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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Успорен саобраћај на граници

Радови на Хоргошу до друге
половине 2023. године

нистарства, завршетак радова планиран је за другу половину 2023. године.
Пројектним задатком, осим реконструкције неких од постојећих објеката, на улазу у земљу предвиђена је
изградња две нове саобраћајне траке
путничка возила и две за теретни
Послови на реконструкцији и доградњи граничног пре- за
саобраћај, а реорганизацијом се
лаза Хоргош, као и на прилазним саобраћајницама, траја- обезбеђују две траке за аутобусе.
„Дуж ауто-пута у смеру према Реће око годину и по дана, најављено је из Министарства
публици Мађарској, од излаза са посаобраћаја и инфраструктуре Србије.
стојеће бензинске пумпе до одвајања
за укључење на излазни теретни терз српске Управе царина подсе- дужих колона камиона на излазу из минал (излаз из земље), предвиђена
ћају путнике да је реконструк- земље, на шта граничне службе не
ција једног од најоптерећени- могу да утичу. Подсећамо да је трејих и најфреквентнијих граничних нутно стање на прелазима могуће
прелаза у нашој матичној земљи у проверити преко камера Ауто-мото
пуном јеку.
савеза Србије (АМСС), па је савет да
„Kако се приближава почетак ту- се пре кретања на пут обавезно инристичке сезоне, број путника и вози- формишете о ситуацији на одабрала ће неминовно расти, тако да треба ном прелазу, јер се она, нарочито у
очекивати и дужа задржавања од уо- време празника и сезоне годишњих
бичајених. Треба имати у виду да је одмора, мења из сата у сат”, објашњапрошле године током летње сезоне вају наши саговорници.
(јун, јул и август), упркос смањеној
Препорука ресорног министарства
флуктуацији услед пандемије корона је да се као алтернатива користе друвируса, преко овог граничног прелаза ги мањи прелази за путнички саобрау нашу земљу ушло више од милион ћај – Kелебија, Ђала, Хоргош II, Рабе,
и по путника, а изашло око 1,2 мили- Бачки Брег, Бачки Виногради, Бајмок
она људи”, истичу из Управе царина. и Растина, а за теретни саобраћај ТерДодају да је у истом периоду преко минал Kелебија.
Терминала Хоргош у земљу ушло виПочетак радова на реконструкцији
ше од 43.000 камиона, а из ње изашло и доградњи прелаза на српско-маготово 40.000 теретњака.
ђарској граници био је 21. марта ове
„Повремено затварање појединих године, а укупна уговорена вредност
трака већ условљава дужа задржава- пројекта износи око 2,1 милијарду диња у теретном саобраћају и стварање нара. Према најавама ресорног ми-

је изградња две додатне саобраћајне
траке за теретна возила, нова паркинг
места за теретна, путничка и аутобуска возила, формирање две траке за
аутобуски саобраћај и две додатне
траке за путнички саобраћај, као и
изградња новог теретног терминала
и једна трака за вангабаритна возила
на излазу из земље, реконструкција
постојеће коловозне конструкције,
постављање нових кабина за контролу и изградња објеката пратећих садржаја”, наведено је на сајту ресорног министарства. 

Промоција туризма наше матичне земље

„Ово је нови туристички лого, односно нови бренд туризма Србије, за
разлику од некадашњег нашег шареног логоа, који је био заиста леп и трајао је већ 15 година. Сада смо се одлучили на мало сведенији лого, у смислу колорита, али зато снажну поруку
да се искуси Србија под слоганом
„Доживи Србију”. Наша је жеља да
прикажемо Србију кроз све доживљаје, који могу бити садржаји једног путовања кроз Србију”.
На самом крају сусрета организована је томбола, а онима најсрећнијијима, чија имена су извучена из „кошаре” , ТОБ и ТОС су обезбедили бесплатан боравак у Србији у најлепшим
хотелима Београда и обилазак прелепе планине Таре.

И

град Србије, а које организује Туристичка организација Београда.
Бригита Вајк, новинар туристичког
портала у Мађарској, са присутнима је
поделила своје искуство, које је имала
прошле године приликом студијског
путовања по Србији. Пуна лепих утисака и доживљаја са тог вишедневног
догађаја, она је позвала све да посете,
упознају и доживе Србију, која је, ипак,
У свечаној сали новоотвореног „Хард рок” хотела у Бу- иако је суседна држава, недовољно поПозив је туристима упућен да
димпешти, приређена је промоција туристичких потенци- зната.
истраже и упознају природне ресурсе
јала Србије, у оквиру кампање „Доживи Србију”, којом се Србије, али и културно-историјске спофестивале и гастрономију.
интензивира промоција туристичке понуде Србије у зе- менике,
Туристичка организација Србије започела је и дигиталну кампању, а све
мљама у окружењу.
више ради на побољшању свога имиџа,
а промоцији се окупило два- се обнови постојећа сарадња и успо- рекла је Зорица Јованов, директор мардесетак туристичких радни- стави нова, са представницима тури- кетинга и додала:
ка из Србије и Мађарске, а стичке привреде Мађарске. Предстаприсуствовао је и Александар Фар- вљене су туристичке организације,
каш, аташе за културу Амбасаде Ср- агенције и хотелска предузећа, а ово
бије у Будимпешти. Видео-презента- је први у низу сусрета којим ће се
цијом је представљена богата понуда представити богати туристички поне само северне српске покрајине, тенцијал Србије.
већ и целе земље, која је пуна при„Када говоримо о Мађарској, видиродних драгоцености које чекају да мо велику могућност да се тај број
буду откривене, као и културно-исто- повећа, да нису искоришћене све моријских знаменитости, разних фести- гућности, а можда Мађари не знају
вала и гастрономије.
довољно шта све могу видети у СрбиЦиљ овог догађаја је да се предста- ји. Ја мислим да им је довољно познави целокупна туристичка понуда Ср- та северна Србија, тј. Војводина, Субобије, кроз призму њеног новог тури- тица и све до Београда, али овом пристичког бренда. Србија је 2019. године ликом смо хтели да им скренемо
бележила око 50 000 посета из Ма- пажњу не само на те локалитете, који
ђарске, а тежња је да се ове године су наравно значајни, већ и на деститај број дуплира.
нације које се налазе јужније од БеоДогађај који је организовала Тури- града. Ту је, на пример град Ниш, као
стичка организација Србије предста- и планински центри, који су целоговила је Зорица Јованов, директор дишња дестинација”, рекла је Зорица
маркетинга, која је указала на чиње- Јованов.
ницу да је Мађарска веома важно
Том приликом представљени су и
тржиште за Србију и да је битно да богати садржаји које нуди главни

Србија у очекивању већег
броја туриста из Мађарске

Н
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САРАДЊА

Гостовање КМЦ-а „Српски венац”

Српска култура и традиција из Мађарске
представљене у Чачку
Oдељење за културу Амбасаде Мађарске у Београду Collegium Hungaricum и Дом културе у Чачку организовали су „Вече Срба из Мађарске”, са креативно осмишљеним и реализованим програмом. Чачанима се представио Културни и медијски центар „Српски венац” из
Будимпеште, уз учешће Бранке Башић, интерпретаторке
српских и мађарских изворних народних песама и њеног оркестра „Бранка квартет”.

C

ollegium Hungaricum веома активно ради на промовисању
мађарске културе у Србији, а
самим тим и на промовисању активности Срба у Мађарској. Пре неколико година, у његовој организацији,
Српско позориште у Мађарској је са
представом „Авала експрес” гостовало у неколико градова Србије.
Зорица Рафајловић, први секретар,
аташе за културу при Амбасади Мађарске у Београду, одлучила је да
Чачку, граду у централној Србији, овога пута представи Србе из Мађарске
и њихово културно наслеђе, уз учешће Културног и медијског центра
„Српски венац” и оркестра „Бранка
квартет”. Дан пред наступ у Чачку, наша екипа „Српског венца” и оркестар
били су гости Collegium Hungaricumа,
где је обезбеђено преноћиште, а наредног дана је учеснике примила директорка Клара Сентђерђи.
У непосредном пријатном разговору, поред осталог, било је говора о
наставку сарадње. Екипа из Мађар-

ске је у јутарњим часовима кренула
путем Чачка. У Дому културе су је
примили Радисав Луковић, директор
и Верица Ковачевић, организатор
културно-образовних програма у чачанском Дому културе. У срдачном
разговору Луковић је за наш лист говорио о својој институцији и њеним
активностима. Између осталог је рекао: „На овој функцији сам већ преко
четири године, а двадесет година сам
запослен у Дому културе. Ова установа је прошле године обележила 50
година свог успешног рада и постојања. У Дому културе су заступљени
сви видови уметности. Програм је подељен на сегменте, које воде уредници, а то су: књижевни програм, културно-образовни програм, ликовни,
музички, драмски и филмски програм. Од прошле године постоји нови
програм намењен деци и младима.
Сматрам да велика пажња мора да
се посвети најмлађим суграђанима,
нашој будућој публици. То су генерације којима морамо показати зашто

ДУГОРОЧНА САРАДЊА СА АМБАСАДОМ МАЂАРСКЕ
Верица Ковачевић, организатор културних програма у чачанском Дому
културе, била је препуна позитивних утисака и захвалила се Одељењу за
културу Амбасаде Мађарске, Културном и медијском центру „Српски венац” и оркестру „Бранка квартет”, што су се одазвали и били гости културно-образовног програма Дома културе у Чачку. Истакла је добру сарадњу
са Амбасадом Мађарске, која је почела прошле године, приказивањем
филмова. Један од филмова је био документарни филм о Рубиковој коцки,
уз предавање, презентацију и радионицу.
„Желели смо да наставимо сарадњу и велика нам је част и задовољство
што смо могли да угостимо госте из Мађарске. Вече је било величанствено!”, рекла је госпођа Ковачевић.

је потребно прочитати књигу, зашто
треба слушати озбиљну музику и зашто треба погледати позоришну
представу. И наравно, како се у овим
приликама треба понашати”, рекао
је Луковић. Сазнали смо да се у Дому
културе свакодневно одржавају разноврсне манифестације. Током разговора пао је и договор о будућој сарадњи. После богатог ручка, љубазни
домаћини су нам помогли да се припремимо за наступ.
На почетку програма госте је поздравио Милош Папић, члан Градског
већа, после кога је говорила Зорица
Рафајловић. Она је истакла добру сарадњу са чачанским Домом културе,
где се неколико вечери промовише
мађарска култура. Такође је истакла
садашње снажне везе између Србије
и Мађарске и узајамно поштовање,
као основ пријатељских веза између
две земље. Истакла је да Мађарски
културни центар има важну улогу у
повезивању и стварању мостова у
културној размени.
У наставку програма, чланови
„Српског венца” разговарали су са
Верицом Ковачевић, модератором. О
српској заједници у Мађарској, њеном историјату, актуелном тренутку
и институцијама, као и о оснивању
„Српског венца” и његовим активностима, говорили су Зорица Јурковић
Ембер, директорка центра, Мирко
Митар Кркељић, референт за културу
и Катарина Павловић Бачи, секретар
за културу. Главна тема разговора је
био аудио-визуелни пројекат „Српског венца”, под називом „Дух предака пева са нама”, кратак атрактивни
колаж о Србима из Мађарске, приказан гледаоцима на великом видео биму. Овај пројекат, о коме смо раније
писали, направљен је са жељом да се
осликају лепи тренуци, обичаји, свима позната лица, карактеристична
српска места у Мађарској, споменици, цркве, природне лепоте, и то уз
песму коју су написали и компоновали млади уметници, Мирко Митар
Кркељић и Марко Ембер. Ово је једно
уметничко дело, које буди емоције
везане за постојање Срба на просторима од Батање до Сентандреје. О
овом мултимедијалном пројекту Чачанима је говорио сниматељ и режисер Владимир Марковић. Технику је
радио Душан Которчевић, такође
члан „Српског венца”.

Клара Сентђерђи и Зорица Рафајловић

У наставку програма одржан је
концерт оркестра „Бранка квартет”,
који је маестрално извео неколико
изворних песама из Чипа и Шумадије, а такође и две мађарске народне
песме. Чланови оркестра су Слободан Вертетић, хармоника, Михаљ
Ђерђ, бас гитара и Чаба Новак, контрабас.
На крају програма, Бранка Башић
и Мирко Митар Кркељић, уз пратњу
оркестра, отпевали су песму из споменутог спота и том приликом били
награђени великим аплаузом и похвалама. После концерта прилазили
су људи из публике, захваљивали се
на дивној вечери, едукативном садржају и прелепој музици.
„Било је велико задовољство чути
да су људи били заинтересовани и да
су уживали у програму. Нама је било
важно да се достојно представимо, да
Чачани сазнају ко су Срби из Мађарске, да чују нешто о нашим активностима и чувању српске културе. Лепо
је било показати им наш спот, на који
смо много поносни, који о нама говори сликом и песмом. Домаћини су били дивни, љубазни, предусетљиви и
срдачни. Прави Срби!”, за наш лист је
изјавила Зорица Јурковић Ембер.
У касним вечерњим часовима Срби
из Мађарске су се вратили у Београд
на преноћиште. Пре повратка у Будимпешту, уз кафу и евоцирање утисака од претходне вечери, провели
су пријатно јутро у познатом локалу
„Црвени петао”.
Катарина Павловић Бачи
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КУЛТУРА

Тематска трибина у Матици српској

Историјат и мисија
„Барањских српских свезака”
Печујско-барањско српско удружење представило је
у Новом Саду, европској престоници културе, едицију
под насловом „Барањске свеске”, која представља својеврсну студију о друштвеном животу Срба у мађарском делу Барање. О заједничком издању споменутог
удружења и Самоуправе Срба у Печују, говорили су, у
Матици Српској, гости из Мађарске и њихови домаћини из Новог Сада.

Н

а самом почетку промоције,
госте из Мађарске поздравио
је генерални секретар Матице
српске Милан Мицић:
„Добро дошли у Матицу српску, која са српском заједницом у Мађарској има изузетно добру и квалитетну
сарадњу. Матица српска је основана
у Пешти, 1826. године, а призори културне баштине Срба у Мађарској се
налазе на сваком кораку. Данас представљамо 'Барањске свеске', говоримо о томе шта је њихов садржај и на
који начин оне негују српску баштину
и културу”.
Реч је потом преузео аутор овог
извештаја, у својству председника Печујско-барањског српског удружења
и главног и одговорног уредника едиције „Барањске свеске“.
„Веома сам почаствован што се
могу обратити Вама овде, у светињи

културе, нашој најстаријој српској
књижевној, културној и научној институцији, која је основана 1826. године у Пешти. Ми смо, првенствено, допутовали са циљем да честитамо. Да
упутимо честитке Граду Новом Саду,
побратимљеном граду са Печујем, на
заслуженој титули Европска престоница културе, као и да се захвалимо
Матици српској, која ни после 196 година није одступила од пута који су
одредили оснивачи Матице српске у
Пешти. Хвала од срца и још једном
честитамо и желимо пуно успеха! Када нам је понуђена могућност да се
представимо у овој престижној установи, где сам увек домаћински дочекан, упитао сам се на који начин да
представимо „Барањске свеске”, едицију студија из живота Срба у мађарском делу Барање, скромно издање
Самоуправе Срба у Печују и Печуј-

ИЗ ИСТОРИЈАТА „БАРАЊСКОГ ГЛАСНИКА”
О „Барањском гласнику” говорио је и књижевник Драгомир Дујмов, који
је пре неколико година у Печују, у Архиву Барањске жупаније, истраживао
овај лист и објавио публикацију под истоимним насловом.
„Барањски гласник је уз подршку Жупанијског диспозиционог фонда
светлост дана угледао у Печују, у четвртак, 30. октобра, 1919. године. За одговорног уредника именован је печујски адвокат Милан Вакањац. Касније
ће ову важну функцију, од 25. децембра, 1919. наследити учитељ Милан
Глибоњски. Вакањац је у поднаслову 'Барањског гласника' масним словима
дао навести како ће нови недељник бити 'политички независан и ванстраначки лист за ширење народних и социјалних идеја и неговање пољопривреде и индустрије.' Новине са свега четири странице, великог формата (44,5
х 29 цм), излазиле су четврком, на српском језику, али латиничним писмом.
Уредништво је било уверено да ће помоћу овог органа увелико моћи утицати на национално буђење и политичко сазревање српског, а поготову
знатно бројнијег римокатоличког шокачког, и малобројнијег, такође католичког бошњачког становништва Барање. Последњи број печујског недељника штампан је 14. августа, 1921. године. Сви примерци 'Барањског гласника', укупно 87 бројева, чувају се у Архиви Жупаније Барања у Печују”, истакао је Драгомир Дујмов.

ско-барањског српског удружења, које сваке године излази на српском и
мађарском језику. Нас Срба, поготово
оних староседелаца у Мађарској, је
мало. Давно су минула времена када
је патријарх Арсеније III Чарнојевић
прешао са народом, избеглим из јужних српских етничких области, у
крајеве северно од Саве и Дунава.
Погото нас је мало у Барањи, мађарском делу, где је нажалост оптација
учинила своје. Али упркос нашој малобројности, ми се не дамо, јер имамо славну прошлост, културу, споменичко наслеђе. Управо то је имало на
уму Печујско-барањско српско удружење, формирано 1999. године, са циљем да чува и помаже обнову културно-историјских споменика, негује
културне и верске традиције српског
народа у Печују и уопште у Жупанији Барања, не запостављајући при томе ни културне вредности Срба у целој Мађарској. Од самог свог формирања, организација је приредила
бројне књижевне вечери, научно-популарна предавања, научне симпозијуме, изложбе, па и концерте, а од
2006. године покренула је објављивање 'Барањских свезака'. Ово издање,
годишње једанпут излази на српском
и мађарском језику”, рекао је председник Печујско-барањског српског
удружења, који је, потом, укратко
представио делатност цивилне организације са седиштем у Печују.
Он је детаљно говорио и о разлозима покретања серијала „Барањске
свеске” на српском и мађарском језику.
Едиција је покренута 2006. године,
а први број, под насловом „Арсеније

III у Сечују”, био је посвећен патријарху Арсенију III Чарнојевићу и његовом
боравку у Сечују. Ово издање је написала историчарка Цвета Вуковић.
Уследио је, затим, приказ свезака посвећених епископу Никанору Грујићу,
рођеном у Липови, као и Србима у
Илочцу, да би се стигло и до броја
објављеног 2009. године, који је био
посвећен историјату српске православне капеле „Преподобног Симеона Столпника” у Печују и месне српске православне црквене општине.
О том издању говорио је историчар
Милан Дујмов, аутор издања, који се
осврнуо на долазак Срба на просторе
у мађарском делу Барање. Он је говорио о прошлости српске заједнице
у Барањи, са посебним освртом на
Печуј, оснивање српске православне
капеле, посвећене Симеону Столпнику, формирање црквене општине, да
би додао:
„Данас, у Барањи, Срба има јако
мало. Ипак, Печуј је драгуљ и леп пример како се може и данас зидати српска заједница, у једном граду, где су
Срби увек били у мањини. Са друге
стране, вредно је истаћи да је капела
служила као стециште свих православних у Печују, не само Срба, већ
и Украјинаца, Русина, па и грчких студената. Њих је било јако много и једно време су били у већини. Међутим,
ова капела данас служи као изложбени простор. У Печују је 2015. године
сазидан нови храм и он се сматра
једном од најлепших цркава на територији Епархије будимске. Након сто
година саграђена је нова црква, што
је за нас велики понос”, нагласио је
Милан Дујмов.
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Будимпешта, 19. мај 2022.

Пети број „Барањских свезака” био
је посвећен сликару светског гласа,
водећем представнику модернизма
југословенске уметности између два
светска рата, Петру Добровићу, који
је рођен у Печују, 14. јануара, 1890. У
одсуству управнице Галерије Матице
српске, Тијане Палковљевић Бугарски, која је једном својом студијом
заступљена у издању, о свесци је беседио виши конзерватор и рестаура-

тор, програмски директор Галерије
Матице српске, Данило Вуксановић:
„Када се сетим промоције пете
свеске у Печују, обавезно ми пада на
памет једна слика која је представљена у раду наше управнице Тијане Палковљевић Бугарски, а која је излагана
и у оквиру изложбе 'Европски феномени у Галерији Матице српске'. То је
слика 'Покољ у Шапцу', коју је Петар
Добровић урадио по узору на једну
другу познату слику чувеног светског
сликара Гоје, под називом
'Први мај'. Заправо том сликом и сликама које је Петар
Добровић урадио у историјском маниру, које су сасвим
другачије од оних слика по
којима је он познат и надалеко чувен, хтео сам да укажем на везу коју Петар Добровић има са Матицом
српском. Део тог резултата
ми смо имали прилику да
представимо у самом центру града Печуја, европској
престоници културе 2010. године. У изузетном простору,
додуше мале површине, ми
смо приказали само један
део онога што је учинио Петар Добровић”, рекао је Данило Вуксановић.
Уследили су даљи прикази бројева „Барањских свезака”: о Србима у Мечки,
Адаму Драгосављевићу, српском филологу и учитељу,
рођеном у Бремену, Србима
у Мађарбоји, протојереју-ставрофору Радовану

ПРИГОДНИ ПОКЛОН ЗА ДОМАЋИНЕ
На крају промоције, председник Печујско-барањског српског удружења, предао је поклон Матици српској и граду Новом Саду. Ради се о ДВД-у
на којем се налазе сви бројеви „Барањског гласника”. Захваљујући успешном
конкурсу код Управе за сарадњу са Србима у дијаспори и региону при Министарству спољних послова Србије, Печујско-барањско српско удружење
је, у сарадњи са Архивом Жупаније Барања, извршило дигитализацију свих
бројева „Барањског гласника”. На тај начин истраживачима у Србији, па и
другима, биће омогућено несметано истраживање периода између 1919. и
1921. године, када је излазио овај лист. Поклон Печујаца преузео је Милан
Мицић, генерални секретар Матице српске, који је следећим речима привео крају промоцију „Барањских свезака” и „Барањског гласника”:
„Драги пријатељи! Срби у Барањи имају дугу историју и велику баштину.
Народи кроз историју, на одређеном простору, долазе, пролазе или трају.
Ми смо данас слушали причу о културно-историјској баштини и историјском постојању Срба у Барањи. Видели смо ветрове историје, видели смо
српске одласке и српска трајања на том простору. Ја бих се захвалио нашим
гостима, што са тих снегова историје бришу те снегове и откривају српске
трагове који постоје у Барањи. Јер, ипак, мера трајања јесте мера сећања и
мера историјског памћења, и наши пријатељи из Печуја и Будимпеште то
успешно раде. Барања постоји овде у Матици српској, а Матица српска,
свакако, постоји у Барањи и Печују!”

Степанову и гробљанској капели у
Мохачу, ланчушким Србима и српској
православној цркви, која је демолирана 1964. године, Димитрију Мити
Орешковићу, рођеном Сечујцу, једном од најстаријих и најизразитијих
војвођанских представника тамбурашке музике, о. Лазару Поповићу, духовнику Срба у Липови, животном
путу проте Илије Минчовића, дугогошњег духовног пастира мађарбојских
Срба, о сигетварским Србима и њиховој светињи, која је срушена 1956.
године, интернацији барањских Срба
на Хортобађ, и на крају, о прошлости
шарочких Срба.
Осим свезака, представљене су и
две књиге, објављене у склопу серијала: фото-албум о изградњи српског
православног храма у Печују 2015. године, посвећеном Св. Андронику и
Јунији, као и издање под насловом
„Сликом и речју против заборава”, посвећено оптантима који су након Првог светског рата напустили своја вековна огњишта у Барањи и настанили
се у Краљевини Срба Хрвата и Словенаца.
У поменутој књизи својим текстом
заступљен је и књижевник Драгомир
Дујмов, који је, пре него што је прочитао неколико одломака издања, нагласио:
„Ја ћу вам прочитати један део из
текста, написан за један документарац, који је настао на један занимљив
начин. Ђорђе Шибалин, камерман у
Мађарском јавном сервису и уредник 'Српског екрана', ме је позвао у
тадашњи Етнографски музеј у Будимпешти и рекао да постоји занимљива
изложба једног фотографа, који је
био учитељ и направио неколико фотографија о ондашњим житељима
једног барањског места. То је тада било немачко-српско насеље. Он је успео да наговори становнике да се фотографишу и ти портрети данас постоје. 'Погледај те фотографије, па
напиши нешто, ако ти се нешто роди
у глави, па ћемо од тога направити
неки документарац', рекао ми је Ђорђе. Ја сам се изненадио, не знајући
како да гледам фотографије и шта о
њима да напишем. Међутим, срећом,
толико су инспиративне биле те фотографије, да ми уопште није било
тешко касније, када је кренуо филм
у мојој глави, да напишем текст”.
Дујмов је рекао да је недуго затим
настао и документарац, а потом је
прочитао један цитат.
У оквиру промоције у Матици српској, уприличено је и представљање
„Барањског гласника”, листа који је у
Печују излазио између 1919. и 1921. године. Сви бројеви се чувају у Архиву
Жупаније Барања, а публици у Марици обратио се и директор архива са
седиштем у Печују, др Золтан Гежи:
„За реконструкцију историјске
прошлости неопходно је сакупљање
историјских извора, како би се ти
извори што лакше могли истраживати. Поготово, ако се то односи на догађаје у прошлости који се могу на
више начина протумачити и за чије
истраживачко откривање је потребно више различитих приступа. Мађарски национални архив и Архив
Жупаније Барања чува многобројне
такве изворе, помоћу којих може да
представи заједничку прошлост Мађара и Срба. Ту спада и 'Барањски
гласник', који је излазио у Печују између 1919. и 1921. У погледу односа
Мађарске и Србије, раздобље између

1918. и 1921. можемо сматрати и оценити га специфичним. И тада, а и касније, тај период су на различите начине коментарисали. У огледалу поменутог, 'Барањски гласник' је био
веома добар извор раздобља између
1919. и 1921. године. Из више аспеката,
захваљујући листу, државни, регионални и локални догађаји, али и лична, индивидуална настојања постали
су схватљивији, транспарентнији.
Искрено се надам да ће многи добити вољу за дубља истраживања 'Барањског гласника', захваљујући којима ћемо добити јаснију слику о историјским збивањима, схватићемо
одлуке које су донете у ондашњем,
веома променљивом историјском периоду. Те одлуке су тада, за ондашње
људе, биле сасвим природне, чак и
оправдане и логичне. Сматрам веома
важним да културне установе – архиви, библиотеке и друге научне институције, сарађују у откривању заједничке прошлости. Са друге стране
веома се радујем што видим толико
бројева „Барањских свезака”, чије објављивање указује на својеврсну мисију оних који воде бригу о издању.
Само са таквим позитивним приступом се може дођи до жељених резултата на пољу откривања заједничке
српско-мађарске прошлости.”
Печујско-барањско српско удружење истиче да се захваљује Управи за
сарадњу са дијаспором и Србима у
региону при Министарству спољних
послова Србије, као и Уреду премијера Мађарске и Фонду „Габор Бетлен”.
Предраг Мандић
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УМЕТНОСТ

Фото-изложба у Будимпешти

Српско сакрално наслеђе
у објективу Владимира
Марковића
У галерији Културног и медијског центра „Српски венац”,
отворена је изложба фотографија Владимира Марковића
под називом „Сакрално наслеђе Срба у Мађарској”. Поставку
је отворила директорка центра Зорица Јурковић Ембер, а госте поздравио Мирко Митар Кркељић. О поставци је, поред
аутора, говорио и историчар уметности Марко Стојановић.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
„Овом изложбом скреће се пажња на једнако вредно културно наслеђе
српског народа, које се у овом случају налази изван граница Србије, широм
територије Мађарске, а које заслужује да буде адекватно истражено, валоризовано и заштићено заједничким трудом, залагањем и стручним активностима надлежних институција обе државе”, рекао је, поред осталог, историчар уметности Марко Стојановић, отварајући изложбу.

лације, која је некада живела у Мађарској.
Историчар уметности Марко Стојановић је изнео своје импресије о
изложби, о фотографији као средству
визуелне културе, о њеном присуству
у свим животним активностима и делатностима, њеном уметничком
аспекту, као и о томе да је фотографија сведочанство
тренутка, али и некадашњег битисања које се бележи кроз документаристички реализам. Он се најпре
осврнуо на историјски миље у коме су
живели Срби у Мађарској и потребу да
о њима сведоче њихови храмови. Рекао
је да захваљујући
труду историчара
уметности, историчара и писаца: Динка
Давидова, Зорана Вукосављева, Стојана
Вујичића и Косте Вујичића, доста тога је
истражено и публиковано, што се тиче
сакралног блага Срба
у Мађарској, па да и
Зорица Јурковић Ембер, Мирко Митар Кркељић, Владимир Марковић и Марко Стојановић
поред тога,Срби у Сра изложби су представљени вљена у земљама региона. Постоји и бији још увек недовољно знају о срподабрани мотиви 12 српских амбиција да целокупни пројекат буде ским светињама на тлу Мађарске.
православних цркава на те- представљен и у штампаној фото мо- Том приликом је рекао:
риторији Мађарске. То је први део нографији.
„Занимљиво колико једна државпројекта и фотографског рада, с обПоводом припреме фотографија на граница може да раздвоји културзиром да је преостало још тридесетак за изложбу, Владимир Марковић је но благо једног народа, поготово ако
храмова који ће се наћи на неким од рекао да је сваки од храмова, које је се зна да су српске барокне цркве у
наредних изложби Владимира Мар- фотографисао, јединствен и раско- Мађарској и Србији настајале у исто
ковића.
шан, и да га је задивила њихова мо- време под покровитељствима истих
Овај културни догађај је презента- нументалност и уметничка лепота. ктитора – духовних и световних веција српског сакралног наслеђа на Обишао је манастире, Српски Ковин ликаша, вештином истих градитеља
подручју Мађарске, али и чување се- и Грабовац, цркве у: Будимпешти, и осликаване од стране истих уметћања на изузетно градитељско, умет- Сентандеји, Јегри, Мохачу, Баји, Се- ника и њихових сликарских радионичко и историјско благо. Фотогра- чују, Сиригу, Стоном Београду, Ђуру ница. Ако смо до сада посећивали и
фија је по дефиницији „цртање све- и Батањи. Забележио је својим објек- проучавали православне храмове на
тлом”, а светлост се налази посвуда, тивом многобројне детаље, који по- Фрушкој гори, Сремским Карловцисамо је златним оком фотографа тре- пут мозаика стварају целину и ути- ма, Новом Саду, Вршцу, Сомбору и
ба „издвојити” да би била прича за сак да су храмови најупечатљивији Кикинди, можда је прави тренутак
себе. Свака прича носи одређене одраз бројне и снажне српске попу- да се том низу прикључе и храмови
емоције, уметност посматрања и атмосферу. Аутор је у томе успео. „Сакрално наслеђе Срба у Мађарској” је
његова друга самостална фото изложба. Прва је била, такође, у Српском
културном и медијском центру „Српски венац”, 2017. године, под називом
„Re-Start Naturally”. Тада је публици
аутор представио своје дигиталне радове, такозване синемаграфе, рађене
на тему Подунавља, природе и спорог
живљења. Владимир Марковић, аудиовизуелни уметник, режирао је и документарни музички филм „Дух предака пева са вама”, који говори о животу српске заједнице у Мађарској.
Изложбу је пратила двојезична
брошура, односно каталог са најрепрезентативнијим фотографијама. У
плану је да изложба обиђе и неке од
градова у Србији, и да буде предста-

Н

у Будимпешти, Сентандреји, Српском
Ковину, Сиригу, Јегри, Сечују, Мохачу,
Ђеру зато што су и њима поред кијевских зографа, стварали српски
сликари: Арса Теодоровић, Михајло
Живковић, Павел Ђурковић, Теодор
Симеонов Грунтовић, Стефан Тенецки, Теодор Крачун и Теодор Илић
Чешљар. Архитектура ових сакралних грађевина је препознатљива –
једнобродне структуре са високим
торњевима на улазним прочељима.
Куполе торњева су у већини случајева барокно извајаних јастучастих
форми, док се фасадна декорација
од барокних закривљења полако
претаче у класицистичку декорацију
плитких рељефа и пиластара. Централни мотив унутрашњег простора
сваке цркве су, свакако, њихови иконостаси, који сежу до самог плафона
цркве, а који, такође, следе овакав
вид уметничког обликовања. Код
оних које су зидане нешто раније,
можемо видети типичне барокне
иконостасе са густом чипкастом
мрежом декоративних детаља, из којих израња неколико редова икона.
Код других, из нешто каснијег периода, присутан је уплив класицизма у
виду нешто сведеније декорације и
наглашених масивних декоративних
стубова. У неким од цркава присутан
је сакрални мобилијар, од којих су
неки владичански тронови, по својим
уметничким дометима обликовања
у рангу оних из манастира Крушедол.”
Поред „Српског венца”, који је био
носилац и организатор пројекта, подршку су пружили: Самоуправа Срба
у Мађарској, Српска школа „Никола
Тесла” из Будимпеште, Српска самоуправа у Јожефварошу. Изложба је
реализована уз благослов Епархије
будимске и епископа Лукијана.
Владимир Марковић се посебно
захвалио Душану Которчевићу на
техничкој подршци, као и Синиши
Трифуновићу из Сомбора, који је радио на уређивању колора фотографија.
Славица Зељковић
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СУСРЕТИ

Мултимедијална ЈУ журка

Музика, забава и лепа
књижевна реч
У Будимпешти је одржана мајска ЈУ журка, којој је присуствовало мноштво наших млађих и средовечних суграђана, жељних дружења, добре забаве, али и лепе писане
речи, јер је у уводу вечери промовисан роман једног српског писца. Био је то повод за разговор са Вилмошем Шимоном, организатором ове манифестације.
Господине Шимон, да ли сте задовољни садржајем и посећеношћу мајске ЈУ журке?
- Веома смо задовољни, напунили
смо „Ливинг рум” и то позитивним људима, који су певали, играли из срца,
до завршетка журке. Више њих ми је
рекло да се осећа као да се увек враћа у једну велику, веселу породицу.
У културном делу програма
представљен је један српски писац из Будимпеште. Kако је дошло до те идеје и сарадње? Kолико је тематика представљеног
романа интересантна за мађарску публику?
- Драган Јаковљевић је изврстан
српски писац, који је веома активан
и креирању културних дешавања у
Будимпешти. Његов роман „Тајне Павлове улице” се одвија у Будимпешти,
и инспирација је делом дошла од прослављеног романа Ференца Молнара,
„Дечаци Павлове улице”. И због тога
смо дошли да закључка да је роман
интересантан не само онима који су

пореклом са простора бивше Југославије, него и Мађарима из Будимпеште, тако да смо обезбедили и превод
на мађарски језик од стране Анамарије Новаков. Разговор између Драгане Меселџије и аутора могао је да
се прати на српском и мађарском језику, захваљући том преводу, тако да
смо постигли циљ. Мађари из Будимпеште и гости пореклом из бивше Југославије су могли заједно да уживају у лепим емоцијама и мислима, током разговора. Увек нам је било
важно да градимо те мостове културе
и доброте, и мислим да је ово био један такав догађај, премда још никада
нисам био на представљању романа,
где се разговор води паралелно и на
српском и мађарском језику.
Да ли је простор „Ливинг рума”
функционалнији од претходних
и где ће бити одржано наредно
дружење?
- „Ливинг рум” је одличан за ЈУ журке и промоције књига, филмова, јер
има ту кућну атмосферу, пуно људи

Куд „Рузмарин” гостовао у Чачку

Вечери српског фолклора
крај Западне Мораве

Културно-уметничко друштво „Рузмарин”, из Калаза, на
челу са Енике Ваизер, гостовало је на 17. Међународном
фестивалу „Вечери фолклора крај Западне Мораве” у
Чачку, у организацији тамошњег фолклорнаог ансамбла
„Дукати”.

Ч

ланови КУД-а „Рузмарин”
провели су три дана у дивном амбијенту, са срдачним
домаћинима, и обишли знаменитости Чачка и околине. Уз фолклорна
друштва из Србије, Македоније, Републике Српске и Шведске, калашки
КУД од 18 играча и 6 музичара, наступио је са кореографијом „Игре из
Косовског Поморавља”.
„Велика је част бити позван и
учествовати на овом фестивалу. Бобо Вранеш, руководилац КУД-а 'Дукати', запазио нас је на наступу на
Златибору и у Смедеревској Паланци, након чега је уследио позив за
учешће на чачанском фестивалу.
Прошле године ковид је спречио
одржавање фестивала, али смо ове
године то надокнадили”, изјавила је

за наш лист Енике Ваизер.
Калашки фолклораши су кренули на пут
дан раније, па им је било организовано неколико различитих програма. Са још два ансамбла који су дошли
из далека, са ансамблом из Шведске и из
Македоније, прво вече
су се, уз богату вечеру
и музику, дружили са
домаћинима. Срдачни
Чачани су све учинили
да се гости осећају
пријатно. Наредни дан
су обишли Чачак и околину, Овчар Бању и

стане и ипак су сви на једном месту,
а брзо се сви укључују у плес и заједничко певање. Али ипак, за веће концерте није прикладан, тако да ћемо
планиране концерте организовати у
простору са великом позорницом.
Да ли су YУ журке плод искључиво Вашег ангажовања, или на
томе ради екипа људи?
- Плод је рада двоје људи, јер осим
мене у том послу учествује и мој партнер Маћаш Вереб, али помаже нам
једна добра екипа. Велико хвала и
њима, што увек можемо рачунати на
њих.
Kојом динамиком ће се надаље
одржавати журке, током пролећа и лета, и хоће ли бити неких битнијих новина у организацији?
два манастира. Уприличена је и вожња бродићем по реци Морави, а у
једном манастиру су их почастили
ручком из котлића.
Концерт је одржан истог дана у
прелепој сали чачанског Дома културе, са пуно посетилаца, на великој
сцени и гледалиштем од преко 500
седишта. Учествовало је 14 културно-уметничких друштава.
„Мислила сам да неће много нас
ићи на гостовање, јер се фестивал
поклопио са католичким Ускрсом.
Међутим, сви смо били жељни наступа и путовања, тако да смо гостовали
у великом броју. Ишла је скоро цела
група ’Рузмарина’. Наступ је био

- Следећу журку припремамо за
септембар. Сваке године смо имали
1-2 два концерта и то познатих извођача (Здравко Чолић, Жељко Бебек,
Плави оркестар, Црвена јабука, Бајага, Магазин, Прљаво казалиште,
Звонко Богдан), али пандемија короне је то спречила (као и све друго).
Последњи концерт смо имали фебруара 2020, кад нам је гостовао Бајага. Ситуација је почела да се нормализује и радосни смо што можемо да организујемо ЈУ журке.
Наравно, концерти и нама недостају,
тако да смо почели већ организацију следећег. Међутим више добрих
концертних дворана је затворено
трајно, а отварају се нове, па сада са
њима преговарамо. Али, надамо се
да ћемо ускоро моћи да најавимо
неке добре вести.
Д. А.

успешан, испратио нас је велики
аплауз. Видели смо све наступе, који
су били на високом нивоу, дивне ношње, одличне кореографије. Гледањем смо могли много да научимо:
шта се игра и на који начин, разне
кореографије које су у моди. Такође
смо склопили многа познанства, што
је једно од важнијих ствари на фестивалима”, рекла је Ваизер. После
наступа, за скоро 500 учесника, организована је вечера и забава уз живу
музику. Певало се, играло и дружило.
Калазлије кажу да су одушевљене
посетом Чачку и срдачношћу домаћина и учесника.
К. П.
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СЕЋАЊЕ

Велика годишњица најпознатијег Сентандрејца

Два века од рођења Јакова
Игњатовића (15)
Игњатовић је уз посредовање Константина Марковића,
кога је патријарх, да би у потпуности могао да контролише његово писање, од средине новембра 1848. наименовао за новог „привременог уредника” листа „Вестник”,
добио дозволу и пристанак патријарха Рајачића да може
да пређе у Београд. „Већ 15. јануара 1849. добијем дозволу
да могу ићи у Београд”, писао је Игњатовић, после чега је
одмах напустио Карловце и прешао у Земун, да ту сачека
издавање пасоша.

Патријарх Јосиф Рајачић

У

молби упућеној патријарху
Рајачићу, Јаков Игњатовић је
објашњавао да жели да
пре¬ђе у Београд, јер намерава на
тај начин своје новинарско „дејствовање за Србство разпространити”,
али прави разлог је била нада да ће
у Београду, осим про¬тив Мађара,
боље моћи да се бори против бечке
реакције, па и против патријарха Рајачића. Пасош му је издат 19. јануара
1849. и он је истога дана прешао у
Београд.
„Године 1849. први пут дошао сам
у Београд. У средини Маџарске рођен, младом мом срцу Србија је била
огледало мога идеала... са страхопоштовањем ступио сам на земљу Србију и пољубио сам је”, пише он.
По доласку у Београд, одсео је и
једно време становао у кући супруге
Симе Милутиновића Сарајлије, Марије, да би се касније трајно настанио

у „Михаилово зданије” у близини београдског Читалишта.
У Београду је врло брзо ступио
у везу са Илијом Гарашанином
и другим истакнутим српским
политичким и културним радницима. На место сауредника
„Србских новина”, са платом
од 85 форинти у сребру, ступио
је Игњатовић 1/13. јануара, када се његово име први пут појавило у заглављу листа, односно 7/19. јануара, када је званично прешао у Београд.
Преласком у Београд отпочео је последњи период у Игњатовићевој публицистичкој
делатности у револуцији, у коме више није могао да утиче
на главне токове српског покрета, али је и поред тога настојао да својим чланцима писаним за „Србске новине” подсећа на његове првобитне
циљеве и тежње. О својој решености да пише против планова и намера Беча које су биле уперене против српског покрета,
Игњатовић каже:
„Дошао сам у Београд с том намером да по могућству обарам бечку
реакцију, која је свој трон у Београду
подигла. Покрај свих револуционарних тежњи тадашње владе дало се и
то”.
И заиста, од краја јануара 1849, када је почео да сарађује у „Србским
новинама”, Игња¬товић је писао и
против патријарха Рајачића, генерала
Мајерхофера и То¬до-ровића, речју
„против сваког који бечкој реакцији
служи”. Оцењујући Игња¬товићеву
улогу у тим данима, Миодраг Поповић је о његовој политичкој оријентацији писао:
„Хапшен недавно и осуђен као
противник Војводине, Игњатовић је с
пролећа 1849, онда кад су се његови
негдашњи тутори као царске слуге

СМЕЊЕН ИЗ УРЕДНИШТВА ЗБОГ КРИТИКА
Због све отворенијих напада на бечку реакцију, патријарха Рајачића и
генерала Мајер¬хофера, Игњатовић је „напречац био смењен из сауредништва” „Србских новина”. Његов последњи чланак појавио се у 9/21. јуна 1849.
Са поразом револуције завршио се и овај период у Игњатовићевој публицистичко-политичкој делатности, у коме је он, ако се изузме кратак период
сарадње са Петром Чарнојевићем, све време био не само уз свој народ, већ
је и припадао оној најборбенијој групи делатника на пољу борбе за политичка права српског народа у границама Монархије. После тога он је у
Београду остао до октобра 1849, сарађујући повремено у Поповићевим новинама.

одрицали напредних тековина Покрета, био један од најватренијих
бранилаца идеје Војводине”.
Игњатовић је желео да револуционарне тековине као што су: равноправност народа, слобода штампе,
затим – револуционарни органи које
је створио српски народ – сачува од
бечке реакције, па је у том духу писао:
„Аустријо, ако су ти планови подли,
одустани од њих још док је време, јер
ће доћи и теби дан плате, дан тај није
далеко, дан ће за тебе бити страшан,
јер ћеш дух столетних мука свих народа плаћати”.
Поред бечке феудалне реакције
Игњатовић је нападао и мађарску револуционарну владу због њене искључивости и непријатељског односа
према народима Угарске, осуђивао
је „вандалско владање Мађара”, под
којима „народима угњетеним
физи¬чка пропаст грози”. Али, у том
тренутку Аустрији није био потребан
савез Угарске, јер пре него што је 13.
августа 1849. код Вилагоша мађарски
устанак био угушен, у Српској Војводини почели су прогони и хајка против свих оних који су били сумњиви
због својих симпатија према Мађарима.
„Ако је ко само прстом на другог
показао, да није прави Србин”, писао
је Игњатовић о тим данима, „но да је
изрод и маџарон, и ако су на њега...
повикнули, тај је већ пропао. Тако су
многи невини људи страдали. Има
примера, који су од Маџара због родољубија љуто гоњени били, а међу
Србима начинише их маџаронима.”
После ступања на место сауредника, Игњатовић је поред бечке и мађарске владе „беспоштедно нападао

и патријарха Рајачића због његовог
поданичког служења династији и Царевини”, на њега је „бацао... сву кривицу” за неуспех српског покре¬та,
„за све зло стање у Војводини и за
неуспех на бојиштима против Мађара у пролеће 1849.”
Таквим својим ставом, Игњатовић
је „изазвао мржњу и гнев царске владе, и Мајерхофера, и Рајачића”, и они
су 7/19. јуна 1849. обнародовали забрану уношења и растурања „Србских
новина” на територију Српске Војводине. У намери да се супротстави тој
забрани, Игњатовић је одлучно устао
против патријарха Рајачића, упућујући му прекор због тога што је изневерио народне интересе:
„Ми нисмо надничари личне политике, па ни патријарха Рајачића, но
јесмо верни служитељи српског народа са обадве стране Саве и Дунава.
Ми ћемо и отсад нашем народу њега
тичуће се ствари свагда саопштавати
и разлагати, поред свега што наше
новине патријарх забрањује.”
Његова упозорења нису више много вредела, контрареволуција је тријумфовала на свим пољима. Пред општим тријумфом реакције повлачио
се и Игњатовић, његови чланци писани за Новине нису више у себи садржавали нових идеја, њихова револуционарна оштрица је отупела и он је
у том тренутку узалудно покушавао
да одбрани „дотадашње тековине покрета”, увиђајући да су „реакционари
високог степена нашу реч намерили...
загушити да она до срца народног не
допре”. Могућ-ности за даљи рад у
правцу заштите народних интереса
више није било.
Д. А.

9

Будимпешта, 19. мај 2022.

ТАКМИЧЕЊЕ

Скуп винара на југу Мађарске

Надметање произвођача
португизера
У Шиклошу и Печују је, у организацији фирме
„VinOliva”, одржано осмо Међународно такмичење
произвођача сорте португизер. На позив Золтана Ђерфија, организатора приредбе, пријављено је деведесетак узорака из седам земаља, међу којима су били и
португизери из Србије.

В

инари и винске судије из Србије овом приликом нису допутовали у Печуј, јер се манифестација поклопила са православ-

ним ускршњим празницима, па су
зато одлучили да овога пута доставе
само своје узорке. Вредновање узорака из Србије и осталих вина која су

20. маја 1349. – Донет је Душанов законик којим су утврђена општа
начела уређења српске државе.

тара и назвала је Покрајина Бока
Которска.

пристигла из разних земаља, пре свега из средњоевропског региона, првог
дана такмичења, 22. априла, у шиклошкој тврђави обавио је посебан међународни стручни жири.
Проглашење резултата уследило је
сутрадан у Печују, у Центру за посетиоце „Magtár”, у суседству печујске
катедрале. Додељене су главне награде - златне, сребрне и бронзане повеље, а међу награђенима се налазио и
португизер „Мачковог подрума” из
Ирига, који је награђен сребром.
„Овом приликом из Србије смо
имали два узорка. „Мачков подрум”
из Ирига, који је освојио сребро, од
самих почетака долази на наше такмичење. Они су нам већ традиционални партнери. И ми смо били код
њих, посетили их и настојимо да гајимо сарадњу. Преко њих покушавамо да успоставимо везе са произвођачима који се баве овом сортом. Како у Србији, тако и у Хрватској и
Аустрији имамо винарије, које тај посао схватају озбиљно и раде на промоцији сорте португизера. Сви ми радимо на побољшању сарадње, јер у
овом делу Европе, заправо, имамо
исте сорте. Имамо и исте традиције.
Морам истаћи да смо прошле године
организовали прву међународну дегустацију грашца или талијанског ризлинга. Ове године смо се договорили
да ћемо почетком јуна у Новом саду
одржати прво међународно такмичење грашца, који ће се сваке године
селити. Следеће године ће бити у Хр1957. режирао је у београдском
Атељеу 212 и у Народном позоришту.

20. маја 1985. – Филм „Отац на службеном путу” југословенског ре- 23. маја 1962. – У Београду је умрла
жисера Емира Кустурице освојио
српска сликарка Зора Петровић,
је „Златну палму” на 38. међуначија дела имају значајно место у
родном фестивалу у Кану.
модерном српском сликарству. Би20. маја 1941. – Италија је у Другом
ла је професорка Академије лисветском рату анектирала Боку 21. маја 1845. – Рођен је глумац Тоша
ковних уметности у Београду. Теме
Которску с делом дубровачког коЈовановић, члан Народног казалињених слика су ентеријери, поршта у Загребу и Натрети, али најчешће актови и жене
родног позоришта у
из народа. Сви историчари модерБеограду, један од
не српске уметности сврставају
највећих српских
сликарство Зоре Петровић најпре,
глумаца XIX века.
на почетку њеног стваралаштва, у
поетску фигурацију, а касније у ко21. маја 1894. – Краљ
лористички експресионизам коме
Александар Обреноје остала верна до последњих девић је укинуо либела. Њено сликарство заснива се на
ралан Устав из 1888. и
наглашеном, брзом, широком повратио на снагу Устав
тезу четке преко платна без непоиз 1869.
требног детаљисања форме. Њени
радови могу се видети у Народном
22. маја 337. – Умро је
музеју у Београду, Музеју савремеримски цар Констанне уметности у Београду и у колектин I Велики, први
цији Спомен-збирка Павла Бељанримски цар који је
ског у Новом Саду.
прихватио хришћанство у Римском цар- 24. маја 1899. – Рођен је српски архиству. Године 325. сатекта Бранислав Kојић, професор
звао је први хриБеоградског универзитета, члан
шћански сабор у
Српске академије наука и уметноНикеји.
сти, пројектант Уметничког павиљона на Kалемегдану. У дугој ка22. маја 1970. – Умро је
ријери изградио је преко 100 зграредитељ и сценода, од који су неке остале
граф Бојан Ступица.
обележја Београда и Србије (нпр.
Од 1949. био је редиПавиљон Цвијета Зузорић). Стватељ и један од главрао је под утицајем арт декоа и
них организатора у
модерне (био је један од првих
Југос ловенском
српских архитеката модерниста).
драмском позориГодине 1950, је постао редовни
шту у Београду, а од
професор Архитектонског факулСликарка Зора Петровић
20. маја 1882. – У Бечу је потписан
уговор о Тројном савезу Немачке,
Аустро-Угарске и Италије.

ватској, а потом у Мађарској. Дакле,
имамо чиме да се дичимо, наше сорте су квалитетне сорте и морамо се
поносити њима”, рекао је на крају
свечаног проглашења резултата Золтан Ђерфи, родом из Бечеја, у Србији.
Популаризација португизера, као
сорте, је од изузетно великог значаја.
„Морамо сачувати традиције, како би
и млади видели неку чаролију у целом узгоју винове лозе, а посебно
португизера. Јер, он је наша историја,
традиција, наша будућност!”, нагласио је Золтан Ђерфи.
П. М.

ВРЕМЕПЛОВ
тета универзитета у Београду, на
катедри Пројектовање привредних и индустријских зграда. Пет
година касније је постао дописни
члан, 1963. године и редовни члан
САНУ, а 1965. је отишао у пензију.
Преминуо је 1987. године и сахрањен у Алеји великана.
24. маја 1926. – Отворена је Универзитетска библиотека у Београду.
Прва зграда у Србији направљена
наменски за библиотеку, изграђена је уз помоћ Kарнегијеве задужбине. Назив Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”
добила је 1946.
25. маја 1804. – Постављена је прва
царинарница Карађорђеве Србије,
на Сави код Остружнице.
25. маја 1892. – Рођен је доживотни
председник СФРЈ Јосип Броз Тито.
Управљао је Југославијом 35 година.
25. маја 1929. – У Народном позоришту у Београду изведена је премијера „Госпође министарке” Бранислава Нушића, у којој је насловну
ролу тумачила Жанка Стокић, којој
је Нушић унапред наменио улогу.
26. маја 1912. – Рођен је мађарски
политичар Јанош Кадар, лидер мађарских комуниста (1956–1988) и
председник владе 1956. након антисовјетских демонстрација и оружане побуне у Мађарској, која је
угушена интервенцијом совјетских трупа.
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НЕВЕН

Српскa гимназијa „Никола Тесла”

Успешно завршен писмени део матурских испита
Као и у осталим средњим школама широм Мађарске, и
у Српској гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти писмени део матурских испита почео је у понедељак, 2. маја,
мађарским језиком и књижевношћу, као и мађарским као
страним језиком.

П

ре полагања испита, матурантима се обратила директорка
др Јованка Ластић. Она је у
свом кратком обраћању истакла да су
сви ученици успешно завршили своје
гимназијско школовање и да се свима
пружа могућност да полажу матурске
испите. Она је истовремено упозорила
матуранте да се стриктно придржавају
свих законских прописа током полагања писменог дела матурских испита.

Срећом, ове године су изостале
све мере које су раније биле уведене због пандемије. После две године паузе, ове године ће се током
друге половине јуна месеца редовно одржати и усмени део испита
зрелости.
После мађарског језика и књижевности, сваког наредног дана
следили су испити из математике,
историје, енглеског језика, хемије,

физичког васпитања, биологије информатике и још понеких предмета.
Писмени део матурског испита из
српског језика и књижевности одржан
је у понедељак, 9. маја, са почетком у
осам часова.
Први део писмене матуре средњег
степена из српског језика и књижевности састојао се из разумевања текста и
писања аргументације. Овај пут тема
разумевања текста били су римски гладијатори и гладијаторске игре.
У другом делу, који се односио на
аргументацију или функционалну писменост, матурантима је понуђена могућност да сами бирају између два задатка. Први је био: „Захваљујући најмодернијим видовима медија, интернет
порталима, сви могу да реагују на објављене садржаје у оквиру слободе изражавања личног мишљења. Рефлектујте на горе наведену тему, изразите
свој став. Да ли су потребне границе и
у којој мери?”
Друга понуђена тема је била: „Напишите говор за Дан Светог Саве уочи
дана школе. У свом говору се осврните
и на улогу светосавског наслеђа у данашње време”.
За решавање првог дела писменог
испита матуранти су имали на располагању 90 минута.
У другом делу писменог испита кандидати су могли да бирају између две
понуђене теме. За решавање овог другог дела писменог матурског испита
ђаци су имали 150 минута. Први задатак
је носио назив: „Књижевна анализа”. Те-

ма је била: „Милош Црњански - Сеобе
се настављају вечно”. Задатак је гласио
овако: „Укажите на ванвременост романа Сеобе Милоша Црњанског, истичући
судбину појединца у ковитлацима историје”, Друга тема је била „Књижевна
паралела”, тачније „Приступ раздобљу
у српском романтичарском песништву
и у доба модерне”. „Представите разлике и сличности у описивању мотива родољубља у два књижевно-уметничка
правца”. Матурантима је понуђена песма Ђуре Јакшића „Отаџбина” и песма
Милана Ракића „Наслеђе”.
Што се тиче писменог дела матурских испита на вишем степену у првом
делу матуранти су добили задатак под
називом „Разумевање текста и језичко-књижевно тумачење текста”. Понуђен им је текст Аље Татаренко: „Дневник о Чарнојевићу Милоша Црњанског”.
У другом делу, који је назван „Састављање текста”, матурантима је понуђена могућност да бирају између две понуђене теме. Прва је била: „Анализа
књижевног дела” тачније одломак из
романа Петра Милошевића „Ми же
Сентандрејци”.
Трећи задатак је био „Рефлектовање”, са насловом: „Људско право или
економско добро?”.
Матуранти, који су полагали матуру
на вишем степену из српског језика и
књижевности, своје писмене радове су
радили у једној другој будимпештанској школи.

казали диван програм посвећен мајкама, бакама и прабакама. Низале
су се рецитације, песме и игре које
су вредни малишани данима увежбавали са васпитачицама. Маме и
баке су их даривале бројним аплаузима, после сваке изведене тачке. На
самом крају програма деца су изненадила маме и баке поклонима, које су својим вредним ручицама направила.
Већ следећег дана празновали су
школарци, ученици од првог до четвртог разреда. Мајке и баке су сузних очију гледале програм, који су
деца припремила заједно са учитељицама, у њихову част. Најпре су се
представили ученици првог и другог
разреда, и маме поздравили љупким
песмама на српском и мађарском
језику. Многобројне аплаузе измамили су и после добро увежбане кореографије, уз песму „Пролећно коло”. Трећаци су изговарали сенти-

менталне цитате посвећене мами и
додирнули још једном њихова срца,
а затим одиграли кореографију са
тракама, уз најлепшу дечију песму о
мами - „Моја мама дивно прича”.
Ученици четвртог разреда су извели представу на српском језику и показали живот маме у две различите
породице. Била је ово одлично послата порука мамама и деци, какву
маму они желе да имају. На крају
програма на сцени су се нашли сви
малишани и заједно отпевали песму
Душана Радивића „Најбоља мама на
свету”. Ученици нижих разреда су,
затим, бакама и мамама предали поклоне и честитке, које су направили
на часовима ликовног и техничког, а
затим су имали прилику да у кутку
за фотографисање овековече овај
дан. Дружење са мамама и бакама
се затим наставило у учионицама,
где их је чекала мала закуска.

Драгомир Дујмов

Свечани програм посвећен
мамама и бакама
У препуној фискултурној сали батањске Српске основне
школе, забавиштанци су приказали диван програм посвећен мајкама, бакама и прабакама. Низале су се рецитације,
песме и игре које су вредни малишани данима увежбавали са својим васпитачицама.

М

ама, мајка, мајчица, најдраже биће свој деци света.
Свакога дана смо свесни
њене љубави и пажње према нама.
Малишани Српске основне школе и
забавишта у Батањи су инспирисани
љубављу према мајци обележили Дан

мајки на један веома свечан и леп
начин, и подсетили их на то колико
су маме важне за њих, за опстанак
света, колико им значе, јер су све маме наши хероји.
У препуној сали фискултурне сале, 28. априла, забавиштанци су по-

Станислава Ђенеш Екбауер
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МУЗИКА

ИНФО

Концерт у Музичкој кући „Фоно“

Бранка Башић осваја симпатије
и мађарске публике

Храмовна слава у Сегедину

ПРЕНОС МОШТИЈУ СВ. НИКОЛАЈА
22. маја 2022. године

Интерпретаторка изворних народних песама Бранка Башић представила је у будимпештанској Музичкој кући „Фоно” свој албум „Мој Чип”.
Након прве промоције у Текелијануму, која је била првенствено окренута српској публици, намера је овога пута била да Бранка своје најновије
стваралаштво представи и мађарској публици, односно свима који воле
и прате етно и џез сцену у Мађарској.

Програм:
- У 10.00: Св. архијерејска литургија
- У 11.30: Свечани програм
- У 12.00: Послужење и музика

„Већ година радим са Музичку кућу 'Фоно'. Пошто сам много пута овде наступала са разним
саставима, било ми је једноставно да 'Фоно' изда
мој ЦД, због овог заједничког рада”, истакла је
Бранка.
Ова музичка кућа је већ легендарна институција на етно, џез и фолк музичкој сцени Мађарске, али и источне Европе. Основана је као издавачка кућа, а сада је много више од тога.
„Од свог настанка издаје плоче, значи то није
новост за нас, али је новост то што је све теже
продавати дискове за публику, пошто је сва музика присутна на интернету. Комплексно радимо
као издавачи годишње објавимо барем 15 или 20
ЦД пројеката. Увек радимо са новим пројектима
и, ако заволимо неког клијента – уметника, онда
и годинама сарађујемо. Тако је, рецимо, са Бранком Башић”, рекао нам је директор издавачке
куће „Фоно”, Ласло Хорват.
ФОТО-галерија: Храмовна
слава у Будимпешти

П

ројект „Мој Чип” је првенствено настао
као Бранкин дипломски рад на престижној Музичкој академији „Ференц Лист”.
Четири године истраживања биле су јој потребне
да сакупи аутентичну музичку грађу чипских Срба, коју је непуних 10 година након тога преточила
у албум модерних интерпретација овог јединственог музичког наслеђа.
„Између 2008. и 2015. године обавила сам један
мали истраживачки рад у Чипу. Снимила сам 5060 песама од старијих људи и од тога направила
овај ЦД, али не у аутентичној форми. Направила
сам обраде као неки 'cross over style' (микс различитих жанрова - прим. ур). Можете чути неке песме
које личе на џез стандарде, а неке песме се баш
чују онако како су звучале и пре 100, или пре 50
година”, рекла је за наш лист Бранка Башић.
Истраживање је показало да је већ од 2000. године било све теже и теже чути песме које су сачуване у изворном облику, јер је глобализација
учинила своје и дошло је до толиког уплива музике са радија и телевизије, па су нестајале изворне
и настајале неке нове варијанте традиционалних
песама. Упркос томе, Бранка је успела да пронађе
и снима доста аутентичног материјала.
„Нашла сам и додолске песме, наравно и песме
у вези са обичајима, свадбене песме, као што је
'Од бисера грана' и неке шаљиве песме које су веома старе”, каже наша саговорница.
Управо тим аутентичним аудио-записима је и
почињала свака песма изведена у будимској музичкој кући „Фоно”. Низале су се песме „Удовичин
жал”, „Јахорина планина”, „Kладило се”, „Ој Јоване”
и друге.

www.snnovine.com

ФОТО-изложба "Сакрално
наслеђе Срба у Мађарској"

Kонцертна сала је била пуна, а Бранка је направила фантастичну атмосферу, испуњену звуком модерних интерпретација музичког наслеђа
чипских Срба. Њу је овога пута пратио бенд који
је чинило девет музичара, од којих је нама свакако најпознатији Слободан Вертетић, Бранкин
верни пратилац на хармоници.
За крај, на питање која су њена даља очекивања од овог албума и да ли прижељкује гостовање
у Србији, Бранка уз осмех одговара да се нада и
свом премијерном концерту у матичној земљи.
На наше питање да ли би то, можда био „Сава
центар” она скромно, уз осмех, одговара: „Још не.
За сада можда Kоларац”.
В. М.

Ове седмице издвајамо следеће
мултимедијалне садржаје:
*Напомена: графички QR код можете скенирати
било којом апликацијом са QR читачем (QR reader)
или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

Аутор рубрике: Владимир Марковић
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ПУТОПИС

Путовање групе Тукуљчана

У походе знаменитостима
Србије и Северне
Македоније
Српска самоуправа из Тукуље, на челу са председницом Маријом Суботин, организовала је путовање у Србију и Северну Македонију. Уз пратњу локалних водича,
путници су обишли Ниш, Скопље, Охрид и Београд. На
овом петодневном путовању учествовало је двадесет
мештана Тукуље.

П

рвог дана у ране поподневне
сате, Тукуљчани су стигли у
Ниш. Обишли су град и Нишку
тврђаву, која се налази у централном
делу града и једна је од главних атракција Ниша. Највећа дилема је ко је и
када изградио тврђаву, да ли потиче
из доба Отоманске империје или је
много старија, из доба Римског царства?
У данашње стање и облик Нишка
тврђава је доведена 1723. године. Импресивни споменик, који су затим посетили, била је Ћеле-кула, споменик

који су подигли Турци после чегарске
битке из најсвирепије освете српском
народу.
Ћеле-кула је подигнута од глава изгинулих српских војника, као опомена
балканским народима да ће их снаћи
грозна смрт ако покушају да се дигну
против турског господства. Међутим,
споменик је био подстицај за дефинитивно ослобођење. После пријатне
шетње по граду, уморни од путовања
и утисака, Тукуљани су отишли у хотел.
Сутрадан су наставили путовање за
Охрид, где су остали два дана. На пу-

Балканско вече

Фолклораши из Тукуље
гостовали у Новој Пешти

ту за Охрид, свратили су у Скопље,
али, ометени кишом, обишли су најзначајније знаменитости главног града Северне Македоније: споменике
историјских личности, Александра Великог, македонског краља из IV века,
као и родну кућу мисионарке Мајке
Терезе.
Првог дана боравка у Охриду су
обишли град. Посетили су цркву Светог Јована, малу питорескну цркву код
рибарског села Канео, на стени изнад
Охридског језера. Ова црква потиче
из XIII века и грађена је под утицајем
јерменске црквене архитектуре. У време када је био краљ, метох цркве Светог Јована Богослова био је Стефан
Душан и заједно са ловиштем, поклонио је манастиру Трескавац у Прилепу.
Затим је група посетила цркву Свете Софије, која представља један од
најважнијих и најмонументалнијих
македонских споменика средњовековног црквеног градитељства. Сматра се да је постојала још за време
цара Самуила, а данашња црква је изграђена 1056. године. Од самог почетка је била синодна црква Охридске
архиепископије, која је у то време обухватала велики простор, све до Дунава. Није изостала ни посета Самуиловој тврђави, главном граду државе цара Самуила, која се налази изнад
старог дела града и потиче из 1018.
године.
Другог дана посете Охриду група
је бродарила језером и пристала на
острво Свети Наум, у посету манастиру Светог Наума. Ово је један од најзначајнијих манастира у Македонији
саграђен 905. године. У манастирској
цркви чувају се мошти Светог Наума,
ученика солунске браће светих Ћирила и Методија. Свети Наум је заједно
са Светим Климентом Охридским, ширио хришћанство на просторима Балкана, понајвише око Охридског језера.
Наредног дана, на повратку, непланирано су посетили и манастир Преза дружење. Наш програм је био одличан и исти састав из Тукуље је позван на прославу Дана Нове Пеште,
који се одржава у августу. Средства
за овогодишњу манифестацију добијена су на конкурсу још пре две године, али због пандемије је тек сада
успело да се оствари. Салу, једном
годишње, добијамо бесплатно. Ово је
наша прва овогодишња самостална

подобног Прохора Пчињског, манастир на југу Србије из XI века, који је
прошле године обележио 950 година
постојања. Налази се на шумовитим
обронцима планине Козјак. У састав
Србије улази крајем XII века, у време
великог жупана Стефана Немање. Затим је група наставила пут за последње одредиште, Београд. Аутобусом су
обишли град, а највећи доживљај је
била посета Храму Светог Саве на
Врачару, највећем српском православном храму и највећој православној цркви на свету, која је посвећена
Светом Сави, оснивачу Српске православне цркве. Шетњу градом су завршили на незаобилазној Скадарлији. У
касним поподневним часовима кренули су путем Мађарске.
Средства за ово путовање обезбедила је Фондација „Бетлен Габор”, уз
помоћ Српске самоуправе у Тукуљи.
„Било нам је јако лепо, имали смо
много доживљаја, пуно смо чули што
до сада нисмо знали, водичи су били
одлични. Прелепо путовање, кога ћемо се сви сећати”, изјавила је за наш
лист Марија Суботин.
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манифестација, али смо подржавали
програме других самоуправа. Очекује се још неколико манифестација, у
плану је поклоничко путовање за Јегру у мају месецу и један концерт. О
чему се тачно ради, нека остане изненађење”, изјавила је за наш лист
Мирјана Трагор, председница Српске
самоуправе у Ујпешту.

Програм је трајао више од сата, а затим је уследила
игранка, на којој су се смењивале српске, грчке и бугарске игре.

У

Дому омладине у Новој Пешти,
30. априла, одржано је Балканско вече. Пре петнаест година
Срби, Грци и Бугари почели су ову
традицију, која има велики успех и
привлачи велики број гостију. У програму су овога пута учествовали и
гости из Тукуље: Јужнословенско плесачко друштво и оркестар „Коло”, под
управом Лацике Халаса, затим грчки
оркестар „Акрополис компанија”, грчко плесачко друштво „Хелидонаки”,
као и бугарско плесачко друштво
„Росица”.
Програм је трајао више од сата, а

затим је уследила игранка, на којој су
се смењивале српске, грчке и бугарске игре. Посетиоци су могли да се
окрепе и поврате енергију традиционалним буреком.
Поред многобројних гостију, манифестацији су присуствовали и Тибор
Дери, градоначелник Ујпешта, као и
његов заменик Ласло Циглер. Осим
Срба, Бугара и Грка, били су присутни
и представници Немаца и Словака.
„Задовољни смо, вече је било успешно, жао ми је што није било више
људи из наше заједнице. Уз леп програм, ово би требало да буде и место
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