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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

П рема подацима Државне из-
борне комисије, на парламен-
тарним изборима у Црној Гори 

Демократска партија социјалиста 
(ДПС) Мила Ђукановића освојила је 
35,06 одсто, односно 143.548 гласова, 
а коалиција „За будућност Црне 
Горе” 32,55 одсто (133.267). Kоалиција 
„Мир је наша нација" освојила је 12,53 
одсто (51.297), „Црно на бијело” 5,53 
(22.649), Социјалдемократе 4,10% 
(16.769), Бошњачка странка 3,98% 
(16.286), СДП - „Јака Црна Гора" 3,14% 
(12.839), Албанска листа 1,58% (6.488), а 
Албанска коалиција „Једногласно” 
1.14 одсто (4.675).

Хрватска грађанска иницијатива 
је освојила 0,27% (1.115), а Хрватска 
реформска странка 0,13 одсто, одно-
сно 532 гласова, и оне нису прешле 
цензус.

Гласало је 76,65 одсто уписаних 
бирача, односно њих 413.954, од чега 
је било 409.451 важећих гласачких 
листића.

На дан закључења овог броја СНН-
-а, одржан је састанак лидера коали-
ција „За будућност Црне Горе“, „Мир 
је наша нација“ и „Црно на бијело“, 
Здравка Kривокапића, Алексе Бечи-
ћа и Дритана Абазовића, које ће кон-
ституисати будућу Владу Црне Горе 
и реализовати изборну вољу грађана.

Kако су саопштила тројица лидера, 

они су веома брзо усагласили неко-
лико принципа на којима ће почива-
ти будућа власт.

- Први принцип који је усаглашен 
јесте да ће нова, демократска власт, 
одговорно спроводити све међуна-
родно преузете обавезе. Друго, да ће 
нова демократска власт реализовати 
све неопходне реформе како би 
Црна Гора у најкраћем 
могућем року присту-
пила Европској унији. 
Треће, да ће нова, демо-
кратска власт, бити ек-
спертска, конституиса-
на од кадрова који су 
стручњаци из конкрет-
них области без обзира 
на њихову политичку, 
вјерску, националну или 
било коју другу особе-
ност. Четврто, нова 
власт ће у потпуности 
бити посвећена пошто-
вању Устава и примени 
закона, уз измјене, допу-
не и ревизију свих дис-
криминаторских закон-
ских и подзаконских 
аката, укључујући и За-
кон о слободи верои-
сповести - наводи се у 
саопштењу.

Они су казали да 

осим тога, пружају руке представни-
цима мањинских народа са жељом 
да заједнички граде љепшу и проспе-
ритетнију будућност Црне Горе.

- Цео српски народ гледа данас у 
Црну Гору диви се и радује се овој 
нашој победи која има огроман зна-
чај. Сви православни народи гледају 
у Црну Гору и диве се истрајности 

народа који се бори за слободу и за 
своју веру. И онда с поносом можемо 
рећи ко смо, где смо рођени, где жи-
вимо, јер је Црна Гора опрала љагу и 
прљавштину са свога образа кроз 
вашу борбу за слободу - изјавио је 
владика Јоаникије, на прослави у 
Подгорици, на којој је учествовао 
велики број грађана. 

Црна Гора не жели Ђукановићев режим 

„Опрали смо љагу и прљавштину са свога образа”
После три деценије владавине, Демократска партија социјалиста Мила Ђукановића мораће да преда власт 

удруженој опозицији, која је победила на парламентарним изборима  
у Црној Гори, одржаним прошле недеље.

И змештање људи и народа по 
Земљиној кугли део је исто-
рије човечанства од самих 

почетака. Од Чарнојевића до наших 
дана, али и пре Чарнојевића, Срби на 
разним меридијанима планете деле 
сложено осећање двоструке припад-
ности, уносећи у дијаспоричност све-
та бреме својих антрополошких спе-
цифичности. То су људи с двоструким 
теретом на плећима, подвргнути не 
баш пријатном „обреду раздвајања и 
спајања”; они су и тамо и овде, а често 
ни тамо ни овде.

Наши разговори о социокултурној, 
друштвеној и економској позицији 
исељених из Србије, и не морају да 
почну с Црњанским, који је први сна-
жније обрадио емотивни свет изме-
штених, дефинишући Србе као „на-
род сеоба”. Како у метафоричним 
„Сеобама”, тако и у „Роману о Лондо-
ну”, чији је главни јунак такође еми-
грант. Етно-историјски простор Срба 
и надаље се шири брзином коју су 
поспешили ратови, санкције, епиде-

мије и глобализација. Београдски 
афористичар Митар Ђерић изразио 
је нове невоље овом ефектном сли-
ком: „Један је Црњански, а много се-
оба”.

Историја је штедро разбацала де-
лове српског народа најпре по Бал-
кану и Подунављу, а потом по целој 
планети, тако да данас нема географ-
ске тачке на којој се на српском не 
дозива лепша будућност и не сања 
она звезда у бескрајном плавом кру-
гу.

Иако у почетку економски рањиви, 
неки од тих људи данас су пословно 
веома моћни и располажу имовином 
којом могу да се убрзају препородни 
процеси у српској привреди. Према 
подацима Народне банке Србије (за 
2018), дијаспора само легалним токо-
вима годишње унесе у матицу око 3,4 
милијарде евра. Другим каналима 
пристиже бар још толико. А то је тек 
део средстава која би могла бити ис-
коришћена, а леже у банкама. 

Матица не чини довољно да сред-

ства која дозначује дијаспора преу-
смери из потрошње у инвестиције. 
Још мање се труди да изнађе механи-
зме директног и повлашћеног улага-
ња дијаспоре у капиталне пројекте у 
Србији. Зар наши сународници из 
света не заслужују исти, ако не и 
бољи третман у односу на стране ула-
гаче и кредиторе? Држава још није 
вратила дуг Фонду „Дијаспора за 
матицу” који је својевремено узапти-
ла досовска власт... 

Зграда у Васиној улици у Београду, 
адаптирана за контакте са дијаспо-
ром, у међувремену је усмерена на 
друге намене, а некадашње Мини-
старство за дијаспору спуштено је на 
ниво Канцеларије, а потом Управе, 
која дуже од три године нема дирек-
тора. Вапај за бољом комуникацијом 
с матицом један наш човек из белог 
света овако је исказао на недавном 
састанку у Београду: „Ако вас седам 
милиона има у Влади Србије 16 ми-
нистара, зар нас четири милиона ра-
сељених не може да има једног?”

Матица се предуго колеба око бо-
љег третмана људи из дијаспоре и 
њихових улагања, иако је сасвим бе-
лодано да су у односу на све друге, 
па и на видове банкарског уцењивач-
ког кредитирања, једино прилози из 
расејања редовни, безинтересни и 
без условљавања.

Дијаспора стално треба да осећа, 
као неку врсту унутрашњег гласа, тај 
позив да се врати у матицу и да с му-
ком стечени новац уложи тамо где су 
јој корени.

Проф. др Миловоје Павловић

Односи матице и расејања

Један је Црњански, а много сеоба
Зграда у Васиној улици у Београду, адаптирана за контакте са Србима у 

дијаспори и региону, усмерена на друге намене, док је некадашње 
Министарство за дијаспору спуштено је на ниво Канцеларије,  

а потом Управе, која дуже од три године нема директора.
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И ако је још увек земља са 
релативно малим бројем 
инфицираних вирусом ко-

рона, Мађарска је од уторка прак-
тично остала без физичке комуника-
ције са остатком света. Према поо-
штреним мерама преласка мађар-
ске границе, путници који нису др-
жављани Мађарске, а долазе из 
иностранства, не могу да уђу на те-
риторију земље.

Већ је извесно да ће затварање 
граница за стране држављане и оте-
жавање путовања у иностранство за 
Мађаре, погодити најпре мађарски 
туризам и угоститељство. 

Будимпешта и остали туристички 
центри у Мађарској, овом одлуком, 

од уторка практично остају без ту-
риста. 

- Од понедељка затварамо хотел, 
јер туриста више неће бити. Одлуке 
попут ове, коју је донела влада, не 
доносе се на дан или два, већ на дужи 
рок, а ми немамо могућности да по 
други пут доживљавамо исто. Про-
лећну кризу смо некако преживели, 
али ову нећемо моћи. Отпустићемо 
раднике и чекати нека боља времена 
- рекао нам је данас Шандор Молнар, 
власник хотела у Будимпешти.

У сличној ситуацији су и власници 
приватних апартмана за издавање 
туристима. Многи од њих су своју 
уштеђевину уложили у ову врсту би-
зниса, од које су до сада живели.

- Септембар нам је био стопостот-
но унапред резервисан, али после 
одлуке владе да од понедељка Ма-
ђарска остане без странаца, све се 
отказује. На огромном сам финансиј-
ском губитку. Тешка срца, морам да 
отпустим спремачице и остале рад-
нике, јер не верујем да ће ово скоро 
да се заврши - рекао нам је власник 
ланца апартмана у Будимпешти.

Према речима министра Гергеља 
Гуљаша, страни држављани од првог 
септембра могу ући на територију 
Мађарске само у изузетним прили-
кама, као што су пословни пут, лекар-
ска интервенција, спортско такмиче-
ње, сахрана и слично, али и тада 
треба да поштују прописане мере 
здравствене безбедности.

Д. А.

Прве последице затварања мађарских граница ДРУШТВО

Хотели се затварају, радници добијају отказе
Туристички и угоститљски посленици у Мађарској, са којима смо разговарали, кажу да су одлуком владе  
да затвори границе за странце осуђени на пропаст, након првог ударца, који им је задат овог пролећа. 

Многи се спремају да затворе своје објекте и отпусте запослене.

Немања Милутиновић

М ађарска компанија задужена 
за промоцију извоза - ХЕПА, 
основана је са циљем да по-

могне мађарским компанијама да 
успешно уђу на инострана тржишта. 
Путем обуке, напредовања и умрежа-
вања, ХЕПА помаже предузећима да 
пронађу адекватне пословне партнере 
на међународном нивоу.

Немања Милутиновић, почасни кон-
зул Мађарске у Србији и председник 
компаније ХЕПА за Западни Балкан 
каже да Мађарска предузећа у понуди 
имају производе и услуге високог ква-
литета, светске класе и примену ино-
вативности у неколико индустрија, а 
њихов раст извоза показује да су кон-
курентни на глобалном нивоу. ХЕПА, 
по њему, значај види у пословним од-
носима са највећим извозним потен-
цијалом за мађарске компаније и по-
маже страним партнерима да пронађу 
адекватне послове у Мађарској. Сво-
јим промотивним активностима пру-
жа професионалне услуге партнерима 
како би подржали даљи извозни успех 
мађарских преузећа и видљивост ме-
ђународног имиџа земље. 

- Представништво ХЕПЕ за Балкан 
отворено је 2019. године са циљем да 
побољша мађарску трговину и дивер-
сификује спољно-економске односе 
Мађарске. План је да мађарски про-
изводи буду доступни и препознатљи-
ви у нашем региону. Београдска кан-
целарија ХЕПА организује проток 
информација кроз мрежу Регионал-
не привредне коморе, као и са При-
вредном комором Србије. Очекујемо 
да ће се у будућности покренути 
велики број пројеката, посебно у 
области формирања заједничких 
српско-мађарских компанија, директ-
них мађарских инвестиција, посебно 
у централној и јужној Србији, као и у 
сфери увоза мађарских производа 
– изјавио је Милутиновић српским 
медијима. 

Према речима Немање Милутино-
вића, који је и почасни конзул Мађар-
ске у Србији, прехрамбена индустри-
ја, односно пољопривредни сектор, у 
овом тренутку доприноси са 4,5% 
БДП-у Мађарске годишње, док удео 
ове гране привреде у стопи запосле-
ности износи 8%. Према проценама, 

агробизнис који обухвата пољопри-
вреду, прехрамбену индустрију и за-
једничке делатности – снабдевање, 
прераду и дистрибуцију, чини око 25% 
националног БДП-а.

Мађарски извоз у области пољо-
привреде има вредност око 9 мили-
јарди евра годишње, док је трговин-
ски суфицит 2,8 мили-
јарди. Ово указује да 
агробизнис има знача-
јан допринос позитив-
ном салду мађарске 
економије и чини га 
једним од стратешки 
најзначајнијих, каже 
Милутиновић. 

Према доступним 
подацима, извози се на 
пет највећих извозних 
тржишта, а то су Не-
мачка, Румунија, Ита-
лија, Аустрија и Сло-
вачка, што чини поло-
вину извоза хране 
Мађарске. 

- Пољопривредна 
продуктивност у Ма-

ђарској је порасла за две трећине у 
периоду од 2010. до 2018. године. У 
овом тренутку код извоза хране, не-
обрађени и примарно прерађени 
производи учествују са око 32%, док 
су секундарно прерађени производи 
око 36%. Предговор тих производа је 
оно што може да се транспортује на 
веће удаљености, а да се извезена 
тржишта могу даље диверзификова-
ти по овим производима. У неким 
областима, мађарска производња 
преузима водећу позицију на европ-
ском и глобалном нивоу. Производња 
слатког кукуруза износи 500.000 тона 
годишње, што мађарске водеће про-
извођаче чини вицешампионима на 
глобалном тржишту. Извоз меда чини 
4% глобалног извоза и лидерску по-
зиције на тржишту ЕУ – каже Милу-
тиновић.

Д. А.

Економска сарадња

ХЕПА помаже извоз мађарских производа и услуга
Директор балканског представништва мађарског предузећа за подстицај извоза 

ХЕПА, Немања Милутиновић, каже да је Мађарска постала трећи 
спољнотрговински партнер Србије и да је робна размена  

премашила две милијарде евра годишње. 

ОСТАЈЕ МОГУЋНОСТ ТРАНЗИТА
За путнике који долазе из Србије, и даље је дозвољен транзитни сао-

браћај кроз Мађарску и могућност уласка на територију земље најдаље 
30 километара од граничне линије, али максимално на 24 часа, што је 
значајно за особе које свакодневно одлазе на посао у Мађарску, или 
обрађују земљу са друге стране границе. Мађарски држављани који се 
враћају из иностранства морају бити 14 дана у кућној изолацији, која 
мора трајати док не добију два негативна ПЦР теста на корона вирус. 
Њих мора да плати особа која улази у земљу, а признају се само тестови 
урађени у Мађарској. 
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И ницијативу да трг испред срп-
ске православне цркве понесе 
име мајстора-уметника, који се 

потписивао као „црквено-академич-
ни иконописац и живописац“, на пре-
длог историчарке Цвете Вуковић 
(чији корени са очеве стране потичу 
из Мађарбоје), покренула је месна 
српска народносна самоуправа пред-
вођена председницом Вером Вуко-

вић Рот, а ту идеју подржало је и ве-
ћинско представничко тело, на челу 
са начелником села Балажом Бусом.

Многи Срби и Мађари, из места и 
околине, дошли су у недељу како би 
својим присуством увеличали при-
годну свечаност, која је отпочела 
освештењем трга. У друштву прото-
ђакона Андраша Штријка, свечани 
чин освећења обавио је јереј Милан 
Ерић, парох печујски, администратор 
мађарбојске парохије и одржао при-
годну беседу, присећајући се Илије 
Димитријевића. Говорећи о његовом 
животу, о. Ерић се посебно осврнуо 
на његова дела, стварана на тлу Ма-
ђарске. Он је, између осталог, рекао 
следеће: 

„Осим што је радио у великим гра-
довима Србије, Илија Димитријевић 
је доспео и у Мађарску. Нажалост, 
није нам познато како су Мађарбојци 
дошли до њега у то време, али су га 
као скромног уметника – то и пише 
– ангажовали да ослика овај диван 
иконостас, који се налази у храму Св. 
Луке. Он је урадио и иконостас у Ку-
ћанцима, малом месту у Хрватској, 
које је за нас значајно, јер је ту рођен 
један од најугледнијих патријарха 
Српске православне цркве - блаже-
нопочивши патријарх Павле. Касније 
је осликао и иконостас у Ланчугу. 
Нажалост, иконостаси у Кућанцима 

и Ланчугу су страда-
ли, али на срећу, овај 
у Мађарбоји је остао 
и  својом лепотом 
сведочи о минулим 
временима.“

Администратор 
мађарбојске парохије 
је подсетио да је по-
менути мајстор ура-
дио и прелепе иконе 
светитеља Саве, првог 
српског архиеписко-
па, оснивача Српске 
православне цркве, 
које се налазе у Моха-
чу и Сечују. 

Јереј Милан Ерић 
је на крају свог гово-
ра посебно истакао 

улогу Цвете Вуковић, историчарке из 
Сечуја, која је својим предлогом да 
трг понесе име Илије Димитријевића 
умногоме допринела позитивном ис-
ходу приче.

„Врсна историчарка нас је подсе-
тила да се ове године навршава 150 
година од осликавања овог иконоста-
са. Уједно нам је скренула пажњу да 
смо ми већ шеста генерација која 
посматра овај иконостас, који је скро-
ман, али својом лепотом делује на 
нашу душу, на наше православно ли-
тургијско собрање.“   

На крају своје проповеди админи-
стратор мађарбојске парохије се за-
хвалио месној српској самоуправи 
што је иницирала да трг буде назван 
по сликару и иконописцу, који је кра-
јем XIX века осликао иконостас срп-
ске православне цркве у Мађарбоји.

Након јереја Милана Ерића, при-
сутнима се обратио Игор Рус, пот-
председник Самоуправе Срба у Ма-
ђарској, који се у свом говору, такође, 
вратио у прошлост, али је дотакао и 
садашњост. Такође се осврнуо и на 
личност и дело Илије Димитријевића, 
као и на прошлогодишње мањинске 
изборе, када је у Мађарбоји поново 
формирана српска самоуправа, коју 
данас предводи Вера Вуковић Рот. 
Пред крај свог обраћања, потпред-
седник земаљске српске самоуправе 
је начелнику села Балажу Бусу уру-
чио пригодни поклон, издање Срп-
ског института при ССМ, које говори 
о архитектури српских православних 
цркава у Мађарској, аутора др Зора-
на Вукосављева. 

У име месне српске самоуправе, 
видно понета емоцијама, присутнима 
се обратила Јелица Кућанчанин, нај-
старији српски житељ Мађарбоје и 
члан представничког тела Срба у 
овом малом барањском насељу: 

„Хвала вам свима што сте дошли 
да нас обиђете и видите шта се овде 
остварило после 206 година. Наша 

црква је толико година прошла и, ето, 
сада смо доживели да се присећамо 
човека који нам је осликао иконостас. 
Хвала Богу изабрана је српска само-
управа. Нажалост, нема нас много, 
али само слога Србина спашава. Моја 
мама је говорила: „Воли ближњег сво-
га, као самог себе. А, ја тако држим! 
Хвала свима вама који сте дошли и 
на тај начин показали поштовање 
према нама; уједно сте видели шта је 
овде остварено.“

Након веома емотивног говора Је-
лице Кућанчанин, уследио је културни 
програм, у којем су наступали пола-
зници недавно одржаног Хармоника-
шког табора у Харкању, које је пред-
водио главни организатор кампа, по-
знати хармоникаш Крунослав Кића 
Агатић. Док су Кића и његови ученици 
свирали, многобројни гости су од 

После Помаза и Шиклоша, и Мађарбоја, мало насеље у мађарском делу Барање, добило је јавну површину 
посвећену једној познатој српској личности. Трг испред месног српског православног храма од сада носи име 

Илије Димитријевића, сликара и иконописца, који је иконостас мађарбојске српске  
православне цркве осликао између 1870. и 1873. године.

СЕЋАЊА Меморијални подухват Срба у Барањи

Мађарбоја добила трг иконописца Илије Димитријевића

Трг су освештали јереј Милан Ерић и ђакон Андраш Штријк

Јелица Кућанчанин

Игор Рус, потпредседник ССМ-а:
МАЂАРБОЈА ИМА СВОЈУ БУДУЋНОСТ

„Ту смо, у Мађарбоји, у Барањи, сто година откад је Мађарбоја остала 
на самој међи Мађарске и Краљевине СХС. Према попису од 1910. године, 
у овом насељу су претежно живели Немци, као већинско становништво, 
па Срби и Мађари, готово у истом броју. Али, знамо добро да су после 
почеле оптације и да је Мађарбоју напустило близу 300 српских душа. 
Кажу: 'Ко не поштује и ко се не везује за своје корене, тај нема будућност'. 
Очигледно, Мађарбоја има своју будућност, јер данас стојимо ту, на све-
чаности, где на данашњи дан предајемо један трг, који носи име нашег 
иконописца Илије Димитријевића. Наша српска православна црква у Ма-
ђарбоји изграђена је 1814. године, у тадашњој Угарској, а знамо добро да 
је тада био наговештај Другог српског устанка. У вези са финансијском 
моћи тадашњих Срба у Угарској, довољно је споменути тадашњу уметнич-
ку елиту, која је суделовала у изградњи и декорацији наших светиња, које 
и данас стоје и говоре о нама, Србима у Мађарској", рекао је Игор Рус.
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стране појединих мештана непреста-
но били нуђени ракијом и погачама, 
а на новом тргу села поведено је и 
заједничко коло домаћина и гостију.

Весела атмосфера, пренета је по-
том и у месни Дом културе, где је 
представљена српска гастрономија, 
а уприличена је и српска „плесачни-
ца”. За добро расположење гостију 
побринуо се Оркестар „Покладе“ из 
Мохача. 

Пригодна свечаност поводом име-
новања и освештања новог трга, коју 

је материјално подржала Самоуправа 
Срба у Мађарској, окончана је у ве-
черњим сатима. Мађарбоју тако, сада 
краси нови трг, посвећен Илији Дими-
тријевићу, а ускоро ће отпочети радо-
ви на обнови и адаптацији зграде 
бивше српске вероисповедне школе. 
Она ће, након завршетка извођачких 
послова, послужити као нови центар 
окупљања, не само Срба, већ и мешта-
на других националности и вероиспо-
вести.

П. М.

А нсамбл „Вујичић” из Сентандре-
је, који већ деценијама изводи 
јужнословенску народну музи-

ку, одржао је концерт у будимпештан-
ском „Варкерт базару”, у склопу сери-
је програма под називом „Будимпе-
шта која свира”. 

Пре 45 година, етномузиколог и 
композитор Тихомир Вујичић (1929-
1975), чије име носи ансамбл, изгубио 
је живот у авионској несрећи у бли-
зини Дамаска, где је путовао како би 

проширио своја етномузиколошка 
истраживања. Група даровитих музи-
чара из Сентандреје и околине, у то 
време врло младих, тада је, окупљена 
у оркестру са Вујичићевим именом, 
започела своју музичку каријеру, која 
је недавно крунисана добијањем пре-
стижне Кошутове награде.

Репертоар концерта Ансамбла „Ву-
јичић” овога пута је великим делом 
пратио збирку српске народне музи-
ке, мађарског композитора Белe Бар-

тока из 1912. године. Упркос невесе-
лим дешавањима на Балкану послед-
њих деценија, овај састав и даље не-
гује и с подједнаким жаром изводи 
не само српску, већ и музичку башти-
ну осталих јужнословенских народа, 
захваљујући којој је постао попула-
ран и цењен не само у Мађарској, 
него и широм света.

Тихомир Вујичић потиче из све-
штеничке породице. Отац Душан 
Вујичић (1903-1990) који је рођен у 
Сечују, у мађарском делу Барање, 
био је викарни прота Епархије бу-
димске и парох пештанске српске 
цркве Светог великомученика Геор-
гија. Мајка Невенка Будимлић рође-
на је у Сантову, а брат Стојан Д. Вуји-
чић (1933-2002) био је књижевник и 
преводилац.

Тихомир се 1948. године уписао на 
Академију музичке уметности 
„Франц Лист” у Будимпешти, али због 
политичких прилика и свог порекла, 
после годину дана је одстрањен са 
студија, које је нешто касније наста-
вио у класи Золтана Kодаља. 

Вујичића су највише привлачили 
савремени токови светске музике, али 
је исто тако проучавао и народну му-
зику. На његово стваралаштво најви-
ше су утицали Бела Барток, Игор 

Стравински, Албан Берг и Арнолд 
Шенберг.

Извесно време Вујичић је радио 
при Државном народном ансамблу, 
а потом био композитор Јегсинхаза у 
мађарској престоници. Виртуозно је 
свирао на великом броју инструме-
ната и често користио музичку паро-
дију. 

Бавио се и истраживачким радом, 
сакупљајући плодове музичке тради-
ције Срба, Буњеваца, Шокаца, Бошња-
ка и Хрвата у Мађарској. Био је врсни 
познавалац балканске музике која је 
знатно утицала на његово богато 
стваралаштво. Међутим, није се зау-
стављао само на овом географском 
простору, већ је проучавао и мелос 
Медитерана и Блиског истока.

Тихомир Вујичић је аутор петнае-
стак композиција које прожимају 
модерни стил и фолклор. Поред ових 
дела, написао је и музику за петнаест 
мађарских играних филмова. У њего-
вој заоставштини остала је незаврше-
на опера „Аргирус“.

Био је широко образован и гово-
рио неколико језика. Трагично је на-
страдао када се авион којим је путо-
вао, срушио изнад Дамаска, на Прео-
бражење 1975. године

Д. А.

Успомена на Тихомира  
живи и после 45 година

Концерт у будимском „Варкерт базару”

Четири и по деценије су прошле откад је етномузиколог  
и композитор Тихомир Вујичић (1929–1975) изгубио  
живот у авионској несрећи изнад Сирије. Музику  

коју је сакупљао, бележио и интерпретирао,  
већ дуги низ година изводи Ансамбл „Вујичић”,  
а тако је било и недавно, на концерту у Будиму.

Тихомир Вујичић Ансамбл „Вујичић”

Крунослав Кића Агатић са учесницама Хармоникашког кампа одржаног у Харкању

ПРИСУСТНИ ЈОШ ОД СРЕДЊЕГ ВЕКА
Срби су у Мађарбоји присутни још од средњег века, али је њихов број 

посебно нарастао после Велике сеобе. После Првог светског рата и по-
деле Барање на два дела - данас мађарски (северни, већи) и југословенски 
(јужни, мањи), Мађарбоја се нашла у сасвим другачијем, неповољнијем 
положају. Нова граница између Мађарске и Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, нашла се уз само насеље. У следећим годинама огромна ве-
ћина Срба иселила се у српске делове новоосноване државе. Срби у селу 
су данас малобројни, али и даље присутни. Стара српска црква је веро-
ватно грађена 1777. године, од када потичу и црквене матрикуле. Нови 
православни храм подигнут је 1814. године. Иконостас је осликао Илија 
Димитријевић између 1870-1873. године. 
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ДУХОВНОСТ Славске свечаности у нашим насељима

Н а празник Успења Пресвете 
Богородице, 28. августа, епи-
скоп будимски Лукијан служио 

је Свету архијерејску литургију, у ма-
настиру у Српском Ковину, на Чепел-
ском острву. Преосвештеном еписко-
пу Лукијану саслуживали су: ловран-
ски парох, протојереј Радован Савић, 
презвитер Роберт Сентирма, који је и 
парох Храма Светог Николаја у Си-
гетсентмиклошу (свештеник Цари-
градске патријаршије), затим јеромо-
нах Варнава Кнежевић, јеромонах 
Митрофан Гајић, архиђакон Инокен-
тије Лукин и ђакон Андраш Шољом.

Литургији су присуствовали и отац 
Продромос Катона, парох храма Све-
тих Константина и Јелене у Белојани-
су (свештеник Цариградске патријар-
шије), и свештеник Кирил Татарка из 
Мађарске православне цркве (Мо-
сковска патријаршија). Литургијском 
благољепију допринело је појање 
свештеника Будимског архијерејског 
намесништва и монахиње Катарине. 

О значају празника Успења Пресве-
те Богородице, којем су посвећени 
многи манастири и храмови широм 
православног света, беседио је про-
тојереј Радован Савић, који је између 
осталог рекао: 

„Данас се наша црква православна 
молитвено сећа и слави један пра-

зник из живота пресвете Богородице 
– њену земаљску, телесну смрт, или 
боље рећи, њено пресељење, или ус-
пење са земље на небо. Беше и она 
на земљи, као и ми, а сада је на небу, 
где сунце не залази, где ликују и поју 
анђели Божији и свеци. Покушајте да 
замислите шта је претрпела Пресве-
та за свога земаљскога живота. Гле-
дала је муке свога Сина вољенога 
како умире, али благословена при 
свој тој тузи не пожали се на Бога, 
нити прекори злотворе свога Сина, 
нити јој постаде мрзак живот пун 
трња. Питате, одакле јој сва та снага? 
Драги моји побожни хришћани, вера 
у Господа и молитва дали су јој снагу. 
Њено срце увек и у добру, и у злу, хва-
лило је име Господње. Угледајмо се и 
ми, драга браћо и сестре на Пресвету 
Богородицу. Пазимо на то што од нас 
Господ иште и тако чинимо, јер то је 
прилика да и ми кажемо: „Ево ме, 
слуге Твога, нека буде онако како си 
ти наредио.“ И, на крају своје беседе, 
протојереј Радован Савић је пожелео 
да се сви заједно молимо за спасење 
душа наших, у све дане живота наше-
га овде на земљи.“

Након беседе, владика је са све-
штеницима, ђаконима и верним на-
родом, благословио славске дарове 
и пререзао колач. Владика је овом 

приликом честитао празник верном 
народу и домаћинима сабрања, архи-
мандриту Андреју Пандуровићу, игу-
ману манастира, и ђакону Андрашу 
Шољому. У манастирској порти при-
ређен је културно-уметнички про-
грам у изведби КУД-а „Табан“, уз зву-
ке хармонике Крунослава Киће Ага-
тића. Програм је одржан у организа-
цији српских самоуправа у Ковину и 
Ловри.

После пригодног послужења и кра-
ћег дружења окупљених верника, 
прослава Велике Госпојине наставље-
на је у оближњем српском селу Ло-
ври. На вечерњој служби су служили: 
протојереј Радован Савић и јеромо-
нах Митрофан Гајић из манастира 
Грабовац. За певницом су били: про-
тојереји, Зоран Остојић и Павле Ка-
план, као и монахиње, Софија и Вар-
нара Чиришанин. 

После богослужења, верницима се 
обратио протојереј Павле Каплан 
преносећи поздраве и благослов вла-
дике Лукијана свим Ловранима, и 
честитајући велики хришћански, пра-
вославни, празник Успење Пресвете 
Богородице, у жељи да и потомци, 
као и преци, чувају своју цркву, као 
њиву Господњу заједно са својим све-
штенством.

Историја манастира Ковин, за ра-

злику од самог Српског Ковина, ста-
рија је од два века. Угарска краљица 
Јелена (кћи српског жупана Уроша), 
удата за угарског краља Белу II Сле-
пог, владала је због његове физичке 
немоћи. Верује се да је она населила 
прве Србе на Чепелску аду и подигла 
манастир у Српском Ковину.

Манастир Успења Пресвете Бого-
родице је заиста по много чему је-
динствен, не само на овим простори-
ма, већ и у целокупном српском ма-
настирском неимарству. Јединствен 
је по својој готској архитектури, по 
својим фрескама, које су се складно 
уклопиле у ентеријер испресецан 
готским луковима и по своме преле-
пом барокном звонику који је поста-
вљен на необичном месту. 

Некадашње масовно присуство 
Срба на овим просторима и дубоки 
трагови које су за собом оставили, 
разлози су што су Kовин у Србији и 
Српски Kовин у Мађарској већ два-
десетак година градови побратими. 
Сада у Српском Ковину живи неко-
лико мешовитих српско-мађарских 
породица и има православних Мађа-
ра, који посећују повремено мана-
стирску цркву. 

У манастирској порти смо разгова-
рали са двема Чипљанкама: Ружицом 
(Петровић) Драгојловић и Вером (Бо-

Велика Госпојина - празник мајки и деце 
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бонков) Радован. Оне су поделиле 
своје успомене на прошлост, када су 
као девојчице (обе су рођене 1946. 
године), долазиле са својим породи-
цама у Српски Ковин, на манастирску 
славу - Велику Госпојину.

 Ружица Драгојловић: „Здраво лепе 
успомене имам на овај дан, када смо 
из Чипа, најпре коњским колима, до-
лазили на манастирску Славу. Пола 
Чипа би дошло. Деда ми је био из 
породице Суботин и био је члан цр-
квеног козисторија. Од детињства, уз 
моје сам научила и црквенословен-
ске молитве и појање. На литургијама 
је цела црква певала. Било је свечано 
и некако топло и душевно. Коло се 
играло у манастирској и ловранској 
порти. Ми Чипљани, Батлије, па и из 
других места српских у Мађарској, 
имали смо родбинских и пријатељ-
ских веза са Ловранима, где је славље 
трајало и по три дана. Богате трпезе 
су се спремале и код нас, јер и ми смо 
имали госте. Девојке и момци су се 
упознавали и склапали везе, или су 
их већ раније договарали наши роди-
тељи. Све су то успомене на давне 
лепе дане, које овде у манастиру Ко-
вин оживе. То су оне вредности које 
су повезивале генерације наших пре-
дака на овим просторима и које су 
имале посебност међу другим наро-
дима."

Вера Радован:  „Ми нисмо као деца 
на веронауци научили Оченаш и дру-
ге молитве, него од малих ногу, од 
мајке (баке), или маме. Наша црква је 
за све нас Србе била центар живота. 
Чак, ако је и био мешовит брак, увек 
је венчање и крштење детета било у 
православној цркви. Увек смо радо 

долазили у манастир Ковин и многи 
од нас су се управо овде крстили или 
венчали. Лепи обичаји и бучуре, све 
је то оставило дубоког трага у свима 
нама. Ми још увек 'само по старим 
знамо' да пратимо богослужење, на 
црквенословенском. Ја сам волела, и 
дан данас волим, да идем у цркву и 
да видим наш свет на окупу, као да-
нас на велики православни празник."

У Новом Сентивану сваке године, 
на сам дан црквеног празника Успе-
нија Пресвете Богородице, просла-
вља се храмовна слава. Тако је било 
и овом приликом. На опште изнена-
ђење, иако је 28. август падао у рад-
ни дан, готово четрдесетак верника 
се окупило у месном српском пра-
вославном храму, како би достојно 
прославили Велику Госпојину и по-
клонили се Богомајци. Домаћинима 
су се придружили и Срби из Сирига, 
Сегедина, Деске, Батање, Калаза, Бу-
димпеште. Светиња је одјекивала од 
молитвених речи парохијана и па-
рохијанки.

Свету литургију су служили: про-
тојереј-ставрофор Илија Галић, па-
рох батањски, архијерејски наме-
сник сегедински, протонамесник 
Далибор Миленковић, парох сеге-
дински и протонамесник Светомир 
Миличић, парох дешчански, адми-
нистратор новосентиванске паро-
хије.

У склопу богослужења, свечану 
проповед одржао је протојереј-ста-
врофор Илија Галић, који је говорио 
о животу Пресвете Богородице,  до-
гађају Њеног уснућа, упитавши се 
зашто се слави и велича Богомајка.

„На првом месту, Божијој мајци 

приличи слава и величаније због ње-
них богоподобних врлина. Нема сум-
ње да је Богомајка најдивнији украс, 
највећа част и слава целога човечан-
ског рода, јер је њоме људска приро-
да узвишена на највећи ступањ мо-
ралног савршенства. Она је сва добра, 
као што је Свети Дух казао, и у њој 
нема порока почем је њу очистила 
благодат Божија. Основ свију врлина 
јесте побожност и топла вера према 
Богу, а Пресвета Дева Марија потпу-
но је била украшена овим двема вр-
линама,“ истакао је, поред осталог, 
отац Галић 

На крају своје беседе је свима по-
желео срећну храмовну славу, а по-
том је обављен и опход цркве у лити-
ји. Након преподневног великогоспо-
јинског богослужења сви гости били 
су угошћени славским ручком од 
стране домаћина, Сентиванаца.  

Великогоспојинско славље наста-
вљено је поподне вечерњем, које су 
служили протонамесник Далибор 
Миленковић, парох сегедински, и 
протонамесник Светомир Миличић, 
администратор новосентиванске па-
рохије. Пре него што је обављен неи-
зоставни чин резања славског колача 
и благосиљања кољива, протонаме-
сник Миленковић је одмах иза врата, 
у женском делу цркве, освештао спо-
мен-плочу са именима свих оних 
свештенослужитеља, који су у Новом 
Сентивану служили и месну паству 
предводили од 1792. године, па све до 
данас. На спомен-обележју се налази 
31 име, а међу њима и име протојере-
ја-ставрофора Михаила Крунића, 
који је педесет пет година био на 
челу духовне пастве у Новом Сенти-

вану и предводио верни народ, деле-
ћи са њим и добро и зло. Није случај-
но што су се новосентивански Срби 
посебно присетили свог вољеног 
проте. На спомен-плочи је наведено 
да је она откривена и освештана Лета 
Господњег 2020, у години када се на-
вршило 100 година од рођења и 15 
година од упокојења оданог Христо-
вог војника, који је некада смело ста-
јао на бранику вере и остао до краја 
живота верни слуга Божји. 

Спомен-плоча је урађена и поста-
вљена захваљујући новчаним прило-
зима и донацијама, пре свега месних 
парохијана.  

У оквиру славског вечерња упри-
личено је и резања славског колача 
и благосиљање кољива. Кумовао је 
Алекса Шандор Путник са својом 
породицом, који је славску ружу и 
кумство за следећу годину предао 
свом сину Дејану Путнику.

 „Иако, нажалост, нисам научио 
српски, одувек сам себе сматрао Ср-
бином, одрастао и живео у овој зајед-
ници и за ову заједницу. И мени је 
раније мој отац предао кумство, па 
ме је то навело да ове године слично 
учиним. Кумство је посебна част и 
драго ми је што сам га свом сину пре-
дао“, рекао нам је кум славе Алекса 
Шандор Путник, који је својим дру-
штвеним радом умногоме допринео 
постављању спомен-плоче у  ново-
сентиванском храму, а често, као мо-
лер, добровољно ради у светињи у 
парохијском дому. 

По окончању свечаног чина резања 
славског колача и преливања кољива, 
присутнима се обратио протонаме-
сник Далибор Миленковић, парох 

Нови Сентиван Нови Сентиван
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сегедински, који је, истакавши значај 
празника Успења Пресвете Богоро-
дице, између осталог, рекао:

„Пресвета Богородица је највеће 
и најсветије биће на земљи. И ваши 
преци, знајући за ту величину, знајући 
да је она једина која стоји између нас 
и Бога и свакодневно моли се за нас, 
за наше здравље, за наше добро, узе-
ли су је за заштитницу овога светога 
храма, узели су је за заштитницу ово-
га места, за заштитницу породица и 
свих оних благочестивих хришћана, 
који долазе овамо у свети храм да се 
помоле Господу Богу. Мени је драго 
да и после толико година, узносимо 
молитву и Господу и Пресветој Бого-
родици.“

Након оца Миленковића, у улози 
домаћина, пригодну беседу одржао 
је и протонамесник Светомир Мили-
чић, администратор новосентиванске 
парохије, који се захвалио својој бра-
ћи у Христу што су му се придружили 
у празничној служби, кумовима славе, 
који су били и приложници, Николи 
Станојеву из Деске, који је својим ра-
дом допринео постављању спомен-
-плоче, као и Милету Веселинову и 
његовој супризи Илдики на новом 
тепиху, који је постављен у цркви. По-
себну захвалност упутио је месним 
српским православним верницима, 
који су својим прилозима и донаци-
јама допринели постављању спомен-
-плоче, на којој су наведени сви све-

штенослужитељи који су 
месну духовну паству 
предводили од 1792. годи-
не, па све до данашњих 
дана.   

По завршетку вечерња, 
у порти месног српског 
православног храма усле-
дио је пригодни фолклор-
ни програм, у којем су 
чланови подмлатка Кул-
турно-уметничког дру-
штва „Банат“ из Деске из-
вели сплет српских игара. 
Весеље је настављено и 
након наступа младих 
фолклораша. У порти све-
тиње, захваљујући Тамбу-
рашком оркестру „Банат“ 
из Деске, запевало се и 
заиграло. Коло се касније, 
у вечерњим сатима, пове-
ло и у оближњем рестора-
ну, где је одржан славски 
бал, који је трајао до сит-
них сати. Празновање су 
суфинансирале Самоу-
права Срба у Мађарској и 
Српска народносна само-
управа у Новом Сентива-
ну.

Срби у Мохачу су се на сам дан 
црквеног празника, 28. августа, по-
клонили  Успенију Пресвете Богоро-
дице. Њој је посвећена је велелепна 
капела, која се налази на узвишеном 
месту мохачких винограда и која се 
сматра својеврсним поклоничким 
местом барањских Срба. У њу су не-
када долазили и Срби и Шокци, који 
су веровали да ту извире чудотвор-
на вода. Пошто су сматрали важним, 
српски православни верници су над 
извором 1902. године подигли капе-
лу.

Срби из Мохача и данас долазе 
овамо да се помоле и поклоне Пре-
светој Богородици, а тако су учини-
ли и овога пута. Након преподневне 
свете литургије, служене у месној 
српској православној цркви, прото-
намесник Јован Бибић, парох санто-
вачки, администратор мохачке па-
рохије, који је том приликом обавио 
и освећење грожђа, поподне је слу-
жио вечерње на Водици. Код капеле, 
посвећене Успењу Пресвете Богоро-
дице, окупило се близу тридесетак 
верника. Пригодну беседу,  након 
вечерњег богослужења, одржао је 
духовни пастир Мохачана, који је 
истакао лик и дело Пресвете Бого-
мајке и указао на важност чувања 
славских обичаја.

Наставак великогоспојинске сла-
ве у Мохачу је уследио у млину Св. 
Николе, чији је власник Норберт Бу-

гарски. Ту су верници ћаскали, дру-
жили се и евоцирали успомене, а 
њихов домаћин их је послужио уку-
сним лепињама, соковима и другим 
послужењем. 

Атмосфера је била пријатна, па је 
дружење потрајало до касних сати.    

У Сантову, месни српски право-

славни верници су, такође, на сам 
дан празника, 28. августа, дошли на 
Водицу и обележили Успеније Пре-
свете Богородице.

Вечерње код крста, у присуству 
двадесетак месних верника, служио 
је протонамесник Јован Бибић, па-
рох сантовачки, који је том прили-
ком одржао и кратку свечану про-
повед. Он је указао на важност 
окупљања сантовачких Срба на 
Водици. Овим окупљањем се пружа 
прилика за очување традиције. „Све 

док год и један Србин буде, чуваће 
се славска традиција и одјекиваће 
молитва Пресветој Богомајци.“ – 
гласила је порука.

Након вечерња, мештани, предво-
ђени својим духовним пастиром, 
дружили су се и евоцирали успоме-
не, везане за ранија времена када су 

Сантовчани у великом броју одлази-
ли на Водицу. Уједно, разговор су 
повели и о храмовној слави, Малој 
Госпојини, која ће се ове године ор-
ганизовати 19. септембра. Том при-
ликом, према наговештајима,  слу-
жиће се Света архијерејска литур-
гија и приредити Дан српске култу-
ре, који ће бити посвећен 120. годи-
шњици постојања месног српског 
православног храма. 

Славица Зељковић,  
Предраг Мандић

Мохач

Виљан

Виљан

Виљан Виљан
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Психолози кажу да обавезно ношење маски и физичка дистанца од вршњака, за децу може бити стресно  
и трауматично. Важну улогу у прихватању и привикавању малишана на нова правила  

понашања у школи имаће родитељи и учитељи.

САВЕТНИКШколарци у фази прилагођавања 

Кроз игру се лакше усвајају правила наметнута короном

Српски парох пође кући. Прође крај необично тихе и мирне Фонтањикине мијане. На углу Милошевог 
сокака и Скупишћа, тог утабаног простора надомак Сеоске општине, где се некад о празницима играло 

коло, заустави га човек, висок и прав као тополе крај друма који води у Буџак.

ФЕЉТОНСтрадалнички животни пут Милоша Апића (34)

Проносе се тиха, али злослутна упозорења

Д а би ученици, пре свега прваци, 
за које је полазак у школу вели-
ки догађај, али и ђаци старијих 

разреда схватили да морају да носе 
маске, томе треба приступити кроз 
игру и одређене ритуале и маску им 
приближити као занимљивост, каже 
психолог и дечији психотерапеут 
Снежана Анђелић.

„Маска нека буде занимљива, а не 
класична медицинска, али и та уз 
фломастере, боје, шљокице може да 
постане атракција, а не терет за децу, 
а и да се родитељи не излажу тро-
шку”, каже Анђелић за Танјуг.

Напомиње да је пресудан став ро-
дитеља и да ће, ако они имају отпор 
према ношењу маске, и деца имати 
отпор према тој обавези, док је оба-
веза учитеља да на првом часу ноше-
ње маски приближе деци на једно-
ставан, занимљив и забаван начин 
кроз причу и игру.

„Ако то буде уз претње – 'стављај 
ту маску, немој да скидаш', деца ће то 
доживети као катастрофу. Будимо 
благи, ако дете и скине маску, треба 
му на једноставaн начин објаснити 
зашто је важно да је носи, а не застра-
шивањем вирусом, јер онда је дете 

напето, узнемирено, плачљиво, пружа 
отпор...”, наглашава Анђелић.

Напомиње да ће бити потребно 
време да деца прихвате да ће бити 
одвојени у групама и да треба да из-
бегавају близак контакт са вршњаци-
ма јер, како каже, то за њих није при-
родно стање.

Учитељима и наставницима саве-
тује да неколико часова посвете тој 
теми, да разговарају са децом и обја-
сне им зашто је сада важно да буду 
одвојени и кроз игру им дочарају шта 
значи дистанца, безбедна зона...

„Рецимо, да их ставе у две групе и 
смисле игру „вируси нападају”, доча-
рају им како да се склоне, шта значи 
ако смо преблизу једни другима... 
Биће потребно време, деца то неће 
аутоматски прихватити, али ниједног 
тренутка не треба да буду изложени 
претњи, стресу, страху, јер ће у том 
случају постати несигурни и неће 
бити спремни за сарадњу и учење”, 
напомиње Анђелић.

Подсећа да је за децу прекид шко-
ле био велика промена и да су до 
марта имала свој ритам у којем су, 
објашњава саговорница Танјуга, осе-
ћали сигурност.

„Не можемо очекивати да све иде 
природно и лагодно као да се ништа 
није десило. Месецима смо причали 
о опасности контакта, а сад их враћа-
мо као да се ништа није десило. Па 
десило се и сада морамо да помог-
немо деци да се поново осећају си-
гурно, да им се указује да перу руке 
и носе маске, јер 
је то њихова си-
гурност”, каже 
Анђелић.

Родитељи тре-
ба да разговарају 
са децом о њихо-
вим страховима и 
свему што су до-
живели у послед-
њих пола године, 
а задатак учитеља, 
педагога и психо-
лога је да та иста 
питања покрену 
кроз школске ра-
дионице.

Анђелић указу-
је да се треба по-
светити и адоле-
сцентима који 
према новим пра-

вилима понашања у школи могу да 
искажу бунт, али и да направе „добру 
фору”. Њима су, како примећује, маске 
постале атракција, а треба им пружи-
ти прилику да од маске направе део 
свог имиџа или модни детаљ уз нагла-
шавање зашто је важно да их носе.

Д. А.

Т рговац Мајер Фридман настави 
своју причу... 

Затим обичан Јеврејин знати-
жељно упита рабина: „О, рабину, зар 
Бог не зна где је Адам?” Рабин мало 
размисли, па мирним гласом му одго-
вори: „Бог зна где је Адам, али Адам не 
зна где се налази Адам!” 

Тако и ми обични смртници често се 
заборавимо. Понекад и не знамо где се 
налазимо. А, требало би да се запитамо: 
Где смо?! У којем то времену живимо? 
С ким смо окружени? Са којим то љу-
дима заједно живимо? Размислите о 
томе, господине. Да не буде доцкан!

Милош Апић му се дубоко загледа 
у очи, па му одговори старозаветним 
цитатом из Књиге проповедникове: 
„Оно што се сад дешава, већ је и било, 
и што ће бити већ је и раније било, и 
истинити Бог тражи добробит онога 
који је прогоњен.” 

Српски парох пође кући. Прође крај 
необично тихе и мирне Фонтањикине 
мијане. На углу Милошевог сокака и 
Скупишћа, тог утабаног простора на-
домак Сеоске општине, где се некад о 
празницима играло коло, заустави га 
човек, висок и прав као тополе крај 
друма који води у Буџак.

– Добар дан, господине! – јави се са 
осмехом на лицу Веселин Бушић.

– Добар дан, баћ' Весељко! – отпо-
здрави Милош.

– Господине, и мене су тамо крстили 
– показа на српску цркву Веселин.

– Знам – насмеши се парох.
– Ал' сам због моје Манде приш'о у 

католичку виру.
– Да, и за то сам чуо.
– Знате, нисам 'тио проћ к'о Родољуб 

и Аница. Они су се убили због забрани-
те љубави. Родољуб је био Србин, а 
Аница Шокица, па јим родитељи нису 
пушћали да се узму. Онда су се здого-
ворили да ће набавит леволвер, па ће 
се убит. Једне недиље у мијане код бир-
таша Ђуке Грошића била је игранка, па 
је Родољуб са својим леволверем пук'о 
у Аницу, па је побиг'о. Онда се код сво-
је куће испод ор'а и он са истим левол-
верем убио. У селу се данас пива нико-
лико писама о Родољубу и Анице.  

– Да, чуо сам за ту трагичну причу 
– уздахну Милош Апић. 

– Него, господине, да вас ја питам 
штагод... Ч'о сам да су вас џандари од 

штреке, па све до Севоске куће пра-
тили. Вољио би' знат је л' то истина? – 
знатижељно ће Бушић.

– Јесте, истина је баћ' Весељко.
– Нису вас, вала, дирали?
– Нису! Само сам радио-апарат мо-

рао да им предам.

Бушић изненада умукну. Милош 
примети да Веселина нешто посеб-
но тишти. 

– Реците, баћ' Весељко – предухи-
три га јереј.

– Господине, морам вам рећ да 
ми се никако не допада како у по-
слидње вриме наш плебанош Ве-
реш продичи у цркве. Он о тим ди-
вани како би сантовачке Србе три-

бало вратит у католичку виру. Ал' 
још је и то каз'о да би вас, к'о „враж-
јег попа”, трибало протират из Сан-
това. Јер, каже, да вас нема туде, и 
Срби би се, вала, лагје одрекли свог 
православља. Па је још и то рек'о, да 
оне Србе, који се неће вратит и ка-
толичку виру, трибало би је све оти-
рат у Југославију! (…)

Драгомир Дујмов
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„Због опадајућих демографских показатеља у Батањи и околини, Српска школа треба да потражи нове 
ученике у другим срединама. Близина границе пружа могућност за отварање према Србима у Румунији, јер 
тамо нема забавишта, нити школског образовања на српском језику. На овом задатку би требало озбиљно 

радити у будућности. Ако би постојао ђачки дом, могли бисмо промовисати и нашу установу  
у суседним насељима”, каже за наш лист Никола Ђенеш Екбауер.

Никола Ђенеш Екбауер, директор Српске школе у Батањи  ШКОЛСТВО

Број ученика охрабрује, упркос демографској стагнацији 

П очетак 2020/2021 школске годи-
не био је повод за разговор са 
Николом Ђенешом Екбауером, 

директором Двојезичне српске 
основне школе у Батањи. После пето-
годишњег периода проведеног на 
челу школе, мандат му је недавно 
продужен на још годину дана. 

Пре пет година сте стали на чело 
српске васпитно-образовне ин-
ституције у Батањи. Да ли је те-
шко руководити њоме?
– Готово петнаест година учеству-

јем у вођењу институције, од септем-
бра 2005. сам помагао у управљању 
школом као заменик директора, а од 
2015. године и као руководилац, на-
стојим да очувам традицију. Руковод-
ство институције има велику одго-
ворност, треба да сачува, негује и 
преноси српске националне вредно-
сти. Задатак васпитања и образовања 
није лак, прави резултати се могу 
постићи само тесном сарадњом ро-
дитеља, деце и наставника. 

Да ли сте успели да повећате број 
ученика у школи и забавишту?
– Број ученика у овој установи је 

показао раст, а затим и стагнирајући 
тренд у последњих десет година. Број 
деце у вртићу је био променљив, у 
основи увек око 30 малишана. Почев-
ши од 2016. године, успели смо да 
трајно повећамо број уписане деце у 
забавиште, захваљујући једној нови-
ни. Организовали смо активне ради-
онице у забавишту за децу узраста од 
1. до 3. године. Као резултат, наша 
институција је постајала све популар-
нија у насељу. Наш циљ је да задржи-
мо број од 50 уписаних малишана, а 
толико је и дозвољено. То је врло ва-
жно због уписа у школу, јер наша 
деца из забавишта бирају нашу шко-
лу, готово без изузетка.

У Батањи постоје три основне шко-
ле и три забавишта, што је необично 
за једно насеље од 6.000 људи. Ство-
рена је озбиљна конкуренција међу 
институцијама, јер је број новорође-
них око 35-45 годишње. Та чињеница 
нас наводи на континуирано спрово-
ђење образовног рада на високом 
нивоу, јер то је једини начин да по-
стоји могућност да институција успе-
шно делује. 

Српска историја је увек играла зна-
чајну улогу у обликовању имиџа гра-
да. Важна прекретница у животу 
Срба у Батањи јесте развој који је 
започет у последњих неколико годи-
на; он може да нам осигура опстанак. 
Поново имамо уочљив углед у граду, 
становништво нас примећује, они 
виде да имамо визију коју смо у ста-
њу изнети. Надамо се да ћемо повра-
тити поверење становништва и да ће 
свака породица, која има српске ко-
рене, уписати своје дете у нашу уста-
нову. Град Батања има две модерне, 
добро опремљене школе, мађарску и 
румунску школу. Само нашој инсти-
туцији била је потребна обнова. Пра-
вовремена политичка воља, заједнич-
ка сарадња, позитивне одлуке и успе-
шна примена стигли су на време. 

Уз помоћ власника школе, Самоу-
праве Срба у Мађарској, 2016. године 
започела је велика инвестиција у жи-
воту институције, успех на конкурсу 
вредном 112,82 милиона форинти. 
Циљ инвестиције је проширење заба-
вишта, у оквиру којег је саграђена 
фискултурна соба, соба за занимање, 
индивидуална развојна соба, умива-
оници, тоалети, порта, ходник, хол за 

пресвлачење и тераса. Повећање бро-
ја забавиштанаца захтевало је шире-
ње, тако да ћемо имати модерно 
пространо забавиште, које ће додат-
но повећати нашу популарност у на-
сељу. Радови су започели у јесен 2019. 
године, а надамо се да ћемо у сеп-
тембру 2020.године преузети нови 
део зграде. Одлучност власника до-
казује и чињеница да су у близини 
институције купљене некретнине у 
сврху изградње спортске сале, у којој 
би се одвијали часови физичког ва-
спитања, спортска занимања и мани-
фестације за ученике основне школе.

Шта је обележило петогодишњи 
мандат који је иза Вас? Да ли сте 
увели неке новине и чиме је уста-
нова постала богатија?
– Већина задатака, по плану рада 

који је утврђиван на почетку сваке 
школске године, остварена је током 
ових година. Наравно да су се у току 
рада појавили и нови задаци, које 
смо, такође, успели да решимо у току 
процеса рада. Сматрам да је просла-
ва 225. годишњице образовања Срба 
у Батањи, 2018. године, један од нај-
значајнијих резултата мог претходног 
именовања за шефа институције. 
Наша школа је добила своју химну, 
видеоклип, лого школе и школске ма-
јице. Ове ствари смо успели да ура-
димо захваљујући новчаним сред-
ствима добијеним путем конкурса. 

Један од видљивих резултата је 
улепшавање дворишног окружења 
нашег забавишта и школе; замењена 
је стара ограда и сада је ту атрактив-
на, шарена, алуминијумска ограда 
прилагођена деци. Купили смо нове 
играчке за двориште, уз помоћ Фон-
дације батањске српске школе и за-
бавишта. Саграђена је велика летња 
тераса у школском дворишту, која 
може да послужи као место за изво-
ђење занимања. 

Успели смо да заменимо застарели 
намештај у забавишту и школи. Заба-
виште је добило нове ормариће, пла-
стичне кревете, на горњем спрату 
смо променили покретна врата, која 
повезују учионице звучно изолира-
ним преградним вратима (ово је било 
неопходно, у учионицама је унакрсни 

разговор ометао наставу). На спрату, 
у холу смо направили кутак за чита-
ње, где ученици могу да погледају и 
читају популарне дечје књиге на срп-
ском и мађарском језику, у случају 
лошег времена, или током паузе. 

Купили смо књиге у Србији, које 
задовољавају потребе и интересова-
ња данашње деце; набавили смо 
играчке за развој у забавишту, где смо 

РАДОВИ НА НОВОЈ ЗГРАДИ ПРИ КРАЈУ
У тренутку уласка овог броја СНН-а у штампу, у српским школама у Ма-

ђарској у току је први радни дан у новој школској години, о чијем почетку 
ћемо више детаља објавити у следећем броју нашег листа. На питање да ли 
је у Батањи све спремно за успешан рад у новој школској години, Никола 
Ђенеш Екбауер каже:

„Наставници су се добро припремили, одржали смо важне седнице, уџбе-
ници су пристигли и учионице су спремне. Радови на новој згради су при 
крају и надамо се да ћемо врло брзо моћи да се уселимо у нове просторије. 
Забавиште је крајем августа почело са радом и они једва чекају да се пусти 
на коришћење нови део зграде. Пратимо епидемолошку ситуацију и у складу 
са њом ће се одвијати васпитно-образовни процес.“

ПЛАНОВИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
„Сматрам да је важно да се развојни план институције заснива на посто-

јећим вредностима и добро функционирајућем систему традиција, које већ 
живе у институцији. Имамо осам учионица, али немамо посебну учионицу за 
информатику и друге специјализоване учионице, језичку лабораторију. Из-
градња спортске сале одговарајуће величине за основну школу би свакако 
побољшало наш рад. У дворишту велико уређено подручје обезбеђује деци 
слободно кретање. Реконструкција игралишта је започета. У блиској будућ-
ности треба обратити велику пажњу на набавку и обнову додатних дрвених 
играчака и љуљашки. Спортско двориште је делимично завршено. Припре-
мљени су и бетонирани спортски терени. Терени су ограђени уздигнутом 
оградом, како би се деца могла несметано играти лоптом. Наш циљ је да 
спортском дворишту пружимо модеран изглед, да га пресвучемо пластичном 
облогом“, истиче наш саговорник.
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ИНФОМЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА
И САТИРЕ „САТИРА ФЕСТ 2020”

Управни одбор Београдског афористичарског круга расписује 
Kонкурс за учешће и доделу награда на 18. Међународном 
фестивалу хумора и сатире „Сатира фест 2020”, који ће бити 
одржан у Београду, до краја ове године.

1. Аутори из Србије и иностранства могу слати своје радове, 
потписане именом и презименом (уз навођење података за 
контакт, обавезно адреса електронске поште и број телефона), 
до 15. септембра 2020, на адресу електронске поште: satirafest@
gmail.com.
На конкурс се шаљу:
– сатирични афоризми (до 30 афоризама)
– сатиричне приче (до три приче)
– сатиричне песме (до три песме)
Разматраће се искључиво објављени и необјављени сатирични 
радови настали после прошлогодишњег „Сатира феста“, 
одржаног 22. октобра 2019. године.
Један аутор може да учествује у све три категорије.
Радови се шаљу у у атачменту мејла и потребно је да буду 
именовани по категоријама: афоризми, песме или приче. 
Аутори који шаљу до три песме или приче потребно је да 
радове из исте категорије сместе у један wорд документ 
(песме са песмама, приче са причама).
Приче и песме треба да буду до једне странице формата А4, 
с уобичајеним проредом и величином фонта 12.
Уметнички савет манифестације и селектор Фестивала 

изабраће радове, прогласити победнике и одредити учеснике 
на књижевној вечери „Сатира феста“.
Аутору најбољег афоризма, изговореног на манифестацији, 
припашће традиционална награда „Вук Глигоријевић“.
За најбољу песму додељује се признање „Растко Закић“, а 
награду ће понети и аутор најбоље сатиричне приче.
Награде се састоје од плакете и новчаног износа.
Селектор „Сатира феста 2020“ је сатиричар Митар Ђерић 
Лаки.

2. Позивају се појединци, редакције, издавачке куће и 
институције да до 25. септембра 2020. године на адресу 
електронске поште: satirafest@gmail.com предложе ауторе и 
образложе предлоге за награду „Сатира феста“ за укупан 
допринос сатири.

3. Заслужним ауторима и преводиоцима из иностранства биће 
додељено признање „Златни круг“, за афирмацију сатире у 
свету.

4. По пети пут биће додељена награда за “Сатиричну 
храброст”.

5. По трећи пут на “Сатира фесту” биће уручено признање 
“Никола Оташ”, за укупан допринос сатиричној карикатури, 
које додељују Удружење карикатуриста Србије и Београдски 
афористичарски круг.

Додатне информације могу да се добију обраћањем на 
адресу: satirafest@gmail.com

10. септембар 2020. године (четвртак) у 18 ч.

покренули активне радионице уз по-
моћ васпитачица и дадиља. Помоћу 
ових радионица постигли смо велику 
популарност у месту и оне су увелико 
допринеле повећању броја деце у 
забавишту. Кроз 4-5 занимања током 
пролећа, родитељи и њихова деца 
узраста од 1-3 године могли су да упо-
знају наше предшколско окружење. 

У оквиру конкурса, купљене су ба-
натске дечје народне ношње, поста-
вљена је и приказана кореографија 
састављена од игара које су се нека-
да играле у Батањи и околини. Наши 
ученици су је савладали у оквиру 
мини фолклорног кампа. Током 2019. 
године први пут смо успели да орга-
низујемо Мини српски драмски камп, 

са предавачима из Србије. 
Климатизовали смо просто-
рије окренуте према истоку. 

Уз помоћ власника, 2018. 
године, наша установа је до-
била школски аутобус за 18 
особа, који можемо користи-
ти за излете, наступе, часове 
пливања, који се последњих 
година континуирано орга-
низују (наше ученике водимо 
у Тоткомлош), као и вредан 
електрични клавир за часове 
певања, школске догађаје и 
хорске пробе. Четири осма-
ка 2016. године су положила 
језички испит средњег степе-
на „Ц“, из српског језика. Ове 
године је још једна ученица 
осмог разреда постигла та-
кав успех. Наши ученици већ 
годинама успешно учествују 
на школском такмичењу из 
српског језика и народописа. 

Институција се придружи-
ла серији такмичења у фуд-

балу, где су наши ученици постигли 
вредне резултате у две старосне гру-
пе, а ми смо сваке године добијали 
спортску опрему у вредности од ско-
ро 200 000 форинти. Програм „Фуд-
бал у забавишту“ почео је 2019. годи-
не, уз подршку Фудбалске академије 
„Грошич“, што је веома популарно 
међу нашим предшколцима. 

Велики нагласак смо ставили на 
стручно усавршавање наших педаго-
га, узимајући у обзир обавезно сти-
цање 120 кредитних поена на сваких 
7 година; углавном смо организовали 
усавршавање на српском језику и 
усавршавање за коришћење инфор-
матичких алата у образовним проце-
сима. Методе учења НТЦ (Никола 

Тесла центар), калиграфију, методо-
логију драмске педагогије, старе за-
нате, методологију певања, српски 
народопис - Покладне традиције и 
иконопис, одржали су предавачи из 
Србије. Успели смо да успоставимо 
професионалну сарадњу са Удруже-
њем војвођанских учитеља (УВУ), Му-
зичким студиом „Чаролија“ и Змаје-
вим дечјим играма из Новог Сада, 
једним од наших редовних посетила-
ца, који су у нашу установу донели 
фестивалске програме за децу. Са-
радњу смо успоставили и са студен-
тима и професорима са Учитељског 
факултета у Јагодини. 

Поред тога, сарађујемо и са Дечи-
јом кућом у Батањи, музејем Пал Ц. 
Молнар и локалним историјским 
Удружењем „Мано Фодор“. Покре-
нули смо нове програме: у забави-
шту манифестацију под називом 
„Сунчана јесен живота“ (Дан стари-
јих особа), обележавамо прославу 
Српске државности, а од 2016. смо 

оживели традицију паљења бадњака 
у српској црквеној порти, заједнич-
ком вољом. Постали смо главни ор-
ганизатори Батањског српског фол-
клорног кампа. Ово је камп који 
окупља највећи број српске деце у 
Мађарској. 

Од септембра 2019. године покре-
нута је Школица српског језика за 
родитеље и запослене у школи, који 
не говоре српски језик, како би сво-
јим знањем дали допринос очувању 
српског језика у Батањи. Наравно, 
свега овога не би било да иза мене 
не постоји јак тим, чији се чланови 
међусобно допуњују и јачају својим 
индивидуалним способностима. 

Рођење нашег детета 2017. године 
није променило само мој приватни 
живот, него је утицало и на моју ка-
ријеру. Дргим очима сам почео да 
сагледавам управљање школом, не 
само очима директора, него и очима 
родитеља.

Д. Б.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СРПСКОГ
КУЛТУРНОГ И МЕДИЈСКОГ ДРУШТВА

Среда, 16. септембар 2020. у 18.00 ч.
Колектив Српског културног и медијског друштва у Будимпешти организује 

свечано отварање ове установе, у будимпештанској Улици Нађмезе 49.  
 

Због ограничења у погледу броја присутних, које је део мера за заштиту од вируса 
корона, упућен је ограничен број позивница, док ће шира јавност свечаност моћи 

да прати на интеренту, путем директног преноса на Фејсбуку.
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У заједничкој организацији калашког КУД-а „Рузмарин“ и дешчанског „Баната“, у Морахалому  
је по трећи пут одржан Српски дечји фолклорни камп, који је окупио четрдесетак  

младих играча фолклора ова два ансамбла. 

III Српски дечји фолклорни табор у Морахалому

Усаршавање подмлатка кроз дружење и забаву 

О длука да се у бањском гра-
дићу надомак Сегедина одр-
жи традиционално фол-

клорно усавршавање играча под-
млатка калашког и дешчанског дру-
штва, пала је у последњем тренутку. 
Наиме, дуго времена Харкањ је био 
место одржавања заједничког табо-
ра, међутим, пошто је пандемија ко-
рона вируса пуно тога променила, 
чинило се да камп неће бити одржан.

Сасвим неочекивано, стигла је вест 
о одлуци Владе Мађарске, која је за-
хваљујући побољшању епидемиоло-
шке ситуације, ипак дала зелено све-
тло за одржавање разних кампова. 
Захваљујући тој одлуци, уметнички 
руководиоци омладинаца поменутих 
ансамбала, Зорица Косновски и Пе-
рица Дунаи, одмах су почели са ор-
ганизацијом кампа. Решење су нашли 
у Морахалому, у Српском културном 
центру „Коло“, чији је директор 

Иштван Шереш Пипу 
одмах изашао у сусрет 
молбама и жељама 
играча. 

Ова културна уста-
нова обезбедила је 
простор за вежбање и 
едукацију, а руководи-
лац ове институције 
помогао је и у прона-
лажењу идеалног сме-
штаја. 

Сви услови били су 
обезбеђени за несме-
тано усавршавање. Че-

трдесетак полазника кампа је током 
пет дана свакодневно вежбало, са 
жељом да продуби своје играчко и 
певачко умеће. 

Предвођени уметничким руково-
диоцима и корепетиторима, нагласак 
су ставили на што боље увежбавање 
игара из Брусника, Крајишта и Кума-
нова. Пажљиво су пратили стручне 
савете и инструкције својих руково-
дилаца, а када је у табор на два дана 

(у среду и четвртак) дошао Љубомир 
Миле Вујчин, познати кореограф из 
Врбаса у Србији, рад је подигнут на 
још виши ниво. Управо овај врсни 
стручњак је полазницима пренео 
играчке елементе поменутих корео-
графија у батањском Српском фол-
клорном табору. Била је то додатна 
подршка и прилив нове енергије за 
марљив рад. 

Међу марљивим фолклорашима 
налазила се и Лена Ембер, која је за 

наш лист рекла: „Веома 
смо срећни што је ипак 
дошло до одржавања 
овог кампа. Много ве-
жбамо, дружимо се, 
играмо, певамо. Поред 
стручног рада, наравно, 
имамо могућности и за 
забаву. И, мада нисмо 
отишли на плажу, ипак, 
захваљујући осмишље-
ној акцији Зорице и Пе-
рице, уживали смо у 
игри воденим балони-

ма. Атмосфера је заиста 
одлична.“ 

Милош Јакшић је имао 
кратак коментар: „Дошли 
смо да играмо и вежбамо, 
у том духу радимо. Надам 
се наставку не само рада, 
него и дружења!“ 

А, када се није играло и 
певало, ишло се на екскур-
зију у Сегедин, на „ласер-
ску борбу”. Организована 
је и посета Десци, где су 
фолклораши учествовали 
у раду Радионице „Златне 
руке“. Ту су сами могли да ураде 
одређене ручне радове, а успут су 
погледали и веома садржајну етно-
графску изложбу, која је се налази у 
Српском културном, образовном и 
духовном центру „Свети Сава“.  

Детаљније информације везане за 
етнографску грађу и рад радионице, 
као и за историјат „Баната“ и „Сава 
центра“ добили су од Кристифора 
Брцана, председника Културно-умет-

ничког друштва „Банат“. 
У оквиру богате програмске пону-

де била је уприличена и посета ме-
сном биволском резервату, односно 
„Мини Мађарској“, која је проглаше-
на „Парком године.“ 

На крају усавршавања и посете 
српској православној цркви у Сегеди-
ну, на Тргу Дугонич кампери су публи-
ци представили скраћену верзију 
кореографија које су током пет дана 
вежбали, дотеривали и кориговали. 
Испраћени су бурним аплаузима, а 
играчи су присутне гледаоце позвали 
у заједничко коло. 

Исте вечери је уприличено и опро-
штајно вече, које је протекло у знаку 
дружења, весеља и  укусних ћевапа. 
Музичку пратњу обезбедио је орке-
стар „Рузмарин FolkeStars.“ 

Интересовање подмлатка два ан-
самбла било је на завидном нивоу, 
што је потврдила и Зорица Коснов-
ски, руководилац подмлатка „Рузма-
рина“: 

„Драго ми је што смо успели да 

урадимо посао који смо предвидели. 
Неке ствари смо кориговали, ситнице 
дотерали, а Миле Вујчин је успут уба-
цио и неке нове кораке који су улеп-
шали кореографије. Сви се надамо 
да ће се епидемиолошка ситуација 
побољшати и да неће бити препрека 
за наступе у Мађарској и у иностран-
ству. Ми заиста чувамо наше фол-
клорно културно наслеђе!“ 

Перица Дунаи, уметнички руково-

дилац подмлатка „Баната“ није крио 
своје задовољство што су деца својим 
залагањем и марљивим радом за 
кратко време успела да науче фол-
клорно градиво. То су и представила 
у свечаној сали Српског културног 
центра „Коло“, а затим и у Сегедину, 
на Тргу Дугонич.

„Миле Вујчин је признао да га је 
изненадила уиграност деце. Све што 
је било тражено од њих, максимално 
су одрадила. Корисни су овакви та-
бори, јер осим стручног рада, у њима 
се деца друже и забављају. Дружења 
се настављају и изван ових кампова, 
и ми предвиђамо наставак заједнич-
ког рада, који је све успешнији. То се 
види на наступима наших играча“, 
изјавио је Перица Дунаи за наш лист. 

П. М.


