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ПОЛИТИКА

Политички коментар

Слика једне смрти

С ветом владају новац, зло и 
лаж. Понекад, кад већ гасне 
нада, букне неодбрањивом 

снагом оно што зовемо божјом 
правдом, добром, људскошћу, оно 
што на крају ову планету још увек 
одржава у животу. Тада се тројство 
мрака повуче у сенку, чека и убрзо 
враћа на сцену, још јаче, богатије, 
бестидније. О чему ја то?

Свет је шокиран страшном фото-
графијом мртвог трогодишњака ко-
јег је море избацило на једну плажу 
турске обале. Као да спава; глава на 
страни, опружене ноге и руке с пр-
стићима подигнутим нагоре. Баш 
као да спава. И ту, на песку турске 
обале, након једва чујног окидача 

фото-апарата који је само реги-
стровао једну од милион језивих 
последица деловања споменутог 
тројства, почиње колосално лице-
мерје, тријумф погани задње врсте.

У кукању за малим Ајланом Кур-
дијем, тако се звао трогодишњак, 
најгласнији су они који су га убили. 
То дете је страдало у очајничком 
покушају његове породице да по-
бегне из рата. А ко је изазвао тај 
рат? Сећате ли се како је почео и у 
каквим околностима?

Изгледа да смо заборавили, а то-
ме смо као народ склони, ко је ме-
сецима, примера ради, пласирао и 
разносио причу да председник 
Ирака, Садам Хусеин, има атомску 

бомбу. Кад су видели да је та лаж 
сувише прозирна, нашли су му бој-
не отрове. Ко? Управо ови медији, 
штампани и електронски, најути-
цајнији на свету, који данас наричу 
за малим Ајланом.

Идентичан сценарио примењен је 
у Либији, сличан у Сирији. Кога год 
је грејало „арапско пролеће” томе је 
пакао отворио своја врата. То и та-
кво пролеће долазило је на крилима 
бомбардера земаља демократског и 
развијеног света. Та демократија 
уништила је споменуте земље, гур-
нула малог Ајлана у море.

Никад пронађени бојни отрови 
били су тас на ваги (сећате ли се 
Рачка и сличне режије уочи бомбар-
довања Србије) за напад коалиције 
48 држава, предвођених САД-ом, 
на Ирак. Садам је психопата, има 
бојне отрове, може пола света да 
убије, говорили су и писали исти ови 
који нам данас објашњавају због че-
га су хтели, напросто морали да об-
јаве слику једне смрти.

Садама су обесили, Гадафија ли-
квидирали уз страшна понижења 
пред смрт, од Мубарака начинили 
биљку. Шта сада хоће? На чему ра-
де? Шта најављује, а најављује си-
гурно, слика мајушног тела без жи-
вота, којег је море, као опомену из-
нело и положило на песак?

Ратко Дмитровић

У кукању за малим Ајланом Курдијем, тако се 
звао страдали трогодишњак, најгласнији су они 

који су га убили. То дете је страдало у очајничком 
покушају његове породице да побегне из рата. 

А ко је изазвао тај рат?

Г рађани све мање деле Вучићев и 
Дачићев евроентузијазам. Умор 
од чекања да отворимо прво по-

главље помешан са суровошћу Мер-
келове и Шојблеа према Грчкој и не-
способношћу Брисела да нађе реше-
ње за избегличку кризу узима данак. 
Садашња подршка уласку Србије у 
ЕУ од 42 одсто пала је готово на 
историјски минимум сличан оном из 
децембра 2012. године. 
Тада је 41 проценат Срба 
гледао на Европску унију 
као обећану земљу. Док 
је пре две и по године ра-
зочарење у ЕУ било по-
следица одлука Хашког 
трибунала и ослобађају-
ћих пресуда Анти Готови-
ни, Младену Маркачу и 
Рамушу Харадинају, да-
нас на пад расположења 
утиче пуцање по шавови-
ма европског пројекта, 
градња зидова, суспензи-
ја слободе кретања уну-
тар шенгенског простора 
због миграната и избегли-
ца са Блиског и Средњег 
истока…

Кад год је ЕУ ишло до-
бро, расла су очекивања 
и евроентузијазам у Ср-
бији. И обратно – кад год 
је двадесетосморци кре-
нуло лоше, то се показало 
и на ставу овдашњег јав-
ног мњења према евро-
чланству.

Социолог Владимир Вулетић сма-
тра да су неопредељени грађани који 
граде свој став о ЕУ зависно од опште 
климе, заправо, направили овакву 
„клацкалицу” која се креће између 
еврофанатизма и евроскептицизма.

„Последњих месеци, упркос јасној 
оријентацији владе и корацима који 
су ишли у сусрет ономе што су оче-
кивања ЕУ, у Србији је превладавао 

негативан став према ЕУ, који је поја-
чан ситуацијом са избеглицама, у ко-
јој се на неки начин говори да ЕУ по-
кушава да се заштити тиме што ће 
терет пребацити на источне земље”, 
каже Вулетић.

С друге стране, Слободан Зечевић, 
научни саветник Института за европ-
ске студије, указује да се унутрашњи 
политички и економски проблеми ЕУ 
рефлектују и преливају на наше јав-

но мњење. „Осећај да се у ЕУ не на-
предује, већ стагнира, уз избеглице и 
Грчку, утиче на наше јавно мњење”, 
објашњава он и подсећа да се пока-
зало да Брисел није нашао прави на-
чин за бржи излазак из финансијске 
кризе која се 2009. године прелила из 
Сједињених Америчких Држава.

„За разлику од Америке, која већ 
излази из кризе, и по стопи привред-
ног раста и по броју запослених, у 

Европи је стопа привредног раста и 
даље минимална, а и висока је неза-
посленост. Стога, ЕУ се не перципира 
као нешто што доприноси напретку и 
запошљавању, већ као творевина пу-
на проблема”, подвлачи Зечевић.

Ваља се сетити да је изузетно ви-
сока подршка чланству из 
децембра 2003, од 72 од-
сто, уследила након со-
лунског самита, на којем 
је речено да су земље за-
падног Балкана део 
европске породице и на 
којем је дата европска 
перспектива овом регио-
ну, као и да је подршка 
чланству из септембра 
2004, од 71 процента, за-
бележена после највећег 
проширења ЕУ на десет 
земаља. „Ранији високи 
проценти подршке евро-
чланству могли би се при-
писати стабилној Европи”, 
тумачи Зечевић.

Али и кад год је нама 
долазило добро из ЕУ, 
тада је растао проценат 
оних који би на рефе-
рендуму гласали за 
чланство Србије. Највећа 
подршка – од 73 одсто – 
овде је забележена кра-
јем 2009. године, у вре-

ме када су Србији укинуте визе за 
путовање у 25 земаља чланица ЕУ, 
као и у три земље које нису чланице 
ЕУ, а које су део шенгенског просто-
ра. Истовремено, Србија је поднела 
захтев за пријем у чланство ЕУ, а и 
ступио је на снагу споразум из Ли-
сабона. С друге стране, када су по-
стојали захтеви попут оних у вези са 
Трибуналом и Косовом, наклоност 
ка ЕУ је падала. 

Највећа подршка Европској унији од 73%, која је 
забележена 2009. године, када су Србији укинуте 

шенгенске визе, данас је због грчке кризе и 
неспособности Брисела да реши проблем 

избеглица спала на 42%

ЕУ – од љубави до неповерења

Значајно опао евроентузијазам у Србији
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ЗАШТО СУ ЈАВНОСТИ 
ПОТРЕБНИ СУПЕР ХЕРОЈИ

Тешко је пласирати приче о 
достигнућима која су настајала 

корак по корак, тимским радом, и 
зато медији праве хероје. Људи и 

сами маштају о томе да буду хероји, 
и онда се у таквим причама 

најлакше препознају

Љ удима су потребни хероји. У било 
којој области, шта год да се деси-
ло, људи теже да издвоје једног 

човека и да креирају мит о томе како је 
он заправо био заслужан за све. То су 
приче које желимо да памтимо и препри-
чавамо.

Сви желе да гледају филм у којем Су-
пермен спасава дете из пожара, а не 
филм у којем га спасава тим састављен 
од ватрогасаца, полицајаца и лекара. Овај 
феномен нашег друштва најчешће ствара 
историјску неправду.

Заслуге за сва достигнућа су увек рас-
подељене, али мозак једноставно жели 
да спакује све у једну особу, јер му је та-
ко лакше. То је као да имате десет фла-
ша, и у свакој помало воде. Пресућете сву 
воду у једну флашу, а оне остале ћете 
бацити у ђубре.

Тако ће наредних сто година сви при-
чати о Алану Тјурингу, док пољски мате-
матичари који су урадили огроман део 
посла труну у својим гробовима потпуно 
анонимни.

Ко је највећи геније свих времена? 
Многи људи ће рећи да је то Алберт Ајн-
штајн. Али, скоро нико не зна да је чувена 
теорија релативитета заправо производ 
рада низа научника. Ајнштајн је преузео 
деведесет одсто те теорије од научника 
као што су Лоренц, Поенкаре, Хилбет, 
Гросман, и низ других. Чувену формулу: 
енергија је маса пута брзина светлости на 
квадрат, први је написао Поенкаре. Људи 
који се не баве науком назвали би то пла-
гијатом. Међутим, то је нормално, јер та-
ко наука функционише – надградњом са-
знања претходника. Али, у свету медија 
владају другачија, неправедна правила.

Сто година касније, Алберт Ајнштајн је 
највећи геније свих времена, а његови ци-
тати се провлаче по свим друштвеним 
мрежама и мотивационим постерима. На 
сваком вашару може се купити мајица са 
његовим ликом и чувеном формулом. 
Многи људи чак мисле да је он направио 
и атомску бомбу, иако није имао никакве 
везе са тим пројектом. За остале научни-
ке не знамо. Њихови ликови нису на пла-
стичним кесама и на магнетима за фри-
жидере.

Ова тежња људи не мења се ни данас. 
За сто година, људи ће можда мислити 
да је Стив Џобс измислио мобилне теле-
фоне, а Бил Гејтс компјутере. Свет медија 
разликује се од света науке. Људима је 
јако тешко пласирати приче о достигну-
ћима која су настала корак по корак, тим-
ским радом, и зато медији праве хероје. 
Људи и сами маштају о томе да буду хе-
роји, и онда се у таквим причама најлак-
ше препознају.

Исток Павловић

Назире ли се решење за енергетску кризу

„Теслин ток” од Турске до Аустрије замена за 
претходне пропале покушаје?

Министри спољних послова Мађарске, Србије, 
Македоније и Грчке намеравају да ове јесени 

потпишу меморандум о градњи гасовода од Турске 
до Аустрије. „Теслин ток”, дуг око 1400 километара 

и вредан до пет милијарди евра, који би био 
пуштен у рад 2019, управо када истичу уговори 

о транспорту гаса кроз Украјину, за које 
је Русија најавила да их неће продужити

П редставник мађар-
ске гасне компаније 
ФГСЗ, која ће уче-

ствовати у изградњи на  
територији те земље, каже 
да ће гасовод носити на-
зив „Тесла” и да се у сеп-
тембру очекује доношење 
одлуке о припреми тех-
ничке и финансијске доку-
ментације.

Информацију је дели-
мично потврдило и мађар-
ско Министарство спољних 
послова, чији је представ-
ник подсетио да је прво за-
седање радне групе било 
25. јуна. Пројекат је већ 
предат на разматрање 
Европској мрежи операто-
ра транспорта гаса и затра-
жен је статус пројекта од 
општег интереса.

Планирано је да се инве-
стициона одлука донесе 
наредне, а да градња почне 
2017. године. Тако би „Те-
слин ток”, дуг око 1400 ки-
лометара и вредан до пет 
милијарди евра био пуштен 
у рад 2019, управо када ис-
тичу уговори о транспорту 
гаса кроз Украјину за које 
је Русија најавила да их не-
ће продужити.

Предвиђени капацитет је 
27 милијарди кубних мета-
ра гаса, што је два пута ма-
ње од предвиђеног пројек-
том „Јужни ток”, којег је 
Европска комисија сруши-
ла одредбама Трећег енер-
гетског пакета.

Сви подаци указују да ће другу 
половину руског гаса предвиђеног 
пропалим „Јужним током” поделити 
Турска и гасовод „Источни прстен”, 
који до „Турског тока” намеравају да 
граде Словачка, Румунија и Бугарска. 
Украјина у том случају сасвим испа-
да из игре као транзитер, па је „Те-
слин” ток предвиђен и за реверсну 
доставу гаса. Односно, Украјина би 
руски гас куповала из Мађарске, по-
што прође целу руту „Турског” и „Те-

слиног тока”, што би знатно увећало 
цену.

Пројекат „Теслиног тока” мора да 
одговара правилима Трећег енер-
гетског пакета и добије статус оп-
штег интереса да би био финанси-
ран из фондова Европске уније. Ма-
ђарски извори наводе да без тога 
финансирање градње неће бити мо-
гуће.

Експерти сумњају да ће ЕУ финан-
сирати „Теслин ток” и „Источни пр-
стен”. Они истичу и да потпредсед-

ник Европске комисије, Словак Ма-
рош Шефчович, заступа очување 
транзита кроз Украјину, куда његова 
земља добија гас.

– Ако Руси остану доследни да 
2019. обуставе транзит кроз Украјину, 
Шефчович ће подржати финансира-
ње „Источног прстена” у већем оби-
му, али не и „Теслиног тока” – наводе 
стручњаци.

Иначе, турски министар енергети-
ке Танер Јилдиз послао је у 
Русију пројекат сагласно-
сти за градњу „Турског то-
ка”. После општег договора 
Москве и Анкаре воде се 
преговори о детаљима који 
су се претворили у ценка-
ње и Јилдиз сада ишчекује 
одговор Кремља. Предви-
ђени капацитет „Турског 
тока” је 63 милијарде куб-
них метара гаса годишње и 
чиниће га четири цеви. Прва 
цев од 15,75 милијарди је 
намењена искључиво Тур-
ској.

Енергетски стручњаци 
оцењују да је могућа реа-
лизација таквог једног це-
вовода, ако би он био 
усклађен са европским 
прописима и уколико би 
компанија која би била за-
дужена за транспорт и 
друге техничке детаље би-
ла у страном, а не руском 
власништву. Сматра се да 
је питање финансирања це-
лог тог пројекта веома про-
блематично, јер се још не 
зна ни када ће „Турски ток”, 
на који би се наставио „Тес-
лин ток”, бити готов..

Такође, они тврде да 
планираних 27 милијарди 
кубних метара гаса није 
много, јер би само Србија, 
ако у томе буде учествова-
ла, за своје потребе преузе-
ла 10 до 12 милијарди куб-
них метара гаса. Осим тога, 
учешће Македоније у том 
гасоводу је под знаком пи-

тања, с обзиром да је она земља ап-
солутне нестабилности – политичке, 
економске, па и друштвене.

Kоментаришући већ постигнути 
договор која ће гасна компанија би-
ти задужена за цевовод на терито-
рији Мађарске, а у оквиру „Тесла то-
ка”, економски аналитичар Мехмед 
Бушатлија је оценио да је то веро-
ватно настојање Мађарске „да по-
прави своје стање, јер зависи од ру-
ског гаса који долази из Украјине, 
има велика складишта за гас који 
прослеђује у Европу, а евидентно је 
да Русија не одустаје од тога да 
2019. прекине транспорт гаса кроз 
Украјину”.

Бушатлија закључује да је свакако 
потребно наћи модел за снабдевање 
гасом источне и централне Европе и 
додаје да верује да ће о самом „Те-
сла току” бити још речи када буде 
познато више детаља о споменутом 
пројекту.

СНН

РУСКИ ГАС – ЈЕДИНА ОПЦИЈА
Планира се да се кроз „Теслин ток” транспортује руски гас из „Турског 

тока”, али и Азербејџански из гасовода ТАНАП. Међутим, Азербејџанске 
залихе не допуштају извоз већи од 10 милијарди, а и за то су потребна 
огромна улагања у налазишта. Упркос резервама, Азербејџан не произво-
ди довољно гаса, па га је ове године чак увозио из Русије. При том, будућа 
налазишта већ су уговорима намењена Италији, а ирански и туркмени-
стански гас су тек у далекој перспективи. 



4 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО Последице невремена у околини Сегедина

Олуја нанела штету сиришкој цркви и парохијском дому
Н евиђена олуја, која је у августу 

захватила Сириг, у предграђу 
Сегедина, нанела је велику 

штету, не само објектима у власни-
штву житеља насеља, већ и месној 
српској православној цркви и паро-
хијском дому.

Олуја је обарала дрвеће, ломила 
грање, рушила димњаке, док је на 
српској цркви изваљен прозор. Неста-
ла је апаратура на отвору који се ко-
ристи за проветравање храма. Права 
пустош завладала је у порти цркве, 
где је уништено дрвеће.

Сирижани кажу да се не сећају ка-

да је последњи пут у овом насељу 
било оволико невреме. Са зграде па-
рохијског дома олуја је однела цре-
пове, уништила капију и нанела другу 
велику штету.

Природна непогода уништила је и 
плодове на имањима ратара и башто-
вана. Код, такозваног, „Недељковог 
салаша”, град је „убио” воћњаке, ше-
ћерну репу, кукуруз, руже и друго. 
Међу онима који су претрпели 
огромну штету је и Милан Владиса-
вљев, коме је олуја оштетила кров на 
кући, оборила димњак, а црепови су 
одлетели на све стране.

Сирижани, предвођени протонаме-
сником Павлом Капланом, админи-
стратором сиришке парохије, сачини-
ће записник о учињеној штети на ме-
сном српском православном храму и 
поднети га осигуравајућем друштву. 
Како ће се даље одвијати процес са-
нације штете и њихове исплате, остаје 
да се види.

Срби у Сиригу настојаће да прво-
битно стање светиње и њене околине 
врате до прославе храмовне славе 
Мала Госпојина, која се прославља 
26. септембра.

П. М.

на тему „Савремена српска сатирична књи-
жевност” (улаз је слободан)

18.30 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális 
Központ, 1065 Budapest, Nagymező u. 49)
Отварање изложбе слика Дане Петков, ликов-
не уметнице из Румуније

19.00 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális 
Központ, 1065 Budapest, Nagymező u. 49)
Филмска радионица „Српског екрана”
Пројекција филмова Снежане Миливојевић и 
Ђорђа Шибалина

26. септембар
 Помаз 11.00 – 15.00 часова

Трг испред Дома културе (2013 Pomáz, Huszár 
u. 3)
Гастрономски дан

 Будимпешта
9.00 – 13.00 часова

Уметничка Галерија за децу и омладину „Деак 
17” (Deák 17 Gyer mek és Ifjúsági Művészeti 
Galéria, 1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17. I. em)
Представа за децу „Другарство без мане” – 
Студио за забаву и анимирање „Жељко Ве-
сељко” (Србија, Нови Сад)
Изложба дечјих радова насталих на Колонији 
старих заната у Ловри

18.00 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális 
Központ, 1065 Budapest, Nagymező u. 49)
Међународни сусрет писаца „Пештански 
књижевни омнибус”
Специјални гост: Матија Бећковић

 Ланчуг
9.30 часова

Централно гробље (7759 Lánycsók, Dózsa 
György u. 8)
Освећење спомен-парка старих надгробних 
споменика

10.30 часова
(Kossuth Lajos u. 79)
Откривање спомен плоче на месту некада-
шње српске православне цркве

11.00 часова
Наступ Ланчушке фолклорне групе

11.20 часова
(Dózsa György u. 51)
Промоција 11. броја „Барањских српских све-
зака”

27. септембар
 Будимпешта 17.30 часова

Позоришна сала Етвеш 10 (Eötvös 10 Közösségi 
és Kulturális Színtér, 1067 Budapest, Eötvös u. 
10)

Представа (комедија): „Босин и Сокина”
Режија: Југ Радивојевић
Текст: Милица Константиновић
Сценографија: по идеји Салета Денића
Играју: Љиљана Благојевић, Соња Кнежевић, 
Калина Ковачевић, Виктор Савић (Милош 
Ђорђевић)

Волите ли своју ташту? Волите ли своју 
свекрву? Вероватно обожавате њихове саве
те, уживате у испуњавању њихових жеља и 
очекивања и сањарите о задовољењу њихових 
животних потреба. Ако је тако, сигурно би 
уживали да вам заједно дођу у посету? На 
продужени викенд. А на читав живот? Ако је 
за вас остварење тог сна, из неког разлога, не
могуће, можете да проживите такво иску
ство заједно са јунацима наше представе, 
смејући се, при том, док вас вилице не заболе. 
Пред вама је сусрет који никога не оставља 
равнодушним.

30. септембар
 Будимпешта 18.30 часова

Галерија-ресторан 400 (1075 Budapest, Kazin-
czy utca 52/B)
Изложба ликовних радова „100 у 400”.
Ретроспектива радова „Арте групе” из Бео-
града

1. октобар
 Сегедин 18.00 часова

Сала Nemzetiségek Háza (6721 Szeged, 
Osztrovszky u. 6)
Документарна изложба годишњег алманаха 
„Српски календар”
Изложбу саставио: Борис Бекић

2. октобар
 Ђур 18.00 часова

Српска православна црква (9025 Győr, Bálint 
Mihály u. 54)
Изложба радова графичарке Биљане Вуковић 
под називом „Студеница”

3. октобар
 Калаз
11.00 – 16.00 часова

Дом културе (2011 Budakalász, Szentendrei 
út 9)
„Фолк фест”
Изложбе одевних предмета и старих фото-
графија Срба у Мађарској
Радионица старих заната

16.00 часова
Фолклорни програм на позорници Дома кул-
туре

Наступи културно-уметничких друштава: Ба
нат, Табан, Рузмарин, Опанци, Весели Сан
товчани, Ловра, Суферини

8. октобар
 Будимпешта
11.00 – 11.45 часова

Српска основна школа и гимназија „Никола 
Тесла” (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7)
Радионица за децу „Мала Пупинова лабора-
торија”
Радиoницу води: Александра Нинковић-Та-
шић

18.00 – 18.30 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális 
Központ, 1065 Budapest, Nagymező u. 49) Про-
јекција документарно-анимираног филма 
„Пут ка светлости”

18.45 – 19.15 часова
Српски културни центар (Szerb Kulturális 
Központ, 1065 Budapest, Nagymező u. 49) Пре-
давање на тему „Пупинов велики рат”
Предавач: Александра Нинковић-Ташић, пот-
председница Образовно-истраживачког дру-
штва „Михајло Пупин”, интеркултурни амба-
садор „Унеско клуба” Универзитета Сорбона и 
сарадник САНУ

14. октобар
 Мохач 18.00 часова

Спомен-место у Националном парку „Дунав-
Драва”
Отварање изложбе фотографија „Тара”
Изложбу отвара професор Бела Сабо

15. октобар
 Будимпешта 16.00 часова

Српски културни центар (Szerb Kulturális 
Központ, 1065 Budapest, Nagymező u. 49)
Отварање првог Мултумедијалног пулта са 
информацијама о Србији

Завршна свечаност
Амбасада Републике Србије у Будимпешти 
(Szerb Köztársaság Nagy követsége, Dózsa 
György út 92/B) 

ПРОГРАМ МЕСЕЦА СРПСКЕ КУЛТУРЕ
18. септембар – 15. октобар 2015.

18. септембар
 Будимпешта 19.00 часова

Музичка академија Ференц Лист, Сала „Шол-
ти Ђерђ” (Liszt Ferenc Zeneakadémia, 1061 
Buda pest, Liszt Ferenc tér 8)
Поздравни говор и свечано отварање манифе-
стације
Концерт пијанисте Мирка Милошевића

 Српски Ковин
Свечаност поводом 575 година од досељења 
Срба и оснивања Српског Ковина у Мађарској

19. септембар
 Сантово 19.00 часова

Клуб-ресторан Teaház (6525 Hercegszántó, 
Dózsa György út 8/A)
Монодрама „Милица Стојадиновић Српкиња”, 
у извођењу драмске уметнице Бобе Латино-
вић

19. септембар
 Сантово 19.00 часова

Дом културе (6525 Hercegszántó, Kossuth 
Lajos u. 54)
Културни програм

 Батања
9.30 часова

Српска православна црква (5830 Battonya, 
Hunyadi János u)
Освећење иконе у склопу Свете Литургије

14.30 часова
Српска основна школа (5830 Battonya, 
Hunyadi János u)
Освећење иконе и изложба радова насталих 
на ликовној колонија Удружења уметника 
„Круг”

 Бата
Културни програм

21. септембар
 Будимпешта 18.00 часова

Библиотека за стране језике (Or szá gos 
Idegennyelvű Könyvtár és Ze nei Gyűjtemény, 
1056 Budapest, Mol nár u. 11)
Промоција књиге „Венцловићев буквар 1717”
Предавачи: проф. др Димитрије Стефановић 
и проф. Томислав Јовановић

24. септембар
 Помаз 18.00 часова

Српска православна црква (2013 Po máz, Szerb 
u. 8)
Концерт мушког хора „Јавор”

25. септембар
 Будимпешта 
11.00 часова

Универзитет ЕЛТЕ, Смер за српски језик и 
књижевност (1088 Buda pest, Múzeum körút 4)
Предавање књижевника Александра Чотрића 

Најава
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ПОРТРЕТ

M лади и талентовани студент 
глуме поникао је из креативне 
породице. Одрастајући уз ма-

му Зорицу Јурковић и оца Тибора Ем-
бера, био је сведок како се у породи-
ци о позоришту не само мисли, већ се 
оно живи, уз припрему улога и сцен-
ских наступа, уз музику и покрет, и 
бројне пријатеље из не тако мале по-
родице коју чине сви они који сарађу-
ју са Српским позориштем у Мађар-
ској.

Случај је хтео да смо Марка нај-
пре видели на сцени, на једној од 
проба пре наступа на ловранској би-
ни, на којој је у белој кошуљи завр-
нутих рукава покушавао да се избо-
ри са несносном јулском жегом и 
малим бежичним микрофоном који 
му је управо био причвршћен на ли-
це. Али, када су се зачули први му-
зички тактови Маркове улоге, он је 
постао заљубљени младић врелог 
погледа, сугестивне појаве и гласа, 
богати бонвиван Едвин, пијан од љу-
бави према својој драгој Силвији Ве-
рецки.

И одмах након прве пробе постало 
нам је јасно да што пре треба одгле-
дати целу представу и разговарати са 
Марком Ембером, који се нашој пу-
блици први пут представља једном 
великом и главном улогом. На трему 
пансиона у Ловри, који је пружао ма-
ло хлада тог жарког поподнева, за-
почели смо причу са Марком, којем 
врућина није сметала за срдачан раз-
говор.

– Пресрећан сам, јер сам добио 
могућност да наступим у оваквој 

представи Српског позори-
шта у Мађарској, уз које 
сам растао. Милан Рус ме је 
у мају позвао за ову главну 
улогу, а ја сам тај позив и 
прижељкивао. Позориште 
сам гледао од детињства и 
то је требало да се деси. 
Много сам научио од Мила-
на Руса и Јосе Маторица, а 
овде су играли и моји роди-
тељи. Поштујем ту искусну 

генерацију. Овде се сви 
дружимо и добро слажемо. 
Осећам да је моја дужност 
да се одужим свима од ко-
јих сам учио и да на овај 
начин допринесем нашој 
српској заједници. Свако 
треба да учествује, а ја то 
чиним глумом – самоувере-
но прича двадесетдвогоди-
шњи студент Академије за 
позоришну и филмску 
уметност у Будимпешти, 
који је таленат наследио у 
породици, али и осетио ве-
лику жељу и потребу да на-
ступи у представи на срп-
ском језику.

– Улога бонвивана Едви-
на је дивна и волим да је 
играм. Прочитао сам текст 
и одмах ми је ишао добро, 
мада ову улогу нисам рани-
је учио. Са Шекспиром ми 
то баш не би тако ишло. 
Ово је емотивна, лирска 
улога, која мени одговара, а 
ми на академији учимо ка-
ко да покажемо емоције. 
Што се мелодија тиче, ове 
песме јесу познате у Ма-
ђарској, али ја их нисам 

баш знао. Моје партнерке, Даринка 
и Бранка, фантастично певају, а ис-
кусног колегу Сипу сам сада упо-
знао. Ја сам бонвиван, он је коми
чар-играч, Даринка је примадона, а 
Бранка је субрета. То је класична 
подела или „стара школа” поделе 
ликова, који су глумце пратили кроз 
читав живот. Ипак, данас већ то ни-
је више тако строго – објашњава 
нам Марко Ембер, сугестивне поја-
ве и гласа, чија звезда тек почиње 
да сја на небу и српске и мађарске 
глумачке сцене.

До треће године студија глуме 
Марко је стигао напорним радом, за 
који каже да му не оставља много 
слободног времена и простора за би-
ло шта друго. И мада је јасно знао 
шта жели, требало је савладати при-
јемни испит и међу 800 младих тале-
ната изборити се за своје место: по-
стати један од 15 уписаних студената 
глуме те године.

Прве две године студентима није 
дозвољено да наступају, али је на 
трећој години то већ другачије и са-
да може да има глумачку праксу. 
„Јулије Цезар”, „Поп фестивал” или 
„Књига о џунгли” само су три од чак 
шест представа у којима ове сезоне 
можемо гледати Марка Ембера, у 

позоришту Vígszínház, у срцу Пе-
ште.

– Моје друштво је и српско и ма-
ђарско. Јако ми је важно да одржа-
вам контакте и да имам пуно пријате-
ља – каже Марко и додаје да је срп-
ски језик много боље говорио у 
основној школи, а да га је касније ма-
ло запоставио.

– У кући говоримо оба језика, али 
ипак више мађарски. Трудио сам се 
да са млађом сестром Леном при-
чам српски, како би га и она научи-
ла. Сећам се да сам радио и синхро-
низацију цртаних филмова на срп-
ском језику са Катарином Павло-
вић-Бачи.

И док наш разговор сасвим не-
сметано тече на српском језику, 
Марко се присећа искустава из де-
тињства:

– Играо сам у драмској групи 
„Сунцокрет”, коју је моја мама води-
ла, а у Српском позоришту сам на-
ступао у представи „Пастир вукова”. 
Сећам се да смо Марко Рус и ја би-
ли гуслари, а имали смо тада 11 го-
дина. Играли смо и у „Сомборској 
ружи”. Поред глуме, волим и музику. 
Имам свој бенд „Шламастика”, сви-
рам гитару и пишем стихове на ма-
ђарском. Почео сам у оркестру „Ме-
шелија” са Ласлом Јанком, где смо 
свирали српску народну музику. Ја 
сам тамо свирао кларинет. Ишао сам 
у музичку школу у Помазу и поред 
гитаре, учио сам да свирам и на кла-
ринету, саксофону, фрули… У гим-
назији је било модерно да се свира 
на гитари. Мени се чинило да су то 
сви осим мене знали, па сам тако на-
учио и ја.

Жеље за даљи професионални ра-
звој нису фокусиране на неку посеб-
ну улогу. Марко каже да се радује 
свим новим улогама које га у будућ-
ности чекају. Нашем Едвину, ипак 
следе улоге заводника, јасно је било 
свима у публици, чији је миљеник по-
стао већ првим сценским наступом. 
Онима који су пре десетак година 
одлазили често у позориште Operett
színház, пред очима је бљеснуло не-
што од геста, изласка на сцену, емо-
тивног наступ и атрактивне појаве ко-
ја осваја срца публике, тада омиље-
ног Золтана Њарија, који је као „бон-
виван” владао познатим мађарским 
оперетама.

Разговор водила:
Добрила Боројевић

У разговору за наш лист, тумач главне улоге у 
најновијој представи Српског позоришта у 
Мађарској каже да је веома срећан што је 
добио ту могућност и додаје да је много 
научио од Милана Руса и Јосе Маторица, 

али и од својих родитеља – глумаца

Марко Ембер, студент глуме

Одувек сам желео да будем глумац
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Духовност

С рби у Новом Сентивану су и 
ове године достојно прослави-
ли своју храмовну славу Успе-

није Пресвете Богородице. Иако је 
празновање патрона новосентиванске 

српске православне цркве пало у 
радни дан, у овом селу надомак Се-
гедина било је празнично. Свечано 
обележавање заштитника светиње je 
28. августа протекло у присуству 
скромнијег броја верника.

Свету литургију, коју је појањем 
пратио Мушки хор „Јавор” из Сентан-
дреје, служили су: протојереј-ста-
врофор Илија Галић – парох батањ-
ски и архијерејски намесник сеге-
дински, протонамесник Светомир 
Миличић – парох дешчански и адми-
нистратор новосентиванске парохије 
и јереј Јован Бибић – парох сантовач-
ки, који је одржао и свечану славску 
беседу, подсетивши при том да су 
Мајци Божјој испеване бројне песме 
и у њену част насликане најлепше 
иконе.

Уследило је освећење светих сасу-
да, дарова којима је светињу даривао 
кум овогодишње славе Петар Кру-
нић, који живи у Калазу, али увек ра-
до долази у свој родни Нови Сенти-
ван.

Затим је обављен и опход цркве, 
литија, а по завршетку преподневног 
богослужења, мештани су своје госте 
позвали на ручак.

У оквиру вечерња, у порти свети-
ње, обављен је свечани чин резања 
славског колача и благосиљања ко-
љива. Кумовао је Петар Крунић, ко-

јем су се придружили и сестра Тео-
дора и брат Димитрије.

Након што је извршен традицио-
нални славски обред, пригодном све-
чаном беседом при-
сутнима се обратио 
протонамесник Свето-
мир Миличић. Он се 
најпре захвалио све-
штенству које је уче-
ствовало у служењу 
литургије, Хору „Ја-
вор” на предивном по-
јању и куму овогоди-
шње славе који није за-
боравио свој родни 
крај. Он се кумства 
прихватио у години 
када је прошла деце-
нија од упокојења ње-
говог оца, протојереја-
ставрофора Михаила 
Крунића. За следећу 
годину кумства се 
прихватио Рада Ацков.

Вечерње је приве-
дено крају песмом и 
музиком. Наиме, у 
порти храма за пријат-
ну славску атмосферу 
побринуо се Оркестар 
„Невен” из Суботице, 
који је добар штимунг 
пренео и у месни ре-

сторан где је славски бал 
трајао до касно у ноћ. Пра-
зновање заштитника месног 
српског православног храма 
суфинансирали су и Култур-
ни и документациони центар 
Срба у Мађарској и Покра-
јински секретаријат за кул-
туру и јавно информисање 
Војводине.



И Срби у Виљану су се 
на сам дан црквеног 
празника поклонили 

Успенију Пресвете Богоро-
дице. Позиву Драгомира Ба-
те Шакића, председника 
месне Српске православне 
црквене општине, 28. авгу-
ста се, у односу на раније 
године, одазвао знатно ма-
њи број наших сународника 
– свега дванаесторо њих.

Свету литургију служили 
су јереј Милан Ерић, парох 

печујски и администратор виљанске 
парохије, као и протођакон Андраш 
Штријк. Свечану славску проповед, 
том приликом, одржао је духовни па-

стир Виљанчана, који је указао на лик 
и величину Пресвете Богородице, до-
давши да се празнује женски пра-
зник.

У наставку славског богослужења 
обављен је свечани чин резања кола-
ча и благосиљања кољива. Кумовала 
је породица Драгомира Бате Шакића, 
која је била присутна са чак четири 
генерације.

Празновање храмовне славе при-
ведено је крају послужењем, и на-
равно, постављањем питања, везаним 
за прославу заштитника светог хра-
ма. Шта се догађа уколико нема тр-
пезе љубави? Само они највернији и 
најоданији поштоваоци Пресвете Бо-
городице и спомена на њу били су 
присутни.

У Сантову су месни српски пра-
вославни верници на дан пра-
зника обишли Водицу и тамо 

обележили Успеније Пресвете Бого-
родице. Вечерње код крста, у прису-
ству бројних верника, служио је јереј 
Јован Бибић, парох сантовачки, који је 
том приликом одржао и кратку све-
чану беседу. Треба истаћи да је кр-
сно знамење код Водице обновљено 
захваљујући залагању Милана Ђури-
ћа и његове породице.

Празновање код Водице, уз друже-
ње и ћаскање, потрајало је до вечери. 
Сантовчани су отишли својим кућа-
ма, а у мислима су се вероватно 
спремали за следећу славу, 19. сеп-
тембра, када ће прославити храмов-
ну славу – Малу Госпојину. Управо на 
Празник Рођења Пресвете Богороди-
це биће одржан и Дан српске култу
ре, према календару приредби санто-
вачких Срба.



В елелепна капела која се налази 
на узвишеном месту мохачких 
винограда посвећена је Великој 

Госпојини. Ове године, 29. августа, у 
оквиру вечерња, дванаесторо верни-

ка се помолило Богородици и Госпо-
ду Богу код ходочасног места Срба у 
Барањи. Том приликом, кратком при-
годном беседом присутнима се обра-
тио јереј Јован Бибић, парох санто-
вачки и администратор мохачке па-
рохије.

Иако у малом броју, Мохачани су, 
такође, достојно прославили патро-
на капеле на Водици – Успеније 
Пресвете Богородице. Иако је пре 
неколико година капела обновљена, 
она сада поново прокишњава. Оку-
пљени су били мишљења да је пра-
вовремено заустављање продора 
влаге веома важно, како касније не 
би дошло до много веће штете и по-
следица.

Предраг Мандић

Прославе Велике Госпојине на југу Мађарске

Славило се у Сентивану, Виљану, Сантову и 
на Водици код Мохача

Петар Крунић, кум славе у Новом Сентивану

КУМСТВО ПОВОДОМ ДЕЦЕНИЈЕ 
ОД ОЧЕВЕ СМРТИ

„Увек радо долазим у Нови Сентиван, за који сам емотивно везан. Не 
сећам се тачно по који пут, али мислим да трећи или четврти пут ку-
мујем на слави. Прошле године сам се прихватио кумства знајући да 
се ове године навршава десет година од упокојења мог вољеног оца. 
За његово време, док је живео, кумовао сам, али након његове смрти 
ово је први пут да сам се прихватио часних обавеза кумства. Надам се 
да ће Бог дати још прилика да кумујем у Новом Сентивану, у који увек 
кући долазим. За ово место ме везују родитељи који, нажалост, више 
нису живи, али ту имам сестру, рођаке, пријатеље, познанике, са који-
ма се увек радо срећем. Нови Сентиван је за мене посебан миље, ме-
сто које ми је увек у срцу и души, а ту ће и остати”, рекао је за СНН 
Петар Крунић.
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Ново искуство дешчанских музичара

Тамбураши КУД-а „Банат” гостовали у Македонији
На главном градском 

тргу, пред више хиљада 
љубитеља тамбурашке 

музике, „мајстори жице” 
из Деске извели су 

мноштво популарних 
мелодија и одушевили 
становнике Куманова

Т ек што је окончан Камп тамбура-
ша у Десци, чланови Тамбурашког 
оркестра „Банат” из овог места 

кренули су у македонски град Кумано-
во, по позиву организатора 11. Међуна-
родног тамбурашког фестивала.

На интернационалном Тамбура-
шком фестивалу у овом граду, 22. ав-
густа представили су се бројни орке-
стри из Словеније, Хрватске, Македо-
није, Србије и, наравно, Мађарске, ко-
ју су заступали Дешчани.

На главном градском тргу, пред ви-
ше хиљада љубитеља тамбурашке 
музике, „мајстори жице” су извели 
многобројне композиције. Умилни 
звуци тамбурице просто су разгалили 

посетиоце и верну публику која воли 
овај древни инструмент.

Сви извођачи су били топло по-
здрављени, а на исти пријем наишли 
су и Дешчани, који су се представили 
шароликим репертоаром. У својим 
редовима имали су и госта свирача, 
Јасмину Бошњак из Печуја.

Изведене су и народне песме и то 
захваљујући солисткињи Естер Фра-
њо-Вујчин, која је у свој репертоар 
уврстила и један македонски бисер.

Још један у низу тамбурашких фе-
стивала, одржан у Куманову, дока-
зао је да тамбура „влада” и да је ве-
лики број оних који брижљиво чувају 

истинске, традиционалне вредности. 
Међу њима се налазе и свирачи из 
региона, па тако и Дешчани, који обе-
ћавају да ће наставити свој рад на 
неговању праве тамбурашке музике 
и популарисању ове врсте уметно-
сти.

П. М.

У организацији месног Културно-
уметничког друштва „Банат”, у 
Десци је од 16. до 19. августа 

одржан III Тамбурашки камп. Може-
мо рећи да је био веома успешан, јер 
је окупио бројне младе музичаре – 
њих осамнаесторо – међу којима је 
било чак шесторо почетника. Они су 

у Културном, образовном и верском 
центру „Свети Сава” свакодневно ве-
жбали под стручним надзором Јоже-
фа Ковача Вершендија, музичког пе-
дагога из Мохача, који је био задово-
љан камперима и њиховим односом 
према раду:

– Деца су заиста марљива и за-
служују све похвале. Наравно, ра-
зликује се њихово музичко и свирач-
ко знање, али морам рећи да су чак 

и почетници веома талентовани. Кад 
тад стасаће у добре свирце. Што се 
тиче организације, био сам у број-
ним камповима, али овај има све по-
хвале од мене. Све функционише 
беспрекорно.

У секцији Вершендија, мајстора на-
родне уметности, која је бројала чак 
осамнаесторо чланова, био је и Боги-
слав Земницки из Будимпеште:

– Ове године камп је супер. Во-

лим да свирам под управом 
маестра, јер нам посвећује 
посебну пажњу и кад год 
нам затреба помоћ или са-
вет, он нам излази у сусрет. 
И атмосфера је супер. Дру-
жимо се, шалимо, а оно што 
ми је посебно драго јесте 
да сам успео свог брата да 
натерам да се поново при-
хвати свирања – рекао нам 
је Богислав.

Као и прошлог пута, и ове 
године је радила секција хар-
моникаша. Иако их је било 
само двоје – Зоран Барић у 
улози професора и Тамаш 
Вари као ученик – ипак, мо-
же се констатовати да је ве-
жбање било корисно, што је 
потврдио и хармоникаш „Ба-
ната”. На питање да ли се ово-
годишњи камп у многоме ра-
зликује од прошлогодишњег, 
Тамаш Вари нам је рекао:

– Зоран ми увек даје нове задатке, 
пробе су напорне, али су на веома ви-
соком нивоу и настојим да удовољим 
захтевима. Кад се камп заврши, има-
ћу годину дана за одмор – рекао је 
овај хармоникаш.

Када смо га упитали да ли постоји 
опасност да након табора спласне 
воља за вежбањем, он одговара да 
ће са истим еланом радити и убуду-
ће.

– Мислим да је кратак временски 
интервал од три дана, колико имамо 
на располагању, али оно што ми је по-
казано неће се изгубити. Код куће ћу 
вежбати. Да би неко постао добар 
хармоникаш, потребно је пуно ве-
жбати и треба много времена. Иначе, 
и током године се сусрећемо, контак-
тирамо, а ускоро ћемо имати и „Фе-
стивал ајвара” на који је и Зоран до-
био позив. Надам се да ће се одазва-
ти.

Позив да подучава старије и иску-
сније тамбураше, и ове године добио 
је Иван Мамужић-Мамуза, познати 
тамбураш из Суботице. Он је, такође, 
био задовољан својим „пуленима”, ко-
ји су од почетка до краја уважили 
његове стручне инструкције, а оно 
што му се посебно допало јесте прак-
са да се међусобно саветују и разме-
њују искуства.

Kамп тамбураша је ове године тра-
јао свега четири дана, али су музичари, 
из стручног аспекта, добили нове ин-
струкције и савете, продубили своје 
свирачко умеће, а успут, свакако, ужи-
вали свирајући, певајући и другујући.

Пружила им се могућност да, оно 
што су научили за време табора, 
представе 19. августа, у оквиру кул-
турног програма преображењске 
храмовне славе. Музичари и певачица 
Естер Фрањо-Вујчин, за свој реперто-
ар и труд били су награђени бурним 
аплаузима публике.

Како они, тако и организатори там-
бурашког кампа, добили су бројне 
похвале, а тиме и потврду да има 
смисла да се и даље организује. Ор-
ганизацију. су ове године суфинанси-
рали Министарство за људске ресур-
се (ЕМЕТ), Културни и документацио-
ни центар Срба у Мађарској, Самоу-
права Срба V будимпештанског квар-
та и представничко тело Срба у Де-
сци.

П. М.

„Деца су марљива и заслужују све похвале. Наравно, 
разликује се њихово музичко и свирачко знање, али 

морам рећи да су чак и почетници веома 
талентовани. Кад тад стасаће у добре свирце”, 

рекао је на крају још једног образовног циклуса 
њихов руководилац Јожеф Ковач Вершенди

III Тамбурашки камп у Десци

Стасава нова генерација тамбураша
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ФЕЉТОН

ВРЕМЕПЛОВ
17. септембра 1918. – После тродневне 

офанзиве, српска армија уз помоћ две францу-
ске дивизије пробија Солунски фронт у Првом 
светском рату. Немци и Бугари су били примо-
рани да се повуку. Пробој Солунског фронта 
омогућио је српској војсци повратак у домови-
ну и, као једна од најуспешнијих операција у 
Првом светском рату, допринео је коначном 
слому Централних сила.

17. септембра 2001. – 
Окружни суд у Београду 
обуставио је кривични по-
ступак против челника за-
падних земаља и НАТО-а 
због агресије на Југосла-
вију 1999. Поступак је обу-
стављен пошто је јавни 
тужилац одустао од опту-
жнице, а Врховни суд Ср-
бије укинуо пресуду ко-
јом су оптужени осуђени 
на по 20 година затвора.

18. септембра 1739. – 
Потписивањем Београд-
ског мира окончан је рат 
Аустрије и Турске, који је 
почео 1736. Аустрија је по-
тиснута са Балкана, Турска се вратила на Ду-
нав и Саву.

19. септембра 1802. – Рођен је мађарски 
револуционар Лајош Кошут, вођа Мађарске 
револуције 1848. и рата за независност од Ау-
стрије, гувернер ослобођене Мађарске од 
априла до августа 1849.

19. септембра 1814. – У Пожешкој нахији у 
Србији почела је Хаџи Проданова буна. Уста-
нак под вођством игумана Пајсија и Хаџи Про-
дана проширио се и на Крагујевачку и Јагодин-
ску нахију.

19. септембра 1914. – Почела је битка на 

Мачковом камену у Првом светском рату. Након 
четвородневних борби, надмоћнија аустро – 
угарска војска присилила је Србе на повлачење.

21. септембра 1846. – Рођен је српски по-
литичар и писац Светозар Марковић, оснивач 
социјалистичког покрета у Србији и први тео-
ретичар реализма у српској литератури.

22. септембра 1882. – Умрла је српска сли-
карка Катарина Ивановић, прва жена члан Срп-
ског ученог друштва. Сликала је портрете, 
историјске жанр-композиције и врло успешне 

мртве природе. Неке њене 
слике су међу најбољима 
у српском класицизму, по-
пут „Портрета књегиње 
Персиде Карађорђевић”, 
„Аутопортрета”, „Корпе с 
грожђем”.

22. септембра 1993. – 
У јеку једне од највећих 
инфлација забележених у 
свету, СР Југославија је 
донела закон о деномина-
цији националне валуте, 
према којем је од 1. окто-
бра те године милион ди-
нара вредело један динар.

23. септембра 1687. – 
У борби са Турцима, при-
ликом напада на Дувно, 

погинуо је ускочки војвода Стојан Јанковић, 
војни старешина Равних Котара у млетачкој 
служби. Опеван је у народној песми „Ропство 
Јанковић Стојана”.

23. септембра 1840. – Црногорци су на 
Мљетичку, на Дурмитору, убили 80 турских 
војника и муселима Смаил-агу Ченгића, који је 
кренуо да скупља харач. О том догађају хрват-
ски песник Иван Мажуранић испевао је херој-
ски еп „Смрт Смаил-аге Ченгића”.

23. септембра 1893. – У Београду је ста-
вљена у погон прва јавна електрична централа 
у Србији.

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

Катарина Ивановић

Августа 1859. љубав 
Алексе Вукомановића и 
Мине Караџић крунисана је рођењем сина 

Јанка. Од мужевљеве смрти, за Мину настаје 
период бременит бригама и жалостима. То ће 

је пратити све до тренутка када је и сама 
заувек склопила очи

К рајем септембра 1860. Мина се 
са сином вратила у Беч. Још за 
Алексиног живота његова мај-

ка је покушавала да их исели из ста-
на у којем су живели. Сада кад више 
није било главе породице то јој је и 
пошло за руком. Касније, Мина се ра-
до сећала свог боравка у Београду. 
Из Беча пише оцу који је у то време 
био у српској престоници:

„Откако сам напустила 
Београд стално сам боле-
шљива… Разлог је дубљи и 
тога сам тек сада постала 
свесна. То је бол због растан-
ка с местом где сам била 
срећна. Док сам се у Београ-
ду већ прилично умирила, 
овде сам опет неутешна. 
Оно што поседујем у Бео-

граду је само гроб, али то место ми 
је тако драго да ме свом снагом ма-
ми и када би ти имао онде стан, сутра 
бих се вратила”.

Свуда где је боравила Мина је 
остављала пријатан утисак. Године 
1863. пријатељ њеног оца, поп Вук По-
повић, пише из Котора Вуку Караџи-
ћу:

„… За госпоју Мину овђе припови-
једају који су је гледали и чули гово-
рити да је соко женски, да је бан од 
бана, да је лијепе нарави, да је сва на-

Знамените жене српске (11)

Рано изгубила мужа – потом и сина
ша, милостива и љубородна, 
без никаква поноса ни у збо-
ру ни у ођелу, пуна радости 
и милог разговора и као ју-
нак не марећи ни за кишу ни 
за вјетар да је по граду ишла 
и на више пењала се уз крше 
да обиђе и подари сироте 
Црногорке што су праве му-
ченице и за жива мужа удо-
вице. Баш јој хвала као слав-
ној Српкињи и госпођи те ни 
је таки дични спомен остави-
ла међу гњилим Которкама, 
које су је с прозора гледале 
и чудиле се која је оно што с 
попом Костом по онако рђа-
вом времену трчи по граду, и 
пошто су обазнале да је на-
ша, и мога највећега пријате-
ља кћер, прекорили су га 
многи домаћини што је није 
и код њих повео…”

Пре смрти вољеног брата 
Димитрија, Мину је снашла најстра-
шнија од свих несрећа: изгубила је 
сина јединца, деветнаестогодишњег 
Јанка. Он је тада био питомац војне 
школе у Русији – и по једној верзији 
умро је од запаљења плућа, по другој 
од дизентерије, а по трећој, званич-
ној, од туберкулозе. Али, према кази-
вању Мининих блиских пријатеља, 
породице Утјешеновић, Јанко је поги-
нуо у тзв. американском двобоју: иза-
бравши црну куглицу морао је да из-
врши самоубиство.

УВЕК ОМИЉЕНА
Својом личношћу, лепотом и харизмом, пленила је све око себе. На чу-

веним бечким баловима појављивала се у српској народној ношњи, игра-
јући народна кола. Била је инспирација многих песника, а позната је и ли-
тографија бечког уметника Декера који ју је приказао у српској грађан-
ској ношњи. Лепа и образована Мина је стално била окружена удварачи-
ма. Бранко Радичевић ју је потајно волео. Медицинару Флору Огњеву, си-
ну руском спахије, пошло је за руком да је вери. Добио је од Мине прстен 
с витицом њене косе на коме је угравиран дан веридбе и њено име. Носио 
га је уз себе као амајлију да би га после седам месеци вратио када је ве-
ридба раскинута. Нежностима је обасипају песник Франкл, Михајл Рајнов 
и велепоседник Стоинов. Мина Kараџић се удала у тридесетој години за 
Алексу Вукомановића, професора Лицеја београдског и братанца кнеги-
ње Љубице. Венчали су се у Саборној цркви у Београду. (…)
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КОНЦЕРТ ПИЈАНИСТЕ

МИРКА 
МИЛОШЕВИЋА

Експериментална неоромантика
модерни светски џез

18. септембра 2015. у 19.00 ч.
У програму учествују:
Андраш Јас – саксофон

Тими Кулаи – вокал
Милан Рус – вокал

Оркестар „Трио ЗПО”
(Виктор Харс – бас,

Жолт Мадаи – бубњеви)
Арон Кош-Хуташ – труба

Музичка академија „Ференц Лист”
Liszt Ferenc tér 8
1061 Budapest

Д ворски ратни савет је 1658. го-
дине, издао наредбу да се у 
иванићкој, крижевачкој и ко-

привничкој капетанији оронуле ћу-
прије и дотрајали бунари поправе. 
Риђокоси генерал Волтер Лезли, 
шкотског порекла, гувернер Хрват-
ско-славонске војне крајине, досетио 
се да онај новац, који су сталежи по-
крајине Штајерске послали за обнову 
тврђава широм Вараждинског и Кар-
ловачког генералата, задржи, и да се 
том уштеђевином похвали пред Рат-
ним саветом. Био је уверен да ће се 
труд исплатити и неће остати без по-
зитивних последица по његову војну 
каријеру. У Крижевцима је сазвао 
крајишке војводе и покушао да их 
наговори да овај посао ураде њихови 
војници без икакве надокнаде. Енер-
гично је објашњавао да су Крајишни-
ци и у миру дужни да обављају војне 
послове.

– Вама је припала част да по запо-
вести високопоштованог Дворског 
ратног савета, без одлагања изврши-
те ову наредбу. Тиме вам преузвише-
но и пресветло Његово царско-кра-
љевско величанство, које вас као сво-
ју рођену децу пази и чува од свако-
јаке турске силе и напасти, поново 
пружа прилику да изразите своје ду-
жно поштовање и дубоку оданост – 
говорио је повишеним тоном румени 
Лезли.

Војводе су га сумњичаво и зачара-
но посматрале. Лезлијево лице дело-

вало је чудно и страно. Око 
им запе за његову широку 
доњу вилицу какву у овом 
делу света нико није до тада 
видео. Учини им се да би она 
сваког тренутка, без икакве 
претходне најаве, једностав-
но могла да се одвоји од 
осталог дела главе и да на-
стави да живи посебним жи-
вотом. То их запрепасти. Не-
ки се махинално прекрсти-
ше.

– Посебно ми је драго 
што сте тако брзо схватили 
важност ове заповести и што 
сте мени, као првом пред-
ставнику Његовог царског 
величанства, изразили своју 
безмерну послушност – ли-
ковао је генерал, не схвата-
јући да је знак крста у том 
часу изазван сасвим другим 
поводом.

– Ваша екселенцијо, до-
зволите ми да вас подсјетим 
на наше привилегије „Статуа 
Валахорум” што је љета Го-
сподњег 1630. својијем пот-

писом и печатом у Регенсбургу освје-
дочило Његово величанство, свијетли 
цар Фердинанд – започе свој говор 
крижевачки кнез Стеван Осмокруго-
вић.

– Шта каже? – брецнуо се Лезли 
на преводиоца. Преводилац се мало 
закашља и тачно преведе Осмокруго-
вићеве речи. Но, пре но што би успео 
да настави, генерал га прекиде.

– Нема потребе да ме 
подсећате на тај докуменат. 
Уместо тога, ја бих вас упо-
зорио, уколико се не повину-
јете наредби часног Ратног 
савета, у мојој је надлежно-
сти да вас свргнем са поло-
жаја војводе, судије или кне-
за. Сетите се само коприв-
ничког великог судије Рад-
мана Мирчевића који је, пре 
двадесетак година, због пру-
жања отпора царској власти 
био уклоњен. А да не споми-
њем кнеза Марка Боганови-
ћа из Горњих Плавница или 
харамбашу Смиљана Вујића 
које је његова екселенција 
командант Војне Крајине, 
гроф Вук Крсто Франкопан, 
дао да се погубе.

Увређени Срби су незадо-
вољно напустили већницу и 
испратили генерала, који је 
осећајући надмоћ, уместо 
поздрава, из дилижансе не-
хајно добацио: „Cuius regio, 
illius religio!” („Чија је земља, 
тога је и религија!”) (…)

Драгомир Дујмов

Увређени Срби су незадовољно напустили већницу 
и испратили генерала, који је осећајући надмоћ, 
уместо поздрава, из дилижансе нехајно добацио: 

„Cuius regio, illius religio!” (Чија је земља, 
тога је и религија!)

Покушаји покатоличавања Срба (4)

Непредвиђени намети

Генерал Волтер Лезли
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невен

Укрштеница

Размишљања наших гимназијалаца

Моје виђење уметности
П рво на шта помислим при помену речи „уметност” 

јесте нешто пријатно и смирујуће. Затим ми кроз 
главу прође још хиљаду мисли које ме асоцирају 

на то чудо. Дисање успориш, погледаш у најближи папир 
или хартију. Душа почиње да се храни топлим мислима, 
које моја машта ствара у мом уму, док ја изгубљено заба-
дам у глатку, чисту површину која се представља као бе-
ла и потпуно празна.

Уметност је за мене препуна и неочекивана. Узбудљиви 
моменти који потичу из моје замишљене главе, непримет-
но се појављују, па полако бледе. Не стигну ни да се пот-
пуно утопе у лист, кад оно, ето ти нових још смелијих и 
лепших. Најежим се. Слике само цуре из мене док се мо-
је очи боре да сустигну мисли. Истог тренутка када се ти 
путеви укрсте, формира се веза. Њу слободно можемо 
назвати – инспирација.

Неопажено, десна рука се помера, без икаквог оклева-
ња хвата оно писало које може да дохвати и чврсто га 
стеже као да жели да га угради у себе. Шиљасти врх гра-
фита опрезно долази до површине хартије. Ту се реал-
ност и дубоко размишљање састају у једну малу тачку, 
или линију сасвим неправилног облика. То је сада епицен-
тар моје збуњености. Целим телом фиксирам само ту 
тачку и скоро да више не примећујем белину испред мо-
јих очију. Настављам жустро да урезујем метално сиву 
боју остатка графита. Уз помоћ честе промене ритма и 
неких техника које сам научио док сам још био мали од 
старијих лица, иза којих стоје милиони мисли већ успе-
шно представљених на листу или негде другде, настаје 
мој први цртеж. Има пуно грешака, мада нисам разоча-
ран и не губим наду. Желим још, узбуђен што још нисам 
докрајчио простор на површини која сада већ мења своју, 
на почетку, предивну боју.

Успео сам! Негде дубоко у мени изгубили су се сви по-
рази и негативна сећања, као и очекивања будућности. 
Расположење ми се знатно променило, као да ме неко 
мало јаче ошамарио контрастом. Уживао сам и напунио 

своје батерије. Достигао сам посебну спремност и тврди 
склоп којим ћу да докусурим напоран дан.

Потпуно сам уравнотежен. Ослобађам себе свих брига 
и поспешујем вољу за животом и поновним стварањем. 
Све што сам покушао да искажем речима, успео сам пи-
сањем, на свој, посебан начин.

Алекса Туцовић 11-б
Српска гимназија

„Никола Тесла” у Будимпешти

Да ли сте знали?
 На кра-

љевској свад-
би југосло-
венског кра-
ља Алексан-
дра I Кара-
ђорђевића и 
р у м у н с к е 
принцезе Ма-
рије 8. јуна 
1922. године, 

после свадбеног ручка нестала је 
половина кашика, виљушака и но-
жева, тако да је после тога на дво-
ру решено да се свечани обеди са 
толиким бројем званица у будућ-
ности избегавају.
 Краљ Србије, Милан Обрено-

вић, по својој жељи сахрањен је у 
фрушкогорском манастиру Кру-
шедол на територији тадашње Ау-
стро-угарске, а трошкове спрово-
да платио је цар Франц Јозеф.
 Франачки цар Карло Велики 

имао је необичног кућног љубим-
ца, слона по имену Абу ал Абас, 
којег је добио на поклон од баг-
дадског калифа.
 Нико не зна ко је написао 

текст за британску химну. Песма и 
речи потичу из 1745. године и јед-
ноставно су се појавили у народу. 
Исту мелодију, али с различитим 
текстом, имају химне још дваде-
сетак држава у свету.

Алекса Туцовић
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ИНФО СЕРВИС

СВЕТИОНИК

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!

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 мирном и зеленом 
делу Будимпеште или њеној околини.

Контакт телефон: +36 30 477 8233.

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

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

Телефон: +36 30 273 3399

Поводом освећења спомен-парка старих надгробних 
споменика и откривања спомен-плоче на месту српске 
цркве у Ланчугу, Печујско-барањско српско удружење и

Самоуправа села Ланчуга срдачно вас позивају на

ДАН СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У ЖУПАНИЈИ БАРАЊА

који ће бити одржан 26. септембра 2015. у Ланчугу
Програм:

 9.30 ч. –  Освећење спомен-парка старих надгробних 
споменика (мађарских, немачких и српских). 
Локација: Централно гробље, Ул. Ђерђа Доже 8

10.30 ч. –  Откpивање спомен-плоче на месту некадашње 
српске православне цркве, Ул. Лајоша Кошута 79

11.00 ч. –  Српске игре – наступ Ланчушке народносне 
фолклорне групе

11.20 ч. –  „Из прошлости ланчушких Срба” – промоција 11. 
броја „Барањских српских свезака” (Библиотека, 
Ул. Ђерђа Доже 51); „Српске цркве у Барањи” – 
отварање фото изложбе Стевана Поповића

Реализацију програма суфинансира Министарство 
културе и информисања Републике Србије

Људи који сами не раде и не предузимају ништа 
у животу, лако губе стрпљење и падају у погрешке 
кад суде о туђем раду.

Младост је сретно доба у коме човјек почиње 
вјеровати у себе, а још није престао вјеровати дру-
гима.

Људи мале памети ријетко се боје да не буду 
досадни.

Мир и спокојство, једина су добра и највеће до-
стојанство скромних и безимених људи.

Људи воле разговоре о паду и понижењу оних 
који се сувише високо уздигну и полете.

Многи постигну оно што су хтјели, а изгубе се-
бе.

Иво Андрић


И после рђаве жетве треба сејати.
Сенека


Почетак је половина од целог. Јер ако штогод и 

мало на малу положиш хрпу, чинећ то често, до-
скора и то ће велико постат.

Хезиод


Ја сам налазио уживање једино у раду и то ме је 
начинило великим и срећним.

Kивије


Јавно добро и интереси човечанства оплемењују 
и најодвратнији посао и просвећеног човека покре-
ћу да има на уму ревност која је потребна за пре-
брођивање тешкоће.

Лавоавије
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СА ЛИЦА МЕСТА Дружење бивших матураната на војвођанском салашу

Освежили сећање на године проведене на Тргу ружа
Као отворена књига – такав је живот свих нас 

бивших ђака будимпештанске Српско-
хрватске гимназије. Ми се редовно састајемо 

сваког лета, а не сваке пете године, како 
је то обичај код већине бивших 

матураната ове установе

Д о четрдесете годишњице, која је 
била 2008. године, што због ле-
њости, што због обавеза на рад-

ним местима, нисмо се састајали. Го-
дине, ипак чине своје, па смо почели 
да схватамо колико је овакво друже-
ње важно.

Оживљавамо стара средњошкол-
ска пријатељства и обнављамо она 
која су у међувремену прекинута. Ве-
ћина нас је данас већ у пензији, па 
имамо вишка слободног времена. Ви-
ше нас не може спречити неки шеф 
на радном месту, па смо спремни за 
сусрете са старим школским знанци-
ма, ако је за то потребно, пропутова-
ти чак и 500 или више километара.

Тако је било и недавно, када је део 
нас аутомобилом кренуо из Велике 
Кањиже. Ауто-путем смо, преко Бу-
димпеште, наставили даље пут ка ју-
гу, поред Сегедина, према граничном 
прелазу Реске. Прешли смо у Србију 
како бисмо стигли до нашег одреди-
шта, војвођанског градића Ада, у ко-
јем нас је чекао наш домаћин и стари 
познаник, разредни друг Јосип Кузма. 
Са њим је била и његова љубазна су-
пруга из овог места, Мађарица, Вера.

Кајкавац Јожек Кузма родом је из 
Сумартона. Занимљи-
ва је његова животна 
прича. Околности су га 
навеле да се пресели у 
овај далеки крај, где 
сада живи са супру-
гом, децом и унуцима, 
у удобној породичној 
кући. Све је почело, 
прича Јоже, давних се-
дамдесетих година 
прошлог века, када је 
као стипендиста сту-
дирао математику у 
Новом Саду. Његова 
изабраница Вера била 
је студент мађарског 
језика и књижевности.

Догодила се љубав 
и то љубав на први по-
глед, па је по завршет-
ку студија уследило 
венчање, а затим и по-
сао. Дошла су деца, а 
затим и унучићи. Веру 
и Јосипа сада све везу-
је за Аду, коју нипо-
што не би напустили, 
за разлику од све ве-
ћег броја младих који 
у потрази за бољим 
животом одлазе даље.

Неки се задрже у 
Мађарској, а већина 
њих продужава пут у 
развијене земље Ев-
ропске уније. Исеља-
вање становништва се 
интензивира, иако гра-
дић Ада у источној 

Бачкој, са десетак хиљада 
становника има одличне мо-
гућности за некада познату, 
па посрнулу, а данас опет 
оживелу индустријску прои-
зводњу, туризам, а посебно 
сеоски туризам.

Захваљујући нашим дома-
ћинима удобно смо смеште-
ни у спортско-рекреативни 
центар „Адица”. Уз хотел, го-
стима су на располагању и 
спортски терени, игралишта, 
па чак и олимпијски базен, 
али за нас пливаче и непли-
ваче много је била привлач-
нија река Тиса на свега сто-
тинак метара од хотела, као и шуми-
ца поред ње.

На пространој обали је пешчана 
плажа са игралиштем за одбојку и 
другим спортским теренима. Ми смо 
се ипак определили за кратко путо-
вање бродићем и дивили свему оно-
ме што се на левој и десној обали мо-
же видети. На обе обале су викенди-
це и пристаништа, везови за чамце. 
Провезли смо се и поред лепо уређе-
ног кампа, пуног шатора и приколица. 
Овамо долазе љубитељи номадског 

туризма из Швајцарске, Немачке, 
Француске и других земаља.

Може се дакле овде живети, баш 
као и на бројним преуређеним сала-
шима, који у великом броју красе ову 
регију. Ми смо имали целодневни из-
лет на салаш породице Кос. То је би-
ло идеално место за наш матурски 
сусрет, али је и право место за свад-
бе, чиме су нам се похвалили ови 
вредни и услужни мештани који се 
баве сеоским туризмом.

Било је могуће провозати се коњ-
ском запрегом или ја-
хати на коњу или се 
једноставно дивити 
питомој бачкој равни-
ци. По пакленој врући-
ни, прашину с пута 
смо, дословце, спрали 
добром капљицом. Уз 
добро вино, „пролази-
ла” је и ракија, коју 
смо понели из Мађар-
ске. Но ипак, домаћу 
дуњевачу, специјалну 
ракију од дуње, сви 
смо пробали с посеб-
ним задовољством.

На јеловнику су се 
нашли: бурек, ћевапи, 
домаћа пилетина пе-
чена у пећи, баклава и 
домаће воће. Како се 
све не би свело само 
на јело и пиће, имамо 
обичај да свако од нас, 
пред „разредном за-
једницом” прича о то-
ме шта се важно дого-
дило од прошлогоди-
шњег дружења.

Разговарајући у 
опуштеној и веселој 
атмосфери, прекину-
тој понекад шаљивим 
упадицама, заиста 
нам се чинило да је 
све што се с нама и 
око нас збива заправо 
једна отворена књига, 
која говори о нашем 
животу, каријери и по-

родици. А то и јесте темељ истинитог, 
правог пријатељства, које не копни ни 
кроз тако брзо прохујала десетлећа, 
које се на махове потискује у други 
план пошто нам животне околности 
не омогућавају чешће сусрете ужи-
во.

Сви ми, некадашњи ученици нашег 
разреда, припадници хрватске и срп-
ске мањине у Мађарској, дошли смо 
са супружницима, па се друштво мо-
гло сматрати довољно компетентним 
да расправља о многим темама. При-
чали смо о мањинском животу у Ма-
ђарској, о стању јавног и политичког 
живота, о медијима, и приметили 
праксу са друге стране државне гра-
нице, да се у свим насељима наста-
њеним претежно мађарским жи-
вљем, па и у Ади, у хотелу, рестора-
ну, на улици, плажи, трговинама, цр-
кви и јавним местима где смо бора-
вили, припадници мађарске мањине 
служе готово искључиво матерњим 
језиком. То смо посматрали с пома-
ло зависти и сложили се да тако и 
треба исказати свој национални 
идентитет.

Разговор о овој теми прекида при-
јатан глас са ЦД-а наше школске дру-
гарице, певачице Анке Буњевац, па 
расположење одмах постаје веселије 
и опуштеније. Док скупа певамо по-
знате песме, Анка се са сузама у очи-
ма присећа како је прикупила у на-
шим селима око Мохача, а потом на-
учила и снимила песме попут оне: 
„Окрећи се коло полагано, нек се ши-
ри писма…”

Пажњи нашег домаћина као да не-
ма краја, јер су се у једном тренутку 
зачуле међимурске, кајкавске попев-
ке. Присутни су прихватили предлог 
да се идуће године сви окупе у Јегер-
сегу (Залаегерсегу). Предложена је и 
посета Чаковцу, граду Зринских, како 
бисмо упознали северни брдовити, 
виноградарски крај Међимурја, 
Штригову и околину. Припремајући 
се за наредну годину већ певушимо: 
„Међумурје мало, как си лепо зеле-
но…”

Јосип Миховић

Бивши матуранти испред спортско-рекреативног центра у Ади

Детаљ из Аде: српска православна црква
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