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ПОЛИТИКА

Зорана Михајловић, министарка ру-
дарства и енергетике

Од 2014. била је потпредседница 
владе и министарка грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, а пре 
тога од 2012. министарка енергетике, 
развоја и заштите животне средине. 

Синиша Мали, министар финансија
Пре него што је постао министар 

финансија, Мали је био градоначел-
ник Београда од 2014. до 2018. године, 
а претходно специјални саветник за 
привреду и финансије у влади тада-
шњег премијера Александра Вучића. 
Претходно је био финансијски савет-
ник у приватном сектору. 

Анђелка Атанасковић, министарка 
привреде

Најбољи менаџер југоистоичне 
Европе за 2017. годину биће на челу 
Министарства привреде. Атанаскови-

ћeва је директорка „Прве петолетке 
- наменска” из Трстеника, за коју је 
председник Александар Вучић рекао 
да је „жена змај”, јер је оживела ту 
фабрику која је за две године оства-
рила приход од 137 милиона евра. 

Бранислав Недимовић, министар по-
љопривреде, шумарства и водопри-
вреде

Недимовић, од августа 2016. године 
обављао је дужност министра пољо-
привреде и заштите животне среди-
не, а од јуна 2017. године министра 
пољопривреде, шумарства и водо-
привреде у Влади Србије. Пре тога је 
био градонацелник Сремске Митро-
вице.

Ирена Вујовић, министар за заштиту 
животне средине

Досадашња председница Општи-
не Савски венац замениће на мини-

старском месту Горана Тривана из 
СПС-а. Била је посланица у Скупшти-
ни Србије и помоћница градоначел-
ника за област друштвених делатно-
сти. 

Татјана Матић, министарка трговине, 
туризма и телекомуникација

На нову функцију долази са места 
државног секретара у Министарству 
трговине, туризма и телекомуникаци-
ја, на које је постављена јула 2012. го-
дине. 

Маја Поповић, министарка правде
Међу женама које ће чинити поло-

вину кабинета Ане Брнабић биће и 
правница, бивши судија, која ће на 
министарску функцију доћи са места 
саветника директора БИА Братисла-
ва Гашића. Поповићева је била и ше-
фица кабинета првог човека те аген-
ције, Александра Ђорђевића.

Гордана Чомић, министарка за људ-
ска и мањинска права и друштвени 
дијалог

Ново Министарство за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог, 
водиће Гордана Чомић, бивша дуго-
годишња функционерка и посланица 
ДС-а. У сукоб са руководством демо-
крата ушла је након што је прекрши-
ла одлуку странке о бојкоту рада пар-
ламента, чијим је седницама настави-
ла да присуствује. На изборе 21. јуна 
изашла је на листи Уједињене демо-
кратске Србије, која није прешла цен-
зус. 

Александар Вулин, министар унутра-
шњих послова

За директора Канцеларије за КиМ 
изабран је у августу 2012. Ту функци-
ју је обављао до септембра 2013, када 
је именован за министра без портфе-
ља задуженог за КиМ. У априлу 2014. 
именован је за министра за рад, за-
пошљавање, борачка и социјална пи-
тања. У августу 2016. године добио је 
нови мандат на челу Министарства 
за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања. На дужности мини-
стра одбране био је од јуна 2017. го-
дине. 

Никола Селаковић, министар спољ-
них послова

Некадашњи министар правде и др-
жавне управе Никола Селаковић до-
лази на место шефа дипломатије. До 
сада је обављао функцију генералног 
секретар председника Србије Алек-
сандра Вучића. На новој функцији у 
влади замениће Ивицу Дачића који 
је изабран за председника Народне 
скупштине Србије.

Златибор Лончар, министар здравља
Досадашњи министар здравља, на-

ставиће да води тај ресор и у наред-
ном мандату. Запослен је на Клиници 
за Ургентну хирургију, Ургентног цен-
тра КЦС. Од 2010. године обављао је 
функцију начелника Интезивне неге, 
на одељењу Хирургије 1, а функцију 
директора Ургентног центра и помоћ-
ника директора КЦС за медицинска 
питања, вршио је од августа 2012. го-
дине.

Небојша Стефановић, министар од-
бране

Стефановић је од јула 2012. до 
априла 2014. године обављао функци-
ју председника Народне скупштине 
Републике Србије и председника Од-
бора за права детета. За министра 
унутрашњих послова изабран је 
априла 2014. године, а од августа 2016. 
године уједно је и потпредседник 
Владе Републике Србије. Новембра 
2017. године именован је за секретара 
Савета за националну безбедност, а 
истовремено обавља и функцију ше-
фа Бироа за координацију служби 
безбедности. 

Дарија Кисић Тепавчевић, министар-
ка за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања

Дарија Кисић Тепавчевић је широј 
јавности постала позната од марта 
ове године као члан републичког 
Кризног штаба за сузбијање заразне 
болести КОВИД-19. На то место до-
шла је као епидемолог и заменик ди-
ректора Института „Батут”. Кисићева 
је докторирала на Медицинском фа-
култету у Београду, где је данас ван-
редни професор.

Ратко Дмитровић, министар за бригу 
о породици, деци и демографији

Дугогодишњи новинар, после 5. ок-
тобра 2000. постао је саветник пот-
председника Владе Србије Небојше 
Човића. Професионалну каријеру по-
чео је 1981. године. Од 2008. године је 
редовни колумниста листа "Печат". 
Био је и генерални директор и главни 
уредник компаније „Новости”, а пре 
тога и уредних у франкфуртским "Ве-
стима". 

Маја Гојковић, министарка културе
У Немањину 11 долази са функције 

председнице парламента, коју је оба-
вљала од 2014. године. По струци је 
адвокат, а у својој политичкој карије-
ри, коју је започела у Српској ради-
калној странци. Била је градоначел-
ница Новог Сада.

Милан Кркобабић, министар за бри-
гу о селу

Један до оснивача Партије уједи-
њених пензионера Србије и њен 
председник, до сада је обављао 
функцију министра без портфеља за-
дуженог за регионални развој и коо-
ринацију рада јавних предузећа. Био 
је генерални директор Јавног преду-
зећа „Поште Србије”, а последњих го-
дина се посебно бавио сеоским за-
другама, преноси Танјуг.

Изабрана нова Влада Србије

И даље без Министарства за дијаспору и Србе у региону

Дарија Кисић Тепавчевић је једна од нових чланова Владе

Анђелка Атанасковић
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В ладика Стефан, старешина Хра-
ма Светог Саве, у коме су већ 
скинуте скеле и завршени по-

следњи детаљи на велелепном моза-
ику, каже да је за мање од четири го-
дине завршен комплетан мозаик. То 
је, како истиче, јединствено у право-
слављу и упоредио је са црквом Аја 

Софијом, чији је мозаик рађен скоро 
шест векова.

„Руска академија наука, на челу са 
њиховим главним уметником Мухи-
ном, завршила је за непуне четири 
године комплетан мозаик и то је не-
што што је било главно искушење”, 
рекао је владика Стефан.

Каже да се у Храму тренутно завр-
шава иконостас, на чијем ће врху би-
ти ускоро постављена икона Свете 
Тројице и да је управо у току уређење 
пода, који није рађен због скеле по-
стављене током радова на мозаику.

„То је још у плану да се за-
врши и у овој години ћемо 
комплетирати све радове у 
Храму Светог Саве”, истиче 
владика.

Мозаик је тежак више од 
320 тона и садржи више од 
50 милиона комадића, а на 
њему је радило 300 уметника 
мозаичара, укључујући и оне 
који су га лепили и допреми-
ли - укупно њих 600.

Министар спољних посло-
ва Русије Сергеј Лавров, 29. 
октобра ће обићи Храм, а 
владика Стефан каже да је 
он цењен у нашем народу и 
да ће бити радо дочекан 
гост. Руси су изабрали најбо-
љи тим мозаичара, који је ус-
пео да посао уради квали-
тетно у сваком смислу, умет-
ничком и грађевинском, 
наводи владика.

„Кажу да је ово нешто 
слично као што је Аја Софи-
ја, али имамо некакве ин-
формације да је ово значај-
нији рад од мозаика рађеног 

у Аја Софији. Уметник Мухин је са 
оригинала пресликао лик Богороди-
це и у самом олтару имамо верније 
приказан лик Богородице него што је 
онај у Аја Софији,” наводи владика 
Стефан. 

Храм Светог Саве на Врачару ДРУШТВО

Приведена крају израда велелепног мозаика 
Ових дана завршен је мозаик Храма Светог Саве, површине око 15.000 квадратних метара,  

а како сазнајемо, у току је уређење пода, чиме ће бити комплетирани радови  
на највећем православном храму на Балкану.

Врњачка Бања

Д а свако зло има своје добро, по-
тврђује својеврсна ренесанса 
српског бањског туризма у јеку 

пандемије ковида 19. Будући да су 
због здравствене ситуације многи 
грађани Србије провели одмор у ов-
дашњим бањама, оне су упркос виру-
су корона остале доминантна тури-
стичка дестинација. Штавише, у њима 
се остварује готово половина од укуп-
ног броја ноћења домаћих туриста, 
каже Владан Вешковић, генерални 
секретар Удружења бања Србије, ко-
је је навршило 50 година постојања.

Он наводи да се на тај начин наста-
вља вишегодишњи тренд омасовље-
ња бањског туризма у нашој матичној 
земљи. Али, додаје, ситуација би била 
још боља када би се активирали и 
они бањски центри који су услед ло-

ше приватизације остали закатанче-
ни или неискоришћени.

„Тренутно је у Србији активно 35 
бања. Све су оне мање или више ур-
банизоване. Мимо њих, има и бања 
које су од 2000. до 2015. године пропа-
ле због катастрофалне приватизаци-
је и девастације смештајних капаци-
тета. Тако Јошаничка Бања још није 
прорадила, док Нишка Бања не по-
стоји на туристичкој карти, иако има 
институт за рехабилитацију. Према 
нашим подацима, око 4500 лежајева 
у бањама у Србији није у функцији, 
попут Специјалне болнице на Злата-
ру, чијих се 17.000 квадратних метара 
не користи. С друге стране, у Врњач-
кој Бањи, Сокобањи и другим дести-
нацијама поспешује се туристички 
развој и отварају се хотели и са чети-

ри или пет звездица”, истиче Вешко-
вић.

Он подсећа да су од средине XIX 
века, па све до Другог светског рата, 
бање биле практично једина тури-
стичка места у Србији. Претеча бањ-
ског туризма је било откривање срп-
ских лековитих извора у првој поло-
вини XIX века. Око тих лечилишта у 
наредним деценијама краљеви ће 
почети да граде своје летњиковце, а 
за њима ће доћи и предузимљиви хо-
телијери. Процват туризма ће многе 
бање претворити у урбана насеља, у 
којима ће у првој половини XX века 
боравак постати ствар престижа.

„Врњачка Бања је, на пример, 1937. 
године имала пет пута више туриста 
него Дубровник. Али, после Другог 
светског рата, нова власт је желела да 

бање приближи свима. Оне су тако 
постале синдикална одмаралишта и 
изгубиле су гламур. У бање се више 
није ишло да се види и да се буде ви-
ђен, него да би се ишло на летовање. 
Тако је било све до 2000. године, након 
чега свест о бањама почиње да се ме-
ња због храброг менаџмента у бањ-
ским здравственим установама. По-
чињу да се праве велнес центри и но-
ви хотели, а у бање више не иду само 
старији и болесни, већ и млађи, поро-
дични људи, од 35 година па навише, 
који желе да се одморе”, каже он.

Осим последица дивље приватиза-
ције, које би требало санирати, он 
сматра да би бањски туризам био до-
датно ојачан уколико би његови но-
сиоци били квалитетни хотели, а не 
здравствене установе. 

Ренесанса природних лечилишта

Корона попунила капацитете  
у бањским центрима

У време епидемије вируса корона, многи су се 
окренули домаћем туризму. Као и становници 

Мађарске, љубитељи путовања у нашој матичној 
земљи окрећу се домаћим бањским лечилиштима, 

која су овог лета и јесени попуњенија  
гостима него ранијих година.
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В ећ читаву деценију Влада Ма-
ђарске додељује средњошкол-
ске стипендије, за које конкури-

ше седамнаест школа националних 
заједница. Свака од њих може да пре-
дложи по двоје потенцијалних сти-
пендиста из једанаестог разреда, а 
двогодишња стипендија на месечном 
нивоу износи 30.000 форинти.  Ове го-
дине стипендије су добиле Нађа 
Ибрахим и Ева Балаша, ученице 11/а 
разреда Српске гимназије „Никола 
Тесла“ у Будимпешти. 

На пригодној свечаности која је 
тим поводом организована у овој 
установи, присутне је поздравила 
др Јованка Ластић, директорка шко-
ле, а овом догађају присуствовали 
су и Миклош Шолтес, државни се-
кретар у Министарству за људске 
ресурсе, Иван Тодоров, амбасадор 
Републике Србије у Мађарској, Ри-
хард Тирчи, шеф Главног одељења 
за везе са верским заједницама и 
народностима при Кабинету пре-
мијера Мађарске, Вера Пејић Сутор, 
председница Самоуправе Срба у 
Мађарској, свештеници Епархије 
будимске - јереј Никола Почуча и 
ђакон Стефан Милисавић, родите-
љи награђених ученица, неколицина 

ђака и професора, као и представни-
ци медија.

Свечаност је почела интонирањем 
мађарске химне, коју је извео Хор 
Српске гимназије „Никола Тесла” под 
вођством професорке Оливере Мла-
деновић Мунишић, након чега је на-
јављивач учесника Мирко Митар Кр-
кељић на сцену позвао фолклораше, 
који су извели кореографију „Игре из 
Ниша”. Ученица Лена Ембер, предста-
вила се мађарским народним песма-
ма, после чега се присутнима обра-
тио државни секретар Миклош Шол-
тес. 

- Желео бих да поздравим све при-
сутне, а нарочито др Јованку Ластић, 
директорку ове институције и истак-
нем њен велики допринос за успешно 
функционисање Српске школе. Треба 
се присетити да је ове године усвоје-
на допуна Закона о народностима, 
којој је претходио велики посао. 
Овом приликом бих желео да се за-
хвалим свима који су на томе радили. 
Прихваћене су промене које ће по-
моћи школама, културном животу, 
црквама и целокупном опстанку на-
родности које живе у Мађарској. Да-
нас смо се окупили да уручимо ди-
пломе поводом додељених ђачких 

стипендија. У прошлих десет година 
додељено их је две стотине. Због тре-
нутне ситуације, награде се додељују 
у школама и видимо да су прославе 
сада спонтаније и присније. Ђаци ко-
ји су добили стипендије, током доса-
дашњег школовања не само да су по-
стигли одличан успех, него су се исти-
цали у активностима корисним за 
своје националне заједнице и за јача-
ње веза са Мађарском - рекао је Шол-
тес и посебно поздравио амбасадора 
Републике Србије Ивана Тодорова. 

Затим је указао на чињеницу да су 
последњих десетак година односи 
Мађарске и Србије подигнути на ви-
ши, пријатељски ниво. 

- Такав ниво имали смо и пре више 
стотина година, у време досељавања 
Срба, који су били угрожени лошом 
политиком великих сила. Сви ви који 
похађате ову школу, певате, играте и 
славите српске верске празнике, ујед-
но доприносите и овом зближавању. 
Честитам девојчицама на добијеним 
стипендијама и на њиховом залагању 
– рекао је Миклош Шолтес и уручио 
добитницама стипендија дипломе са 
потписом Жолта Шемјена, заменика 
председника Владе Мађарске.

На крају програма, школски хор је 

отпевао песму „Што се боре мисли 
моје”, уз музичку пратњу Слободана 
Вертетића и Дејана Мудрића. 

После школске свечаности, упри-
личен је разговор државног секрета-
ра Миклоша Шолтеса и амбасадора 
Ивана Тодорова на којем је, према 
речима др Јованке Ластић, договоре-
но да после формирања Владе Срби-
је, Шолтес званично посети Београд, 
у циљу конкретизације планиране ку-
повине објекта у суседству Српске 
школе у Будимпешти, односно из-
градње новог ученичког дома. Дирек-
торка школе подсећа да је током сво-
је прошлогодишње посете Српској 
школи „Никола Тесла”, председник 
Републике Србије Александар Вучић 
обећао помоћ од шест милиона евра 
за ову намену. 

Др Јованка Ластић указује на ва-
жност овог пројекта, јер садашња два 
ђачка дома нису довољно велика да 
приме све заинтересоване ученике.

- Тренутно су 34 наша ученика сме-
штена у мађарском интернату „Ваци 
Михаљ”, што није срећна околност, 
јер наша деца не добијају ону врсту 
образовно-васпитног рада коју имају 
у нашим домовима. Српска школа 
има скоро седам стотина ђака и не-

У српској васпитно-образовној установи у Будимпешти је 21. октобра одржана пригодна свечаност поводом 
уручења двогодишњих државних стипендија, које Влада Мађарске сваке године намењује ученицима  

школа националних заједница. Двогодишње стипендије овога пута добиле су  
Нађа Ибрахим и Ева Балаша, ученице Српске гимназије „Никола Тесла”.

ШКОЛСТВО Свечаност у Српској школи „Никола Тесла”

Стипендије Владе Мађарске за најбоље гимназијалце

МОТИВАЦИЈА ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
Поводом доделе ђачких стипендија, директорка Српске школе у Будим-

пешти, др Јованка Ластић, за наш лист је објаснила да школе које могу да 
конкуришу за стипендије, дају препоруке које Државни секретаријат по 
правилу поштује. 

- Интересанто је да је прва наша ученица, која је добила ову стипенди-
ју, била Јована Вечић. Она је у међувремену завршила школовање на Уни-
верзитету „Етвеш Лоранд” и сада је већ наш колега. Суштина ове стипен-
дије је да се мотивишу и награђују она деца која су добри ученици, која 
су активна у својој заједници и која прихватају обавезу да и даље буду 
активна и учествују у друшвеном животу народности. Нађа Ибрахим је 
пореклом из Чипа, из угледне српске породице Малић. Од самих почета-
ка је у Српској школи, сада је и у гимназији и мислим да ће и после завр-
шене школе оправдати ово поверење и остати активна у српској заједни-
ци. Ева Балаша је девојчица која нема српско порекло, али је перфектно 
савладала српски језик, има изузетне успехе у учењу, активна је и као 
таква представља позитиван пример - истакла је др Јованка Ластић за наш 
лист. 



Будимпешта, 29. октобар 2020. 5 

мамо где да сместимо сву децу. Вео-
ма сам задовољна што је покренут 
иницијални разговор по овом питању 
и постигнут договор да се током но-
вембра месеца нађе термин да др-
жавни секретар оде у званичну посе-
ту Београду, да се реше ова наша пи-
тања и види да ли и мађарска 
заједница у Војводини има неких, 
сличних, тренутно актуелних захтева 
- изјавила је др Јованка Ластић. 

Према њеним речима, ово би била 
добра припрема за заједничку седни-
цу двеју влада, која на пролеће треба 

да се одржи у Мађарској, односно за 
претходну седницу Мешовите коми-
сије за заштиту мањина.

- Предстоји нам интензивни рад на 
афирмацији наших интереса и на 
остваривању нама важних пројеката. 
Када бисмо решили смештај ученика 
и обезбедили додатне учионице, цела 
институција би могла овако да функ-
ционише наредних 50-100 година - по-
ручила је директорка школе. 

Једна од тема њеног сусрета са 
Миклошем Шолтесом и државним 
секретаром за основно образовање 

Золтаном Маружом, односила се на 
подршку да се Српска школа у Бу-
димпешти не затвори све док не сту-
пе на снагу законске обавезе да се то 
учини. Према њеном мишљењу, затва-
рање школа није добро за децу, за њи-
хову социјализацију, није добро за 
родитеље, као ни за педагоге. 

- Српска школа, због своје специ-
фичности, нема услова да се затвори 
на недељу или две дана, јер би то по-
вукло одлазак деце из Мађарске и 
немогућност да се она поново врате, 
због обавезног карантина и тестова. 
Из истог разлога, током јесењег рас-

пуста ђачки домови остају отворени 
и већина деце се неће враћати сво-
јим кућама. Биће им организоване 
разне активности са разредним ста-
решинама, а исхрана ће се обезбе-
дити у школи - рекла нам је др Јован-
ка Ластић.

У Културном и медијском центру 
„Српски венац” се од 26. до 29. окто-
бра одржава Јесењи ђачки фестивал 
„Распуст у Српском венцу” са број-
ним активностима, како би деца на 
користан начин провела своје сло-
бодно време.

Катарина Павловић Бачи

„Тријанонски мировни уговор се у 
Мађарској сматра највећом нацио-
налном трагедијом, катастрофом”, 
гласила је општа констатација исто-
ричара Милана Дујмова, изречена 
приликом предавања „Сто година у 
светлу Тријанонског мировног угово-
ра”, одржаног 15. октобра, у Дому на-
родности у Сегедину.

У склопу „Месеца српске културе 
у Сегедину”, серије културних прире-
даба у организацији Сегединске ме-
сне српске заједнице и Самоуправе 
Срба у Сегедину, научно-популарно 
предавање професора Српске гим-
назије „Никола Тесла” у Будимпешти, 
представљало је праву посластицу. 
Био је то осврт на стогодишњицу теме 
која је, поготово данас, након једног 
столећа, итекако занимљива. Наиме, 
Први светски рат се у Мађарској ту-
мачи кроз Тријанонски уговор, којим 
су тој држави одузете две трећине 
територије.

Током свог излагања, Милан Дуј-
мов је нагласио да, иако Тријанонски 
мировни уговор из 1920. године пред-
ставља тежак ударац мађарској на-
ционалној идеји, ипак други народи, 
попут Срба, Румуна и Словака, овај 
догађај су доживели у сасвим другом 
светлу. 

Мађарска је, како рече историчар, 
била прејако кажњена. На њен рачун 
изречена је казна услед које је изгу-

била две трећине своје територије и 
половину свога становништва; три 
милиона Мађара обрело се у другим 
државама. Истовремено, Мађарска 
је изгубила и своје националне мањи-
не.

Осим што је предочио демограф-
ско и територијално стање у новона-
сталој ситуацији, у којој се нашла Ма-
ђарска након Тријанонског мировног 
уговора, историчар Дујмов је указао 
и на друге важне аспекте који су по-
годили ову земљу. Пре свега, истакао 
је и привредни аспекат. Мађарска је 
изгубила готово све своје сировине, 
на пример руду гвожђа и шуме. У ред 
великих губитака се убрајају и желе-
зничке пруге, односно, од десет нај-
већих градова изгубилa је пет.

Услед веома прецизних навођења 
губитака Мађарске, Милан Дујмов је 
присутнима скренуо пажњу и на јед-
ну занимљивост. Наиме, чак је и Ау-
стрија, која се након Првог светског 
рата нашла међу државама-губитни-
цима, добила један делић територије 
Мађарске. 

Предавање Милана Дујмова је са-
државало и приказ судбине осталих 
народа, обухваћених Тријанонским 
мировним уговором: Румуна, Чеха и 
Словака, као и Срба. Формиране су 
нове државе: Чехословачка, Краље-
вина Срба, Хрвата и Словенаца, а про-
ширена је Румунија; све то мировним 

уговором у Тријанону, делом терито-
рије некадашње Угарске.

Што се тиче Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца, историчар је нагла-
сио да је краљевина добила доста 
велике територије, поготово Банат и 
Бачку, а етничка структура је постала 
мешовита. Еуфорија од стране Срба, 
и оних који су били у склопу Краље-
вине СХС и изван ње, била је велика. 
Она се још раније рефлекто-
вала приликом „ослобођења 
Бачке, Баната и Барање у Пр-
вом светском рату, када су 
створени  услови да народ са 
ових простора изабере пред-
ставнике за Велику народну 
скупштину, која је 25. новем-
бра 1918. године у Новом Саду 
донела историјску одлуку о 
присаједињењу Бачке, Баната 
и Барање Краљевини Србији.”

Говорник је у свом излага-
њу пажњу посветио и пробле-
матици оптације након 1920-
их година. Многи су се управо 
тада определили да постану 
грађани Краљевине Срба, Хр-
вата и Словенаца. Мађарски 
део Барање је готово испра-
жњен, бар што се тиче српског 
становништва. У целом проце-
су напуштања вековних огњи-
шта, по речима говорника, 
улогу је имала и Српска пра-

вославна црква, Епархија будимска, 
која је, на челу са Њ.П. епископом бу-
димским Г. Георгијем Зупковићем, вр-
шила велику агитацију међу Србима 
да напусте своје домове и настане се 
у Краљевини СХС.

Историчар Милан Дујмов је указао 
и на друге занимљиве аспекте, проу-
зроковане Тријанонским мировним 
уговором. Ипак, сигурно је да је исто-
риографија у Мађарској већ децени-
јама сложна по питању Тријанонског 
мировног уговора, који се сматра нај-
неправеднијим од свих уговора који 
су склопљени након Првог светског 
рата.

Наравно, истраживање прошлости 
и њена анализа још увек траје. Међу-
тим, сасвим је сигурно да је Тријанон-
ски мировни уговор, потписан пре 100 
година, оставио до дана данашњег 
дубоке душевне ране у историји ма-
ђарског народа.

П. М.

Предавање Милана Дујмова у Сегедину

Тријанонска подела у очима историчара
Током свог излагања, Милан Дујмов је нагласио да, иако Тријанонски мировни 

уговор из 1920. године представља тежак ударац за мађарску националну  
идеју, други народи, попут Срба, Румуна и Словака, овај догађај  

доживљавају у сасвим другачијем светлу. 

Иван Тодоров, Миклош Шолтес и др Јованка Ластић
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ИНТЕРВЈУ Борислав Рус - пола века од завршетка школовања у Печују

Дешчанин Борислав Рус је из свог 
села, након основне школе, доспео 
у главни град Мађарске, где је по-
хађао Српскохрватску гимназију 
и у њој матурирао. Себи је у то 
време поставио и питање којим 
путем даље кренути? На који 
начин профитирати од свега оног 
доброга што су му тадашњи 
професори пренели: спознавање, 
учење и знање, стечено у школи?
– Као осамнаестогодишњак, он 

можда тада још увек није био у пот-
пуности свестан, али је слутио да су 
нова знања и вештине извор најсна-
жније радости у животу. Одлука је 
пала на Високу наставничку школу 
и град Печуј. Као студент, у престо-
ници Жупаније Барања је провео 
предивне године, а 1970. успешно је 
дипломирао из српскохрватског је-
зика и књижевности, као и руског 
језика и књижевности. Пола века је 
прошло од полагања државног ис-
пита. 

Поводом поменутог јубилеја, нека-
дашњи студент ВНШ-а био је позван 
од стране Ректората Печујског уни-
верзитета „Јанус Панониус” у престо-
ницу Жупаније Барања, са циљем да 
му се уручи „Златна диплома”. Поред 
њега, ову диплома је уручена и њего-
вим вршњацима који су 1970. године 
дипломирали на Високој наставнич-

кој школи. Нажалост, многи више ни-
су међу живима. Међутим, овај гест 
руководства универзитетске устано-
ве свакако је за похвалу, а руковод-
ство Универзитета је тим поводом на-
меравало да организује посебну све-
чаност. Нажалост, прослава, због 
пандемије вируса корона, на крају 
ипак није одржана. Професор Рус, 
који је многе генерације извео на пра-
ви пут, примио је заслужену „Златну 
диплому” у Ректорату Печујског уни-
верзитета. 

Разговор са „Профом”, како смо га 
ми, његови бивши ученици, од миља 
називали, а многи га и данас тако 
ословљавају (аутору овог текста 
„Проф” је био разредни старешина у 
Српскохрватској гимназији), водили 
смо и снимили у Печују. Нашли смо 
се на оним местима која су у његовом 
студентском животу била кључна, и 
остала у незаборавном сећању. Посе-
бан је то осећај, јер, ђачко доба нема 
везе само са школом, цео живот је, у 
ствари, једно ђачко доба - доба радо-
сти, учења и напредовања.

Професор Борислав Рус, данас је 
у пензији, али је још увек акти-
ван и агилан члан српске заједни-
це у Мађарској. Радо нам је ис-
причао своју причу из Печуја и 

одвео нас на места која су упе-
чатљива у његовом животу.
– Матурирао сам у Будимпешти, у 

нашој Српскохрватској основној шко-
ли и гимназији и већ у 3. раздреду 
средње школе поставило се питање 
- шта даље? Имао сам амбиције за да-
ље студије, разне жеље, али сам до-
шао до закључка да би за мене мо-
жда најповољнија одлука била да 
студирам. Тада сам још морао да иза-
берем три језика: мађарски, српско-
хрватски и руски. Касније, када сам 
добио обавест да сам примљен, имао 
сам два смера: јужнословенске јези-
ке, пошто је катедра била за јужно-
словенске језике, и руски језик. Мату-
рирао сам 1965. године, а затим сам 
био годину дана  у армији. Након од-
служења војног рока, 1966. године, от-
почео сам студије у Печују. Био је то 
један преломни период. Данас сам 
успео да доживим и оживим све оно 
што је било за тих пет година (једну 
годину сам радио и у нашој школи), и 
у мени су се узбуркале емоције, сећа-
ња, доживљаји. Чињеница је, међутим, 
да је од тог доба прошло педесет го-
дина и ова диплома, коју сам добио 
поводом педесете годишњице окон-
чања студија, а ради се о пола века, 
одредила је важан смер у мом живо-
ту, у мојој професији, која је везана 
за наставу и образовање наших мла-
дих у Мађарској - Срба, Хрвата и дру-
гих народности.

Након гимназије, своје школова-
ње сте наставили на Катедри за 
јужнословенске језике, на Висо-
кој наставничкој школи. Који 
професори су Вам предавали и 
како је тада  изгледао рад на спо-
менутој катедри?
– За нас је прва година била, мо-

жда, најтежа. Наиме, иако сам студи-
рао јужнословенске језике – то је срп-
скохрватски језик и књижевност, као 
и руски, ја сам годину дана студирао 
и мађарски. Имао сам и часове из оп-
ште лингвистике на мађарском јези-
ку, часове из дескриптивне граматике, 
као и методологију. Имали смо часо-
ве светске књижевности, теорије књи-
жевности и нешто из историје мађар-
ске књижевности. На нашој катедри 
смо почели са стилским, говорним 
вежбама, а имали смо и упознавање 
наше матичне земље у оквиру наро-
дописа. Тада је то било упознавање 
бивше Југославије, обичаја, географи-
је, културе итд. Затим, имали смо и 
часове лингвистике и књижевности, 
а слично је било и из руског језика, 
осим што смо имали и историју јези-
ка. Тај предмет представљао је вели-
ки изазов за русисте. Приликом пола-
гања испита у првом испитном року, 
многи моји вршњаци нису успели да 
положе испит, а када сам ја изашао 
од професора Шељмеша, упитали су 
ме шта сам добио. Нисам смео да по-
гледам свој индекс, па су то учинили 

Били су то срећни дани, са пуно другарства и забаве
Закључак песника Бранка Радичевића да је ђачко доба најлепше „од колевке, па до гроба”, увек је био 

актуелан, што у разговору за наш лист потврђује и Борислав Рус, који ове године обележава пола века од 
завршетка Више наставничке школе у Печују. Тим поводом, њему и некадашњим студентима из његове 

генерације уручене су „Златне дипломе” у Ректорату Универзитета у Печују.

Пред улазом у зграду некадашње Више наставничке школе 

Са некадашњом ученицом Јеленом Киш Колар

ДОПЛОМАТА У НАЈТЕЖЕ ВРЕМЕ
„Указала ми се прилика да неколико година проведем и у дипломатској 

служби. Конкурисао сам за место у Амбасади Мађарске у Југославији и 
од њих тридесеторо, мене су примили. Седам година сам био у диплома-
тији; од тога, пет година сам провео у Београду. Нажалост, дошло је до 
распада Југославије и тада сам доживео тешке и трауматичне тренутке. 
Био сам очевидац једне суморне друштвене трагедије. Док сам службо-
вао стекао сам многе пријатеље, а као дипломата успео сам да дам до-
принос српско-мађарским културним везама. Настојао сам да, сходно 
својим могућностима, помогнем Србији која је тада била у невољама и 
незавидној ситуацији због мера које је увео Запад”, каже Борислав Рус.     

ДОБИТНИК „ЗЛАТНЕ ДИПЛОМЕ”
„Ја сам знао да постоји могућност доделе Златне дипломе. Она се до-

дељује онима који су пре педесет година дипломирали. Организатори су 
учинили све да се одржи свечаност, најпре у јуну, а потом у септембру, 
али су на крају били приморани да свечаност откажу због епидемиоло-
шке ситуације. Ипак, ја сам примио Златну диплому у Ректорату Печујског 
универзитета Јанус Панониус и поново доживео најлепше тренутке из 
доба студија. Евоцирао сам успомене, присетио се бројних мојих вршња-
ка и жао ми је свих оних, који више нису са нама.
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остали. Рекоше ми да сам добио 5! 
Такође, радо се сећам и професора 
Михаља Темешија, који нам је преда-
вао. Он је био један од познатих ма-
ђарских лингвиста. Треба споменути 
и име професора Ронаија, Жуже Ва-
роци, Ласла Пецелија, који нам је пре-
давао античку књижевност. Његова 
ћерка је била удата за чувеног ком-
позитора Золтана Кодаља. 

Што се тиче наше катедре, ту су 
били: професор Иван Мокутер, про-

фесор Душан Павлов, 
професор Драгутин Не-
дучин, а имали смо и 
лекторе из Југославије: 
Иванку Рацков, Зору 
Зомборчевић и профе-
сора Павла Папулина, 
који је последње две го-
дине био наш лектор. 

Какав је био тада 
живот у студент-
ском дому? Веро-
ватно је било много 
програма, дружења, 
љубави, забаве?
– Били смо заиста 

срећни, јер се студент-
ски дом налазио у бло-
ку са зградом Високе 
наставничке школе. По-
што је то у подножју 
планине Мечек, имали 
смо простор према пар-
ку и тамо су били спорт-
ски терени. Овде су 
створене јако добре 

спортске екипе. Изузетно добри су 
били гимнастичари, кошаркаши, а по-
стојао је фудбалcки тим „PEAC”, у ко-
ме су многи наши играли. 

Имали смо и изванредан оркестар, 
који је умео да свира и народносне 
мелодије, али и забавне. Живот у сту-
дентском дому је био изузетно садр-
жајан и богат. Печуј, као град, био је 
права мотивација. Пружила нам се 
прилика да присуствујемо и ужива-
мо у концертима тада веома попу-

ларних група, као што су „Оmega” и 
„Меtrо”. 

Редовно смо одлазили на позори-
шне представе, долазили су нам и го-
сти из матице, Југославије. Ми смо 
имали заиста добру сарадњу са висо-
кошколским установама у Југослави-
ји, а са некима смо се и побратимили. 
Могу са поносом да кажем да сам од 
стране студената ја био задужен да 
држим контакте са новосадским Фи-
лозофским факултетом, са тада-
шњим совјетским, а данас украјин-
ским градом Лавовом, са Лајпцигом 
у Немачкој, као и Трновом у Словач-
кој. Многе су групе долазиле код нас, 
а и ми смо одлазили код њих. Имали 
смо прилику да одлазимо на екскур-
зије у Југославији, да присуствујемо 
часовима који су се одвијали на но-
восадском факултету. Такође, били 
смо угошћени и у Совјетском Савезу, 
као и у другим местима. Биле су то 
изузетно лепе, садржајне године, али 
учење је било на првом месту. Треба-
ло је полагати испите и дипломирати. 
Поносан сам што сам своје студије 
окончао тако да ниједном нисам од-
ложио испит.

Имали сте кључну улогу у осни-
вању ансамбла „Барања”. Тај ан-
самбл и данас постоји и ради, а 
Ви сте присуствовали и просла-
ви педесете годишњице постоја-
ња овог друштва. 
- Памтимо 1967. годину, када смо 

формирали Плесну групу Високе на-
ставничке школе за народности. Њу 

су формирали студенти наше кате-
дре, махом они који су у Печуј дошли 
из Будимпеште, са Трга ружа, из Срп-
скохрватске гимназије. Ми смо били 
плесачи професора Антуна Кричко-
вића и имали смо заиста добру осно-
ву. Касније су нам се придружили и 
појединци изван Високе наставничке 
школе из Ате, Удвара, Семеља, Козара, 
Мохача и других насеља око Печуја. 
Ускоро смо постали веома познат ан-
самбл, који је стекао углед и популар-
ност. Низали су се позиви на фести-
вале у Мађарској, а било је и неких 
позива за иностранство. Не смемо 
заборавити Милана Роцкова, који је 
био један од главних уметничких ру-
ководилаца групе. Ја сам настојао да 
окупим друштво и организујем насту-
пе. Након пет-шест година, удружење 
је претворено у „Барању”. Придру-
жио се и Антун Видаковић, Мишо Хеп 
и многи други. Ансамбл је наставио 
својим путем и пре три године про-
славио педесету годишњицу свог по-
стојања. Било ми је драго да прису-
ствујем празновању ове значајне го-
дишњице и поносан сам што сам био 
међу оснивачима једне плесне групе, 
која је била срж наше омладине у Пе-
чују. Овде су се људи окупљали, дру-
жили, долазили на наше наступе. Учи-
тељ Матушек је био уз нас и помогао 
у погледу набављања ношњи. Све је 
то било лепо. Похвално је да су сви 
ти студенти, по окончању студија, на-
ставили своје деловање тамо где су 
се настанили и где су почели да раде 
као наставници.

Занимљиво је да сте, након завр-
шетка студија, годину дана ра-
дили у Печују. О томе сведочи и 
„табло” који се данас налази у 
згради Хрватског вртића, основ-
не школе, гимназије и ученичког 
дома „Мирослав Крлежа”. Били 
су то, заправо, почеци Ваше на-
ставничке, професорске каријере.
– Тачно је. Ја сам након завршетка 

студија једну годину радио у нашој 
школи у Улици Фирде (Fürdő), а радио 
сам и у једној школи, у Гимназији Ле-
веи (Leőwey). Добио сам и свој разред 
и мало сам био узбуђен током недав-
ног боравка у Хрватској школи и гим-
назији, јер је са мном била и моја та-
дашња ученица у петом разреду, ка-
сније ученица наше будимпештанске 
гимназије, Јелица Киш Kолар. Моји 
бивши ученици увек су се радо при-
сећали оне једне године, проведене 
у ондашњој Српскохрватској школи.   
Наше дружење и данас траје, иако је 
педесет година прошло, као да је јуче 
било!

Уочљиво је да са свим својим бив-
шим ђацима одржавате присне 
контакте, а они, пак, према Ва-
ма гаје посебно поштовање и љу-
бав. То је, можда, и највећа са-
тисфакција за једног наставни-
ка, или професора.
– Да, то је тако, а и за мене је то 

огромно задовољство. То доказују и 
чести матурски састанци. Поносан 
сам што сам имао прилику да васпи-
тавам и образујем многе генерације. 
То су данас одрасли људи, који се ра-
до сећају тих дана, часова језика и 
књижевности. Сви су потврдили да су 
добили одличну основу и у Печују, и 
у Будимпешти, као и да им је начин 
на који смо их тада васпитали, омо-
гућио да у животу постигну оно што 
су постигли. 

Забележио: Предраг Мандић

ПУТОВАЊЕ ПО ЈУГУ МАЂАРСКЕ
Борислав Рус је већ дуги низ година председник Са-

моуправе Срба у Будимпешти и главни организатор 
традиционалних поклоничких путовања. Недавно је 
окупио тридесетак људи и повео их у обилазак српских 
споменика у Барањи. Овогодишње, петнаесто по реду 
путовање, разликовало се од ранијих, јер су поклоници 
овога пута остали унутар граница Мађарске.  

Прво место које су посетили био је Батасек, где су 
поклоници положили венац на спомен-крст на месту 
некадашње српске цркве, која је порушена 1958. године. 
Затим су наставили за Сечуј, где их је Цвета Вуковић 
провела кроз српски храм, одржала предавање и пока-
зала им бисту Арсенија Трећег Чарнојевића. У Шумбер-
ку, Норберт Бугарски их је одвео у воденицу Светог 
Николе, на потоку Челе, а касније у Музеј буша у Мо-
хачу. Тамо их је дочекала Зорица Степанов, која је госте 
повела у обилазак цркве и капеле. Касно поподне гру-
па је стигла у винарију „Планина”, на дегустацију вина. 

После ноћења у Харкању, поклоници су поново има-
ли богат програм и то по правом летњем времену, а 
придружио им се и Зоран Илић, водич из Београда. У 
пратњи оца Милана Ерића, посетили су Барч и српско 
гробље, где су сахрањени старци, жене и деца, који су 
почетком Другог светског рата интернирани из Бачке. 
После помена и полагања венца, поклоници су наста-
вили путовање за Сигетвар, а после ручка за Шиклош, 
Беременд, Мађарбоју, Илочац и Виљан.

Трећи дан је почео одласком у Печуј, на литургију у 
српској цркви. После разгледања града, група је посе-
тила манастир Грабовац, а при повратку су свратили у 
Сексард, код Тамаша Дужија, познатог винара, на дегу-
стацију вина.

Према речима Борислава Руса, овакве посете су ве-
лика подршка малобројним Србима који живе у Бара-
њи. Поред Српске самоуправе у Будимпешти, ово путо-
вање су финансијски помогле и Српске самоуправе IX, 
XIV и XIX кварта.



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

 ГОДИШЊИЦЕ Девет деценија од рођења Борислава Пекића (2)

Н а основу сакупљеног матери-
јала за писање књиге о изгу-
бљеном острву Атлантиди, про-

изишле су три Пекићеве књиге: 
жанр-роман Беснило (1983), антропо-
лошки роман 1999 (1984) и епос Атлан-
тида (1988). Ове књиге су доживеле 
велики број издања у Србији, а Бесни-
ло је био бестселер. Беснило је преве-
дено на шпански 1988. и мађарски 
1994, а Атлантида на чешки 1989. За 
Атлантиду је Пекић добио Горанову 
награду 1988. Овај роман је 1983. иза-
бран за најчитанију књигу домаћег 
аутора те године и добио је Награду 
„Београдски победници”.  

Пекићева Одабрана дела у 12 томо-
ва штампана су крајем 1984., а за њих 
је добио Награду Удружења књижев-
ника Србије. Године које су појели ска-
кавци, у три тома, издате су између 
1987. и 1990. Два одломка прве књиге 
су преведена на енглески и публико-
вана у књижевним часописима Вели-
ке Британије. Ово је Пекићева ауто-
биографско-мемоарска проза са оце-
ном и објашњењем послератних 
дана, животом и прогањањем буржо-
азије под комунистичким режимом. 
Ове књиге нису само аутобиограф-
ске у класичном смислу речи, пошто 
се Пекић бави и општим стањем Ју-
гославије после Другог светског рата, 
као и другим земљама и њиховим 
пеналним системима. Он слика за-
творски живот као јединствену циви-

лизацију, а цивилизацију „слободе” 
као специјалан вид затвора. Ова три-
логија је изабрана као најбоља мемо-
арска проза и за њу је Пекић добио 
Награду „Милош Црњански” 1989.

Готске приче Нови Јерусалим штам-
пане су 1989, за које је Пекић је добио 
Награду „Мајска руковања” у Црној 
Гори 1990. за своја литерарна и кул-
турна достигнућа. Две приче из ове 
збирке су публиковане на францу-
ском, енглеском и украјинском језику 
у разним антологијама. Прича Човек 
који је јео смрт из ове књиге била је 
посебно преведена у Француској 
2005. као сепаратно издање. На тала-
сима радио-станице France kulture је 
21. септембра 2005. ово Пекићево де-
ло представљено као књига дана, од-
носно као најбоља књига страног пи-
сца те године.

Пекић се седамдесетих година из-
двојио као један од најбољих савре-
мених драмских писаца Србије. Ре-
довно је писао радио-драме за 
Westdeutscher Rundfunk у Келну, као 
и за Süddeutscher Rundfunk у Штут-
гарту. 

Од 27 драма које су изведене и/или 
штампане у Србији, 17 су имале своју 
премијеру у Немачкој. Многе су биле 
трансформисане у позоришне и/или 
ТВ драме и добијале су бројне награ-
де. Шеснаест њих је штампано у ње-
говим Одабраним делима 1984. Ње-
гова драма Генерали или Сродство по 

оружју (1969) се може наћи у свакој 
антологији српске савремене драме. 
Добила је Награду Стеријиног позор-
ја за комедију године 1972, као и На-
граду „Кнегиња Милица” позоришта 
у Крушевцу 1991. 

Пекићеви позоришни комади су 
били веома популарни и хваљени, а 
најпознатији од њих Цинцари или Ко-
решподенција (1979), која је базирана 
на четвртом тому Златног руна, игра-
ла се 280 пута у Атељеу 212 у Београ-
ду, у периоду од 23 године. Добио је 
прву награду Радио Загреба за драму 
186. степеник (1982), као и прву награ-
ду на фестивалима у Охриду и Варни 
за Како забављати господина Мартина 
(1990).

Током своје каријере Пекић је ра-
дио на многим филмовима, написао 
је више од двадесет оригиналних сце-
нарија и адаптирао неке од својих 
романа за филм. Филм Време чуда је 
био изабран да репрезентује Југосла-
вију на Канском фестивалу 1991, где 
је Горан Паскаљевић добио награду 
за режију, а касније, филм је учество-
вао на фестивалима у Глазгову, Мо-
скви, Монтреалу и Врњачкој Бањи. 
Награда критичара додељена је у 
Сан Себастијану 1990. Ђавољи рај (1989) 
(That summer of white roses), рађен по 
саги-фантасмагорији Одбрана и по-
следњи дани, добио је награду на 
филмском фестивалу у Токију 1989. и 
био је селектован исте године да ре-
презентује Југославију на фестивалу 
у Монпељеу (Француска), Пули (Хр-
ватска), Сан Себастијану (Шпанија), 
Лос Анђелесу и Сан Франциску (САД).

Као хонорарни коментатор Југо-
словенског одељења Светске секције 
Би-Би-Сија у Лондону (1986-1991) Пе-
кић је читао своја Писма из Лондона 
сваке недеље; ова Писма су после 
штампана у Југославији као Писма из 
туђине, Нова писма из туђине и По-
следња писма из туђине (1987–1991). 
Свака књига је садржавала педесет 
писама са духовитим и иновативним 
запажањима о Енглеској и енглеском 

народу. Писма су била емитована за 
југословенске и српске слушаоце, за 
које је Пекић нарочито уживао да 
прави бројна и хумористична поре-
ђења између енглеске и наше власти, 
државе, обичаја и људи. За ове књиге 
добио је Награду „Јаков Игњатовић” 
у Мађарској 1991. 

Пекић је такође на истом програму 
Би-Би-Сија имао серију о историји 
Велике Британије, која је издата пост-
хумно са насловом Сентиментална 
повест Британског царства (1992). За 
ово дело је добио Почасну награду 
БИГЗ-а, издавача књиге. Дело је 
штампано неколико пута и имало је 
великог успеха.

Дела су му преведена на енглески, 
немачки, француски, италијански, 
шпански, холандски, пољски, чешки, 
словачки, мађарски, румунски, рето-
романски, македонски, словеначки, 
албански, грчки, шведски и украјин-
ски језик.

Д. А.

Тражио објашњења за пропадање наше цивилизације
Осамдесетих је Пекић написао нешто сасвим ново. Сакупљао је материјал за писање књиге о изгубљеном 

острву Атлантиди, са намером да пружи једно ново објашњење за корене, развој и пропаст наше 
цивилизације. И поред класичних извора који су инспирисали његово антрополошко интересовање,  

Пекић је одлучио да оцрта своју нову визију будућности и тиме избегне рестрикције  
„историјског модела” са којим је он несумњиво морао да се суочи у старим митовима.

ЈЕДАН ОД ПИОНИРА СРПСКЕ ОПОЗИЦИЈЕ
Године 1989, заједно са још дванаест интелектуалаца, Борислав Пекић 

је обновио рад Демократске странке, да би следеће, 1990. године, постао 
члан Главног одбора, као и један од уредника обновљеног опозиционог 
листа „Демократија”. Године 1991. био је кандидат Демократске странке 
за народног посланика у Скупштини Републике Србије у београдској оп-
штини Раковица, када је победио његов противкандидат Војислав Шешељ, 
лидер Српске радикалне странке. 
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Ј аноша Нађа обузе необично узбу-
ђење. Могао је да празнује победу. 
Живот је, изненада, поново имао 

сврху и смисao. Одједном сам себи 
постаде веома важан. Незаобилазан. 
Замало да на сав глас врисне од сре-
ће. Одувек је чезнуо за тим да буде 
један од учесника неког веома ва-
жног историјског догађаја. Куцнуо је 
час! Сунце јаче засија, а небо се пот-
пуно избистри.

Нађ беше један од оних несрећни-
ка који нису у стању да пронађу спо-
кој душе. Никада није био потпуно 
задовољан собом. Патио је од ком-
плекса ниже вредности. Ужасавао се 
и од саме помисли да буде мета не-
чијег подсмеха. Вазда се батргао у 
својој тмини и незадовољству. Страх 
и немир душе испољавао је све изра-
женијим агресивним понашањем. Но, 
тог ветровитог 10. априла десило се 
велико чудо! Његове жеље се, напо-
кон, испунише! Изгледа да је Творац 
коначно услишио и његове молитве!

 Годинама се шепурио и хвалисао 
тиме да је био члан легендарне Рон-
ђош гарде. Измишљао је разне лажи 
о свом тобожњем учешћу у дивер-
зантским нападима на чешке гранич-
не карауле, на железничке и полициј-
ске станице, а сада му се одиста пру-
жа права шанса да се с пушком у 

руци бори за васкресење вољене му 
Отаџбине. Биће један од славних 
ослободилаца отргнуте Бачке, тог 
плодног дела хиљадугодишње Угар-
ске! 

Ликовао је од среће. Гордо је кора-
чао по тротоару од цигле.

*
Онога трена када је заставник сту-

пио у канцеларију сеоског бележни-
ка, Милош узе хартију, па лепим сло-
вима поче да пише беседу коју је, по 
плану, требало да прочита за време 
свете литургије на празник Цвети.

– Браћо и сестре у Господу нашем 
Исусу Христу!

Данас славимо празник Цвети, ра-
достан дан када је Спаситељ јашећи 
на магарцу ушао у Јерусалим. Као што 
записа рука Светог јеванђелиста 
Марка: »И доведоше магаре к Исусу, и 
метнуше нањ хаљине своје; и усједе 
нањ. А многи постријеше хаљине своје 
по путу; а једни резаху грање од дрве-
та, и простираху по путу. А који иђа-
ху пред њим и за њим, викаху говорећи: 
'Осана! благословен који иде у име Го-
сподње! '«

Да, драга браћо и сестре, Господ је 
ушао у Јерушлем, како би то на свом 
матерњем, арамејском језику рекао 
Исус Христос. Но, шта нам то казује, 
какву ли нам то поруку доноси свеча-

ни улазак нашег Спаситеља у град »Све-
тлости мира«? 

Реченице су се низале без застоја 
и без иједне грешке. Сантовачки па-
рох је био познат као један од најрев-
носнијих и најталентованијих пропо-
ведника Епархије будимске. 

Сетио се своје прве проповеди ко-
ју је као млади свештеник, с благосло-
вом Његовог преосвештенства Геор-

гија Зубковића, одржао у Грабовцу. 
Овај питоми манастир му је посебно 
био драг. Овде је приликом сабора о 
празнику Светог Петра и Павла, када 
се Срби из Барање, Толне и Бачке тра-
диционално у великом броју окупља-
ју, упознао и своју будућу супругу 
Зорку. Управо je ту први пут угледао 
њене очи, овде су први пут на трену-
так разменили погледе, ухватили се у 
коло и разговарали у хладу разграна-
те липе. После тог првог сусрета одр-
жавали су интимну кореспондецију. 
Писма су од самог почетка била ду-
гачка и искрена. Следили су сусрети 
о храмовним славама у Баји, Мохачу, 
Грабовцу, Сентандреји и Сантову.  (…)

Драгомир Дујмов

К ако нас је информисала списа-
тељица Сенка Павловић из Пан-
чева, дружење са Светиславом 

Недучићем, пензионером из Макове, 
који своје слободно време проводи 
преводећи са српског на мађарски и 
обрнуто, траје већ дуже. Недучић је 
за време епидемије приметио на 
фејсбук налогу Сенке Павловић да 
она прикупља шале о вирусу корона, 
па је и сам почео да бележи вицеве 
у Мађарској, везане за ову тему.

Сарадња је, свакако, била успешна, 
па су након одређеног времена у све 
већем броју забележене мудре и ша-
љиве мисли, изречене на рачун овог 
вируса. Вредни преводилац из Мако-
ве марљиво је преводио и кратке ху-
мористичке форме, пристигле из Ср-
бије. 

Циљ је био да се укаже на позитив-
но размишљање и витални дух нашег 
народа, али и на виспрене реакције 
на пандемију из суседства, па и из 
света. Шале су подељене у три цели-
не: прво поглавље је Народ против ко-
роне и садржи велике мисли малог 
човека о корони, настале као део ко-

лективног духа, које су се потом про-
шириле на друштвеним мрежама. У 
другом поглављу, под називом Шта 
каже струка, познати домаћи и стра-
ни аутори, сатиричари, афористичари 
и хумористи су на свој начин комен-
тарисали пандемију. Треће поглавље 
- (На)стране шале, представља виђења 
из света, односно како су шале три-
јумфовале над забрињавајућим ве-
стима о корони”. Зборник је, свакако, 
сведочанство једног тешког времена. 

Сенка Павловић је признала да је 
приликом сакупљања досетки о ко-
рони постојала морална дилема да 
ли је ово тешко време погодно за сми-
шљање шала? И, док су једни били 
против, постојао је велики табор 
оних, који су били мишљења да се 
треба изборити са проблемом уз по-
моћ шала.

„Лековитим хумором се јача дух 
народа!”, истакла је Сенка Павловић, 
а у њеним настојањима, сакупљачком 
раду и формулисању својеврсног ан-
тивирусног програма, велику подр-
шку добила је од Светислава Неду-
чића, који је изразио задовољство 

због превода кратких хумористичких 
прича са српског на мађарски језик, 
и обрнуто.

Што се тиче објављивања мађар-
ске верзије зборника хумора „Сме-
хом против короне”, изда-
вачка кућа „Норма” у Ва-
шархељу је прихватила 
да штампа сакупљене 
афоризме и мудре мисли 
на мађарском језику.

Између Сенке Павло-
вић и Светислава Недучи-
ћа постигнут је и договор 
о организацији промоци-
је издања у Мађарској, 
пре свега, у Макови, али 
тренутна епидемиолошка 
ситуација за сада доводи 
у питање представљање 
зборника.

Часопис „Марошви-
дек” је, такође, спреман 
да учествује у организа-
цији промоције, када то 
буде могуће.

У међувремену, Свети-
слав Недучић преводи 

кратке приче једне списатељице из 
Србије, а планира да објави и књигу 
рецепата своје мајке, која би носила 
наслов „Кувар”. 

П. М.

Онога трена када је заставник ступио у канцеларију сеоског бележника, Милош 
узе хартију, па лепим словима поче да пише беседу коју је, по плану,  

требало да прочита за време свете литургије на празник Цвети.

ФЕЉТОНСтрадалнички пут Милоша Апића (40)

Писање свечане беседе

ИЗДАВАШТВОПреводилачки подухват Светислава Недучића

Зборник „Смехом против короне” и на мађарском
Након јулског објављивања зборника сатиричних записа „Смехом против короне”, почетком октобра  

je светлост дана угледала и мађарска верзија ове књиге, и то захваљујући преводиоцу  
Светиславу Недучићу из Макове. Књигу је приредила Сенка Павловић, а објавила ју је  

угледна издавачка кућа „Норма” из Вашархеља.

Манастир Грабовац

Преводилац Светислав Недучић
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Заједничка настава књижевности   НЕВЕН

П очетком школске године, на пр-
вом састанку Актива српског 
језика и књижевности, профе-

сорка Катарина Басарић говорила је 
о могућности успостављања сарадње 
између Српске гимназије „Никола Те-
сла” у Будимшешти и Математичке 
гимназије у Београду, а 20. октобра та 
сарадња је заживела у виду заједнич-
ке дигиталне наставе. 

Ученици 12/б разреда окупили су 
се у кабинету за српски језик и књи-
жевност заједно са професорима  
српског језика. Такође су били при-
сутни и Кристина Бекић, заменик ди-
ректора Српског забавишта, основне 
школе, гимназије, колегијума и библи-

отеке „Никола Тесла” и Драгомир Дуј-
мов, шеф поменутог актива. Часу се 
електронски придружила и Мирјана 
Катић, директорка Математичке гим-
назије. 

Срећом, без техничких проблема 
успостављена је онлајн веза, па је по-
сле краћег упознавања и поздравних 
речи, почела ова несвакидашња на-
става. 

На самом почетку сусрета профе-
сорка Басарић је поздравила колеги-
ницу Анђелку Петровић, професорку 
српског језика и књижевности у 3. ра-
зреду Математичке гимназије. 

Николина Кошанин, ученица гим-
назије на Тргу ружа, говорила је о по-

воду нове сарадње и притом истакла 
биографску повезаност великог срп-
ског књижевника Милоша Црњан-
ског са Мађарском и Србијом. 

Потом је уследио задатак за рад у 
пару. Тара Буквић и Јелица Јањићије-
вић су истражиле на који начин је 
лична судбина, као и биографија Ми-
лоша Црњанског, утицала да се заин-
тересује за тему сеоба. После успе-
шно обављеног одговора следили су 
Лазар Мандић и Душан Бегуш. Они 
су имали задатак да представе на ко-
ји начин је судбина српског народа и 
историја надахнула Милоша Црњан-
ског да се окрене теми сеоба. 

Затим су Аница Шијаковић, Ања 
Миљевић, Алекса Сотиров и Илија 
Трајковић упознали своје другаре на 
који начин су „Мемоари” Симеона 
Пишчевића послужили Милошу Цр-
њанском за писање романа „Сеобе”. 

После одличних излагања, требало 
је да ђаци одреде простор и време 
радње у роману.

Урош Дамјановић, Тамара Топалов 
и Миља Јовановић су, користећи Гу-
глове мапе, уцртали маршруту којом 
се кретао Славонско-подунавски 
полк. Они су навели сва места и по-
дручја којима су пролазили српски 
ратници Вука Исаковича, у склопу ау-
стријске војске Марије Терезије.

Ученици: Вељко Ђокић, Игор Енги 
и Јована Лазић имали су задатак да 
израчунају колико километара је пре-
шао Славонско-подунавски пук од 
почетне, до завршне тачке свог мар-
ша. Према њиховој процени просеч-
на брзина једног војника пешака из-
носила је 4 километра на сат. Пређе-
ни пут пука износио је 1426 
километара, а у повратку са францу-
ског ратишта 1668 км. Укупно 3094 км! 
По процени наших ученика време 
активног кретања трајало је 773.5 сата.

Одмах иза тих занимљивих инфор-
мација следио је следећи задатак. 
Анализа композиције романа. Зада-
так је урађен у пару. Ђаци су морали 
са упореде уводно и завршно погла-
вље романа. Посебну пажњу требало 
је да посвете анализи употребљених 
предиката, глагола. Потом су Невена 
Деспотовић, Стефан Бранковић и 

Марко Цвијетиновић посебно иста-
кли и смисао таквог обликовања 
уводног и завршног дела романа. Сле-
дећи задатак је, такође, обављен у па-
ру. Борислава Цуцић, Милош Пурић 
и Јован Бенгин укратко су преприча-
ли први фабуларни ток – збивања у 
Земуну, у кући Аранђела Исаковича. 

Потом су представили фабуларни низ 
користећи се мапом ума (до пет пој-
мова/сличица). 

Час обраде романа „Сеобе” наста-
вили су Обрад Дабовић, Невена Стој-
ковић и Огњен Ковачевић. Они су у 
кратким цртама препричали други 
фабуларни ток – кретање и ратовање 
Славонско-подунавског пука. 

Иза њих, следили су: Јована Ђошић, 
Милица Вугделић и Арсен Миковић. 
Они су објаснили због чега би се ро-
ман „Сеобе” могао назвати историј-
ским и ратним романом. Теодора Шо-
бот, Милан Гелић и Ђорђе Станојевић 
су, пак, изнели своје мишљење због 
чега би се ово дело могло назвати љу-
бавним и породичним романом, док 
су Лука Радуловић, Лидија Пилипо-
вић и Филип Милошевић објаснили 
због чега би се ово изузетно прозно 
дело могло назвати психолошким и 
филозофским романом. 

Онлајн час је био веома успешан 
и указао је на разне могућности нове 
врсте сарадње између наше гимнази-
је и осталих средњих школа у Србији, 
и у региону.

Драгомир Дујмов

РОМАН О СТРАДАЊУ У ХАБЗБУРШКОЈ МОНАРХИЈИ
Роман „Сеобе” Милош Црњански је написао 1929. године. Друга књига „Се-

обе 2”, појавила се 1962, али она није наставак романа „Сеобе”, већ је сасвим 
аутономно дело. У „Сеобама” Црњански говори о тешком животу Срба у Хаб-
збуршкој монархији, после Велике сеобе. Главни лик Вук Исакович је историј-
ска личност. Први део је адаптиран у играни филм из 1989. снимљен у југосло-
венско-француској копродукцији, док филм рађен по другом делу није био у 
потпуности завршен. Радња романа се дешава у VIII веку, од пролећа 1744. до 
почетка лета 1745. године. То је период од годину дана, чиме се временски круг 
„Сеоба” затвара. Да би показао каква су и колика била страдања Срба у то 
време, Црњански у средиште радње ставља породицу Исакович: браћу Вука 
и Аранђела Исаковича, повезану како крвним сродством, тако и присуством 
жене у лику госпође Дафине, чиме се обликује троугао људских и породичних 
односа. Кроз десет поглавља романа јављају се наизменично два тока припо-
ведања. Први ток прати судбину колективног јунака - кретање Славонско-по-
дунавског „полка“ до реке Рајне и назад. Други ток приповедања прати однос 
госпође Дафине и Аранђела Исаковича у његовој земунској кући, а након 
одласка Вука Исаковича у рат. Овај се ток везује за мирнодопски живот.

На иницијативу београдске Математичке гимназије, одржана је заједничка 
„онлајн” настава са Српском школом „Никола Тесла” из Будимпеште, на којој су 

ученици анализирали роман „Сеобе”, Милоша Црњанског.

Интернет спојио ђаке у Будимпешти и Београду
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Самоуправа Срба у Помазу позива све заинтересоване на

КАМП СРПСКОГ ФОЛКЛОРА  
И МУЗИКЕ

Од 13. до 15. новембра 2020.

Дом културе у Помазу
Улица Хусар бр. 3

Пријаве и информације: 
+36 70 673 4353; +36 20 434 3302

Фејсбук: Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Имејл: pomaziszno@gmail.com

Рок за пријављивање: 
10. новембар 2020.

Покровитељи:
Самоуправа Срба у Мађарској

Фондација „Бетлен Габор“

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У 
СЕГЕДИНУ - 2020

29. 10. 2020. у 18.00 - Зграда Црквене општине
100 година у светлу Тријанонског мировног уговора

Предавач: Милан Дујмов - историчар

05. 11. 2020. у 18.00 - Зграда Црквене општине
Веронаучна трибина

„Пут ка земљи Аврамовој”
Предавач: Сенад Емра 

Јерусалим, Света земља – присећање уз фотографије 

15. 11. 2020. 
In memoriam – поклоњење сенима српских жртава

У 10.00 Света литургија - Храм Св. Николе
У 12.00 помен / српско православно гробље

21. 11. 2020.  19.00 - Ресторан „Салка“  
Közép Kikötő sor 9

Српско музичко вече
Свечано затварање „Месеца српске културе у Сегедину“

Организатори: 
Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска 
месна српска заједница, Српска православна црквена 

општина у Сегедину

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2021.

Позивамо вас да пошаљете своје предлоге кандидата за 
добијање Светосавске награде 2021. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу 
признања Повеља Саве Текелије 2021. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској. 

Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се 
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а 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 2021”, односно 
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2021”. Предлози се могу 
доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.
 

Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2020. године 
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овог рока неће се 
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете 
на време.  

Самоуправа Срба у Мађарској
Тел: +36 1 331 53 45; e-mail: ssm@t-online.hu

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ  
ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН

Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.

У намери да Српске недељне новине (СНН) учинимо 
доступним оним нашим суграђанима који су заиста 

заинтересовани за њихов пријем путем поште, покренули 
смо акцију актуелизовања листе прималаца нашег листа. У 

том циљу, молимо све читаоце да нам имејлом или 
писмом потврде да ли су заинтересовани да и убудуће 

бесплатно добијају наш недељник.

Ваша јављања са именом, презименом и тачном  
адресом, очекујемо на имејл адресу:

snn.primaoci@gmail.com
Такође, можете нам се јавити и писмом, на поштанску 

адресу:
Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft

Srpske nedeljne novine
Nagymező utca 49, 1065 Budapest

Молимо вас да нам своју заинтересованост за пријем 
СНН-а потврдите најкасније до 1. децембра 2020. године. 

После тог рока, новине ћемо слати само оним читаоцима 
који су нам послали тражене информације.

Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

ИНФО

УНАПРЕЂЕЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Живот изван матичне земље, било да је реч о Србима у 
земљама региона или о дијаспори, често доноси и 
осиромашење нашег речничког фонда и неразумевање 
неких речи и израза на мaтерњем језику. Отуда понекад и 
њихово погрешно коришћење и стављање у неодговарајући 
контекст. 

У циљу унапређења језичке културе и комуникације на 
матерњем језику, покренули смо серију краћих, едукативних 
видео записа  „Светионик”, у којима објашњавамо значење, 
смисао и контекст појединих специфичних речи, израза и 
језичких конструкција.  

Десетоминутне епизоде „Светионика” у којима ћемо се, 
такође, бавити и правилном комуникацијом на српском 
језику, можете пратити на Фејсбук профилу „Svetionik - 
edukacija”, односно на профилу Српских недељних новина. 

Ваш СНН

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság
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МУЗИКА

Први јавни програм Културног и медијског центра „Српски венац” одржан је недељу, 18. октобра, када је 
приређен самостални концерт познатог инструменталисте на хармоници Крунослава Киће Агатића.

Концерт Крунослава Киће Агатића 

Са хармоником по Балкану, уз чашу вина

У просторијама „Српског вен-
ца”, које су недавно ренови-
ране и свечано предате на 

коришћење, окупило се тридесетак 
љубитеља звука хармонике и музи-
цирања Крунослава Киће Агатића. 

Судећи према интере-
совању, њих би свакако 
било и више, али је број 
присутних морао да бу-
де ограничен, због акту-
елне епидемиолошке 
ситуације. 

Директорка Култур-
ног и медијског центра 
Зорица Јурковић Ембер, 
поздравила је госте и 
уметника, са којим је 
„Српски венац” још 
пролетос имао успешан 
заједнички интернет 
пројекат – „Весело вече 

уживо, са жељама слушалаца”. 
У пријатној атмосфери, уз светлост 

свећа, чашу вина и укусан ловрански 
сир, Крунослав Агатић је повео госте 
на пропутовање по Балкану, желећи 
да покаже популарност хармонике 
и све могућности њеног звука, углав-
ном песмама уз које се и игра. Поред 
виртуозно одсвираних нумера, њего-
во путовање је пратила и едукативна 
и духовита конферанса.    

Кренуо је из Румуније, преко Бу-
гарске, коју је представио нумером 
старог бугарског хармоникаша Бори-
са Карлова - најпре на његов начин 
од пре шездесет година, а после на 
свој. Тако је показао како се у неко-
лико деценија музика развила. Из Бу-
гарске је отишао у Грчку, где се хар-
моника користи углавном на конти-
ненталном делу, који је географски 
близу Македоније, па се и у музици 
види велика сличност. 

Наставио је македонским песма-
ма са карактеристичним непарним 
ритмовима, 7/8, 9/8 и 11/8, исто као и 
код Бугара. Следеће одредиште је 

била Босна, у којој се 
хармоника највише 
чује у извођењу попу-
ларних  старих севда-
линки, песмама о љу-
бави, чежњи и љубав-
ном јаду. Из Босне је 
отишао у Далмацију, 
где се хармоника рет-
ко користи, мада је 
омиљени инструмент 
морнара. У Далмаци-
ји се више користи 
тамбура, или људски 
глас у мушким хоро-
вима – популарним 
клапама. У песмама 
из овог краја назире се италијански 
утицај, који је доминатнији што се ви-
ше иде према Истри. Прво смо чули 
неколико градских, а и далматинске 
сеоске мелодије. 

Са мора, Кића нас је повео на се-
вер, до Словеније, где се осећа вели-
ки утицај Аустрије и где доминирају 
валцери и полке. Из Словеније се 
спустио у Славонију, где се хармони-
ка уопште није користила, међутим, 
у новије време све се више може ви-
дети као пратећи инструмент у там-
бурашким оркестрима. 

Из Славоније, скелом смо прешли 
Дунав, у Бачку и дошли до Буњеваца. 
Затим смо, опет скелом, прешли Тису 
и стигли у Банат, који баштини и игре 
у којима се момци међусобно такми-
че. 

Следио је музички мелос централ-
не Србије, односно Шумадије. Тамо 
је хармоника доминантан и најпопу-
ларнији инструмент. Музика је бога-
та украсима, које није лако одсвира-
ти. Преко јужне Србије, Кића нас је 
затим одвео на Косово, па у источну 
Србију. 

„Увежбавајући влашку музику, 
увидео сам да има много сличности 
са рокенролом и то ћу вам сада и 
показати”, изненадио нас је на крају 
овог „путовања” и програма. За сам 

крај је оставио песму „Јесење ли-
шће”. Био је награђен великим апла-
узом одушевљених гледалаца. 

Зорица Јурковић Ембер каже да је 
веома задовољна концертом:

- Вечерашња реакција публике да-
ла нам је велики подстицај и ентузи-
јазам за наредне програме, које 
„Српски венац” има у плану - изјави-
ла је за наш лист директорка Култур-
ног и медијског центра.

К. П.

Крунослав Кића Агатић

Зорица Јурковић Ембер

ДРЖАВА ПОМОГЛА УМЕТНИКЕ
Програм „Са хармоником по Балкану” био је пројекат Крунослава Ки-

ће Агатића на конкурсу Министарства за људске ресурсе, намењеном 
оним уметницима који у време првог налета вируса корона нису имали 
посла ни приходе, како би им се омогућило да се баве својом делатношћу. 
Услови нису дозвољавали оркестарско извођење, тако да је Агатић сам 
осмислио програм и добио средства на конкурсу. Реч је о пет извођења, 
чији је број он већ одавно премашио. Сада већ самостално одржава кон-
церте који су наишли на веома добар одјек, па овај уметник добија све 
више позива из различитих делова Мађарске. 


