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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Све је више миграната око српско-мађарске границе

Грађани и даље страхују
за своју безбедност
У Суботицу стиже све више миграната који покушавају
да пређу границу са Мађарском. Највећи број њих, међутим, бива враћен у Србију, па је тако овај град постао
својеврсни вакум простор. „У току активности које жандармерија спроводи, више пута сам апеловао на Суботичане да ништа не предузимају на своју руку. Разумем њихову забринутост, али постоје службе које раде и чији је
то посао”, истиче начелник Севернобачког округа.

П

рихватни центар у Суботици је
пун, а у њему су претежно смештени мушкарци који, такође,
сваки дан покушавају илегално да
пређу у суседну Мађарску и да се на
тај начин домогну Европске уније.
Њихов циљ није Мађарска, већ друге
државе ЕУ.
Због дела миграната и избеглица
који не желе да иду у центре, њихов
број се повећава у пограничним насељима, а разлог за то је близина границе, што, са друге стране, ремети
мир мештана који живе на овим просторима, а који су забринути због сопствене и безбедности своје деце. Упркос акцијама жандармерије које су
спровођене од јула, када се догодио
оружани сукоб између кријумчарских
група, где је једна особа из мигрантске популације изгубила живот, грађани још увек нису задовољни и сматрају да су реакције надлежних органа недовољне да би се осећали
сигурним.
У овим акцијама полиције је у
протеклом периоду ухапшен велики
број миграната кријумчара који најчешће бораве у суботичким шумама. Са друге стране, ту су и друштвене мреже путем којих се шире дезинформације о мигрантима, које
остављају последице, не само на ове

људе, него и на само локално становништво.
Начелник Севернобачког управног округа, Бојан Шоралов, тим поводом се обратио грађанима и путем друштвених мрежа за које каже
да су на жалост погодно тло за брзо
ширење дезинформација и теорија
завере, а „које пласирају поједине
организације, појединци, вероватно
у циљу да се грађани сами организују, да узму закон у своје руке – што
је веома опасно”.
Према његовим речима, у протеклих недељу дана жандармерија је у
више наврата хапсила већи број кријумчара који су предводили групе миграната у покушају да пређу мађарску границу и да уђу у Мађарску.
„У току свих активности које жандармерија спроводи, више пута сам
апеловао на Суботичане да ништа не
предузимају на своју руку. Разумем
њихову забринутост, али постоје
озбиљне службе које то раде и чији је
то посао”, истиче Шоралов.
Оцењује да се Прихватни центар у
Суботици, захваљујући пуном ангажману Kомесаријата за избеглице и
миграције, веома успешно прилагођава свакој ситуацији.
„Ситуација ни мало није лака, не
само код нас него и у читавој Европи,

Протестни чин на КиМ

Срби скидају униформе
косовске полиције
Представници Срба са севера КиМ одлучили да напусте све политичке институције - скупштину, владу, четири
општине на северу покрајине, правосуђе и полицију, док
Приштина не почне да поштује медународно јавно право и бриселске споразуме, односно, док не повуче одлуку о пререгистрацији таблица и не формира ЗСО.

П

редседник Српске листе Горан Ракић изјавио је крајем
прошле недеље у Звечану, после састанка српских политичких представника са севера КиМ са представницима свих косовских институција на
северу, да су због одлучности да поштују међународно јавно право и одбране Бриселски споразум и остале
споразуме постигнуте у дијалогу одлу-

чили да напусте све политичке институције, скупштину, владу и четири општине на северу КиМ, али и учешће у
раду Срба у органима правосуђа и полиције на северу КиМ, као и свог административног особља у четири општине на северу КиМ, јавља Танјуг.
Одлука остаје на снази док Приштина не почне да поштује међународно јавно право и споразуме из

ЧЕСТИ СУКОБИ МИГРАНАТА И ПОЛИЦИЈЕ
Начелник Севернобачког округа Бојан Шоралов каже да се осим кријумчара хапсе сви мигранти који код себе немају документа и пребацују
се у прихватне центре.
„Хапшени су и биће ухапшени сви они који су допремали опрему и на
било који начин помагали мигрантима да пређу административну границу. Формиран брисани простор између граничног и шумског појаса даје
добре резултате, али и честе сукобе између полиције и миграната”, упозорава он.
Уједно напомиње да инспекцијске службе у више наврата контролишу
разна преноћишта на територији града, па у случају било какве неправилности та лица буду најстрожије кажњена.
али кроз заједничка деловања, на нама је да одржимо мир и да контролишемо ситуацију”, поручио је Шоралов.
Он је поздравио и почетак спровођења акционог плана који је договорен након трилатералног састанка са
мађарским премијером Виктором
Орбаном и аустријским канцеларом
Kарлом Нехамером који је одржан
почетком октобра у Будимпешти.
„Важан део тог састанка је и заштита наше јужне границе и спречавање
миграната да користе нашу земљу као
улазну земљу и да илегално мигрирају кроз Србију, што ће представљати
значајан корак за решавање мигрантских проблема у Суботици”, сматра
Шоралов.

Он је потврдио да је крајем прошле
недеље пронађено беживотно тело
мигранта на територији Хоргоша, у
пограничном делу, ван насељеног места, о чему су писали и поједини медији.
„Беживотно тело мушкарца је такси возилом довезено у суботички
Прихватни центар и одатле је транспортовано до болнице. С обзиром да
Хоргош припада Севернобанатском
округу, ја сам се чуо са колегама који
су преузели случај”, наводи.
Претпоставља се да је до сукоба
дошло унутар мигрантских група,
али још увек не постоје званични подаци о том случају, јер је истрага у
току. 

Брисела, односно док не повуче противправне одлуке о пререгистрацији
таблица и док не формира ЗСО у
складу са споразумима постигнутим
у оквиру дијалога.
Ракић је рекао да Приштина константно руши међународно јавно
право и Бриселски споразум и позвао
Приштину да се врати поштовању међународног јавног права, Бриселског

споразума и других који су закључени у оквиру дијалога који Београд и
Приштина воде на основу мандата
Генералне Скупштине УН и уз подсредовање ЕУ.
Потпредседник Српске листе Игор
Симић рекао је да сви посланици
подносе неопозиву оставку, а група
полицајаца симболично је скинула
униформе. 
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Представљање ЕУ пројеката у Бриселу

Друго место и морална
победа чланова „Баната”
Дешчански КУД „Банат” је својим наступом 27. октобра
освојио симпатије гледалаца у Бриселу, представљајући свој
нови ЕУ пројекат. Као што се и очекивало, и овде се догодило оно што је од почетка рата у Украјини присутно на
многим уметничким фестивалима: победио је пројекат из
те земље, али је међу присутнима у Бриселу општи утисак
да су Дешчани имали убедљиво најбоље представљање.

К

ао што смо раније писали, ЕУ
пројекат „Ручна радиност –
будућност из прошлости” нашао се најпре међу првих шест најуспешнијих, да би потом, на такмичењу, обављеном на Фејсбук платформи,
захваљујући пристиглим гласовима,
освојио прво место. Потом су 27. ок-

Милан Рус оберучке прихватио позив. Написао је сценарио за перформанс, у којем су место добила три
главна лика, а везано за остале детаље, аутор текста и један од главних
актера овог шестоминутног комада
рекао је да му је била част када су га
потражили Дешчани.

ђој генерацији. На сцени је све то овако изгледало: уводи мама сина у собу,
доноси лексиконе – све то треба да
припреми за сутра, а деда стоји и треба да надзире унука, који учи. Међутим, деда има много интересантнијих
ствари, а то је наш фолклор, народна
песма и игра, односно, оно што наши

тобра у седишту Европске уније поново приказани победнички пројекти, а бирао се апсолутни победник.
Том приликом доминирала су нова
правила и такмичари су на располагању имали укупно шест минута да
представе свој пројекат.
Руководство „Баната” одлучило је
да у помоћ позове Српско позориште
у Мађарској и Милана Руса, директора нашег театра, пореклом из Деске,
који и данас радо одлази у своје родно село и сарађује са члановима
КУД-а.
Свакако, оваква молба сународника никако се није могла одбити, па је

„Био сам радостан, јер сам замољен за један задатак који је велики
изазов. Отићи у Брисел и глумити
шест минута пред бираном публиком
Европског парламента и Комисије, не
дешава се свакодневно. Требало је да
смислимо једну презентацију, која показује ствари које се налазе у конкурсу, тј. како предати потомцима традицију, знање и умеће, које су нам наши
преци оставили у аманет. Наравно,
тешко је у шест минута уградити све,
али сам написао сценарио у којем
сам нагласак ставио на то како се
предаје фолклор, народна музика, певање, а да то буде интересантно мла-

дедови остављају нама. Пошто у пројекту сарађују 'Банат' из Деске и Уметничко удружење талената 'Талентум'
из Суботице, ми смо одлучили да
представимо мађарску и српску културу, традиционалне српске и мађарске народне песме и игре. На крају
представе, једна мађарска народна
песма је прешла у Химну Европе, тачније у Бетовенову 'Оду радости'. Нашу
причу смо привели крају чињеницом
да се сви ми налазимо у Европи, и
Србија и Мађарска. Тиме смо хтели
да укажемо да смо сви ми јединствени, и да се ради се сложној, јединственој европској цивилизацији”, рекао
нам је Милан Рус.
Шестоминутно представљање Дешчана, у којем су учествовали Рувен
Фридман, ученик 4. разреда дешчанске Српске основне школе (у улози
сина), Анастасија Каргина (у улози маме) и Милан Рус (у улози деде), од самог почетка, па до краја извођења,
било је испраћено аплаузима публике. Занимљиво је да је само представа „Баната” добила овакво признање
аудиторијума.
На крају надметања су објављени
резултати. Победио је пројекат
Украјинаца под насловом „The
Virtual Reality Unites Carpathians”, али
је међу присутнима у Бриселу општи утисак био да су Дешчани имали убедљиво најбоље представљање.
На питање, постоји ли жал што није освојено апсолутно прво место,

КРУНА ДОСАДАШЊИХ ПЛАНОВА
Задовољан пласманом на такмичењу „Interreg Project Slam” био је и
Кристифор Брцан, који је рекао следеће: „Стићи у завршницу такмичења у
Бриселу, велики је успех. Сматрам да је ово круна наших досадашњих
планова, које смо зацртали пре петнаест година. Саградили смо један
озбиљан систем који је редак и на целом свету, као и у Мађарској, барем
тако мислим. Уврстивши нас у шест најбољих пројеката у Европи, жири је
позитивно вредновао наш пројекат и на тај начин признао компелтну
делатност и многостран систем, кроз који указујемо на који начин треба
предати млађима баштину. О нама су урадили и један двоипоминутни
филм, како они, из свог аспекта, виде наш пројекат, који је на крају, на
основу гласања, освојио 1. место. Представљање је за нас значило велико
задовољство, а од шест пројеката, само се у нашем, на бини појавило дете
и то Рувен Фридман. Свим учесницима свака част, јер су извели заиста
садржајан перформанс, који је наишао на огромне симпатије публике.
Нико од осталих није добио аплаузе од почетка до краја. Сматрам да
можемо бити задовољни, јер смо се из Брисела кући вратили са двема
сјајним звездама.”

Кристифор Брцан у свом одговору
био је категоричан:
„Не постоји жал, наиме, ми смо већ
тиме што смо доспели међу првих
шест, освојили прво место. Следеће
прво место је било када смо отпутовали у Брисел. Првим местом сматрамо и чињеницу да смо могли да попричамо са људима, који су одговорни за расписивање и реализацију
Interreg конкурса. Добили смо информацију да ће почетком следеће године бити расписан конкурс, на који ћемо се, наравно, пријавити. Обећано
нам је да ће пажљиво бити пропраћен наш конкурс. Наша екипа је дватри дана провела у Бриселу, што је
такође успех. Све ово омогућава да
причамо о будућим, нашим заједничким плановима.”
Брцан нас је информисао да се
планира обнова Завичајне куће, како
би се она касније пунила разним садржајима. У плану је да се сви обичаји преселе у Завичајну кућу, где се
предвиђа изградња нових радионица
са разним техникама. Има, наравно,
још планова, зависно од конкурса и
финансирања путем других канала.
Пласман Дешчана сигурно ће имати утицаја и приликом следећег аплицирања, почетком наредне године.
Руководство „Баната” већ сада с нестрпљењем очекује расписивање новог конкурса, у склопу Interreg програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија.
П. М.
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ДРУШТВО

Стручна конференција у Будимпешти

Наша имена на документима
могу се уписивати на српском

Правна регулатива у области уписивања имена припадника националних заједница у матичне књиге и њихова службена употреба, била је тема стручног скупа
који је одржан под називом „Како да те назовем”.

С

купу одржаном у Канцеларији заменика омбудсмана задуженог за заштиту националних мањина у Мађарској, присуствовали су матичари, правници,
лингвисти, као и представници националних заједница. Из српске заједнице био је позван Пера Ластић, директор Српског института, који је одржао излагање на тему „Државотворне
мањине у Мађараској и службена
употреба мањинских имена”.
У разговору за СНН, он подсећа да
је право на сопствено име основно
људско право, а да је право припадника народности да добијају своја
имена данас декларисано Уставом

било је обавезно матичење мађарских имена. Није постојао слободан
избор имена по жељи родитеља, него
је постојао списак имена која могу
да се матиче, начињен у Одбору при
Институту за лингвистику. Одбор решава да ли ће да прошири списак, ако
неко поднесе захтев. После доношења Закона о матичењу из 2002. године,
у чијој формулацији је учествовао и
Пера Ластић, постоји могућност да
поред мађарског списка, постоје спискови имена за сваку поједину мањину. Списак српских имена је 2003. саставио Предраг Степановић, а 2004.
године је изашла књига са именима
различитих народности. Од 2010. го-

Мађарске, али и Законом о мањинама, у разним формулацијама, од 1993,
када је тај закон усвојен, до данашњег,
који је више пута био мењан и усвојен
2011. године.
- Законом је дефинисано да мањинска имена буду уведена у матичне књиге. Ово је наглашено као посебно право, јер у Мађарској постоји
вековна традиција превођења народносних имена на мађарске варијанте
крсних имена – каже Ластић.
Он истиче да су од почетка 20. века
матичари добијали упутства за превођење имена на мађарски еквивалент, што је начин на који је држава
спроводила асимилацију.
- Средином прошлог века, постојала је посебна књига са мађарским
именима покупљеним из историјских
докумената, која су се препоручивала. До почетка осамдесетих година,

дине, када је усвојен Нови закон о
матичењу, предвиђено је да ’мањинци’ могу да дају мањинско име свом
детету и да се то име матичи, али једино под условом да се формално
декларише, односно упише да је припадник мањине, што је потпуно правно неправилан приступ и ограничавање мањинских права – тврди Пера
Ластић.
Године 2017. донекле се коригују
прописи у Народносном закону, а Закон о матичењу је последњи пут мењан 2021. године, када је Одредба о
обавезном декларисању укинута. У
пракси, међутим, још увек може да
дође до одступања. По речима Пере
Ластића, у Закону о мањинама и данас постоји одредба према којој се
коришћење мањинских права може
условити, путем закона и уредбе која
регулише извршење закона.

ПОРАДИТИ НА ПРОПАГАНДИ
Пера Ластић напомиње да би било веома важно да наше организације,
пре свега Самоуправа Срба у Мађарској, врше што већу пропаганду, да се
зна да је избор српских крсних имена слободан, где списак имена може да
се нађе и како се проширује. Ревизија списка би требало да се ради сваке
две године. Такође, људе треба информисати да на документима може да
буде уписано име на српском језику.

ЗАКОН ДОЗВОЉАВА – ПРАКСА БЛОКИРА
„Последње две године Самоуправа Срба у Мађарској је решила неколико случајева у вези са транскрипцијом и транслитерацијом са ћирилице на
мађарску абецеду. Закон предвиђа и могућност да се имена у матичну
књигу унесу на језику и фонту мањине, значи ћирилицом, односно да се
прво пише име, па презиме. Ово треба посебно да се тражи, а обавезно је
да на личној карти и пасошу постоји име транскрибовано мађарским словима. О осталим личним документима, пореској, здравственој и картици са
адресом становања, као и о возачкој дозволи, закон не говори. Потребно је
да се питање иницира, а у пракси се тешко спроводи због техничких питања”, каже Пера Ластић.
- Пошто се не наводи о којим је
мањинским правима реч, може бити
реч и о најосновнијим. Зато мислим
да је ова одредба у закону неправилна, није у складу са општим правилима о регулисању мањинских права.
Требало би је изоставити из Мањинског закона, или би требало таксативно набројати неке ситуације, када је
потребна декларација припадника
мањине – наглашавa Ластић.
Сада за сваку мањину постоје спискови имена и, што је посебно повољно, додатно је измењен закон о матичењу, којим је јасније дефинисана
улога земаљских самоуправа у погле-

ду састављања фонда имена и његовог проширења.
Озбиљан правни проблем Ластић
види у томе што Устав и закони признају мањинске заједнице у Мађарској као државотворне факторе, али
када је реч о неким њиховим најосновнијим атрибутима, култури, вери,
језику, тада се мађарски правни систем не односи према њима као према атрибутима државотворне заједнице. У Мађарској је службени језик

мађарски, али закон не каже, као што
је то случај у Србији, да се у одређеним случајевима, на одређеној територији користи и језик мањине. Мањинске заједнице то могу да иницирају, што значи да се то не регулише
аутоматски и не службено. Нажалост,
ни у јавном животу мањине није обезбеђена потпуна равноправност мањинских језика са мађарским језиком, нарочито у случају рада мањинских самоуправа.
- Што се тиче употребе имена која
се појављује у службеним исправама
и матичним књигама, постоје два конкретна проблема. Први су мањински
избори, нарочито код старијег нараштаја, где се на гласачким листићима
уписују имена која су матичена по
мађарским еквивалентима, а под којима се људи не познају међусобно.
Апсурдно је да ни унутар сопствене
аутономије не могу да се користе
сопствена имена. Са овим је тесно повезан проблем континуитета личности, валидности докумената оних, који би желели да промене мађарско
име у мањинско. Нов проблем је настао пре неколико година, приликом
увођења електорнског матичења у
Мађарској, када је почето дигитализивање старих матичних књига, крећући од 1895. године. Генерално је порастао и број захтева за промену мађарских имена, због погрешних
имена у матичним књигама. При налажењу одступања, матични уреди
би морали да упишу имена на основу
изјашњавања странака, а не по свом
нахођењу – истиче Ластић.
Он се посебно захвалио организаторима овога скупа, јер на ову тему
која изазива доста конфликата, нарочито код Срба, који се држе својих
имена, која се битно разликују од мађарских, никад се није могло јавно
дискутовати. Ово је први такав сусрет
где се пред стручном јавношћу о овоме разговарало.
К. П.
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САРАДЊА

Неговање побратимских веза

Батањски просветари
гостовали код колега
у Беочину
Просветни радници из Батање су половином октобра
били у гостима код својих побратима у Беочину. Српска
двојезична основна школа у Батањи већ осам година негује побратимске односе са ОШ „Јован Грчић Миленко“
из Беочина. Од 1994. године, када је потписан споразум
о сарадњи, обе школе се труде да је очувају и развијају.

У

ком обележавања
храмовне славе и
Дана српске културе, родила се идеја
да ове године педагози гостују једни
код других, како би
освежили и обновили своју сарадњу, која је услед пандемије накратко прекинула размене посета.
Просветни радници из Батање, 14. и 15.
октобра, били су у
гостима код својих
септембру месецу, када је ру- побратима у Беочину. Колектив беоководство школе из Беочина чинске школе организовао је сјајну
било у посети Батањи, прили- добродошлицу за колеге из Батање.

Јесењи програми у Кишпешту

Сусрети побратима,
музика и фолклор
Недавни скуп градоначелника побратимских градова –
Сомбора у Србији, Врбовца у Хрватској и XIX кварта Будимпеште, на коме се разговарало о функционисању локалних самоуправа у актуелним економским условима,
био је само један у низу програма одржаних ове јесени у
Кишпешту.

С

амоуправа XIX будимпештанског кварта је, уз учешће
представника народносних
самоуправа, крајем септембра прославила своју славу - Свети Михољдан. На Тргу Темплом, испред католичке цркве, на двочасовном концерту, поред бројних учесника гостовао
је и Тамбурашки оркестар „Покладе“
из Мохача. После богатог програма,
прослава је настављена игранком.
Након тога, скуп градоначелника
побратимских градова – Сомбора у
Србији, Врбовца у Хрватској и XIX
кварта Будимпеште, одржан је 11. октобра. Састанак је део унијског пројекта под називом „Размена искустава о функционисању локалних самоуправа у данашњим економским
условима“. Како сазнајемо од Борислава Руса, председника Српске саСпоменимо и један мизички догамоуправе Кишпешта, разговарало се ђај, у оквиру којег је у Дому културе
о томе како владе помажу и финан- КМО, 14. октобра, бројну публику засирају месне самоуправе.
бављао Крунослав Агатић, изводећи

Након срдачних речи добродошлице
директора Драгана Митића уследило
је дружење и упознавање са новим
колегема, па су Батањци искористили
ову прилику да уруче по клоне својим домаћинима, а међу њима је и
слика батањског храма.
Домаћини и гости су, затим, посетили храм Светог Василија Острошког, у центру Беочина, где их је срдачно дочекао отац Милош Маријанац. Након обиласка храма прешли
су у Дом културе, где су имали прилику да погледају програм поводом
празника општине Беочин - Дана
ослобођења општине Беочин. Уследило је дружење уз вечеру и тамбураше КУД „Бриле“, на Андревљу, срцу
Фрушке горе.
Следећи дан домаћини су гостима
показали веома интересантан и леп
амбијент Етно куће „Буџак“, у Чере-

вићу, уз изузетно пријатан дочек госпође Наде Новаков и њене ћерке.
Пут их је даље одвео до манастира
Раковац. У манастиру их је дочекао
настојатељ манастира, отац Евгеније,
и показао им духовну и културну ризницу манастира. Затим су посетили
манастир Беочин, где је сахрањен рано преминули песник, „фрушкогорски славуј“, чије име носи основна
школа у Беочину, Јован Грчић Миленко. Управо ту је пре пар година крштена ћерка наша два просветна радника из Батање.
Манастир Беочин припада Епархији Сремској и један је од најпосећенијих манастира на Фрушкој гори.
У манастирској цркви се налази чудотворна икона Мајке Божје и мошти
Светог Владике Варнаве Натића, најмлађег српског светитеља.

свој популарни програм под називом
„Са хармоником по Балкану“. Популарни Кића је повео госте на пропутовање по Балкану, желећи да покаже популарност хармонике
и њену лепоту, углавном
песмама уз које се игра.
Поред виртуозно одсвираних познатих мелодија, његово путовање је пратила и
интересантна, едукативна
и духовита конферанса на
српском и на мађарском
језику.
На истом месту је 22. октобра, у препуној сали, одржано Вече народносних
култура. То је манифестација која се већ дуги низ
година традиционално одржава у Кишпешту. Свака народност овога кварта имала је двадесетак минута да
представи своје уметничке, музичке
творевине и културни живот, а председници мањинских самоуправа су
представили учеснике и говорили о
својим самоуправама.
На завршници концерта, Србе је
представио КУД „Табан“, изводећи
игре и песме са Косова. По
завршеном програму, свака народност је понудила
своје националне кулинарске специјалитете. На српском столу су се нашли ћевапи Милана Пандуровића, пребранац Борислава
Руса, председника СС Кишпешт, и гибаница Светлане Кучере. Пијуцкала се
српска
„Манастирка“,
шљивовица и виљанско вино. Манифестацији су, по-

ред осталих, присуствовали представници из братског Сомбора, Ивана Кунц, први саветник при
амбасади Републике Србије у Бу-

С. Ђ.

димпешти, и два заменика градоначелника Кишпешта, Ђерђ Винцек и
Атила Варга. Последње овогодишње
манифестације биће музичка представа Српског позоришта у Мађарској „Хармоником по Европи“ и јавна седница на којој ће бити одржана
и пројекција филма са једног поклоничког путовања.
К. П.
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Прослава храмовне славе у Мађарбоји

Свечаност у част
Светог апостола Луке
Свети апостол и јеванђелиста Лука био је лекар и
пријатељ апостола Павла. Сматра се да је био Грк, родом из Антиохије. Предање тврди да се бавио живописом и да је први насликао иконе Исуса Христа, Богородице и апостола Петра и Павла. Те иконе су биле узор
свим каснијим иконама, због чега се Свети Лука сматра
оснивачем хришћанског иконописа.

У

малом барањском насељу Мађарбоји, 31. октобра, на сам дан
црквеног празника, достојно је
прослављена храмовна слава „Св. апостол и јеванђелист Лука”. Иако се на
самом почетку свете литургије чинило
да ће у друштву малобројних мађарбојских Срба мало њих празновати
заштитника светог храма, који је саграђен 1814. године, како је време одмицало, постепено су пристизали верници из хрватског и мађарског дела
Барање, а дошли су и Срби из Пантелије и Будимпеште.
У присуству четрдесетак верника,
Свету литургију служили су: јереј Ми-

лан Ерић, парох печујски, администратор мађарбојске парохије, и протођакон Андраш Штријк.
У склопу празничног богослужења
извршен је и свечани чин резања славског колача и благосиљања кољива. У
одсуству свог супруга др Габора Кернера, који због пословних обавеза није могао да присуствује слави и кумује, кумовала је Мара Вујков из Печуја.
„Пошто је мој супруг Габор овде
имао родбину, примили смо се кумства, које је за нас велика част”, рекла
је кума овогодишње славе Мара Вујков, која је за наредну годину кумство
предала Зорици Степанов из Мохача.

ЈОШ ЈЕДНА ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМА
Документарни филм о манастиру Грабовац, снимљен у склопу серијала
„Бисери Епархије будимске”, о коме смо већ више пута писали у нашем
листу, приказан је и у Сегедину, и то 27. октобра, у оквиру „Дана српске
културе”. У филму који потписују историчарка уметности Ксенија Голуб и
новинарка Диана Ђурић, учествују, поред осталих, и епископ будимски
Лукијан и Коста Вуковић, кустос Музеја Епархије будимске. Својеврсни
времеплов богате прошлости манастира, аутори филма приводе крају
увидом у данашњицу светиње. О њој беседи јеромонах Митрофан,
духовник манастира, који гледаоце упознаје са свакодневицом
манастирске обитељи, коју чине и мати Софија и мати Варвара. Након
пројекције, присутни су могли да чују и реч аутора.

ПРАТИЛАЦ АПОСТОЛА ПАВЛА
Свети Лука је пратио апостола Павла на другом и трећем мисионарском
путовању, од Филипа до Рима. После смрти апостола Павла, наставио је да
проповеда jеванђеље по Италији, Далмацији, Херцеговини, Црној Гори,
Македонији, Албанији и другим земљама. У старости, Свети Лука је
отпутовао у Египат ради проповедања jеванђеља. Вративши се у Грчку,
оснивао је цркве, нарочито у Беотији, рукоположио свештенике и ђаконе,
исцељивао телесно и душевно болесне. Према предању, апостол Лука је
имао 84 године када су га ухватили идолопоклоници и убили, обесивши га
о грану маслине у граду Теби Беотијској.
Пред сам крај празничног богослужења, верницима се свечаном славском беседом обратио јереј Милан
Ерић, који је између осталог, рекао
следеће:
„Знамо ко је био Свети апостол и
јеванђелист Лука, али ипак посебно
ваља истаћи да је био веома важан и
велик апостол, Христов ученик, доктор
наука, у оно време, који је лечио и људе и животиње. Помагао је људима да
могу да и духовно и телесно путују
кроз овај живот.”
Духовни пастир барањских Срба је
посебно нагласио важност Светог Луке у иконографском, иконописачком
свету; он је први осликао Пресвету
Мајку Богородицу.
На крају славске проповеди о. Ерић
је честитао храмовну славу малобројним Србима у Мађарбоји и свима захвалио што су својим присуством увеличали овогодишње празновање заштитника светиње.
У светом храму је уследио скроман
пријем, у склопу којег су верници понуђени кољивом, колачем, ракијом и
другим ђаконијама.
Потом су сви прешли у зграду бив-

ше српске верописповедне школе, чија обнова се приводи крају. Ту су Мађарбојска српска самоуправа и Српско културно и Удружење за очување
традиција у Мађарбоји приредили
агапе.
Свирали су чланови „Најмлађег
тамбурашког оркестра” у Мохачу,
предвођени својим професором, мајстором народне уметности Јожефом
Ковачем Вершендијем.
Верници су се дружили и ћаскали
о прошлости насеља, у којем је живео
прилично велики број Срба. Данас је
остала само шачица људи српске националности, која међутим, одлучно
чува свој свети храм, језик, културу и
славске традиције.
Овогодишња храмовна слава у Мађарбоји – Свети Лука, протекла је у
знаку достојног празновања апостола
и јеванђелисте, оснивача хришћанског
иконописа, што је још једна потврда
да месни малобројни Срби и даље
верно и одано чувају славске обичаје.
Прославу заштитника светиње у
Мађарбоји суфинансирали су: Уред
премијера и Фонд „Бетлен Габор”.
П. М.
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ИНТЕРВЈУ

Лука Мичета, аутор биографија српских владара

Богата историја добрих
односа Србије и Мађарске
Добри односи Мађара и Срба започели су још у преднемањићко доба. Наиме, српски велики жупан Урош I (око
1112–1145) је повукао важан дипломатски потез када је 1127.
године кћерку Јелену удао за слепог принца Белу, брата од
стрица угарског краља Стефана II. Тај савез биће окосница
Урошеве борбе за самосталност српске државе, подсећа у
интервјуу за наш лист, аутор биографија бројних српских
владара, међу којима је и деспот Стефан Лазаревић.

С

усрети на Сајму књига по
правилу настављају да живе
и након велике међународне
сајамске манифестације, па се, као

одјек, настављају и разговори о новим књигама, издаваштву и превођењу наших аутора на стране језике.
Биографије српских владара и исто-

ИСТОРИЈСКИ ПОДСЕТНИК
Наш саговорник подсећа да је српски деспот Стефан Лазаревић био на
невеликом списку европских витезова Реда змаја, који је успоставио
угарски краљ Жигмунд. На повељу је потпис ставио 21 витез, а на првом
месту је био српски деспот Стефан. У односима Србије и Угарске, као и у
оснивању Реда змаја, главну улогу имао је угарски палатин Никола
II Горјански, муж Теодоре (до 1401. Године, када она умире), кћерке кнеза
Лазара и сестре деспота Стефана. Лични и сроднички односи међу људима
средњег века били су основа удруживања племства. Сроднички односи
између Горјанских и Лазаревића успостављени су пре Косовске битке,
када се „по свој прилици”, кнежева кћерка Теодора и удала за тадашњег
бана Мачве Николу II Горјанског. Никола II Горјански спадао је међу
најоданије присталице краља Жигмунда Луксембуршког. У овом контексту
треба поменути да је у периоду између 1408. и 1411. године деспот Стефан
добио палату у Будиму и био први српски владар који је имао своју палату
ван своје земље. Палата деспота Стефана у Будиму налазила се у средишту
угарске престонице, недалеко од катедрале, у средњевековној Италијанској
улици, данас Országház utca 9, у близини палате Горјанских.
У знак сећања на те дане српске историје Срби су, на челу са академиком
Јованком Калић, поставили спомен плочу са рељефним ликом деспота
Стефана, који је урадио вајар Небојша Митрић.
Добри односи са Угарском су омогућили Стефану, наравно и Србији,
укључење у срдењоевропске економске и културне токове, али могли су
бити и својеврсна гаранција за евентуалну одступницу уколико односи са
турским султанима крену нежељеним током.

риографске књиге Луке Мичете приоткрили радећи на овој књизи, а
влачиле су пажњу бројних читалаца
који повезују наша два народа?
на Сајму књига, а овај српски новинар
– То је велика епоха и прича о два
и публициста, некадашњи директор велика владара. Добри односи МађаТанјуга и уредник листова „Студент” ра и Срба започели су још у преднеи НИН, наставља да пише и даље.
мањићко доба. Наиме, српски велики
жупан Урош I (око 1112–1145) је повуНа овогодишњем Међународном као важан дипломатски потез када
сајму књига у Београду могле су је 1127. године кћерку Јелену удао за
се наћи и ваше две најновије књи- слепог принца Белу, брата од стрица
ге: „Немањићи – Биографија” и угарског краља Стефана II. Тај савез
„Случајна историја”, у издању биће окосница Урошеве борбе за са„Прометејa”. Ускоро ће „Нема- мосталност српске државе.
њићи” бити преведени и на енглеБела је владао Угарском десет госки језик. Од колике је важности дина (1131–1141) уз подршку краљице
да наша белетристика, истори- Јелене и њеног ванредно способног
ографија, али и публицистика, рођеног брата Белоша. Белошева снабуду доступни читаоцима на га и утицај на угарском двору достидругим језицима?
ћи ће врхунац када 1145. године по–То је од изузетне важности. Пу- стане палатин, прва личност на двору
блицистика је, нажалост, најмање за- после краља. Жупан Белош – са титуступљена. Међутим, када је реч о пре- лама дукса, хрватско-далматинског
водима најновијих публицитичких бана, а потом и палатина – дакле, са
дела на наш језик, ту нема замерке. свим владарским овлашћењима, био
Наши издавачи прате и објављују нај- је фактички владар Угарске и остао
важније светске наслове. Новосадски најутицајнији човек ове државе, нај„Прометеј” ће уз несебичну помоћ моћније у Средњој Европи, пуне две
„Телекома Србија” ових дана објави- деценије. Био је и први познати бан
ти моју књигу о Немањићима на ен- Хрватске после њеног пада под угарглеском језику.
ску доминацију.
Српски принц и угарски палатин
Окренути сте историјским те- Белош ће остати упамћен у историји
мама и написали сте бројне књи- Србије и због чињенице да се његова
ге о српским средњовековним вла- кћерка, којој историја није упамтила
дарима. Ту су биографије Светог име, удала око 1150. године за кијевСаве, Стефана Првовенчаног, ског кнеза Владимира III Мстиславикраља Милутина, деспота Сте- ча из династије Рјуриковича, што је
фана Лазаревића, али и других први случај орођавања једне српске
важних историјских личности, и руске владарске куће.
као што је Душан Силни, КараСавезништво и пријатељство српђорђе или краљ Петар Први Ка- ског деспота Стефана и угарског крарађорђевић. Колико истраживач- ља Жигмунда је посебна прича. Коког рада и чињеница тражи ова- лико је то било значајно, најбоље
ква тематика, а колики је ту сведочи податак да је краљ Жигмунд
удео ваше имагинације и креа- с пролећа 1403. године обавестио буртивне слободе?
гундског херцога Филипа Доброг да
– Озбиљна публицистика, како то је са деспотом успоставио савезничу свету раде Монтафјоре, Хејстигс ке односе.
или Меси, подразумева дугогодишња
Разговор водила:
истраживања. Тим темама сам се баДобрила Боројевић
вио док сам био и у новинарству. Сада је то
само логичан, студиознији наставак. Књиге
као дужи текстови, ако
се може тако рећи.
Славни српски новинар Предраг Милојевић је рекао својевремено да само велики
писци имају право да
пишу досадно, а да новинари морају да пишу
занимљиво. То, чини се,
посебно важи за публицисте, где се највише може уочити, како
сте рекли, креативна
слобода.
За наше читаоце у
Мађарској посебно
је занимљив однос
Деспота Стефана
Лазаревића и мађарсkог краља Жигмунда, а управо се
тиме, поред осталог, бавите у својој
књизи
„Деспот
Стефан Лазаревић
– први Београђанин”. Какве сте све
занимљиве детаље
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИСТОРИОГРАФИЈА

Навршило се 110 година од Кумановске битке

Почетак краја турске
владавине на Балкану

Прва велика битка Првог балканског рата између српске и турске војске 23. и 24. октобра одиграла се 1912. године код Куманова. Великом српском победом у Кумановској бици започело је ослобађање Старе Србије и Македоније од турске власти. Након победе у Кумановској бици,
српска војска је ушла у Куманово и дан након тога у Скопље, као стару престоницу Душановог царства.

С

рпска војска је показала високи морални и борбени квалитет и велико пожртвовање,
да би ослободила своје становништво вишевековног турског ропства.
Битка је означила почетак краја турске владавине на Балкану.
Црна Гора је Турској објавила рат
8. октобра 1912, Србија и Бугарска су
објавиле рат 17. октобра, а Грчка 19.
октобра. Основна идеја српског ратног плана на почетку Првог балканског рата била је да са српске три армије наметне одлучујућу битку турској Вардарској армији на простору
Скопље-Штип-Велес.
Претпоставка српског ратног плана била је да ће се турска војска концентрисати на Овчем пољу. Српска 1.
армија под командом престолонаследника Александра I Карађорђевића и начелника штаба Петра Бојовића, располагала је са пет пешадијских

и једном коњичком дивизијом, са укупно
131.918 војника и 154 топа. Била је груписана у
врањском Поморављу
и требала је да изведе
главни
фронтални
удар против турске
војске наступајући
преко Куманова према Овчем пољу.
Српска 3. армија са
72.792 војника и 96 топова под командом
Божидар Јанковића
требала је да ослободи Косово и да након
тога са главнином снага преко Скопске Црне
горе пређе у рејон Куманова и Скопља и да
напада лево крило
турске Вардарске армије. Српска 2. армија
под командом Степе
Степановића у свом саставу је имала
једну српску и бугарску 7. дивизију у
укупном саставу од 73.638 војника и
156 топова. Tребалo је да наступа криворечким и брегалничким правцем и
да обухвата десно крило турске Вардарске армије.
Према српској војсци била је распоређена турска Вардарска армија
под командом Зеки-паше са око
65.000 војника и 172 топа. Зеки паша
је одлучио да изађе у сусрет српској
војсци и да наметне битку код Куманова, само са српском 1. армијом, пре
него што се споје три српске армије.
Српска 1. армија је 20. октобра прешла српско-турску границу и лако је
потисла турске снаге. До 22. октобра
1912. прешла је кроз теснац између
Скопске Црне горе и Козјака и запосела је линију Табановце-Четирце-Младо Негоричане, северно од
Куманова.

За то време 3. армија је 22. октобра
ослободила Приштину. У саставу 2.
армије налазила се Тимочка дивизија
1. позива, која је 21. октобра заузела
Страцин и спремала се за наступање
према Кратову.
Зеки-паша је са својом војском извео марш преко Овчјег поља према
Куманову и неопажено прикупио војску у долини Пчиње. Српска Врховна
команда на челу са Радомиром Путником није располагала са информацијама о турској војсци, па су пред
битку 22. октобра увече још увек сматрали да се главнина турских снага
налази на Овчем пољу, на коме су
очекивали одлучујућу битку.
Пред Кумановску битку 1. армија
је имала три пешадијске дивизије у
првом ешалону (Моравска 1. позива,
Дринска 1. позива и Дунавска 1. позива) и две дивизије у другом ешалону
(Дунавска 2. позива и Тимочка 2. позива). На десном крилу код Табановаца била је распоређена Моравска
дивизија 1. позива под командом Илије Гојковића, у центру на Никуљанском вису била је Дринска дивизија
1. позива под командом Павла Јуришића Штурма и на левом крилу код
Младог Нагоричана Дунавска дивизија 1. позива под командом Милоша
Божановића.
Коњичка дивизија под командом
Арсена Карађорђевића налазила се
22/23. октобра иза Младог Нагоричана. Дунавска дивизија 1. позива је на
левом крилу била истурена доста
унапред. Турски 7. корпус је још 20.
октобра запосео положаје северно
од Куманова на линији Режанско брдо-Црно поље-Зебрњак.
У саставу 7. корпуса биле у Скопска
редифска дивизија на десном крилу
и 19. низамска дивизија на левом крилу корпуса. Коњичка дивизија је штитила десно крило 7. корпуса. Турски 5.

и 6. корпус извршили су марш 21. и 22.
октобра, па су се пред битку нашли
близу Куманова. У саставу 6. корпуса
биле су 17. низамска дивизија, која се
налазила на десној обали Пчиње у
рејону Шупљег камена, и Битољска
редифска дивизија, која се налазила
код села Орашца.
У саставу 5. корпуса биле су 13. низамска дивизија, која се налазила у
рејону Новосељана и Мургаша, и
Штипска редифска дивизија, која се
налазила код Кутлиберга. За разлику
од српске Врховне команде, Зеки паша је располагао доста тачнијим подацима о распореду српске војске.
Током ноћи 22/23. октобра турски
6. корпус је прелазио преко Пчиње
према положајима Дунавске дивизије 1. позива на Младим Нагоричанима. Битољска редифска дивизија је
напредовала преко Средњег рида западно од Зебрњака, а 17. низамска дивизија је наступала са циљем да заузме Зебрњак и слатинске положаје.
Пошто је 23. октобра ујутро била
киша и магла, то је отежавало извиђање, па су Арсен Карађорђевић и
четници криво проценили да се ради
о повлачењу турске коморе и војске
разбијене код Страцина у сукобу са
2. армијом. Део српских снага је изашао у сусрет турске војске у наступању, па је око 9 сати дошло до жестоких борби, којима је започела Кумановска битка.
Због погрешне процене о турским
снагама мање српске јединице су дочекане жестоком унакрсном ватром
и принуђене су на повлачење. Потпуно је разбијен 2. батаљон 18. пука, па
је мајор Душан Глишић самоиницијативно прискочио у помоћ са 4. батаљоном 7. пука, али и они су натерани на неуредно повлачење.
(Наставак у следећем броју)
Д. А.
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Српске судбине током револуције 1848/1849. године (49)

Невоље око избора новог
сегединског пароха
Арсеније Стојковић, архимандрит манастира Гргетег, годинама је управљао обудовљеном Бачком епархијом. Он
је самовољно поставио Александра Вуковића за новог сегединског пароха.

Ј

ФЕЉТОН
непослушност игуман се заинати и вољство. Расположени тиме, сенатор
нипошто у томе није желео да им по- је сваке недеље после богослужења
пусти. За настојатељa гргетешког оп- јавно, гласно и пркосно позивао јерештежија то је било питање части и ја Вуковића код себе на ручак.
архимандритског достојанства. ПоСредином јуна месеца 1848. годисебно му засмета што је Сегединска не, угледни домаћин, који је уједно
црквена општина уложила протест био и доајен сегединских Срба, покод владара због повреде патронат- здравио је присутне и указао на неског права. Кивни Сегединци ускоро воље које прете малој, али економупутише још једну молбу у којој од ски веома моћној православној зааустријског цара траже да се упра- једници.
жњени владичански престо Епархије
Драгомир Дујмов
бачке што пре попуни. Сазнавши за то, администратор Бачке дијецезе одлучи
да учини све како би што
више наудио јогунастим Сегединцима.
Лукави архимандрит Арсеније привидно је уважио
све захтеве сегединске црквене општине. Тако ни јереј Вуковић није одмах био
постављен за пароха.
Време је пролазило, Сегединци су се мало примирили, али сујетни архимандрит им није заборавио нанету увреду и само пар
месеци касније ступио је у
акцију. Сегединцима у инат,
ипак је именовао Александра Вуковића за администратора Светониколајевске парохије.
Таквом исходу највише
се радовао сенатор Петровић и никад нигде није прикривао своје велико задо- Арсеније Стојковић

едан део Сегединаца изгубио је
стрпљење, па је следеће године
енергично захтевао да се цару
Фердинанду упути нова молба ради
именовања ђакона Поповића за свештеника, али томе се жестоко успротивио Стеван Петровић, тадашњи сенатор и комесар. Ужаснути чланови
црквене општине напросто занемеше
у чуду. Тако не беше нимало случајно
што је приликом гласања Петровић
био надгласан. Да зло буде и веће, одборници су том приликом изгласали
и неповерење Стевану Петровићу. То
је дубоко вређало комесареву сујету.
Одборници се договорише да градском Магистрату упуте молбу да се
за новог комесара постави главни
градски капетан Никола Котуљар. У
једном тренутку запретила је и опасност да осрамоћени сенатор у знак
протеста устане и демонстративно
напусти састанак. Кивном Петровићу
прође кроз главу мисао да у будуће
више не посећује српски храм у најужем центру града. Дубоко повређен,

помињао је да од сада одлази у „малу” или „грчку” цркву Архангела Михаила и Гаврила у нешто удаљенијој
Горњој вароши, али ту замисао убрзо
отера од себе: „Нећу ва'да утећи од
ови' клемпоша? Па шта мислиду ти
брезобразници, ко су они? Нико и ништа, у бари стоју! Е, ако треба, из ината ћу им долазити у Николајевску цркву, па нек', дабогда, сви због тога од
муке поцркају!”
Када су се сви већ понадали да ће
се цела та крајње непријатна ствар
коначно решити, ситуација се, посве
неочекивано, још више закомпликовала.
Арсеније Стојковић, архимандрит
манастира Гргета, годинама је управљао обудовљеном Бачком епархијом. Он је самовољно поставио Александра Вуковића за новог сегединског пароха. Како је то учинио без
икаквог претходног договора са Сегединцима, они се побунише. Спречили су да се изврши инсталација јереја Вуковића. Сазнавши за њихову

10. новембра 1444 – У бици код Варне у Бугарској, снаге турског султана Мурата III победиле су пољско-угарску војску краља Владислава III Јагјеловича и ердељског
војводе Јаноша Хуњадија, у српским народним песмама познатог као Сибињанин Јанко.
10. новембра 1991 – У Вуковару су
почеле уличне борбе између припадника Југословенске народне
армије и хрватских полицијских
снага. Јединице ЈНА освојиле су
Вуковар 18. новембра.
11. новембра 1331 – Умро је српски
краљ Стефан Дечански Немањић,
син краља Милутина. Током владавине од 1322. осигурао је Србији премоћ на Балкану победивши
Бугаре у бици код Велбужда 1330.
Подигао је манастир Дечане, а
његова Дечанска хрисовуља драгоцен је документ са пописом села и становника дечанског властелинства.
11. новембра 1405 – Умрла је српска
кнегиња Милица, жена кнеза Лазара Хребељановића. После Косовске битке 1389. склопила је мир
с Турцима и управљала Србијом
у име малолетног сина Стефана.
Касније се замонашила и подигла
манастир Љубостиња, где је сахрањена као монахиња Евгенија.
12. новембра 1859 – Рођен је српски
архитекта Андра Стевановић,
члан Српске краљевске академије, професор Велике школе и
Београдског универзитета. Пројектовао је више значајних грађевина, међу којима зграде Народног музеја и Академије наука
у Београду.

13. новембра 1813 – У Његушима је
из Србије. Изузетне заслуге за порођен Петар II Петровић Његош,
беду у бици, у којој је заробљено
црногорски владика, филозоф и
око 43.000 аустроугарских војнидржавник, велики епски песник,
ка, имао је генерал Живојин Мивом светском рату, Мађарска је
аутор славног драмско-епског дешић. Бугарска је одустала од улапроглашена независном републила „Горски вијенац”.
ска у рат на страни Аустро-Угарком.
13. новембра 1871 – Рођен је Владиске, што је планирала
слав Рибникар, оснивач листа
како би од поражене
„Политика” (1904), њен први диСрбије узела териториректор и главни уредник. Један је
је око којих су се бориод оснивача ТАНЈУГ-а и први дили у Другом балканректор те агенције (1943).
ском рату. Колубарска
13. новембра 1899 – Умро је први
битка је ушла у историсрпски фотограф, графичар и лију ратовања и изучава
тограф Анастас Јовановић. Он је
се у војним школама
још 1846. године купио трећу фоширом света као јето-камеру у свету.
динствен пример где
14. новембра 1984 – У Лос Анђелесу
се већ скоро поражена
је ухапшен хрватски ратни злочивојска за кратко време
нац Андрија Артуковић, министар
реорганизује, пређе у
унутрашњих послова Независне
офанзиву и победи. У
Државе Хрватске у Другом светКолубарској бици Срском рату. Изручен је 12. фебруабија је изгубила 22.000
ра 1986, а у мају исте године осувојника, имала је 91.000
ђен је на смрт. Умро је у затвору
рањених и 19.000 заро1989.
бљеника. Губици Ау15. новембра 1976 – Умро је српски
строугарске били су
глумац Миливоје Живановић, прмного већи, готово
вак Југословенског драмског по29.000 погинулих војнизоришта.
ка, више од 120.000 ра16. новембра 1912 – Почела је Бињених и 74.000 нестатољска битка у Првом балканлих. Српска војска заском рату у којој је српска војска
пленила је и велику
18. новембра потукла турску Варколичину ратног матедарску армију Зеки паше.
ријала и оружја, укљу16. новембра 1914 – Почела је Колучујући два авиона, вибарска битка, највећа коју је српше од 140 топова, 3500
ска војска водила у Првом светвозила с муницијом и
ском рату. Битка је завршена 15.
60.000 пушака.
децембра победом српске војске
над аустроугарским трупама под 16. новембра 1918 – Покомандом генерала Поћорека косле пропасти аустроу- Војвода Живојин Мишић, командант
ји је био присиљен да се повуче
гарске монархије у Пр- Колубарске битке
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Новости из Деске

Садржајна јесен
у Српском забавишту
Међу бројним новинама у дешчанском Српском забавишту, које функционише у оквиру СОЦ „Никола Тесла” из
Будимпеште, јесте још једна група полазника, уз постојеће две, тако да су проширени капацитети за нове малишане, који васпитно-образовне активности прате на српском језику.

П

ојачање од два васпитача и
педагошким асистентом у
значајној мери ће допринети обогаћивању српског језика у овом
колективу, који је и до сада радио на
неговању матерњег језика, обичаја,
културе и очувању заједнице.
На самом почетку радне године,
учествовали смо на Ајваријади, и то
10. септембра, и освојили посебну награду жирија. Сарадња новог тима је
већ на самом почетку, била веома
успешна.
Јесен је почела „Недељом здравља”, коју смо сви обележили на свој
начин, различитим корисним активностима за децу. Здрава исхрана, прављење здравих оброка, чување свог
тела и хигијена, физиче активности,
биле су само неке од тема те недеље.
Светски дан заштите животиња
провели смо у ЗОО врту. Деца су са
васпитачима провела један диван

сунчани дан у природи, упознајући
се са различитим врстама животиња,
посматрајући их, учећи о њима, читајући занимљивости, а највише играјући се и богатећи своја искуства.
Већ после пар дана, деца су путовала за Батању на дружење са вршњацима из осталих српских забавишта. Наишли смо на врло гостопримљиве домаћине, који су нас угостили
уз осмех и раширених руку. У току
целог дана учествовали смо у различитим радионицама, које су деци биле веома забавне и корисне, упознавали нове другаре, причали о врло
важним темама, а највише се играли.
Било је ту спортских активности, ликовног стваралаштва, ручног рада, у
споју са музиком и обичајима, а за
крај дана приказана је представа позоришта из Новог Сада, која је употпунила већ садржајан дан за децу.
Стигла је и прва радна субота,

Српска школа у Будимпешти

Присећање на
револуционарне дане
из 1956.

Уочи годишњице Револуције против комунизма у Мађарској из 1956. ученици СОЦ „Никола Тесла” у Будимпешти су са својим разредним старешинама обишли сва
значајна места која се везују за догађаје из тог историјског периода.

П

оједина одељења су посетила Кошутов трг испред
Парламента, друга су, пак,
пошла до зграде Мађарског радија,
надомак Националног музеја, на Трг
сена, или до Корвиновог пролаза, где
су својевремено вођене жестоке
борбе између мађарских устаника
и совјетских јединица.
Актив за историју одредио је
маршруту и дао материјал свим разредима. Тако су ђаци 10/а и 10/ц разреда предвођени разредним старешинама Еником Матаи и Драгомиром Дујмовом добили задатак да
посете Бродијеву улицу, где се налазила централна зграда Мађарског
радија. Разредници су том приликом
упознали своје ученике са злогласним комунистичким системом Маћаша Ракошија, који је увелико допринео да 23. октобра 1956. универзитетска омладина организује прве

значајне демонстрације. Први пуцњеви зачули су се управо испред
здања Мађарског радија. Овде су
пале и прве жртве, а потом је избио
оружани устанак, који је пожњео
много младих живота.
Ученици су са пажњом пратили
излагање својих разредних старешина, а затим је прочитан текст под насловом „Револуција у Мађарској
1956. године”, састављен од стране
Актива за историју, из којег овом
приликом издвајамо следећи исечак:
„Прве демонстрације су имале карактер пружања подршке догађајима у Пољској и у почетку износиле
радикалне захтеве, промене у привреди, подизање животног стандарда, успостављање социјалистичке
демократије, на челу са Имреом Нађом. Хрушчов је наредио да се совјетске снаге и тенкови изведу на

али за нас не и напорна. Радили смо
пуним капацитетом и заједно са
школом организовали Породични
дан. Позвали смо све родитеље на
дружење, радионице и кување
кромпир-паприкаша. Још једном су
промовисани стари обичаји, круњење кукуруза, ручно и уз помоћ машине, цеђење грожђа за прављење
сока, израда слика од кукуруза и
теста, војвођанске фолклорне игре
и музика, а изненађење и највећа
радост за децу било је јахање коња.
Била је то одлична прилика да се
сви дружимо, упознајемо, размењујемо искуства, учимо једни од дру-

гих, богатимо за нека нова пријатељства.
На крају октобра обележили смо
Дан шума. Тим поводом, водили смо
децу у Ботаничку башту, у Сегедин.
Велику авантуру започели смо целонедељном причом о биљкама. Ишли
смо на ливаду, где смо могли да посматрамо оно што нас окружује, дрвеће, ливадско цвеће, печурке, траву.
Сакупљали смо их како бисмо направли изложбу у забавишту, а затим смо
се градским аутобусом запутили у
град, да видимо и остале биљке, које
нисмо познавали.

будимпештанске улице и све то под
геслом заштите социјализма. Наредне догађаје није било могуће контролисати; дошло је до сукоба демонстраната и војске, употребљено
је оружје и пале су прве жртве.”
Потом су прочитана присећања
српских учесника у тим револуционарним догађајима. Угледни књижевник и културни прегалник Стојан
Д. Вујичић у једном интервјуу овако
се присећао тих судбоносних дана:
„Ја сам тада био студент пред дипломом на Филозофском факултету будимпештанског универзитета и, дакако, учествовао сам у тим догађајима – пре свега – са својим
колегама студентима. Међутим, ја и
мој покојни брат Тихомир, имали
смо извесног и одређеног удела у
идејној припреми тих октобарских
догађаја 1956. године, јер баш у пролеће 1955. ми смо обоје били међу
оних првих 50-60 чланова оснивача,
који су организовали Петефи кру-

жок, који је, као што знамо, имао
фундаментални допринос баш у
идејној и идеолошкој припреми тих
револуционарних збивања.”
Дипломирани електроинжењер
Милан Недељков је 1956. године, као
студент Више педагошке школе у
Печују био учесник револуционарних догађања у барањској престоници. О тим историјским дешавањима је приликом једног интервјуа за
наш лист изјавио:
„Може се закључити да су мађарски устаници били под утицајем југословенског и аустријског друштвеног модела, али у позадини је било
и таквих елемената, већином из старијег нараштаја, који су хтели рестаурацију Хортијевог режима. Убеђени смо били да ће Запад успети да
створи неки компромис са СССР-ом
у погледу мађарског питања, а када
то није успело, то смо приписали Суецкој кризи.”

Сања Симулов, васпитачица

Д. Д.
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Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2023
ДАН СЕОБЕ
На лађи Аквинкум
која ће бродити Дунавом од Будимпеште до Сентандреје и назад.
Полазак лађе из Будимпеште са пристаништа 6. код трга Јасаи Мари (Jászai Mari tér)
на пештанској страни. Повратак на исти док.
Време: 19. новембар 2022. (субота)
Полазак у 13.30 сати. Долазак у Сентандреју око 15.30.
Полазак из Сентандреје око 17.30. Повратак у Будимпешту oко 19.00.
На лађи свира оркестар „Коло“ и наступају
играчи КУД „Табан“ из Будимпеште.
У Сентандреји свечана промоција књиге Милесе Стефановић-Бановић
„Знано буди“ – Записи у српским рукописима
Сентандрејске збирке у Музеју еперхије будимске.
Шетња кроз град и полагање венаца код споменика
Јакова Игњатовића.
Приступ бесплатан.
Организатори:
Српска самоуправа у Будимпешти
у сарадњи са Српским институтом,
Српским културним клубом у Будимпешти, Српским форумом
и Српском самоуправом и Српским клубом у Сентандреји.
Приредбу су материјално помогли:

Министарство за људске ресурсе – Фонд Габор Бетлен,
Српска смоуправа XIX кварта – Кишпешт

Позивамо вас да дате своје предлоге за
кандидате за добијање Светосавске награде
2023. У обзир долазе заслужни појединци или
организације, који су својом дугогодишњом
делатношћу знатно допринели очувању српства
у Мађарској.

ЈЕСЕЊИ КОНЦЕРТ КУД-А „ТАБАН“
У позоришту на Тргу Бетлен

22. новембра 2022. од 19.00 ч.
Културно-уметничко друштво „Табан” срдачно
вас позива на јесењи концерт, који ће бити
одржан у оквиру Јесењег фолклорног
фестивала „Сиси“
Играче прати оркестар „Зора“

Такође вас позивамо да пошаљете своје
предлоге за доделу награде Повеља Саве
Текелије 2023. Ово признање се додељује
појединцима или организацијама који су
допринели очувању културних и верских
добара Срба у Мађарској.
Према Правилнику ССМ о додељивању
награда који се налази на веб-страници www.
szerb.hu, предлоге са детаљним образложењем
могу да дају чланови Скупштине ССМ, месне
српске народносне самоуправе, српске цивилне
организације, институције ССМ и појединци,
припадници српске заједнице. Предлози се
достављају писменим путем на адресу
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са
назнаком „Предлог за Светосавску награду
ССМ 2023“, односно „Предлог за Повељу Сава
Текелија 2023“. Предлози се могу доставити и
електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu
Рок за приспеће ваших предлога је 15.
новембар 2022. године до 24.00 часова. Предлози
који стигну после овога рока се неће разматрати,
па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете
на време.
Самоуправа Срба у Мађарској
(тел: +36/ 1 331-5345; e-mail: ssm@t-online.hu )

Адреса:
Будимпешта 1071, Трг Бетлен, бр. 3
Цена улазнице: 2000 фт
Улазнице за концерт могу се купити
преко Позоришта на тргу Бетлен,
на сајту: www.jegy.hu

Ове седмице издвајамо следеће
мултимедијалне садржаје:
Посета министарке Маје
Гојковић СОЦ „Никола Тесла”

Културно-уметничко друштво ТАБАН срдачно вас позива на

III ТАБАН БАЛ
12. новембра 2022. у 19 ч. у Кебањи
у сали „Köszi Kő Café“
Адреса:
Будимпешта, 1105, Ул. Előd бр. 1.
За добро расположење побринуће се оркестри
„ГЛАСОВИ” из Мохача и ,,ЗОРА” из Будимпеште
Цена улазнице: 2000 фт

ФОТО: Јубилеј 300 година
српског храма У Помазу

Улазнице за бал се могу купити на лицу места а
резервација столова се може обавити путем мејла.
Контакти:
kudtabanbp@gmail.com и biljana.szabo@gmail.com
Молимо да нам путем е-mail-a. потврдите Ваш долазак
до 07. новембра.
Рачунамо на Ваше цењено присуство.
Организатор:
КУД ТАБАН и Српска самоуправа 10. кварта
Покровитељ: Фондација „Бетлен Габор“

www.snnovine.com

*Напомена: графички QR код можете скенирати
било којом апликацијом са QR читачем
(QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво
(Google Lens)
Аутор рубрике: Владимир Марковић

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Српско културно и медијско предузеће (ДОО-Кфт.)  За издавача: Зорица Јурковић Ембер  Главни и одговорни уредник:
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ПУТОПИС

Поклоничко путовање по Барањи

Освежена сећања на значајне
тренутке наше прошлости
Четрдесеточлана група путника из Бате, Пантелије и
Рацког Аљмаша је крајем октобра посетила културно-историјске знаменисти и верске објекте српског народа у Барањи, у организацији Самоуправе Срба у Бати. Предводили
су их протојереј Павле Каплан, парох батски и Никола Чупић, председник тамошње Српске самоуправе.

П

утници су се најпре поклонили
крсном знамењу у Батосеку,
подигнутом на месту некадашње српске православне цркве, посвећене Светом великомученику
Георгију, а пут их је затим одвео у Сечуј, где је својевремено столовао патријарх Арсеније III Чарнојевић, вођа
Велике сеобе Срба и тамо намеравао
да отвори сколастичку гимназију и
српску штампарију. Нажалост, тадашње политичке прилике су ту његову
намеру осујетиле.
О томе, као и другим важним историјским чињеницама и занимљивостима за српски народ, својим гостима говорила је историчарка Цвета
Вуковић, старатељ месне српске православне цркве, посвећене Преносу
моштију Светог оца Николаја у Бари.
Она је присутне подсетила да се у
Сечују 1700. године одржао и први
црквено-народни сабор на којем је
патријарх Арсеније Чарнојевић завладичио Данила Петровића Његоша. Он је ту добио синђелију, као нови црногорски владика.

Цвета Вуковић је госте упознала и
са драгоценостима, црквеним утварима светог храма, бројним знаменитостима и личностима Сечуја, међу
којима је и епископ Максим Гавриловић, чији се надгробни споменик налази у порти светог храма. Наравно,
говорило се и о оптацији сечујских
Срба, који су након Првог светског
рата напустили своја вековна огњишта и настанили се у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.
Батлије су се захвалиле на гостопримству Цвети Вуковић, која је
својим гостима понаособ поклонила пригодни дар, делић писаног
сведочанства српског историјата
Сечуја.
Из поменутог насеља се група упутила према Шумберку и успут стала
код млина Св. Николе, на периферији
Мохача, чији је власник Норберт Бугарски, председник Удружења за очување и улепшавање града Мохача. Он
је раније био старатељ српске православне цркве у Мајшу, а и данас бригу води о српским културно-историј-

СРПСКЕ

ским споменицима српског народа у
Мохачу.
У његовом одсуству, о историјату
млинова у Мохачу и околини говорила је његова супруга Зорка Бугарски,
која је подсетила да први писани документи о постојању млинова у долини Челе датирају из 1331. године. На
крају, остао је само један млин, који
је био препуштен на милост и немилост људи, па му је претила пропаст.
Међутим, породица Бугарски га је
2007. године откупила и тада је и у
животу четворочлане породице отпочела нова ера. Постепено су уређивали млин, да би га на крају уз помоћ мајстора дотерали тако да је
проглашен спомеником културе под
заштитом.
Гостима из Бате и околине пружила се прилика да погледају млин на
води, бројне алате из прошлости, а
могли су да испробају како се некада покретао млин на физички погон.
На крају, гости су од стране домаћина били послужени укусним лепињама.
Пуни утисака и доживљаја кренули
су у Шумберак, где их је у месном
српском православном храму чекала
Љубица Перкатлић, старатељ светиње, посвећене Светом великомученику Георгију и саграђене у 18. веку. Она
је госте упознала са историјатом цркве, њеним лепотама и специфичностима храмовне славе у насељу, када
се поред малобројних Срба у цркви
окупљају и мештани мађарске и немачке националности.
Након краћег боравка и пригодног
послужења у Шумберку, четрдесеточлана група први дан путовања привела је крају у Мохачу. Овде су заинтересовани путници посетили и погледали сталну поставку у Музеју
„Канижаи Дороћа”, која је право све-

НЕДЕ ЉНЕ

дочанство богате прошлости Хрвата
и Срба у Барањи.
Сутрадан, у недељу, прва станица
била је Шаторхељ, Национални спомен-комплекс Мохачке битке, који је
за јавност отворен 1976. године. У
историјском времеплову поново су
на површину испливале историјске
личности, попут краља Људевита II,
Сулејмана Величанственог, Пала Томорија, Дороће Канижаи и многих
других.
По напуштању историјског спомен-парка, пут је Батлије водио у Печуј, где су најпре погледали српску
православну цркву, посвећену Св. Андронику и Јунији. Историјат светиње
и његове специфичности присутнима
је представио Миленко Радић, дугогодишњи житељ овог града, који се
прикључио групи и радо поделио са
путницима податке о прошлости Срба у Барањи.
Након обиласка града и ручка, последња станица Батлија била је престоница црног вина у Мађарској – Виљан. Група је најпре посетила српски
православни храм, где је госте с нестрпљењем очекивао Драгомир Бата
Шакић, старатељ светиње, саграђене
у 18. веку. Пошто су се упознали са
историјатом и архитектонским специфичностима храма, путници су
прошетали кроз главну улицу, где се
налазе вински подруми. Уживали су
у атмосфери маленог градића, чувеног по винима. Уприличена је и дегустација, као и куповина чувених виљанских вина.
Пуни лепих доживљаја и утисака,
путници су већ приликом повратка кући изразили жељу да се оваква путовања организују и убудуће. Дводневну
екскурзију сифинансирали су Уред
премијера и Фонд „Бетлен Габор”.

НОВИНЕ

П. М.

