска федерација не намерава да врати у земљу порекла. 
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С авремена технологија за про-
дукцију и пласирање вести, али 
и већа међусобна отвореност и 

спремност на сарадњу земаља нашег 
региона, учинили су да се и о Србима 
у Мађарској сада више зна него што 
је то био случај у неким минулим вре-
менима. Нажалост, у време хиперпро-
дукције дневних вести и сензациона-
листички интонираних садржаја, ве-
ома је тешко постићи да истините 
информације, провереног квалитета, 
у медијском простору добију онакву 
пажњу какву заслужују, што за резул-
тат има чињеницу да јавност у Срби-
ји и даље релативно мало зна о ак-
тивностима српске заједнице у Ма-
ђарској. 

Међу малобројним медијским по-
сленицима који се свакодневно труде 
да наша матична земља добије доби-
је што више квалитетних информа-
ција о овдашњој српској заједници, 
јесте и Александра Исаков, дописник 
„Политике” из Суботице, која за нај-
старији дневни лист на Балкану већ 
годинама пише и о Србима у Мађар-
ској. Интензивно сарађује са многим 
нашим овдашњим сународницима, а 
са некима од њих везују је и лична и 
породична пријатељства. 

Госпођо Исаков, дописник сте „По-
литике” са севера Бачке, али радо 

и често пишете и о темама веза-
ним за Србе у Мађарској. Откуда 
то интересовање, за које нам се 
чини да све више прераста у Вашу 
потребу?
– На помен Мађарске, код већине 

грађана Србије фокус је често изо-
штрен на област туризма, одмора или 
трговине, као уосталом и увек када 
се путује у земљу која има много тога 
да понуди. Међутим, за нас Суботи-
чане, Мађарска је први комшилук и 
уз предности двојезичности, зани-
мљиво је сазнавати и о догађајима на 
другим животним пољима код наших 
суседа. На југу Мађарске присутна је 
српска заједница, живе су и активне 
њене културне и верске установе, 
осећа се ангажовање српских само-
управа. Било би новинарски неоправ-
дано и неправедно да се не забележе 
бар поједине од свих тих активности 
заједнице. 

Нисте из Мађарске, а немате ни 
рођачке везе са сународницима 
који живе у овој земљи, што вам 
омогућује да потпуно објективно 
сагледавате положај и прилике у 
овдашњој српској заједници. Kако 
их оцењујете? 
– Не знам да ли имам право да 

оцењујем прилике у заједници чији 

члан нисам, и да се тако изразим „не 
једем њихов хлеб” и не преживљавам 
ни све радости ни тегобе свакоднев-
ног живота. Као повремени посма-
трач и као неко ко, с времена на вре-
ме, прикупи информације о српској 
заједници у Мађарској, осећам да је 
једна од њених доминантних одлика 
историјска димензија, дуго трајање 
на тој територији, као и готово сва-
кодневна борба за опстанак заједни-
це. Општи је утисак да је стварањем 
самоуправа омогућен институцио-
нални оквир за рад српске мањинске 
заједнице. Према мојим сазнањима, 
побошљана је и финансијска потпора 
кроз редовно финансирање од стра-
не мађарске државе, а повремено и 
из Србије.  Отуда и моје уверење да 
све оно што се у заједници дешава, 
ма како понекад то изгледало као 
мали искорак или догађај, уствари, 
превазилази тај опис, јер је свака ак-
тивност доказ да заједница постоји, 
траје и опстаје. Бројна су и поља на 
којима успева да се ра-
звија, напредује и уна-
преди постојеће и фор-
мира нове институције. 
Ту пре свега мислим на 
област културе, образо-
вања и информисања. 

Kолико данас јав-
ност у Србији зна о 
сународницима у 
Мађарској? Да ли је и 
у којој мери, према 
Вашем мишљењу, 
остварен пробој ин-
формативног зида 
који је деценијама 
српску популацију у 
Мађарској чинио те-
шко видљивом у ма-
тичној земљи?
– Постојање српске 

заједнице у Мађарској 
је делом повезано са 
економском миграци-
јом као део општег ра-
сејања српског народа 
по читавом свету, а де-
лом са историјским 

присуством на овом тлу. Понекад се 
чини да се о свему томе пише издво-
јено, тек повремено, као део неке 
занимљивости. Нема ни систематич-
ног, сталног ни повезаног интересо-
вања за праћење живота српске за-
једнице у Мађарској. Слика о српској 
заједници у Мађарској може бити 
комплекснија од уобичајених боја 
којима се представља српска дијаспо-
ра управо због тога што она има сво-
ју историјску дубину током које су 
Срби из Мађарске значајно и пресуд-
но утицали на настанак и формирање 
неких од најважнијих националних 
институција. Утисак је да се о српској 
заједници и њеном доприносу дру-
штву у целини, у Србији не зна довољ-
но. Не зна се довољно о њеним изу-
зетним појединцима, у свету науке, 
културе, књижевности, уопште умет-
ности, а ако хоћете и естраде. Ми не 
знамо о Србима књижевницима, ства-
раоцима, прегаоцима на разним по-
љима у Мађарској. 

„Утисак је да се о српској заједници у Мађарској и њеним доприносима друштву у целини, у Србији и даље не 
зна довољно. Мало се зна о њеним изузетним појединцима у свету науке, културе, књижевности, уопште 

уметности, а ако хоћете и естраде. Ми не знамо много о Србима књижевницима, ствараоцима, прегаоцима на 
разним пољима у Мађарској”, каже суботичка новинарка Александра Исаков, која годинама у великој мери 

мења такву праксу, извештавањем из Мађарске за београдску „Политику”.

 ИНТЕРВЈУ Александра Исаков, дописник „Политике”

Свака активност је доказ да заједница траје и опстаје

УТИСЦИ О СРПСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
Наша саговорница каже да је из честих контаката са Србима из Ма-

ђарске, посебно на југу земље, стекла занимљива искуства и формирала 
прилично јасну слику о приликама у појединим локалним српским сре-
динама.

- Институционализовани оквир је помогао да се повежу креативни, 
научни и сви други потенцијали заједнице. Кроз разговоре и информа-
ције о раду заједнице сазнајемо да активно конкуришу за фондове ЕУ, 
како би реализовали своје програме, присутни су и кроз манифестације, 
негују своје образовне, културне и верске институције. Оно што мислим 
да је такође важно, у тим настојањима нису изоловани од већинске за-
једнице, већ, утисак је, наилазе и ту на одобравање, интересовање и по-
дршку. Укључени су у јавни живот своје средине. Видљиво је то посебно 
у мањим местима, попут онога што рецимо може да се доживи у Дески, 
али и Сегедину, а последњи и најсвежији пример је и стварање Српског 
културног центра у Морахалому. 

КОРОНА ОТЕЖАВА ПОСАО
На питање колико често је у Мађарској и у којој мери јој епидемија 

вируса корона отежава посао, Александра Исаков каже:   
„Понекад заиста није лако стићи у Мађарску. Не само због короне, већ 

је последњих година прелазак границе повремено вишечасовни подухват. 
Ова пандемија је свима отежала посао, некима, попут глумаца, слободних 
уметника, туристичких водича, угоститеља и превозника потпуно и оне-
могућила рад. Новинарски посао, што су сигурно искусили и сарадници 
ваше редакције, постао је можда мало тежи, због мера опреза у комуни-
кацији, током ванредног стања и због ограниченог кретања. Ограничен 
је улазак у Мађарску, те сви као да смо стављени у позицију „на чекању”. 
Ипак, „електронски” разговори доказ су да и у овој ситуацији препору-
чене физичке дистанце, нема дистанце у односу на размене идеја, раз-
мишљања, информација.
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Сећамо се да Ваши написи у „По-
литици”, везани за Србе у Мађар-
ској, били пласирани и на насловној 
страни тог листа и да су изазива-
ли занимљиве реакције читалаца 
и надлежних. Kако се осећате када 
приметите да Ваши написи почи-
њу да мењају нашу стварност?
– Ово је врло љубазна оцена, али 

тежину тексту дали су пре свега са-
говорници, њихова упућеност, позна-
вање теме и проблеми на које су 
указали. С друге стране, драго ми је 
што је „Политика” уступила одгова-
раћи простор овим причама, а што је 
опет омогућило да оне стигну до ве-
ћег броја људи, па и до оних који су 
били у прилици да утичу на промене 
и решавање онога што је истакнуто 
као проблем. 

Извештавање о дешавањима у 
једној вишенационалној средини са 
собом свакако доноси и неке иза-
зове. Kако се Ви носите са њима?
– Изазови постоје, као уосталом и 

код многих других тема, уколико се 
новинар не припреми добро, не упо-
зна са темом и изгуби осетљивост за 
квалитет информације, као и дели-
катност емотивних односа који по-
стоји када се извештава о овој теми. 
Одговорност према саговорнику и 
теми, истинитост, или како се то обич-
но каже објективност, као и уравно-
тежен приступ јесте начин да се из-
бегну грешке и лоше интерпретације. 

„Политика” је, чини нам се, један 
од малобројних медија чији нови-

нари нису прихватили тренд да се 
уместо за информацијом трага за 
сензацијом, што је у медијима све 
чешћа пракса. Хоће ли, по Вама, 
информација у будућности заи-
ста постати превазиђена кате-
горија, како неки очекују?  
– Тешко ми је да прихватим да ће 

информација као 
посебна категорија 
ишчезнути, јер сма-
трам да је инфор-
мација, сазнање о 
свету који нас 
окружује можда 
сада потребније и 
важније него ика-
да.  Имати инфор-
мацију, бити спосо-
бан разликовати 
праву од лажне 
вести, поседовати 
знање и мисаони 
апарат који ће уме-
ти ту информацију 
да класификује, 
упореди и вредну-
је су и даље теме-
љи на основу којих 
се могу разумети 
догађаји. Онај ко 
уме да „прочита“ 
информацију и 
уме са њом да ба-
рата, јесте онај који 
има контролу и 
способност да до-
несе закључке. У 
тренутку када сва-
ки пост, снимак 
или твит на дру-
штвеним мрежама 
постаје виралан и 
претвара се у тврд-

њу и став, тешко је разлучити шта је 
информација, а шта дневна тривија 
или чак намерно искривљавање. Оту-
да су нам важни читаоци и гледаоци 
довољно медијски образовани да 
разлуче информацију од манипула-
ције. 

Д. А.

У склопу сегединског пројекта, на 
првом спрату би ускоро требало 
да буду адаптиране четири вели-

ке учионице, као и канцеларијски про-
стор. На високом приземљу, где се сада 

налази школа са два разреда, предви-
ђено је да се смести Српско забави-
ште, са две групе. Ту се, такође, плани-
ра и оспособљавање фискултурне 
сале, као и мање кухиње са трпезари-

јом, како би се шко-
ларцима обезбедила 
исхрана у самој шко-
ли.

И највиши ниво 
зграде биће искори-
шћен, а ту би се оспо-
собиле додатне про-
сторије, које закони 
прописују. Ради се о 
просторним реше-
њима у случају да се 
деца деле по група-
ма, а ту би се нашао 
и канцеларијски про-
стор уколико би била 
потребна помоћ ло-
гопеда. Ту  би, такође, 
своје место могла да 
нађе и библиотека. 

Радови који се изводе у згради шко-
ле, као и спровођење административ-
но-техничких послова у вези са почет-
ком нове школске године за ђаке пр-
ваке, нашли су се на дневном реду 
ванредног родитељског састанка, одр-
жаног 11. августа, у Српском клубу у 
Сегедину. Детаљне информације о 
реконстуркцији зграде, као и одговоре 
на друга питања везана за образовање, 
дала је др Јованка Ластић, директорка 
будимпештанске Српске школе „Нико-
ла Тесла”, матичне установе којој при-
пада и Српска основна школа у Сеге-
дину, а од 15. августа и Српско забави-
ште у том граду. 

На састанку су представљене и две 
нове учитељице, које ће од септем-
бра радити у сегединској Српској 
основној школи. 
Ради се о Дијани 
Јовановић и Вален-
тини Нађ. Оне ће 
радити са прваци-
ма од 1. септембра, 
који ће од тог дату-
ма имати и ђачке 
књижице и добити 
бесплатне уџбени-
ке. Родитељи ће 
само за радне све-
ске и друга пома-
гала морати да 
плате. 

Присутни су ин-
формисани да ће, 
имајући у виду 
тренутну епидеми-
олошку ситуацију 

у Мађарској, настава од 1. септембра 
кренути у редовним оквирима. Сем 
тога, дотакнуто је и питање судбине 
наставе уколико се грађевински ра-
дови не окончају до планираног рока. 
У том случају, часови би се привре-
мено одвијали у просторијама Срп-
ског клуба у Сегедину. Са друге стра-
не, међу опцијама се налази и путо-
вање појединих одељења у Деску, у 
Српски културни, образовни и духов-
ни центар „Свети Сава”. 

Упркос тренутним потешкоћама, сви 
се надају да ће 31. августа, са почетком 
у 17 сати свечано отварање нове школ-
ске године бити уприличено у адап-
тираној згради, у Улици Штефаниа 
број 7. 

П. М.

У току је адаптација будуће 
зграде Српске основне школе

Реализација сегединског пројекта 

У згради некадашњег Регионалног студија Мађарског 
радија, која је планирана за ново седиште Српске 

основне школе у Сегедину, у току су радови на 
адаптацији, у вредности од 70 милиона форинти. 

АКТУЕЛНО
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ДРУШТВО Новости у издаваштву

С езона годишњих одмора ближи 
се крају, па се и српске инсти-
туције у Мађарској ових дана 

приремају за своје јесење активности. 
У разговорима одржаним у просто-
ријама Српског предузећа за култур-
ну и медијску делатност ДОО, поред 
директорке Зорице Јурковић Ембер, 
учествовали су и главни и одговорни 
уредник Српских недељних новина 
др Драган Јаковљевић, новинарка 
овог листа и сарадница Српског пре-
дузећа за културну и медијску делат-
ност ДОО Катарина Павловић Бачи, 
референт за културу  Мирко Митар 
Кркељић, као и технички сарадник 

Српске школе „Никола Тесла” у Бу-
димпешти Владимир Марковић.  

На састанку је прихваћена иници-
јатива да се странице штампаног из-
дања Српских недељних новина, пу-
тем QR кодова и коришћењем њихо-
вих читача на мобилним телефонима 
читалаца, убудуће повезују са диги-
талним садржајима које овај лист 
пласира на свом Фејсбук профилу и 
интернет страници. Читаоци штампа-
ног издања листа имали би тако при-
лику да се, једноставним прислања-
њем телефона на QR кодове испод 
појединих текстова или фотографија, 
истог тренутка повежу са интернет 

садржајима СНН-а, као што су гале-
рије фотографија, видео снимци и 
други материјали који, због свог оби-
ма, не могу да нађу место у новинама. 

Овај пројекат ће, највероватније, 
захтевати незнатно повећање годи-
шњег буџета листа, а учесници са-
станка изразили су наду да ће надле-
жни који о томе одлучују имати слу-
ха за ову, финансијски невелику ин-
вестицију, којом српски недељник у 
Мађарској наставља да хвата корак 
са актуелним токовима у новинском 
издаваштву. Недавно је, да подсети-
мо, наш лист прешао на примену ко-
лор технологије, тако да се сада све 
странице штампају у боји, на знатно 
квалитетнијем папиру. 

Главни уредник листа информисао 
је учеснике састанка да се управо 
ради и на изради новог, модернијег 
интернет сајта СНН-а, захваљујући 
којем ће читаоци у Мађарској, реги-
ону и свету, имати прилику да се од 
јесени свеобухватније и брже инфор-
мишу о догађајима и темама у срп-
ској заједници, али и да се упознају 
са осталим областима које су засту-
пљене у овом листу.

Било је речи и о дистрибуцији 
СНН-а, као и о потреби да се ажури-
ра списак прималаца, имајући у виду 
да у многим случајевима новине и 
даље стижу на адресе читалаца који 
су променили адресе становања, а о 
томе нису обавестили редакцију. Из 
тих разлога, прихваћен је предлог да 

уредништво и издавач листа упуте 
јавни позив садашњим примаоцима 
да писмено - имејлом или писмом, у 
одређеном року потврде да ли су и 
даље заинтересовани да примају 
СНН. Новине би, после тог рока, биле 
слате само оним читаоцима који су 
се јавили са жељом да их и даље бес-
платно добијају.

Најављено је, такође, и да ће Срп-
ске недељне новине ускоро распи-
сати нови циклус свог традиционал-
ног конкурса за кратку причу, који 
носи име Милована Видаковића, 
популарног пештанског српског пи-
сца с почетка XIX века. Овом прили-
ком предложено је и додељивање 
још једне награде, у посебној кате-
горији, за ауторе испод 19 година, 
којом би се млади мотивисали да 
стварају на српском језику и уче-
ствују на књижевном конкурсу. Овај 
вид надметања СНН расписује већ 
осми пут и то чини сваке друге го-
дине.  

Када је реч о скоријим програми-
ма Српског предузећа за културну 
и медијску  делатност, директорка 
Зорица Јурковић Ембер је најавила 
да ће у септембру бити одржана 
пригодна свечаност на којој ће но-
вореновирани простор ове установе 
и званично бити предат на коришће-
ње. Реализација осталих програма, 
планираних за јесен, у великој мери 
ће зависити од актуелне епидемио-
лошке ситуације у Мађарској. 

Наставља се процес техничког унапређења СНН-а

Н ови Сегедин је био за богаташе 
место одмора и „лумповања”, 
пошто су ту зидани објекти 

предвиђени за ту намену. Из године 
у годину град се све више развијао и 
био је све већи број настањених кућа. 
Саградили су школу, како деца не би 
прелазила преко дрвеног моста или 
чамцем преко Тисе.

За изградњу тог краја било је по-
требно много грађевинског матери-
јала, па је направљена циглана, а по-
што су се људи у том крају углавном 
бавили пољопривредом, сазидани су 
и магацини, од којих је највећи био 
онај за смештај дувана. Ту су долази-
ли људи из околних насеља, међу 
њима и Срби, да пренесу робу за Се-
гедин и продају је на пијаци, која се 
налазила одмах поред моста. Поред 
тога, они су и у магацинима продава-
ли робу. 

Велика поплава која је задесила 
Сегедин 1879. године донела је про-
мене, јер је Нови Сегедин остао по-
штеђен стихије. Читава држава, а 
може се рећи и Европа, помогла је да 
се што пре сагради нови град, у окви-
ру којег је место имао и Нови Сеге-
дин, који је 1880. године спојен са 
Сегедином.

Истина, великог преокрета није 
било, једино што је 1883. године са-
грађен први гвоздени мост на месту 
садашњег, у центру града. Томе су се 
највише радовали Срби, мештани По-
моришја. Иако се мостарина плаћала 

све до 1930. године, било је лакше 
превозити робу до градских пијаца.

И даље су одмор и рекреација до-
минирали у овом делу града. Познати 
угоститељски објекти, као например 
„Вигадо”, донедавно су још постојали. 
Највећи преокрет и развој десио се 
после Другог светског рата, и то од 
1960-их година. Сада је то најразвије-
нији и најлепши део Сегедина, где 
има свега, али су одмор и рекреација 
остали на првом месту. Нажалост, 
данас више нема поморишких Срба 
који би своју робу носили на сегедин-
ске пијаце.

Боривој Рус

Прошло је 140 година од 
уједињења Сегедина 

Из локалне историје

У XVIII и почетком XIX века Нови Сегедин је био 
место са 80 кућа саграђених у мочварном крају, који  

су грађани насипали, уз помоћ војске. У то време,  
Сегедин је већ био велики град. 

У Српском предузећу за културну и медијску делатност ДОО у Будимпешти, на позив директорке Зорице 
Јурковић Ембер, одржан је састанак на коме је разговарано о даљем техничком унапређењу Српских 

недељних новина (СНН), чији је издавач ова установа, као и о појединим јесењим програмима.

Катарина Павловић Бачи, Владимир Марковић, Мирко Митар Кркељић, 
Зорица Јурковић Ембер и Драган Јаковљевић
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З аљубљеници у фолклор јужно-
словенских и балканских на-
рода ни овога лета нису оста-

ли без усавршавања. Већ четрнаесту 
годину за редом, у Шиофоку, граду 
на обали Балатона, одржана је фол-
клорна едукација, за коју се и овога 
пута побринуо оркестар „Коло”, пред-
вођен хармоникашем и културним 
активистом Ладиславом Халасом. 

У склопу табора, који је трајао од 6. 
до 12. јула, и окупио близу деведесет 
марљивих фолклораша, одржани су 
тематски дани. Сваки дан био је посве-
ћен промовисању фолклора одређеног 
народа, па су, тако, представљене фол-
клорне основе и специфичности бугар-
ског, грчког, македонског, хрватског и 
српског народа.

У оквиру кампа су наступили и број-
ни оркестри, који су свирали током одр-
жавања јужнословенских плесачница. 
Први дан отворио је оркестар „Коло”, а 
потом су се ређали: „Т’Pакија”, „Ми-
дрос”, наступио је и Антуш Визин, а 
наступ је заокружио Стојан Брцан, хар-
моникаш оркестра „Банат” из Деске.  

Претпоследњег дана кампа, у су-
боту, на ред је дошао и преглед ка-
рактеристика српских народних 
игара и специфичности српског 
фолклора. Током преподнева, на ту 
тему, присутнима је говорио Кристи-
фор Брцан, председник и уметнички 
руководилац КУД-а „Банат” из Де-
ске, који је, потом, заинтересоване 
упознао са лепотама игара из Сту-
денице. Поподне је уследило пона-
вљање, а потом  игранка до касне 
вечери. 

Овогодишњи фолклорни камп био 
је веома занимљив. Иако се у односу 
на раније године, због пандемије, ода-
звао мањи број полазника, сви они 
веома су радо учествовали у раду 
табора, који им је пружио доста но-
вих информација везаних за фол-
клор Јужних Словена.

Организацију и реализацију кампа, 
материјално су подржали: Национал-
ни културни фонд (NKA), Самоуправа 
Срба у Мађарској и Земаљска бугар-
ска самоуправа.

П. М.

У организацији Удружења за 
народну радиност Жупаније 
Бекеш и Савеза удружења на-

родних радиности, у Бекешчаби је од 
13. до 24. јула одржан летњи Камп 
народних радиности. На овом једа-
наестодневном усавршавању, које је 
због великог броја учесника подеље-
но на два дела, од 13. до 17. и од 20. до 
24. јула, учествовали су и чланови 
Радионице „Златне руке”, при де-
шчанском КУД-у „Банат”.  

У првом делу едукације, у раду сек-
ције дрворезбара (дубореза), учество-
вао је и Кристифор Брцан, председ-
ник Културно-уметничког друштва 
„Банат”. Током пет дана, он је са оста-
лим  дрворезбарима марљиво радио 
на обради дрвета и уз помоћ врсних 
мајстора усавршио је своје раније 
стечено знање. Он то може да прене-
се деци, заинтересованим ученицима 
месне Српске основне школе, као и 
свима који се интересују за резбар-
ство и обраду дрвета, захваљујући 
чему настају декоративни уметнички 
предмети. У склопу 
усавршавања, дуборе-
сци су радили на изра-
ди комплетног наме-
штаја једне „словачке 
собе”, која је, потом, 
била опремљена и тек-
стилом.

Наредне недеље 
гошћа Кампа народ-
них радиности била је 
Ева Брцан, руководи-
лац Радионице „Злат-
не руке” при Култур-
но-уметничком дру-
штву „Банат”. Она је, у 

својству асистента врсних предавача, 
учествовала у раду секције за етно-
графију.

Пошто се у распореду нашла и об-
рада теме „Хрватска капица из Бара-
ње”  (израђена златом), Ева Брцан је 
на основу искуства, стеченог прили-
ком израде дешчанске српске капице, 
својим саветима допринела што бо-
љој припреми одевног текстила и 
покренула расправу о новим техни-
кама и подручјима израде текстила. 

Учешће у раду Кампа народних 
радиности за активисте „Баната” из 
Деске било је веома корисно. Стечена 
знања учесници ће моћи да употребе 
и приликом одржавања Кампа на-
родне радиности у Десци, као и у 
настави у дешчанској Српској основ-
ној школи. Деца су веома заинтере-
сована и једва чекају занимања, како 
би се упознала са новим појединости-
ма везаним за обраду дрвета, грнчар-
ство, обраду коже и друге видове 
домаће радиности. 

П. М.

T рећа овогодишња манифеста-
ција Српске самоуправе Кеба-
ња, у сарадњи са хрватском, 

јерменском и бугарском самоуправом 
био је Гастрономски и културни и дан, 

одржан 8. августа. Од 11 до 17 часова, 
у Центру „Барка”, у X кварту Будимпе-
ште, на отвореном простору сакупило 
се преко 200 посетилаца, како би по-
гледали наступе Хрватске изворне гру-

пе и оркестра „Фалкафолк”, али и да 
проба националне специјалитете при-
премљене на лицу места.  Целог дана 
се кувало, пекло, котлићи и роштиљи 
су се пушили и мирисима привлачили 
госте. За љубитеље балканских специ-
јалитета, Српска самоуправа је пону-
дила мешано место и четири различи-
те врсте бурека. Упркос великој вру-

ћини, одржана је и игранка, уз пратњу 
оркестра „Фалкафолк”. 

Богдан Сабо, председник Српске 
самоуправе Кебања најавио је следе-
ћу манифестацију за суботу, 24. окто-
бар. То ће бити традиционална Јужно-
словенска игранка, уз пратњу орке-
стра „Зора” и Крунослава Киће Ага-
тића. 

К. П.

Фолклорни семинар уз 
оркестар „Коло”

Активисти „Баната” гостовали 
у Бекешчаби

  ЕТНО

Гастрономски и културни  
дан у Кебањи

Ева Брцан, руководилац Радионице „Златне руке”



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Р имски саркофази од олова су 
реткост и неодгонетнута мисте-
рија за науку и сваки примерак 

који се пронађе сматра се сензаци-
јом, а у Виминацијуму у последњих 
неколико дана пронађена су чак три 
таква богато украшена метална сан-
дука. Археолози претпостављају да 
су у њима сахрањене особе поре-
клом с Блиског истока, одакле је од 
половине другог века у престоницу 
провинције Горње Мезије стигао ве-
лики број досељеника.

- Украси у облику квадрата, делто-
ида, зракасто укрштених линија са 
стрелицама и астрагала су типични 
геометријски мотиви који су се раз-
вили у јерусалимским радионицама 
и ширили током другог и трећег века 
широм римског царства - каже архе-
олог др Бебина Миловановић из На-
учног центра Виминацијум. - Сахране 
покојника у саркофазима од олова 
нису биле пракса Римљана. У олов-
ним саркофазима су углавном сахра-
њивани деца и жене. Покојници су 
несумњиво припадали вишем дру-
штвеном сталежу, јер су породице 
могле да приуште ковчег од метала. 
Сасвим је извесно да су сахране у 
саркофазима од олова припадале 
становницима са Блиског истока који 
су као војници, трговци и занатлије 
насељавали остале делове Царства, 
нарочито у II и III веку.

Украси на саркофазима у облику 
делтоида у који је уписан крст наводе 
на питање да ли је можда реч о некој 
ранохришћанској секти. На оловним 

ковчезима нема ниједног податка о 
покојницима за разлику од камених 
саркофага, на којима су биле исписа-
не праве биографије.

У саркофазима пронађеним ових 
дана у Виминацијуму била су сахра-
њена деца узраста од осам месеци 
до десетак година. Рељефни мотиви 
на саркофазима су идентични онима 
који се могу видети на оловним ков-
чезима пронађеним у Сирији и Пале-
стини.

Највећа загонетка за археологе су 
савијени изузетно танки сребрни ли-
стићи са урезаним магијским натпи-
сима, који ће морати да се отворе 
посебним методама да би текст на 
њима могао да се прочита. Слични 
магијски натписи на арамејском, 
само на златним листићима, прона-
ђени су пре неколико година такође 
у дечјем гробу у Виминацијуму и иза-
звали су светску сензацију.

- Само по себи откриће три оловна 
саркофага је вансеријско, а право је 
чудо да су два од њих остала нео-
пљачкана - каже археолог др Илија 
Данковић из Научног центра Вими-
нацијум. - Прво смо пронашли ковчег 
девојчице сахрањене са раскошним 
гробним инвентаром, што је неуоби-
чајено за Римљане који нису имали 
обичај да злато полажу у гробове, 
сматрали су да то раде само „прости 
људи и варвари”. Ипак, постојао је 
изузетак, приликом губитка кћери 
која није доживела да се уда, те је део 
мираза полаган уз њу. Можда је упра-
во то овде случај, јер су уз покојницу 

положени наушница, два златна пр-
стена и јединствен медаљон од злат-
ног лима у облику пелте, штита Ама-
зонки, који има заштитничку симбо-
лику.

- Прибор за предење вуне у Риму 
је полаган уз покојнице као порука 
да су оне биле изузетне жене, племе-
ните матроне које су водиле бригу о 
породици и домаћинству.

Овај изузетни комад накита, који 
је по речима археолога имао и магиј-
ску функцију, са предње стране је 
украшен умецима од стакла зелене 
боје. 

- Један од прстенова је израђен у 
облику змије, која је у доба антике 
имала заштитничку улогу - каже др 
Данковић. - На свега три метра од 
саркофага девојчице, откривен је 
гроб одрасле жене која је на руци 
имала масивни сребрни прстен у 
виду змије. Због тих „змијских” прсте-
нова и близине гробова питамо се да 
ли је реч о особама које су биле у 
сродству, или су можда припаднице 
исте религиозне или етничке заједни-
це. Те одговоре даће нам физичко-хе-
мијске анализе, пре свега однос изо-
топа стронцијума и калцијума у зуби-
ма. 

Kрај другог неопљачканог сарко-
фага пронађена су три мања кера-
мичка крчага, док су у самом ковчегу 
пронађени остаци светле тканине у 
којој је био умотан скелет бебе од око 
осам месеци.

- Kрај њених ногу био је положен 
керамички лонац са три дрвцета која 

су горела са доње стране, очигледно 
коришћени у неком магијском обре-
ду - каже др Бебина Миловановић. - 
Нажалост, трећи оловни саркофаг 
који је припадао старијем детету био 
је опљачкан.

Простор на коме су саркофази пр-
нађени налази се неколико стотина 
метара јужно од легијског логора и 
цивилног насеља Виминацијума.

- Ту су од почетка II века до краја 
IV века сахрањивани становници пре-
стонице провинције Горње Мезије - 
каже др Данковић. - Ради се о делу 
некрополе који се развијао уз антич-
ку саобраћајницу, откривену на овом 
простору. Тај пут је спајао Виминаци-
јум са унутрашњошћу провинције на 
југу. Стога не чуди да смо за мање од 
три месеца рада истражили око 200 
гробова, унутар којих смо пронашли 
више од 300 артефаката.

Римска провинција Горња Мезија, 
која се простирала на простору да-
нашње Србије била је познатно рудо-
носно подручје, па су богати грађани 
својим покојницима могли да приу-
ште луксузне металне ковчеге.

- Сасвим је извесно да је на овим 
просторима била активна локална 
производња саркофага од олова, ве-
роватно под утицајем источњачких 
мајстора који су са собом доносили 
шаблоне по којима су декорисани 
саркофази. До сада је преко 30 сар-
кофага од олова пронађено у Вими-
нацијуму - каже др Бебина Милова-
новић.

Д. А.

У Виминацијуму пронађени јерусалимски саркофази из II и III века
Археолози су ових дана открили више јерусалимских саркофага, у којима су у доба Римљана сахрањиване 

особе са Блиског истока, досељене на подручје данашње Србије. Били су то блискоисточни војници,  
трговци или занатлије, који су насељавали остале делове Римског царства, нарочито у II и III веку.

Необично откриће српских археолога АРХЕОЛОГИЈА
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МОЛБА 

Да се представим, 
Ја сам најобичније 
дете, 
немам ништа да 
понудим, 
осим љубави,  
разумевања и наде. 
Ја сам једно од две и 
по милијарде деце 
становника ове планете 
која се бори сат по сат, 
која води најтежи, заједнички рат. 

Учимо најважнију лекцију ових дана, 
да нико од Природе није јачи 
да мало људскости свима нама, 
уствари највише значи. 
И да смо сви једнаки и да сви желимо исто: 
здравље, осмех и слободу, 
осећај да смо некоме важни. 
И небо плаво и море бистро. 

Ја данас, срцем молим, 
као најобичније немоћно дете 
становнике ове, још увек дивне планете, 
за разум, храброст и стрпљење, 
баке и деке за благост и веру 
родитеље да буду храбри, 
политичари да буду мудри, 
лекари да буду јаки. 

Богу се молим, за све које волим. 
Наталија Томић, 9. б

КАД СЕ ОТВОРЕ 
НЕБЕСА 

Од самог почетка  
постојања мога 
слушала сам приче  
и читала књиге 
ходала стазама 
којима је ходао 
наш чувар и светац, Свети Сава. 

Рођена у брдима 
љубави родитеља ношена 
крстом узвишена, вјером учвршћена 
духом награђена. 

Сви смо ми пастири животнога блага 
и земља и небо, и сунце и киша 
и ваздух и вода, и гласан осмијех и пјесма 
и суза на лицу, у нама
све тиша и тиша... 

Отворе се небеса, 
а Земља све гута 
као и човјек 
и природа понекад добра, 
понекад зла и љута. 

Моје су стазе ка Теби, Боже 
у мојој молитви оне се множе 
а свака стаза дио је пута 
љубав, живот, вјера 
топлина постојања 
и мајчинског скута. 

Анастасија Буквић, 9. б

ОЧИ

Не. Не гледај ме док пролазим кроз ово све 
Знај, у мојој башти поред цветова у свакој боји 
Не цветају увек лале блиставе 
Крије се ту и коров покоји 
Не, немој да нам се погледи сретну! 
Кад ми магла прекрије стазу 
Ону младу, тек започету 
Коју здушно чувам 
Као очи у глави. 
Не, само ме погледом не стрељај! 
Јер то је моја вечна тајна 
Оно је та издајица 
У којем се крије ружна истина 
Јер ће само једна капљица 
Земљотрес да покрене и тада ће бити крај. 
Не, ништа ми од овог потребно није. 
Остави ти ту прошлост да се крије. 
Пусти је нек тамо сама цвили 
Осмех настаје када се да загрљај мили. 
Можда је она башта помало сива, 
Затворена, пуста, непримамљива 
Али веруј ми, уз мало сунца и топлоте 
Све цвета лепо, све ружно оде. 

Јана Радулашки, 9. б

НЕВЕН

Поетска остварења ученика Српске гимназије
„Никола Тесла” у Будимпешти

У четвртак, око осам сати изјутра, 
јереј Милош Апић се појави у 
општинском уреду. Уместо глав-

ног бележника затекао је његовог 
заменика Јожефа Турија. Парох за-
тражи црквене кључеве, позивајући 
се на своју дужност да служи јутрење. 
Тури му рече да без Секељеве дозво-
ле не сме да му преда кључеве. 

– Протестујем! Жалићу се господи-
ну бирову Сабоу! – плану свештеник.

– Прекините! Обуздајте се! Госпо-
дин биров има и паметнија посла! 
Како вас  није срам? Урлате овде као 
да сте обични смрдљиви паор, а не 
свештеник! – бесно засикта Јожеф 
Тури.

– Извините, ја јесам свештеник и 
дужност ми је да служим јутрење – 
одговори нешто смиренијим гласом 
Апић.

– Господине, стрпите се! Рекао сам, 
без дозволе господина главног беле-
жника не смем да вам предам цркве-
не кључеве – објашњавао је Тури, па 

настави нешто помирљивијим тоном. 
– Боље би било и по вас, и по ваше 
вернике да данас не служите јутрење. 
Идите лепо кући, и тамо се можете 
помолити том вашем српском Богу.

– А шта да кажем својим верници-
ма? 

– Човече, зар ви не примећујете 
шта се дешава у свету? Ако нисте зна-
ли, јутрос је проглашено ванредно 
стање. Штатаријум! Преки суд може 
било кога да осуди на смрт по крат-
ком поступку!

– Нисам чуо. Одузели сте ми ра-
дио-апарат... – узврати Милош без 
трунке страха у гласу.

– Марш! Торњајте се одавде! – љу-
тито показа на врата Тури. 

Милош без речи напусти канцела-
рију. Крену према српској цркви. Ис-
пред коване ограде црквене порте 
окупило се пар старијих жена у цр-
нини. Презвитер им објасни ситуаци-
ју. Оне се дубоко узнемирише. Парох 
једва успе да их стиша. Старице се 

ускоро, са тугом у срцу разиђоше сво-
јим кућама.

Јереј стаде на степенице, Сантовци 
би рекли: „скалине”, па додирну хлад-
ну металну кваку. Тешка врата беху 
закључана. Душу Милоша Апића пре-
сече бол. Управо тад приђе му Мајер 
Фридман, успешни трговац и челник 
јеврејске општине. Он му изрази жа-
љење због свих не-
пријатности које је 
доживео. Фридман 
му саветова да што 
пре напусти Сантово. 
Милош га изненађе-
но и са сумњом у 
души погледа у очи.

– Господине Фрид-
мане, како бих ја као 
свештеник могао да 
напустим своју па-
ству? Верујте ми, био 
сам код господина 
бележника и нисам 
доживео веће непри-

јатности. Све су то саме ситнице. 
Могу вам рећи да ситуација и није 
тако страшна као што се то на први 
поглед чини. Не брините, све ће бити 
у реду. Све ће то проћи – одговори 
му са смешком на лицу Милош Апић.

Трговац Мајер Фридман, који беше 
један од најбогатијих људи у Сантову, 
дубоко уздахну, ухвати га за рукав и 
започе да му прича једну поучну је-
врејску легенду. 

– У нашој усменој баштини посто-
ји једно предање о изгубљеном Ада-
му. 

Некада давно нађоше се у затвору 
рабин и један сасвим обични Јевре-
јин. Међу њима се повела жустра 
расправа о Богу и Адаму. Пита оби-
чан Јеврејин ученог рабина: „О, раби-
ну, зашто Бог, како се то наводи у 
светим списима, у рају овако дозива 
Адамa: »А Господ Бог викну Адама и 
рече му: Где си?«”  (…)

Драгомир Дујмов

Страдалнички животни пут Милоша Апића (33)

Протест сантовачког пароха  
у општинском уреду

„Боље би било и по вас, и по ваше вернике, да данас не служите јутрење. Идите 
лепо кући и тамо се можете помолити том вашем српском Богу. Марш! Торњајте 

се одавде!”, рекао је заменик главног бележника јереју Апићу.
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Б ављење фудбалом, као послом, 
игром која је у свету постала 
глобална религија, најважнија 

„споредна” ствар и у срцу је милиона, 
Србин рођен у Санском Мосту (БиХ), 

тридесетшестогодишњи Ђорђе Кам-
бер почео је у матичном клубу „Под-
грмеч”. Од 2006. до 2008. године био 
је играч „Железничара” из Сарајева, 
а забележио је један сениорски на-
ступ и у репрезентацији Босне и Хер-
цеговине, у пријатељском мечу про-
тив селекције Пољске.  

У Србији, Камбер 
(иначе, везни и одбрам-
бени фудбалер), био је 
узданица београдског 
„ОФК Београда” (са ко-
јим је био финалиста 
Купа Србије), док је као 
првотимац  дебитовао у 
„Застави” из Крагујевца, 
граду у који је његова 
породица ратних деве-
десетих година избегла 
из БиХ, и клубу у којем 
је Ђорђе претходно 
прошао млађе играчке 
селекције. У матици је 

играо и у чачанском „Ремонту”, ша-
бачкој „Мачви” и сремскомитровач-
ком „Срему”, а три пута је облачио и 
дрес (тада) репрезентације Србије и 
Црне Горе до 21. године. 

У Мађарској је од 
2008. године и свих 12 
година играо је у четири 
прволигашка клуба. 
Прву сезону у „Диожђе-
ру” из Мишколца, а по 
три наредне (2009 -2012) 
у „ЗТЕ” из Залаегерсега, 
и од 2012. до 2015. године 
у „Раба- ЕТО” из Ђера. 
Од сезоне 2015-2016, до 
данас, стандардни је пр-
вотимац и већ трећу 
годину капитен будим-
пештанског „Хонведа”  
клуба који је управо 

његовим другим голом у финалу ово-
годишњег Купа Мађарске, против 
„Мезоковешда” (2:1) осми пут у својој 
историји (после 11 година чекања) 
освојио национални Куп ове државе. 

Ђорђе Камбер је са 12 година игра-
ња фудбала у Мађарској постао, не 
само странац са најдужим играчким 

стажом у историји зе-
мље, него и њен најтро-
фејнији интернациона-
лац, са освојених четири 
трофеја и девет меда-
ља. Са „Раба- ЕТО” из 
Ђера освојио је првен-
ство државе и Суперкуп, 
а са главноградским 
„Хонведом” првенство и 
национални Куп. Уз по 
две златне медаље за 
освојена национална 
првенства и купове, 
Ђорђе у својој колекци-
ји још има и три сребр-
не из Купа Мађарске, јер је са екипа-
ма „Диожђер”, „ЗТЕ” и „Хонвед”, у 
којима је играо, стигао до финала 
најмасовнијег такмичења. Власник је 
и по једне вицешампионске сребрне 
и бронзане колајне, које 
је освојио као другопла-
сирани и трећепласира-
ни у првенству  Мађар-
ске играјући за клуб из 
Ђера. 

Сигурно да је врло 
важан део успеха у бли-
ставој играчкој каријери 
Ђорђа Камбера био и 
тај, што је у одабиру клу-
бова увек правио најбо-
ља решења, док су, са 
друге стране, клубови 
његовим ангажовањем 
увек остваривали пун 
погодак – исписујући изнова нове 
„златне” странице у својој историји.

Ђорђе Камбер се са породицом, 
супругом Милицом, ћерком Теодо-
ром и сином  Максимом, који су уче-
ници петог и трећег разреда будим-
пештанске Српске школе „Никола 
Тесла”, потпуно адаптирао на живот 
и рад у мађарској престоници, у којој 
има и свој стан. И већ је пословно 
одлучио: И после фудбала – фудбал! 

Наиме, Камбер паралелно већ 

ради као тренер у „Хонведовој” ака-
демији, а у међувремену је савладао 
и мађарски језик. 

 „Мађарски главни град је светска 
метропола. Близу је Србије и Босне и 

Херцеговине, где супрузи и мени живи 
шира фамилија и где имамо највише 
пријатеља. Тако да је мојој породици 
и мени, у овом тренутку, све потаман!”, 
рекао је на крају разговора за недељ-
ник Срба у Мађарској - СНН, Ђорђе 
Камбер, капитен фудбалског клуба 
„Хонвед” из Будимпеште, који је упра-
во његовим другим голом у финалној 
утакмици постао победник Купа Ма-
ђарске у 2020. години. 

Властимир Вујић 

Најтрофејнији страни играч у историји мађарскoг фудбала
Током дванаест година свог боравка у Мађарској, Ђорђе Камбер играо је у четири прволигашка клуба. 

Прву сезону у „Диожђеру” из Мишколца, а по три наредне у „ЗТЕ” из Залаегерсега „Раба-ЕТО” из Ђера. Од 
2015, до данас, стандардни је првотимац и већ трећу годину капитен будимпештанског „Хонведа”,  

који је управо његовим другим голом у финалу овогодишњег Купа Мађарске, против „Мезоковешда” (2:1) 
осми пут у својој историји, после једанаест година чекања, освојио Национални куп.

Ђорђе Камбер, капитен ФК „Хонвед”СПОРТ

ТИТУЛА ПОСЛЕ ЧЕТВРТ ВЕКА
Пре три године, „Хонвед” је, након тачније 24. године, са Србином Ђорђом 

Камбером у тиму, а на клупи са Италијаном Марком Росијем, који је данас 
селектор националног тима Мађарске, освојио и државно првенство Мађар-
ске и то четрнаести пут у клупској историји.

Ђорђе Камбер (десно) у друштву аутора чланка    
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ИНФО

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА AВГУСТ 2020.

22.08. субота  – Вечерње              18.00 ч.
23.08. недеља – Св. литургија      10.00 ч. 
29.08. субота  – Вечерње              18.00 ч.
30.08. недеља – Св. литургија      10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје расписала 
је конкурс за доделу књижевне награде

„МАТИЋЕВ ШАЛ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
Право учешћа на конкурсу имају млади песници до 27 
година живота са својом првом књигом песама која је 

објављена у периоду између 1. септембра 2019. и  
31. августа 2020. године

По пет примерака књиге песама послати на адресу: 
Народна библиотека „Душан Матић“ 

(за „Матићев шал“)
Ул. Милице Ценић 15

35230 Ћуприја

Конкурс је отворен до 
31. августа 2020. године

Имејл библиотеке: 
bibliotekacuprija@mts.rs

 КОНКУРС ЗА КРАТКУ ПРИЧУ 
ЧАСОПИСА „АКТ“

Часопис за књижевност, уметност и културу „АКТ“ из 
Ваљева, расписује 17. конкурс за кратку причу,  

до 13 редова (до 700 знакова).

Пропозиције: Сваки аутор шаље највише 3 необјављене 
приче. Овога пута, због тренутне епидемиолошке 

ситуације, приче се шаљу искључиво електронски на е-mail 
адресу: crtice13@gmail.com. 

Потребно је навести: име и презиме, кратку биографију, 
адресу, телефон и е-mail адресу.

Тематских ограничења нема.

Рок: 25. август 2020. године.

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ
„ЗЛАТНО СЛОВО“

Часопис за књижевност, уметност и културу „АКТ“ из 
Ваљева расписује конкурс за награду „Златно слово” 

Награда се односи на најбољу књигу кратке прозе 
објављену током 2019. године на српском језику.

Конкурс је отворен до 25. августа 2020. године.

Потребно је послати 3 примерка књиге на адресу: Часопис 
за књижевност, уметност и културу „АКТ“ (за награду 

„Златно слово“), Насеље 27. новембра 10/1, 14 000 Ваљево.

КЊИЖЕВНИ КОНКУРС  
„ВУКАШИН ЦОНИЋ”

Породица књижевника Вукашина Цонића (1935 – 1980), 
аутора романа Далеки бели путеви, Пре зоре; збирке 

прича Укус земље и Споменик, у сарадњи са Лесковачким 
културним центром расписује једанаести конкурс  

за кратку причу.

На конкурс се могу слати необјављене, оригиналне приче 
свих жанрова, написане на српском језику.

Аутор може послати највише три приче.
Приче дужине до 90 редова (до 6.000 знакова, величина 12, 

ворд), потписане шифром, послати у три примерка на  
адресу: Лесковачки културни центар, (За Kонкурс Вукашин 

Цонић), Булевар ослобођења 101, 16000 Лесковац.
У посебној коверти послати решење шифре, адресу, број 

телефона и е mail.

Награђене приче биће објављене у часопису  
Наше стварање.

Три најбоље приче биће новчано награђене.
Уз новчане награде, ауторима најбољих прича биће 

уручене и плакете.

Радове слати до 15. септембра 2020. године.

Резултати ће бити објављено до 1. октовра 2020.
Награде додељује породица Вукашина Цонића.

Темин за доделу награда биће накнадно објављен.
Све информације можете добити путем е-mail адресе: 

konkurs.vukasinconic@gmail.com

ПРОСЛАВА ПРЕОБРАЖЕЊА
У СЕНТАНДРЕЈИ
У среду, 19. августа 2020.

Поводом храмовне славе Преображенске српске 
цркве у Сентандреји, Свету архијерејску литургију од 

10.00 часова служиће Његово преосвештенство 
епископ будимски Лукијан. Вечерње богослужење са 

благосиљањем славских дарова почиње у 15.30. У 
вечерњим часовима организатори планирају музички 

програм и игранку.
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П рви и једини српски рок са-
став у Мађарској, „Бабаро-
га”, након објављивања но-

вих песама на друштвеним мрежама 
и Јутјуб каналу, због пандемије виру-
са корона морао је да одложи зва-
ничну промоцију свог музичког мате-
ријала. Међутим, ова група, предво-
ђена др Александером Уркомом, че-
сто се одазива позивима за наступе 
пред публиком која воли њихов му-
зички правац.  

Након Будимпеште и Ловре, пру-
жила им се прилика да своје песме и 
музику 8. августа представе у Печују. 
У угоститељском објекту „Слободна 
лука”, чланови бенда, у саставу: Мар-
ко Пап, Милан Ђурић, др Јанош Па-
стор и др Александер Урком, одржа-
ли су једносатни концерт, који је био 

увертира за наступ младог музичара 
Марка Папа, који изводи тзв. ескпе-
рименталну музику.  

Током наступа, који је назван „Ба-
барога акустик”, чланови бенда изве-
ли су композиције у клупском аран-
жману, а представили су и нове пе-
сме са свог албума.  

Како нас је информисао др 
Александер Урком, композитор и 
текстописац, група је све познатија 
и прихваћенија од стране публике, 
а следећи наступ, уколико све буде 
текло по плану, планирају за крај 
августа, у околини Будимпеште. 
Септембар ће, пак, протећи у знаку 
гостовања по будимпештанским 
локалима и другим угоститељским 
објектима у главном граду Мађар-
ске.  

У оквиру серије културних про-
грама под називом „Игре на-
рода”, коју организује Марке-

тиншко друштво ДОО из Баје (Мађар-
ска), одржана је мала школа српског 
фолклора под традиционалним на-
зивом „Српска плесачница”, у зајед-
ничкој организацији Самоуправе 
Срба у Баји (ССБ) и месног КУД-а 
„Шугавица”. 

У Улици Етвеш, која је отворена 
само за пешаке, на радост многоброј-
них поштовалаца српског фолклора, 
међу којима је било и Срба из Санто-
ва, Медине и Печуја, 
коло се вило од 19 часо-
ва. Музичку пратњу 
играчима обезбедили 
су чланови Оркестра 
„Забавна индустрија” из 
Душнока, предвођени 
Давидом Пожоњијем, 
који су без престанка 
свирали готово два и по 
сата.

Током вечери, нарав-
но, доминирале су срп-
ске народне игре, попут 
„Ужичког кола”, „Морав-

ца”, „Чачка”, „Шесторке” 
и осталих популарних 
игара, а из репертоара 
Душновчана нису изо-
стале ни омиљене игре 
других јужнословен-
ских народа. Чуле су се 
и популарне српске на-
родне песме, уз које су 
љубитељи српског фол-
клора такође играли. 

Главни организатори 
„Српске плесачнице” 
Марко Чилић, председ-
ник ССБ-а и члан Тихо-
мир Тибор Барабаш, 
били су више него задо-

вољни. Кажу да нису очекивали да ће 
приредба привући толики број људи, 
окупивши и младе и старе, који су 
заједно играли, веселили се и ужива-
ли.

Успешно организована и реализо-
вана „Српска плесачница” свакако 
даје подстрек организаторима, чла-
новима ССБ-а, да и убудуће органи-
зују сличне манифестације, са циљем 
да већински живаљ и припаднике 
осталих народности упознају са де-
лићем богатства српске културе. 

Предраг Мандић

У организацији Крунослава 
Киће Агатића, познатог хар-
моникаша и шефа Оркестра 

„Зора” из Тукуље, у Харкању је од 9. 
до 16. августа, одржан Камп хармони-
каша.  

Пошто је због пандемије вируса 
корона ове године изостао традици-
онални „Мастер клас” за хармоника-
ше, под управом популарног Љубише 
Павковића, а с обзиром на то да је и 
Музички табор у Десци из истих ра-

злога попримио другачији карактер, 
Агатић је одлучио да окупи заинте-
ресоване хармоникаше и одржи курс, 
у склопу којег је љубитељима хармо-
нике пружена могућност да продубе 
своје музичко умеће.

Десет полазника из целе Мађарске 
одазвало се позиву хармоникаша из 
Тукуље, а нагласак је био стављен на 
исправан прсторед, украсе, регистар 
и бројна друга питања, везана за сви-
рање на хармоници. Крунослав Кића 

Агатић је својим саве-
тима и унапред при-
премљеним настав-
ним градивом и нота-
ма, умногоме је пома-
гао у едукацији хар-
моникаша. 

„Мислим да није 
било узалуд да овде 
одржимо камп који 
ће, вероватно, имати 
наставак у Шимегу. 
Наиме, тамо се кра-
јем новембра плани-
рају хармоникашки 
фестивал и изложба 
хармоника, што ће организовати 
наш драги пријатељ Петар Могер. 
Убеђен сам да ће се већина полазни-
ка појавити и тамо, а очекује се и 
долазак маестра Љубише Павкови-
ћа. Надам се да ће се и тамо пружи-
ти прилика да нешто научимо и ве-
жбамо”, рекао нам је Агатић, у чијем 
су концерту 13. августа имали прили-
ку да у шиклошкој тврђави уживају 
учесници кампа, заједно са  житељи-
ма Шиклоша. 

Кампери су своје хармоникашко 
умеће 15. августа представили на лет-

њој позорници харкањског купали-
шта. Успешној реализацији приредбе 
материјално су допринели: Самоу-
права Срба у Мађарској, Самоуправа 
Срба Пештанске жупаније, Самоу-
права Срба у Будимпешти, српске 
самоуправе у Печују, Мохачу, Мађар-
боји, Шиклошу, Харкању, Пантелији и 
Баји, као и поједина представничка 
тела Срба у квартовима у Будимпе-
шти. 

Учеснике кампа је током њиховог 
боравка у Шиклошу, угостила и тамо-
шња Српска самуправа. 

„Бабарога” музицирала  
у Печују

Бајци учили српске игре

Харкањ угостио хармоникаше
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