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П ре НАТО напада на Србију, 
1999. године, а тај напад је Ал-
банцима подарио другу нацио-

налну државу, у Ђаковици је живело 
на хиљаде Срба. Службени подаци 
кажу да их је данас тамо свега 17. 
Живот каже да их нема ни десет; 
троше суморне дане иза затворених 
прозора, закључаних врата, не излазе 
на улицу. Чекају смрт.

Пре неки дан у центру Ђаковице 
срушено је пет српских кућа, напу-
штених здања у којима власници 
одавно не живе. Ено их разбацаних 
по свету, разнетих страхом за голи 
живот. Албанци знају да је и даље на 
снази одлука светских сила да се 
злочин над Србима не санкционише и 
зато против Срба раде шта им падне 
на памет. То што раде (руше куће, ту-
ку и протерују људе, пале њихова 
имања, отимају) зове се фашизам, 
али како рекох, антисрпски чин није 
грех, не кажњава се, фашизам нико 
не спомиње.

У Београду постоји двадесетак не-
владиних организација, покрета, 
удружења, неколико медија, бар хи-
љаду појединаца… чије је деклара-
тивно, јавно промовисано утемељење 
– антифашизам. Тако кажу. И сви они 
ових дана ћуте. Једну једину реч ни-
су изговорили у знак протеста због 
рушења пет српских кућа.

Антифашизам је начин живота, 
скуп вредносних поставки, принципи-
јелност и борба која не познаје грани-
це, нације, веру… Сваки од београд-
ских антифашиста рећи ће вам да су 

југословенски добровољци у Шпан-
ском грађанском рату били див-херо-
ји, особе пред чијом се одлуком да 
пођу у Шпанију и боре против фаши-
зма пада на колена. Могу да се сло-
жим, али какве везе данашњи бео-
градски антифашисти имају с „шпан-
цима” чије биографије стављају као 
светионике?

Да будем потпуно јасан: какве везе 
данашњи гласни, самозвани, већ до-
садни београдски антифашисти има-
ју с антифашизмом? Ако им је до 
борбе, не треба да иду далеко као 
што су ишли њихови идоли, довољно 
је да оду на Косово и Метохију и ту 
представе, докажу свој антифаши-
зам. Без пушке у руци, далеко било.

Што не оду у Призрен и бар један 
дан проведу малу Милицу Ђорђевић, 
једино српско дете у том граду, пу-
тем од стана до учионице у Храму 
Светог Ђорђа, где је чека Вуко Дани-
ловић, учитељ у седмој деценији жи-
вота? Око храма су војници међуна-
родних снага с дугим цевима. Испред 
њих мржња, иза њих светиња у којој 
последњи призренски Срби у моли-
тви траже спас и утеху. Ако то није 
фашизам, шта је фашизам?

На крају, да све буде замршеније, 
или да све буде савршено јасно: у 
Београду најгласнији заговорници 
одвајања Косова од Србије управо су 
ови што нам свакога дана пуне уши о 
потреби неговања антифашистичких 
традиција. Такве биљке успевају је-
дино на српској њиви.

Ратко Дмитровић

Политички коментар

Лица (анти)фашизма
Зашто многобројних београдских антифашиста 
нема у Ђаковици, на Косову, на оном месту где су 
до пре неколико дана биле српске куће? Зашто 

тамо не изводе перформансе у црном, с плакатима 
на којима су имена Срба протераних из Ђаковице 
или имена власника срушених кућа? Зашто тамо 

тим поводом не сазову конференцију за новинаре?

Сада већ бивша 
тужитељка Еулекса Мари 
Бами тврди да су главна 

тужитељка Еулекса 
Јарослава Новотна и 
бивши председник 

Судског савета Еулекса 
Франческо Флори 

злоупотребили службену 
дужност, примајући мито 
и обустављајући истраге 
у три случаја високог 

профила

О птужбе Мари Бами против нај-
виших правосудних функцио-
нера мисије Еулекс заокупиле 

су велику пажњу светске јавности. 
Британска тужитељка оптужује два 
висока правосудна званичника Еулек-
са на Косову за примање мита до 
370.000 евра и тврди да је Еулекс у то 
био упућен још од 2012. године. Она 
тврди да у тој европској мисији ни на-

кон открића корупције у њеним ре-
довима, нису предузете конкретне 
мере.

Британској тужитељки није проду-
жен мандат, а пре објављивања ин-
формација о корупцији она је су-
спендована. Не желећи да комента-
рише оптужбе за корупцију, шеф Еу-
лекса Габриел Меучи је изјавио да је 
истрага у овом случају у току:

„Наводи о корупцији се темељно 
истражују. Не могу коментарисати 
истраге које су у току и понављам да 
имам пуно поверење у интегритет и 
професионализам мог особља”.

Новинар приштинског листа Kоха 
диторе Вехби Kајтази је пр-
ви обелоданио сумње у ко-
рупцију у врху Еулекса. Он 
тврди да је Еулекс на њега 
извршио притисак да не об-
јави ову информацију.

„Након што сам званични-
цима Еулекса упутио пита-
ња, они су ми упутили прет-
ње да не пишем о овоме, са 
образложењем да у супрот-
ном могу бити кривично го-
њен, јер се налазим под ис-
трагом. Упркос овоме, члан-
ци о сумњама су почели да 

се објављују”, наводи Kајтази.
„Еулекс за мене представља пропа-

лу мисију. Већина случајева које су 
истраживали је пропала. Нису оства-
рили неки већи утицај на правосуђе 
Kосова, сем неких спектакуларних 
хапшења.”

У посматрачким круговима се оце-
њује да је ова афера у великој мери 
штетила имиџу Еулекса на Kосову и 

да то може утицати на његову конач-
ну судбину.

Kада је почетком ове недеље лист 
Kоха диторе почео са објављивањем 
серије текстова о наводима тужи-
тељке Бами, медији су овај случај 
проценили као „највећи скандал 

европске мисије за владавину права” 
до сада. На другој страни, истрага о 
оптужбама тужитељке води се иза 
затворених врата и за сада је тешко 
предвидети кад би она могла бити 
окончана.

Р. П.

Изневерено поверење у европску мисију на Косову

Уместо да дели правду, Еулекс примао мито

ПАДА ЛЕГИТИМИТЕТ БРИСЕЛА
„Ово је разочаравајуће за све грађане који су имали очекивања од ове 

мисије да успостави ред и закон. Наравно, ово је изузетно разочаравају-
ће и за званичнике ЕУ у Бриселу, зато што ће пасти њихов легитимитет 
када буду дошли овде да говоре шта треба радити. Мислим да грађани 
не треба више да усмеравају очекивања на Еулекс, зато што ће они оти-
ћи за једну или три године и ми ћемо остати сами. Притисак треба усме-
рити на домаће институције, да би се оне побољшале”, оцењује аналити-
чар с Kосова Шпенд Kурсани. 

Тужитељка Мари Бами
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На други 

ппооггллеедд
ТРАГЕДИЈА

КОЈУ СМО САКРИЛИ

К ада познанике у Мађарској упитам да 
ли су чули за Крагујевац, старији се са 
сетом у гласу присете како су им, по-

сле ере „трабанта”, из Крагујевца осамедесе-
тих и почетком деведесетих година прошлог 
века стизали неки нови, чудесни аутомобили. 
Мало ко је могао да их има, али су у они Ма-
ђарску доносили дашак неког „другачијег 
света”. Тада је Крагујевац, кажу, за њих био 
„светски град”, а Југославија „мала Америка”, 
на чије спомињање они старији и данас узди-
шу – не толико због Југославије, колико због 
своје прохујале младости која се, ето, покло-
пила управо са зенитом бивше државе у су-
седству.

Прича о Крагујевцу обично на томе почне, а 
тако се и заврши, не само у Мађарској, већ и 
другде где је „Застава” у својим „златним го-
динама” извозила четвороточкаше. Уверење у 
матици како читав свет, заједно Србима пати 
за хиљадама цивила стрељаних од стране фа-
шиста у Шумарицама 21. октобра 1941. и да су 
многи у том свету, као и ми, на ивици суза док 
траје пренос са „Великог школског часа”, није 
тачно. Не зато што су људи данас безосећајни, 
па их ни српске ране не боле, већ зато што је 
Србија у протеклих шест деценија учинила 
премало да јавност изван њених граница са-
зна за један од највећих ратних злочина почи-
њених према цивилима на Балкану, током 
Другог светског рата.

О присуству по којег страног амбасадора 
или хуманисте на комеморацији лепо је чути, 
али такви гестови не могу бити довољни да до 
очију и ушију светске јавности допру чињени-
це о овом злочину, а камоли да трајније оста-
ну у свести просечног гледаоца, као што је то, 
рецимо, случај са Сребреницом у Босни и Хер-
цеговини, такође великим балканским страти-
штем.

Покушате ли да на интернету пронађете це-
ловиту видео причу о крагујевачкој трагедији 
на енглеском или било ком страном језику, по-
сао ће вам бити узалудан. При том, треба знати 
да у крагујевачким Шумарицама, где се злочин 
догодио, већ десетинама година постоји и 
функционише специјализована музејско-мемо-
ријална институција чији је посао да, прику-
пљањем и излагањем музејских експоната, чува 
успомене на жртве и шири истину о њиховој 
судбини. Од тренутка када је основана до да-
нас, догодила нам се, и још увек траје, убрзана 
револуција када је реч о методама и путевима 
којима информације стижу до крајњих кори-
сника. Колико се на хватању корака са светом у 
том погледу ради у Шумарицама, са ове ди-
станце не можемо са сигурношћу да кажемо, 
али чињеница да просечан Европљанин, чак ни 
из најближег окружења, никада није чуо за Шу-
марице и Крагујевачки октобар, сасвим довољ-
но говори о томе колико Србија чини како би 
свету објаснила шта се збило у једном од нај-
трагичнијих дана српске историје.

Опомене и поруке мира које се сваког 21. 
октобра чују у Шумарицама и оданде бивају 
послате у свет, већ деценијама не стижу на 
упућене адресе, упркос другачијем уверењу у 
матици. Сметње на тим везама би, у знак по-
штовања према недужним жртвама које су 
тамо пале, али и зарад будућности, требало 
што пре отклонити.

Драган Јаковљевић

Александар Вучућ на комеморацији у Суботици

Поштовање за оне који нису „окрвавили руке”
Премијер Србије присуствовао је у Суботици 

комеморативном скупу који је организован у знак 
сећања на Мађаре погубљене на крају

Другог светског рата

А лександар Вучић је у говору на 
комеморацији у Суботици ука-
зао на заједничку одговорност и 

потребу међусобног упознавања и 
уважавања ради боље будућности 
свих у Србији.

Он је, заједно са председником 
Скупштине Војводине Иштваном Па-
стором, представницима покрајинске 
скупштине, владе, града Суботице, 
многобројних организација, институ-
ција и грађанима, положио цвеће 
крај споменика „Птица сломљених 
крила”, који се налази на парцели су-
ботичког гробља на Сенћанском путу, 
где је крајем 1944. године убијено не-
колико стотина особа, углавном ма-
ђарске националности.

Обраћајући се учесницима коме-
моративног скупа, Вучић је према ин-
формацији Тањуга, „изразио најду-
бље саучешће и поштовање жртвама, 

односно онима који ни на који начин 
нису окрвавили руке”. Он је позвао 
да, како је нагласио, „са овог стра-
шног места одемо заједно на једно 

које ће бити много боље – у нашу, 
моју и вашу мирну Србију”.

Премијер је рекао да су ово место 
страдања неки назвали „местом оних 
који су окрвавили руке”, али је исто-
времено нагласио и да се „убијање 
седмогодишње девојчице, која је јед-
на од страдалих на том месту, не мо-
же сврстати у херојске и храбре чи-
нове”. СНН

Разговори у Министарству за људске ресурсе Мађарске

Министар Балог примио српског колегу Вулина
Мађарски министар за људске ресурсе Золтан Балог 
и српски министар за рад и социјалну политику 
Александар Вулин састали су се у Будимпешти и 

разговарали о актуелним темама, али је до јавности 
допрло мало детаља о резултатима тих разговора

С астанак Александра Вулина и 
Золтана Балога је, како је обја-
вљено на сајту српског Мини-

старства за рад запошљавање и соци-
јалну политику, садржао међусобну 
„размену искустава”, а ни сам мини-
стар није саопштио појединости о ре-
зултатима разговора у Будимпешти.

Вулин је Тањугу изјавио да је у 
разговору са мађарским министром 
рекао како се „радном мотивацијом и 
образовањем статус корисника соци-
јалне помоћи може променити на бо-
ље”, затим да „све има своје специ-
фичности”, али да је пут исти: „Рад-
ном мотивацијом, образовањем мо-
жете променити свој статус и може-
те га променити на боље”.

Према његовим речима, јавни ра-
дови могу да помогну Србији у борби 
против незапослености. Људи кроз 
такво ангажовање могу да се захвале 
друштву и покажу колико цене све 

оно што друштво ради за најсирома-
шније.

„Мађарска има велико искуство 
које ће нам помоћи и у прецизирању 
нашег програма како бисмо били што 
успешнији”, рекао је Вулин додајући 
да два министарства желе да сара-
ђују на пројектима који их спајају у 
смислу тражења одговарајућих фон-
дова од Европске уније.

Министар је, према Тањуговој ин-
формацији, истакао и да радно анга-
жовање социјално најсиромашнијих 
категорија није нешто што је специ-
фично за Србију, објашњавајући да 
је то пројекат који се спроводи у чи-
тавој Европској унији, па и у Мађар-
ској где је тај процес показао изу-
зетне резултате. Према његовим ре-
чима, у Мађарској је дошло до пада 
незапослености захваљујући рад-
ном ангажовању, а подигнут је обра-
зовни ниво најсиромашнијег дела 

становништва. То су, по њему, „до-
бре ствари до којих хоће и Србија да 
дође”.

„Мађарска, као чланица ЕУ, подр-
жава управо овакав начин за борбу 
против сиромаштва и незапослено-
сти. Радите и учите, то јесте пут. Мо-
жемо пуно да научимо од Мађарске. 
Они су испред нас у бројним обла-
стима које се тичу социјалне полити-
ке”, истакао је Вулин после састанка и 
најавио споразуме са локалним само-
управама у Србији, које крећу у про-
цес спровођења Уредбе о радној ак-
тивацији радно способних корисника 
социјалне помоћи.

Министар је указао и да је са сво-
јим колегом Балогом разговарао о 
потреби постизања „још неких међу-
државних споразума, али и о поло-
жају српске заједнице у Мађарској и 
мађарске заједнице у Србији”.

„Са задовољством могу да кажем 
да су наши односи добри и да наше 
мањине представљају нешто што нас 
сигурно спаја и никако нас неће раз-
двајати”, рекао је Вулин, додајући да 
је са Балогом разговарао и о обеле-
жавању годишњице Великог рата и о 
томе да је то прилика да се извуку 
поуке из прошлости.

„Морамо да разговарамо, јер Ср-
бија као будући члан ЕУ мора да се 
укључи на европско тржиште рада, а 
ту важе нека правила за која би било 
добро да их научимо раније”, закљу-
чио је Вулин.

Тема за разговор двојице мини-
стара очигледно је било више него 
довољно, па остаје утисак да је 
штета што јавност није добила при-
лику да се упозна са постигнутим 
договорима и корацима који ће би-
ти предузети у споменутим обла-
стима.

Д. Ј.
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Парламентарни Народносни одбор поводом одлуке МТВА

Делегати у народносним телима нису политичари
О томе да ли су чланови народ-

носних самоуправа политича-
ри или друштвени активисти, 

било је много полемика протеклих 
дана, баш као што је то био случај и 
по окончању свих досадашњих на-
родносних избора. Челници Јавног 
информативног сервиса МТВА очи-
гледно сматрају да је у овом случају 
реч о упуштању у политичке воде, па 
су своје уреднике који су изабрани у 
чланство неке од народносних само-
управа, позвали да се определе коју 
ће од те две функције обављати.

На највишем нивоу те медијске 
куће закључено је да је реч о тзв. 
сукобу интереса, а пошто политича-
ри не могу уређивати програм у јав-
ном сервису, МТВА сматра сасвим 
логичним да упути захтев изабрани-
ма да поднесу оставку на једну од 
две функције на којима су ангажо-
вани.

Поводом овог става реаговао је 
Народносни одбор Мађарског парла-
мента, који се није сложио са прави-
лима у МТВА о сукобу интереса. Чла-
нови одбора сматрају да тог сукоба у 
овом случају нема и позивају МТВА 
да повуче своју одлуку и омогући 
рад изабраним делегатима, како на 
њиховим радним местима, тако и у 
представничким телима мањина.

Председник Народносног одбора 
Јан Фузик, који је иначе представник 
словачке народности, саветује онима 
који су погођени оваквом одлуком 
МТВ-а да поднесу овом одбору за-

хтев за процену сукоба интереса, а 
ово тело ће их својом одлуком подр-
жати. Господин Фузек се ових дана и 
писмом обратио генералном дирек-
тору МТВА Ласлу Жолту Сабоу, у ко-
јем је упозорио да је одлука те ин-
формативне куће неприхватљива. Он 
је подсетио да је још пре избора, ру-
ководство МТВА упозорило запосле-
не у овој кући да ће у случају избора 
у неку од народносних самоуправа, 
њихов рад у редакцији бити „замр-
знут” до истека мандата у дотичном 
народносном представничком телу. 
Међутим, он додаје да је ова одлука 

неодржива, између осталог и због то-
га што је истицање кандидата за на-
родносне самоуправе завршено не-
дељу дана пре него што су запослени 
обавештени о мерама које ће бити 
предузете против изабраних канди-
дата који истовремено раде и у 
МТВА. Тако су овом одлуком сарад-
ници народносних емисија практично 
затечени.

Став председника Народносног 
одбора подржали су и остали пред-
ставници народности. Према мишље-
њу већине, уредници и новинари ма-
њинског порекла који су освојили де-
легатске мандате, не обављају поли-
тичке већ друштвене функције. С об-
зиром да, према том тумачењу, овде 
није реч о политичарима, па сукоб ин-
тереса практично не постоји, сматра-
ју заступници народности у Мађар-
ском парламенту.

Д. Ј.

Одлука Јавног информативног сервиса МТВА да 
прогласи тзв. сукоб интереса када је реч о избору 

уредника и новинара ове куће за чланове 
народносних самоуправа, наишла је на противљење 

Народносног одбора Мађарског парламента

Свечаност Националне изборне комисије

Чланови земаљских самоуправа преузели овлашћења
П оздрављјући присутне делега-

те, представница Националне 
изборне комисије подсетила је 

да Устав Мађарске и други закони, 
гарантују народностима право на 
истицање националности, очување и 
коришћење матерњег језика, на јавно 
коришћење свог имена, неговање 

своје културе, на формирање месних, 
окружних и земаљских самоуправа.

– У Мађарској су, као резултат из-
бора, формиране 2.143 месне народ-

носне самоуправе, а 60 на регионал-
ном нивоу. Сада, када су избори завр-
шени, потребно је да постоји сарадња 
унутар сваке националне групе, да би 

изабрани кандидати успешно радили, 
у интересу својих заједница. Ви, као 
изабрани представници, више не пред-
стављате једну одређену организаци-
ју, већ одређени број припадника ва-
ше националне мањине.

На скупу је такође речено да са-
моуправни систем у Мађарској функ-
ционише већ двадесет година, а да је 
2011. године представницима мањина 
које живе у Мађарској и практично 
омогућено да учествују у раду Пар-
ламента.

– Да бисмо исказали поштовање 
према нашим националним мањинама, 
не треба да се вратимо у доба краља 
Светог Иштвана. У недавно написаној 
студији државног представника само-
управе грчке националности, др Нико-
лете Милиос, наводи се мисао Чабе 
Секељија, идејног творца села Чилаг-

фалу изграђеног у Жупанији Хевеш, 
где су приказане културе национално-
сти које живе у Мађарској. Оне нацио-
налне групе, које су успеле да сачувају 
свој национални идентитет, годинама 
су шириле и богатиле себе. Њихова 
историја, култура, јела, празници и је-
динствени мотиви, представљају благо 

које мора да се поштује. Свака мањи-
на, национална група је једна звезда на 
небу Мађарске – истакла је представ-
ница Националне изборне комисије, у 
обраћању изабраним делегатима.

Члановима земаљских самоуправа 
овлашћења је уручила др Илона Пал-
фи, председница Националне изборне 
комисије. Међу делегатима који су 
лично преузели акредитиве, било је и 
тринаест, од укупно петнаест чланова 
Самоуправе Срба у Мађарској, које је 
за то тело делегирало више цивилних 
организација. Акредитиве су лично 
преузели: др Милица Павлов, Боривој 
Рус, Петар Крунић, Нада Ђурић-Бун-
чић, Ласло Шандоровић, Петар Богдан, 
Радован Горјанац, Милош Путник, др 
Димитрије Ластић, Борислав Рус, Игор 
Рус, Душан Вуковић и Митар Кркељић.

Драган Јаковљевић

Заједно са својим колегама из редова осталих 
мањина, чланови Скупштине Самоуправе Срба у 
Мађарској свечано су положили заклетву и 

преузели овлашћења, чиме су се стекли услови за 
почетак рада новог сазива представничког тела 

земаљске српске самоуправе

НАСТАВЉА СЕ СЕРИЈА
ОСНИВАЧКИХ СЕДНИЦА

У тренутку уласка у штампу овог броја Српских недељних новина, у 
току је конститутивна седница земаљске српске самоуправе, на којој се 
бирају руководство и чланови ресорних одбора тог тела, што ће бити те-
ма следећег броја СНН-а.

Иначе, протекле седмице је настављено одржавање оснивачких седни-
ца српских самоуправа у насељима у којима су одржани народносни из-
бори. Тако је, примера ради, на седници Српске самоуправе у Мађарбоји 
за председника тог тела изабрана Велинка Соколовић, у Печују Радован 
Горјанац, а у Помазу Петар Богдан. И у свим осталим насељима у Мађар-
ској и квартовима Будимпеште, у којима су се стекли законски услови, та-
кође су формиране српске самоуправе и изабрани руководиоци.
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Отворени дан у Српској школи „Никола Тесла”

Родитељи упознати са условима извођења наставе

Промоција на Београдском сајму књига

Романи Петра Милошевића поново пред публиком у матици

У Српској основној школи и гимна-
зији у Будимпешти, 18. октобра 
је по први пут у овој школској 

години одржан „Отворени дан”. У ис-
то време, сви заинтересовани имају 
могућност да се консултују са учите-
љицама, наставницима и професори-
ма. После часова, у свечаној аули срп-
ске школе, на заједничком родитељ-
ском састанку, присутнима се обра-
тила директорка школе, др Јованка 
Ластић.

Она је споменула реформу јавног 
образовања у Мађарској и најавила 
да ће од почетка 2015. године ступи-
ти на снагу нова правила у овој обла-
сти. Наиме, у Мађарској је спроведе-
на национализација школа, па ће се 
сходно томе од следеће године при-

мењивати централизована контрола 
рада школских установа.

Према очекивањима директорке 
Ластић, до краја ове школске године 
биће решен проблем одговарајућег 
смештаја Српског забавишта. Због 
скученог простора и великог броја 
деце (54 малишана), забавиште више 
није у могућности да испуни све за-
конске захтеве. Тренутно, српску ва-
спитно-образовну установу на Тргу 

ружа, заједно са малишанима из за-
бавишта, похађа преко 400 деце.

Директорка је указала и на ва-
жност оснивања Родитељске органи-
зације, Школског сената и Округлог 
стола, како у забавишту и ђачком до-
му, тако и у школи. Уједно је подву-
кла важност избора представника по 
одељењима, који ће бити делегирани 
у споменута тела.

Др Јованка Ластић се осврнула и на 

Ђачки дом, у којем је од ове јесени 
проширен приступ интернету. У шко-
ли је у току куповина новог намешта-
ја, а у плану је и обнова сале за фи-
зичко васпитање.

Када је реч о кухињи, директорка је 
напоменула да је мађарски закон о 
здравој исхрани најригорознији у Европ-
ској унији. Квалитет, састав и квантитет 
хране која се припрема у школској ку-
хињи одређен је законом и у потпуно-
сти је регулисан. Од ове школске годи-
не омогућен је директан телефонски 
контакт са кухињом, што ће увелико 
поједноставити уплату исхране.

Након одговора на постављена пи-
тања, родитељски састанак је наста-
вљен у ученичким одељењима.

Д. Д. 

Радитељи ученика су још једном добили прилику 
да се, на традиционалној манифестацији када 
школа отвара врата заинтересованима, упознају
са радом просветара и условима у којима се

изводи настава

Н а промоцији романа „Лондон-
Помаз” и „Тиња Калаз” на Бео-
градском сајму књига, публику 

је изнова занимало ауторово поигра-
вање ћириличним и латиничним пи-
смом, на шта писац једноставно одго-
вара да је „све знак”, као и његово 
обраћање публици у првом или у тре-
ћем лицу, али са јаком персо-
налном препознатљивошћу.

– Књига „Лондон-Помаз” и 
данас живи, у њој је све згу-
снуто и писана је брзо. Уз ма-
ње измене, све што је тада 
било актуелно, пресудно је и 
сада. Прича је испричана у 
фрагментима, реченице су 
кратке, а структура мозаич-
ка. Насупрот њој, роман „Ти-
ња Калаз” је заиста „тињао” у 
мени неких десетак година, 
док није угледао финалну 
верзију – каже Милошевић.

Власник и директор издавачке ку-
ће „Агора”, Ненад Шапоња, објашња-
ва да је писца Петра Милошевића по-
знавао и раније, писао рецензије за 
његове књиге, па је до сарадње до-
шло спонтано.

– Ово је била прилика да објавимо 
друго издање романа „Лондон-По-
маз”, који је први пут објављен пре 
двадесет година и спаја два света, је-
дан у којем је боравио и Црњански, и 
српска места у Мађарској. У нашем 
издању изашао је и роман „Тиња Ка-
лаз”, који је одмах освојио награду 

„Бора Станковић” и тако, такође, спо-
јио два наративна простора, онај из 
којег писац долази осликавајући 
„рубна подручја” где живе наши људи 
и Врање. Имамо жељу и намеру да 
објавимо још неке наслове истог пи-
сца, јер сматрамо да вредност њего-
вих дела још увек није довољно пре-
позната у матици – рекао је Шапоња.

Један од бројних програма на Сајму 
књига истога дана била је и трибина 
посвећена српској књижевности, кул-
тури, писцима у дијаспори и њиховим 
делима, која припадају српском кул-
турном корпусу и писана су на срп-
ском језику. Трибину је организовао 
Београдски сајам у сали „Слободан 
Селенић”, а у дискусији су поред Пе-
тра Милошевића из Будимпеште, уче-
ствовали и писци Ранко Поповић из Ре-
публике Српске, Ђорђе Нешић из Хр-
ватске и Никола Маловић из Црне Горе.

Д. Б.

„За сваку књигу је важно да ‘стане’ пред публику. 
Док пишем, мени је тај процес најважнији, али када 

мој рукопис изађе из фиоке, за саму књигу и 
издавача, наравно и за мене као писца, важни су 

сајмови и овакве промоције” – рекао је
за СНН Петар Милошевић

Прва генерација самосталне Српске гимназије 
у Будимпешти, прославила је двадесету 

годишњицу од полагања „испита зрелости”. 
Постојала је идеја да се посети и здање 

Хрватске гимназије, али за тако нешто у тој 
институцији није било довољно интересовања

Д авне 1994. године директорка 
наше школе на Тргу ружа била 
је Бојана Симић, а председник 

матурске комисије Стојан Д. Вујичић.
Бивши ђаци су се после две деценије 
од тог догађаја окупили у згради 
Српске гимназије „Никола Тесла” и са 
узбуђењем очекивали ко ће се поја-
вити на јубиларном састанку. Захва-
љујући ангажовању Светлане Ђурић, 
сусрет је организован тако да су по-
звани ученици заједничке Српско-хр-
ватске гимназије, која је током њихо-
вог школовања подељена на посебну 
српску и хрватску школу.

Бивше ђаке је примио и у 
зборници школе поздравио 
професор Драгомир Дуј-
мов, њихов некадашњи раз-
редни старешина. У веома 
пријатној атмосфери и до-
бром расположењу, оку-
пљени су разговарали о ус-
песима и животним путеви-
ма. Постојала је идеја да се 
посети и здање Хрватске гимназије, 
али за тако нешто у самој институ-
цији није било довољно интересова-
ња.

Многи бивши матуранти одазвали 

су се позиву и пристигли из разних 
крајева Мађарске, Србије и Хрватске. 
После присећања на лепе успомене и 
обиласка зграде Српске школе, бив-
ши ђаци су дружење наставили у јед-

ном од популарних локала у Будим-
пешти. Уз хармонику Крунослава 
Агатића-Киће, матуранти су провели 
лепу и незаборавну ноћ.

Д. Д.

Матурски састанак генерације 1990/1994

Славили бивши матуранти из три државеСлавили бивши матуранти из три државе
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Професори и студенти србистике желе тешње везе са матицом
Н а Одсеку за српски језик и 

књижевност Института за сло-
венске језике Универзитета 

„Лоранд Етвеш” у Будимпешти, доче-
кује нас ведро лице нашег домаћина, 
др Александера Уркома. Непосредно 
пре нашег доласка завршио је часове, 
који се иначе одржавају у учионици 
која традиционално припада студен-
тима и професорима србистике.

Др Урком је и сам, након завршене 
Српске гимназије у Будимпешти, био 
студент овог универзитета, где је ди-
пломирао 2006. године, а потом и 
докторирао на тему „Историја срп-
ског и хрватског правописа, са посеб-
ним освртом на српско писмо, озна-
чавање нагласка и двојни карактер 
рефлекса јата”. Од 2007. године на 
овој катедри држи предавања из лин-
гвистике, граматике, културе и исто-
рије српског језика.

– Овај факултет је позициониран 
као место са традицијом. Наша кате-
дра стара је 150 година и обухватала 
је у различитим периодима српски и 
хрватски језик. Ја ово место заиста 
доживљавам као своје, ту сам студи-
рао, затим годинама и волонтирао, а 
сада сам предавач и то обавезује. Та-
кође, имам велико поштовање и од-
говорност према људима који су ову 
катедру стварали и градили. Овде су 
уписана таква имена попут Иштвана 
Њомаркаија, академика и најуваже-
нијег живог мађарског слависте, за-
тим моји професори и бивше колеге, 
као што су професор Петар Милоше-
вић, који је крајем прошле школске 
године отишао у пензију, па затим 
професор Предраг Степановић, који 
се бавио дијалектима, посебно гово-
ром Срба у Мађарској, као и профе-
сор Димитрије Стефановић, који је 
био одличан педагог и управо преда-
вао оно што ја сада предајем, а то су 
граматика и лингвистика – каже др 
Александер Урком.

Наш саговорник истиче да осим 
њега, са студентима тренутно ради и 
Ивана Миљак, лекторка за српски је-
зик. Како нам је рекао, његова идеја 
је да се прати оно што је актуелно, да 
се на факултет позивају савремени 
писци и обогати књижевни фонд но-
вим издањима, која недостају.

Учионица на Одсеку за србистику 
опремљена је телевизором и лап-то-

пом, што је неопходно за са-
времену наставу, а др Урком 
каже да упркос недостатку 
средстава, стално ради на 
промоцији струке и српског 
смера. Међународна конфе-
ренција студената покрену-
та је пре пет година, а она је 
сада на средњоевропском 
простору битан догађај и 
сваке године окупи око сто 
студената словенских јези-
ка, као и мађарског и енгле-
ског.

– Што се гостовања и про-
грама на нашој катедри тиче, 
желимо да их буде што ви-
ше, као и да ми гостујемо. 
Недавно смо у сарадњи са 
Српским недељним новина-
ма овде угостили писца Ми-
омира Петровића који је 
представио свој нови роман 
и одржао занимљиву радио-
ницу креативног писања. Би-
ла нам је у гостима и Ивана 
Живанчевић Секеруш, декан 
Филозофског факултета из Новог Са-
да, која је одржала предавање.

На основним студијама Одсека за 
србистику закон дозвољава пет сту-
дената у свакој години, али је одзив 
обично нешто мањи. Постоје и они 
студенти који српски језик бирају као 
предмет „Б струке” или „минор”, и 
њих је на нашем факултету око педе-
сет. Сви студенти су мађарски држа-
вљани, а професор Урком каже да би 
требало привући и студенте из Срби-
је.

– Финансијска помоћ из матице 
добро би нам дошла, јер на Универ-
зитету не успевамо да добијемо 
средства за наше пројекте. Такође, 
имамо добар фонд књига, једном го-
дишње стиже донација из Народне 
библиотеке Србије, али нам недоста-
ју нова издања. За моје студенте ве-
ома је важно да одлазе у Србију бар 
једном или два пута годишње. Наше 
екскурзије финансирамо сами и сту-
денти се сами организују – каже др 
Урком.

Када смо га упитали за остала лич-
на интересовања, невезана за факул-
тет, наш саговорник нам је открио да 
је у гимназијским данима писао пе-
сме, бавио се музиком, а сада при-
према једну причу о периоду живота 
од 1995. до 2000. године. Детињство и 
рану младост је, пре доласка у Бу-
димпешту, провео у Панчеву. За срп-
ски каже да је то његов први језик, а 
да је мађарски учио тек много касни-
је, иако му је отац Мађар.

Недавно је објавио и савремени 
уџбеник намењен пословним људима 
који желе да уче српски – Business 
Serbian, што је потпуно ново у пону-
ди педагошке литературе за странце.

– Пошто сам педагог, приметио 
сам недостак једног оваквог уџбени-
ка. Мислим да ће он користити свим 
пословним људима који желе да са-
рађују са Србијом – каже наш дома-
ћин и додаје да уџбеник прати једно-
годишњи курс српског језика, а аудио 
материјал који је у вези са лекцијама, 
заинтересовани могу да преузму на 
сајту: http://businesserbian.com.

Добрила Боројевић

„Имамо велику жељу да јачамо везе са матицом, са 
српском мањином у Мађарској, као и са другим 

српским катедрама у Европи. Наравно да су везе са 
Србијом за нас од виталног значаја. Што се 
гостовања и програма на нашој катедри тиче, 

желимо да их буде што више”, каже за наш лист
др Александер Урком

ИСПУЊЕНА СТУДЕНТСКА ОЧЕКИВАЊА
Зорица Јегер, студенткиња друге године српског језика и књижевности, 

каже да су јој часови и вежбе помогли да напредује и побољша своје зна-
ње језика. Митар Кркељић и Душан Которчевић похађали су заједно Срп-
ску основну школу и гимназију „Никола Тесла”, и док Митар каже да же-
ли да оно што научи пренесе другима, Душан се спрема да знање језика 
употреби у туризму. Све троје се слажу у оцени да су студије испуниле 
њихова очекивања, да радо одлазе у Србију када то могу и да радо прате 
културне приредбе српске заједнице у Мађарској, које су и прилика да се 
сретну са „живим” српским језиком.

Професор Урком са својим студентима
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ОД ВИЛИЈАМА ШЕКСПИРА 
ДО ЈОАКИМА ВУЈИЋА (6)

У лазнице, за које је највећи број гледала-
ца плаћао 1 пени, нису биле једини извор 
прихода позоришта. Будући да је позо-

риште носило атрибут „краљевско” припадала 
му је и значајна финансијска подршка двора. И 
већина других позоришта је имала своје меце-
не – „Глумачке дружине добијале су матери-
јалну помоћ и моралну заштиту двора и лор-
дова, усвојивши њихова имена и одећу: ’Кing’s 
Men’, ’Аdmiral’s Мen’, ‘Lord Chember lain’s Мen’ 
то су биле главне дружине Шекспировог до-
ба…”

Изглед Глоуб театра можемо поредити са 
изгледом свих осталих енглеских позоришта 
тог времена, што се може закључити и на осно-
ву његове недавно реконструисане грађевине. 
Чињеница је да је ово једно од најпознатијих 
позоришта кроз читаву историју, али се мора 
рећи да је оно то постало пре свега захваљују-
ћи околности да се његово постојање везује за 
највећег драмског писца у историји позоришта 
а не због тога што о њему можемо говорити 
као о организационом достигнућу у оквиру 
позоришне праксе. Но, ипак се не може прене-
брећи чињеница да је Шекспирово драмско 
стваралаштво било у потпуности прилагођено 
како архитектури тог театра тако и начину ње-
гове организације и дневном извођењу пред-
става на позорници без сценографије.

Драмска извођења овог позоришта почива-
ла су на тексту који је морао премостити све 
сценске условности – „Леди Магбет која хода 
позорницом са упаљеном свећом по дану го-
вори нам много више о мраку и ужасима ноћи 
неголи најбољи штимунг врсног дизајнера све-
тла.” Исто тако, глумачка интерпретација 
драмских текстова у овом позоришту морала 
је бити прилагођена публикуму од неколико 
хиљада гледалаца. Шекспир то кроз Хамлето-
ве речи поручује глумцима – „Говорите тај 
текст, молим вас, као што сам га ја вама изго-
ворио – да просто, клизи са језика. Јер ако бу-
дете извикивали као што то чине многи наши 
глумци, онда бих ја своје стихове исто тако ле-
по могао дати градском телалу да их он изви-
кује. А немојте ни много тестерисати ваздух 
рукама – овако – већ све радите меким гесто-
вима; јер у самој бујици, бури и, тако да кажем 
– вихору страсти, морате постићи уздржаност 
која ће ту емоцију да оплемени.” Дакле, све 
оно што је требало дочарати на сцени овог 
елизабетанског позоришта морало је бити по-
стигнуто изговарањем драмског текста. Осим 
што су поклањали пажњу усавршавању свог 
гласа и дикције, од глумаца енглеских позори-
шта оног доба се очекивало да знају да играју, 
свирају и певају, као и да се одлично служе 
оружјем. Тврди се да је глумачко познавање 
витешких вештина понекад превазилазило и 
знање самих ритера. (…)

Проф. др Драган Никодијевић
театролог

Више вреди војска магараца коју предводи 
лав, него војска лавова коју предводи магарац.

Наполеон


Мислим да телевизија веома образује. Kад 
год неко укључи ТВ, ја одем у другу собу и чи-
там добру књигу.

Гручо Маркс

ТЕАТАРТЕАТАР
Нова премијера Српског позоришта у Мађарској

Прича о људима неспремним да препознају љубав
Живимо ли у хладном и отуђеном свету 

данашњице, у којем недостаје љубави, разумевања 
и саосећања, или ни сами нисмо свесни колико смо 
изгубили способност да љубав примимо, мењамо 
себе и не чинимо зло другима? Одговоре на ова 

питања покушали су да пронађу чланови глумачког 
ансамбла Српског позоришта у Мађарској, у 

представи „Гад” аутора Беле Пинтера

К омад који је премијерно изве-
ден 31. октобра, на сцени СПМ-а 
при Српском културном центру 

у будимпештанској Нађмезе улици, 
набијен енергијом и емоцијама, био је 
тежак и одговоран глумачки задатак 
за Марицу Мандић, Зорицу Јурковић, 
Катарину Павловић-Бачи, Катицу Шо-
кац, Бранимира Ђорђева, Тибора Ем-
бера и Тому Принца. Требало је да 
одгонетну ликове од којих бисмо сви 
најрадије побегли, али који ипак по-
стоје и ту су око нас. Тај захтеван за-
датак поставили су себи и својим ко-
легама Милан Рус и Јосип Маториц, 
који се појављују као глумци, али као 
ауторски тандем потписују и режију, 
музику и превод на српски језик.

– Добили смо посебну дозволу од 
аутора Беле Пинтера за извођење на 
српском језику. Пошто се ради о заи-
ста тешком драмском тексту, радили 
смо студије ликова и напорно вежба-
ли током лета. Сада имамо неколико 
извођења на сцени нашег позоришта 
у Будимпешти, а затим 9. новембра 
гостујемо у Десци. Ова представа 
отвара многа важна питања друштва 
и цивилизације у којој живимо, пита-
ња емпатије, нашег односа према љу-
дима који су другачији од нас, до то-
га како се заиста осећа онај који је 

мање вољен: да ли је за то крив он 
сам или су га околности учиниле та-
квим да тешко може да прими љу-
бав? – каже за наше новине директор 
Српског позоришта у Мађарској Ми-
лан Рус, који у представи тумачи лик 
пензионера, чика Паје.

Зорица Јурковић гради лик Ружи-
це, питајући се и сама постаје ли се 
заиста гад рођењем, или те таквим 
учине околности у којима одрасташ.

– Ово је представа о тешким жи-
вотним ситуацијама, табуима, суро-
востима живота, бескрупулозној бор-
би да будеш прихваћен и недостатку 
љубави, због које си спреман да жр-
твујеш све и одрекнеш се драгих љу-
ди – објашњава Зорица и каже да јој 
није било лако да гради лик толико 
другачији од ње саме. Она ипак успе-
ва да својој Ружици удахне људскост, 
па и неку врсту шарма, када публику 
насмеје својим шеретским преводима 
српског дијалога на енглески језик.

И док нас већина ликова у овој 
представи наводи да их осуђујемо и 
дистанцирамо се од њих, плени суп-
тилна мирноћа Марице Мандић, чија 
Ирина, показује способност да трпи и 
пређе преко свега што јој други чине.

– Ја сам се екипи прикључила када 
су пробе већ биле одмакле, па су ми 

колеге веома много помагале да гра-
дим лик у који сам заправо „ускочи-
ла” – открива Марица, која се након 
дуже паузе вратила позоришту и то с 
потпуним успехом.

Бранимир Ђорђев, који тумачи лик 
Ирининог супруга Боре, на пробе и 
премијеру долази из Сегедина, где 
иначе живи и ради.

– Иринин супруг Бора је типичан 
продукт овог друштва, сумњиви пре-

дузетник који је спреман на свакакве 
малверзације, које су могуће чак и у 
култури. Преваре чини и у својој по-
родици, јер он емотивно повређује 
жену, а онда убија бившу пасторку 
Ружицу. Ово је нешто потпуно су-
протно мом карактеру и са режисе-
ром сам морао да разрадим ситуаци-
је да бих формирао лик – прича нам 
Бранимир.

Глумица Катица Шокац веома 
спретно успева да уђе у лик ромске 
девојке Аните, која је непредвидивог 
понашања и која, као и Ружица, бива 
усвојена као одрасла девојка.

За Катарину Бачи је ова представа 
свакако била несвакидашње иску-
ство, јер се појављује, и то врло успе-
шно, у двостуркој улози: као хендике-
пирана Емица и сурова васпитачица, 
док је Тибор Ембер као Емицин муж 
најрационалнији лик у читавој причи. 
Томо Принц самим изласком на сцену, 
са добрим костимом и карактери-
стичним гласом успева да заинтриги-
ра публику као „председник жирија”.

Након премијере, наредни термини 
извођања представе су 7. и 8. новем-
бар од 19 часова у Српском позоришту 
у Будимпешти, а гостовање у Десци 
заказано је за 9. новембар у 17 сати.

Добрила Боројевић

ВИШЕ НАЧИНА 
КОМУНИКАЦИЈЕ

Представу коју глумци изводе 
на српском језику, прати и титл на 
мађарском, што омогућава добру 
комуникацију са оним делом пу-
блике који не говори српски језик. 
Јосип Маториц објашњава да је 
посебна пажња поклоњена музи-
ци, покретима и песмама, чији су 
текстови по одобрењу аутора пре-
рађени, на чему су Милан Рус и он 
заједнички радили.
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8. новембра 1805. – Смедеревски диздар 
Мухарем Гуша Бошњак предао је кључеве гра-
да вођи Првог српског устанка Kарађорђу. Тим 
чином Смедерево се уврстило међу прве срп-
ске вароши које је Kарађорђе ослободио од 
Турака.

8. новембра 1900. – Рођен је српски компо-
зитор, диригент, музички педагог и критичар 
Михаило Вукдраговић, про-
фесор и ректор Музичке ака-
демије у Београду, члан Срп-
ске академије наука и умет-
ности (симфонијска поема 
„Пут у победу”, кантате „Ср-
бија”, „Светли гробови”, „Вези-
ља слободе”, соло песме, гу-
дачки квартети, филмска и 
сценска музика).

8. новембра 1917. – Умро 
је српски писац Милутин Бо-
јић, аутор поеме „Плава гроб-
ница” посвећене масовном 
сахрањивању српских војни-
ка у море, после повлачења 
преко Албаније у Првом свет-
ском рату. Сахрањен је на со-
лунском гробљу Зејтинлик. 
Написао је четири књиге пе-
сама и више драма, укључујући „Kраљеву је-
сен” и „Урошеву женидбу”.

9. новембра 1835. – Рођен је Даворин Јенко, 
један од најзначајнијих композитора романти-
чара у словеначкој и српској музици. Аутор је 
српске химне „Боже правде” и словеначке „На-
преј, застава славе”.

9. новембра 1993. – У муслиманско-хрват-
ским сукобима у босанском рату Хрвати су 
срушили Стари мост на реци Неретви у Моста-
ру, симбол града саграђен у време Отоманског 
царства у 16. веку.

10. новембра 1444. – У бици код Варне у 
Бугарској снаге турског султана Мурата III по-
бедиле су пољско-угарску војску краља Вла-
дислава III Јагјеловича и ердељског војводе Ја-
ноша Хуњадија, у српским народним песмама 
познатог као Сибињанин Јанко.

10. новембра 1991. – У Вуковару су почеле 
уличне борбе између припадника Југословен-
ске народне армије и хрватских полицијских 
снага. Јединице ЈНА освојиле су Вуковар 18. но-
вембра.

11. новембра 1331. – Умро 
је српски краљ Стефан Де-
чански Немањић, син краља 
Милутина. Током владавине 
од 1322. осигурао је Србији 
премоћ на Балкану победив-
ши Бугаре у бици код Велбу-
жда 1330. С престола га је 
збацио син Душан 1331. и др-
жао у заточеништву у Звеча-
ну, где је умро под неразја-
шњеним околностима. Поди-
гао је манастир Дечане, а ње-
гова Дечанска хрисовуља 
драгоцен је документ са по-
писом села и становника де-
чанског властелинства.

11. новембра 1405. – Умр-
ла је српска кнегиња Милица, 
жена кнеза Лазара Хребеља-

новића. После Косовске битке 1389. склопила је 
мир с Турцима и управљала Србијом у име ма-
лолетног сина Стефана. Касније се замонаши-
ла и подигла манастир Љубостиња, где је са-
храњена као монахиња Евгенија.

12. новембра 1859. – Рођен је српски ар-
хитекта Андра Стевановић, члан Српске кра-
љевске академије, професор Велике школе и 
Београдског универзитета. Пројектовао је ви-
ше значајних грађевина, међу којима зграде 
Народног музеја и Академије наука у Бео-
граду.

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. 06 1 331 5345

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

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. 06 1 322 9838

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

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. 06 1 269 0100

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

Српске недељне новине
Тел. 06 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: nedeljnenovine@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. 06 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. 06 1  782 1639

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

Радио програм на српском језику МТВА
Тел. 06 72 518 330

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. 06 1 269 0633

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. 06 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. 06 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. 06 1 788 0605, 06 30 989 6139
Имејл: otaczoran@hotmail.com

Веб: www.hramsvgeorgijabudimpesta.rs

Српско позориште у Мађарској
Тел. 06 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. 06 1 351 6550

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

Српска основна школа у Батањи
Тел. 06 68 456 006

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

Српска основна школа у Десци
Тел. 06 70 233 3821

Српска основна школа у Ловри
Тел. 06 24 482 583

Радио Јужни ветар, FM 98.0 и 91.6
Тел. 06 20 499 5014

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

Милутин БојићМилутин Бојић

Цинцари – народ који ишчезава (19)

Своју шансу видели у ослобађању других народа
О д почетка свог битисања на Бал-

кану, Цинцари су најчешће улу-
до гинули и остајали упамћени 

као грчки, српски, македонски, албан-
ски или румунски револуционари. Није 
далеко од истине тврдња да су у осло-
бађању ових народа видели шансу за 
стварање сопствене аутономије.

Цинцари су на територији Србије 
уживали сва грађанска права и увек 
били равноправни у учешћу у власти 
или било којој државној институцији. 
Управо због тога изгледа да нису осе-
ћали потребу да се касније залажу за 
било какву аутономију. Истина, то-
ком два века присутне самосвести да 
су засебна етничка целина, Цинцари 
су на територији Србије тражили и 
врло често успевали да издејствују 
школе на матерњем језику, богослу-
жбу у црквама на цинцарском (Зе-
мун, Београд, Kарловац, Нови Сад), 
привилегије којима се не могу баш 
похвалити у другим балканским др-
жавама.

Током учесталих и дугих ратова на 
Балкану, увек су се приклањали јед-
ној од завађених страна, јер им ни-
шта друго и није преостајало. Непо-
битно је утврђено да су се увек при-
кључивали покрету који је тежио 
ослобађању од било каквог ропства. 
У Балканским ратовима су се као 
припадници непријатељских војски 
крвнички сатирали и од тада датира 
њихова дефинитивна подвојеност. 
После тих ратова, а посебно после 

Првог светског рата, Цинцари су, го-
тово до данас, остали непоправљиви 
заступници интереса државе на чијој 
су страни ратовали.

Изузетак од тог правила су можда 
Цинцари који данас живе у Македо-
нији, који су троструко опредељени. 
Иако сви имају македонско држа-

вљанство, иако се готово сви изја-
шњавају као Македонци, неки су на-
клоњени Грцима, други навијају за 
Србе, а трећи су „асли бугарофили”. 
Наравно, опредељују се тако на осно-
ву породичног васпитања, због род-
бине која је „на оној страни” или „из 
ината”.

У историји македонских Цинцара 
забележена су два покушаја ствара-
ња засебне државе (1905. и 1917. годи-
не о чему је већ било речи), међутим 
и иницијативе из 1941. и 1946. године 
не треба занемаривати, без обзира на 
то што су биле неуспешне. Прва је би-
ла плод фашистичко-врховистичке 

пропаганде, а пропала је јер 
је темељена на погрешној 
процени. Ванчо Михајлов је 
неким виђенијим Цинцарима 
у Скопљу и Штипу нудио ау-
тономију „после победе”, 
али су га у том науму преду-
хитрили догађаји и пре свега 
поновно, правилно сврстава-
ње Цинцара.

Друга, иницијатива кому-
ниста нотирана је одмах иза 
ослобођења, односно после 
завршетка Другог светског 
рата, 1946. године. У Ђевђели-
ји је одржана Kонференција 
Цинцара, са нескривеном на-
мером да се усвоји платфор-
ма за организованије траже-
ње аутономије. Нажалост, та-
дашња власт је тај скуп иско-

ристила за агитацију у комунистичкој 
изборној кампањи, и то веома успе-
шно, а Цинцарима је за утеху остао 
проглас у коме се спомињала и „ауто-
номија”. Од тада се Цинцарима у бив-
шој Југославији губи сваки – политич-
ки и не само политички траг. (…)

Р. П.

Цинцари су заједно са македонским 
револуционарима организовали почетком овога 
века чувени Kрушевски устанак. У тој историјској 
буни почетком августа 1903. године, која је дала и 
прву слободну Kрушевску Републику на Балкану, 

учествовало је неколико хиљада Цинцара
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Одмичу грађевински радови у средишту Барање

Нова црква очекује вернике 
половином фебруара

У Печују се ужурбано ради на финализацији 
изградње новог српског православног храма и 
оснивању црквено-уметничке збирке у оквиру 

пројекта „Драгоцености Печуја”

К омпанија „Бранау”, на челу са 
директором Јаношем Шмитом, 
настоји да поштује договорене 

рокове, упркос томе што постоји из-
весно кашњење. Извођачи тврде да 
ће сви послови бити урађени, како је 
договорено, до 15. фебруара.

Крајем октобра у Печују је бора-
вио протојереј-ставрофор Војислав 
Галић, архијерејски заменик у Будим-
ској епархији, који је обишао радове 
у комплексу црквене општине, у Ули-
ци Зринског број 15. Он је присуство-
вао састанку са менаџментом пројек-
та и са директором Шмитом разгова-
рао и о додатним радовима. Посао 
који је у току контролише Пал Гетин-

гер, главни архитекта, који је у стал-
ном контакту са извођачима. Он сво-
јим саветима и предлозима помаже 
да се послови што пре приведу крају 
на најбољи начин.

Ускоро ће бити урађено и унутра-
шње поплочавање просторије која је 
предвиђена за црквено-уметничку 
збирку, а затим ће уследити поста-
вљање музејске грађе која ће следе-
ће године бити представљена печуј-
ској, али и широј јавности. Срби у Пе-
чују прижељкују што скорије оконча-
ње радова са жељом да, уколико је 
то могуће, Божић прославе у новом 
српском православном храму.

П. М. 

Прославе Свете Петке у Мајшу и Илочцу

Обнова мајшанске цркве последња акција Српске самоуправе
К ао и претходних година, на Све-

ту Петку је у Мајшу и овога пу-
та било свечано. Црква је била 

готово тесна за све српске православ-
не вернике који су дошли 26. октобра 
на празновање патрона светиње. По-
водом Петковаче, свету архијерејску 
литургију служио је епископ будим-

ски Лукијан, уз саслужење свештен-
ства.

Након поздравних речи јереја Ми-
лана Ерића, пароха печујског и адми-
нистратора мајшанске парохије, вла-
дика Лукијан је одржао свечану 
славску беседу. Према његовим речи-
ма, Света Петка је одувек била узор, 
чувар и показатељ вере. Владика Лу-
кијан је указао и на штету коју нано-
си егоизам, али је нагласио да се он 
може савладати. Изразио је и задо-
вољство што су и ове године у свети-

њу која је посвећена Преподобној 
матери Параскеви, у великом броју 
пристигли и Срби из Хрватске, чији 
корени потичу из Мајша и околних 
насеља.

Управо један од њих, Вељко Бер-
тић који данас живи у Новом Саду, 
био је кум овогодишње славе. Њего-
ви преци пореклом су из Мајша, где 
су рођени његов деда и отац. Госпо-
дин Бертић је светињи, поводом про-
славе храмовне славе, даривао нови, 
веома леп просфорник, који је у 

оквиру свете архијерејске литургије 
осветио епископ Лукијан.

Уследила је литија, а затим је пред 
светим храмом уприличено резање 
славског колача и благосиљање ко-
љива. Вељко Бертић је кумство за 
следећу годину предао Милану Ан-
дрејевићу и његовој супрузи Десанки 

из Каранца у Хрватској. Отац Милана 
Андрејевића био је родом из Мајша, 
а мајка из Титоша. Оптација их је, ме-
ђутим, одвела у друге крајеве. Иако 
су се настанили на територији дана-
шње Хрватске, љубав према огњишту 
опстала је, а ту љубав су наследили и 
потомци. Празновање Свете Петке 
настављено је уз заједничко фото-
графисање и славски ручак.

Сви верници који су присуствовали 
прослави храмовне славе српске цр-
кве у Мајшу, имали су прилику да се 
увере да је торањ српске православне 
цркве обновљен и окречен. Како нас је 
информисао Норберт Бугарски, стара-

тељ ове светиње, један од последњих 
задатака српске самоуправе, која је 
након октобарских народносних избо-
ра престала да функционише, био је 
да се торањ цркве обнови. У ту сврху 
су, према речима нашег саговорника, 
утрошена значајна средства, а уређе-
на је и црквена порта.

На питање да ли ће у Мајшу бити 
формирана нека цивилна организа-
ција уместо досадашње самоуправе, 
за сада ни Норберт Бугарски нема 
прави одговор. Међутим, он потврђу-
је да ће локални Срби, без обзира на 
то, и даље водити бригу о цркви у 
Мајшу.

Света Петка је празнована и у 
Илочцу, у који је из Мајша кренуло 
петнаестак Срба. Вечерње, којем је 
присуствовао и начелник села Јожеф 
Јухош, служили су јереј Милан Ерић, 
администратор парохије у Илочцу и 
ђакон Андраш Штријк. Отац Ерић је 
одржао и пригодну беседу, а потом 
је обавио и резање славског колача и 
благосиљање кољива. Кумовала је 
Андријана Ерић. На крају прославе, 
начелник села Јожеф Јухош је обећао 
да ће ово место и убудуће чувати 
српску православну цркву, посвећену 
Преподобној матери Параскеви.

Предраг Мандић

У Мајшу је уочи храмовне славе обновљен црквени 
торањ и уређена порта, што је био последњи 

задатак сада већ угашене Српске самоуправе. Света 
Петка свечано је прослављена и Илочцу, чији је 
начелник Јожеф Јухош обећао подршку села

у одржавању цркве

Илочац

Мајш
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Наркоманија све присутнија око нас

Кобне последице неинформисаности младих
Д о оваквих података дошло се 

током истраживања, које је 
спровела Специјална болница за 

болести зависности „Вита” током ок-
тобра 2014. године у Новом Саду на 
случајном узорку од 400 младих, 
старости од 15 до 30 година. Истовре-
мено, чак 45 одсто младих зна где 
или од кога може да се набави дрога, 
док је њих 16 одсто имало искуство 
са неким наркотиком, наведено је у 
саопштењу Агенције за друштвено 
одговорно пословање (ЦСР).

Млади су, нажалост, и даље по 
овом питању недовољно припремље-
ни, на шта упућују подаци да чак 71 

одсто њих дели дроге на лаке и те-
шке, док њих 39 одсто има погрешну 
идеју да је дрогу могуће узимати 
контролисано и у посебним прилика-
ма без штетних последица.

Иако млади у значајном проценту 
(63 одсто) наркоманију доживљавају 
као излечиву болест, у већини случа-
јева имају нереална очекивања по пи-
тању начина решавања проблема, ве-
рујући (њих 54 одсто) да је за излече-

ње довољна „само чврста во-
ља појединца”, без стручне 
помоћи.

Број младих који у свом 
непосредном окружењу има-
ју неког ко користи дрогу се 
с годинама повећава (65 од-
сто, насупрот 57 одсто или 61 
одсто 2012. и 2010. године), 
показују резултати компара-
тивне анализе на основу ис-
траживања које је по истој 
методологији и на исту тему 
радила болница Вита 2010. и 
2012. године.

Такође, присуство ди-
ректне понуде младих дро-
гом и даље је високо и изно-
си 52 одсто, што је у претходном пе-
риоду варирало од 49 до 57 одсто. На 
истом нивоу као и 2012. године (45 
одсто), а на нешто нижем нивоу у од-
носу на 2010. (54 одсто) млади знају 
где или од кога могу да набаве дрогу.

С друге стране, одређене заблуде, 
попут неоправдане поделе на „лаке” 
и „тешке” дроге присутне су у вели-
кој мери, код чак 71 одсто младих (а 
у претходним годинама 60 – 64 од-
сто), али и идеја да се дрога може 
узи мати контролисано без већих 
штетних последица, коју подржава 

39 одсто младих (35 одсто у про-
шлим истраживањима).

Од значајних разлика забележен је 
и раст нереалног очекивања о томе 
како се проблем наркоманије решава, 
где чак 54 одсто младих сматра да је 
за излечење довољна само чврста во-
ља без стручне помоћи.

Овакав став је у претходним ис-
траживањима подржавало 42 одсто 
младих, наведено је у саопштењу 
Агенције за друштвено одговорно по-
словање.

СНН

Две трећине младих у нашем региону познаје 
неког ко конзумира наркотике, а више од 
половине је било понуђено неком од дрога

П остојале су разне верзије исте 
приче, али почетак је био ис-
ти. Била је касна јесен, када је 

град посетио непознат човек. Нико 
није знао одакле долази, како се зо-
ве и зашто је посетио баш њихов 
градић.

Киша је те вечери лила као из ка-
бла и непознати човек се упутио ка 
крчми, тражећи склониште од пљу-
ска.

„Немам новца, само 
сам у пролазу. Тражим 
место где могу да се 
сместим само док не 
прође киша”, рече чо-
век. „Жао ми је госпо-
дине такве госте овде 
не служимо; уосталом 
да сам на вашем месту 
не бих се ни минут за-
држао у овом прокле-
том граду!”

Како прича иде даље 
нико не може са сигур-
ношћу да тврди, али те 
вечери град је стварно 
постао проклет. Сутра-
дан су сви мештани чули 
причу да се необични цр-
вени круг појавио око 
њиховог малог града.

„Нико никад неће на-
пустити овај град”, гла-
сила је клетва. Многи су 
веровали да је то чиста 
будалаштина, али се ни-
ко није усуђивао да пре-
ђе црвену црту. И тако 
два века. Кажу стари љу-

ди да је било неких хра-
брих људи који су поку-
шавали да изађу, али се 
никада нису враћали. 
Временом је црта посто-
јала све дебља, а град је 
наставио да живи и оп-
стаје, увек постављајући 
питање: шта је са друге 
стране?

Звала се Сара и била 
је девојчица дуге ковр-
џаве косе и крупних сме-
ђих очију. Имала је такав 
поглед да вам се чинило 
да може да завири и у 
најудаљенији кутак ваше 
душе. Њена кућа се на-
лазила на самом крају 
града недалеко од црве-
не црте. Једног дана је 
остала сасвим сама и 
одлучила да изађе напо-
ље. Мама јој није никад 
дозвољавала да се игра 
испред куће, плашећи се 
да би могла да пређе цр-
ту и тиме је заувек изгу-
би.

Сара није видела ништа лоше у то-
ме да изађе у двориште и игра се. Уо-
сталом, мама не мора да сазна. Не-
што јој није дало мира, ваљда људска 
радозналост. Оставила је своју лутку 
саму да седи и кренула на другу 
страну, право преко црвене црте. Са-
ра је стајала испред црте и посматра-
ла је. Није јој било јасно зашто одра-
сли праве буку око тога; то је само 
обична црвена црта. Погледала је ле-
во, па десно, никога није било. Полако 
се приближила, њена ножица је била 
већ на црти.

„То је то, прелазим!”, помислила је. 
Удахнула је дубоко и затворила очи. 
Чекала је неколико тренутака и онда 
отворила прво једно, па друго око. 
Ништа! Ништа се није десило. Сара је 
стајала на другој страни и посматра-
ла своје двориште. Зашто се није ни-
шта десило? Истина је да клетву 
стварамо ми сами.

Граница никад није ни постојала. 
Свако од нас у себи носи ту црвену 
црту и плаши се да је пређе. Нешто 
нас спречава да се боримо и идемо 
даље. Како старимо наша храброст 
да ризикујемо се смањује, а црта 
подебљава. А шта је са онима који 
су прешли? Е, они се никада нису 
вратили на старо. Уосталом, шта нас 
спречава да пробамо нешто ново? 
Страх да ћемо погрешити. Не по-
стоји грешка, као ни граница; мо-
жда можемо нешто да изгубимо 
ако пробамо, али наши видици се 
прошире. На крају, границе никада 
нису физичке, већ се увек крију у 
нама.

Александра Живановић,
ученица Српске гимназије

„Никола Тесла” у Будимпешти

Ученичка прича

Град иза црвене границе
Легенда каже да у једној далекој држави на северу 
постоји један мали град, на којег је пре два века 

бачена клетва. Сви становници овог града добро су 
познавали ову клетву, која их је пратила 

неприметно лебдећи у ваздуху
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III ФОЛК ФЕСТИВАЛ У КАЛАЗУ
8. новембра 2014. (субота) од 18.00 ч.

Културни центар „Карољ Кош”
Сентандрејски пут бр. 9

Учествују културно-уметничка друштва: „Живојин Жико 
Мандић” (Кнежеви Виногради, Хрватска), „Пронија” 

(Прњавор, БиХ), „Анђели” (Јелашница, Србија), 
„Дервента” (Дервента, БиХ), „Рузмарин” (Чобанац, 

Мађарска) и „Табан” (Будимпешта, Мађарска)
Организатори: Српска самоуправа Пештанске жупаније, 

Српска самоуправа у Калазу, КУД „Табан”
Програм су помогли: Самоуправа града Калаза, 

Културни и документациони центар Срба у Мађарској

ДОБРОТВОРНИ КОНЦЕРТ ГОДИНЕ 
У ПЕЧУЈУ

16. новембра 2014. (недеља) од 18.00 ч.
Центар „Кодаљ”

У циљу прикупљања материјалних средстава за из-
градњу српског православног храма и адаптацију цркве-
но-уметничке збирке у Печују, Радио-телевизија Војводи-
не, Печујско-барањско српско удружење и Печујска срп-
ска православна црквена општина срдачно вас позивају 
на добротворни концерт.

Наступају вокални солисти:
Вера Матовић

Радиша Урошевић
Драган Којић Кеба

Певаче ће пратити Велики народни оркестар
Радио-телевизије Војводине под управом Миће Јанковића

Цена улазнице: 3000 форинти
ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА:

–  Жолнаијева културна четврт – Zsolnay Kulturális 
Negyed, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37 (на три инфо-пунк-
та: Zsolnay Vendégház, Látogatóközpont, Északi 
Infopont)

–  Центар „Кодаљ” – Kodály Központ, Pécs, Breuer Marcell 
sétány 4.

–  Центар за посетиоце Cella Septichora – Cella Septichora 
Látogatóközpont, Pécs, Szent István tér

–  Кућа уметности и књижевности – Művészetek és 
Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi István tér 7-8.

–  Partyzoo Jegyiroda 7621, Pécs, Ferencesek utca 26.
–  Tourinform Pécs, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
–  Filharmónia Dél-Dunántúli Kht., 7621 Pécs, Király utca 18.
–  Líra Könyvesbolt Pécs Fórum, 7621 Pécs, Jókai u. 25.
–  Media Markt Pécs, 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. – 

Árkád и остала продајна места која су у вези са: 
http://www.jegymester.hu/hun/Show/jegyirodak/

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

Телефон: +36 30 273 3399Телефон: +36 30 273 3399

Српско позориште у Мађарској срдачно вас позива
на своју нову представу

Бела Пинтер:

„ГАД”
(Szutyok)

31. октобра, 1, 7. и 8. новембра 2014. од 19 ч.
Српски културни центар – сцена Српског позоришта

(1065 Budapest, VI Nagymező u. 49)
Играју:

Ирина – жена без детета, Марица Мандић
Бора – Иринин животни сапутник, Бранимир Ђорђев

Ружица – државно сироче, Зорица Јурковић
Анита – државно сироче, Катица Шокац

Чика Аксентија – пензионер из Цевоња, Јосо Маториц
Чика Паја – пензионер из Цевоња, Милан Рус

Бећко – калауз-кондуктер Тибор Ембер
Емица – супруга Бећкова, Катарина Павловић-Бачи

Професор – Јосо Маториц
Васпитачица – Катарина Павловић-Бачи

Јосо Гучић – Тома Принц
Сержо – Тибор Ембер

Полицајац – Тома Принц
Музика, превод и режија:

Милан Рус и Јосо Маториц
„Онај, кога помање воле, никада неће сазнати зашто га 
воле м́ање од осталих .́ Окривљује због тога неправду 
света и недостатак сензибилности код људи, иако је 

прави узрок неразвијеност његове сопствене емотивне 
интелигенције и због себичности и једноумља га обилазе 

људи. Боме – боме га обилазе и нерадо започињу 
разговор са њим. Невољен бити је паклено и мучно. 

Поглед му се заоштри, зубима шкргуће, стеже песнице… 
Тада је најопаснији. Он, који је мање вољен.”

Цена улазнице: 1000 фт
Све информације:

Евица Шишковић, уметнички секретар позоришта
Тел: 06 30 273 3399


Гостовање у Десци: 9. новембра 2014. у 17.00

у Сеоском дому
Представе су титловане на мађарски језик

ОСВЕЋЕЊЕ СПОМЕНИКА У БУДИМУ
8. новембра 2014. (субота) у 13.00 ч.

Поводом 65 година од рушења српске Саборне цркве
Светог Димитрија у Будиму, Самоуправа Срба у 
Мађарској позива вас да присуствујете освећењу 
споменика подигнутог на Тргу Дебрентеи, у првом 

кварту Будимпеште, у знак сећања на тај тужни догађај.

Истога дана од 10 часова, у српском Храму Светог 
Георгија у Будимпешти, овим поводом биће служена 

Света архијерејска литургија.

Oбележавањe 150. годишњице

ПРЕСЕЉЕЊА МАТИЦЕ СРПСКЕ
ИЗ ПЕШТЕ У НОВИ САД
Будимпешта, 11-12. новембар 2014.

11. новембар (уторак)
17:00 Промоција књиге академика Василија Крестића 

„Срби у Угарској 1790–1918” (Седиште самоуправе Срба у 
Мађарској, ул. Микше Фалка 3)

12. новембар (среда)
12:00 Свечани скуп са пригодним програмом у којем 

наступају Војвођански мешовити хор, уметници Српског 
позоришта у Мађарској и ђаци Српске школе „Никола Те-
сла” у Будимпешти

13:30 Отварање изложбе о Матици српској (Свечана 
сала скупштине града Будимпеште, ул. Ваци 62-64)

14:45 Полагање венаца на заједничку гробницу зна-
менитих Срба из Будима и Пеште, међу њима и оснива-
ча и председника Матице (Фаркашретско гробље у Бу-
диму)

Организатори:
Српски институт, Српска самоуправа у Будимпешти, 

Матица српска, Српски културни клуб

АФОРИЗМИ
• Како је то демократија победила, кад се народ 

осећа пораженим?!
• Нема ту теорије завере, све је већ у пракси ви-

ђено!
• Лопови глобално – донатори локално.
• Наша предузећа су мртви капитали. А радници 

– полумртви.
• Приватизација је далеко одмакла. Отуђила се, 

такорећи.
• Угрожена је стабилност земље: све будале су 

на нашој страни света!
• Боље је било кад нисмо имали ништа него сада 

кад нам је свега доста.
• Ово је слободна земља… Засад – на условној 

слободи.
• Српски је богат језик, иако добар део свога бо-

гатства скрива под другим називима.
• У 16. веку Турци су Београд звали Брег за раз-

мишљање. Ех, пусто турско!
• Међународно право је накриво насађено.
• Кога нема, тај је пореклом са Косова.
• Ко другоме јаму копа, пише му и оптужбу за 

геноцид.
• Код нас има много толеранције, зато је тешко 

подносимо.
• Постоје измишљене нације, чији националисти 

нису измишљени.
• Дозвољено је волети своју земљу, али не на па-

триотски начин.
• Песимисти владају, оптимисти су опозиција, а 

реалисти умиру од глади.
• Европа је стање ума. И даље – забрињавајуће.
• Нема престижних награда без престижног ло-

бирања.
• Једва састављамо крај части с крајем поштења.
• Победу против фашизма неки славе као побе-

ду над самим собом.
• Млади Срби се одлично споразумевају са 300 

речи: сто српских, сто енглеских, сто шатровач-
ких.

Анђелко Ердељанин
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И зненада, без икаквих знакова 
теже болести, Мирјана Мер-
њеи (рођена Косталић), пре-

минула је 26. октобра 2014. године у 
свом стану у Стоном Београду (Се-
кешфехервару), где је провела вели-
ки део свога живота.

Мирјана Косталић је светлост да-
на угледала као четврто дете у срп-
ској православној породици 18. маја 
1943. у Сантову. Отац Мирко био је 
уважени председник црквене оп-
штине и пекар, а мајка Љубица (рођ. 
Рокуш), помагала је свом мужу и во-
дила дућан. Мирјана Косталић је да-
не безбрижног детињства провела у 
родном месту, са сестрама Стојан-
ком, Ђурђевком и Споменком, као и 
са млађим братом Браниславом.

После завршетка Државне ју-
жнословенске основне школе у 
Сантову, уписала се у Српскохр-
ватску гимназију у Будимпешти. 
Након успешно положене матуре 
1961. године, завршила је стручну 
школу за медицинске сестре у Ча-
квару.

Мирјана Косталић се потом запо-
слила у болници која данас носи 
име Светог Ђорђа у Стоном Београ-
ду. Овде је упознала и свог будућег 
мужа Миклоша Мерњеија. Године 
1968. подарила је живот кћерки 
Мирјани. У болници је радила све до 
одласка у пензију 1998. године. Била 
је веома уважена и цењена на свом 
радном месту где је провела скоро 
четири деценије.

Као члан мале српске заједнице у 
Стоном Београду, од оснивања ме-
сне Српске самоуправе активно је 
учествовала на свим манифестаци-
јама и на приредбама. Редовно је 
посећивала српско-православни 
храм који је посвећен Рођењу Све-
тог Јована Претече.

Сви који су је познавали говорили 
су о њој као о особи која поседује 
несвакидашњу енергију. Осмех је 
био препознатљиви и неизоставни 
део њене личности.

Сахрана ће бити обављена 7. но-
вембра (петак) у 12 часова, на гро-
бљу „Чутора” у Секешфехервару.

Нека јој је вечна слава и хвала!

Драгомир Дујмов

Мирјана Косталић-Мерњеи (1943–2014)

Четрдесетак путника 
боравило је у 

некадашњој Моравској, 
земљи кнеза Растислава, 
где су пре 1150 година 

солунска браћа Ћирило и 
Методије, на позив 
словенског кнеза, 
започели ширење 

источног хришћанства

П утовање је по девети пут орга-
низовала Српска самоуправа у 
Будимпешти, а циљ овог ше-

стодневног путешествија био је да 
путници упознају западнословенске 
културе и открију њихове везе са 
српском културом, као и да посете 
стратишта и гробље где су српски за-
робљеници током Првог светског ра-
та страдали и сахрањени.

Поклоници су се најпре зауставили 
у Великом Међеру, словачком градићу 
на обали Дунава. Тамо се налази једно 
од недавно отркивених стратишта из 
Првог светског рата, у којем је страда-
ло више од 5000 Срба. Посредством 
Станета Рибића, председника Удруже-
ња Срба у Словачкој, група Срба из 
Мађарске је посетила место тадашњег 
логора, у који су српски војници били 
интернирани. Овде се и данас налазе 
масовне гробнице, у које је сахрањи-
вано по 60 до 70 српских страдалника.

Клањајући се сенима мученика и 
полагањем венца код спомен-обе-
лежја, путници су се на симболичан 
начин опростили од својих страдалих 
сународника и наставили ка Брати-
слави. У словачкој престоници су по-
сетили библиотеку бившег Евангели-
стичког лицеја, у којем су стицали 
образовање многи српски интелекту-
алци. Овде је некада основана читао-
ница, као и „Друштво и књижница 
српска у Пожуну”. Поклоници су има-
ли прилику да виде и оригинал Осни-
вачког листа и Статут читаонице.

О повести чешке престонице – 
„Златног Прага”, говорио је водич Зо-
ран Илић из Београда, који је испри-
чао многе историјске занимљивости. 

Поклоници су овом приликом посе-
тили Храдчане, краљевску тврђаву, 
највећу у Европи, Катедралу Светог 
Вида, председнички двор и манастир 
са различитим торњевима. Срби из 
Мађарске су се потом из тврђаве 
„краљевским степеницама” спустили 
до Карловог моста, првог каменог 
моста преко реке Влтаве, који је са-
градио Карло IV Луксембуршки.

Посебан доживљај представљала 
је посета Саборном храму Светог 
Ћирила и Методија у Прагу, Аутоке-
фалне православне цркве чешких зе-
маља и Словачке. Сматра се да број 
верника износи око 200.000. Зани-
мљиво је да је првог митрополита са-
мосталне Чешко-моравске епархије 
хиротонисао патријарх српски Дими-
трије 1921. године.

У овом храму су чешки партизани, 
који су у јануару 1942. године изврши-
ли атентат на Рајнхарда Хајдриха, га-
улајтера Бохемије, нашли привремено 
уточиште. Нешто касније су, услед из-
даје, откривени и заједно са тада-
шњим митрополитом Гораздом стре-
љани. Срби из Мађарске су затим по-
сетили Салзбург, одакле су немачки 
бискупи вршили утицај на германиза-
цију западних Словена. Управо је то 
био разлог што је кнез Растислав Ћи-
рила и Методија позвао у Моравску.

Поред знаменитости главног града 
Аустрије, Срби из Мађарске су про-
шли и стазама „српског Беча”. Посе-
тили су стари део града који је био 
познат као „Раценштат”, где су све до 
друге половине 19. века живели ис-
кључиво Срби. Надомак зграде пар-
ламента, налази се чувена бечка ка-
фана „Ландман”, стециште високе 
бечке интелигенције, у коју је често 
навраћао и Вук Стефановић Караџић. 
У „докторском бецирку” налазила се 
стара универзитетска клиника у којој 
је преминуо Бранко Радичевић. Овде 
је некада живео и Јован Јовановић 
Змај. Кафана „Грчки залогајчић”, која 
постоји од 16. века, својевремено је 
била једно од главних стецишта Срба 
у Бечу. Сматра се да је Петар Кочић у 
овој кафани написао своју сатиру „Ја-

завац пред судом”. У близини тог ка-
феа налазио се и хотел „Пошта”, у ко-
јем је често одседао владика Петар 
Петровић Његош.

Срби из Мађарске посетили су и 
најстарији српски православни храм у 
Бечу, Цркву Светог Саве. Надомак ове 
светиње, налази се здање у којем је 
преминуо Вук Стефановић Караџић.

На повратку за Будимпешту, група 
Срба из Мађарске је посетила спо-
мен-парк у Залавару, у близини Бала-
тона. Код споменика Ћирилу и Мето-
дију поклоници су, пуни нових утиса-
ка и сазнања о значају словенске кул-
турне баштине и писмености, поло-
жили венац у знак поштовања и очу-
вања успомене на двојицу просвети-
теља.

Д. Д.

Поклоничко путовање Срба из Мађарске

Северним траговима Ћирила и Методија

НАЈВЕЋЕ СРПСКО ГРОБЉЕ ИЗВАН СРБИЈЕ
Посебно дирљива била је посета месту Јиндриховице надомак, Карло-

вих Вари, поред којег се налази највеће српско гробље изван Србије. Ов-
де се налазио један од три велика логора средње Европе, у време Ау-
строугарске. Последња сазнања указују на то да је овде сахрањено 
8.700 Срба. Гробље је сасвим случајно осамдесетих година открио Дејан 
Ранђеловић, Србин који је живео у Карловим Варима. Поклоници из Ма-
ђарске су прва организована група Срба изван матице, која се поклони-
ла сенима жртава у Јиндриховицама.

Крај споменика српским жртвама у Јиндриховицама
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