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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Н исам медицинар, већ психолог 
и педагог, али захваљујући 
многобројним путовањима у 

Србију и добрим пријатељима које 
сам тамо стекао, могу добро да про-
ценим актуелно здравствено стање 
људи у тој земљи Западног Балкана и 
квалитет њихових здравствених услу-
га.

Пре неколико година посетио сам 
једну старију госпођу у једној некада 
чувеној друштвеној болници у Бео-
граду. Због крајње оскудног намешта-
ја у болесничкој соби и уређења у 
целој згради, што ме је пре подсећа-
ло на неку пољску болницу, повукао 
сам се у један тамни ћошак у ходни-
ку, јер сам као стамен човек плакао 
због очаја - и срамоте. Због срамоте 
- јер сам знао да су недовољна уре-
ђеност, медицинска опрема и недо-
статак медицинског особља у овој 
болници били и још увек јесу после-
дица САД-НАТО-агресије у 1999. го-

дини. Она је земљи причинила велику 
невољу и немерљиву економску, као 
и еколошку штету. А немачка влада 
је учествовала у том злочину и гено-
циду над српским народом.

Због коришћења од 10 до 15 тона 
веома отровног и радиоактивног ура-
нијума за време 78-дневног бомбар-
довања, у Србији су, у међувремену, 
разна канцерогена обољења дости-
гла размере епидемије: полази се од 
33.000 случајева годишње. 

Уместо да сада богате европске 
земље, као знак измирења и надокна-
де штете, учине све што је могуће да 
би српске болнице имале на распо-
лагању већи број лекара специјали-
ста, медицинског особља за негу и 
неопходне медицинске апарате, као 
и довољно лекова за децу и одрасле 
оболеле од канцера, и даље се врбују 
лекари специјалисти и медицинско 
особље за негу, које је српска држава 
добро образовала, и довлаче се (зау-

век) на „златни Запад”  Тиме се избе-
гава образовање и усавршавање соп-
ственог немачког стручног особља за 
негу, као и праведна надокнада за 
њихов драгоцени рад за опште добро.

Због тога здравствени системи др-
жава Западног Балкана постепено 
колабирају и многе породице се рас-
падају због вишегодишњег радног 
боравка у иностранству. Само из Ср-
бије оде годишње више од 70.000, 
већином младих, добро образованих 

људи. За мене је то срамотна експло-
атација економски слабих привреда 
Западног Балкана, страшан облик 
неоколонијализма.

Промените, мој господине, Вашу 
фаталну одлуку због мојих основа-
них примедаба. Тиме бисте показали 
праведност према Србији, као и пре-
ма другим земљама Западног Балка-
на, и истовремено учинили чин човеч-
ности - каже у свом обраћању проф. 
др Рудолф Хензел  

Загађење ваздуха сваке године 
доведе до око седам милиона преу-
рањених смртних случајева широм 
света, а становништво Западног Бал-
кана изложено је концентрацијама 
загађујућих материја у ваздуху које 
су међу највишима у Европи, саоп-
штила је поводом Светског дана жи-
вотне средине, организација Уједиње-
них нација за животну средину.

Ово је и разлог због којег се на 
Светски дан заштите животне среди-
не ове године позивају владе, инду-

стрија, заједнице и појединци да за-
једнички раде на истраживању обно-
вљивих извора енергије и зелене 
технологије са циљем унапређења 
квалитета ваздуха у градовима и ре-
гионима широм света, наводи УН.

Становништво Западног Балкана 
изложено је концентрацијама загађу-
јућих материја у ваздуху које чак до 
пет пута премашују вредности про-
писане националним, као и смерни-
цама Европске Уније и Светске здрав-
ствене организације.

Загађење ваздуха је озбиљан про-
блем у свим земљама Западног Бал-
кана, где концентрације загађујућих 
материја у ваздуху обично премашу-
ју дозвољене вредности.

Регионална студија о утицају зага-
ђења ваздуха на здравље људи ука-
зује на краћи очекивани животни век 
на Западном Балкану због лошег 
квалитета ваздуха.

Према извештају, загађење ваздуха 
доприноси високој смртности и скра-
ћењу очекиваног животног века у 
анализираним градовима, а извештај 
посебно указује на опасности од из-
лагања емисији суспендованих чести-
ца (ПМ2.5 и ПМ10).

Високим концентрацијама загађу-
јућих материја у ваздуху доприносе 
и топографија овог подручја, али пре 
свега и неквалитетна чврста горива 
која се користе у термоелектранама 
на угаљ, сагоревање угља за потребе 
кувања и загревања домаћинстава, 
застарела индустрија и стара возила.

Када је реч о Србији, главни извори 
загађења ваздуха су индустријски 
процеси, производња електричне и 
топлотне енергије и друмски саобра-
ћај. Свега неколико градова у Србији 
усвојило је план за побољшање ква-
литета ваздуха и локални акциони 
план за заштиту животне средине 
(нпр. Крагујевац, Ужице, Београд). 

МАТИЦА

„Немачка уништила српско здравство да би одвела лекаре”

Удишемо загађен ваздух

Писмо немачког професора министру

Еколошка криза у региону 

Проф. др Рудолф Хензел немачком министру здравља Јенсу Шпану пише: „Бомбардовали сте болнице, а 
сада отимате добро образоване лекаре. Због баченог уранијума, канцерогена обољења су у размерама 

епидемије. Оштећењем наследног материјала, ДНК, генерацијама и генерацијама  
ће се рађати деца са разним поремећајима”

Проф. др Рудолф Хензел

ГАЛОПИРАЈУЋА ЛЕУКЕМИЈА
„Према новијим статистикама, у Србији од леукемије оболи готово 

двоструко више деце него у остатку Европе. То значи, 355 мале деце на 
милион становника. Пре 1999. било их је 160. Посебно је у порасту леуке-
мија код деце између пете и девете године живота. Удео оболелих од 
леукемије је већи за 110 процената него пре бомбардовања. Да ли сте Ви 
то знали, мој господине?", пише проф. др Рудолф Хензел.

ПОТРЕБА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДЕЛОВАЊА
„Побољшање квалитета ваздуха смањењем енергетског сиромаштва 

је од суштинског значаја за смањење броја смртних исхода и болести 
повезаних са загађењем ваздуха. Неке од стратешких препорука односе 
се на успостављање националних, регионалних и међународних оквира 
за решавање проблема у области животне средине, подизање свести о 
загађењу ваздуха, подстицање коришћења обновљивих извора енергије, 
еколошко управљање хемикалијама и отпадом.

Деведесет одсто људи у региону удише ваздух загађен 
више него што се сматра прихватљивим према 

Смерницама за квалитет ваздуха Светске здравствене 
организације и због тога се загађење ваздуха сматра 
озбиљном глобалном опасношћу по јавно здравље
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М инистар Поповић је на па-
нелу „Руско-европски од-
носи данас и сутра”, рекао 

да се потпуно слаже са Сијартом, као 
и да Србија најбоље зна колико су 
сваке санкције бесмислене, с обзи-
ром на искуство из деведесетих го-
дина прошлог века.

„По мом мишљењу сваке санкције 
су неразумне за било које економске 
односе и не помажу никоме”, истакао 

је Поповић додајући да иза сваке 
одлуке о санкцијама стоје политички, 
а не економски разлози. Навео је да 
не види никакве економске разлоге 
за санкције према Русији, а поготово 
не када су у питању земље ЕУ или 
земље у окружењу Русије.

„Када причамо о новим техноло-
гијама, вештачкој интелигенцији и 
слично, како санкције могу да казне 
или помогну неком, то је сасвим пре-
вазиђена ствар и припада прошло-
сти”, поручио је Поповић и додао да 
су санкције потпуно несхватљива 
ствар у доба развоја дигитализације.

Зато, каже, имамо случајеве крше-
ња санкција и зато има доста европ-
ских производа у Русији, а нарочито 
је изражен случај да европски прои-
зводи долазе у Србију и ту се препа-
кују и продају у Русији. Поповић ис-
тиче да Србија сарађује са ЕУ и Руси-
јом и да је зато за европске земље 
економски мост између Русије и За-
пада. Подсетио је да многе европске 
компаније зато долазе у Србију како 
би своје производе продавале у Ру-
сији без царине. 

Сијарто је рекао да је Мађарска 
изгубила седам милијарди долара 
због европских санкција уведених 
Русији и додао: 

„Ако погледате у последњих пет 
година, без емоција сагледате да ли 
су разумне те санкције, можете само 
закључити да нису”.

Он је рекао да само могу да буду 

два разлога санкција: политички и 
економски, али да и економски увек 
има политичку позадину. Нагласио је 
да је потребна дискусија по питању 
оправданости санкција ЕУ према Ру-
сији и да Мађарска то стално тражи, 
али да до тога не долази.

„Бројке ће вас можда изненадити 
када је реч о трговини са Русијом. 
Видимо да су Немачка и Русија по-
већале трговину за чак 29 одсто у 
последње три године, Француска и 
Русија за 45 одсто, 
Италија и Русија за 
24 одсто, док је Ма-
ђарска од 2014. изгу-
била седам милијар-
ди долара извозне 
могућности”.

Сијарто истиче да 
је потпуно лицемер-
но да под санкција-
ма земље које најви-
ше критикују Русију 
управо оне и најви-
ше сарађују и зара-
ђују на Русији.

Додао је да ствар-
но верује да те санк-
ције служе томе да 
се монополизује са-
радња са Русијом и 
да се истисну друге 
земље из тога.

„Када причамо и 
о сарадњи САД и 
Кине, видимо да је 

исто” додао је Сијарто.Руске компа-
није, међу којима су и велике корпо-
рације, заинтересоване су да улажу 
у Србију у области иновација, изја-
вио је Поповић. Он је рекао да је 
разговарао с представницима неко-
лико великих руских компанија које 
су заинтересоване да улажу у Срби-
ју у области иновација, нове техно-
логије, блокчејн технологије, вештач-
ке интелигенције и слично. 

САРАДЊА

Поповић и Сијарто за укидање санкција Русији
Економски форум у Санкт Петербургу

Министар за иновације и технолошки развој Србије, Ненад Поповић, поручио је да у савременом свету 
економске санкције немају ниједно разумно оправдање, а министар спољних послова Мађарске Петер 

Сијарто да је лицемерно што су земље које су највећи критичари Русије оствариле највећи  
раст трговине са Русијом у последњих пет година

Петер Сијарто

Ненад Поповић

Д ан високих званица мултина-
ционалне тактичке вежбе са 
бојевим гађањем „Комшије 

2019”, коју су од 2. до 8. јуна заједно 
извели припадници Војске Србије, 
Оружаних снага Мађарске и Наци-
оналне гарде Охаја, одржан је у 
оквиру војног комплекса „Орешац”, 
у присуству начелника Генералшта-
ба Војске Србије генерала Милана 
Мојсиловића, наводи се у саопште-
њу Министарства одбране Србије.

Након приказа, учесницима се 
обратио командант Прве бригаде 
Копнене војске бригадни генерал 
Зоран Насковић, који је поручио да 
је изградња и очување мира и бе-
збедности у свету примаран циљ 
мировних мисија Уједињених наци-
ја и као такав тежак, частан и одго-
воран задатак и озбиљан професи-

онални изазов за све који учествују 
у припреми јединица.

„Искуства и знање које стичемо 
на оваквим вежбама значајна су и 
веома драгоцена. Размена искуства 
из мировних операција и међусобно 
познавање, као и заједничко увежба-
вање техника и процедура, поред 
знања доприноси и јачању поверења 
међу оружаним снагама наших зе-
маља. Извршавање задатака у мул-
тинационалном окружењу је изазов, 
а посебно када се извршавају у циљу 
успостављања и одржавања мира”, 
казао је генерал Насковић.

Он је рекао да су за остваривање 
циљева мисије подједнако важни 
оспособљеност, опремљеност, ком-
патибилност, али и сарадња, повере-
ње и међусобно поштовање и додао 
да је несумњиво да заједнички рад 

на оваквима вежбама ствара услове 
за успешно извршење мисије.

Потпуковник Метју Вудроф ко-

мандант 37. бригаде Националне 
гарде Охаја, вежбу види као добру 
прилику да се научи нешто ново и 
развију добри односи и тимски рад. 
Посебно истиче развијање способ-
ности заједничког рада у борби про-
тив непријатеља.

Начелник Генералштаба Војске 
Србије генерал Милан Мојсиловић 
уручио је признања најбољим уче-
сницима вежбе „Комшије 2019” 
десетару Габору Сабоу из Оружа-
них снага Мађарске, разводнику 
Сајмону Остину из Националне 
гарде Охаја и разводнику Владану 
Гарчевићу припаднику Војске Ср-
бије. 

„Комшије 2019” - подршка миру у региону
Српско-мађарско-америчка војна вежба  

Циљ вежбе, чији је овогодишњи домаћин 11. пешадијски батаљон Прве бригаде 
Копнене војске Србије, јесте унапређење међусобног разумевања припадника 

оружаних снага земаља учесница, у току извршавања операција подршке  
миру у мултинационалном окружењу
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О ва школска година је, према 
речима др Јованке Ластић, 
дриректорке Српске основ-

не школе и гимназије „Никола Тесла” 
у Будимпешти, била веома узбудљива 
и пуна обавеза, како за ученике, тако 
и за запослене. Поред осталог, завр-
шена је инвестиција вредна преко 200 
милиона форинти, у оквиру које је 
обезбеђен додатни простор за разли-
чите школске намене. Решено је пи-
тање квалитетног смештаја забави-
шта, а ту је и простор за библиотеку 
и још три стручна кабинета, што ће у 
великој мери допринети побољшању 
квалитета наставе. Наша саговорница 
овоме додаје још један детаљ, који је 
веома важан за начин на који ће шко-
ла функционисати:

- Премашили смо бројку од 500 
уписане деце, што је до пре неколико 
година била само имагинација. Шта-
више, ако се настави овај процес, 
онда ћемо већ у септембру ове годи-
не тј. почетком следеће школске го-
дине, имати преко 600 уписаних. 
Ствар која је можда и најбитнија и 
најзначајнија у целој причи из морал-
ног аспекта, јесте то што смо успели, 
упркос свим недаћама, да покренемо 
први разред основне школе у Сегеди-
ну. 

Свему овоме треба свакако додати 
и податак да су ученици у овој школ-
ској години учествовали на око 250 
разних ванчасовних и ваннаставних 
школских програма, у којима је ова 

установа била главни носилац проје-
ката. 

- Ако узмете да у једној школској 
години има око 180 нумерисаних рад-
них дана, то значи да је сваког дана 
било више догађања у склопу наше 
институције. Тиме постајемо оно о 
чему сам ја и Вама у више наврата 
говорила: један од центара српске 
заједнице у Мађарској, односно ба-
зична институција која, поред тога 
што је васпитно-образовна, одрађује 
и многе друге аспекте и својом ин-

фраструктуром подржава разне ма-
нифестације које су битне за српску 
заједницу - каже др Јованка Ластић. 

Протеклих година у овој установи 
водило се рачуна и да забавиште које 
функционише у њеном саставу, доби-
је што више нових полазника, па се 
очекује да њихов број у наредном 
периоду достигне бројку од 70. Овај 
податак посебно је значајан, ако се 
има у виду да је забавиште својевр-
сна база основне школе и да велики 
број предшколаца уједно гарантује и 
довољно будућих ђака-првака. Ова 
реакција је ланчана, јер већи број 
основаца практично значи и да ће 
гимназија имати довољно ученика.

- Што се тиче гимназије, ту сада већ 
имамо прву генерацију која је мату-
рирала у три паралелна разреда. Није 
исто ако имате два одељења са по 
тридесеторо деце или три одељења 
са по двадесеторо. Са стручног аспек-
та врло је добро што смо успели да 
подмладимо наставнички кадар, тако 
да сад већ, скоро из свих предмета 
имамо пар колега које предају тај 
предмет, тако да делимо децу у групе, 
што је из аспекта подизања квалите-
та наставе изузетно добро. 

Како сазнајемо у ловранској по-
дружници будимпештанске Српске 
школе, предстоји велика инвестиција, 
чијом реализацијом ће се такође до-
бити на квалитету наставе. Циљ је 
повећање броја забавишних група на 
две, што би подстакло упис деце у 
основну школу. 

- Мислим да је у Ловри свака инве-
стиција добродошла јер, ако можемо 
говорити о неком насељу где је још 
активан друштвени живот српске за-
једнице, онда је то сигурно Ловра. 
Тамо ће се тих 400 милиона форинти, 
колико ће укупно инвестирати зе-
маљска самоуправа, вишеструко вра-
тити. Требало би да се прва фаза за-
врши 1. септембра ове године. Да ли 
ћемо успети у томе, видећемо, али, у 
сваком случају, планирамо да раздво-
јимо забавиште и школу, пошто у оној 
некретнини коју смо последњи пут 
купили, постоји једна зграда коју, са 

релативно мало инвестиција, можемо 
преиначити у школу са два одељења. 

Тиме бисмо мало радили унапред, 
јер је тренутна чињеница да нема 
пуно пријављених, али ако не крене-
мо са две забавишне групе, никада 
неће ни бити довољно пријављених. 
Морамо да кренемо, да бисмо кроз 
коју годину видели да ли су наши 
прорачуни били на месту или нису. 
Зато сам рекла да у Ловри сигурно 
неће пропасти инвестиција, јер уко-
лико се испостави да ипак нисмо 
добро проценили ситуацију, онда тој 
згради можемо да нађемо неку другу 
намену унутар српске заједнице. То 
ће бити имовина српске заједнице, 
јер је плац купила земаљска самоу-
права. Ја сам убеђена да ће то зажи-
вети, нарочито узевши у обзир да 
ћемо од септембра један школски 
аутобус пребацити у Тукуљу, тако да 
ће деца из Тукуље, Чипа и Српског 
Ковина, која су заинтересована, има-
ти и превоз, што ће додатно учинити 
привлачном ту опцију. 

Када је реч о подружници у Сеге-
дину, др Ластић сматра да је мало и 
приватних школа у којима ученици 
имају услове за рад и боравак какви 
постоје у тој установи. Ово своје за-
пажање аргументује следећим речи-
ма: 

- Кадар који ради са децом, Снежа-
на Дошић и Мића Станић, изузетан 
су тандем. Тиме што они слабије ко-
муницирају мађарски, деца су пер-
фектно научила српски. Мислим да 
су сви који нису уписали децу, а раз-
мишљали су, погрешили у својој крај-
њој одлуци. Овако нешто се не обез-
беђује за свакога. Нажалост, власник 
је једнострано отказао закуп просто-
ра, тако да сада имамо велику бригу, 
јер смо добили на коришћење зграду 
бившег радија у Сегедину. То је једна 
прелепа зграда, у коју ћемо вероват-
но више милиона форинти морати да 
уложимо, како би се оспособила за 
функционисање. То је проблематич-
но, јер ћемо тамо остати само  годину 
дана. Паралелно са тим у току је ре-
конструкција зграде на Калвиновом 

Сумирање школске године у Будимпешти

Повећање броја ученика праћено  
проширењем капацитета

ШКОЛСТВО

Школска година која се убрзано примиче крају, била је за српско школство у 
Мађарској, а посебно за Српску основну школу и гимназију „Никола Тесла” у 

Будимпешти, веома значајна, са више аспеката. То за наш лист  
потврђује и др Јованка Ластић, директор ове установе

УСКОРО РЕНОВИРАЊЕ ЂАЧКОГ ДОМА
Према плановима, реновирање ђачког дома у Рожа улица требало би 

да буде завршено током распуста, али је проблем што од Фондације 
„Бетлен Габор” земаљској самоуправи, која је власник школе, не стижу 
финансијска средства за тај посао. 

- Све док средства нису на рачуну, по закону не можемо ништа да 
радимо. Можемо условно да распишемо конкурсе за јавне набавке, али 
нико неће склопити уговор са нама док немамо новац на рачуну, наро-
чито у ово време када су грађевински предузетници годинама унапред 
заузети. Што се тиче школе, ту још може неком организацијом наставе да 
се мало комбинује, али у дому не може. Ако ми не успемо да до 28. авгу-
ста завршимо радове и да предамо дом, онда неће бити почетка школске 
године 2. септембра. То ће вероватно имати и једну међународну коно-
тацију што наравно све заинтересоване стране желе да избегну - истиче 
наша саговорница.

ПОТЕШКОЋЕ СА РЕНОВИРАЊЕМ ФАСАДЕ
Како сазнајемо, у плану је и обнова фасаде школске зграде на Тргу 

ружа, али због чињенице да је то здање културно-историјски споменик, 
Завод за заштиту споменика често поставља нове услове. 

- Ту би требало заменити око 150 прозора који морају бити од дрвета 
и морају бити потпуно идентични са постојећим. То је огроман посао и 
огроман трошак. Завод за заштиту споменика је препоручио да се про-
зори не замене у потпуности, него предлаже да се ураде пробна бушења 
и тамо где је одређени проценат дрвета још здрав, не треба заменити 
прозор, него га треба рестаурирати. Рестаурација је много скупља и рад 
на једном прозору траје знатно дуже, а ми све треба да завршимо до 28. 
августа, како бисмо могли нормално да почнемо нову школску годину. 
За фасаду сам сигурна да ће обнова ићи паралелно са школском годином, 
што ће нам представљати озбиљнији задатак. Што се тиче дома, ја се само 
надам. Не бих волела да будем актер једне веома непријатне ситуације, 
али уколико не будемо добили употребну дозволу за дом до краја августа, 
то би, као што већ навела, значило да школска година неће моћи да 
крене, зато што је у питању 135-оро деце смештене у дому у Рожа улици, 
која у том случају не би имала смештај. То је неповољно за целу инсти-
туцију. Ако не будемо имали другог избора, онда ћемо морати да се на-
како другачије организујемо. Одговара нам што тада матуранти иду на 
екскурзију, а наше спортске екипе иду на припреме, тако да бисмо те прве 
две недеље још и могли некако да изгурамо, али више не - каже за наш 
лист др Јованка Ластић.

Др Јованка Ластић
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тргу бр. 6. Не смем ништа да прогно-
зирам, али то би требало да све буде 
готово до 1. септембра 2020. Тамо 
бисмо уселили тада већ три разреда 
основне школе и забавиште са две 
забавишне групе. Према мојој проце-
ни, тамо би било око 30 забавиштана-
ца и око 15 или 20 школараца, и то је 
онда већ једна бројка од око 50, која 
није мала. Ако наставимо сукцесивно 
даље, па се ту укључи још и дешчан-
ска школа, не би требало да имамо 
проблема са бројем ђака, наиме има-
мо још једну новину која ће бити 
актуелна од септембра, а то је да нам 
се прикључује, као подружница, де-
шчанско Српско забавиште и тамо-
шња Српска основна школа. То ће 
вероватно функционисати тако да ће 
прва четири разреда као и до сада у 

бити Десци, а да ћемо обезбедити 
један школски аутобус који би децу 
од петог до осмог разреда превозио 
из Деске у Сегедин. Тиме бисмо по-
држали сегединску школу што се 
тиче броја ђака и обезбедили идеал-
не услове. То је нешто око чега смо 
се много трудили. На моје велико и 
пријатно изненађење, у дешчанско 
забавиште је уписано 15-ак нових по-
лазника од 1. септембра, а свега че-
творо одлази. Ту такође можемо да 
покренемо две забавишне групе и, 
срећом, у Центру „Свети Сава” имамо 
и простора и услова да то остваримо 
- напомиње директорка. 

Ако се ови планови реализују, од 

1. септембра 2020. Срби у Мађарској 
би имали четири предшколске уста-
нове, исто толико основних школа, 
два ученичка дома, једну гимназију, 
јавну библиотеку и, евентуално, ка-
мерно позориште. Када је реч о јав-
ној српској библиотеци, потребно је 
модификовати закон. 

- Нисмо добили додатна финан-
сијска средства и зато наша библи-
отека још не функционише као јав-
на. Наиме, у закону пише да само 
самоуправа насеља може да буде 
власник библиотеке. Ту само једна 
реч треба да се убаци, да локална и 
мањинска самоуправа могу бити 
власници. Онда бисмо и за то добили 
додатна средства. Што се камерног 
позоришта тиче, мислим да у аули 
имамо оплемењен простор и поку-

шаћемо да смислимо нешто у том 
правцу - каже др Јованка Ластић и 
износи низ статистичких података, 
везаних за бројно стање у нашим 
школама: 

- Како стоје ствари, у Десци ће 
бити између 35 и 40 малишана у 
предшколској установи и око 15 у 
школи. Ако томе додам још 6 нових 
малишана у Сегедину, то је 56. Тре-
нутно нас има око 550 и ако томе 
додам и чињеницу да нам више деце 
долази него што нам одлази, сасвим 
је реално да ће нас бити око 600. То 
је добро зато што је за многа финан-
сирања, односно, за број финансира-
них радних места, често услов одре-

ђени број ученика. У сваком случају, 
биће велико оптерећење на центру 
Будимпешти. У догледној будућности 
када у Сегедину број ђака достигне 
120, 130, за који тренутно сматрају да 
је број када једна институција може 
сама да се финансира, тада бисмо 
сегединску школу одвојили од „Те-
сле“. Сегединска школа би постала 
самостална, а њена подружница би 
била Деска. Обезбедићемо школски 
аутобус који ће возити дешчанску 
децу у Сегедин, у нову, лепу зграду, и 
ја мислим да ће тада нова самостал-
на српска васпитно-образовна ин-
ституција без проблема функциони-
сати. Ловра није толики проблем, јер 
она није толико удаљена. Ловранима 
ћемо препустити да одлуче да ли 
хоће једну самосталну институцију 
или хоће да остану у склопу „Николе 
Тесле“. За Сегедин већ видим ту оп-
цију, јер кад они дођу до осам разре-
да, сигурно ће их бити преко стотину 
- закључује наша саговорница.

СНН

У ТЕКЕЛИЈАНУМУ СПАРТАНСКИ УСЛОВИ
На наше питање каква је ситуација у ђачком дому смештеном у пе-

штанском Текелијануму, др Јованка Ластић каже да су испуњени сви 
услови које је Хигијенски завод поставио пред руководство школе:

- Трудимо се да деци олакшамо боравак колико год можемо. Тамо су 
спартански услови, јер су по шесторица, односно осморица у једној соби. 
Када размишљамо о мањем броју деце, увек је питање којих 30 дечака 
да буду ти којима треба рећи да не могу да наставе школовање. То нико 
не жели да преузме на себе, јер су они сви вредни и корисни чланови 
наше заједнице. Ми смо и на заједничкој седници две владе, а и дуже 
време већ, откад је донета одлука о добијању тих средстава за горуће 
проблеме, наглашавали да је следећи горући проблем који треба решити 
проширење интернатског капацитета, јер осим Текелијанума, ми функци-
онишемо са домом у Рожа улици који смо имали и када је било свега 
180-оро деце у целој школи.

СВЕ БОЉИ ОДНОСИ СА МАТИЦОМ
Директорка Српске школе др Јованка Ластић сматра веома значајним 

то што је 16. новембра прошле године у тој установи боравио српски 
министар просвете Младен Шарчевић и што је недавно уприличена по-
сета Његове светости патријарха српског господина Иринеја.

- Постоје индиције да ће се разматрати могућности да ова школа евен-
туално добије статус институције од национлног интереса, па би у том 
случају била трећа са оваквим статусом, после Карловачке и Математич-
ке гимназије у Београду. То би у статусном смислу било веома повољно. 
Све су бољи односи са матичном државом. Сада се први пут десило, откад 
сам ја у овој сфери, да је представнике српске заједнице, на иницијативу 
и ангажовање Његове Екселенције новог амбасадора Србије у Мађарској 
господина Ивана Тодорова, још пре него што је дошло до заједничке 
седнице српске и мађарске владе, примила госпођа Ана Брнабић преми-
јерка Србије. На састанку у Београду имали смо прилике да изнесемо 
који су наши проблеми, односно, како би Влада Србије могла да нам 
помогне у решавању истих. Побољшање тих односа са матицом огледа 
се и у томе да ове године 20 гостујућих професора ради у нашим школа-
ма и да ћемо као резултат тога опет добити на квалитету наставе - каже 
др Јованка Ластић.
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У ченици у Мађарској одрастају 
и школују се с уверењем да је 
Никола Тесла био "научник хр-

ватског порекла", јер се ова информа-

ција налази испод Теслине фотогра-
фије, на паноима под називом „По-
знати научници”, постављеним на 
зидове учионица готово свих сред-
њих школа у Мађарској. Како је на-
значено, паное је штампао и дистри-
буирао Национални завод за издава-
ње уџбеника из Будимпеште (Nemzeti 
Tankönyvkiadó). 

Родитељи ученика српске нацио-
налнoсти, који похађају мађарске 
средње школе, кажу да очекују од 
представничких тела српске нацио-
налне заједнице у Мађарској, да ути-
чу да ова грешка буде исправљена, у 
циљу пружања истинитих информа-
ција средњошколцима.

Никола Тесла је био научник срп-
ског порекла, из личке православне 
свештеничке породице. Његово род-
но место Смиљан, у то време припа-
дало је Војној крајини Аустрије (да-
нас Република Хрватска). Статистика 
каже да је 1941. у Смиљану и околним 
засеоцима живела 621 особа српске 
националности и да је у току рата 
њих 558 на зверски начин убијено. 

Међу страдалима је било и 74 деце. 
Деведесетих година је страдало 20 
Срба, међу којима осам оних који су 
преживели усташке ликвидације у 
Другом светском рату. У Смиљану се 
тела некадашњих српских житеља 
налазе поред цркве Св. Петра и Па-
вла, испод тешког камена, где им је 
гробница, без икаквог обележја. Тамо 
се налазе посмртни остаци 519 сми-

љанских Срба, жртава НДХ. О томе 
постоји сведочење Анте Антуновића 
од 6. јуна 1952. у Окружном суду у Го-
спићу, који је описао тадашњи тешки 
злочин, када су на празник Светог 
Илије, 2. августа 1941, усташе убиле, 
заклале и спалиле све Србе у Смиља-
ну и засеоцима до којих су дошли - 
укупно 506 становника.

СНН

Кристифор Брцан

Средњошколци у Мађарској доведени у заблудуВЕСТИ

Тесла представљен као „научник хрватског порекла” 

У Културном, образовном и вер-
ском центру „Свети Сава“  у 
Десци  29. маја одржана је сед-

ница месне Српске самоуправе. На 
дневном реду најпре се нашло усва-
јање завршног рачуна за 2018. годину, 
а затим и модификација буџета за 
2019. Чланови Српске самоуправе 
предвођени председником Чедоми-
ром Адамовом, сумирали су проте-
кли период, тачније, бирано тело се 
осврнуло на период од Ускрса па све 
до данашњих дана. Сложили су се да 
су планирани програми успешно ре-
ализовани, а потом пажњу посветили 
програмима за предстојећи период.

Већ почетком јула, на Ивањдан, 

одржаће се традиционална „Жетва“, 
а истога дана Дешчани ће оживити 
српске обичаје, везане за годишња 
доба и временске прилике (додоле). 
Ни ово лето неће проћи без „Музич-
ког кампа“, који ће се приредити од 
12. до 18. августа. Организатори, пред-
вођени Кристифором Брцаном, пред-
седником КУД-а „Банат“ и потпред-
седником месне Српске самоуправе, 
рачунају на учешће 80 полазника који 
ће радити у тамбурашкој, фрулашкој 
и хармоникашкој секцији.

Укратко се говорило и о „Ајварија-
ди“, традиционалној културно-забав-
ној и гастрономској манифестацији. 
На крају седнице изгласана је одлука 
потребна за промену надлежног ор-
гана месног Српског забавишта и 
Српске основне школе, која ће од 
јесени под окриљем Самоуправе 
Срба у Мађарској радити као подру-
жница будимпештанског Српског 
образовног центра „Никола Тесла“.

П. М.

У дешчанском Српском забави-
шту 23. маја одржана је опро-
штајна свечаност. Том прили-

ком, од другог дома, тј. Дечјег вртића, 
опростило се четворо малишана, а 
сви они своје школовање отпочеће у 
месној Српској основној школи. 

Родитеље и ужу родбину најстари-
је генерације полазника вртића по-
здравила је васпитачица Ида Фран-
циа, а потом је уследио полусатни 
маштовит програм забавиштанаца, на 
српском и мађарском језику. На оба 
језика одјекивале су песмице, реци-
тације, бројалице, кратки дечји сцен-
ски прикази.

Родитељи, деке и баке, односно 

родбина слављеника, уживали су у 
веома вешто осмишљеном програму 
деце, а посебно су били расположени 
малишани који ће од септембра по-
ново закорачити у исту зграду, тј. Кул-
турни, образовни и верски центар 
„Свети Сава“, али овом приликом ће 
лагодан живот - игру и песму - заме-
нити књиге, свеске и школске клупе. 

Иначе, треба рећи да су се од за-
бавишта овом приликом опростили 
Корнелија Мелар, Рувен Фридман, 
Сава и Немања Брцан, али ће се и као 
ђаци свакодневно срести, па и дру-
жити, са својим досадашњим друга-
рима из забавишта. 

П. М.

Седница Самоуправе Срба у Десци 

Опраштање забавиштанаца у Десци
Припреме за  

ивањданску „Жетву”
Играчке уступају  

место књигама 

Чедомир Адамов
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П риликом гостовања у Врбасу, 
Драгомиру Дујмову се и овом 
приликом придружио Давид 

Кецман Дако, књижевник и критичар 
из Сомбора, добар познавалац Дујмо-
вљевог књижевног стваралаштва. У 
Библиотеци „Данило Киш“ главне ак-
тере књижевне вечери и публику нај-
пре је поздравио Бранислав Зубовић, 
секретар Фестивала поезије младих, 
који је укратко представио Драгомира 
Дујмова и његов књижевни опус, а по-
том је реч преузео Давид Кецман Дако, 
песник и прозни писац. 

Он је признао да се на тлу Мађар-
ске усредсредио на четири српска 
писца, који су значајни и свакако има-
ју своје место у савременој српској 
прози ма где она настајала. Ради се о 
Предрагу  Степановићу, Петру Мило-
шевићу, Драгану Јаковљевићу и Дра-
гомир Дујмову. Сви они заступљени су 
у књизи Давида Кецмана Дака, која 
носи наслов „Провид кроз сва време-
на - Савремена српска проза на тлу 
Мађарске“. Кецман је први који је са-
брао наше савремене писце у једној 
књизи и у Врбасу нагласио:

„Српски књижевни-
ци у Мађарској о који-
ма сам ја писао и које 
осветљавам у овом 
делу, јесу светионици 
савремене српске књи-
жевности“ (детаљнији 
приказ књиге доноси-
мо у једном од наред-
них бројева СНН-а). 

Он је истакао да ма-
тица чини велики грех 
што српским ауторима 
из суседних земља не 
посвећује много већу 
пажњу, што недовољно 

промовише њихова дела. Међу њима 
је издвојио и дело „Превозник тајни“ 
Драгомира Дујмова.

„Драгомир своје мисли, легенде, 
умије да вешто укомпонује у један 
мозаик-роман, који некада има 13 по-
главља, некада 16 -  како кад и све 
склапа у целину. Драгомир веома ве-
што користи многа своја сазнања, које 
је попримио ишчитавањем и темељ-
ним упознавањем, примјера ради, 
вјерских књига“, истакао је Кецман и 
напоменуо да Дујмов пише о оним 
Србима у Мађарској, који воде битку 
за свој језик, свој опстанак на просто-

рима где живе. Књижевни критичар 
из Сомбора је затим уступио простор 
Драгомиру Дујмову, који се најпре 
захвалио домаћинима на гостоприм-
ству и прилици да представи свој 
књижевни рад, да би потом прочитао 
одломак из свог романа „Воз савести“. 

Књижевној вечери је присуствовао 
и Милан Ђурић, сликар и графичар 
из Будимпеште, који је на позив и мол-
бу Врбашана био селектор 45. Палете 
младих - сликарских радова изложе-
них у Галерији Културног центра у 
Врбасу.

П. М.

Поетски фестивал у Врбасу

Учесници књижевне промоције у Врбасу Милан Ђурић био је селектор 45. „Палете младих”

Представљено стваралаштво српских писаца у Мађарској 
У Врбасу је крајем маја одржан је 51. Фестивал поезије младих, најеминентнија песничка манифестација у 

региону, која је и ове године окупила младе ствараоце из више земаља. У оквиру „излета” у прозу, 
организатори су представили студију о четворици писаца из Мађарске и  

угостили једног од њих, Драгомира Дујмова

П оздрављајући своје домаћи-
не и публику, др Драган Јако-
вљевић је изразио задовољ-

ство због чињенице да су српски пи-
сци у региону и дијаспори све тешње 
повезани и да је њихово учешће на 
заједничким манифестацијама све 
чешће, а такође и размене посета ау-
тора, односно самосталне књижевне 
вечери у срединама у којима живе и 
раде њихове колеге по перу.

Током ауторске вечери у Цириху, 
која се одвијала на српском, а дели-
мично и на немачком и мађарском 
језику, др Драган Јаковљевић је пред-
ставио четири своја новија издања: 
двојезичну збирку песама „Зрно лу-
дости", роман „Џезвар", такође двоје-
зичну књигу поетске прозе „Шапат 
времена" и књигу есеја „Мимикрија 
као судбина". Сваку од њих укратко је 
представио посетиоцима, а на молбу 
главног организатора и модератора 
Виолете Алексић, иначе уреднице 
циришког Радио КРУГА који је орга-

низовао и финансирао овај културни 
догађај, у више наврата је надахнуто 
казивао песме и поетске записе из 
својих дела.

У име Удружења српских писаца 
Швајцарске, госта и све присутне, по-
здравили су мр Живко Марковић, 
Снежана Петровић и Јелена Костић. 
Мр Живко Марковић и др Драган Ја-
ковљевић говорили су и о знаменитим 
Србима који су студирали у Швајцар-
ској и Мађарској и указали на про-
блем непостојања тзв. културе сећања 
у српском народу. Изнели су и пози-
тивне примере како се у Швајцарској 
и Мађарској чува сећање на значајне 
личности из света науке, националне 
културе и уметности.

Осим свог стваралаштва, гост је 
представио и Српске недељне новине 
које уређује у Мађарској, као и Смер 
за српски језик и књижевност Универ-
зитета ЕЛТЕ, на коме предаје истори-
ју српске књижевности и културе.

Поздрављајући писца из Будимпе-

ште, песникиње Јелена Костић и Сне-
жана Петровић, прочитале су неколи-
ко својих песама, а програм су својим 
пажљиво одабраним репертоаром 

обогатиле вокалне солисткиње Дани-
јела Бјелица и Божица Боба Недељ-
ковић, уз музичку пратњу гитариста 
Селима Накија и Сандра Алексића.

Тања Радојевић и Виолета Алексић, 
захвалиле су се у име Радио КРУГА 
свима на подршци и обећале још 
много сличних дружења у будућно-
сти.

Др Драган Јаковљевић је, заједно 
са својим домаћинима, сутрадан по-
сетио српску цркву у Цириху и при-
суствовао седници подружнице Срп-
ског културног друштва „Просвјета", 
која већ низ година делује на култур-
ном плану у овом граду. Приликом 
разговора госта и његових домаћина, 
констатовано је да постоје бројне мо-
гућности за проширење културне 
сарадње на релацији Цирих-Будимпе-
шта.

Д. Б

Међународни књижевни контакти

Наша писана реч и музика промовисане 
у Градској кући Цириха

Детаљ са књижевно-музичке вечери у Цириху

У центру Цириха, у Градској кући (Volkhaus) одржано је ауторско вече др 
Драгана Јаковљевића, књижевника, новинара и професора из Будимпеште. 

Српској, швајцарској и мађарској публици представљен је његов књижевни опус 
који чини десетак издања различитог жанра, а иницирана је и сарадња  

српских организација из Мађарске и Швајцарске
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ИСТОРИОГРАФИЈА

Црква Светог Николе постаје католички храмН емачка је обезбедила новац за 
обнову храма у Новом Брду, а 
Харадинај је касније на свом 

фејсбук профилу поручио: „Артанска 
катедрала као културно и верско на-
слеђе је сама по себи прича, обога-
ћује наш идентитет и доказ је сужи-
вота у овим областима”.

Он је пренео добар осећај и прија-
тељство једне „пријатељске државе у 
идентификацији и обнови косовског 
културног наслеђа”. Шта је за просеч-
ног познаваоца овдашњих прилика 
јасно у овим речима? Шта су Артан-
ска катедрала и косовско културно 
наслеђе? Изгледа да је реч о новом 
начину комуникације и терминологи-
ји која има циљ да избрише српски 
карактер Новог Брда – артанска ка-
тедрала је заправо православна цр-
ква, а Артана је албанско име које се 
у „новој стварности” на Косову кори-
сти за овај важни средњовековни 
град и локалитет.

Катедрални храм значи и да је 

овде била катедра, седиште, новобрд-
ских митрополита. Није реч о кате-
драли са значењем католичка црква, 
као што су они који су вршили радо-
ве написали поред рестаурисаних 
темеља. Та замена теза требало би да 
укаже неупућеном посетиоцу и „но-
вом читању историје” да је реч о ка-
толичкој катедрали.

У краткој објави која најављује ки-
шни излазак на Ново Брдо, немачка 
амбасада у Приштини исто тако уоп-
штеним тоном говори о „разноликом 
културном и религиозном наслеђу 
Косова”. Каже се да циљ обнове јесте 
да покаже њену „турбулентну исто-
рију”, наводи се да је изграђена у XIV 
веку, да је имала „трансформације, 
укључујући покушај да се претвори 
у џамију”, а затим се додаје да је „ка-
тедрала првенствено изграђена као 
католичка црква смештена у непо-
средној близини средњовековне но-
вобрдске тврђаве”.

Црква Светог Николе једно време 
је била и седиште липљанско-грача-
ничких епископа, који се појављују и 

са титулом новобрдских митрополи-
та, а један од њих – Никанор, основао 
је 1539. штампарију у Грачаници. У 
овом случају прекршени су и неки од 
основних закона који су из Ахтисари-
јевог плана унесени у устав Косова. 
Према том закону, Ново Брдо спада 
у заштићене зоне и није могуће било 
шта радити без консултација са Срп-
ском православном црквом или срп-
ском заједницом. Ова чињеница је 

потпуно игнорисана, СПЦ и Епархију 
рашко-призренску нико ништа није 
питао.

Да ли је реч о католичкој цркви и 
да ли су стручњаци Археолошког ин-
ститута Косова и експерти ове инсти-
туције некога у вези са свим овим 
консултовали? Подигнути су стари 
црвенкасти стубови на остатке капи-
тела што су некада носили сводове 
храма Светог Николе, а на њих је до-
дато ново грубо тесано камење од 
белог мермера. Припрата и централ-
ни део храма насути су туцаним ка-
меном. Олтарски простор, иначе са-
стављен од три олтара, само је пре-
копан и није насут каменом.

Марко Поповић и Игор Бјелић ово 
наводе у књизи „Црква Светог Нико-
ле, катедрала Новог Брда”. Они са 
научне стране закључују да је овај 
податак потврђен у току археоло-
шких ископавања и да је „омогућио 
да се на истраживаној локацији пре-
познају остаци православне Цркве 
Светог Николе, некадашњег кате-
дралног храма Новог Брда”. Ова 

обимна студија указује на њену суд-
бину, гробље у комплексу, накит из 
гробова, остатке тканине, керамике, 
камене пластике, однос са морав-
ском школом, новац, али се у основи 
заснива на истраживању архитектон-
ских остатака и зиданих гробних 
конструкција, као и расположиве 
документације.

На основу тих истраживања Попо-
вић и Бјелић издвајају пет етапа град-
ње од XIV до XVII века, укључујући и 
два последња периода, када је црква 
претворена у џамију. Развој града и 
прилив становништва условили су 
грађење храмова, па и православног 
храма Светог Николе, док су верници 

католичке вероисповести – Саси, Ду-
бровчани и трговци са приморја – 
имали свој главни храм познат као 
Сашка црква, који се не налази у сре-
дишној урбаној зони.

На крају остају отворена питања: 
Како ће оваква тумачења, релативи-
зације и присвајања утицати на Србе, 
који су у Новом Брду већина? Како ће 
на ово реаговати католичка црква, да 
ли уопште имају нека сазнања о ра-
довима? Могу ли косовске власти, 
међународна заједница и албанске 
стручне институције, без икаквих по-
следица, на овакав начин фалсифи-
ковати историју, материјалну културу, 
духовност и идентитет простора? 

ФАЛСИФИКОВАНИ МОТИВИ ЗА ВЕЛИКУ СЕОБУ
Историја Новог Брда континуирано је изложена фалсификовању, тако 

да је пре десет година на таблама око овог локалитета писало како су на 
његов развој утицали Венецијанци, Јевреји и Дубровчани. У овим тексто-
вима ниједном речју се не помињу Срби, а Велика сеоба из 1690. предста-
вљена је као „масовно исељавање у друга места као што су Турска, Ма-
кедонија, а такође и у друге градове Косова (Гњилане, Приштина, Призрен, 
Вучитрн, Митровица)”. Као главни разлози сеобе наводе се „тешки еко-
номски услови, разни политички разлози и дуге хладне зиме”. Подаци и 
историја говоре нешто сасвим друго, а барски надбискуп Марин Бици 80 
година пре Велике сеобе извештава током своје званичне посете Новом 
Брду да су Турци претворили у џамију „лепу и скупоцену цркву српских 
деспота”.

НАПАД ДНЕВНЕ ПОЛИТИКЕ НА ИСТОРИЈУ
Покушај привремених приштинских власти да средњовековну право-

славну богомољу посвећену Светом Николи у Новом Брду прикажу као 
католичку представља ревизију историје, оценио је познати историчар 
Дејан Ристић, додајући да је то у исто време и покушај отуђења иденти-
тетског наслеђа српског народа на KиМ. Ристић каже да тај покушај 
представља и напад дневне политике на историјске чињенице, да није 
изненађење, већ један у низу таквих случајева који се понављају 20 годи-
на, и додаје да би то требало јавно да разоткрију стручњаци, а не поли-
тичари.

Крајем маја су се на темељима Цркве Светог Николе испод тврђаве у српски 
већинском насељу Ново Брдо, појавили премијер такозване државе Косово 

Рамуш Харадинај и немачки амбасадор са седиштем у Приштини Кристијан 
Хелт. Дошли су, како се из штурих вести зна, да обележе завршетак 

рестаурације овог уништеног храма који сада представљају  
као католичку катедралу

Фалсификовање српске историје на Новом Брду
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ГОСТОВАЊА

 ФЕЉТОН 

Јереј Милош Апић изненађено 
рече: 

- Шта диваните? Његова светост 
Георгије? Нисам знао да је био и бај-
ски добротвор. Знам да је патријарх 
Бранковић подигао здање Карловач-
ке богословије, Стефанеум, Патријар-
шијски двор у Карловцима и зграду 
сомборске Препарандије. Познато ми 
је и то да је Свјатјејшиј лично послао 
новац за куповину плацева за будућу 
српску цркву и школу у Сантову, али 
нисам знао да је дарив'о и бајску цр-
квену општину.    

– Дарив'о је. Даштанег!  – потврди 
седокоси Тадић.

– Реците ми шта је то тако здраво 
патријарха Бранковића везивало за 
Бају?

– Све ће бити да ниси приметио 
онај надгробни споменик од црвеног 
мермера, који је о'ма тамо код олтара 
поставит – шеретски се насмеши вре-
мешни Тадић.

– Приметио јесам, али признајем 
да нисам прочит'о шта на њим пише 
– признаде мало срамежљиво све-
штеник.

– Е, па само да знадеш, ту је са'ра-

нит Исидор Бранковић, бајски парох, 
деда Његове светости. Е, због тог' је 
патријар' Георгије потпомаг'о бајске 
Србе.

– Е, то стварно нисам знао!
– Не заборави Милоше, Баја није 

увек била онак'а к'о што је то данаске! 
Било је о'де здраво пуно богати' трго-
ваца и други' паметни' људи! Мој деда 
ми је прич'о да је један од најбогати-
ји' Срба био фишкал Адамовић који 
је за време великог пожара 1840. све 
изгубио. Осамдесет хиљада форина-
та је сакрив'о испод патоса своје ве-
лике куће! Сав новац му је изгорио и 
здраво је тушта жита изгубио, што је 
на тавану чув'о. Онда је страд'о и то-
рањ наше Светониколајевске цркве, 
ал' иконостас, фала Господу, није 
проп'о.

– Слава Богу! – прекрсти се пре-
звитер Апић.  

– На ћошку провалије Сурдулице, 
Маџари би рекли: „Арпад утца”, и 
Винског пристаништа, данас Казинци 
улица, према Николајевском сокаку, 
родио се писац Богобој Тима Атанац-
ковић, а о'ма' до њега, у самом ком-
шилуку, родит је комендијаш Јоаким, 

Аћим Вујић. Свештеник је радо слу-
шао казивање седог Тадића. 

– У Баји се родио и наш велики 
мученик патријар' Лукијан Богдано-
вић! Ту му је отац, Шандор, им'о дућан. 
Тај Грк Шандор није био из 
Баје.

– Шта сте рекли? Грк Шан-
дор? – изненади се Милош. 

– Да! Грк! 
– Нисам знао да је био Грк.
– Та как'и! Није он био ни-

каки Грк. То му је само био 
надимак. Био је Србин! 

И то Барањац. 
– Барањац?
– Та да! А Лукијанова ма-

тер, Милица, била је рођена 
сестра владике Георгија Ле-
тића и рођака патријар'а 
Георгија Бранковића. Ја сам 
барем тако чуо од мог оца. 
Лукијан је крштен к'о Лазар, 
ако се добро сећам. Ја сам 
био доста млађи од њега. А 
да се не заборави и то да је у 
Баји родит и београдски ми-
трополит Теодосије, који је у 
нашој вароши био познат к'о 

Тоша Мраовић. Пондак, Бајац је био 
и његов рођак Ђорђе Поповић који је 
преш'о у Србију. Ал' то је већ здраво 
давно било! Прије сто и више година. 
Тамо је, кажеду, ва'да у Београду, био 
професор, или тако већ штогод. Та, 
очин ће га знати! Кад се замонашио, 
кажу, пост'о је Гаврило, а тако сам чуо 
да је био и владика шабачки! То ми 
је још прамдеда прич'о – задихано 
рече стари Стеван Тадић и са чела 
отаре зној. (...)

Драгомир Дујмов

К онцерт је одржан у организаци-
ји Српског педагошког и мето-
долошког центра и Факултета 

педагошких наука из Јагодине. Било 
је то још једно у низу представљања 
богатог, наставног и ваннаставног 
рада студената и професора. Уредни-
ци програма били су Милица Станко-
вић, руководилац оркестра, и Ђорђе 
Богдановић, руководилац фолклорне 
секције. 

Публику, која је до последњег ме-
ста испунила салу, поздравила је сту-
денткиња Јелица Поповић, која је 
укратко представила оркестар и фол-
клорни ансамбл и историјат Факул-
тета педагошких наука. Пре почетка 
концерта, директорка Српског педа-
гошког и методолошког центра Јули-
јана Мијатовић Которчевић, поздра-
вила је госте из Јагодине, пожелевши 
им пријатан боравак у Будимпешти и 
изразила задовољство сарадњом са 
њиховим факултетом: 

- Дуги низ година сарађујемо са 
Факултетом педагошких наука на 
различитим нивоима, а понајвише 
око стручног усавршавања кадрова. 
Упознати смо са вашим бројним сек-
цијама на факултету које су аматер-
ске, али су на врло високом нивоу 
својим квалитетом и професионал-
ним односом према раду. Ово је тре-

ћи наступ у Будимпешти и после 
сваког вашег наступа имамо осећај 
радости и испуњености дивном енер-
гијом. Хвала вам за тај доживљај!

Оркестар је на овом концерту из-
вео следеће композиције: „Дунавски 
валови“ (Ј. Ивановић), „Марушка“ (вал-
цер), „Румунска свита“ (браћа Авда-
хов), „Ресавско“ и „Сомборско коло“. 
Фолклорни ансамбл, чији је уметнич-
ки руководилац и кореограф Ђорђе 
Богдановић, извео је игре из Шума-
дије и колаж влашких игара. 

На крају су учесници програма и 
публика заједно отпевали нежну, ро-
дољубиву песму „Ово је Србија“. На-
града за једночасовни концерт био је 
громки аплауз одушевљене публике. 

И заиста имали смо прилику за 
прави уметнички доживљај захваљу-
јући одличном оркестру, вокалним 
солистима којe води хармоникаш, 
Братислав Старчевић.  Оркестар су 
чинили: Невена Митровић (флаута), 
Иван Бошковић (виолина), Иван Тра-
иловић (гитара), Ненад Илић (бас ги-
тара) и Милан Комненовић (кахон). 
Вокални солисти са предивним гла-
совима, били су: Емилија Живковић, 
Драгана Боројевић и Далибор Мило-
вановић, који су певали: „Марији, 
ћеро мори“, „Срце ми болује“, Тај та-
врље“, „Куде си пошла, мори Цвето“.

- Факултет педагошких наука у Ја-
години један је од 12 факултета Уни-
верзитета у Kрагујевцу. Наставници и 
студенти факултета негују традицио-
нално добру сарадњу са српском за-
једницом у Мађарској и сваке године 
посећују школе у Десци, Ловри и Ба-
тањи - рекла је за наш лист проф. др 
Илијана Чутура, продекан за наставу 
јагодинског факултета и додала:

- Посебно су значајни пројекти 
стручног усавршавања наставника и 

васпитача, као и стручне праксе сту-
дената, које факултет остварује са 
школом „Никола Тесла” и Српским 
педагошким и методолошким цен-
тром. Најинспиративнији део сарад-
ње свакако су концерти. Захваљујемо 
се директорки центра, Јулијани Мија-
товић Которчевић, као и Биљани Ми-
лошевић, која нам је омогућила бес-
платан смештај, те смо могли да до-
ђемо у оволиком броју. 

Славица Зељковић

Концерт професора и студената из Јагодине

У свечаној сали задужбине Текелијанум, 28. маја одржан је концерт оркестра и фолклорног ансамбла 
Факултета педагошких наука из Јагодине, који већ годинама сарађује  

са сродним институцијама у Мађарској

Педагошка сарадња обогаћена музичким садржајима

Патријарх Георгије Бранковић

Страдалнички животни пут Милоша Апића (3)

Прича о знаменитим бајским Србима
„Баја није увек била онак'а к'о што је то данаске! Било је о'де здраво пуно 

богати' трговаца и други' паметни' људи!”
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Д ана 13. маја 2019, у понедељак, 
запутили смо се у Србију са на-
шим професорима Андреом 

Мештер Апјокне, Изабелом Данко, 
Изабелом Борза и Миланом Ђури-
ћем. Укупно нас је било око тридесет 
и пет. Ученици су били из деветог, де-
сетог и једанаестог двојезичног ра-
зреда. 

Прво одредиште нам је био Бечеј. 
Тамо су нас дочекали домаћини из 
месне Гимназије, који су нас примили 

раширених руку. Отишли смо заједно 
с њима у Музеј „Тан Мор”. Тамо смо 
имали прилике да испробамо разне 
експерименте и могу да кажем да је 
било јако занимљиво. У гимназији 
нам је приказана презентација на 
тему „Шлајз” (брана). Ту смо слушали 
занимљиво предавање о изградњи 
Францовог канала, дело инжењера 

Иштвана Тира. Послеподне смо оби-
шли Дворац Фантаст у близини Бече-
ја. Тамо су нас упознали са историјом 

познате и имућне 
српске породице 
Дунђерски која је 
у Будимпешти по-
дигла и здање пр-
вог српског жен-
ског колеџа „Анге-
линеум”. Домаћи-
ни су нам показа-
ли читаво имање, 
које се састоји чак 
и од хиподрома, па 
и зоолошког врта. 
Тога дана посети-
ли смо и месну ка-
толичку цркву која 
је позната по својој 
олтарској слици, 
делу сликара Мо- 
ра Тана. Затим смо кренули у Аду. 
Тамо смо се сместили у апартмане и 
наставили дружење до увече.

Сутрадан, у уторак, у Ади смо оби-
шли локалну библиотеку, где нас је 
поздравила директорка Валерија 
Барна. Овде смо послушали цитат из 
књиге Гезе Барција, а потом положи-
ли венац код бисте Габора Сарваша. 
Венац је положио ученик Јаков Ива-
њица. Затим се у Бечејској гимназији 
одржао квиз о Банату, Тиси о поти-
ским местима на српском и мађар-
ском језику. Било је три екипе, побе-
дила је екипа у којој су били ученици: 
Ања Влајинић, Алекса Азап, Алексан-
дар Газдаг, Александар Ковачев и 
Филип Вуксан. После квиза послуша-
ли смо предавање о животу и делат-
ности ликовног уметника Мора Тана, 
рођеног у поменутом месту. После 
тога смо се поздравили са нашим 
домаћинима, те смо наставили пут. 

Следећа дестинација беше Зрења-
нин. Овде нас је дочекао један роди-
тељ који нам је говорио о историјату 
овог банатског града. У Зрењанину 
смо обишли градски центар и посе-
тили католичку катедралу. Видели 
смо Мали мост, некадашњу пивару, 
гимназију, Градску кућу, Палата пра-
восуђа и здање позоришта. Након 
ручка у прелепом ресторану „Стари 
занатлија” кренули смо за Пожаре-
вац. Тамо смо се сместили у хотел. У 
среду рано смо устали и кренули за 
Доњи Милановац, где нас је већ че-
као брод, којим смо се возили два и 
по сата по Ђердапској клисури. Вре-
ме је било прелепо, па исто тако и 
река Дунав, а такође и читава клису-
ра. Ученик Дамјан Ачански нас је 
упознао са Ђердапском клисуром. 
Као што смо чули она је највећа кли-
сура у Европи. После смо посетили 
Лепенски Вир, археолошко налази-
ште из периода мезолита и неолита.

У четвртак рано ујутро смо крену-
ли за Вршац преко Ковина и Смеде-
рева. На самом почетку обишли смо 

вршачку католичку цркву Светог Ге-
лерта, која је уједно и највећа римо-
католичка црква у Србији. Уследила 
је посета Градском музеју града Вр-
шца у којем смо видели изложбу о 
легендарном српском сликару Паји 
Јовановићу.

Потом смо обишли родну кућу зна-
чајног писца српске драме Јована 

Стерије Поповића. У његову част уче-
ници Алекса Азап и Дамјан Ачански 
положили су венац.

После нас је дочекао вршачки срп-
ски свештеник који нас је упознао са 
историјатом месне Српске право-
славне саборне цркве и Владичан-
ског двора у Вршцу.

Након ручка у ресторану „Кућа 
Вина РАБ”, кренули смо за Румунију, 
у град Темишвар. Темишвар је најве-
ћи град Баната и лежи на реци Бегеј.

Пошто смо стигли релативно касно 
у Темишвар, сутрадан у петак смо 
кренули у обилазак града. Након руч-
ка у центру Темишвара, завршила се 
наша екскурзија. Запутили смо се у 
Будимпешту, под утисцима са путо-
вања и са још једним новим иску-
ством. Желим још једном да изразим 
захвалност у име свих учесника про-
јекта „Безгранично - Határtalanul”  
Министарству за људске ресурсе Ма-
ђарске, што нам је омогућило ово 
незаборавно искуство.

Алекса Азап, 11/а

Успешно завршен школски пројекат  
„Безгранично - Határtalanul” 

Ученички саставНЕВЕН

СРПСКИ ТРАГОВИ У РУМУНИЈИ
У оквиру боравка у Румунији, посетили смо Српску теоретску гимназију 

„Доситеј Обрадовић”, где су нас дочекали директор Јадран Планица и про-
фесор историје Саша Малимарков. Професор Малимарков нас је упознао 
са историјатом школе и школским системом у Румунији. Он нам је уједно 
био и водич кроз сам центар Темишвара. Обишли смо Бастион Марије Те-
резије и Румунску православну саборну цркву. Затим смо отишли на Трг 
уједињења, најстарији трг у Темишвару грађен у барокном стилу. Тамо се 
налазе и српска православна саборна црква и владичански двор. На тргу 
нас је дочекао темишварски српски свештеник Саша Јашин. Провео нас је 
кроз Музеј Епархије темишварске и упознао нас је са самим историјатом 
поменуте дијецезе, те смо уједно видели и унутрашњост прелепог Влади-
чанског двора и Саборне цркве. У порти храма налази се и биста значајног 
српског књижевника Милоша Црњанског који је у овом граду завршио 
српску основну школу, а касније и Пијаристичку гимназију. О његовом жи-
воту и делатности је говорила ученица Лара Камаси.
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ИНФО

ДЕЧЈИ ВЕРОНАУЧНИ КАМП
Од 13. до 20. јула 2019.

Епархија будимска по 27. пут организује Веронаучни 
камп, који ће ове године бити одржан у Шиклошу. 

Пријаве се примају до 1. јула 2019. године,  
а број места је ограничен.

Детаљније информације заинтересовани могу добити 
код месних свештеника, вероучитеља или 

администратора кампа, протонамесника Далибора 
Миленковића, на телефон +36 30 528 30 30, или путем 

имејла: dali_mil@yaho.com

25. ЈУБИЛАРНИ КОНЦЕРТ  
КУД-a „ТАБАН”
16. јуна 2019. у 19:00 ч.

У позоришту „Виг“ (Vígszínház) 
1137 Budapest, Szent István krt. 14.

Улазнице се могу купити на благајни 
позоришта „Виг“ или путем интернета:

https://vigszinhaz.jegy.hu

XXIV ЗАБАВНИ ПРОГРАМИ  
И X СУСРЕТ ТАМБУРАША

У КАЛАЗУ
14. и 15. јуна 2019.

Фолклор, етно музика, world music

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
(Budakalász, Szentendrei út 9.)

14. јун, петак
14.00 ч. – Тамбурашки Workshop

16.30 ч. – Тамбураши из музичких школа
17.00 ч. – Концерт оркестра „Бабра“

20.00 ч. – Концерт оркестара „Вујичић” и „ViGad”
21.00 ч. – Игранка уз музику оркестра „Ледина“

15. јун, субота
18.30 ч.  - Игранка уз оркестар „Akropolis Compania”

20.00 ч. – Концерт Оркестра Бобана Марковића
Улаз је бесплатан !

КОНЦЕРТ СРПСКОГ ХОРА
 „СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ”

из Зрењанина

 27. јуни у 19.30 часова

Српска самоуправа у Будаершу позива вас на  
целовечерњи концерт духовне музике који ће се 

одржати у католичкој цркви 

Budaörs Templom  tér 1.
Улаз је бесплатан!

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

Телефон: +36 30 273 3399

Батањска двојезична српска основна школа и забавиште 
позива све заинтересоване на

БАТАЊСКИ СРПСКИ ФОЛКЛОРНИ КАМП
Од 23. до 29. јуна 2019. године 

На камп се могу пријавити децa која се налазе у 
мађарском образовном систему, односно имају ОМ број 
(OM szám). Пријаве за камп се могу добити у школама, 
српским месним самоуправама и од Батањске двојезичне 
српске основне школе и забавишта на e-mail адресу: szerb-
iskola@freemail.hu.

Пријавне листове треба доставити на адресу Батањске 
двојезичне српске основне школе и забавишта: (Battonyai 
Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános iskola és Óvoda 5830 
Battonya, Hunyadi u. 54.). Рок за предају пријава је 7. јун 
2019. године.

Уплата за учешће је 14.000 форинти. Уплате се могу 
извршити и на лицу места, приликом доласка у камп. 
Трошкове превоза сносе учесници, самостално.
Све потребне, додатне информације можете добити на 
телефон: +36  68 456 006

Летњи ученички камп 

„ОЧУВАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА“
У Ловри, од 30. 06. до 06. 07. 2019. 

На камп се могу пријавити учесници узраста од 3. до 12. 
разреда. Пријавне листове, заједно са потврдом о 

уплати, треба доставити на адресу: Nemzetiségi 
Hagyományőrző Kulturális Egyesület,  2309 Lórév, Dundity 

A. u. 17, или на имејл адресу: lovrakamp@gmail.com

Рок за пријављивање: 20. јун 2019. 
Информације можете добити од Јелене Вукајловић 

Краус, на број телефона +36 70 319 3462 и од Љубомира 
Алексова на број +36 30 925 0759.

Уплата за учешће: 10.000  фт (Fókusz Takarékszövetkezet 
ráckevei kirendeltség, 51700241-10011410, közlemény: tábor) 

II WORLD MUSIC ФЕСТИВАЛ
У Старом Будиму - од 16. до 21. јуна 2019.

Адреса:
Kobuci kert,  Budapest,  III Fő tér 1.

21. јуна (петак) у 19.30 ч. наступа „Бранка трио“
 Детањан програм и информације:  

www.kobuci.hu

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
У Сентешу, 21. јуна 2019. од 19.00 ч.

Концерт ће бити одржан 
у оквиру програма „Музика и свет“

Организатор:
Град Сентеш, Жупанија Чонград

Храм Св. Георгија у Будимпешти
РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА ЗА ЈУН 2019.

15. 06. Св. Литургија       - у 10.00 ч.   (Задушнице)
15. 06. Вечерње              - у 18.00 ч.
16. 06. Св. Литургија      - у 10.00 ч.   (Духови)
16. 06. Вечерње              - у 18.00 ч.
17. 06. Св. Литургија       - у 10.00 ч.
18. 06. Св. Литургија      - у 10.00 ч.
23. 06. Св. Литургија      - у 10.00 ч.
27. 06. Вечерње               - у 18.00 ч.
28. 06. Св. Литургија       - у 10.00 ч.  (Видовдан)

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.
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Н а популарном штранду, поред 
дунавског рукавца у Чипу, по 
десети пут је одржан традици-

онални Дан српске и немачке народ-
ности, уз учешће малих и великих 
фолклораша. 

У пријатном амбијенту парка са 
пуно дрваћа и зеленила, окупио се 
велики број Чипљана и гостију из 
околних места, који су били привуче-

ни лепим временом, садржајним му-
зичким програмом, националним 
специјалитетима и мини-сајмом на-
родних радиности. На великој сцени, 
декорисаној цвећем и народним мо-
тивима, представила су се немачка и 
српска фолклорна друштва из Чипа, 
као и гости из Гензбурга, у Немачкој. 
Главни организатори и финансијери 

програма биле су Немачка и Српска 
самоуправа из Чипа, на челу са пред-
седницом Бранком Башић, потпред-
седником Пером Остоићем и трећим 
чланом, Латинком Вереш. 

На почетку програма, госте су по-

здравили: председница Немачке са-
моуправе у Чипу Јудит Крис Тотне и 
Перо Остоић, потпредседник Српске 
самоуправе. Србе је на овој манифе-
стацији представљало двадесетак 
малишана из месног забавишта, као 
и ђаци основне школе. Забавиштанци, 
са својом васпитачицом Ангелином 
Марфи Верлинг, обучени у српску 

народну ношњу, уз песму су одиграли 
неколико дечјих игара. Такође су из-
вели сплет народних игара из Србије 
и показали како су успешно савлада-
ли кораке српских игара.

„У групи има мало српске деце, али 
мислим да није важно ко је које на-
ционалности, него да деца науче да 
постоје различите културе и обичаји. 
Много воле да певају наше песме и 
да играју”, каже за наш лист Ангелина 
Марфи Верлинг и додаје: 

„Волела бих да нагласим да нам 
много помажу локална самоуправа 

у Чипу и Српска самоуправа Пе-
штанске жупаније, на челу са Пе-

тром Крунићем, чији је члан и Јадран-
ка Драгојловић, бивша председница 
Српске самоуправе у Чипу”. 

Школарци, под управом Зорице 
Вашархељи Февењине, такође су од-
играли сплет народних српских игара 
и показали вештину правих фолкло-
раша. Девојчице су показале и уме-
шност певања српских народних 
песама. Зорица Вашархељи Февењи-
не, учитељица, веома се много залаже 
за популаризацију српских игара у 
Чипу и околини. 

Популарна интерпретаторка етно-
-песама Бранка Башић, у пратњи Сло-
бодана Вертетића, солисте на хармо-
ници, извела је неколико познатих 
српских народних песама. 

После културног програма, прире-
ђена је дегустација националних јела 
и вина. Немци су припремили тради-
ционалне крофне, док су Срби су за 

десерт послужили неколико врста 
кољива. Власник бифеа и целог про-
стора, Чаба Мерц, уложио је велики 
труд да организација и дистрибуција 
јела и пића буде на нивоу. Забава је 
настављена игранком, уз пратњу ор-
кестра „Ледина“, под управом хармо-
никаша Петера Марлуина. 

„Данашња манифестација је вели-
ки догађај. Такође, организујемо из-
лете аутобусом. Ускоро се спремамо 
да посетимо Сентандреју и новоотво-
рени Српски црквени музеј, а ићи 
ћемо и на „Табанско вече”. Сеоску 
бучуру одржаћемо на Дан Светог 
Стефана Дечанског,  24. новембра. Два 
пута недељно се окупљамо у сеоској 
српској цркви, где богослужење слу-
жи ловрански парох Радован Савић. 
Верника нема много, иако се на веће 
празнике окупи нас двадесетак. Че-
сто организујемо прело, или диван“,  
како га овде зовемо, када се окупља-
мо у Српском клубу. Разговарамо о 
актуелним догађајима, али се и при-
сећамо како је некада било. Трудимо 
се да причамо на српском језику, 
старија генерација је у томе истрај-
нија и успешнија. Самоуправа пома-
же забавишту и школи, набављамо 
ношње, а забавиља Ангелина је не-
давно одржала курс за васпитачице 
из околине које имају српску децу у 
својим групама и детаљније их упо-
знала и представила им српску кул-
туру. Трудимо се колико можемо“, 
изјавио је за наш лист Перо Остоић.   

К. П.

ФОЛКЛОР

Музиком, игром и песмом обележен Дан народности 
Фолклорни и културни програми у Чипу 

Свечаности у Сегедину поводом Дана града 

КУД „Банат“ представио 
раскош српског фолклора

Полазници забавишта, са васпитачицом Ангелином Марфи Верлинг 

Вредне Чипљанке припремиле су кољиво за посетиоце

У организацији Локалне самоупра-
ве Сегедина, од 17. и 26. маја одржани 
су Дани града. Реч је о културно-за-
бавној и гастрономској манифестаци-
ји која је и ове године обиловала ни-
зом програма. Довољно је поменути 
25. по реду „Фестивал вина“, традици-
онални „Вашар на мосту“, „Дане на-
родности“... 

У склопу општенародног весеља, 
учешће је узела и српска заједница у 
Сегедину. И ове године, Србе у Сеге-
дину представљали су чланови Кул-
турно-уметничког друштва „Банат“ из 
Деске, који су 21. маја у вечерњим са-

тима на Тргу Дугонич приредили не-
заборавну малу школу српског плеса, 
тзв. „плесачницу”. Четири дана касни-
је, 25. маја, на истом месту, у оквиру 
„Дана народности“  представили су и 
раскош српског фолклора. Том прили-
ком чланови „Баната“ извели су „Игре 
из Левча“ и кореографију „Шумадија“.

Фестивал је одржан поводом про-
славе спомена на 21. мај 1719. године, 
када је у Лаксенбургу, поред Беча, по 
други пут, тада дефинитивно, Сегеди-
ну додељена титула слободног кра-
љевског града. 

П. М.

Школарци чипске основне школе
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