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ПОЛИТИКА

М инистар грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре То-
мислав Момировић одбацио 

је данас као неаргументоване тврдње 
Војвођанско истраживачко-анали-
тичког центра – VOICE о кашњењу у 
изградњи брзе пруге Београд-Будим-
пешта. Он је истакао да ће деоница 
до Новог Сада бити завршена до кра-
ја ове, а до Суботице до краја 2023. 
године. 

„Деоница брзе пруге од Београда 
до Новог Сада биће завршена до кра-
ја године, а тестирана и пуштена у 
саобраћај у фебруару 2022. године. 
Без пробијања рокова и без плаћања 
пенала”, истакао је министар у одго-
вору, преноси Танјуг.

Према његовим речима, неверо-
ватно је да за више од десет година 
власти претходног режима нико није 
ни помишљао да постави питање по-
требе изградње брзих пруга, а камоли 
поштовање рокова за испуњење тих, 
непостојећих, пројеката.

„Ништа није сликовитије од истине. 
А истина која ће брзо моћи да се ви-
ди је да ће се од Београда до Новог 
Сада стизати за 30 минута, најмодер-
нијим швајцарским брзим возовима. 
Грађани Србије такође треба да знају 
и да ће брза пруга од Новог Сада до 
Суботице бити завршена до краја 

2023. године”, истакао је Момировић, 
саопштило је Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструкту-
ре.

VOICE је објавио текст о изградњи 
брзе пруге у коме се тврди да је више 
пута дошло до пролонгирања завр-
шетка изградње и пробијања рокова, 
да је брза пруга до Суботице требало 
да се заврши 2022. године, као и да ће 
се уместо првобитно најављених две 
и по пруга градити осам година.

Мађарски политичари су у више 
наврата истицали изградњу брзе пру-
ге до Београда као један од приори-
тета актуелне владе, али до сада на 
терену практично није учињено гото-
во ништа што би потврдило такве же-
ље. Општи избори у Мађарској биће 
одржани на пролеће, па се поставља 
питање да ли ће од тог пројекта уоп-
ште бити неког резултата, ако актуел-
на власт не чини ништа на његовој 
реализацији, а опозиција већ најављу-
је да ће, ако дође на власт, брза пруга 
Будимпешта-Београд бити један од 
првих пројеката које ће одбацити.

Лидери опозиције су у парламенту 
у више наврата изразили своје оштро 
противљење изградњи брзе пруге 
према Србији. Главна замерка је, како 
истичу, што изградњу те пруге кроз 
Мађарску финасирају њени порески 

обвезници, а не Кина. Та земља је, 
према виђењу опозиције, далеко ви-
ше од Мађарске заинтересована за 
брзу пругу, како би обезбедила бржи 
и јефтинији транспорт робе из своје 
луке у Пиреју до Централне Европе. 

Готово идентичне критике опози-
ција упућује Орбановој влади и када 
је реч о будућем кинеском универзи-
тету Фудан, у Будимпешти, који ће 
као и брза пруга, бити финансиран 
мађарским новцем, уз задуживање 
државе кинеским кредитима. 

У међувремену, Мађарска све ви-
ше рачуна на своје повезивање бр-
зим пругама са севером. Интегриса-
ње Мађарске у европску мрежу бр-
зих железница биће највећи 
железнички пројекат у новијој исто-
рији, рекао је недавно државни се-
кретар Ласло Мошоци на онлајн кон-
ференцији за штампу, о пројекту ра-
звоја железнице 
Будимпешта-Варшава, усмереном на 

повезивање земаља Вишеграда и Ау-
стрије. „Када нова железница буде 
завршена, у наредних 10 година, Беч 
и Братислава биће доступни из Бу-
димпеште за мање од 2 сата, Праг за 
3,5 сата, а Варшава за 5,5 сати. Овај 
пројекат гарантоваће одрживу бу-
дућност мађарских железница”, ис-
такао је државни секретар.

Мађарска је, како је рекао, у про-
теклих 15 година потрошила преко 
2000 милијарди форинти (5,6 милијар-
ди евра) на развој железница у зе-
мљи, док би влада могла да потроши 
„неколико пута више у будућности, 
за повећање конкурентности желе-
знице”, рекао је Мошоци.

Државни секретар је тада споме-
нуо и директиву Европске уније о 
смањењу емисије гасова са ефектом 
стаклене баште за 90 одсто пре 2050. 
године и рекао да би право решење 
могло бити пребацивање са аутомо-
била и авиона на возове. 

Каква је судбина планиране брзе пруге?

Док у Мађарској, на терену, до сада практично није учиње-
но готово ништа на реализацији пројекта брзе пруге у прав-
цу Београда и док мађарска опозиција најављује да ће одба-
цити тај пројекат као непотребан, ако дође на власт, српски 
министар Томислав Момировић је оптимиста и одбацује на-
воде о кашњењу на српској страни.

На српској страни послови – на мађарској само наде

П астор је, говорећи о будућно-
сти мађарско српских односа, 
рекао за РТС да је очување и 

даље јачање међусобног поверења 
и тражење заједничких елемената 
за јачање сарадње.

„Мислим да ће та сарадња и у ин-
ституционалном смислу јачати, јер 
ће се између две државе, колико је 
мени познато, у септембру потписати 
споразум о стратешком партнер-
ству”, рекао је он.

Пастор је у Будимпешти прису-
ствовао обележавању највећег др-
жавног празника Мађарске, Дан Све-
тог Иштвана и од државног врха Ма-
ђарске примио је једно од највећих 

државних одликовања – Орден гра-
ђанског реда средњег крста са зве-
здама за заслуге Мађарске.

Председника Савеза војвођан-
ских Мађара и председника Скуп-
штине АП Војводине одликовао је 
председник Мађарске, на предлог 
мађарског премијера Виктора Орба-
на.

Свечаност је започела уношењем 
историјских застава у Мађарски пар-
ламент, прошлог петка, рано после-
подне. Након тога, говор је одржао 
мађарски председник Јанош Адер, 
који је нагласио да су у време пан-
демије култура, резултати науке, 
уметност и рад истраживача пока-

зали да нисмо изгубили способност 
обликовања будућности.

Уручене су потом награде Kошут 
и Сечењи, а затим Ордење витешког 
крста за заслуге Мађарске. Глумац 

Kарољ Меч је добио награду Kошут, 
као и глумац Габор Харшањи, певач 
Феро Нађ и плесни уметник Пал 
Френак. Између осталих, награду Се-
чењи су добили и др Kаталин Kарико, 
биолог, др Бела Меркељ кардиолог 
и др Мариа Прокоп историчарка 
уметности. Уручење високих држав-
них награда одложено је са 15. мар-
та на државни празник 20. августа 
због епидемије корона вируса. 

Председник Скупштине Војводине:

У септембру српско-мађарски споразум  
о стратешком партнерству

Иштван Пастор, председник Скупштине Војводине, 
најавио је у Будимпешти да ће у септембру Србија и Ма-
ђарска потписати споразум о стратешком партнерству. 
Он је поводом обележавања највећег државног празни-
ка Мађарске, Дан Светог Иштвана, примио једно од нај-
већих државних одликовања.
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О вако је минулог викенда на 
Златибору говорио истори-
чар Дејан Ристић, в. д. дирек-

тора Музеја жртава геноцида. На пла-
тоу изузетно уређеног храма Прео-
бражења Господњег, одржао је 
предавање о теми „Културно наслеђе 
и идентитет”. Са упитаношћу за себе 
и публику шта чини српски национал-
ни идентитет, кроз које меандре и ме-
не је пролазио у претходним децени-
јама, шта значи бити Србин у XXI ве-
ку...

Које су карактеристике нашег на-
ционалног идентитета, питао је при-
сутне Ристић и чуо одговоре: језик 
српски, писмо српска ћирилица, вера 
православно хришћанство и аутоке-
фална СПЦ, културно наслеђе, оби-
чаји, светиње, народна традиција, у 
новије време и наши спортисти, на-
учници...

– Налазимо се пред православном 

црквом која је новијег датума и по-
стаје део нашег културног наслеђа, а 
у старту је део идентитетског наслеђа 
за нас који смо Срби и православни 
хришћани. У културном наслеђу сва-
ке нације види се идентитетска ка-
рактеристика – указао је историчар 
и поставио питања:

– Зашто косовско-метохијски Ал-
банци у континуитету кидишу на на-
ше светиње на Косову и Метохији? 
Што нападају на грађевине, чине зло-
дела припадницима свештенства, мо-
наштву... Зашто је наше културно на-
слеђе тамо толико под ударом деце-
нијама? Шта им сметају грађевине из 
неких прохујалих векова: Дечани, Па-
тријаршија, Грачаница, Девич...

– До 2004. косовско-метохијски Ал-
банци физички су насртали на наше 
светиње, подметали експлозив, пожа-
ре. Након оних сцена из марта 2004. 
с нападом на више од стотину бого-
моља СПЦ на територији наше јужне 
покрајине Косово и Метохија, са 
оним момком који скаче по крсту на 
кубету цркве и ломи га док маса ег-
залтираних Албанаца очекује када 
ће крст пасти, те сцене су отишле у 
свет. Албанци, њихове политичке ели-
те и ментори сматрали су, на срећу 
погрешно, да ће им то бити прихва-
ћено зато што су себе у претходним 
годинама представили као жртве. Де-
сило се неочекивано: свет је реаговао 
на те сцене антицивилизацијског по-
ступања, отвореног насиља, матери-
јализоване мржње.

– А онда су они престали то да ра-
де, од 2004. безмало да немамо није-
дан озбиљнији напад таквог обима на 
богомоље СПЦ. Ми смо овде одахну-
ли, рекли: „Свет је видео ко су они, 
свет је разумео.” Међутим, ми исто-
ричари смо упозоравали да ће се са-
мо променити тактика, али да циљ 
остаје исти. Онда су Албанци неколи-
ко година заћутали, а затим кренули 
са псеудонауком. Одједном су поче-

ли да говоре: „Не, не, то је 
уствари наше, светиње су по-
дизали наши владари и вели-
каши, а Срби су узурпатори” 
– испричао је Ристић, па илу-
стровао примером српског 
православног манастира Гра-
чаница који је пре 700 година 
подигао српски краљ Милу-
тин:

– Од 2004. косовско-мето-
хијским Албанцима више не 
смета Грачаница, ни појам ма-
настира, чак ни појам право-
славља, али им смета оно срп-
ски, јер је то идентитетска ка-
рактеристика. Они се сада 
озбиљно баве псеудонауком, 
улажу огромна средства, ло-
бирају... Покушавајући да нас, 
који смо на Космету пре мно-
го векова створили свој иден-
титет и средњовековну држа-
ву, сада представе као узурпа-
торе, некакве дошљаке који су 
узурпирали све те светиње. Уколико 
тврдите, рецимо, да је манастир Ви-
соке Дечане подигао албански вели-
каш, дајте доказе. Имамо дечанску 
ктиторску повељу која се чува у Др-
жавном архиву Србије, и то не једну 
него све три оснивачке повеље су са-
чуване. Оне су писане српским сред-
њовековним језиком, српском ћири-
лицом и све три је потписао српски 

краљ Стефан Урош Трећи, а не албан-
ски великаш. И они од тога упорно 
беже. Покушавајући да створе једну 
врсту критичке масе у међународној 
заједници. Док ми овде себе уљуљку-
јемо: „Па то је наше, ми то знамо, не 
може то нама нико да узме.” Међу-
тим, изгледа да суштински може - за-
кључио је Дејан Ристић.

Д. А.

НАСЛЕЂЕ

Како неговати и очувати културни идентитет у XXI веку 
„Да бисмо на почетку XXI века очували сопствено култур-

но наслеђе, треба прво добро да га познајемо и онда да га 
штитимо. А да бисмо то могли да урадимо на одговоран на-
чин, морамо да будемо наоружани знањем, а не оружјем. 
Зато што се против идеје и псеудонауке не бори мецима и 
топовским зрнима него идејом. Морамо да знамо шта је 
наше српско, наравно да поштујемо и туђе, али пре свега да 
знамо шта је наше и на који начин да га бранимо и негује-
мо”, каже познати историчар Дејан Ристић.

Нераскидиве везе културног наслеђа и идентитета

Дејан Pистић

КНЕЗ ЛАЗАР „ПОСТАО” ЈУСТИНИЈАН ПРВИ
Дејан Ристић подсећа да су у Северној Македонији почетком ове године 

у манастиру Светог Јована Осоговског, уклањали натписе са фрескопотре-
та наших владара и исписивали имена општехришћанских светитеља.

– Па је тако цар Стефан Урош Пети постао Константин Велики, а цар Ла-
зар је постао Јустинијан Први. Онда је на интервенцију наших сународника 
у Северној Македонији то ипак исправљено и враћено у првобитно стање. 
Знамо и шта се десило у ентитету Федерације БИХ, где је срушена српска 
православна црква у близини Сребренице, јер је улазила у приватно имање. 
А да ли је у реду тражити рушење једне богомоље, било које вере? Очиглед-
но је да се налазимо у забрињавајућој ситуацији, где смо суштински, иден-
титетски нападнути. Што споља, што изнутра, јер нисмо довољно наоружа-
ни знањем и вештинама. А ово су брутални покушаји промене идентитетске 
карактеристике нашег наслеђа – оценио је Дејан Ристић.

РАСРБЉАВАЊЕ КОРАК ПО КОРАК 
„Сетимо се шта се ту дешавало до средине прошле године. Црногорци 

су некад истицали да су најелитнији Срби, а онда се код њих у року од све-
га неколико година десило, захваљујући једном политичком концепту, да 
је део српског народа одбацио свој вишевековни идентитет и прихватио 
други монтенегрински, створен на антисрпству. Кад су додали три слова у 
азбуку ми смо се овде грохотом смејали, уместо да се забринемо. Створи-
ли су језик (политички, а не лингвистички), па на основу њега увели црно-
горску књижевност, почели да стварају црногорски национални идентитет. 
Схватили су да су на добром путу, али им фали још једна карика: црквена 
организација. Дошли су на идеју да би Црногорском православном црквом 
могли да замене СПЦ и њену инфраструктуру у Црној Гори: ту су богомоље, 
свештенство, вршиће годинама притисак на њих, неко ће поклекнути и они 
ће то добити. Ту су се заиграли и ту је био крај. Али тај експеримент је изу-
зетно опасан”, каже Ристић.
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П разновање Преображења у 
Сентандреји започело је 18. 
августа, празничним бдени-

јем, које је служио епископ будимски 
Лукијан, уз саслужење свештенства и 
у присуству епископа браничевског 
Игњатија.

На сам дан празника,19. августа, у 
присуству великог броја верника из 
целе Мађарске, у Преображењској 
цркви је Свету архијерејску литурги-
ју служио такође епископ будимски 
Лукијан, уз саслужење епископа бра-
ничевског Игњатија. Том приликом 
саслуживали су: протојереј-ставро-
фор Војислав Галић, протојереј-ста-
врофор Илија Галић, игуман Јустин 
Стојановић, протојереј Зоран Осто-
јић, протојереј Павле Каплан, јереји 
Љуба Милисавић и Иван Животић, 
јеромонах Варнава Кнежевић, архи-
ђакон Инокентије Лукин и ђакон Сте-
фан Милисавић. 

Свечаној атмосфери допринело је и 
појање „Певачког друштва” из Панчева 
и мушког хора „Јавор” из Сентандреје. 
Након прочитаног зачала из Светог Је-
ванђеља о смислу и значају празника 
Преображења Господњег, верницима 
је говорио епископ Игњатије: 

„Литургија је централни догађај 
наше вере, овде се сусрећемо са Го-
сподом. Преображење Господње је 
историјски догађај који најављује 
Христово васкрсење и прослављање, 
а литургијски догађај је назнака за 
један нови догађај, који ће се десити, 
а то је долазак царства Божјег и крај 
света. Литургија је икона тога цар-
ства”, рекао је, поред осталог, епископ 
Игњатије.  

На крају Свете архијерејске литур-
гије обављено је благосиљање вино-
градарских плодова.

Овим литургијским сабрањем обе-
лежено је и 40 година свештеничке 
службе протојереја-ставрофора Во-
јислава Галића, архијерејског замени-
ка Будимске епархије. Он је, наиме, 
рукоположен на Преображење 1981. 

године у Сентандреји, од стране бла-
женопочившег епископа бачког Ни-
канора, дугогодишњег администра-
тора Будимске епархије. Скоро чита-
ву свештеничку службу отац Војислав 
је провео у Сентандреји, где је, поред 
парохијске, обављао и најзначајније 
функције у канцеларији Будимске 
епархије, најпре као секретар, а по-
том и као архијерејски заменик. За 
вишедеценијски предани труд и рад 
на пољу очувања и унапређења цр-
квеног живота у Мађарској епископ 
будимски Лукијан одликовао га је На-
прсним крстом 2007. године, а Орде-
ном Светог Саве одликовао га је бла-
женопочивши патријарх српски Ири-
неј, приликом посете Будимској 
епархији, 2019. године.

На крају Свете архијерејске литур-
гије, протојереј-ставрофор Војислав 
Галић поздравио је присутне архије-
реје и вернике следећим речима: 

„Нема ничег лепшег и садржајни-
јег од свете литургије. У њу сви уно-
симо оно што је највредније у нама, 
али у њу је пре свега Господ наш 
Исус Христос унео себе, како би раз-
делио себе свима нама, као хлеб жи-
вота, и већ овде и сада нам открио 
тајну вечног постојања. Поготово не-
ма лепше свете литургије од архије-
рејске, када у лику епископа забли-
ста икона Христова, а сви ми осети-
мо његово присуство, његову 
близину, насупрот вековима који нас 
историјски раздвајају. Хвала мом 
владики Лукијану што сам тај сусрет 
са Господом имао прилике да дожи-
вим много пута саслужујући на ар-
хијерејским литургијама.” 

Владика Лукијан се потом обра-
тио проти Војиславу Галићу, говоре-
ћи о узвишености свештеничке слу-
жбе, коју он са својом домаћом цр-
квом на најдостојанственији начин 
врши већ четири деценије. Овом 
приликом, владика Лукијан је уручио 
свом архијерејском заменику по-
клон – Напрсни крст, уз молитвене 

жеље да му свештеничка служба бу-
де лаки јарам и да још много година 
служи Светој Цркви. 

Сентандрејска црквена општина, 
такође, је овом приликом свом паро-
ху уручила пригодан поклон. Градо-
начелник Сентандреје, Жолт Филип, 
у име Града и свих грађана Сентан-
дреје уручио је оцу Војиславу за-
хвалницу Градске управе, за вишеде-
ценијску предану службу, која је 
увек била и на општу корист града 
Сентандреје. Захвалницу су потпи-
сали градоначелници, који су у про-
теклих 40 година обављали ову 
функцију. 

У поподневним часовима служено 
је празнично вечерње богослужење, 
након чега је владика Игњатије бла-
госиљао славске дарове и пререзао 
колач. После вечерње службе, у цр-
квеној порти приређен је култур-
но-уметнички програм, у организа-

цији КУД-а „Табан” из Будимпеште и 
Српског клуба из Сентандреје. Уче-
ствовали су: КУД „Братство” из Субо-
тице, и КУД „Опанке” из Помаза. Спе-
цијално изненеђење за оца Војисла-
ва Галића била је песма коју је 
одсвирао познати оркестар „Вуји-
чић”, у подмлађеном саставу, заједно 
са оркестром „Вигад”. 

Фолклораши су, затим, у порти цр-
кве повели коло, у које су се ухвати-
ли и остали присутни, да би након 
тога традиционално кренула повор-
ка до сентандрејског главног трга, до 
Трговачког крста, где је игра наста-
вљена. 

На Тргу цара Лазара, код рестора-
на „Корнер” Милета Маргаритовића, 
уз српске гастрономске специјали-
тете, госте је до ситних сати заба-
вљао оркестар „Зора”, са Круносла-
вом Кићом Агатићем на челу.

К. П.

ДУХОВНОСТ Прослава Преображења у Сентандреји

Дан када је Исус учинио видљивом своју божанску природу
Прослава празника Преображења Господњег у Сен-

тандреји једна је од најлепших светковина Срба у Ма-
ђарској, која сваке године обоји овај сликовити градић 
на Дунаву посебним, празничним бојама, па је тако било 
и овог 20. августа. 

Отац Војислав Галић:
ЗАХВАЛНОСТ НА ПРИЈАТЕЉСТВУ И ЉУБАВИ

„У ових 40 година, а то 
исто важи и за свих мојих 
65 година живота, најлеп-
ше што сам доживео били 
су празници и служба Бож-
ја. Захвалан сам мом вла-
дики и на данашњој слу-
жби, што је оставио своје 
друге обавезе да би данас 
био овде у овој цркви, где 
сам на празник Преобра-
жења Господњег, равно пре 
40 година, рукоположен. 
Владики Игњатију хвала 
на пријатељевању и љуба-
ви, како данас, тако и од 
младости наше показаној, 
а не у последњем реду на 
речима поуке које сам 
имао прилике да чујем, 
или боље речено више да 
слутим, јер мој слаби ум је-
два да је нешто могао и да 
разуме – можда ми је срце 
то надоместило, па сам ви-

ше осећао истину него разумео. Наше владике, браћу свештенике и окупље-
ни народ Божји, Господ да поживи на многа и блага лета”, истакао је, поред 
осталог, отац Војислав Галић, поводом обележавања свог великог јубилеја.
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П реображењско празновање 
у Десци отпочело је дан уо-
чи празника. Наиме, 18. авгу-

ста најпре је у дешчанској српској 
цркви служено празнично бденије, а 
потом су у Српском културном, обра-
зовном и духовном центру „Свети Са-
ва” одржана два програма: отварање 
изложбе „Девојачки штафир” и про-
моција књиге „Патријарх Павле – све-
тац, којег смо познавали”, аутора Ђо-
рђа Рандеља (о чему ћемо детаљније 
писати у једном од наредних бројева 
нашег недељника).

Празновање заштитника дешчан-
ске светиње уприличено је на сам дан 
црквеног празника, 19. августа. У све-
том храму, чија се унутрашњост тре-
нутно реновира, Свету литургију слу-
жили су протонамесник Далибор Ми-
ленковић, парох сегедински и 
протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански, а увеличали су је 
својим појањем чланови Хора „Св. Се-
рафим Саровски” из Зрењанина.

У склопу славске литургије свеча-
ну беседу одржао је протонамесник 
Далибор Миленковић, који је гово-
рио о значају празника Преображе-

ња Господњег. Он је на крају своје 
беседе истакао суштину Христовог 
божанства и домаћинима пожелео 
срећну храмовну славу, а потом је са 
својим братом у Христу, о. Светоми-
ром Миличићем, по устаљеној тра-
дицији, освештао грожђе.  

Након Свете литургије и опхода 
цркве са литијом, уследило је друже-
ње уз пригодно послужење, а није 
изостао ни славски ручак. Агапе је 
за свештенство и позване госте упри-
личен у центру „Свети Сава”, а многи 
Дешчани, познати по свом госто-
примству, госте су повели својим ку-
ћама на празнични ручак. 

Поподне, вечерње које су служили 
протојереј-ставрофор Аурел Бекан, 
парох чанадски од стране Румунске 
православне цркве у Мађарској, про-
тојереј Дина Чоков, парох из Великог 
Семиклуша у Румунији и протона-
месник Далибор Миленковић, парох 
сегедински, окупило је још већи број 
верника у односу на преподневу 
Свету литургију. У месном српском 
православном храму уприличен је 
свечани чин резања славског колача 
и благосиљања кољива: кумовао је 

Бранимир Ђорђев са својом породи-
цом.

На крају празничног вечерња, вер-
ном народу се пригодном беседом 
обратио протојереј Дина Чоков, па-
рох из Великог Семиклуша, а потом 
и протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански, који се захвалио 
својим колегама свештеницима  на 
учешћу на Светој литургији и вечер-
њем богослужењу. Речи захвалности 
упутио је и кумовима славе, браћи 
Давору и Николи Ђорђеву, који су 
управо на сам дан Преображења би-
ли крштени у дешчанској српској пра-
вославној цркви.

Бранимир Ђорђев, отац Николе и 
Давора, за преображењски празник 
и прославу заштитника светиње у Де-
сци, са својом супругом је обезбедио 
славска обележја, колач и кољиво, а 
цркву даривао материјалним прило-
гом од којег ће се извршити рестау-
рација иконе Светог Саве у трону.

„Велика је част за нашу породицу 
данашње кумство. Колико знам, ја 
сам први у породици Ђорђев, који се 
прихватио кумства. Много смо се 
припремали за данашњи дан, али вре-
дело је и мислим да је прослава јако 
лепо успела. Томе су допринели и 
чланови Хора „Св. Серафим Саров-
ски” из Зрењанина. Посебно ме раду-
је велики број деце, која су присуство-
вала Преображењу. Све то значи да 
ће она чувати славске обичаје и када 

одрасту и да ће те традиције касније 
пренети на своју децу”, рекао нам је 
Бранимир Ђорђев.

За следећу годину, кумства се при-
хватио протонамесник Светомир Ми-
личић, парох дешчански, са својом 
супругом Аном.

После вечерња, славско весеље на-
стављено је културно-уметничким 
програмом у дворишту Српског цен-
тра „Свети Сава”. Најпре је наступао 
Хор „Св. Серафим Саровски”, а потом 
се пригодним програмом, трима ко-
реографијама представио подмла-
дак месног Културно-уметничког дру-
штва „Банат”.

И у наставку поподнева, односно 
вечери, доминирале су музика и пе-
сма. За разоноду присутних, овом 
приликом, побринули су се месни му-
зичари Оркестра „Банат”, којима су 
се придружили и солисткиња Естер 
Фрањо Вујчин и познати примаш из 
Новог Сада Зоран Бугарски Брица. 
Славско весеље, поводом прославе 
патрона дешчанске светиње, потраја-
ло је до ситних сати.   

Додајмо и то да су покровитељи, 
односно суфинансијери прославе 
ове године били Уред мађарског пре-
мијера, Фонд „Габор Бетлен”, Српска 
народносна самоуправа у Десци, Kул-
турно-уметничко друштво „Банат”, и 
месна Српска православна црквена 
општина.

П. М.

Садржајни програми у част патрона српског храма
ДУХОВНОСТПреображењска храмовна слава у Десци

За овогодишње дводневно празновање Преображења, 
Дешчани су припремили не само духовни део, већ и богат 
културно-уметнички програм: изложбу, промоцију књиге 
и гостовање познатог хора из Зрењанина. 
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КЊИЖЕВНОСТ Новост из књижевне радионице Предрага Степановића

И стакнути српски њижевник, 
прозни писац и универзитет-
ски професор у пензији 

Предраг Степановић, у својој богатој 
каријери може да се похвали значај-
ним књижевним остварењима и пре-
водима познатих мађарских, српских, 
али и руских књижевника. Иако је већ 
дуже у пензији, и даље је активан, ра-
ди на разним преводима и пројекти-
ма са својом супругом Ержебет Ша-
ди. Затекли смо га у његовој кући у 
Сентандреји где нас је примио у свој 
топли дом на „чашицу” разговора. 

Одрасли сте у српској породици 
у Мађарској, уз оца свештеника, 
што је у време када сте Ви били 

дете било веома тешко, с обзи-
ром на тадашње државно уређе-
ње. Какво је заправо било Ваше 
детињство? 
– Увек ми дођу тако сећања да је у 

Мохачу сунчано, ведро и да све бли-
ста, а у стварности било је и кише, 
ветра и снега, свега је било. Када све 
то сада гледам из ове перспекриве 
приметио сам да човек све то сећање 
на детињство некако улепшава, не на-
мерно него једноставно то су осећаји 
који остају унутра. Иако је мој отац 
био из Сантова, а мати из Мохача, 
игром случаја рођен сам у Бати, у она 
тешка ратна времена 1942. године. 
Отац је у Бати добио парохију, али су 
се родитељи због бојазни за мене на-

кон бомбардовања војног аеродрома 
у Тукуљи, који се налазио недалеко, 
одлучили да ме са 7 месеци однесу у 
Мохач код деде и мајке. Још исте го-
дине касно у јесен умро је стари све-
штеник Пајић у Мохачу, па је тако и 
мој отац из Бате прешао за Мохач. 
Били смо сви заједно и прве успоме-
не вежу ме за Мохач.

Материн отац, мој деда, био је иму-
ћан човек, газда који је имао велико 
стадо и 2 чобана, па још и, како су то 
тада звали на мађарском, „бујтара” 
па у почетку нисмо оскудевали ни у 
чему. Отац је парохијску земљу изда-
вао наполичару, па смо и са те стране 
имали лепе приходе, или у намирни-
цама или у новцу. Памтим још када 
се уочи Велике Госпојине ишло на 
Водицу, онда су знали послати град-
ски фијакер по нас, али тај период 
док смо били „господа” је јако кратко 
трајао. 

Кренуо сам у српску школу 1948. 
године, а већ у новембру те исте го-
дине затворили су све вероисповедне 
школе у Мађарској. Године 1947. је по-
бедом комуниста уследила конфи-
скација приватне и црквене имовине, 
па смо ми тако остали без ичега што 
смо до тада имали. Отац се некако 
снашао, заменио земљу коју је имао 
у Сантову за неку у Мохачу и почео 

да је обрађује. Било је тешко, а отац 
је онако у шали знао да каже „Тако 
ти и треба што ниси учио за попа”. 
Дошла су тешка времена, све су нам 
одузели, осим, за дивно чудо, дедино 
стадо оваца.

 
За Печуј Вас везује много тога, 
зар не? 
– Да тако је. Биле су то незаборав-

не четири године студија у овом ба-
рањском граду, а плод мог боравка у 
Печују је женидба са мојом супругом 
Ержиком, са којом проводим цео жи-
вот и са којом смо добили двоје деце 
Милана и Тијану, а од њих и четири 
унучади. Такође о годинама проведе-
ним у том граду написао сам и свој 
први роман „Преполовљени” на осно-
ву којег је и снимљен филм. Овај ро-
ман је у ствари настао на основу се-
ћања, можда из неке носталгије при-
ликом сусрета са бившим колегама 
са студија и причама о познаницима. 
Као писац изменио сам ликове, изме-
шао стварност и имагинацију и ство-
рио свој први роман који је добио 
наслов Преполовљени, и изашао у из-
дању Завода за мањинске уџбенике 
у Мађарској. 

Шта је било после, како је текла 
Ваша каријера?

„Приче о малом зецу” пред широм читалачком публиком
„Књига Приче о малом зецу прво је објављена на срп-

ском језику, а убрзо и на мађарском, у преводу моје супру-
ге, уз стилизацију познатог дечјег писца Ервина Лазара 
(Lázár Ervin). Сада, после много година, књига је објавље-
на у 2500 примерака у издању познатог мађарског издава-
ча МОРА. С обзиром да се ради о издавачу омладинске и 
дечје литературе, са дугом традицијом преко 70 година, 
књига ће бити доступна широј читалачкој публици”, каже 
у разговору за наш лист књижевник Предраг Степановић. 

СЕЋАЊЕ НА ВРЕМЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ГРАЂАНА
„Године 1960. матурирао сам у гимназији у Мохачу, али ме након тог из 

разлога што сам свештеничко дете нису примили на студије у Пешту. По 
сваку цену сам хтео да одем, не само због факултета, него и због веслања, 
у чему сам био добар, тако да сам две године био веслач у будимпештан-
ском Ференцварошу. У оно време било је веома тешко успети у било че-
му без обзира на ваше квалитете, јер све је зависило од категорије у којој 
сте се налазили. Да, у Мађарској су тада постојале категорије порекла, 
да ли сте радничко-сељачког порекла или дете чији су родитељи инте-
лектуалци, можда неки приватници, а најгоре је било ако сте квалифико-
ван као класни непријатељ. Тако сам ја положио пријемни на српској и 
руској струци у Будимпешти, али сам добио одговор да нисам примљен. 
С обзиром да је Стојан Вујичић тада имао неке везе на факултету, замо-
лили смо га да провери о чему се ради, јер био сам убеђен да сам успе-
шно положио пријемни испит. Испоставило се да нисам једини случај, 
него је исто тако последњих пет година пролазио и Сентандрејац  Дими-
трије Стефановић. Он је на пријемном имао највише бодова, а одмах иза 
њега сам био ја, а само нас двојицу нису примили на факултет. Тада је на 
нечији савет мој отац писао писмо лично у Кадаров кабинет, и заиста, 
након пар дана дошао нам је и одговор. Можете да замислите, из мини-
старства су поручили да је дошло до грешке али, нажалост, сада не могу 
да ме приме, јер су сва места попуњена. Јавили су да могу да ме приме 
на печујску Високу наставничку школу”, сећа се Предраг Степановић.
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Аутор књиге са супругом

– Почео сам да радим у српско-хр-
ватској гимназији, али сам уз помоћ 
професора Хадровича са Мађарске 
академије наука добио стипендију да 
истражујем српске и хрватске дија-
лекте у Мађарској. Када сам завршио 
тај мој пројекат почео сам да радим 
поред њега као адјункт и да преда-
јем. 

Са превођењем сам почео да се ба-
вим још кад сам радио у гимназији. 
Стојан Вујичић ме је препоручио из-
давачкој кући Европа где сам заправо 
започео озбиљније послове. Тако сам 
се захваљујући управо том послу 
укључио у Југословенску, српску књи-
жевност и почео одлазити за Београд. 

Први живи писац кога сам упознао 
био је Данило Киш, којег сам заправо 
упознао овде у Будимпешти, а поред 
њега упознао сам и Предрага Чудића. 
Одлазећи у Београд упознао сам Мо-
му Димића са којим сам био у изузет-
но пријатељским односима и наши 
добри односи су остали све до његове 
смрти.

Преводио сам још и за време сту-
дија, била је то једна краћа прича од 
Бранка Ћопића за печујски дневни 
лист Dunántúli Napló који је имао одре-
ђени културни додатак и у којем се 
нашао мој превод Ћопића. У истом том 
додатку сам повремено писао и обја-
вио нешто више о савременој југосло-

венској књижевности. Писао сам и 
разне есеје након путовања, о Дубро-
вачким летњим играма, о Мештрови-
ћевој галерији и друго, а објављивано 
је у разним часописима за културу по-
пут печујског „Наше време” („Јelenkor”). 
Касније сам текстове објављивао у та-
дашњим нашим Народним новинама, 
писао сам критике, а почео сам и да 
објављујем своја дела. 

Из Ваше богате каријере могли 
бисмо споменути и велики број 
превода, а неке од њих сте радили 
са Вашом супругом?
– Преводио сам са српског на ма-

ђарски језик Данила Киша и Јару Риб-
никар, Бранимира Шћепановића, Ми-
лована Данојлића и многе друге, а са 
мађарског на српски драме Ласла 
Ђурка, Ђерђа Шпира и Иштвана Ер-
кења. Са супругом Ержиком са руског 
на мађарски превели смо једно капи-
тално дело познатог руског академи-
ка Димитрија Сергејевича Лихачова.

Такође, последње што смо заједно 
урадили са Ержиком била је књига 
Добриле Боројевић која је преведена 
на мађарски језик, а изашла је у из-
дању Српског позоришта у Мађар-
ској. 

Бавили сте се и писањем есеја и 
критика, али сте написали и 

књигу за децу „Приче о малом зе-
цу” која је ових дана доживела 
друго издање на мађарском јези-
ку.
– Та књига је посвећена мојој кћер-

ци Тијани, због тога јер је она настала 
управо њеном заслугом. Као што ро-
дитељи својој деци обично причају 
приче пре спавања исто сам и ја чи-
нио. Међутим то је била прича коју 
сам чуо од мога оца па је гласила ова-
ко: „Био једном један зец, па је имо 
кратак реп, да је имо дужи реп, била 
би дужа и приповетка” – то је све.

Када сам joj је испричао већ пе-
ти-шести пут рекла би - тата мало ви-
ше причај, мало дуже, а ја сам дода-
вао мало више, па још више и тај зец 
као централна личност почео је да 
живи неки свој живот, пролазећи кроз 
разне догодовштине. Прошле су го-
дине Тијана је порасла, више јој ни-
сам причао приче, она је читала сама 
шта је желела, али тада је почела да 
ми сугерише да би било добро да те 
приче саставим у једну књигу. Да вам 
будем искрен нисам размишљао у 
том правцу и било ми је чудно да се-
бе сврстам у дечјег писца. Али на Ти-
јанин константни притисак ипак сам 
то учинио. Она је имала 16. година 
када је књига први пут објављена, али 
су те приче претходно излазиле у на-
ставцима у Српским народним нови-
нама. Књига је прво објављена на срп-
ском језику, али већ следеће године 
књига је објављена и на мађарском у 
такозваном сировом преводу моје су-
пруге, што је онда мађарски мало 
стилизовао познати дечији писац Ер-
вин Лазар (Lázár Ervin). Сада, после 

толико година у издању познатог ма-
ђарског издавача МОРА „Приче о ма-
лом зецу” су објављене у 2500 приме-
рака. С обзиром да се ради о издава-
чу омладинске и дечје литературе, са 
дугом традицијом преко 70 година, 
књига ће бити доступна широј чита-
лачкој публици. 

Да ли Тијана сада чита „Малог 
зеца” својој деци?
– Чита, али на мађарском преводу. 

Она се удала и живи у Холандији, а 
пошто јој је и супруг Холанђанин, де-
ца не говоре српски језик. Њеним си-
новима ће од српског идентитета, из-
гледа, остати само православна вера 
у којој су крштени. 

Разговарала: Диана ЂурићОвога
СЛУЧАЈ ЦИМБАЛИСТЕ ПИШТЕ

Једна прича Предрага Степановића изазвала је велику пажњу јавности 
седамдесетих година прошлог века и у великој мери закомпликовала живот 
свог аутора. О томе наш саговорник каже:

- Када сам био на факултету написао сам причу Смрт цимбалисте Пиште 
која је изашла у београдским Књижевним новинама у јесен 1974. године и 
та прича је изазвала велику узбуну. Ја нисам мислио да ће то тако испасти. 
Прича се базира на истинитом догађају о којем су ми причала моја два 
пријатеља. Прича је доста „масна”, одиграва се у једној кафани где је лум-
перајка до даске и као што је случај на таквим местима свашта се дешава 
и говори. Све то се у стварности одиграло у чарди Пакао, на Сентандрејском 
острву, која и данас постоји. Враћајући се из те чарде, последњом ноћном 
скелом, један млади официр који је са друштвом тамо лумповао, извадио 
је револвер и упуцао једног Циганина који је са осталим музичарима сви-
рао то вече на чарди. То је све што сам знао о том догађају, међутим ја сам 
причу пребацио у други амбијент, мало измешао и „начичкао” доста псовки. 
Најпре ме је напао новинар листа Југословенске народне армије с тим да 
сам ја у негативном светлу приказао једног југословенског официра. После 
су ти напади кренули и из Новог Сада, јер у причи се појављују и Срби, Ма-
ђари, Буњевци, Цигани и сви се међусобно свађају. На крају је цела ствар 
дошла и до Будимпеште, што се одразило на мој живот на факултету, тако 
да ми после истека радног уговора на годину дана нису продужили уговор. 
То су била чудна и тешка времена, али била је бар једна позитивна ствар, а 
то је да вас држава никада није остављала без посла, па је то био случај и 
са мном. Почео сам да радим у једној академској групи за истраживање 
источно-европских књижевности, а након тога поново су ме примили на 
факултет.  

ПРИКАЗ ИЗДАВАЧА НА КОРИЦИ КЊИГЕ
Једини књижевни превод мађарског писца Лазара Ервина је права при-

поведачка посластица. Главни јунак двадесет пет кратких, веселих, али ис-
то тако и узбудљивих или управо дирљивих повести, некако је близак и 
познат свима нама. Наиме, почев од самог рођења, он упада у такве аван-
туре какве се могу догодити било којем младунчету, детету или малом зецу. 
Попут јунака добро познатих из раније насталих дела за децу, као што су 
Бамби и Вук, и он постепено открива свет око себе – од удобног зечјег легла 
до широког поља, шуме у којој га вребају многе опасности, па све до обли-
жњег села. Пратимо његово одрастање, видимо како учи шарати ускршња 
јаја, током својих лутања он стиче пријатеље и с њима заједно се одважно 
носи са препреденом тета лијом, супротставља се грабљивим копцима који 
нападају његову мању браћу и сестре. И, ко зна, можда ће се једног лепог 
дана и љубав појавити у његовом – или можда њеном? – животу. Бајни и 
осећајни роман за децу познатог српског писца Предрага Степановића, ко-
ји живи у Мађарској, овог пута објављујемо са илустрацијама Мелинде 
Сабо-Њулас.  
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И ако се последњих година 
видно смањио број српских 
православних верника у Ба-

рањи, 8. августа. у недељу, Срби из ма-
ђарског и хрватског дела Барање из-
нова су се окупили, са циљем да ода-
ју дужну пошту некадашњем 
капетану, браниоцу Шиклоша, деспо-
ту Стефану Штиљановићу. На месту 
близу града, где су дуго почивали 
земни остаци деспотског војводе, 
српски православни верници сваки 
кутак гробног места последњег кне-
за паштровског и добротвора, дожи-
вљавају са посебним емоцијама. 

Тако је било и 8. августа. Пре одла-
ска на Ђунтир, у шиклошком српском 
православном храму, свету литургију 
служили су: јереј Милан Ерић, парох 
печујски, администратор шиклошке 
парохије и протођакон Андраш 

Штријк, а богослужењу су присуство-
вали и руководиоци града Шиклоша: 
градоначелник Габор Ригл, као и ње-
гови заменици, Тамаш Мојзеш и Ати-
ла Хирди. 

У склопу свете литургије, јереј Ми-
лан Ерић, администратор шиклошке 
парохије одржао је и свечану слав-
ску беседу, у оквиру које је, између 
осталог, рекао: „Данас смо се окупи-
ли овде, у древном нашем Шиклошу, 
како бисмо се помолили Господу, у 
славу и част нашег деспота Стефана 
Штиљановића, како га ми Срби из 
милошти називамо - шиклошког. Он 
је дуго година овде столова, а чак се 
овде и упокојио у Господу. Овде, у 
Шиклошу, Срби су увек одлазили на 
Ђунтир, где је Стефан Штиљановић 
био сахрањен, да одају помен и по-
част великану. То је постало ходоча-

сно место и долазили су људи, а и ми 
смо се данас помолили у цркви и ис-
то ћемо учинити и на Ђунтиру.”

На крају своје проповеди о. Ерић 
је присутне упознао са једном пле-
менитом иницијативом. Наиме, он је 
од преосвећеног владике Лукијана, 
епископа будимског, затражио по-
моћ, у циљу да се од 
патријарха српског 
Порфирија затражи 
благослов и одобрење 
да се део светих мо-
штију деспота Стефа-
на Штиљановића из 
Београда допреми у 
Шиклош и положи у 
древној светињи.

Након окончања 
свете литургије, присе-
ћање на свеца наста-
вљено је на Ђунтиру, 
где је служен молебан. 
У присуству тридесе-
так верника, из мађар-
ског и хрватског дела 
Барање, јереј Милан 
Ерић је осветио, а потом и пререзао 
славски колач и благосиљао кољиво.

Кумовала је госпођа Катица Ђу-

рић из Белог Манастира, у Хрватској, 
која живи у Харкању. Њој и Синиши 
Ножици, председнику Шиклошке 
српске православне црквене општи-
не, који је, такође, обезбедио један 
славски колач, захвалио се духовни 
пастир барањских Срба. По оконча-
њу молебана сви су пошли у један 
од познатих угоститељских објеката 
града Шиклоша, где је уприличен ру-
чак, или тзв. трпеза љубави.

Пре агапеа, пригодни културни 
програм састављен од певања ба-
рањских бећараца и извођења вла-
шких и шопских игара, извели су чла-
нови СКУД-а „Јован Лазић” из Белог 
Манастира, у Хрватској. Музике и 
песме било је и током ручка, а и по-
сле њега. За добар провод домаћина 
и гостију побринуо се хармоникаш 
Крунослав Кића Агатић. Oвогоди-
шње свечано присећање на Светог 
Стефана Штиљановића суфинанси-
рали су: Уред премијера и Фонд „Бе-
тлен Габор”.  

П. М.

Свечаност на Ђунтиру

Почаст за деспота Штиљановића
ТРАДИЦИЈА

У организацији локалне самоу-
праве града Мохача, 24. јула, у 
Мохачу, на отвореној позорни-

ци на Тргу Деак, одржан је 14. по реду 
Тамбурашки фестивал. Традиционал-
на манифестација, коју је отворио 
градоначелник Габор Павкович, и 
овога пута окупила је врсне тамбура-
ше и музичке саставе, који већ годи-
нама гаје и промовишу тамбурашку 
музику.

У свечаном програму, који је трајао 
готово три сата, наступали су следећи 
оркестри: „Четири друга”, „Гласови”, 
„Млади тамбураши”,  „VIGaD”, Орке-
стар „Вујичић”, „Наша тајна” из Субо-
тице.

Сви они достојно су представили 
лепоте тамбурашке музике и потвр-

дили своје квалитете. Уз то, својим на-
дахнутим свирањем, освојили су нове 
поклонике, који су били одушевљени 
тамбурашком музиком. Ова фести-
валска манифестација је потврдила 
да се препознатљиви, аутентични мо-
тиви, итекако негују, развијају и надо-
грађују.

То је потврдио и Мирослав Брцан, 
члан Оркестра „Вујичић”: 

„Мохач је један од центара тамбу-
раша и тамбурашке музике. Сваке го-
дине, када нас позивају на тамбура-
шки фестивал, ми се радо одазивамо 
позиву, јер ту још постоје древни оби-
чаји. Са друге стране, ми долазимо 
кући. Осећамо се као код своје куће. 
Овај фестивал је доказао да тамбу-
рашка музика има будућност и 

искрено се надам да 
ће још многе генера-
ције неговати и про-
мовисати тамбура-
шку музику!” 

Ана Михаљевић, 
примашица Оркестра 
„Дунавкиње”, рекла 
нам је да, на срећу, 
имамо заиста велики 
број тамбураша, што 
улива наду да ће се 
фестивал наставити у 
будућности.

П. М.

„Игре народа” је серија култур-
них приредаба која се реализује у 
организацији Бајског маркетиншког 
друштва са ограниченом одговор-
ношћу. Прикључивши се поменутој 
фирми, у склопу серијала културних 
манифестација, у организацији Са-
моуправе Срба у Баји, 31. јула одр-
жана је Српска игранка или „плесач-
ница”.

На Тргу Калман Тот, који је отво-
рен само за пешаке, на радост мно-
гобројних заљубљеника и поштова-
лаца српског фолклора, коло се по-
вело у поподневним сатима, од 18:30. 
Музичку пратњу играчима обезбе-
дили су чланови Оркестра „Зора”, 
под управом Крунослава Киће Ага-
тића, који су након првог блока ми-
крофон уступили Тихомиру Тибору 
Барабашу, члану ССБ. Он је окупље-
нима на српском и на мађарском 
језику упутио топле поздравне речи 
и позвао их на игру, песму и весеље.  

Иако је на самом почетку приред-
бе мање њих било на тргу, одређе-
ном за плесачницу, како је време 
одмицало, тако се повећавао и број 
оних који су стали да играју.

Током вечери, наравно, домини-
рале су српске народне игре, попут 
Ужичког кола, Моравца, Чачка, Ше-
сторке и осталих популарних игара, 
међутим, из репертоара Тукуљчана 
нису изостале ни омиљене игре дру-
гих јужнословенских народа.

Главни организатори „Српске пле-
сачнице”, Марко Чилић, председник, 
и Тихомир Тибор Барабаш, члан 
ССБ-а, били су и више него задовољ-
ни. Наиме, веома много људи се по-
јавило на приредби која је окупила 
и младе и старе, а они су сви заједно 
одиграли и Велико коло, веселили 
се, уживали. Успешно реализовану 
приредбу суфинансирала је Самоу-
права Срба у Мађарској.

П. М.

Музичка традиција у Мохачу

Манифестација „Игре народа”

Четрнаести тамбурашки 
фестивал 

У Баји представљен  
српски фолклор
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У петак, 19. августа, око четири 
сата поподне, из правца Ши-
кешда, у Бају је стигао и Рот, 

капетан мађарске краљевске војске. 
Његов аутомобил дочекан је бурним 
овацијама и веселим покличима бај-
ских Мађара и Немаца. Железнички 
мост већ су запоселе мађарске снаге 
под командом капетана Ђуле Маук-
ша. На челу одреда тешких митраље-
заца, у потпуној тишини и крајње ди-
сциплиновано, марширао је бајским 
сокацима. Окупљени народ је са су-
зом у оку махао марамицама, а ту и 
тамо појавиле су се и мађарске тро-
бојке. Капетан Маукш је помно пазио 
да не дође до било каквог изгреда, 
јер српске јединице још нису у пот-
пуности напустиле Бају.

У ноћи између петка и суботе кафа-
не су биле препуне. Посебно је било 
изненађујуће то што су те вечери До-
рис, челник француске мисије, и ма-
ђарски капетан Рот, на тераси Хотела 
„Немзети”. седели за истим столом, а 
да француски поручник није ниједном 
пришао српским официрима. 

Сутрадан, 20. августа, у преподнев-
ним часовима, у Градској кући је ма-
ђарски велики жупан Ђерђ Киш пре-
узео управу. За челника обезбеђења 
јавног реда и мира именовао је адво-
ката Андора Шарпфа, а за новог гра-
доначелника Артура Полермана. 

Са железничке станице према 
Сомбору кренуше натоварени возо-
ви. Војска је понела све што се могло 
померити. Испразнила је школе, Град-
ску кућу и све канцеларије. Докумен-
тација, књиге и слике похрањене су у 
велике дрвене сандуке. Намештај, та-
бле и друге дрангулије пажљиво су 
утоварени у вагоне. 

На сомборском друму ређала су 
се и цивилна запрежна кола. Замало 
сви Срби из варошице која се прости-
рала на обалама Шугавице и Дунава 

кренуше ка југу, у правцу одакле су 
некада, пре неколико векова, присти-
гли њихови далеки преци, све у нади 
да ће ту наћи мирно уточиште и за-
почети нови живот. Сада се враћаху 
опхрвани бројним питањима у души. 
Дуго су посматрали звонике бајских 
цркава, који су се полако утапали у 
плавентило равнице и зеленило ба-
грења.

Транспорт српске војске, жандар-
мерије и администрације кретао се 
полако и невољно.

Тог суботњег дана Милутин Гли-
горијевић, парох светониколајевске 
цркве, очитао је последњу молитву. 
Бајски парох је целивао часну трпе-
зу, закључао црквена врата и кључ 
предао Миливоју Бешлину, град-
ском сенатору. Ниједном се није 
окренуо. Сео је у кочије и кренуо за 
својом фамилијом, која је већ напу-
стила Бају. 

*
Вест о смрти краља Петра, 16. авгу-

ста, 1921. године и црне заставе на јав-
ним здањима допринеле су томе да 
се присталице Барањско-бајске Срп-
ско-мађарске Републике предају оча-
ју. Велики жупан Барање и града Пе-
чуја, Светислав Рајић, истога дана је 
дао изјаву: „По граду се шире разне 
тенденциозне вести о евакуацији. Нај-
енергичније изјављујем да никаква 
наребда о евакуацији до нас није при-
стигла, а о евентуалној евакуацији 
становништво ће благовремено бити 
извештено”.  

Дана 18. августа, војни министар, 
ђенерал Миливоје Зечевић, издао је 
наређење да трупе војне посаде буду 
спремне за евакуацију из Барање и 
Бајског трокута. Наредног дана ко-
њички пуковник Ђока Ђорђевић, за-
поведник војне посаде у Барањи, дао 
је да се на јавним местима поставе 
огласи о извршењу евакуације. Одла-

зак српских јединица предви-
ђен је у три степена. Прво је 
напуштен Барч, Сигетвар и 
Батосек, затим Печвар, Печуј, 
Сентлеринц и Шељин, а на 
крају Мохач, Вилањ и Ши-
клош, заједно са околином 
Харкања. 

Више хиљада Срба, като-
личких Бошњака и Шокаца, 
левичарских Мађара, Немаца 
и Јевреја убрзано је паковало 
ствари и укрцавало се у возо-
ве, који ће их превозити на 
територију Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца. 

Огорчени народ Барање 
последњи пут је покушао да 
се супротстави доласку Хор-
тијеве војске. Ватрени говор-
ници широм валовите Бара-
ње изражавали су  негодова-
ње и одлучност. Беше то 
лабудова песма једне идеје, 
која је последњи пут могла да 
заживи једино у дамарима 
срца и сновима хиљада разо-
чараних Барањаца. Бела Лин-
дер је још једном за 21. август најавио 
велики народни збор на Сечењијевом 
тргу. Но, ускоро је и он, заједно са сво-
јим сарадницима, заувек напустио 
барањску престоницу. 

У вечерњим сатима 19. августа, у 
Градској кући, Светислав Рајић, по-
следњи српски велики жупан града 
Печуја и Барање, симболично је пре-
дао кључеве вароши Ђули Гостоњију, 
мађарском владином комесару. Овом 
чину присуствовали су будући челни-
ци Печуја: Антал 
Оберхамер, заме-
ник градоначелни-
ка, Геза Кенеди, 
шеф полиције, Јо-
жеф Дернер и Ми-
хаљ Вереш, поли-
цијски службеници, 
као и Емил Пијачек, 
секретар великог 
жупана.

У граду је владао 
путпуни мир. Они 
који су се у послед-
њем часу одлучили 
да напусте Печуј 
ужурбано су се кре-
тали у правцу желе-
зничке станице.

Тамаш Пракатур, 
помађарени Шокац 
из Мохача, сада већ 
као владин комесар 
и нови велики жу-
пан Барање и Печу-
ја, преузео је власт. 
Скинута је српска и 
југословенска тро-
бојка. На Градској 
кући и на здању Жу-
паније поново се 
после 1012 дана за-
вијорила мађарска 
црвено-бело-зелена 
застава.

Са балкона хоте-
ла „Надор” пуков-
ник Ђорђевић је 21. 
августа, 1921. године 
војнички поздравио 

прву јединицу мађарске жандарме-
рије, која је тога дана ступила у Печуј, 
на челу са капетаном Белом Ослањи-
јем. Сада већ бивши командант срп-
ске војне посаде сео је потом у ауто-
мобил и за собом оставио маглу.

Истог часа је заувек ишчезао и сан 
о вековном српском империјуму ис-
под питомих обронака брда Мечек. 
Као да га никада није ни било.

(Одломак из романа „Време 
месечарњења”, Драгомира Дујмова)

Управо на српско Преображење, 1921. године, на зидо-
вима бајских домова појавио се оглас адвоката Ђерђа 
Киша о евакуацији српске војске и цивилне админи-
страције. Тога дана, уместо одласка на бајску Водицу, 
Срби су почели ужурбано да пакују ствари. Владала је 
пометња, која није била толико уочљива на трговима и 
сокацима, колико у људским душама. Напетост је расла 
из сата у сат.

Одлазак српске војске из Барање и Бајског троугла
ИСТОРИОГРАФИЈАДогодило се пре равно 100 година

Улазак мађарске војске у Барању 1921.

Светислав Рајић, последњи српски велики 
жупан Барање

Последњи број печујског листа „Барањски гласник”
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СУСРЕТИ Дружење српске деце у Сегедину 

О рганизатор кампа била је Се-
гединска српска самоупра-
ва (ССС), која је окупила де-

цу узраста од 8 до 15 година, а уче-
ствовало је и четворо малишана од 5 
година. О садржају овогодишњег се-
гединског спортског кампа известила 
нас је Нада Малбашки, председница 
ССС-а и организатор кампа, која је за 
наше новине истакла да је главна те-
ма кампа био спорт, али је говорила 
и о другим разноврсним активности-
ма које су деца имала:

- Програм на кампу је био тако кон-
ципиран да су деца свакодневно, од 
8 до 17 сати, боравила са искусним 
предавачима, учитељима и васпита-
чима. Свакодневно су била обезбеђе-
на три оброка и воће, као ужина. 
Осим часова и различитих спортских 
активности, организоване су и дру-
штвене игре, један леп излет броди-

ћем на Тиси, разгледање града вози-
ћем, а организована је и посета 
спортским објектима, као што су: 
фудбалски стадион,  рукометна сала 
и ватерполо арена. Деца су обишла у 
знаменитости Сегедина, православну 
и римокатоличку цркву.

Госпођа Малбашки истиче да је за-
вршница кампа организована у Но-
вом Сентивану, где је одржан озби-
љан спортски програм, такмичење, 
квиз, као и летње игре воденим бало-
нима. Награде, дипломе и сувенири, 
као и чоколаде, уручене су сваком 
детету, учеснику кампа, а на крају 
припремљен роштиљ, када су деца и 
родитељи заједно могли да пробају 
српске специјалитете.

Овом приликом, председница ССС 
се захвалила свима који су доприне-
ли организацији кампа, као и доброј 
атмосфери која је владала.

- Захваљујемо се Сегединској срп-
ској заједници и њеном председнику 
Боривоју Русу, Српској православној 
црквеној општини и оцу Далибору Ми-
ленковићу, као и Српској основној шко-
ли у  Сегедину, на челу са директорком 
Снежаном Дошић, на сарадњи и помо-
ћи. Такође, желим да изразим захвал-
ност Фондацији „Бетлен Габор” на фи-
нансијској подршци,  без које не бисмо 
могли да одржимо овај камп. Имајући 

у виду да је камп био бесплатан, сма-
трам да смо изашли родитељима у су-
срет, не само финансијски, већ је то 
био и садржајан једнонедељни бора-
вак деце у току трајања нашег кампа. 
Посебно се захваљујем Миленку Ра-
дићу, Сенаду Емри, Перици Дунаију, 
Валентини Нађ, Александри Фица, Са-
њи Станисављевић и Слађани Милен-
ковић – каже госпођа Малбашки.

Д. Б.

Шаролик програм првог дечјег Спортског кампа
Двадесет једно дете уживало је у спортским активно-

стима, али и часовима народописа, историје, веронауке, 
фолклора, српских обичаја, као и бројним забавним садр-
жајима, које су потпуно бесплатно организоване у оквиру 
Дечјег спортског кампа, који је у Сегедину одржан од 9. 
до 13. августа. 

М ноги су дошли 17. јула у мо-
хачки Српски клуб како би 
присуствовали надметању 

петнаестак мајстора у припремању 
сланих и слатких специјалитета. О 
њима је одлучивао трочлани жири у 
саставу: Емеренциа Чикош Биро, Ве-
ра Вуковић Рот и Рихард Илеш.  Ре-

кли су нам да донети одлуку о најбо-
љима није било лако, поготово ако 
ваља вредновати  укус, изглед и чвр-
стину 15 врста колача, међу којима су 
се нашле и две торте.

И док су чланови жирија међусоб-
но поделили своје утиске и бодове, 
којима су оценили слана и слатка ре-

мек-дела, дотле су присутни љубите-
љи гастрономских чаролија уживали 
у музици месних свираца „Младих 
тамбураша”. 

Након краће стручне расправе жи-
рија – међу чијим члановима је вла-
дала прилична сагласност око доделе 
признања – уследило је проглашење 
резултата... Зорица Степанов, главни 
организатор приредбе је са председ-
ником жирија поделила  4 бронзане, 
4 сребрне и 5 златних плакета, а глав-
на награда припала је Марији Бар-
дош, која је не хајећи за врућину и 
остале временске факторе, за ову 
прилику припремила величанствену 
и веома укусну торту!

По окончању „Колачијаде”, кратку 
оцену дала нам је главни организатор 
Зорица Степанов: 

„Веома се радујем што смо могли 
да приредимо „Колачијаду” на коју 
су многи дошли. Истини за вољу, вре-

менске неприлике – пљускови – неке 
су спречили да стигну у Српски клуб, 
а недостајали су нам и пријатељи из 
Републике Хрватске, који можда због 
епидемиолошких прописа нису мо-
гли да нам допутују. Приредба је 
успела – сви су се добро осећали и 
најзад се пружила прилика да се дру-
жимо, разговарамо, веселимо уз фи-
не колаче, добру музику.”

Вече је протекло у заиста сјајној 
атмосфери, а сличан амбијент очеку-
је се и приликом следећег програма 
мохачких Срба, наиме, у организаци-
ји Самоуправе Срба у Мохачу одр-
жаће се 4. по реду Камп тамбураша, 
а најављено је и приређивање такми-
чења винара приликом којег се тако-
ђе очекује велики број не само вино-
градара, произвођача вина, него и 
дегустатора, заљубљеника белих, цр-
них и розе капљица. 

П. М.

Колачијада у Мохачу 

Прошле зиме је, због пандемије корона вируса, изостала 
традиционална гастрономско-забавна манифестација 
„Колачијада”, па су организатори на челу са Зорицом Сте-
панов, председницом Српске читаонице, одлучили да над-
метање посластичара приреде овога лета. Тако се, након 
дужег периода, пружила прилика за окупљање и дружење 
месних Срба и њихових пријатеља.

Надметање посластичара  
и ужитак за сладокусце
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Ватромет поводом дана 
државности Мађарске

Преображење - храмовна  
слава у Десци

Изложба икона Видео записи СНН-а -  
Преображењe у Сентандреји

Fестивал фолклора  
“Лицидерско срце 2021"

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

ПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ
ПЕСНИЧКИ КОНКУРС „ДОДИР НЕБА“

Поштовани аутори, отварамо 5. Међународни песнички 
конкурс под називом „Додир неба“. Овим конкурсом желимо 
да подстакнемо ауторе да пишу песме, да напишу све оно 
лепо што им се врзма по уму и што желе поделити са светом. 
Тема: слободна.

Kонкурс је отворен до 15. септембра 2021. године. Резултати 
ће бити објављени на нашој Фејсбук страници:
https://www.facebook.com/griffonculture2018/

Сваки аутор чија песма/песме буду изабране добиће свој 
примерак зборника.Услови конкурса :
1. Добра воља и љубав према поезији
2. Да песме немају увредљив садржај, да се поштује 
национална, расна и верска припадност
3. Послати 3-5 ваших песама које нису раније објављиване
4. Песме нека буду максималне дужине до 24 стиха
5. Писати песме у Word-у, фонтом Times New Roman, величина 
фонта 12, користећи слова ч, ћ, ж, ш, ђ
6. Уз Ваше песме пошаљите и кратку биографију и адресу  
( 2 – 3 реда)

Kотизација износи 600 динара или 6 евра  
(за ауторе из иностранства).

Радови се не хоноришу. 
Радове слати на: griffon.culture@gmail.com

Срдачно Вас позивамо на 

ЦРКВЕНУ СЛАВУ УСПЕНИЈA  
ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

28. августа 2021. године

27. августа 
- У 18.00 часова – Празнично бденије

28. августа
- У 10.00 часова - Света Литургија, коју прати  Хор „Свети 
Серафим Саровски” из Зрењанина.
- У 16.00 часова - Вечерње са резањем славског колача и 
благосиљањем кољива. Свечани славски обред ће се обавити 
у светом храму након вечерњег богослужења.
- У 17.00 часова  - Послужење за све присутне у порти светог 
храма. Следи програм Културно-уметничког друштва 
„Банат” из Деске и Хора „Свети Серафим Саровски” из 
Зрењанина. За добро расположење гостију побринуће се 
Оркестар „Банат” из Деске.

- У 20.00 часова  - Бал са вечером уз Оркестар „Банат” у 
месној Кући цивила. 

Срдачно Вас очекујемо!
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Изложба у Текелијануму КУЛТУРА

И конописачки камп за одрасле 
је, да подсетимо, у организаци-
ји споменутог ловранског 

удружења, на челу са Љубомиром 
Алексовом, који је и представник Ср-
ба у Мађарском парламенту, одржан 
недавно у просторијама Српске пра-
вославне црквене општине, при Хра-
му Светог Георгија. Колонија је оку-
пила 15 учесника, а водила ју је про-
фесорка Весна Станисављевић. Како 
смо се тада уверили на лицу места, 
учесници су били одушевљени радом 
и дружењем, па су многи пожелели 
се радионица понови и следеће го-
дине.

Уметничка остварења учесника ко-
лоније, који су углавном почетници у 
овој врсти уметности, изложена су у га-
лерији „Круга”, где је присутне на отва-

рању изложбе 18. августа поздравио 
Милан Ђурић, председник удружења. 
Како је рекао, овом изложбом је гале-
рија и званично отворена. Уједно се за-
хвалио се оцу Зорану Остојићу, будим-
пештанском пароху и Епархији будим-
ској на могућности да „Круг“ користи 
просторије Текелијанума у Улици Ве-
реш Палне. 

Реч је, затим, узео Љубомир Алексов, 
који се у име Удружења за неговање 
културе и традиције из Ловре захвалио 
домаћинима, гостима и учесницима ра-
дионице. 

- Ранијих година смо видели колико 
су деца вешта и талентована, па смо и 
ми старији решили да се опробамо у 
вештини иконописања. Свима нама био 
је велики доживљај да будемо учесни-
ци у овој радионици и колонији, јер док 

човек ради и црта, пише икону, душевно 
мора да буде присутан, да се преда це-
лој ствари и стекне мир у души. Једино 
тако може да води своју руку онако ка-
ко треба. Захваљујем се оцу Зорану, ко-
ји нам је изашао у сусрет и уступио нам 
простор, који је најадекватнији за црта-
ње и писање икона, а то је сама цркве-
на порта. Током тих неколико дана ду-
шевно смо се обнављали. Нашој про-
фесорки Весни, која нажалост не може 
да присуствује отварању изложбе јер 
се бори са короном, желим брз опора-
вак и повратак њеним ученицима“, ре-
као је Алексов и свим учесницима по-
делио захвалнице. 

Затим се присутнима обратио 
Иштван Шимичко, председнику посла-
ничке групе Демохришћанске партије 
у Мађарском парламенту и велики при-
јатељ Срба, који је, такође, био учесник 
у раду колоније: 

- Ближим се шездесетој години, када 
осећам да, цитираћу познатог писца 
Шандора Мароија, „вера васпитава на-
шу душу да има осећај потребе”. Та ду-
шевна потреба је била разлог што сам 
се прихватио овог задатка. Данас, када 
је живот убрзан, свако жели одговоре 
и жели да схвати шта је битно у животу. 
Западни свет обично мери коефици-
јент интелигенције оних које треба да 
се запосле, a емоционална интелиген-
ција се запоставља. Био сам министар 
војске, али сам и мајстор кунгфуа петог 
степена. Имам искуства и могу да изја-

вим да права снага долази из душе. И 
као појединци, и као друштво, а и као 
нација, можемо да опстанемо само ако 
је наша душа мирна. Западно хришћан-
ство данас пролази кроз тежак период 
и мораће да прихвати да се више спи-
ритуализма налази у православним 
хришћанским обредима, између оста-
лог и у иконописању.  Ми смо сви дошли 
у такво стање где смо отворили прозор 
према небесима и према свецима при 
иконописању. Кроз иконе би требало 
да отворимо што више прозора, да се 
види да ми хришћани постојимо и да 
имамо будућност ако живимо са вером. 
Ја сам словенског порекла и у неким 
годинама човек осети потребу да више 
сазна о свом пореклу, што сам, кроз цр-
квене књиге и учинио. Нашао сам име 
мога прадеде уписано ћириличним пи-
смом. У мом породичном стаблу сам 
видео различита порекла, међутим ва-
жно је да овде живимо сви заједно, 
вредности које смо добили од наших 
предака треба да негујемо и предамо 
будућим генерацијама и да развијамо 
и негујемо заједништво“, рекао је Ши-
мичко и захвалио се Љубомиру Алек-
сову на могућности да учествује у Ико-
нописачкој колонији. 

На крају програма, отац Зоран Осто-
јић је и званично отворио је изложбу 
икона. Свечаност је духовним песмама 
увеличало Панчевачко српско црквено 
певачко друштво. 

К. П.

Иконописање као извор 
лепоте и душевног мира

Радови настали на Иконописачкој колонији, која је у 
јулу ове године одржана у Будимпешти, у организацији 
Удружења за неговање културе и традиције из Ловре, од 
прошле недеље су доступни су и јавности, на изложби 
коју је ово удружење организовало у сарадњи са Удру-
жењем „Круг”, у Текелијануму.

У склопу табора, који је ове го-
дине трајао од 9. до 14. јула и 
окупио велики број оданих и 

марљивих фолклораша, одржани су 
тематски дани. Сваки појединачни 

дан био је посвећен промовисању 
фолклора одређеног народа; пред-
стављене су фолклорне основе и спе-
цифичности  бугарског, хрватског, 
грчког и српског народа.

Наравно, у оквиру кампа, свирали су 
и бројни оркестри, који су водили бригу 
о музици приликом одржавања јужно-
словенских плесачница, а за српску, 11. 
јула, је био задужен Стојан Брцан, хар-
моникаш Оркестра „Банат“ из Деске.

Другог дана практичног рада кам-
па на ред је доспео и преглед карак-
теристика српских народних игара и 
најважнијих специфичности српског 
фолклора.

Током преподнева, на ту тему, при-
сутнима је говорио Кристифор Бр-
цан, председник и уметнички руково-
дилац КУД-а „Банат“ из Деске, који је, 
потом, све заљубљенике у српски 
фолклор упознао са лепотама игара 
из разних етнокореолошких области 
Србије. Поподне је уследило пона-
вљање, а потом, наравно, игранка до 
касне вечери.

П. М.

Едукативни камп у Шиофоку

Игре са Балкана све 
привлачније љубитељима 

фолклора 
Заљубљеници у фолклор јужнословенских и других бал-

канских народа ни овога лета нису остали без усавршава-
ња. У Шиофоку, граду на обали Балатона, приређен је тра-
диционални фолклорни камп, под руководством Лади-
слава Халаса из Оркестра „Коло“ и културног активисте.


