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ПОЛИТИКА

Приштина појачала кампању на међународном плану

Притисак на пет ЕУ држава да признају Косово
П осле офанзиве на Унеско, како 

би се у овом телу УН обезбеди-
ла столица Приштине, косовски 

Албанци и западни покровитељи њи-
хове независности таргетирали су но-
ву мету – пет чланица Европске уни-
је које нису признале КиМ.

То је за „Новости” потврдио и шеф 
дипломатије Ивица Дачић, који каже 
да Румунија, Словачка, Шпанија, Ки-
пар и Грчка трпе велике притиске да 
промене своје позиције око Косова:

– Србија чини све да се не пове-
ћава број држава које су признале 
нелегално проглашену независност 
наше јужне покрајине. У сталним 
смо контактима са чланицама ЕУ 

које то нису учиниле. Свесни смо 
притисака којима су изложене, али 
очекујемо да њихов став остане не-
промењен.

Заменик шефа дипломатије Косо-
ва Петрит Селими тврди да су учи-
њени важни кораци у правцу да не-
зависност Косова призна и пет члани-
ца ЕУ. Он тврди да је Приштина са 
њима остварила добру комуникацију 
и да постоје снажни наговештаји да 

ће гласати за пријем КиМ у Органи-
зацију УН за образовање, науку и 
културу:

– То би био готово последњи корак 
ка признавању реалности. Очекујемо 
да неке од њих направе и тај послед-
њи корак.

Из амбасада земаља ЕУ које нису 
признале Косово, за „Новости”, у ви-
ше наврата су поручивали да ће тако 
и остати. Према нашим информација-

ма, осим Румуније, под жестоким 
притисцима је и Словачка, чији нам је 
отправник послова Петер Суско по-
новио да остају при томе да не при-
знају Косово. И нови амбасадор Шпа-
није Мигел Фуертес Суарез, који је 
недавно предао акредитиве српском 
државном врху поновио је да ова зе-
мља неће мењати став. У Амбасади 
Кипра су нам рекли:

– Позиција Кипра, који не признаје 
Косово, остаје чврста. По нашем ми-
шљењу, то питање би једино могло да 
се преиспита уколико се постигне ме-
ђусобно прихватљиво решење и спо-
разум двеју страна, на основама Ре-
золуције 1244 СБ УН. 

„На мети” лобирања Приштине су чланице Европске 
уније које не признају независност Косова. Највеће 

притиске да промене мишљење трпе Грчка, 
Румунија и Словачка

Предлог чешког председника:

Границе треба да штити европска армија
Председник Чешке Милош Земан каже 

да би Европска унија требало да формира 
заједничку армију како би одбранила границе 

пред таласом избеглица, ефикасније него што се 
то чини жицом

М илош Земан је, на годишњем 
сусрету са чешким амбасадо-
рима у Прагу, истакао да је за 

то да Европска унија (ЕУ) штити своје 
границе.

„Када сам пре две године у Стра-
збуру говорио о потреби заједничке 
армије, неки су се смешкали. Данас 
би нам таква армија била потребна”, 
рекао је Земан.

Чешки председник упозорио је да 
европска агенција за заштиту грани-
ца Фронтекс има свега неколико ло-
ше или никако наоружаних бродића 
и да не може да изађе на крај са 

„шверцерима избеглица наоружаним 
калашњиковима”, а да је главна гре-
шка ЕУ то што нема политичке воље 
да обезбеди границе.

„Након искустава с Берлинским зи-
дом, ја лично имам извесну аверзију 
према плотовима, а да не говорим о 
томе да су у Србији, наводно, већ по-
куповали све маказе за сечење лима, 
тако да је врло вероватно да их плот 
неће зауставити. Сећам се старих 
Крићана које су питали зашто немају 
зидине, а они су одговорили ’наше зи-
дине су наши мушкарци’”, рекао је 
Земан.

Чешки председник крити-
ковао је Италију и Грчку ко-
јима је Чешка понудила по-
моћ у oбезбеђењу граница, а 
оне уопште нису реаговале 
на ту понуду.

Према подацима чешке 
Полиције за странце, последњих дана 
се структура избеглица којe допру до 
Чешке променила и док су то донедав-
но били махом мушкарци, сада почи-
њу да преовлађују групе у којима су 
жене и деца.

Чешки председник познат је по 
оштром ставу према избеглицама и 
када су летос, у једном од центара 
где неке од избеглица чекају депор-
тацију, избили протести уз захтев да 
их Чешка депортује, али у Немачку, 
Земан је поручио избеглицама да 
поштују чешке законе, а ако им се не 
свиђају, нека се врате у домовину. 

ЗЕЛЕНО СВЕТЛО 
САМО ЗА ХРИШЋАНЕ

Као и званичници суседне Сло-
вачке, и чешки председник залаже 
се да Чешка прими хришћане из 
Сирије и Ирака, јер они могу да се 
интегришу у чешко друштво, док 
се, када су у питању муслимани 
који беже од рата и Исламске др-
жаве, Земан залаже да им се по-
могне у избегличким логорима на 
Блиском истоку.

Милош Земан

Бањалука и даље на мети Запада

Од септембра нова акција против Републике Српске
В ећ од септембра, треба очеки-

вати низ иницијатива, и на међу-
народном плану и у БиХ, које ће 

заправо представљати удар на Репу-
блику Српску, рекли су „Блицу” ди-

пломатски извори. РС и њен председ-
ник Милорад Додик доживљавају се 
на Западу као главни кочничари за 
успостављање „функционалне БиХ” и 
то, јер инсистирају на својим макси-
малним надлежностима у оквиру 
Дејтонског споразума.

– Услови за измену Дејтона сада 
не постоје. Реч је о међународном 
правном акту који се не може мења-
ти без пристанка Србије и Русије – 
сагласни су саговорници „Блица”.

Ипак, како додају, очекује се да ће 
у сусрет 20. годишњици у разним ме-
ђународним форумима, почев од 
округлих столова у утицајним инсти-
тутима, преко јавних обраћања поли-
тичара, па до званичних институција 
попут Европског парламента, бити 
стварана атмосфера за поновни по-
кушај уставне реформе у БиХ.

– Резолуција је једна од опција о 
којима се размишља. Ипак, након ру-
ског вета у Њујорку на такав доку-
мент о Сребреници, као и на резолу-
цију о обарању малезијског авиона, 
када је схваћено да се Москва не ли-
би да спречи све што јој се не допа-
да, ова иницијатива је доведена у пи-
тање – објашњавају саговорници 
„Блица”.

Председник РС Милорад Додик 
недавно је потврдио да има сазнања 
да се разматра доношење резолуције 
о Дејтону у Савету безбедности Ује-
дињених нација (СБ УН).

– Очигледно је да ће различити 
фактори иницирати неки текст о 
Дејтонском споразуму, 20 година 
после, пред СБ. Надам се само да 
ће се постићи општи консензус о 
томе и да неће бити као што је би-
ло са резолуцијом о Сребреници, 
која је одбијена зато што није била 
усаглашена. Она је била део гледа-
ња само једне стране, која је поку-
шала да је наметне – рекао је До-
дик. 

Западне силе искористиће 20. годишњицу 
Дејтонског споразума за нови покушај смањења 

надлежности РС и јачања институција у Сарајеву, 
пише српска штампа

Милорад Додик
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НОВЕ НЕИСТИНЕ О СРБИМА

У интервјуу Соње Бисерко, председнице 
српског огранка Хелсиншког одбора за 
људска права, који је дала хрватском 

„Вијенцу”, тврди се „да је цела српска историја 
једна велика лаж”. Заиста је тешко одговорити 
на ову изузетно бесмислену реченицу. Требало 
би поменутој госпођи дати на увид на хиљаде 
научних радова, домаћих и иностраних науч-
ника, који су се бавили српском историјом. На-
равно, госпођа зна да је то што је рекла бесми-
слено, али је врло корисно за ширење одређе-
не идеолошке доктрине.

Ми се нећемо бавити побијањем њених 
тврдњи, јер је то на кратком простору немогу-
ће учинити, већ ћемо само да подсетимо на 
неколико основних података које већина Срба 
зна.

На Србе су деловали Света браћа Ћирило и 
Методије у IX веку, и њихови ученици. Они су 
христијанизовали Словене, али и ширили пи-
сменост и културу, чиме је српски народ иско-
рачио из паганства у хришћанство. Касније је, 
вођен светородним династијама (Немањићи, 
Лазаревићи, Бранковићи), дао изузетне плодо-
ве културе и духовности: Крмчију Светог Саве, 
Душанов законик, многе манастире: Студени-
цу, Ђурђеве ступове, Хиландар, Сопоћане, Гра-
чаницу, Дечане, све до Светосавског храма на 
Врачару у Београду. Већина српских светиња 
је на Косову и Метохији, више од 1300. Само је 
краљ Милутин саградио око четрдесет цркава 
и манастира, више но сви владари западног 
света у том времену. Ови духовни драгуљи, за 
оне који имају очи, телесне и духовне, пред-
стављају немерљиву вредност.

Занимљива је још једна тврдња госпође Би-
серко: „Српска православна црква је једна од 
главних институција које подржавају антисе-
митизам.”

О, крупне ли неистине! Опште је познато да 
наш народ никада није протеривао или убијао 
јеврејски род. Управо на јудеохришћанској ре-
лигији почива савремена цивилизација, а опште 
је познато да је сам Господ Исус Христос ро-
ђен од јеврејске девојке Марије.

Српска црква је увек васпитавала своје при-
паднике да имају коректан однос према свим 
људима. Не постоји ниједан доказ за супротне 
тврдње. Довољно је поменути да је Свети Сава, 
походећи Свету земљу, свугде дочекиван као 
пријатељ, како од Јевреја, тако и од муслимана и 
католика. У време краља Милутина, поред пра-
вославних епископа, седели су и римокатолички 
бискупи, чак и богумилски „дед из Захумља”.

Има доста примера који сведоче да је од-
нос српског народа према јеврејском у по-
следња два века био више него пријатељски. 
Познато је да је краљ Петар I положио камен 
темељац за јеврејску синагогу у Београду, да 
је Свети владика Николај (Велимировић) у то-
ку Другог светског рата спасао једну Јеврејку 
и њено дете, а и многе православне породице 
су штитиле и скривале Јевреје. На свим обеле-
жавањима страдања Срба и Јевреја у Другом 
светском рату присуствују заједно српски и је-
врејски верски поглавари.

Многобројни су докази пријатељског одно-
са српског народа према другим народима. (…)

Молимо се Господу да сва окамењена срца, 
из којих се шири неистина, обасја својом леко-
витом светлошћу.

Др Александар Д. Средојевић
Протојереј-ставрофор

Нове мере Мађарске на граници са Србијом

Уз жичану ограду гради се и дрвена
Посао око постављања баријере од три реда 

бодљикаве жице, дуге 175 километара, званично је 
завршен на граници Мађарске са Србијом, где 

управо ниче и дрвена ограда

П отреба за новом фазом градње 
указала се, како тврде надле-
жни, после информација да са-

мо за један дан у Мађарску илегално 
уђе око три хиљаде људи.

Мађарска влада зато најављује 
формирање неколико транзитних зо-
на. Једна од њих је у месту Реске, 
близу српске границе. „Гађали су нас 
камењем и штаповима. Једна камени-
ца погодила је наше возило”, рекао је 
један полицајац новинарима, док ми-
гранти додају: „Не дају нам ни храну, 
ни воду, нема тоалета. Доводе псе и 
застрашују децу”.

Док је овај број СНН-а у штампи, у 
Мађарском парламенту траје ра-
справа о пооштравању казнених мера 

за све који илегално пређу мађарску 
границу.

– Мађарска не прихвата илегалне 
преласке границе и због тога ће у 
парламенту предложити сет закона 
чији је циљ да се заштите шенгенске 
границе – рекао је на састанку са но-
винарима Јанош Лазар, водећи мини-
стар у кабинету председника Владе 
Мађарске Виктора Орбана.

Лазар је навео да је стање са ми-
грантима „неиздржљиво” и да је на-
ложено министру спољних послова 
Петеру Сијарту да о дешавањима са 
избеглицама на мађарско-српској 
граници хитно извести Брисел и Бер-
лин.

Мигранти су, како је казао, све 
агресивнији, одбијају да се регистру-
ју, доносе болести каквих у Мађар-
ској одавно није било и то мађарска 
влада неће толерисати. Према њего-
вим речима, Мађарска и даље гаран-
тује политички азил по међународ-
ним стандардима, али илегалне пре-
ласке граница неће дозволити.

СНН

СРБИЈА БИ ДА МЕЊА СВОЈУ ЕТНИЧКУ СЛИКУ?
Повереница за заштиту равноправности у Србији Бранкица Јанковић из-

јавила је да је приоритет изградити прихватни центар за мигранте у Бео-
граду, а да би им се, у наредној фази, могла понудити опција да остану у 
„деловима Србије који су пусти”, појаснивши да је реч о српским селима.

„Треба размислити и понудити тим људима опцију да остану у Србији. Иа-
ко нико у овој фази не жели да остане, можда ће се то променити у некој но-
вој фази” – рекла је Јанковићева, чиме је покренула полемике на ову тему.

Активности Печујско-барањског српског удружења

Ланчуг припрема Дан српске културе
Приредба коју суфинансира Министарство културе 

Републике Србије, биће још једна прилика 
за промовисање културних вредности српског 
народа и то управо у барањском месту које је 

у минулим временима било настањено претежно 
српским становништвом

Д вочлана делегација Печујско-ба-
рањског српског удружења коју 
су чинили: секретар др Милица 

Павлов и аутор овог извештаја, у свој-
ству председника цивилне организа-
ције, боравила је недавно у Ланчугу, 
селу надомак Мохача. Госте из Печу-
ја примили су Јожеф Хадра, начел-
ник села и Ђенђи Албрехт, руководи-
лац Дома омладине и Сеоске куће. 
Разговор је вођен о прослави Дана 
српске културе у Жупанији Барања, 
која је заказана за 26. септембар у 
овом барањском насељу.

Прошле године организована је ак-
ција спасавања српских надгробних 
споменика, који су са некадашњег 
месног српског православног гробља 
пребачени на централно сеоско гро-
бље. На том месту је планирано осни-
вање спомен-парка који ће обухвати-
ти старе српске, немачке и мађарске 
надгробне споменике. Такође, про-
шле године се навршило 50 година од 
рушења српског храма у Ланчугу, па 
су челници села прихватили иниција-

тиву да се организује програм посве-
ћен српској прошлости и култури.

Представници села су ово учинили, 
јер је, како су сами рекли, село кра-
сила српска светиња која је била по-
свећена Св. Трима Јерарсима, а у на-
сељу је готово до средине прошлог 
века функционисала и српска верои-
споведна школа. У селу су до почетка 
XX века у значајнијем броју живели 
припадници српске народности, али 
се ова заједница након Првог свет-
ског рата, услед оптација, знатно 
смањила. Последњи Срби у овом ме-
сту, Бранко Вакањац и његова супру-
га, насеље су напустили 1962. године 
и настанили се у Белом Манастиру, у 
Хрватској.

Домаћини и њихови гости су се до-
говорили да 26. септембра одрже 
Дан српске културе у Жупанији Ба-
рања, који ће отпочети освећењем 
спомен-парка на централном гробљу. 
Уследиће откривање спомен-плоче 
на месту некадашње српске цркве, уз 
пригодни културни програм. У месној 

библиотеци уследиће промоција но-
вог броја Барањских српских свезака, 
посвећеног историјату ланчушких 
Срба. Приредба ће бити окончана 
отварањем фото-изложбе Српске цр-
кве у Барањи, аутора Стевана Попо-
вића. Ову приредбу суфинансира 
Министарство културе Републике 
Србије и она ће бити добра прилика 
за промовисање културних вредно-
сти српског народа.

Истога дана у Ланчугу ће се, у при-
суству бројних званица, гостију и ме-
штана, одржати и „Дан села”, који је 
повезан са манифестацијом под на-
словом „Мађарска – волим те”.

Предраг Мандић

Др Милица Павлов
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Свечаности крај задужбине Светог Саве у Румунији

Писци из расејања траже већу бригу Београда
У Базјашу и околини је, поводом 

Преображења, организован низ 
књижевних вечери и округли 

сто на тему „Антологије и преводи – 
мостови повезивања”, а разматрани 
су и актуелни проблеми у комуни-
кацији Срба из расејања са званич-
ним Београдом. На округлом столу 
су учествовали књижевници из Ср-
бије и српске дијаспоре из Немачке, 
Аустрије, Чешке, Мађарске и Руму-
није.

Учесници манифестације у Базја-
шу су, као кључни проблем у односи-
ма четири милиона Срба у дијаспори 
и региону и њихове матичне државе 
Србије, истакли чињеницу да у Бео-
граду већ дуже време не постоји 
установа која би била задужена за 
контакте са њима и решавање њихо-
вих нагомиланих проблема.

Констатовано је да Управа за ди-
јаспору и Србе у региону, која је 
формирана при Министарству 
спољних послова, још не функцио-
нише, јер влада Србије до данас ни-
је именовала директора те устано-
ве. Из тог разлога, рад Управе је од 
почетка рада ове владе блокиран, 
што је резултирало великим тешко-

ћама у комуникацији на релацији 
Србија – расејање.

Учесници округлог стола изразили 
су своје незадовољство због овакве 
небриге званичног Београда о сунаро-
дицима изван Србије и упутили влади 
апел да учини све како би овај про-

блем што пре био решен.
Књижевнику из Београда 

Душку Новаковићу уручена 
је „Велика базјашка повеља” 
– награда за књижевно ства-
ралаштво, коју додељује Са-
вез Срба у Румунији.

Признање је лауреату 
уручио Огњан Крстић, пред-
седник Савеза, а свечаности 
су присуствовали посланик 
румунског парламента Сла-
вомир Гвозденовић, посла-
ник Скупштине Србије Алек-
сандар Чотрић, епископ бу-
димски и администратор те-
мишварски Лукијан, пред-
седник Удружења књижев-
ника Србије Радомир Ан-
дрић, представник општине 
Вршац и писци из више 
европских земаља.

СНН

У оквиру „Дана Преображења Срба у Румунији” у 
Српском културном центру „Свети Сава”, крај 
древног српског манастира Базјаш на Дунаву, 

одржан је низ културних и духовних програма и 
упућен апел надлежнима у Србији

Сегединци сакупљају новац за куповину црквеног звона

Дани српског православља у служби племените акције

С рби у Сегедину су под вођ-
ством протонамесника Павла 
Каплана, пароха сегединског, 

пре четири године већ приредили 
„Дане српског православља”. Тада је 
циљ био да се добровољним прилози-
ма направи ограда на месном срп-
ском православном гробљу. У томе су 
успели, па је сада на реду једна дру-
га племенита иницијатива. Сада је по-
требно набавити још једно звоно за 
сегединску српску православну све-
тињу.

Српска црква у Сегедину је након 
90 година, тек 2006. добила прво 
звоно, а сада је потребно набавити и 
друго. Првог дана манифестације, 
након вечерњег богослужења и по-
здравних речи о. Павла Каплана, по-
часни конзул Републике Србије у Ма-
ђарској Тибор Герег, указао је на ову 
потребу. Он је подсетио на историјат 

сегединске српске православне цр-
кве и између осталог рекао:

– Нажалост, у току Првог свет-
ског рата, 1916. године, сва четири 
црквена звона су употребљена у 
ратне сврхе. Преко деведесет годи-
на, све до 2006. године, ова црква 
није имала ниједно звоно. Тренутно 
имамо једно, а акција је организо-
вана како би се прикупила средства 
за куповину другог звона. Молим 
вас, помозите како би ова акција да-
ла резултате – гласио је позив поча-
сног конзула.

– Циљ нам је да помоћу сакупље-
них средстава купимо ново звоно, 
али имамо још једну мисију: да пред-
ставимо српско православље, да по-
кажемо шта је оно и какав је српски 
народ који више векова живи у овом 
граду и у целој Мађарској. Зато кори-
стимо уметничка средства, као што 

су фолклор, српска музика, па и наши 
специјалитети, како бисмо се пред-
ставили у окружењу – рекао је отац 
Каплан.

Присутни су имали прилике да у 
оквиру Дана српског православља 
уживају у изворном српском народ-
ном мелосу. Наступио је трио који су 
чинили: Ана Крум, Гордана Брцан и 
Софија Каплан.

Да српска култура у Мађарској 
има чиме да се подичи, потврдиле су 
и изложбе постављене у сегединској 
светињи. Главни организатори побри-
нули су се да у крстионици буде 
изложена поставка икона Шандора 
Јосаија, иконописца из Вашархеља, а 
публика је могла да погледа и радове 
чланова Удружења уметника „Круг”, 
као и фото-изложбу познатог фото-
графа Ивана Јакшића.

Након што је представио Удруже-
ње „Круг” са седиштем у Будимпе-
шти, директор Културног и докумен-
тационог центра Срба у Мађарској 
Милан Ђурић посебно се осврнуо на 
фото-изложбу под називом „И би 
светлост”, аутора Ивана Јакшића.

– Иван је спојио фотографију и 
документовао живот наших људи, у 
српским храмовима широм Мађар-
ске. То је материјал који обухвата 
двадесет година и носи јако добар 
наслов: „И би светлост”. Иван је, мо-
жда, један од најбољих хроничара 
наше заједнице, поред писаца и дру-
гих аутора. Оно што је он забележио, 
наши потомци ће моћи да гледају 

као што то сада ми чинимо са остав-
штином наших предака. Фотографије 
нас повезују, не само као заједницу, 
него и генерацијски, у простору и 
времену.

Публика је затим погледала разли-
чита штампана издања која су била 
изложена у светињи, а први дан че-
твородневне манифестације заокру-
жен је пригодним пријемом.

Дани српског православља у Сеге-
дину настављени су у петак, у вечер-
њим сатима, када су пред светињом 
заиграли играчи КУД-а „Банат” из Де-
ске.

Приказали су две кореографије, а 
затим је одржана тзв. „плесачница”. 
Сви који су желели да науче српске 
игре, могли су то да учине уз асисти-
рање играча „Баната”.

Они су у центру пажње били и тре-
ћег дана приредбе, када су предста-
вили српске специјалитете и рукотво-
рине из Радионице КУД-а „Банат”, ко-
је су израдиле ткаље и везиље у Де-
сци.

Што се тиче гастрономије, и овом 
приликом доминирала је „дешчан-
ска мућкалица”, а за музику и песму 
побринули су се чланови Оркестра 
„Лале из Баната” и „Гуча партизанс 
бенда”.

Дани српског православља у Сеге-
дину окончани су у недељу, 16. авгу-
ста, када је у светом храму служена 
литургија уз појање појаца из Новог 
Кнежевца.

П. М.

Духовна манифестација Срба у Сегедину одржана 
је од 13. до 16. августа у организацији Српске 

православне црквене општине, Самоуправе Срба у 
Сегедину и месне Српске заједнице
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ПИСМАНеобичан историјат ловранске школе

Дан када су гореле највеће драгоцености Срба у Ловри
Н а овом истом темељу гди је са-

дашње зданије школско, још 
од памтивека постојало је ста-

ро неко мало ониско зданије школ-
ско, то јест кућица. Године 1805, да-
кле за учитељства Вукашина Станко-
вића, смилује се спаилук, те помогне 
општини школу лепшу начинити. Се-
ло је само цигле дало, а спаија све 
проче. Грађу на кућу, и сав дунђер-
ски посао, правио је дрводеља у Kо-
вину Букор Матија године исте у је-
сен.

Kад је све већ било у реду и наме-
штено, онда се доврши зданије, а то 
је било у месецу јулију при бировини 
Павла Станковића, стрица учитеље-
вог. Да би издржавање учитеља оси-
гурано било, и школа би фундацију 
своју имала, умилостиви се спаија ов-
дашњи Принц Албрехт, те једну за-

кладу од 800 фл (Бвр) на страну шко-
ле остави од које је своте сваки учи-
тељ овдашњи 48 фл, као перцент ву-
ко, ал само до Георгија Тошко учите-
ља до године 1855.

То је зданије трајало до 1850. годи-
не, у коме се тринајст учитеља про-
менуло. Ова је година најцрњи спо-
мен оставила у тужним срцима овда-
шњих обитатеља. Јер ове године маја 
14. несретним случајем упали се па-
рохијални дом, од ког увати и Црква, 
са исте пређе и на школу, те тако три 
највеће драгоценности овог места-
шца и уцвељених житеља Ловран-
ских бише од свирепог пламена про-

гутане. Ово је било за учитељства 
Г. Атанасија Чокора, који је принуђен 
био одма се у сеоску кућу садашњу 
Н. 22. преселити, уједно и школу пре-
нети, то јест предавање.

Предње одељење куће служило 
је за школу, а стражње за обитали-
ште учитељско све до пролећа 1851. 
године. У пролеће по жељи општи-
не вишом власти одређено буде 
предње оделеније куће сеоске за 
Богослуженије (место цркве), а 
стражње остане за школу, и тако 
новодошавши учитељ Г. Петар Мир-
ковић мораде седити најпре у 49-ој 
садаш. нумери Kолонића, а за годи-

ну дана затим опет следеће године 
(1853) пређе у квартир к’Георгију 
Суботићу у сад. 38. нум. и јошт на 
једно место у кући Михаила Вида-
ка, док не оде рукоположен на 
Острогонску парохију за админи-
стратора. (…)

У лето 1864, настојавањем неких 
честних лица, би расчишћен овај те-
мељ (старог) бившег погорелог зда-
нија школског, и поново из темеља 
буде ово садашње ново зданије 
школско благословом Божијим до-
вршено у зиму, те се лицем на Св. 
Саву, првог архиепископа Србског и 
патрона школског, 14. јануара 1865. г. 
чрез Пречест. Гдна Пароха Петра 
Хајџана, посвети. Слава и благодар-
ност оним лицима, који су настојали 
да се овај Жертвеник просвете наро-
да подигне. 

Од нашег читаоца Ђорђа Ластића добили смо 
део школског летописа који је 1866. године 

забележио Гаврило Бољарић

Милица Алексов, руководилац дечје фолклорне групе у Ловри

Наша деца прижељкују наступе у Србији
„Сигурна сам да бисмо имали шта да 

покажемо када бисмо и ми наступили на 
неком дечјем фестивалу у матици, а деца би 

се томе веома радовала. Надамо се да ће нам 
се та жеља и остварити” – чврсто верује 

Милица Алексов

Т алентовану децу из вртића и ни-
же основне школе у Ловри 
успешно је 2012. године окупи-

ла у фолклорну групу Милица Алек-
сов, дугогодишња васпитачица ло-
вранског најмлађег нараштаја. Ове 
године, изузев за време распуста, че-
трнаесторо малишана узраста од 
5-10 година вредно вежба кораке 
српских народних игара, учи српске 
песме и тако корисно проводи време 
дружећи се са вршњацима, развијају-
ћи слух и моторику, и стиче сигур-
ност у првим наступима на сцени 
пред публиком.

– Када смо пре неколико година 
почели била сам срећна, јер смо 
имали групу са довољним бројем де-
чака и девојчица. Већ одавно сам 
желела да са децом наступимо на 
Дечјем фестивалу Пештанске жупа-
није, који се сваке године одржава у 
другом месту. Имали смо запажен 
наступ и то нас је охрабрило. Ове го-
дине смо наступали у Тукуљи, где су 
се окупиле дечје групе из читаве Ма-
ђарске. Наравно, играли смо и пред 
публиком овде у Ловри, у Ковину и у 
Будимпешти, али нам је велика жеља 
да наступимо у Србији. Верујем да 
бисмо имали шта да покажемо када 
бисмо и ми наступили на неком деч-
јем фестивалу у матичној земљи, а 
деца би се томе веома радовала. На-
дамо се да ће нам се та жеља и 
остварити – каже за СНН Милица 
Алексов и одмах додаје да сада има 
и драгоцену помоћ колегинице Дија-
не Алексов.

Родитељи деце у Ловри пружају 
подршку двема вредним васпитачи-
цама и веома су задовољни уложе-
ним трудом, који се одражава на ва-
спитање и добро расположење деце. 

Група је мешовита, има и 
српске и мађарске деце, али 
сви радо вежбају кораке 
Игара из Шумадије.

Према речима родитеља, 
деца често певају и у сну пе-
сме које науче. Како би се 
деца што боље осећала, као 
прави играчи, Удружење за 
очување народносне култу-
ре и традиције у Ловри обез-
бедило је оригиналне народ-
не ношње и опанке. Сваки малишан 
има своју ношњу, али како деца брзо 
расту, ношњу је потребно стално об-
нављати.

– Кореографије састављам сама, 
а песме проналазим у књигама Креа-
тивног центра, одличног издавача из 

Београда, чија издања увек прате и 
ЦД и ДВД. Трудим се да наше корео-
графије не буду компликоване, за 
млађи узраст је довољно да почнемо 
са тапшањем, па да затим вежбамо 
кораке и кретање по сцени, али тра-
жим да се оно што радимо увежба, 

да сви пазе и да буду сложни. Проба-
мо једном недељно и деца радо до-
лазе. На пробама певамо, а имам ве-
лику срећу да нас на наступима пра-
ти мој син Предраг на хармоници. 
Када неким случајем он не стигне, 
помоћ нам свесрдно нуди Растко 
Гергев који ускаче, што нама много 
значи. Наступ уз живу музику је не-
што сасвим друго од наступа уз сни-
мљену музику – истиче наша саго-
ворница.

Она признаје да некада помисли 
да је можда мало и строга, али је 
успех свакако видљив, а деца са за-
довољством могу да се похвале да на 
свом репертоару имају две кореогра-
фије игара из Србије, које трају по 15-
20 минута.

– Сада би нам добро дошла фи-
нансијска средства са неког конкур-
са, јер су након три године наши 
играчи порасли, па је потребно наба-
вити нове опанке или неке делове 
ношњи. Од јесени се поново окупља-
мо да вежбамо – објашњава Милица 
Алексов и тако потврђује оно што 
нам је било уочљиво током друже-
ња и читавог разговора са њом: рад 
са децом је оно што је чини срећ-
ном.

Добрила Боројевић
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КУЛТУРА Са 12. Фестивала „Европа кантат”

Српска музичка елита на хорском спектаклу у Печују

„О во је острво љубави, хумани-
зма и једнакости. Велика је 
привилегија бити овде, у Пе-

чују, у срцу уметности” – речи су 
др Богдана Ђаковића, члана регио-
налног организационог од-
бора овог фестивала, који је 
у средишту Жупаније Бара-
ња одржан од 24. јула до 2. 
августа ове године. Регио-
нални повереници из Србије 
– Тамара Петијевић, дири-
гент Хора „Св. Стефан Де-
чански” и др Ђаковић, руко-
водилац Хора „Св. Георгије” 
из Новог Сада, учинили су 
заиста све да у Печуј доведу 
културну елиту Србије.

Ове године су приређени, 
такозвани, регионални наци-
онални дани. Србија се два 
дана након свечаног отвара-
ња, достојно представила 
раскош српске културе и 
уметности. У склопу фести-
вала одржан је „Дан Србије”.

А просторијама Жолнаи-
јеве четврти, организовани 
су атељеи у оквиру којих су 
се учесници фестивала могли упо-
знати са фолклором, типовима и ме-
тодима хорског певања, вокалним 
техникама и сл. Представљена је и 
српска национална традиција.

Међу предавачима су била позна-
та имена, као што је Биљана Крстић, 
вокални солиста, истраживач народ-
ног стваралаштва и музички уредник 
у Радио Београду. Гошћа из Београда 
је била задужена за презентацију са-
времене обраде српске изворне му-
зике; Милорад Лонић, кореограф, 
уметнички руководилац КУД-а „Ви-
ла” из Новог Сада, био је одговоран 
за подучавање балканских плесова; 

Бојан Суђић, диригент хора РТС-а, 
представио је стваралаштво Стевана 
Стојановића Мокрањца; Богдан Ђако-
вић и свештеник Иван Муди, презен-
товали су савремену православну ду-

ховну музику. Радионице су покрива-
ле све оно што је традиција европ-
ског хорског певања, па до нових 
жанровских стремљења.

Град је изгледао као велики кон-
цертни подијум са више пунктова, на 
којима је извођена музика различи-
тих епоха, са посебним освртом на 
фолклор.

Управо фолклорни елементи су до-
минирали током наступа Хора „Св. 
Стефан Дечански” из Новог Сада. Не-
свакидашњи репертоар изведен у кон-
цертној дворани „Франц Лист” изазвао 
је одушевљење и овације публике, али 
и похвале стручне јавности.

Новосађане је предводила дири-
гент Тамара Петијевић, а назив про-
грама је био – „Српска хорска музи-
ка после Мокрањца”. Део из „Опела”, 
чочек из „Коштане” и архаични звуци 

из босанских планина, били 
су само део онога што је хор 
извео на опште задовољство 
публике, која хористе из Но-
вог Сада дуго није хтела да 
пусти са бине.

Сличан успех су наредног 
дана остварили и хармони-
каши из Војводине. У Центру 
„Кодаљ” чланови Оркестра 
„Хармоника”, који делује при 
АКУД-у „Соња Маринковић” 
у Новом Саду, извели су заи-
ста сјајан репертоар. Четр-
десетдвочлани састав, пред-
вођен диригентом Гораном 
Пенићем, публику је најпре 
обрадовао „Мађарским 
играма”, класичним делом 
Јоханеса Брамса, а затим 
„Грлицом” Стевана Христића 

и „Симфониетом” Стевана Дивјакови-
ћа, којом су пре две године у Инсбру-
ку постали светски прваци. Извођењу 
„Симфониете” је присуствовао и сам 
композитор Стеван Дивјаковић.

Одмах после концерта „Хармо-
нике”, на позорницу је ступио Вели-
ки мешовити хор РТС-а, под дири-
гентском палицом Бојана Суђића. 
Публици је представљен део богат-
ства Мокрањчевих дела и то на на-

чин разумљив шароликом саставу 
публике.

На великој позорници пред Кате-
дралом, организовано је „јавно пева-
ње”, а са бине је дириговала Тамара 

Петијевић. На тргу се разле-
гала песма 2000 љубитеља 
уметности.

Иако се страховало да ће 
киша пореметити наступ Ве-
ликог тамбурашког оркестра 
РТВ Војводине у Жолнаијевој 
четврти, до тога ипак није 
дошло. Сјајни тамбураши, на 
челу са диригентом Зораном 
Мулићем и маестром Мила-
ном Николићем, најпре су 
пратили Хор „Св. Стефан Де-
чански”, а затим је уследио 
наступ тамбураша који су из-
водили народну, класичну и 
модерну музику.

Целодневни „Српски дан” 
на Фестивалу „Европа кан-
тат” заокружило је Култур-
но-уметничко друштво „Ви-
ла” из Новог Сада које је пу-
блици представило фолклор-
ну мапу Србије. Сви извођачи 

били су испраћени бурним аплаузима. 
На лицима учесника видело се задо-
вољство, чак и када је почела киша, 
што нам је говорило да су музика и 
песма победиле.

П. М.

У Европи је данас активно 37 милиона хорских 
певача. У оквиру манифестације „Европа кантат”, 

наступило је 4200 учесника из бројних земаља 
света, а међу њима и 250 хориста из Србије

Интерпретаторка Биљана Крстић:

ПЕЧУЈСКА ОДА ПЕСМИ И МУЗИЦИ
„Овај фестивал је ода песми и музици. Музика је најузвишенија креа-

ција духа. Па шта има лепше од тога? Мислим да је свима нама потреб-
но опуштање. Музика нас смирује, она нам даје крила, као и молитва” – 
изјавила је за наш лист популарна интерпретаторка етно музике Биљана 
Крстић.

Диригент Бојан Суђић:

МУЗИКА ЈЕ 
СРЕДСТВО ЗА 

ПРОДУБЉИВАЊЕ 
ЕМОЦИЈА

„Хорско певање је веома живо 
данас, хорови су све бољи и бољи. 
Манифестација попут „Европа 
кантат” популарише културу и, 
наравно, музику. Подсетимо се 
Берлиозових речи да је музика 
средство за продубљивање емо-
ција. Нама је посебно драго што 
Мокрањац и данас изазива емо-
ције. Музика је одавно прешла на-
ционалне границе и она се, искљу-
чиво, интернационално вреднује”, 
рекао је за СНН Бојан Суђић, про-
слављени диригент Великог хора 
РТС-а.
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Дани и тренуци који нам мењају колосеке
И ма дана, месеци, година кад 

ти онај осећај беспућа сатире 
сваки корак, када у људима и 

у себи препознајеш умор рутинира-
них горчина, независно од разлога и 
немира у свачијем уму.

Има дана када себе испрограми-
раш апатијом и до бесвести 
понављаш дуги списак по-
нижења, фрустрација, неу-
спеха, здравствених тегоба, 
социјалних, економских и 
политичких неправди.

Одлучујемо ли ми о иче-
му што нам се догађа? По-
мерамо ли ма шта? Или са-
мо кришом, малтене кука-
вички, склапамо очи пред 
спавање, замишљајући дан 
када ће неко сабрати наш 
живот и подвући га златном.

Има таквих дана, а има и 
тренутака, који однегде до-
ђу, створе се ту и промене 
ток.

Kакви су то тренуци? Где 
их срести?

Они су обични, пролазни, 
свакодневни и десе се када 
их најмање очекујеш, на 
пример по жеги и градском 
смогу, тој пакленој комби-
нацији наших урбаних жи-
вота.

Чекам већ десет минута 
трамвај. Преко пута, на ау-

тобуској станици, босоноги дечак у 
прљавим плавим бермудама сагиње 
се и шапуће нешто старици на клу-
пи. Не чујем их, али видим да жена 
вади из новчаника неки ситниш и 
пружа новац детету.

Гледам у правцу усијаних шина. 
Још увек нема ни мог трам-
ваја, ни аутобуса, ком се и 
старица преко пута нада…

Дете се вратило. У руци 
држи јабуку коју једним по-
кретом шаке прелама по 
средини, и половину пружа 
старој жени. Она, помало 
збуњена овим гестом, пола-
ко подиже руку у којој поло-
вина поклоњене јабуке ства-
ра савршени круг – једно 
мало ужарено сунце. Бље-
сак у њеним очима избрисао 
је и време и простор. Она 
устаје и улази у аутобус.

Има дана, када „неко од 
горе” једноставно пукне 
прстима и промени у нама 
ред вожње. Тај мали неупа-
дљиви тренутак – довољан 
за две станице и две чекао-
нице. Толико потребан. Спа-
соносан.

Љубинка
Перинац-Станков

Главна уредница
„Наше речи”

из Темишвара

Има таквих дана, а има и тренутака, који однегде 
дођу, створе се ту и промене ток. Има дана, када 

„неко од горе” једноставно пукне прстима и 
промени у нама ред вожње. Тај мали, неупадљиви 

тренутак, толико потребан и тако спасоносан.

Објављен роман o Србину из Стоног Београда

Романсирана биографија Ђорђа Шагића

Ж ивот Ђорђа Шагића (1795–
1873) је фантастичнији од 
сваке фикције, а ове године 

на Видовдан се навршило 200 година 
од његовог доласка у САД, где је 
остао запамћен по имену којим се 
служио када је умро у Сан Франци-
ску – судија Џорџ Фишер.

Александар Славковић (1967) је та-
кође имао занимљив животни пут, јер 
је у САД стигао још као ученик че-
твртог разреда гимназије да би тамо 
завршио средњу школу. Затим се вра-
тио у Београд, где је уписао Електро-
технички факултет и постао члан 
KУД-а „Бранко Kрсмановић”.

Са стипендијом коју је добио од 
Ђукејн универзитета у Питсбургу, по-
ново се обрео у САД и поред студија 
наступао у интернационалном фол-
клорном ансамблу свог универзите-
та. Наступао је са њима и широм зе-
мље, све док није дипломирао и запо-
слио се у Питсбургу као софтверски 
инжењер.

Деведестих година наставља да се 
бави музиком као члан оркестра „Та-
мо далеко”. Путујући по Америци, 

упознао је српску дијаспору, сазнао 
за Шагића и слободно време посве-
ћивао истраживању његовог живота 
током ког је актер књиге променио 
осам имена.

Аутор романа рекао је агенцији 
Бета да је роман о Србину који је 
оставио трага у америчкој историји и 
друштву, базиран на веродостојним 
подацима.

– Живот Ђорђа Шагића био је то-
лико фасцинантан, просто неверо-
ватан, да није имало потребе изми-
шљати приче о њему. До 10 одсто 
фикције у роману постоји, због 
драмских елемената – рекао је 
Славковић.

Он каже да је одлучио да напише 
роман, јер је Шагић први српски ими-
грант у Америци за кога се зна, са 
сјајном животном причом учесника у 
више националних револуција и не-
праведно запостављен.

Према његовим речима, прича о 
Шагићу интригантна је, јер су његови 
списи и преписка утицали на запад-
но-европску аристократију да подр-
жи грчку независност од Отоманског 

царства, као и проглашење 
независности Тексаса.

Шагић је рођен у Угарској, 
у Стоном Београду, као дете 
досељеника из Србије. Ђор-
ђе је кренуо у карловачку 
Богословију, коју је напустио 
1813. да би се придружио 
српском устанку против Ту-
рака. Након што је устанак 
угушен, емигрирао је у Аме-
рику, где је стигао 1815. годи-
не.

Преко Филаделфије оти-
шао је у тадашњи Мексико, а 
1825. помагао је у оснивању 
масонске ложе. Kасније је 
постао цариник у Мексич-
ком заливу, био је борац за 
независност Тексаса и Новог 
Мексика, директор царине, 
амерички судија и оснивач 
првих српских организација 
и цркава у Kалифорнији.

Шагић је користио осам 
имена и презимена – Ђорђе 
Рибар, Џорџ Фишер, Георгије 
или Меркурио Шагић… За 
себе је говорио да је по ро-
ђењу Србин, по духу Мексиканац, по 
карактеру Тексашанин, а по држа-
вљанству Американац. Неко време је 
живео у Мисисипију, где је направио 
плантажу, оженио се и добио петоро 
деце.

Kњиге које говоре о историји Тек-
саса и његовом развоју садрже и по-

датке о лику и улози Џорџа Фишера, 
једне од најзначајнијих личности у 
историји Тексаса.

Роман „Досељеник” објављен је 
први пут на енглеском језику, у Аме-
рици 2007. године, под називом „До-
сељеник, прича судије Фишера”

СНН

Издавачка кућа „Адмирал букс” објавила је српски 
превод романсиране биографије Ђорђа Шагића из 
Стоног Београда, првог српског усељеника у САД и 

оснивача Тексаса. Роман „Досељеник” написао је 
Александар Славковић, Чачанин по рођењу, а сада 

натурализовани Американац
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
4. септембра 1823. – Рођен је Михаило Об-

реновић, кнез Србије од 1839. до 1842. и од 
1860. до 1868, када је убијен у Кошутњаку. То-
ком владавине извршио је значајне реформе у 
државној управи и војсци, основао је Народни 
музеј и Народно позориште.

5. септембра 1899. – 
Умро је српски државник 
и историчар Јован Ристић, 
вођа десног крила Либе-
ралне странке, један од 
најзначајнијих српских 
дипломата XIX века. Успе-
шно је водио преговоре с 
Турцима о ослобађању 
српских градова, био је 
представник Србије на 
Берлинском конгресу 
1878, два пута регент и три 
пута премијер. Написао је 
„Дипломатску историју 
Србије 1875–1878”.

6. септембра 1688. – 
Аустријска војска под командом баварског 
кнеза Максимилијана Емануела (Maximilian), уз 
помоћ српских добровољаца, савладала је от-
пор Турака и ушла у Београд. Турци су га по-
ново заузели 1690.

6. септембра 1914. – На захтев савезника 
да после победе на Церу у Првом светском ра-
ту предузме офанзиву преко границе, српска 
војска је почела операције против Аустријана-
ца у Срему и источној Босни, познате као Бит-
ка на Дрини.

7. септембра 1788. – Турци су заробили, а 
потом убили вођу српских добровољаца у ау-
стријско-турском рату Кочу Анђелковића, по-
знатог као Коча капетан. По њему је борба срп-
ских добровољаца у овом рату названа Кочина 
крајина.

8. септембра 1331. – На државном сабору у 
Сврчину (Косово) архиепископ Данило Други 
крунисао је 23-годишњег Душана Стефана Не-
мањића за краља српских и поморских зема-
ља. За првог српског цара Душан Немањић 
крунисан је 1346. у тадашњој српској престо-
ници Скопљу.

8. септембра 1799. – Рођен је српски писац, 
преводилац и политичар Јован Хаџић, познат и 

као Милош Светић, један 
од аутора Грађанског за-
коника кнежевине Србије, 
први председник Матице 
српске. Познат је и као 
противник језичких и пра-
вописних реформи Вука 
Караџића.

9. септембра 1772. – 
Рођен је српски књижев-
ник и позоришни писац Јо-
аким Вујић, који је 1835. у 
Крагујевцу основао прво 
српско позориште.

10. септембра 1526. – 
Турски султан Сулејман 
Други Величанствени је, 

после победе над Мађарима на Мохачком по-
љу, заузео Будим, који је постао седиште Бу-
димског пашалука, провинције Отоманског 
царства у наредних 150 година.

10. септембра 1919. – У дворцу Сен Жер-
мен код Париза представници Аустрије, побед-
ничких сила у Првом светском рату и држава 
наследница Аустро-Угарске потписали су ми-
ровни уговор којим је формално престала да 
постоји Aустроугарска монархија. Признате су 
новонастале државе, међу којима и Краљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца.

10. септембра 1989. – Мађарска је отвори-
ла границу према Западу и допустила одлазак 
око 7000 избеглица из Источне Немачке у За-
падну Немачку. Тај масовни егзодус довео је 
до пада Берлинског зида. 

именик
Самоуправа Срба у Мађарској

Тел. +36 1 331 5345
Имејл: ssm@t-online.hu • Веб: www.szerb.hu

Амбасада Србије у Будимпешти
Тел. +36 1 322 9838

Имејл: budapest@serbiaemb.t-online.hu
Веб: www.budapest.mfa.gov.rs

Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској
Тел. +36 1 269 0100

Имејл: kd.centar@gmail.com
Веб: www.centar.hu

Српске недељне новине
Тел. +36 30 477 8233 (секретаријат)
Имејл: snnbudimpesta@gmail.com

Веб: www.snnovine.com

Српски педагошки и методолошки центар
Тел. +36 70 434 5576

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. +36 1 782 1639

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

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

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

Српска самоуправа у Будимпешти
Тел. +36 1 269 0633 • Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. +36 26 314 457

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

Музеј Епархије будимске
Тел. +36 26 312 399

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

Храм Св. Георгија у Будимпешти
Тел. +36 1 788 0605, +36 30 989 6139

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. +36 30 653 1871

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

Српска школа „Никола Тесла”
Тел. +36 1 351 6550

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

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

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

Српска основна школа у Десци
Тел. +36 70 233 3821

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

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

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

Минибусом за Србију - Terra Travel
Тел. у Будимпешти:  +36 70 504 7240;

Тел. у Београду: +381 11 630 1591;
+381 64 802 6680 (0-24h)

www.terratravel.rs

Јован Хаџић

Велики познавалац 
страних језика, поред 

тога и веома образована, 
Мина је као одани 
сарадник свога оца 

водила његову преписку 
с бројним угледним 

личностима тадашње 
Европе. После 

мужевљеве смрти, из 
Србије се вратила у Беч, 
где је наставила живот с 

мајком

„М ина Вукомановићка била је 
достојна кћи Вукова – сећа 
се њен пријатељ, песник Тео-

дор Стефановић Виловски. Њени пре-
води српских народних приповедака, 
као и кореспонденција са немачким 

пријатељима њезина оца ле-
па су сведочанства до које је 
мере умела владати језиком 
који је била научила у мате-
ре Немице. Али је зато ипак 
цела њена појава одавала 
Српкињу која је у свему чи-
нила част народу из којег је 
никла… Уопште је Мина Ву-
кова била живи извор за 
историју доба у којем је њен 
отац водио борбу за српски 
језик и правопис”.

Поред превода, сачувани 
су и Минини оригинални ра-
дови. Године 1856. написала 
је песму „Срце” и посветила 
је свом потоњем мужу Алек-
си Вукомановићу. Запажена 
су и њена сећања на највећег 
песника српског романти-
зма, Бранка Радичевића, об-

јављена најпре у новосадском часо-
пису „Јавор” 1877. године, а потом 
прештампана у великом илустрова-
ном календару „Орао” 1878. и бечком 
часопису „Српска зора” исте године:

„Сјећам ли се Бранка? А заборавља 
ли се лако који лијеп спомен? Сјећам 
га се често, кад с тугом, кад с весе-
љем. Рекла бих да га и сада гледам 
очима. Та бјеше нам сваки дан у кући 
као син и као брат… Бјеше нешто виши 
од осредња раста, тијела размјерна, 
витка па опет на то поснажна. На жи-
лавом и лети и зими разголитном вра-

ту сјеђаше глава дивна кроја, 
широка пјесничка чела, густе 
отвореномрке косе. Чешља-
ше је уназад, а бјеше дуга, те 
му падаше чак до рамена. 
Каткад би у разговору затре-
сао ту бујну косу као лав сво-
ју гриву. Испод чела сијеваше 
око необичнијем сјајем…”.

Уз ове успомене објављен 
је и цртеж лика Бранка Ра-
дичевића који су заједно из-
радили Мина Караџић и по-
знати српски сликар Стева 
Тодоровић.

Велики познавалац стра-
них језика, поред тога и вео-
ма образована, Мина је као 
одани сарадник свога оца 
водила његову преписку с 
бројним угледним личности-
ма тадашње Европе. Мина је 
била и нека врста очевог се-

кретара, пратила га на скоро свим 
путовањима и приликом посета. По 
Вуковој смрти сређивала је његову 
оставину, а 1884. сва издавачка права 
пренела је уговором на Краљевско 
српско министарство просвете, које 
је прихватило да јој тромесечно даје 
по хиљаду петсто динара у злату и 
по педесет примерака од сваког на-
слова. Од ових прихода живела је 
још десет година. Дванаестог јуна 
1894. умрла је од уремије. Тридесет 
година после очеве смрти, Мининим 
одласком, угасила се Вукова лоза.

Знамените жене српске (9)

Вукова кћерка, сарадница и секретарица

ЈУБИЛЕЈ БЕЗ МИНЕ
Мина је у Београду стекла велики број пријатеља. Удовици Алексе Ву-

комановића, веома образованој жени, преко мужа у сродству са кне-
жевском породицом, нуђено је место управнице Више девојачке школе, 
што је она одбила. На то је покушала да је приволи и кнегиња Јулија Об-
реновић, али се Мина определила за живот у Бечу. После Вукове смрти 
била је једина узданица и потпора мајци, која је енергично одбијала да 
живи у Србији. Година 1887. донела је Мини болно разочарање када није 
добила позив Одбора за прославу стогодишњице Вуковог рођења. „Да 
нијесам била болесна, и сама бих дошла да се свијет не чуди што Вуко-
ве ћери нема”, написала је пријатељима. 
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животни стил

Н едуго потом, у домове пречан-
ских Срба на трен се уселио 
спокој и осећај благостања. Све 

је изгледало да ће се животна пута-
ња марчанског владике наставити на 
зеленој паши, на тихој води и на ста-
зама праведним.

Но, нико се, успут, није запитао за 

значење одабраног му 
имена. Симеон је у свом 
имену, нимало несвесно, 
проносио Слушање или 
Послух. Но, чије ли је ре-
чи слушао у тамним но-
ћима и у беспокојним 
сновима?

У исто време, када је 
Симеон постављен за пра-
вославног владику мар-
чанског, у оближњем Ива-
нићу, служио је жупник 
Мартин Добровић чији су 
родитељи, Срби право-
славне вероисповести, 
због све учесталијег тур-
ског зулума били примо-
рани да из Босне пребегну 
у ћесарску Хрватску. Ов-
де су, пак, силом прилика, 
прихватили католичан-
ство. Добровић је латин-
ску богословију завршио у 
Грацу и добио задатак да 
своје православне суна-
роднике приведе Римској 
цркви. Он је пречесто по-

сећивао владику Симеона и стра-
ствено му говорио о моћи, богатству 
и устројству Ватикана.

Кап по кап, у душу српског епи-
скопа ушуњала се жута пожуда, ко-
ја му више није давала спокоја. Ис-
товремено, ни Шимун Братулић, би-
скуп загребачки, није изостављао ни 
једну прилику да му не предочи 
светлу каријеру унутар Римокато-
личке цркве. Он му је неуморно на-
водио закључак Хрватског сабора 
из 1604. године о посебном верском 
закону на подручју ћесарске Хрват-
ске, коју је аустријски надвојвода 
Рудолф II, четири године касније, 
својим потписом и печатом потвр-
дио. По том закону, у Хрватској је 
једино римокатоличка конфесија 
била службено призната. Из тога је 
произилазило да су једино католи-
ци могли да поседују некретнину и 
да обављају јавну службу. То је све 
више забрињавало епископа Симео-
на. Претила је могућност да се 
скромни манастир, саздан од балва-
на и дасака, испод обронака пито-
мог брда Марча, који је последњих 

година минулог века основао избе-
гли дабробосански митрополит Га-
врило Аврамовић са братијом из 
Рмња, преотме или пак уништи.

На јави се око главе преосвећеног 
Симеона гомилаху олујни облаци из 
којих су шикљале муње златне боје. 
У сновима би се, пак, вазда суко-
бљавао са неким црним људима чија 
се лица нису добро разазнавала. 
Њихови дуги, нездраво бледи прсти, 
непрестано су цедили зрело тамно 
грожђе.

Повремено, бискуп Братулић би, у 
знак пажње, слао и разне поклоне. 
Сребрна бурмутица, позлаћени напр-
сни крст и сребром окована икона из 
Јерусалима одушевљавали су све 
збуњенијег Симеона. Кап по кап – 
време, речи и дарови учинише своје.

У јесењим данима, а поготову 
оних често тмурних и кишовитих по-
поднева, Симеону се учини да је Пећ 
од Марче удаљенија и од непозна-
тих прашума Америке. Овде у овој, 
шумом окруженој питомини, поред 
потока Глоговнице, осећао се без-
мерно усамљен. Тежак притисак, ко-
ји се свалио на њега попут млиновог 
камена, свакога јутра га је све више 
тиштио. Изгледало је као да покуша-
ва да подигне натоварена кола како 
би успео да замени одваљени точак. 
Тај терет није толико оптерећивао 
Симеонова плећа колико његову ду-
шу. Све је ређе успевао да дочара 
црте Христове фреске која га је, не 
тако давно, потпуно опчинила и оча-
рала. (…)

Драгомир Дујмов

Кап по кап, у душу српског епископа ушуњала се 
жута пожуда, која му више није давала спокоја. 

Истовремено, ни Шимун Братулић, бискуп 
загребачки, није изостављао ни једну прилику 

да му не предочи светлу каријеру унутар 
Римокатоличке цркве

Покушаји покатоличавања Срба (2)

Неспокој владике Симеона

Епископ Симеон Вретанијски

Ново доба носи нове изазове

„Убрзање времена” угрожава квалитет живота
С ве је данас на дугме, на један 

клик. Хоћемо сад и одмах. Дру-
штво је брзо, а ми се трудимо 

да га претекнемо. Дубина и ширина 
нам нису више важне, јер за инстант 
срећу потребна су инстант решења. 
Брз темпо живота и сви „зачини” који-
ма нас „зачињава” потрошачко дру-
штво, учинили су да партнере упозна-
јемо и волимо преко друштвених 
мрежа, пријатеље не стичемо, него 
их додајемо, а хедонизам у изворном 
значењу преводимо као сулудо тро-
шење времена. И још му се подсмева-
мо. Све је мање референци које иду у 
прилог пуноћи живота, али је питање 
ко је ту на већем губитку – старије 
генерације које су живеле другачије 
и спорије, па им је сада тешко да се 
навикну на нове трендове или млађе 
које вероватно никада неће сазнати 
да може и другачије, „пуније” и „соч-
није”? Психотерапеут др Зоран Ми-
ливојевић „грешку” види у млађима.

– Главни проблем нових генерација 
је тај што мисле да све почиње од 
њих, да су најпаметнији, најбољи, а 
да је све пре њих било заостало. У тој 
младалачкој ароганцији немају са 
чим да упореде своја досадашња ис-
куства. Живе у добу у којем долази 
до „убрзања времена”, све је више ва-
жних догађаја у јединици времена, 
што појединац не може да испрати. 
Зато мислим да ће младима бити ве-
ома тешко, јер ће њихов квалитет 
живота бити значајно нижи него што 

је био наш и да ће имати проблема 
да схвате у каквом свету живе.

Систем који нам се намеће „ради 
више, зарађуј више, троши више”, од 
модерног човека је направио машину, 
који се бори за егзистенцију, док му 
живот измиче контроли.

– Све више људи престаје да прави 
разлику између површних, виртуел-

них односа и стварних. Иако је дру-
штвеним мрежама комуникација ве-
ома олакшана, оне крију замку, а то 
је да особа која се представља пот-
пуно контролише како ће се предста-
вити. Другим речима, она уређује 
свој „излог” и представља другима 
своје „идеално ја”. Последица тога је 
да расте страх од блискости у којој 

би били раскринкани, а самим тим 
расте отуђење и самоћа – истиче 
Миливојевић.

А отуђујући се једни од других, у 
ствари се, каже он, одричемо жеље и 
потребе да неког волимо.

– Није проблем што ће се људи 
упознавати преко друштве-
них мража, него што се неће 
упознавати у стварном жи-
воту. У сваком кафићу ћете 
видети људе који гледају у 
своје таблете и телефоне, а 
не оне који међусобно разго-
варају. Тако они живе у па-
радоксу да су у стварности 
заједно, иако ментално нису 
и тиме једни другима пору-
чују да су им досадни. И то 
је основни проблем – ствар-
ни свет ће заиста постати 
досадан и опасан.

Иако нам је данас све до-
ступније, лакше стижемо до 
удаљених крајева, откривамо 
нове укусе, размењујемо по-
руке са пријатељима широм 
света, чини се да смо свуда и 

са сваким, питање је – јесмо ли запра-
во сиромашнији искуствено и емотив-
но. Многи психолози тврде да јесмо и 
упозоравају нас да се мало више кре-
ћемо у реалном простору, као што 
Миливојевић тврди да се право иску-
ство стиче на путовањима, на директ-
ном искушавању других култура, су-
срета са другачијим људима. 

Како данашњи брзи друштвени ритам обликује наш 
однос према љубави, пријатељству, уживању… 

Да ли ће нове генерације, које су сада у обданишту 
или у основној школи, умети да уживају 

у малим стварима?
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невен Размишљања наших ђака

Вера у животни циљ води 
његовом испуњењу

Ч овек који има циљ, 
размишља о њему. 
Он верује у то. Чо-

век јаком вером остаје 
срећан у животу, знајући 
да још увек постоји нешто 
чему тежи, о чему разми-
шља. Вером у животни 
циљ човек одржава своје 
постојање и у овом неми-
лосрдном свету

Размишљајући о жи-
воту и о ономе што нас 
окружује дошла сам до 
сазнања да је живот ис-
пуњен успонима и падовима. Свака ситуаци-
ја, било да је она добра или не, догодила се 
са разлогом. Баш тај дан, баш тај тренутак 
има своје објашњење зашто се управо то де-
шава.

Ових неколико година размишљам о сми-
слу живота и свему што се мени дешава. Схва-
тила сам да је овај тренутак у животу само је-
дан кратак период, који пролази. А све прола-
зи. Верујем да и после мрачних облака долази 
сунце и да постоји светло на крају тунела.

Да, верујем да судбина постоји. Можемо да 
се трудимо да све буде онако како ми зами-
слимо, али на крају ће свакако бити онако ка-
ко је негде предвиђено.

Препустите се, не размишљајте много и 
судбина ће вас одвести на право место. Након 
свега овога долазимо до следећег питања: који 
је мој циљ у животу? Да ли уопште треба има-

ти циљ у свету у којем не-
ма места за правду?

Ја мислим да треба. 
Човек који има циљ, он 
размишља о њему. Он ве-
рује у то. Човек јаком ве-
ром остаје срећан у живо-
ту, знајући да још увек по-
стоји нешто чему тежи, о 
чему размишља. Вером у 
животни циљ човек одр-
жава своје постојање и у 
овом немилосрдном све-
ту.

С обзиром да никада 
не знамо шта нас чека сутра, прекосутра или 
за две године, ја сам одлучила да мој животни 
циљ не треба да буде нешто материјално. Ма-
теријалне ствари преко ноћи могу да нестану 
као да их никада није ни било.

Мој животни циљ је да будем срећна, испу-
њена и задовољна. Желим да успем у послу 
који волим, да живим у месту које волим, са 
људима које волим и који ми много значе. Же-
лим да оснујем породицу, да волим и да будем 
вољена. Волела бих да имам тачно онолико ко-
лико је довољно да имам осмех на лицу и да га 
измамим на лицима других људи.

Верујем да ће ме судбина одвести на прави 
пут, који ће ме одвести до остварења мог жи-
вотног циља.

Анђела Теслић, 10-б
Српска гимназија

„Никола Тесла” Будимпешта

Анђела Теслић
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ИНФО СЕРВИС

Аутентични српски
грил ресторан

у срцу Будимпеште!

Увек свеже 
месо на жару

и најквалитетнија
пића са Балкана!

Ráday utca 61, IX кварт

Тел: +36 30 736 7996

Достављамо поруџбине 
на подручју Будимпеште!

Библиотека „Браћа Настасијевић” 
из Горњег Милановца расписује Наградни конкурс

САЛОН НАСТАСИЈЕВИЋА
Категорије конкурса обухватају песму, кратку прозу и 

есеј у књижевним видовима, као и фотографију и видео 
рад у аудио-визуелним техникама. Као и ранијих година, 
позивамо ствараоце свих узраста – ученике основних и 
средњих школа, затим одрасле – афирмисане и неафир-
мисане. Запослени у Библиотеци немају право учешћа на 
конкурсу.

Технички услови:
За књижевне радове: Текстове достављати искљу-

чиво у електронској форми, у PDF и WORD формату, 
фонт Times New Roman, 12; обим текста не би требало да 
прелази 15.000 карактера (са размацима). Библиотека за-
држава право евентуалног лекторисања прилога, због об-
јављивања, уз консултацију са аутором.

За аудио-визуелне радове: Фотографије доставља-
ти у JPG формату. Видео радови не дужи од 3 минута у 
MPEG формату.

Конкурс је отворен до 15. септембра 2015. године. 
Стручни жири ће 20. септембра 2015. објавити резултате 
конкурса.

Награђени књижевни радови биће објављени и про-
мовисани у зборнику Библиотеке „Слово Ћирилово”, а 
аудио-визуелни радови биће изложени и приказани то-
ком манифестације „Дани Настасијевића” у октобру 
2015.

Ауторска права и међусобни односи учесника кон-
курса и Библиотеке биће уређени уз поштовање позитив-
них прописа. Уз широко поштовање слободе уметничког 
стварања, Библиотека задржава право да не узме у раз-
матрање радове који промовишу било који облик нето-
леранције.

Све радове доставите на имејл адресу: 
konkursgmbiblioteka15@gmail.com
Контакт: gmbiblioteka@gmail.com

www.bibliotekagm.com

ПОНУДА ПОСЛА
EUWELD Kft. – Rácalmas – фирма са најквалитетни-

јим програмом додатних материјала за заваривање 
(обложене електроде, жице, шипке итд.), тражи теренске 
комерцијалисте у Будимпешти и другим деловима Ма-
ђарске.

Ако сте динамични, радни и вредни, борбени и жељни 
успеха и напретка, EUWELD Kft. вам пружа могућности 
које се ретко указују:

– Врхунску обуку за посао који вас чека
– Константно унапређење знања, док год радимо за-

једно
– Комплетну опремљеност за посао (ауто, телефон, 

остала опрема…)
– Могућност нелимитиране зараде
– Максималну подршку и помоћ у току рада
– Могућност напретка у фирми.
С обзиром да су власници фирме Срби, пожељно је 

добро познавање српског и мађарског језика, а знање не-
мачког, енглеског, словачког, румунског и других сусед-
них језика пружа додатне могућности због проширења 
делатности у суседним земљама.

Молимо све заинтересоване да пошаљу своје пријаве 
на e-mail: mmircic@euweld.com

Интернет страница фирме: www.euweld.com
У зависности од броја пријављених кандидата органи-

зоваћемо појединачне интервјуе.
Добродошли!

Са нама сте увек пар корака испред!

ПОРОДИЦИ ПОТРЕБАН СТАН
Трочлана породица тражи стан, мању кућу или део куће 

за изнајмљивање на дуже време, у мирној 
околини Будимпеште.

Контакт телефон: +36 30 477 8233.

XII ФЕСТИВАЛ НАРОДНЕ МУЗИКЕ 
У ТАБАНУ

12. септембар 2015.
Наступају:

Од 15.00 ч. – Гергеј Агоч, Аги Салоки, оркестар „Шебе 68”
Од 19.00 ч. – наступ Ансамбла „Вујичић”

Virág Benedek Ház
(1013 Budapest, Döbrentei u. 9) 

ПОЗИВ НА ОТВАРАЊЕ 
МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ

18. септембар (петак) у 19.00 ч.
Срдачно вас позивамо на свечано отварање 

Месеца српске културе
Манифестацију отвара концерт пијанисте
Мирка Милошевића, на будимпештанској

Музичкој академији „Ференц Лист”
Информације: www.centar.hu; тел. +36 1 26 90 100

У току је фото-конкурс на тему:

„УНИШТАВАЊЕ СПОМЕНИКА 
ХРИШЋАНСКОГ ИСТОКА”

Интерпарламентарна скупштина православља (ИСП) 
организује међународни фото-конкурс на тему „Уништа-
вање споменика хришћанског Истока” и позива све заин-
тересоване да учествују у њему.

Kонкурс је посвећен споменицима источне хришћан-
ске традиције, који представљају важaн део светске кул-
турне баштине.

Kако је саопштено из Скупштине Србије, конкурс фо-
тографије, други по реду, организује се на иницијативу 
Kомисије ИСП-а за културу, у оквиру прославе 2016. као 
године пријатељства народа Грчке и Русије и у сарадњи 
са сајтом www.orthphoto.net.

Више информација заинтересовани могу наћи на веб-
страници ИСП-a: http://www.eiao.orthphoto.net.
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Духовност

К иша у Сентандреји није омела 
славско расположење, посебно 
оно духовно, на велики хри-

шћански празник. Он је одувек био и 
прилика за сусрет драгих пријатеља 
који не пропуштају да се окупе у 
Сентандреји на Преображење.

У Преображенској српској цркви, 
поводом храмовне славе, најпре је 
одржана света архијерејска литурги-
ја, коју је служио епископ браничев-
ски Игњатије, уз присуство оца Пан-
телејмона из манастира Грабовац, 
оца Војиславa Галића, парохa сентан-
дрејског, оца Добрице Ћосића, паро-
ха смедеревског, оца Љубе Милиса-
вића пароха у Помазу, оца Павла Ка-
плана из Сегедина и оца Зорана Осто-
јића, будимпештанског пароха, уз са-
служење ђакона Зорана Живића. По 
обичају, на Преображење, освећено 
је грожђе, по којем је овај крај оду-
век био познат.

Вечерње, које је почело у 16 часова, 
служио је отац Павле Каплан, а реза-
њу колача и освећењу кољива прису-
ствовали су владика Игњатије, о. Љу-
ба Милисавић и ђакон Зоран Живић. 
Владика Игњатије је присутнима че-
ститао празник и пожелео срећну 
славу. По традицији, колач и жито 
припремила је породица Галић, која 
сваке година кумује.

Упркос киши која је сипила, нај-
млађи фолклораши са српском за-
ставом ипак су наступили у црквеној 
порти. На овај начин наставили су 
традицију да се испред цркве заигра 
српско коло, а нешто касније су и 
прошетали до трга, где се спремао 
вечерњи програм. У оквиру манифе-
стације „Дани музике и фолклора” на 
вечерњем концерту наступила су 
културно-уметничка друштва: „Лого-
вац” из Деспотова, „Челарево” и „Но-
ви Карловци” из истоимених места.

На Тргу цара Лазара, покрај срп-
ског ресторана „Корнер”, од 20 часо-
ва одржан је концерт Оркестра „Се-
ло”, а као специјални гости наступили 
су прослављени уметници на хармо-
ници Љубиша Павковић и Радован 
Марић. Љубитељи српског мелоса и 
народних игара испунили су трг и за-
играли српска кола.

Реализацију програма помогли су: 
Министарство за људске ресурсе, 
Културни и документациони центар 
Срба у Мађарској и Српска самоу-
права у Сентандреји.

У порти Преображењске 
цркве сусрели смо Војислава 
Јовишевића, уметничог ру-
ководиоца оркестра КУД 
„Петар Кочић” из Челарева, 
који нам је открио да је у 
Сентандреју ове године по-
ред играча и оркестра, сти-
гла и певачка група овог дру-
штва.

– Веже нас десетак годи-
на добре сарадње и прија-
тељства са КУД-ом „Табан”, 
које води Душан Вуковић – 
рекао је за наш лист гост из 
Челарева.

У порти цркве разговара-
ли смо и са Радмилом Мар-
јановић, која је искусни фол-
клораш и иза себе има 30 го-
дина играчког стажа. Поно-
сно носећи српску ношњу, 
рекла нам је да ће наступи-
ти као члан певачке групе 

КУД-а „Челарево”, али да већ дуже 
време ради и као секретар друштва.

Уз старе пријатеље из Челарева, 
ове године у Сентандреју је први пут 
дошао и КУД „Логовац” из Деспотова. 
Оба ансамбла међусобно сарађују, а 

ове године је и њима стигао позив да 
наступе на прослави Преображења.

– Нама је ово прво гостовање у 
Сентандреји и овде су и наше две 
дечје групе. Одазвали смо се позиву 
колеге Вуковића из „Табана” и надамо 
се даљој успешној сарадњи – испри-
чала нам је Ивана Танасковић, руко-
водилац КУД-а „Логовац” из Деспо-
това.

Након концерта на градском тргу, 
који је одржан упркос не тако добром 
времену ове године, попричали смо и 
са члановима оркестра „Село”, који су 
нам рекли да је гост Љубиша Павко-
вић обећао да ће свирати и по киши.

– Велика нам је част што је наш 
гост велемајстор народне музике 
Љубиша Павковић, који је три деце-
није руководилац Великог народног 
оркестра РТС-а. Као велики уметник, 
он је нашу народну музику подигао 
на академски ниво, а на овим нашим 
просторима оставио је својим радом 
и гостовањима велики траг. И прили-
ком ове посете покушао је да нам у 
што већој мери преда своје знање. Та-
кође, добили смо позив од њега да 
гостујемо у Србији, што је наш дуго-
годишњи сан. Овај признати мајстор 
на хармоници има идеју да одржи је-
дан камп за наше хармоникаше који 

живе у Мађарској и који негују нашу 
музику, како би са њима поделио сво 
своје стечено знање и искуство – ис-
причао нам је Урош Димитровић, 
члан оркестра „Село”.

Добрила Боројевић

Гости који се сваке године окупе на сентандрејској 
слави, Преображењу Господњем, кажу да је лепо 
време пратило прославу више од две деценије. 

Овог 19. августа време је, након дугог врелог лета, 
ипак подсетило све присутне на древну мудрост да 

се на овај дан преображавају и гора и вода, 
и да се ближи јесен

Прослава Преображења у Сентандреји

Ватрени фолклораши пркосили киши

О ПРОСЛАВИ ПИСАО И ЈАША ИГЊАТОВИЋ
Преображење се у православљу убраја у дванаест великих Христових 

празника. Слави се на Истоку од VII века. Западна црква унела га је у свој 
календар тек 1457. године, и то у славу победе хришћанске војске над 
Турцима код Београда. Наиме, мађарски великаш Јанош Хуњади, кога 
Срби зову Сибињанин Јанко, заједно са фрањевцем Иваном Капистра-
ном, спречио је са војском продор Турака на север. Обојица су кратко 
након победе умрла – први у Земуну, а други у Илоку.

Један од најупечатљивијих описа празновања Преображења налазимо 
код Јакова Игњатовића, који дочарава некадашњу прославу у Сентан-
дреји.
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