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Поводом сусрета Томислава Николића и Јаноша Адера

Поклоњењем у Чуругу председници затварају старе странице
У право термином „историјско по-

мирење” у владајућим кругови-
ма у Београду и Будимпешти 

најчешће се формулише спремност 
српског руководства да осуди актере 
послератних дешавања у Војводини, 
када је из различитих разлога стра-
дао и један број Мађара.

Двојица председника су у Чуругу, 
надомак Новог Сада, заједно отвори-
ла музеј српским жртвама 
мађарске рације из 1942. и 
открила споменик Мађари-
ма убијеним на обали Тисе с 
краја 1944, односно с почет-
ка 1945. године. Била је то 
симболична потврда зајед-
ничког става да су „обе др-
жаве одлучиле да живе у 
будућности, а не у прошло-
сти”, изговореног у новембру 
прошле године, приликом 
Николићеве посете Мађар-
ској.

– Поклонићемо се сени-
ма, осудићемо оне из свог 
народа који су злочине почи-
нили, а нашој деци отворити 
могућност да живе нови жи-
вот – рекао је тада председ-
ник Србије.

Мада је све то учињено на 
местима страдања најпре 
Срба, а потом и Мађара у Другом 
светском рату, историчари подсећају 
да генеза крвавих сукоба двају наро-
да наслоњених један на други сеже 
вековима уназад.

– Срби и Мађари су се на опреч-
ним странама налазили и с почетка 
18. века, у време устанка Ференца 
Ракоција или, још трагичније, у вре-
ме револуционарних догађања из 
1848-49, када су Мађари хтели да се 
отргну од Беча, а Срби се борили за 
Српску Војводину, па у Првом свет-
ском рату… – набраја др Алексан-
дар Касаш, професор Филозофског 
факултета у Новом Саду и експерт 
управо за историју српско-мађар-
ских односа.

Мада је, додаје он, у међувремену 
било и периода слоге и разумевања, 
све то се, заправо, столећима повези-
вало у злокобну нит са последњом 
крвавом ескалацијом у Другом свет-
ском рату.

Њен ехо, мада је од тада минуло 
већ седам деценија, још није утих-
нуо.

– Приликом уласка мађарске оку-

пационе војске на територији Бачке у 
априлу 1941. сурово је побијено нај-
мање 3.000, а у рацији из 1942. у ње-
ном јужном делу, укључујући и Чу-
руг, где је она и почела и била посеб-
но брутална, по најновијим подацима 
око 4.000 Срба – прецизира Касаш.

Овоме треба додати и још око 
2.000 Срба који су, током четири рат-
не године, од глади и болести помрли 
углавном у мађарским интернистич-
ким логорима у Шарвару, Барчу, 
Нађкањижи и другим, од чега су ви-
ше од трећине била деца. Реч је ма-
хом о породицама солунских добро-
вољаца колонизованих после Првог 
светског рата, а које су, почетком 
Другог, од Хортијевих трупа доживе-
ле прави погром.

Историчар др Драго Његован, из 
Музеја Војводине, чије су основно ин-
тересовање такође српско-мађарски 
односи, то сматра нереалним, али се 
залаже за то да се истраживања 
наставе и да се, по строго научним 
принципима, дође до коначне истине.

– То, разуме се, важи и за мађар-
ске и за српске жртве, које су, због 

фалсификоване симетрије, вештач-
ког мира и лажне слоге, деценијама 
такође минимизиране или прећутки-
ване – додаје он.

Ово се, наставља Његован, односи 
пре свега на април 1941. када је, како 

се наводи у његовој најновијој књизи 
„Улазак мађарске војске у Бачку и Ба-
рању 1941”, број страдалих Срба уве-
лико премашио оних око 4.000 који 
ће, мање од годину дана касније, би-
ти побијени у рацији у јужној Бачкој.

А како све то изгледа тамо где се 
са тим сенима и данас живи и где су 
се, неретко, сећања не ужасе, готово 
као генетски код, преносила са гене-
рације на генерацију, управо у Чуру-
гу за београдске „Новости” су зајед-
но говорили Мађарица Јулија Телеки 
и Србин Милан Радомир. Она је кћи у 
међувремену рехабилитованог Фе-
ренца Сабоа, који је ту, када је њој 
било десет месеци, убијен 1944, а он 
председник Меморијалног друштва 
„Рација 1942.”, које чува сећање на 
српске жртве.

– За нас је изузетно важно што 
ће почаст нашим невиним жртвама 
одати председник Николић као нај-
виши званичник државе Србије, као 
што је, због истине и свих невино 
страдалих Срба из 1941. и 1942, ва-

жно што ће то у име Мађарске учи-
нити председник Адер – каже Теле-
кијева, која је још 1995. иницирала 
да се на месту на којем ће бити спо-
меник страдалим Мађарима поста-
ви дрвени крст.

Мада је чула да је ту сахрањено 
око 3.000 Мађара не само из Чуруга, 
већ и из Жабља, Бечеја и Мошорина, 
она не може да тврди да је тај број и 
тачан. На списку Радомировог центра 
је, поименце, око 1.300 српских жрта-
ва, али и он бројке препушта истори-
чарима.

– То треба да се утврди без било 
каквих предрасуда – каже Радомир. 
– Наше је да, чувајући успомену на 
своје и поштујући туђе невине жртве, 
градимо и учвршћујемо међусобно 
поверење. 

Док овај број СНН-а буде у штампи, у Србији ће се 
састати председници Мађарске и Србије Јанош 
Адер и Томислав Николић. Првенствени циљ 

њиховог сусрета, који је овог пролећа више пута 
одлаган, требало би да буде „историјско помирење”, 

што је циљ и недавне декларације усвојене у 
Народној скупштини Србије

РЕАГОВАЊА НА ДЕКЛАРАЦИЈУ
Неколико дана пре сусрета Николића и Адера, Народна скупштина 

Србије усвојила је Декларацију о осуди аката против цивилног мађар-
ског становништва у Војводини током 1944. и 1945. Пре њеног прихва-
тања усвојен је амандман ДС-а, којим српски парламент осуђује стра-
дање и свих осталих невиних жртава током и после Другог светског ра-
та на подручју Војводине.

Опозиција, пре свега ЛДП и ДСС, овај акт виде као „изнуђен” у тренут-
ку када Србија очекује подршку Мађарске за добијање датума почетка 
преговора за прикључење ЕУ. Из ове две странке такође су се чули и ста-
вови да декларацијом и „историјским помирењем” владајући СНС жели 
да добије наклоност Савеза војвођанских Мађара (СВМ). Некако у исто 
време, у више општина у Војводини странка Иштвана Пастора је раски-
нула коалицију са ДС-ом, а функционери те партије наговестили су да би 
могло доћи до приближавања СВМ-а странци Александра Вучића. Нису, 
међутим, желели да са тим доводе у везу скупштинску декларацију и 
чин двојице председника у Чуругу.

ПОДАЦИ ПРОФЕСОРА 
КАСАША

Кад је реч о страдању Мађара 
на измаку 1944. и почетку 1945, у 
време док је у тек ослобођеној 
Војводини била уведена војна уп-
рава на челу са генералом Ива-
ном Рукавином (који ће почетком 
седамдесетих активно учество-
вати у хрватском „маспоку”), др 
Александар Касаш, професор 
Филозофског факултета у Новом 
Саду и експерт управо за исто-
рију српско-мађарских односа то 
оцењу је као класичан пример од-
мазде по принципу „око за око, 
зуб за зуб”.

– Према подацима до којих сам 
ја дошао у истраживањима рађе-
ним до средине деведесетих, тада 
је страдало око 8.000 Мађара – 
прецизира он.

Добар део имена мађарских 
жртава Касаш је објавио у књизи 
„Мађари у Војводини 1941–1946”. 
Из разних мађарских, додуше не и 
званичних извора се, иначе, лици-
тира неупоредиво већим бројка-
ма.

Јулија Телеки и Милан Радомир у музеју у Чуругу

Томислав Николић и Јанош Адер
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На други 

ппооггллеедд
ПОСЛУЖЕЊЕ
И КУЛТУРА

НОВОГ ДОБА (2)

К ада је наш гост Јова испричао 
мојој мајци како се нуђење 
послужења негде далеко, у ње-

говој новој домовини, сматра пожељ-
ним, али да се на оне који прихвате 
понуду гледа као на људе са мањком 
домаћег васпитања, она је остала 
запрепашћена.

– Да ли је могуће? Какав обичај… 
Културно да понуде, а некултурно да 
узмеш – чудила се. – Па, зашто те он-
да нуде? И шта после раде са ручком, 
ако већ знају да од тога нема ништа?

Јова није умео да јој одговори ни 
на ова, а ни на друга слична питања 
која су се низала. Пошто смо га под-
сетили где се налази, парче по парче 
гибанице је, на велико задовољство 
моје мајке, убрзо почело да нестаје 
са стола.

Од тог догађаја прошло је добрих 
двадесет година. Јова је од тада сва-
ког лета редовно посећивао родни 
крај и кажу да се, како су године про-
лазиле, у његовом понашању све ви-
ше примећивала суздржаност сваке 
врсте, а понајвише када је требало 
прихватити нуђено послужење. На 
крају се толико отуђио од старих 
пријатеља да им је, када би се случај-
но срели на улици, говорио како ће се 
„сигурно видети неком приликом, ка-
да дође на дуже”. А то се, стицајем 
околности или намерно, више није 
дешавало. Јер, под тим Јовиним „ду-
жим” никако се није могло сматрати 
оних недељу дана годишње, колико 
је имао на располагању за посету за-
вичају.

Мада сам се тада смејао обичају о 
коме је Јова говорио и с неверицем 
слушао како негде далеко своје госте 
нуде, а не нуде, тзв. култура новог доба 
коју бисмо могли назвати и отуђењем 
од човечности, закуцала је и на наша 
врата. Њена суштина могла би се у на-
шој средини описати и овако:

– НЕ ЖЕЛИШ кафу? Хе, хе…
– Не, хвала, хе, хе…
– НЕ ЖЕЛИШ пиво? Хе, хе…
– Не, хвала, хе, хе…
– НИСИ жедан? Хе, хе…
– Не, хвала, хе, хе…
– НИСИ гладан? Хе, хе…
– Нисам, хвала, хе, хе…
– НЕЋЕШ нешто жестоко? Хе, хе…
– Нећу, хвала, хе, хе…
– Сигурно НЕЋЕШ да ручаш? Хе, 

хе…
– Сигурно нећу, хвала, хе, хе…
– Добро, онда… Пријатно. Хе, хе…
– Пријатно. Хе, хе…
Све лепршаво, уз широке осмехе и 

милозвучни призвук. Домаћин 
гостољубив, гост лепо васпитан, а ре-
зултат: један празан стомак, једна 
блиставо чиста кухиња и, што је 
најважније, неизневерена култура у 
комуникацији новог доба.

Драган Јаковљевић

Сарадња у енергетици

НИС трага за гасом у Мађарској
Нафтна индустрија Србије и компанија „Фалкон оил 
енд гас”, започели су бушење истражне бушотине 

Кутволђ-1 на гасном налазишту Алђе у 
југоисточном делу Мађарске

К ако је саопштено из НИС-а, бу-
шење истражне бушотине у ок-
виру концесионог блока „Мако” 

почело је 11. јуна, а ти радови се оба-
вљају у оквиру споразума о заједнич-
ком истраживању гасних налазишта, 
које су НИС и „Фалкон оил енд гас” 
потписали 14. јануара 2013. године.

Радови ће трајати 40 дана, дубина 
бушотине треба да износи 3.300 мета-
ра. Извођач на пројекту је немачка 
компанија „Дрил тек”, а по завршетку 
бушења биће обављено тестирање бу-
шотине у циљу процене гасног потен-
цијала налазишта. Бушотина Кут волђ-1 
је прва од три истражне бушотине 
чије је бушење предвиђено споразу-
мом НИС-а и „Фалкон оил енд гаса”.

У складу с тим документом, фи-
нансирање геолошко-истражних ра-
дова обавља НИС, док ће у случају 
откривања комерцијалних резерви 
угљоводоника, приход од њихове 
продаје бити подељен између НИС-а 
и „Фалкон оил енд гаса” на једнаке 
делове. Интересе НИС-а на терито-
рији Мађарске заступа кћерка-фир-
ма „Панон Нафтагас”, чији је партнер, 
осим „Фалкон оил енд гаса”, и 
аустријска компанија РАГ, с којом 
НИС реализује пројекат истражи-
вања нафтних налазишта на блокови-
ма Келебија и Кишкунхалаш.

М. Т.

Враћа ли се већ виђено?

Шверц-комерц поново актуелан
Ван легалних токова из Мађарске се у Србију 
годишње слије роба вредна скоро 600 милиона 

евра. Нерегистрован „увоз” чоколаде вредан је 6,9,
а телевизора 16,5 милиона евра

Г отово два одсто српског 
друштвеног бруто производа 
(БДП) одлије се кроз шверц из 

Мађарске и трансферне цене вели-
ких компанија. Само током прошле 
године у Србију је из Мађарске ушло 
робе у вредности од 578 милиона 
евра, за коју нису плаћени ПДВ и ца-
рина, показује истраживање сајта 
„Макроекономија”.

Велико одступање регистрованог 
од стварног увоза, поред енергетике, 
лекова и путничких возила, односи се 
и на храну, козметику, разне апара-
те… Највећа одступања су код елек-
тричне енергије, и то 211,2 милиона 
евра, нафте 30,7 милиона евра, раз-
них медикамената и лекова 33,2 ми-
лиона. „Хит” је и куповина чоколада 
– 6,9 милиона евра, козметике 5,9 ми-
лиона евра, телевизора 16,5 милиона 
евра…

– Српски грађани најчешће купују 
у Мађарској у битно већој вредности 
у односу на царински регистровану 
робу у својим земљама – објашњава 
Мирослав Здравковић, економиста. – 
Када они купе робу у Мађарској, на 
царини могу да добију повраћај 
мађарског ПДВ. Тада мађарска цари-
на региструје робу ослобођену од 
ПДВ-а као извоз из Мађарске. И док 
је у Србији исплативо прошверцовати 
купљену робу, у Мађарској остаје 
траг да је тамо купљена.

Иако већина грађана верује да ог-
ромна разлика у цени између произ-
вода купљених у Мађарској и код 
нас, на пример, потиче од високих тр-
говачких маржи, Здравковић тврди 

да велике разлике у цени, на пример, 
електронике, нису последица огро-
мних маржи на тржишту већ других 
улазних трошкова.

– Марже у малопродаји се крећу 
до 10 одсто, ретко су више, а нај-
чешће су, за компјутерску робу, на 
пример, око три до четири одсто – 

тврди Здравковић. – Те марже, у 
комбинацији са падом тражње, дове-
ле су до масовног затварања радњи 
са овом робом.

За анализу улазних цена требало 
би на првом месту гледати индирект-
не трошкове. На пример, за све што се 
увози потребно је платити позамаш-

ну суму за проверу квалитета, што у 
земљама у Европи није потребно, а ту 
су и фирмарине, повећани доприно-
си, цене комуналних услуга и друго.

– Да се одлично зарађује на увозу 
и продаји техничке робе, тржиште би 
се одмах уредило, појавили би се 
озбиљни играчи из иностранства, 
међутим, то није тако, а и то тржиште 
не уређују „трговци”, већ држава – 
сматра Здравковић.

Разлике у књиженом извозу из 
Мађарске и увозу у Србију указује на 
чињеницу да велике компаније могу 

много лакше да трансферишу новац 
и профит на жељену дестинацију. 
Посебно у односу на хиљаде шверце-
ра и туриста, који оду да купе робу 
јефтиније него у својој држави, на-
дајући се још да ће избећи плаћање 
царине приликом повратка у земљу.

М. Т.
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Из рада Печујско-барањског српског удружења

Мањи број остварених 
програма

Прошла година је била скромнија када је реч о 
програмима печујског удружења, а разлог је 
беспарица настала услед измењеног начина 

финансирања цивилних организација и увођења 
новог конкурсног система у Мађарској

Н а почетку скупштинске седни-
це Печујско-барањског српског 
удружења, аутор овог чланка 

је у својству председника те цивилне 
организације поднео извештај о раду 
и финансијама у прошлој години. Ма-
ли број остварених програма и 
скромно посећен хуманитарни кон-
церт Трубачког оркестра Дејана Ла-
заревића били су разлози за незадо-
вољство постигнутим. Измена начина 
финансирања цивилних организација 
у Мађарској изазвала је много про-
блема и било је потребно поприлично 
времена да се усвоји систем. Неки 
пројекти, попут објављивања 6. и 7. 
броја Барањских српских свезака ни-
су остварени, иако су рукописи били 
готови.

Извештај о раду и финансијском 
пословању друштва једногласно је 
усвојен. У оквиру друге тачке било је 

речи о плану рада до краја године. 
Чланови организације ће и ове годи-
не отпутовати на манастирску славу 
у Грабовац, подржаће организацију 
храмовне славе у Печују и настојаће 
да реализују одложено поклоничко 
путовање поводом 1700. годишњице 
Миланског едикта. Предстоји и ку-
мовање на храмовној слави у Мајшу, 
а најзахтевнији подухват је намера 
да се одржи изложба икона из црка-
ва у Барањи, које су током пролећа 
биле изложене у Бриселу. Овај по-
духват Печујско-барањског српског 
удружења спреман је да подржи 
Покрајински секретаријат за култу-
ру, који је одобрио пријаву коју је на 
конкурс поднела ова цивилна орга-
низација. Скупштинари су једногла-
сно усвојили план рада за текућу го-
дину.

П. М.

Са седнице Сегединске српске самоуправе

За „Дане православља”
само нематеријална помоћ
Представничко тело Срба у Сегедину је на 

последњем заседању пре летње паузе изгласало 
финансијску помоћ батањском дечјем кампу и 

оштећенима у поплавама, али нажалост није било 
новца за све жељене програме

П ружање материјалне подршке 
било је актуелно и приликом 
расправе о другој тачки дневног 

реда. Реч је о пружању хуманитарне 
финансијске помоћи грађанима 
Мађарске страдалим од поплаве Ду-
нава. Срби у Сегедину су приликом из-
гласавања помоћи од 30.000 форинти 
имали на уму да и Тиса, односно Мо-
риш, често пута умеју да нанесу штету 
и тада житељима Поморишја добро 
дође помоћ из других крајева Мађарс-
ке. Иако су Сегединци свесни да би би-
ло потребно уложити много више нов-
ца у санирање штете од поплаве, ипак 
сматрају важним да се и на овакав, 
симболичан начин притекне у помоћ 
људима који су можда остали без кро-
ва над главом. Новац ће бити уплаћен 
на централни рачун намењен грађани-
ма страдалим од поплава.

Чланови Сегединске српске само-
уп раве, чијој седници је председавао 

Томислав Роцков, пажњу су посвети-
ли и Данима православља у том гра-
ду. Прошле године ова манифеста-
ција није одржана из финансијских 
разлога, међутим, сада су главни ор-
ганизатори приредбе предвођени 
протонамесником Павлом Капланом 
и Миланом Тодоровом одлучили да 
је поново уприличе. У вези с тим, би-
рано тело Срба у Сегедину донело је 
одлуку да са организационе стране 
учествује у приређивању манифеста-
ције, али због беспарице неће бити у 
могућности да финансијски подржи 
приредбу.

Сегединци су такође разговарали 
о путовању на манастирску славу у 
Грабовац и летњим програмима у њи-
ховом граду, с посебним освртом на 
Сегединске летње игре. Дотакнуто је 
и поклоничко путовање на Златибор, 
које се планира за јесен.

П. М.

С обзиром да су многи страдали 
српски логораши покопавани 
без икаквих обележја, важно је 

чувати сећања и поклонити се њихо-
вим сенима, међу којима је било пре-
ко 1200 деце од 3 до 6 година.

Делегација потомака и наставља-
ча чувања успомене на жртве лого-
ра у Барчу одржала је 14. јуна по-
мен на Градском гробљу за 63 жртве 

страдалих Срба. За време Другог 
светског рата Срби су интернирани 
из многих насеља широм Бачке. По-
мен код заједничког гроба свих ин-
тернираних између јуна и децембра 
1941. године, служили су јереј Сла-
вољуб Лугоњић, парох из Станишића 
и јереј Милан Ерић, парох печујски. 
Помену су, поред осталих, при-
суствовали и потпредседница Са-
моуправе Срба у Мађарској др Ми-
лица Павлов и председник Српске 

самоуправе у Будимпешти Борислав 
Рус.

Удружење потомака и поштовалаца 
успомене на жртве логора у Барчу, 
које је основано 1997. године, четврти 
пут за редом је одржало помен на 
Градском гробљу у Барчу. Сваке годи-
не чланови ове организације обилазе 
гробницу изнад које се налази натпис: 
„Слава непознатим југословенским 
херојима”. Вечно пребивалиште пре-
минулих налази се на парцели коју је 

Сећање на логораше из Барча

Одата почаст страдалим интернирцима

пре четрдесет година Влада Соција-
листичке Федеративне Републике Ју-
гославије добила у власништво.

Присутнима се након помена обра-
тио историчар др Данило Урошевић, 
који је нагласио да су затвореници, 
међу којима је био и он, били „жртве 
несрећних догађаја”. Он је одао при-
знање Удружењу потомака и пошто-
валаца успомене на жртве логора у 
Барчу.

Чланови ове организације су у Ми-
шићу изградили споменик, а сада же-
ле да подигну обележје у Барчу, где ће 
бити наведена имена свих жртава. За 

остварење ове идеје чланови Удру-
жења обратили су се за помоћ Србима 
у Мађарској, рекао је Душан Вулић, 
председник подружнице Удружења.

У канцеларији градоначелника, пре 
помена, уприличен је сусрет представ-
ника града са представницима Самоу-
праве Срба у Мађарској и Самоуправе 
Срба у Будимпешти. Тада је било речи 
о могућностима подизања једног 
оваквог споменика за који се наше са-
моуправе залажу. Саговорници су се 
сложили да се ово питање решава на 
државном нивоу, а пре свега на нивоу 
министарстава одбране обе земље.

Поуздано се зна да су у Барчу 
страдале шездесет три особе: педе-
сет девет Срба, три Буњевца и један 
Словенац, за које се зна где почивају. 
Међу преминулима је било и много 
деце, а за многе страдале се не зна 
где су сахрањени.

П. М.

Барч, градић у близини хрватско-мађарске границе 
са мађарске стране, многи не памте по лепом. У 
овом месту налазио се злогласни концентрациони 
логор познат по изузетно тешким условима живота 

и бруталном односу према интернирцима
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Б атањски ђаци су „Дечји дан” 
провели на градском базену, где 
су одржана такмичења у спрет-

ности на теренима и у води. У пауза-
ма, након вратоломних скокова у во-
ду, освежавали су се сладоледом 
купљеним од новца добијеног за са-
купљање старе хартије.

Следећег дана ученици су се наш-
ли у Музеју Пала Ц. Молнара, где су 
погледали изложбу слика овог позна-
тог сликара рођеног у Батањи и 
учествовали у интерактивној радио-
ници посвећеној том уметнику. Они 
млађи учествовали су у радионици о 
воћу и поврћу коју су организовале 
учитељице. Након тога, ђаци су се 
преселили на спортско игралиште где 
је одржан школски крос. У поподнев-
ним часовима организовано је и 
такмичење у вожњи ролера.

Два дана пре краја школске године 
организован је традиционални школ-
ски вашар. На тезгама градске пијаце 
ученици су продавали све и свашта. 
Претходних дана, на школским 

такмичењима, могли су да зараде
фабатке (школски новац), којег су 
тога дана користили при куповини. 
Продавали су старе играчке, лакира-
ли нокте, нудили мноштво ситница, 
точили хладан сок за само једну фа-
батку и слично. Свако је у тој понуди 
пронашао нешто за себе.

Последњи дан школе прошао је у 
припремама за велики дан који је 
стајао пред осмацима. Донедавно се 
ученицима осмог разреда чинило да 
растанак никада неће доћи, али је 
све брзо прошло. Било је ипак време-
на да се заволе другари, одигра без-
број кореографија, научи стотину 
лекција. Године су пролазиле и ђаци 
су сазрели у мале људе.

Тако је дошао и дан опраштања од 
школе. Њих петоро је ове године за-

вршило осмогодишње школовање у 
Српској школи у Батањи. Директорка 
Вера Пејић-Сутор се опростила од 
осмака речима:

– Септембра 2005. године сте при-
лично уплашени и знатижељни, сте-
жући руке својим родитељима, пре-
корачили праг наше старе школе, 
која обележава 220 година 
постојања. Ваши педагози су вам ис-
товремено били учитељи, другови и 
школски родитељи. Чували су вас, 
васпитавали и учили. Стигли смо до 
завршног тренутка школске године, 
која је и овога пута била испуњена 
различитим догађајима. Завршено је 
детињство, пред вама је младост, 
почињу средњошколски дани и 
најлепши период вашег живота. Мо-
лим вас да сачувате успомену на 

своју прву школу и сва знања и иску-
ства, која сте стекли у току ових 
осам година – рекла је директорка 
школе, а потом се обратила и роди-
тељима:

– Поштовани родитељи, хвала 
вам што сте их једно време подари-
ли нама, да их заједно упознамо са 
светом и једним малим делом жи-
вота. У области васпитања деце, ро-
дитеље и педагоге очекује све тежи 
задатак, пошто данас у свету вла-
дају новац, агресија, немарност и 
нестрпљење. Драги осмаци, потреб-
на нам је ваша доброта, ваша љуба-
зност, ваше знање и осмех. Такми-
чење почиње већ тог тренутка, када 
закорачите у средњу школу. Не за-
боравите много пута поновљену из-
реку: „Ко учи напредује, а ко не, ос-
таје на истом месту!”

Директорка се захвалила свим ко-
легама и колегиницама на пожртво-
ваном раду, техничком особљу, пред-
седнику и Скупштини ССМ-а на по-
моћи коју пружају како би се школа 
улепшавала, развијала, ширила и 
постајала све јача.

И они најмлађи су имали своје оп-
раштање. Најстарија група забавишта-
наца (са којом сте већ имали прилику 
да се упознате у СНН-у), опростила се 
од својих васпитачица, дадиља и дру-
гара из забавишта. Они ће у септем-
бру покуцати на врата школе.

Богатим програмом малишани су 
измамили велике аплаузе публике. Они 
су се већ наредне недеље, после оп-
раштања, упутили на заслужени излет 
у Пустаотлок, где су провели готово 
цео дан у друштву животиња. Могли 
су да јашу поније, да мазе животиње и 
да се провозају у правим кочијама.

У петак 21. јуна, у Батањи је свеча-
но обележен крај школске година. 
Ученицима су уручена сведочанства 
и књиге за изузетан успех и залагања 
у школи.

С. Ђ. 

Последње школске недеље ученици Српске основне 
школе у Батањи преселили су се на различите 

локације у граду и бројним програмима привели 
крају веома успешну и садржајну школску годину

Како је протекла последња школска недеља у Батањи

Пливање, крос, школски вашар…

Завршна свечаност будимпештанских ђака

Већина осмака наставља школовање у СОШИГ-у

С едми разред је заједно са 
својом разредном Марином Ре-
мели, професорком информа-

тике, припремио занимљив програм. 
Опраштање је почело дефилеом уче-
ника осмог разреда, у пратњи седма-
ка. Цвеће и песма „Збогом школо на-
ша” испратили су најстарију генера-
цију основне школе. Већина ће шко-
ловање наставити у Српској гимна-
зији на Тргу ружа, док ће мањи број 
ђака окушати срећу у другим 
средњим школама. За декорацију се 
побринула професорка ликовног вас-
питања Изабела Борза.

Двадесет двоје ученика осмог раз-
реда, заједно са разредним стареши-
ном Зорицом Јурковић-Ембер, заузе-
ли су своја места, спремни да погле-
дају свечани програм. Интониране су 
мађарска и српска химна, а затим се 
присутнима обратила Катарина 
Иланковић, ученица 7. разреда. Она је 
истакла све важније моменте школо-
вања садашњих слављеника и поже-

лела свима успех у гимназијским да-
нима.

Следила је сцена која је подсећала 
на инсерт из филма „Коса” у режији 
Милоша Формана. Био је то приказ 
понашања осмака за време одмора. 
Марија Чичић је говорила о лепотама 
младости, а затим су следили стихо-
ви Бранка Радичевића из „Ђачког рас-
танка”. Емисија „Истина”, приказала је 
неке важне личности осмог разреда. 
Опроштајни говор осмог разреда 
прочитале су Ива Ковач и Алексан-
дра Вечић.

Директорка др Јованка Ластић је 
изразила задовољство што се већина 
свршених осмака уписала у нашу 
гимназију. Онима који одлазе, поже-
лела је срећно и успешно школовање 
у другим школама. Затим је ђацима 
6. и 7. разреда уручила плакете. При-
знања су добили: Александар Хај-
манс, Марина Шавија, Драгана Лубу-
ра, Катарина Иланковић и Марија Чи-
чић, који су одличним успехом у 

учењу и примерним владањем то и 
заслужили. На завршетку програма 
слављеници и ученици седмог разре-
да заиграли су на тактове „Бранковог 
кола”, композиције славног компози-
тора Јована Пачуа (1847–1902), родом 
из Александрова код Суботице.

Осморазредно школовање су завр-
шили: Милан Бјлогрлић, Алекса 
Бошковић, Даница Брцан, Денис Бу-

лиговић, Александра Вечић, Стефан 
Грзунов, Илија Ђукић, Ђурђица Зејак, 
Ива Ковач, Нада Краус, Марија Лац-
ков, Нина Макаи, Милица Милисавић, 
Алекса Миловановић, Зоран Миља-
новић, Давид Немет, Ана Петровић, 
Габор Сабо, Деспот Савић, Кристина 
Станковић, Џон Тришић, Филип Ша-
вија.

Д. Д.

Највећи број ученика који су управо завршили 
школовање у будимпештанској Српској основној 
школи, одлучио је да под кровом ове установе 
остане и у наредне четири гимназијске године
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Д рагоцено зрно пшенице из шес-
тог века пре нове ере, са уграви-
раним планом насеља, тренутно 

се налази у Народном универзитету у 
Трстенику. Отуда са колегама из Ту-
ристичке организације научници по-
кушавају да поново заинтересују јав-
ност за вредно археолошко нала-
зиште које сведочи о првим пољопри-
вредницима на Балкану. По смрти др 
Станковића, нажалост, истраживања 
стручњака Филозофског факултета у 
Београду у сарадњи са институција-
ма у Трстенику и у Крушевцу деве-
десетих година практично су забора-
вљена.

– Само неколико сати пре него 
што сам случајно пронашао то зрно 
пшенице, своје цртаче замолио сам 
да ураде кроки – приказ целог на-
сеља и светилишта Благотин – испри-
чао је својевремено др Светозар 
Станковић. – Догодило се да на ма-
леној житарици јасно видим урезан 
исти приказ! Имао је основе храма и 
друге објекте.

Др Станковић је био убеђен да је 
реч о најстаријем урбанистичком 
плану на свету, позивајући се на 
чињеницу да је до тада за најстарији 
важио план Ура (Месопотамија), чија 
се старина процењивала на око 6.000 
година. Благотинско зрно помера ову 
границу за 2.000 година!

– Радимо на томе да поново у жи-
жу најпре научне, а потом и шире јав-
ности ставимо комплетан локалитет 
– износи Јелена Вукчевић, историчар-
ка са Народног универзитета. – У са-

мом Благотину истражен је само део 
насеља (неких 300 квадрата) од прет-
постављених шест хектара, а већ 
покретни налази сведоче о значају. 
Део благотинске збирке чува се у Бе-

ограду и покушаћемо да оно што се 
може у договору са стручњацима 
вратимо у Трстеник.

Благотин су основали припадници 
старчевачке културе, односно њене 
најстарије фазе – протостарчево, 
крајем седмог и почетком шестог ми-
ленијума п. н. е. У Благотину који је 
представљао јединствено стамбено, 
плански уређено, економско насеље 
са улицама и храмом на централном 
тргу, али је био и религијски центар, 
живело је око 100 породица, пре све-
га пољопривредника.

– Права је штета што данас нико 
не свраћа на налазиште, а у најгоре 
време санкција ту је врвело од науч-
ника, јер је Станковић довео и колеге 
из света – присећа се за „Новости” 
Жика Џекић, секретар МЗ Пољна, у 
чијем се атару налази јединствен ло-
калитет.

На локалитету је нађено неверо-
ватних 16.000 фрагмената керами-
ке, фигуре, мање богиње, глинени 
модели зрна пшеница, која указују 
да је благотински ратар веровао да 
су она божанског порекла. Откриве-
но је седам полуземуница око трга, 
где је посебно светилиште са бо-
гињом плодности и богињом земље. 
Нађене су и алатке, садилице, моти-
ке, рала од јелењег рога. На основу 
ископаних статичних делова жр-
вњева, закључено је да су Благотин-
ци правили брашно! Открића из де-
ведесетих година тако су указивала 
и на прву производњу хлеба на све-
ту!

Извор: Вечерње новости

Најстарији урбанистички план на свету, од пре 8.000 
година, пронађен је код брда Мали Благотин, близу 
Трстеника. У овом ранонеолитском насељу чувени 
српски археолог др Светозар Станковић пронашао 

је план угравиран на зрну пшенице

Необично откриће у Трстенику

Најстарији план насеља на зрну пшенице

С теван Мереи, отац Еме Зађве 
(80), бивше Сомборке и Врба-
шанке која у последње две де-

ценије живи у Мађарској, прва је 
жртва партизанске одмазде с краја 
Другог светског рата коју су, 2007. го-
дине, српски судови рехабилитовали. 
Она и њен син Тибор, иначе стомато-
лог, за то су се борили годинама. Сто-
га и подржавају сваки сличан напор, 
али не могу, веле, да остану равно-
душни када се рехабилитација тражи 
и за оне који је не заслужују.

– Један од таквих је Тибор Киш, 
високи чиновник овдашње шећеране 
пре и током Другог светског рата, 
чију рехабилитацију из Будимпеште 
тражи његова унука Магдолна Че-
решњеш-Киш – прича, у Врбасу у 
који долази сваке године, Ема Зађва. 
– Он, међутим, није убијен по долас-
ку Руса и партизана у новембру, како 
се у том захтеву тврди, већ у међу-
собном обрачуну припадника такоз-
ваних турањских ловаца, још у сеп-
тембру 1944. године.

Турањски ловци су, у време Хор-
тијеве окупације Војводине, били не-
ка врста почасних јединица мађарске 
жандармерије у којима су били нај-
виђенији и новој власти најлојалнији 
мештани, што је, каже изузетно креп-
ка саговорница „Новости”, Киш у Вр-
басу свакако био. Причу о његовој 
смрти је, иначе, од сведока од којих 
су неки и данас живи, први пут чула 
још 50-их година, када се супругом 
Шандором, иначе лекаром, из Сомбо-
ра преселила у Врбас.

– Исход рата је био известан, па је 
средином септембра 1944. Великим 
бачким каналом где су чекали бродо-
ве, кренула евакуација врбаских 

Мађара и Немаца. И Киш се био спа-
ковао за одлазак, ди би онда пред 
његов стан у кругу шећеране дошао 
један такође „турањски ловац”, Русин 
из оближње Куцуре. Под претњом 
оружјем, захтевао је да пође с њим. 
Сели су у запрежна кола и отишли у 

атар, где је, због ранијих неспоразу-
ма, Киш најпре мучен, па убијен. У 
сваком случају, у Врбасу га после то-
га нико више није видео – прича Ема.

Тај присилни одлазак се, наставља 
она, одиграо пред очима неколико 
комшија од којих су неки још живи. С 

њима је, каже, разговарала и ових да-
на и они су, упркос великом страху 
од реакције дела мађарске јавности 
који баш сваку жртву из Другог свет-
ског рата жели да припише суровој 
одмазди партизана, то спремни и да 
потврде. О томе је званично обавес-
тила и Виши суд у Новом Саду којем 
је захтев за рехабилитацију Киша и 
поднет. Одговор још чека.

– На трагичне мађарско-српске 
међусобице чији болни ехо, мада је 
од тада прошло седам деценија, ни 
данас не јењава, тачку може да стави 
само истина. Не можете, као што то 
данас раде многи, не само у Мађар-
ској већ и овде у Војводини, говорити 
само о страдању наших очева 1944. и 
1945, а прећуткивати сурове злочине 
које су мађарски војници починили 
приликом уласка у Бачку у априлу 
1941. или још страшнија догађања у 
рацији из 1942. – објашњава она.

Еминог оца, а Тиборовог деду Сте-
вана Мереија, имућног сарача који је 
у Сомбору имао радњу са дведесе-
так радника, партизани су убили у је-
сен 1944.

– Сведочења сомборских Срба 
Живка Ковачића, Славка Машире-
вића или Николе Бунчића да их је мој 
деда, речју коју је дао за њихову не-
виност, у априлу 1941. спасао од 
стрељања, тада нису помогла – каже 
Тибор Зађва. – У поступку из 2007. те 
изјаве су прихваћене, деда рехабили-
тован, а са породице скинут печат по-
томака злочинца који је, незаслуже-
но, носила деценијама.

Извор: Вечерње новости

Ема Зађва, кћи првог рехабилитованог Мађара, 
тражи опрост само за невине жртве. Оспорава 
рехабилитацију Тибора Киша јер га, како тврди, 

нису убили партизани

Трагом људских судбина

Почаст одати само поштенима

Ема Зађва и њен син Тибор тврде да Тибора Киша нису убили партизани 
већ тзв. мађарски турањски ловци
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САВЕТИ МЛАДОМ 
ПИСЦУ (3)

Н емој мислити да је твоје писање 
„друштвено користан посао”.

Немој мислити да си и ти сам корис-
тан члан друштва.

Немој дозволити да те увере да си стога 
друштвени паразит.

Веруј да твој сонет вреди више од говора по-
литичара и принчева.

Знај да твој сонет не значи ништа спрам рето-
рике политичара и принчева.

Имај о свему своје мишљење.
Немој о свему рећи своје мишљење.
Тебе речи најмање коштају.
Твоје су речи најдрагоценије.
Не наступај у име своје нације, јер ко си ти да 

би био ичији представник до свој!
Не буди у опозицији, јер ти ниси наспрам, ти 

си доле.
Не буди уз власт и принчеве, јер ти си изнад 

њих.
Бори се против друштвених неправди, не пра-

већи од тога програм.
Немој да те борба против друштвених не-

правди скрене са твога пута.
Упознај мисао других, затим је одбаци.
Не стварај политички програм, не стварај ни-

какав програм: ти ствараш из магме и хаоса све-
та.

Чувај се оних који ти нуде коначна решења.
Не буди писац мањина.
Чим те нека заједница почне својатати, пре-

испитај се.
Не пиши за „просечног читаоца”: сви су чита-

оци просечни.
Не пиши за елиту, елита не постоји; елита си 

ти.
Не мисли о смрти, и не заборављај да си смр-

тан.
Не веруј у бесмртност писца, то су профе-

сорске глупости.
Не буди трагично озбиљан, јер то је комично.
Не буди комедијант, јер су бољари навикли 

да их забављају.
Не буди дворска луда.
Не мисли да су писци „савест човечанства”: 

видео си већ толико гадова.
Не дај да те увере да си нико и ништа: видео 

си већ да се бољари боје песника.
Не иди ни за једну идеју у смрт, и не нагова-

рај никог да гине.
Не буди кукавица, и презири кукавице.
Не заборави да херојство захтева велику це-

ну.
Не пиши за празнике и јубилеје.
Не пиши похвалнице, јер ћеш се кајати.
Не пиши посмртно слово народним велика-

нима, јер ћеш се кајати.
Ако не можеш рећи истину – ћути.
Чувај се полуистина.
Кад је опште славље, нема разлога да и ти 

узимаш учешћа.
Не чини услуге принчевима и бољарима.
Не тражи услуге од принчева и бољара.

Велика је несрећа кад човек не 
зна шта хоће, а права ката-
строфа кад не зна шта може.

Јован Дучић

Вест са севера Србије

Ауторима из Мађарске
награде палићког фестивала

Овогодишњи добитници награде „Erste 
Underground Spirit” Фестивала европског филма 

Палић, су Игор и Иван Бухаров,
ауторски дуо из Мађарске

Б раћа Бухаров, Игор 
(Корнел Силађи) и Иван 
(Нандор Хевеши), зајед-

но раде преко петнаест годи-
на снимајући независне крат-
ке, експерименталне, игране 
и документарне филмове.

„Својим јединственим из-
разом обишли су многе фе-
стивале широм света ос-
вајајући публику једностав-
ним, апсурдним причама о 
чудним јунацима и њиховим 
животима. Комбинујући раз-
не филмске технике Бухаро-
ви стварају снолике ванпрос-
торне и ванвременске приче” 
– наводи се у саопштењу ор-
ганизатора фестивала и 
подсећа да је овај двојац је 
радио и музику за неколико филмо-
ва, али и независне музичке пројекте.

Ретроспектива најзначајнијих фил-
мова Игора и Ивана Бухарова биће 
приказана у току Фестивала европ-
ског филма Палић, у оквиру селек-
ције Омаж програм, који је посвећен 
добитнику награде.

У саопштењу се подсећа да је на-
града установљена 2008. године. До-
садашњи добитници су француски 
панк-песник и синеаста Ф. Ј. Осанж, 
немачки редитељ Ули М. Шипел, 
култни носилац „Црног таласа” у 
СФРЈ Желимир Жилник, шведски 
двојац Ола Симонсон и Јоханес Стјар-

не Нилсон и шкотски редитељ нор-
вешког порекла Јерн Уткилен.

Двадесето издање Фестивала ев-
ропског филма Палић, једног од 
најзначајнијих филмских фестивала 
у региону, одржаће се од 13. до 19. ју-
ла 2013. године на више локација у 
прелепом природном окружењу крај 
језера Палић и у Суботици.

Јубилеј ће бити обележен низом 
програма, укључујући селекцију Па-
лићки победници, монографију „До-

дир вечности” о добитници-
ма престижне награде 
„Александар Лифка”, излож-
бе, дебате и, наравно, најви-
ше гостију до сада из целе 
Европе.

Најбоље европске филмо-
ве у Главном такмичарском 
програму и ове године гле-
даћете на нестварној Летњој 
позорници, која се налази у 
центру рустичног парка крај 
Палићког језера и важи за 
један од најлепших биоско-
па на отвореном у целој Ср-
бији.

Фестивалски програм чи-
ни 11 филмских селекција: 
Главни такмичарски програм, 
Паралеле и судари, Млади 
дух Европе, Омаж програм 

за добитнике награде „Александар 
Лифка”, Омаж програм посвећен до-
битнику награде „Erste Underground 
Spirit”, Нови турски филм, Нови 
мађарски филм, Европа и хришћан-
ство, Еколошки документарци, Па-
лићки победници и Дечји програм.

Д. Ј.

Филателистичка изложба у Вашархељу

Православна црквена уметност
на поштанским маркама

У обновљеној и поново освећеној српској цркви у 
Вашархељу, љубитеље филателије и поштоваоце 
православља дочекала је поставка која садржи 

импозантан број веома вредних поштанских марки

И зложене марке специфичне су 
по томе што су на њима пред-
стављене православне светиње 

из различитих земаља. Поставка 
„Православна црквена уметност на 

маркама” део је пројекта, односно 
конкурса који је објављен пре неко-
лико година, у време док се српска 
православна црква обнављала.

Вашархељани су, конкуришући за 

овај пројекат, навели које програме у 
свом храму желе, осим оних који су 
верског и литургијског садржаја. Та-
да је донета одлука да се свети храм 
више отвори према грађанима без 
обзира на вероисповест, како би се 
пружила могућност да сви који желе 
боље упознају православље и српску 
културу. Подносиоци конкурсног 
пројекта су се обавезали да ће више 
пута у току године организовати из-
ложбе и друге културне манифеста-
ције које се уклапају у верски живот.

Прва приредба овакве врсте орга-
низована је прошлог месеца, када је 
у српској православној цркви иконе 
изложила једна мештанка. Потом је 
уследила филателистичка изложба 
која представља иконе и православне 
храмове Русије, Бугарске, Србије и 
Мађарске.

Аутор изложбе је Виктор Чањи, 
врсни филателиста и археолог, који 
ради у Музеју „Јанош Торњаи”. Пома-
гала му је Душица Пандуровић, стара-
тељка српске цркве у Вашархељу, која 
је сачинила мапу са обележеним пра-
вославном црквама и манастирима.

Изложбу је отворила председница 
Интернет филателистичког клуба у 
Мађарској, а публици је предочен бо-
гат свет православља на преко 500 
марки, које су изложене на осам па-
ноа.

Љубазни чланови Клуба филатели-
ста даривали су домаћинима спе-
цијалне рекламне марке о нашој пра-
вославној цркви. Марке су, иначе, 
штампане на мађарском, грчком и срп-
ском језику. П. М.
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29. јуна 1869. – Проглашен је Намеснички 
устав који је кнежевину Србију увео у доба ус-
тавности. Први пут у историји Србије скупшти-
на је постала законодавни орган, мада, са 
ограниченим правима.

29. јуна 1873. – У Стричићима, у Босан-
ској крајини, рођен је писац Петар Кочић, ау-
тор сатира „Јазавац пред судом” и „Суда-
нија”.

29. јуна 1922. – Рођен је српски пи-
сац Васко Попа, члан Српске ака-
демије наука и уметности, 
један од највећих песника 
српске књижевности у 
другој половини 20. ве-
ка

30. јуна 1853. – 
Умро је српски писац 
Бранко Радичевић, 
романтичарски лир-
ски песник младости, 
љубави и патриотског 
заноса. Као одушевљени 
присталица језичке рефор-
ме Вука Караџића, први је по-
чео да пева на народном језику и у 
духу српске народне поезије.

30. јуна 1876. – Србија је објавила рат Тур-
ском царству како би подржала устанак срп-
ског народа у Херцеговини, Босни, Рашкој об-
ласти (Новопазарски санџак) и Полимљу. Годи-
не 1878. на Берлинском конгресу Србији је уз 
територијално проширење призната и потпуна 
сувереност.

30. јуна 1913. – Изненадним ноћним напа-
дом бугарске Четврте и Пете армије на српске 
положаје, чиме је изазван Други балкански 
рат, почела је Брегалничка битка, окончана 9. 
јула 1913. потпуним сломом Бугара. После по-
раза Бугарска је капитулирала, а мировним 

уговором у Букурешту 10. августа 1913. утврђе-
не су нове границе између балканских држава.

30. јуна 1948. – Југословенска штампа обја-
вила је Резолуцију Информационог бироа ко-
мунистичких и радничких партија (Информби-
ро или Коминформ) о стању у Комунистичкој 
партији Југославије и изјаву поводом ње Цен-
тралног комитета КПЈ.

1. јула 1835. – У Пешти штампан први број 
Сербског народног листа, илустрованог књи-
жевног недељника Срба у Мађарској, који је 
покренуо публициста и уредник Летописа Ма-

тице српске Теодор Павловић. Лист с 
краћим прекидима излазио до 

1848.
1. јула 1991. – На са-

станку у Прагу лидери 
источноевропских зе-
маља укинули Вар-
шавски пакт, основан 
1955.

3. јула 1995. – Југо-
словенски кошаркаши 
постали европски 

шампиони на првенству 
у Атини. Победа бурно 

прослављена у земљи, оду-
шевљење појачано због трого-

дишње међународне изолације Југо-
славије.

3. јула 2004. – Манастир Високи Дечани 
увр шћен на Унескову листу светске баштине 
као пети споменик из Србије и Црне Горе. На 
листи Унеска 754 споменика из целог света.

4. јула 1848. – Објављен је „Комунистички 
манифест” Карла Маркса и Фридриха Енгелса.

5. јула 1889. – Умро је српски писац Јаков 
Игњатовић, зачетник реализма у српској књи-
жевности. Писао је песме, културно-историјс-
ке чланке, путописе, романе и приповетке и 
уређивао Српске новине и Српски летопис 
(„Вечити младожења”, „Трпен-спасен”, „Милан 
Наранџић”). 
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Самоуправа Срба у Мађарској
Тел. +36 1 331 5345

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

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

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

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

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

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

Веб: www.snnovine.com

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

Имејл: szerbpedkp@gmail.com

Српски институт
Тел. + 36 1  782 16 39

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

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

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

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

Имејл: ssb@freemail.hu

Епархија будимска
Тел. + 36 26 31 44 57

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

Музеј Епархије будимске
Тел. + 36 26 31 23 99

Имејл: serbmus@serb.t-online.hu

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

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

Српско позориште у Мађарској
Тел. + 36 30 653 1871

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

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

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

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

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

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

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

Васко ПопаВаско Попа

Л упа обилази оба места, истра-
жује их и црта. Међутим, обја-
вљени чланци му нису баш ус-

пешни. Иако је прецизно описао 
цркву у Жамбеку, он, очигледно, није 
располагао одговарајућом литерату-
ром, па су му закључци произвољни.

Чланак о краљевској палати у Ви-
шеграду објављен је у два дела. Лупа 
пише о краљевима који су овде сто-
ловали, а о којима је учио и читао, па 
напис делује као школски писмени 
задатак. Оно што је у овом чланку за-
нимљиво јесте чињеница да се његов 
аутор заинтересовао за неке овде 
пронађене, али изгубљене археолош-
ке предмете, те он одлучује да их 
потражи и достави Националном му-
зеју.

Петар Лупа се у младости опробао 
и као дописник у новинама. На њего-
ве дописе наилазимо у Мађарском 
народном листу (Magyar Néplap) из 
1857. године.

Из Беча се јавља 5. јануара; он тада 
пише о великом успеху оперског пе-
вача Штрегера, хонорару који добије 
за један наступ, а који износи 200 
пенге форинти, као и о почетку бал-
ске сезоне којој се највише радују да-
ме. Лупа извештава и о једном нео-
бичном случају који се догодио дан 
раније: 22 – годишњи младић избо је 
на улици своју љубавницу великом та-
петарском иглом; када се она сруши-
ла, хтео је и себе да усмрти на исти 
начин. Његове озледе нису биле тако 
тешке па је одмах одведен истраж-
ном судији, а девојку више није могао 
да спасе ни веома способан др Готлиб.

Исте године, 2. октобра, Лупа се 
јавља из Помаза, и то са причом да 
је 26. септембра један слуга погинуо 
када је из велике јаме требало да 
донесе жуту земљу. Док је копао, 
громада земље срушила се на њега и 

угњечила га. Тог дана његово тело 
било је на гробљу, покривено само 
даскама, јер га је требало сецирати. 
Када је већ споменуо гробље, напи-
сао је и то да се у Помазу за неколи-
ко филира изнајмљује гробље за ис-

пашу стоке; када она направи штету 
– поломи тек постављене дрвене кр-
стове и младо дрвеће, изнајмљивачи 
кажу да је то „већ плаћено”. Лупа је 
сматрао да таквој пракси треба ста-
ти на пут. Такође, он јавља да по-
чиње берба и да ће принос бити до-
бар.

Убрзо, већ 9. октобра, Петар Лупа 
пише из Помаза о још једној несрећи. 
Кочијаш грофа Телекија кренуо је ко-
лима у Чобанац. Успут се неспретно 
саплео о неки висећи ланац, на што 
су се коњи уплашили, појурили и не-
срећног кочијаша вукли по путу; из-
дахнуо је од озледа главе.

Он затим јавља да је берба углав-
ном завршена; траје још само на 
већим имањима, а њих је мало. Рани 
мраз је лоше деловао на винограде у 
равници, а тог лета је било и леда. 
Ипак, у целом атару је неочекивано 
добро родило, као и у суседним се-
лима и у Сентандреји. Међутим, го-
дину дана пре род је био неупореди-
во бољи. Те године је у неком ви-
нограду принос био 380 акова, а 
прет ходне 530, у другом је 150, од-
носно 300 акова, док је у трећем ви-
нограду те године принос износио 
124 акова, а претходне је био 65. Вино 
из овдашњих винограда је тамне боје 
и јако доброг укуса. Цена једног ако-
ва шире је 5 – 8 форинти. (Крај 
фељтона)

(Из истомене публикације
Српског института)

После надахнутих описа природних лепота пилишке 
планине и широког погледа са њеног врха, 

осамнаестогодишњи Лупа покушава да прикаже 
рушевине знамените средњовековне цркве у 

Жамбеку и рушевине краљевске
палате у Вишеграду

Др Федора Бикар: Петар Лупа и дунавска авантура (14)

Путописац инспирисан Вишеградом
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„Н ајважније је да се уноси до-
вољно течности, па се осим 
воде препоручују чорбе, су-

пе, воћни сокови и чајеви”, саветује 
начелница Одељења за унапређење 
исхране и контролу здравствене 
исправности хране у Заводу за јавно 
здравље у Београду др Весна Пан-
тић-Палибрк.

Она додаје да је пожељно да се 
лети једе што више воћа и поврћа, 
рибе и меса, а да се јела припремају 
на што мање уља и масти.

Подсећајући да високе температу-
ре и неправилно чување намирница и 
хране погодују размножавању разли-
читих бактерија и да се за-
гађеном храном преносе 
многобројне болести, др 
Пантић-Палибрк је навела 
да из једне бактерије за не-
колико сати може да их се 
развије више милиона.

„Зараза микроорганизми-
ма из хране чак и не мора да 
буде праћена симптомима 
или може да се манифестује 
само као благ цревни поре-
мећај”, рекла је она и напо-
менула да постоје и случаје-
ви кад тровање храном до-
води до великог губитка теч-
ности и поремећаја здравља 
са кобним последицама.

Др Пантић-Палибрк је 
због тога упозорила да при-
ликом куповине треба води-

ти рачуна о изгледу намирница. За 
месо је, на пример, важно да има 
нормалну боју и еластичност на при-
тисак, да је без непријатног или ки-
селкастог мириса.

Она је препоручила да се лако 
кварљиви производи купују само у 
радњама у којима се држе у расхлад-
ним уређајима и да се обавезно по-
гледа датум производње и рок упо-
требе. Млечни производи као што су 

сир и кајмак морају да се купују на 
млечним пијацама које имају 
расхладне уређаје, а никако на тезга-
ма.

Истичући да су подједнако важни 
хигијена и чување, др Пантић-Пали-
брк је додала да намирнице треба 
добро опрати под млазом чисте воде 
– сваки лист лиснатог поврћа посеб-
но, купус пре и после сечења, краста-
вце пре и после чишћења, јагоде 

најпре заједно, а затим сваку поједи-
начно.

Храна се увек припрема у чистом 
посуђу, опраним прибором и на 
очишћеним радним површинама. 
Термички обрађено месо или сухо-
меснате производи који су спремни 
за коришћење не треба сећи на истој 
радној површини као и сирове.

Већина намирница, посебно месо и 
јаја, морају да буду добро термички 
обрађени, да би се избегле могуће 
последице по здравље. После при-
премања, храну би требало послужи-
ти што пре или је брзо охладити и до 
сервирања чувати у расхладном 
уређају, истакла је др Пантић-Пали-
брк.

„У фрижидеру јело може да се чу-
ва до пет дана, а ако желите да га чу-
вате дуже, замрзните га одмах после 
расхлађивања”, препоручила је она.

Храна се најчешће загади прљавим 
рукама, рекла је др Пантић-Палибрк 
и подсетила да је често прање руку 
једна од обавезних превентивних ме-
ра за чување здравља.

За освежење лети је врло делотво-
ран чај од менте. Припрема овог чаја 
је врло једноставна: прво се лагани 
зелени чај помеша са сирупом од во-
де и пуно шећера, прелије се у чашу 
пуну листића менте и наравно пије се 
врућ, врућ. Подаци говоре да врела 
течност изазива проширење крвих 
судова, који на тај начин избацују 
топлину путем коже. Кад попијемо 
врели чај осетићемо навалу топлине, 
али чим се презнојимо осећамо се 
свежије. 

Са доласком лета и високих температура обавезна 
је промена јеловника, али и већа опрезност при 

куповини, чувању и обради намирница

Савети за исхрану у летњим данима

Чај од менте боље хлади од леденог пива

К ада већ спомињемо Стерију, 
ваља подсетити да је године 
1830, 1832. и 1835. млади Јован 

Стерија Поповић овде у Будиму обја-
вио „Нови забавни календар Винка 
Лозића”, зачињен хумором, вестима 
из света моде и саветима за читалач-
ку публику лепшег пола. Могуће је 
да се Стерија угледао на 
„Мјесецослов” будимског 
проте Јована Витковића, који 
је свој календар издавао од 
1809. па све до 1840. године, 
или на мали српски алманах
„Талију” Јулијане Теодоро-
вић, списатељице из Вршца, 
штампаног испод Гелертовог 
брда 1829. године. „Забавни-
ку за жене” није могао да 
одоли ни уважени Теодор 
Павловић. Он је 1845. године 
објавио алманах „Драгољуб”, 
посвећен Анастасији Нако,
како нам открива књижевни 
историчар Милорад Павић.

Било је некада и таквих 
ствари у српском Будиму.

Понекад, о поноћи, сени 
господина Уроша Несторо-
вића замишљено посећују 
непостојеће сокаке старог 
Табана, вароши коју је оте-
ло Време. О чему ли мисли 
господин Несторовић када 
сваке ноћи пре свитања 
пажљиво седа на једну од 
будимских клупа? Увек са-

мује и никоме се не обраћа. 
Узалуд га запиткују сени 
давно преминулих Србаља. 
Он као да их и не пре-
мићује.

Није макар ко био госпо-
дин Несторовић. Кажу, 
рођен је овде испод оброна-
ка Ђерзелеза, далеке 1762. 
године. Остао је упамћен 
као канцелиста Илирске, а 
доцније и Угарске дворске 
канцеларије. Био је почасни 
грађанин Будима и надзор-
ник свих православних (срп-
ских, румунских и грчких) 
основних школа у Угарској. 
Његовом заслугом, Срби су 
3. новембра 1812. године у 
Сентандреји добили прву 
учитељску школу, која се и 
данас као Препарандија спо-
миње. Србима никада није 
било лако руководити, па ни 
онда када би се неко латио 
да свој народ поведе путем 
цивилизације, просвеште-
нија и напретка.

Испрва је, за дивно чудо, све те-
кло без већих сметњи. Несторовић 
је у једном запису са одушевљењем 
извешатавао: Потребно је било и од-
говара своме циљу да се илирска 
учитељска школа оснује у оном де-
лу краљевине Угарске где је степен 
културе ове нације виши, обичаји 
блажи, питомији, и уопште људи 
ових крајева напредни у својој кул-
тури. Одабрао је, не случајно, Сен-
тандреју. Поносни Сентандрејци су 
без најмањих приговора и оклевања 
донели племениту и великодушну 
одлуку – забележио је школски 
надзорник. Међутим, нису сви били 
одушевљени његовим подухватима 
и ускоро су се јавиле и прве веће по-
тешкоће.

Када је аустријски цар Франц 1811.
године, на предлог надзорника Нес-
торовића, дао да се зарад отварања 
будуће учитељске школе у право-
славним црквама уведе и трећи тас, 
поједини свештеници су чинили не-
прилике. Несторовић о томе са огор-
чењем пише: Несхватљиво је зашто 
се понеки чланови грчке (православне) 
хијерархије супротстављају овим 
највишим, опште корисним и држави 
пробитачним одредбама и труде се 
да ометају скоро све моје амо спа-
дајуће подухвате.

Несторовић је ипак успео да ос-
твари своју замисао. Срби су коначно 
ступили у ред оних европских наро-
да који воде бригу о образовању 
своје нације, што нигде није лако 
ишло.

Драгомир Дујмов

Понекад, о поноћи, сени господина Уроша 
Несторовића замишљено посећују непостојеће 

сокаке старог Табана, вароши коју је отело Време. 
О чему ли мисли господин Несторовић када

сваке ноћи пре свитања пажљиво седа
на једну од будимских клупа?

Шапат старог Будима (21)

Просветитељска мисија Уроша Несторовића
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Недеља, 14. јул – Блок Парти 
(Block Party), Ник Кејв енд Бед Сидс 
(Nick Cave and The Bed Seeds), 
СОТРКТ ДИЏЕЈ СЕТ (SOTRKT DJ SET), 
Рудиментл Лајв (Rudimental Live), Ди-
пло (Diplo), Редлајт (Redlight).
ДЕНС АРЕНА (DANCE ARENA) 

биће подијум за наступе следећих 
извођача:
Четвртак, 11. јул – Фетбој Слим 

(Fatboy Slim), Сeт Тракслер (Seth 

Troxler), Аполониа (Apollonia), Дениз 
Картел (Deniz Kartel), Кејт Бој Лајф 
(Kate Boy Live), Том Стар (Tom 
Staar).
Петак, 12. јул – Пан-Пот (Pan-Pot), 

Џеф Мајлс (Jeff Mills), Матадор Лајв 
(Matador Live), Грегор Трешер Лајв 
(Gregor Tresher Live), Метју Џонсон 
Лајв (Mathew Jonson Live).

Субота, 13. јул – Дејвид Гета (Da-
vid Gueta), Стив Ејнџел (Stеvе Angel), 
Марк Кнајт (Mark Knight), Адам Шел-
дон (Subb An b2b Adam Shelton), Гре-
гор Трешер (Dixon b2b Ame Gregor 
Tresher Live).
Недеља, 14. јул – Дабфаја (Dub-

fi re), Ерик Прајдз (Eric Prydz), Скуба 
Лајв (Scuba Live).
ФЈУЖН СТЕЈЏ (FUSION STAGE) у 

понуди има следеће концерте:

Четвртак, 11. јул – Бед Копи (Bad 
Copy), Кирил Џајковски, Рамбо Ама-
деус, Жанамари анд Џи Анималс 
(Žanamari and J Animals), Ху Си 
(Whoo See), Александрија (Alexan-
dria).
Петак, 12. јул – Ана Поповић, Ур-

бан 4, Прти Би Џи (PRTI BEE GEE), 
A.K.A.C.O.D, Заа (ZAA), Стрејт Мики 

енд д бојс (Straight Mickey and the 
Boys), Михајло Влаховић Бели.
Субота, 13. јул – Дилајла (Delilah), 

Ван Гог, Панкрти, Velahavle, ТИ, Ентре 
Фронтрерас: Фламенко Фјужн (Entre 
Fronteras: Flamenko Fusion), Никола 
Радовић, МВП (MVP).
Недеља, 14. јул – Пронг, Дубиоза 

Колектив, Ортодокс Келтс (Ortodox 
Celts), Банда Беримбау, Репетитор, 
101А.

RIFFSNBEATS (БИНА) нас оче-
кује са једнако добрим избором из-
вођача:
Четвртак, 11. јул – Бркови, Кил 

Кени (Kill Kenny), Перо Деформеро, 
Пикник, Дарк Скај (Dark Sky), Инџој 
Сарма (Enjoy), Исказ.
Петак, 12. јул – Кокни Риџект 

(Cockney Reject), Hex, Хајп (Hype!), 
Вокс Попули (Vox Populi), Бомбер, 
Тетрапанк, Перформанс (Performan-
ce), Ауф Видерзен (Auf Widersehen).
Субота, 13. јул – Лолобриђида, 

Бјесови, Деца Лоших Музичара, И-
плеј (E-play), Сајси емси енд Ђ.К.О 
(SAJSI MC & Đ.K.O), Агентс ди Одс 
(Againts the Odds), Човек без слуха, 
Феуд.
Недеља, 14. јул – Мунспел (Moon-

spell), Бомбардер, Колапс, Д Веј ов 
Пјурити (The Way of Purity), Дипер 
даун (Deeper Down), Панишед 
(Punished).

Карте за Егзит по промотивној це-
ни од 4.990 динара су распродате у 
року од неколико сати. Актуелна це-
на петодневне улазнице је 5.990 ди-
нара, док ће од 10. јула износити 
11.990 динара. Једнодневна карта 
биће у понуди до 1. јула и коштаће 
2.490 динара.

Катарина и Ренато

ФЕСТИВАЛ

Егзит 2013 (Exit)
Америчка телевизијска мрежа Си-

ЕнЕн (CNN) је Нови Сад уврстила у 50 
најатрактивнијих светских дестина-
ција на свету. Који извођачи ће увели-
чати својим наступом Егзит фестивал, 
можете да откријете у нашем чланку.
Среда, 10. јул – је такозвани „нул-

ти дан” на Фестивалу када се програм 
одржава у граду. То је новина коју су 
организатори увели ове године.
МЕЈН СТЕЈЏ (MAIN STAGE) нуди 

следеће концерте:
Четвртак, 11. јул – Сило Грин 

(Ceelo Green), Снупи Дог Ака (Snoop 
Doog Aka), Снупи Лајон (Snoop Lion), 
Брокен Инглиш (Broken English), Камо 
енд Крукид диџеј сет (Camo and 
Krooked DJ SET), Дајнамат Ем Си Даб 
(Dynamite MCDub), Даб Призикс енд 
Стратеџи (Dub Prizix and Strategy), 
Фрикшн енд Лингвистикс (Friction 
and Linquistics).
Петак, 12. јул – Продиџи (Prodigy), 

Ди Џеј Фреш Лајф (DJ Fresh Live), Д 
Прототајпс (The Prototypes), Брукс 
Брадерс (Brookes Brothers), Фид Ми 
Диџеј Сет (Feed Me DJ SET), Ајсбрн 
(Eyesburn), Соут Сентрал (South 
Central).
Субота, 13. јул – Атомс Фор Пис 

(Atoms For Peace), Чејс Статус Диџеј 
СЕТ (Chase Status DJ SET), SKISM, Ин-
спектор Дабплет (Inspector Dubplate), 
Вилкинсон енд Вижноби (Wilkinson 
end VisionOBI)

Италијански виолиниста Николо 
Паганини (1782–1840) за живота је 
објавио само двадесет четири капри-
ча за соло виолину, а многе компози-
ције никад није пренео на хартију.


Авокадо (Persea americana) расте 

у Средњој Америци и Мексику, а ње-
гово стабло може да нарасте до де-
ведесет метара.


Вакцину против великих богиња 

увео је 1796. године енглески сеоски 
лекар Едвард Џенер (1749–1823).


Бразилу припада четрдесет седам 

одсто укупне територије Јужне Аме-
рике.


Највеће острво у Јадранском мору 

је Крк, површине 405, 78 квадратних 
километара.


Плодови бруснице садрже минера-

ле, витамине А и Це, калцијум и биљ-
на влакна.


Лемури (Lemuridae), породица из 

реда примата, живе на дрвећу и пре-
тежно се хране цветовима, воћем и 
лишћем.


Фудбалски клуб који је највише 

пута освојио Лигу шампи-
она јесте шпански Реал 
Мадрид (9), а иза њега ита-
лијански Милан (7).


Према Гинисовој књизи 

рекорда, најдужи животни 
век једног пацова био је 
седам година и четири ме-
сеца, док им је просечан 
животни век две до три го-
дине.


Електрични уређај у ко-

ме се припрема препечени 
хлеб, назван тостер, изумео 
је амерички проналазач 
Чарлс Страјт (1878–1956) 
1920. године.


Маузол, владар мало-

азијске области Карије од 
377. до 353. године пре на-
ше ере, упамћен је по вели-
чанственој гробници у Ха-
ликарнасу која је по њему 
названа маузолеј.



У тропској шуми Синхараја у Шри 
Ланки има више од шездесет одсто 
ендемског дрвећа, 830 ендемских 
врста сисара, лептира, инсеката, гми-
заваца и водоземаца.


Лондонско око (енг. London eye), 

највећа панорамска вртешка на све-
ту, налази се на јужној обали Темзе, 

Занимљивости

Јесте ли већ чули да…
висока је 135 метара и тешка 1700 то-
на.


Комонвелт, удружење независних 

суверених земаља од којих су већина 
некадашњи припадници Британске 
империје, настао је Лондонском де-
кларацијом из 1949. године.


Прва четири потеза у шаху могу да 

се одиграју на 318.979.564.000 начина.


Три четвртине уловљене рибе ко-
ристи се за исхрану, а остатак је на-
мењен производњи сапуна, лепка, 

маргарина или ђубрива.


Човечији желудац мора 
једном у две недеље да 
произведе нови слој слузи 
како не би сварио сам се-
бе.


По правилу, боја која се 

користи за печатирање ме-
са, као потврда да је обав-
љена неопходна контрола, 
јестива је јер се прави од 
опне зрна грожђа.


Јапан чине 6582 мања 

или већа острва, а највећа 
су Хоншу, Кјушу, Шикоку и 
Хокаидо.


Болесна опседнутост 

чачкањем носа стручно се 
назива ринотилексома-
нија.


Једини краљ у картама 

за играње који нема бркове 
јесте краљ срце (херц).

Николо Паганини (1782–1840)

Лондонско око, највећа панорамска вртешка на свету
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Александар Чотрић

МОЛБА ЗА ОПРОШТАЈ

Н овине су тих дана објављивале овакве на-
слове: „Неочекивано понашање јавне лично-
сти у ријалити програму”, „Крајње непро-

мишљени поступци и изјаве”, „Избачен с правом”, 
„Разочарао бројне гледаоце”, „Уместо спектакла, 
дебакл”, „Гледаоци му узели меру за неодмере-
ност”…

Наслови су били довољни, пошто се текстови ви-
ше и не читају.

У расправама које су вођене на друштвеним 
мрежама, на нтернет порталима, као и на телеви-
зијским екранима, готово једнодушно је констато-
вано да је његово држање током три седмице бо-
равка, са осталим учесницима програма, који је 
сниман 24 сата дневно, било неприкладно једном 
естрадном уметнику с таквом репутацијом. Први 
пут се, заправо, догодило да расправе није ни било. 
Постигнута је општа једногласност, као у кому-
нистичкој скупштини.

„Како он да буде узор младима?” „Од њега се 

ништа паметно и корисно није могло научити”, „По-
губан утицај тог типа на одрастање деце”… – били 
су неки од коментара гневних родитеља. Неки оче-
ви и мајке су чак тражили да се таквој личности 
одузме старатељство над малолетном децом и да 
се она доделе неком од заслужних учесника рија-
лити програма.

На њега су сви били љути, као чили папричице. 
Ушао је у најгледанији шоу програм с великим оче-
кивањима. Требало је да оправда популарност коју 
је стекао дугогодишњим певањем. И када су сви 
очекивали да заблиста, над њим се надвио црни об-
лак. Из облака је ударио пљусак и све потопио.

Продукција ријалитија је нестрпљиво чекала да 
га гледаоци избаце. Гледаоци су једва чекали да га 
више не гледају.

– Како оправдавате своје крајње непримерено 
поступање? – питала га је водитељка у дугој, црве-
ној халији, припијеној уз струк, када је избачен из 
програма, јер је добио најмање гласова ТВ гледа-
лаца.

– Не знам шта да кажем у своју одбрану. Сада 
сам и сам постао свестан свих својих промашаја, 
којих је било као на утакмицама наше фудбалске 
репрезентације. Био сам те три недеље у програму, 
а ниједном се нисам потукао, нисам никога убо но-
жем, нисам никоме маказама распарао трбух, чак 
нисам ниједног учесника полио лончетом вреле 
воде. Бар да сам се који пут посвађао и псовао, 
можда бих оправдао свој боравак, велике наде, 
уложене паре и потрошено време. Овако, само сам 
извршавао постављене задатке и мирно и пристој-
но разговарао, што је, сада потупно схватам, било 
ужасно погрешно, нетактично и скандалозно. Оп-
ростите ми, драги моји фанови, научио сам важну 
животну лекцију! 

СРПСКИ ФОЛКЛОРНИ КАМП 
„БАТАЊА 2013”
Од 4. до 10. јула 2013.

Самоуправа Срба у Мађарској позива све заинтересо-
ване малишане на „Батањски српски народносни камп”, 
који ће се одржати од 4. до 10. јула ове године.

Рад у кампу одвијаће се у следећим секцијама: народ-
не игре, народна музика (зависно од интересовања) и ма-
терњи језик.

Пријаве се примају путем пријавних листова, које тре-
ба доставити на адресу Самоуправе Срба у Мађарској 
(Szerb Országos Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa 
u. 3) или на имејл адресу: ssm@t-online.hu ; borisz.ssm@t-
online.hu, односно путем факса: 06-1/331-5345.

Рок за предају пријава је
10. јун 2013. године!

Цена учешћа на кампу износи 12.000 фт, а уплате се 
могу извршити и на лицу места, приликом доласка у 
камп.

Трошкове превоза, односно сам превоз обезбеђују 
учесници самостално.

За додатне информацијe на располагању је телефон 
канцеларије у Будимпешти: 06-1-331-5345. 

ПОЗОВИТЕ НАС – ДОЋИ ЋЕМО!
Обавештавамо организаторе српских манифестација у 

Мађарској да нам позивнице за своје скупове могу слати 
на два начина: електронском поштом на имејл 

nedeljnenovine@gmail.com
или класичном поштом на адресу:

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

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

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

ДАН СЕЛА ЛОВРЕ
29. јуна 2013. (субота)

Културно-забавни програми поводом Дана села, 
намењени свим генерацијама, почињу од 14.00 часова и 

трају до касних вечерњих сати.
Од 20.00 часова: концерт познатог естрадног уметника 

Радета Јоровића и Оркестра Миће Јанковића
У 22.00 часа: ватромет!

Самоуправа села Ловре срдачно очекује све 
заинтересоване!

Погодности за школовање у матици

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

објавило је конкурс за доделу стипендија за школску 
2013/2014. годину, у оквиру пројекта „Србија за Србе из 
региона”. Рок за пријављивање је 10. јул, а позиву могу да 
се одазову припадници српске националне заједнице из 
држава у региону, старости 18 до 35 година.

На предлог Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, у складу са Стратегијом очувања и ја-
чања односа матичне државе и дијаспоре као и матичне 
државе и Срба у региону, Влада Републике Србије је за 
наредну школску 2013/2014. наставила са реализацијом 
пројекта „Србија за Србе из региона” којим се обезбеђују 
стипендије за младе припаднике српске националне 
заједнице из држава у региону.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата при-
премну годину учења српског језика (осим за кандидате 
из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске) и по-
хађање основних, мастер или докторских студија на фа-
култетима Универзитета у Београду.

Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Зако-
ном о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се 
припадници српског народа који живе у Словенији, Хр-
ватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији, Ру-
мунији, Албанији и Мађарској.

Достављање потребних докумената за кандидате вр-
шиће се преко дипломатско-конзуларних представ-
ништава Републике Србије у државама у којима живе. 
Селекцију и рангирање кандидата врши Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја.

Студенти могу да доставе своје пријаве до 10. јула 
2013. године, а детаље и услове конкурса сви заинтересо-
вани могу пронаћи у позиву Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије.

УЏБЕНИЦИ
ЗА УЧЕЊЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Канцеларија Владе Србије за сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону, поставила је на свој интернет сајт 

електронске верзије уџбеника за учење српског језика, 
прилагођене деци и младима изван Србије.

Са интернет странице ове Канцеларије можете 
преузети уџбенике намењене деци и младима 

школског узраста:
– Од првог до трећег разреда

– Од четвртог до шестог разреда
– Седмог и осмог разреда

Сви језички уџбеници стоје вам на располагању на сајту:
www.dijaspora.gov.rs
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Ђаци и наставници у 
школама у Поморишју, у 
којима се предаје српски 
језик, увелико користе 

благодети летњег 
распуста, али их је на 
самом крају школске 
године репортер СНН-а 
упитао за утиске о 
минулих девет

школских месеци

У Батањи је Српска основна шко-
ла у протеклој школској години 
имала 74 ученика, док се Српско 

забавиште могло подичити са 33 ма-
лишана. О активностима у овој уста-
нови детаљније на 5. страници  СНН-а, 
а на овом месту споменимо податак 

да је та образовна институција и 
даље популарна и да ће у њој од сеп-
тембра школовање затпочети, од-
носно наставити 77 основаца.

У Чанаду, у месној Основној шко-
ли, по завршетку школске године не 
зна се каква је даља судбина ове об-
разовне установе у погледу влас-
ништва (о чему смо писали у једном 
од претходних бројева). Током про-
текле школске године 34 ученика је 
похађало наставу српског језика, коју 
води Фрањо Колар. Најбоље ученике 
је и ове године даровала Самоуправа 
Срба у Чанаду, која ће скромну мате-
ријалну подршку обезбедити и свим 
забавиштанцима који се уписују на 
наставу српског језика. За сада се не 
зна да ли ће чанадска школа имати 
осам разреда или само четири, као 
ни то коме ће припасти.

Прошетали смо нашим школама

Од пријатних изненађења, до стрепњи…

У СЕГЕДИНУ И ДАЉЕ МАЊАК ПРОСТОРА
На Тргу Хуњади у Сегедину, за Српску забавишну групу сваке годи-

не влада велико интересовање. У одељењу са српским језиком, које 
предводи васпитачица Наталија Дукић-Стантић, сваке године скоро 
тридесеторо малишана учи српски. Госпођа Дукић-Стантић са својом 
колегиницом ради веома стручно, што многе родитеље мотивише да 
упишу своју децу управо у ову групу. Српско одељење заслужује да 
ради у бољим условима и већим просторијама, поготово када се зна 
да се у септембру очекује завидан број малишана. Постоји, ипак, опас-
ност да један број деце поново буде одбијен због недостатка просто-
ра.

Нажалост, питање покретања посебног српског забавишта у Сеге-
дину скинуто је са дневног реда, тачније „паузира”. Добра воља пред-
ставника сегединских градских власти и земаљске српске самоуправе 
да се у граду на обали Тисе покрене самостално српско забавиште 
постоји, међутим, финансије су оне које диктирају изводљивост ове 
идеје.

У СИРИГУ СЕДАМДЕСЕТ ЂАКА УЧИ СРПСКИ!
У систему српског школства на југу Мађарске и даље највеће изне-

нађење представља Сириг. Наставница Дајана Ђукин је радила са гото-
во 70 ученика! Користила је уџбенике Креативног центра и друга пома-
гала, али је и сама припремала материјале. Иако сиришка деца још не 
владају добро српским језиком, она су, предвођена својим педагогом, 
учествовала на многим окупљањима наших основаца. Деца су се храбро 
укључила у надметања која су имала за циљ да промовишу лепоте српс-
ке културе и језика. Солиднијем знању деце допринеће свакако и нови 
предмет – народопис, који ће се од септембра предавати у Основној 
школи „Лајош Кошут”. Ово значи и већи број часова наставнице Дајане 
Ђукин, чији се рад веома цени у предграђу Сегедина.

Деска

– Сигурно је једино да школа у 
којој се предају и српски и румунски 
језик, мора опстати – истакла је Ан-
дреа Магори, државни посланик 7. из-
борне јединице у Жупанији Чонград.

У Српском забавишту у Десци, то-
ком протекле школске годи-
не малишани су, предвођени 
васпитачицом Споменком 
Брцан-Ђукин, свакодневно 
боравили у Културно-обра-
зовном и верском центру 
„Свети Сава”. У Српској ос-
новној школи, која такође ра-
ди у оквиру центра, година је 
успешно приведена крају. 
Учитељица Душица Зорић 
тврди да су деца способнија 
него што то показују постиг-
нути резултати. Она је током 
године имала једа наесторо 
ђака, али ће од септембра на 
окупу имати мање деце, по-
што ће у мађарску школу 
прећи четворо, док ће у школу крену-
ти два ђака првака. Верујемо да они 
неће имати проблема да се брзо ук-
лопе у малу породицу која марљиво 
учи. Учитељица Зорић је користила 
београдске и новосадске уџбенике, а 
на располагању је имала и домаћа по-
магала. Деца су марљиво учила, ак-
тивно учествовала у наставним и ван-
наставним активностима, и забележи-
ла бројне успехе. Овако успешан рад 
очекује се и од септембра.

У вишим разредима српски језик 
предавала је наставница Беатрикс Тот, 
која је радила са осморо ђака. Од сеп-
тембра ове године у школи ће се пре-
давати и народопис. Беатрикс Тот је 
задужена за наставу српског језика и у 

Сегедину, где је у Основној школи у 
Беке улици и у Гимназији „Јожеф 
Етвеш” имала велики број ученика. Ше-
сторо њих је матурирало из српског 
језика. Идеални услови за рад у 
средњошколској установи подстакли 
су многе да положе језичке испите из 
српског. Што се тиче планова за нову 
школску годину, упис ће се вршити 
средином септембра и очекује се ве-
лики број заинтересованих за наставу 
српског језика. П. М.

Чанад

Батања
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