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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Љ убомир Алексов, председ-
ник Народносног удруже-
ња за очување српске кул-

туре и традиције у Ловри, веома је 
задовољан резултатима избора, али 
се осврнуо на непримерене догађаје 
за време кампање: 

„Овакве кампање још никад није 
било у српској заједници и морам да 
признам да сам изненађен и, у исто 
време, разочаран догађајима који су 
се у предизборном циклусу дешава-
ли у нашој заједници. Надам се да 
ћемо ипак бити довољно разумни и 
разборити да нађемо модусе да за-
једнички радимо и договарамо се за 
деловање у истом правцу. Добитак 
девет места значи да је ова коалици-
ја добила апсолутну, стабилну већину 
у  Скупштини Самоуправе Срба у 
Мађарској. То значи да ће моћи да 
спроводи свој програм без проблема. 
Ми смо у предизборном периоду го-
ворили да је наш циљ да се настави 
политика коју смо водили до сада, да 
се обезбеди реализација оних проје-
ката у српској заједници у које се до 
сада уложило пуно енергије“, каже 
Алексов, који истовремено подсећа 
да су српској заједници у протеклом 
периоду стављена на располагање 
веома значајна финансијска сред-
ства.  

„Не очекујемо да ће све замисли 
моћи да се остваре преко ноћи, али 
сматрам да овај изборни резултат 
пружа велику шансу да се што пре 
крене у реализацију свих тих проје-
ката у најкраћем року. Удружење у 
Ловри је било једно од оних које је 
дало снагу и подршку целој коалици-
ји, овде се још 2014. године регистро-
вао знатан број гласача. Трудили смо 
се да се тај број сачува, без уласка у 

непотребне регистрације оних људи 
који не припадају нашој заједници. 
Мој утисак је да је било доста таквих 
покушаја, али Ловра и околна места 
су такве базе где је изборна кампања 
прошла врло лепо и успешно. Труди-
ли смо се да очувамо изборну етику 
и мислим да смо то и успели. Жао ми 
је што су се у кампањи примењивале 
методе каквих до сада није било, да 
је било покушаја да се администра-
тивним методама дође до победе, 
што не сматрам моралним. Можда 
би после избора требало да забора-
вимо на реч опозиција. Ми смо мала 
заједница, требало би да сви имамо 
исте циљеве и заједно да радимо у 
заједничку корист“, закључује наш 
саговорник.     

Др Јованка Ластић, представница 
Удружења „Српски савез – Савез 
Срба“ рекла је за наш лист да је ре-
зултатима избора изузетно задовољ-
на, али је и она морала да се осврне 
на појаве, које сматра негативним и 
које у наредном периоду треба избе-
ћи. 

„Последњих месец дана број реги-
строваних српских бирача у поједи-
ним местима значајно је увећан, у 
Помазу се утростручио, а у Сантову 
и Калазу се удвостручио, што је само 
по себи позитивна тенденција. Међу-
тим, због могућности да се приликом 
пријаве на мањински бирачки  спи-
сак обезбеди тајност идентитета гла-
сача, сасвим је могуће да је међу 
више стотина новорегистрованих 
српских бирача, велики број симпа-
тизера мађарске националности, 
који не говоре српски језик и не при-
падају нашој заједници, али подржа-
вају неку од организација на приват-
ној основи. Код већинских бирача, та 

могућност да лични подаци не буду 
јавни, не постоји, због тога ћу, у на-
редном периоду, иницирати промену 
закона да се, и у случају мањинских 
избора, укине опција да се идентитет 
бирача држи у тајности, да не би по-
ново дошли у ситуцију да је посла-
нику „српске националности“ потре-
бан преводилац, да би учествовао на 
седници српске народносне самоу-
праве. Такође сам била врло непри-
јатно изненађена чињеницом што је 
друга страна, позивајући се на непра-
вилности у функционисању, на осно-
ву формалних разлога, покушала да 
елиминише наше Удружење из уче-
шћа у изборима и то је, на жалост, 
тужбом  довело до тога да предмет 
заврши на Врховном суду Мађарске, 
где је наравно одбачен. Циљ пријаве 
је вероватно био да се формално и 
правно елиминише Удружење „Срп-
ски савез – Савез Срба“, што би ауто-
матски значило и елиминацију коа-
лиционе изборне листе „Наш избор 
– Заједно“. Тако би на изборима оста-
ла само једна листа , која би, без кон-
куренције, освојила сва посланичка 
места у Скупштини ССМ. Ако се томе 
дода да је господин Милан Ђурић 
један од оснивача нашег Удружења 
и да је од 2011. године континуирано 
члан Удружења „Српски савез“, испа-

да да је он сам себе тужио“, каже др 
Јованка Ластић. 

Она је напоменула да су у проте-
клих неколико година исте неправил-
ности (подношење годишњег финан-
сијског изештаја) биле присутне и у 
Удружењу „Круг“, с том разликом да 
је функционисање Удружења „Срп-
ски савез – Савез Срба“ било суспен-
довано без икаквог кретања финан-
сијских средстава (Српски савез није 
имао ни порески број), док је у истом 
периоду „Круг“ руковао са више ми-
лиона форинти и динара, уплаћених 
од стране мађарских и српских по-
реских обвезника. 

„Када се ово узме у обзир, по мом 
мишљењу, благо речено, велика је 
неистина, да не кажем, можда и лаж, 
тврдња да је Удружење „Круг“ било 
фер у овогодишњим изборима (прва 
пријава од стране „Круга“-а предата 
је још у септембру). Представницима 
коалиције је тешко пала и изузетно 
негативна политичка кампања Удру-
жења уметника „Круг“, у којој је нас 
неколицина, који припадамо истој 
генерацији, била изложена погрдним 
називима, маторцима и непоштеним 
људима. Сви ми са листе „Наш избор 
– Заједно“ изузетно смо пазили да на 
својим предизборним зборовима не 
дозволимо себи ни један коментар на 

ДРУШТВО

„Имамо исте циљеве и треба да радимо у заједничку корист”
Анкета са представницима српских организација

Након недавних избора за представничка тела националних заједница, укључујући и Самоуправу Срба у 
Мађарској, упитали смо представнике организација које ће, на основу резултата избора, бити заступљене у 
Скупштини ССМ-а, за планове њиховог деловања у овом форуму. Већина њих је, међутим, изразила жељу да 

се најпре осврне на услове у којима су одржани протекли мањински избори. На њихову молбу,  
мишљења којa смо овим поводом добили објављујемо у целости.

Др Јованка Ластић
ОКОНЧАТИ ЗАПОЧЕТЕ ПРОЈЕКТЕ

Наредни период од пет година биће довољан да се сви пројекти 
окончају, надам се на опште задовољство и да се створи матери-
јална основа за даљи развој српске заједнице у Мађарској. Што се 
осталих активности тиче, мислим да је важно да се осавремени 
функционисање Самоуправе уз одређене реформе и реструкту-
рирање, да би се добијена новчана средства што ефикасније и пре 
свега правилно искористила, уз поштовања финансијско-админи-
нистративне дисциплине. Састав скупштине је одговарајући, сви 
региони су заступљени и има доста чланова са поља образовања 
и културе, а има и оних који ће се бавити политичким заступни-
штвом.

Љубомир Алексов
ОСТВАРИЛИ СМО ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Последњих пет година остварили смо значајне резултате и ја се 
надам да ћемо заједнички моћи да наставимо овим путем, да ће 
моћи да се дође до заједничких одлука и реализације најважнијих 
питања у заједници. Првенствено је у питању школство и заврша-
вање започетих пројеката, а наравно и проширење круга могућно-
сти за целу српску заједницу.
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рачун друге стране и искључиво смо 
се бавили приказивањем резултата 
које смо заједно постигли и будућих 
планова које желимо да остваримо. 
Та огромна количина мржње и неви-
ђене клевете на рачун мојих колега 
и на мој рачун, као лидера листе 
„Наш избор – Заједно“ изненађује ме 
и због чињенице да се ничим нисам 
замерила и нашкодила господину 
Ђурићу и његовој породици, напро-
тив, његове сам уметничке и политич-
ке амбиције увек подржавала, што 
моје колеге из коалиције нису увек  
одобравале“, изјавила је др Ластић.   

Она сматра да је коалиција успела 
да убеди бираче да су резултати по-
стигнути у протеклом периоду, резул-
тати великог рада и труда и да је у 
важним пројектима увек на првом 
месту био интерес српске заједнице. 
„ Наши планови су успешно наста-
вљање и завршавање ових пројеката 
уз максималну одговорност за будућ-
ност српске заједнице у Мађарској. 
Надам се да ће нови скупштински 
састав моћи да се договори и да ће у 
својим плановима и акцијама засту-
пати интерес целокупне српске зајед-
нице у Мађарској, као што то чини и 
коалиција „Наш избор – Заједно“ која 
је победила на изборима. Свакако 
треба да се ускладе приватне амби-
ције, локални интереси и да се избег-
не сукоб интереса“, истиче др Јованка 
Ластић.

Пера Ластић, председник Српског 
форума захвалио се свим српским 
бирачима који су изашли на изборе, 
без обзира за кога су гласали, јер су, 
према његовим речима, учешћем на 
изборима извршили своју обавезу 
према српској заједници, допринели 
формирању једне демократске зајед-
нице. Такође се захвалио бирачима 
Српског форума и изборне коалици-

је „Наш избор – заједно“ на указаном 
поверењу, као и њиховим активисти-
ма, који су уложили много труда да 
се  постигне што повољнији изборни 
резултат.

„Посматрајући садашње изборе из 
вишедеценијске перспективе треба 
да се нагласи да су ово били први 
избори у српској заједници налик 
партијском такмичењу. Како наши 
политичари, активисти, тако и бирачи 
налазе се у процесу упознавања овог 
новог система и прилагођавања про-
писима који су уведени после 2010. 
године од стране власти без потреб-
ног консензуса од стране мањинских 
заједница. Поред савладавања нових 
политичких пропагандних техноло-
гија, на жалост, сведоци смо били и 
тешко прихватљивих потеза поједи-
них актера, који иначе нису непозна-
ти у партијској политици већине, али 
су по мојој процени још штетнији у 
малим заједницама као што је срп-
ска. Према нашем искуству, српско 
бирачко тело генерално није било 
довољно  информисано ни што се 
тиче изборних правила, ни својих ма-
њинских права, као ни о дубљим про-
блемима мањинске политике. У вези 
са тим треба да истакнем да посебно 
жалимо што изборно такмичење није 
довело и до такмичења програма 
конкурентних страна и да је током 
кампање било најмање речи о томе 
шта конкретно планирају поједине 
стране да остваре, уколико у следе-
ћем циклусу добију поверење наших 
бирача да управљају културним и 
просветним животом наше заједнице. 
Морамо констатовати да ни медијско 
окружење није погодовало једној та-
квој садржајно оријентисаној кампа-
њи. Конкуренција је више допринела 
већем ангажовању бирача: 2440 реги-
строваних бирача у земљи, број реги-

строваних бирача у Будимпешти се 
повећао са првобитних близу 300 на 
преко 500, излазност је била око 75% 
на нивоу државе", каже Ластић и до-
даје:

„Што се тиче рада мађарских из-
борних органа који су спроводили 
ове српске мањинске изборе, поред 
савршене коректности, наилазили 
смо и на не  мали број мањих и већих 
повреда изборних правила (повреда 
мањинских права) од којих су неки 
утицали на локалу и на резултате из-
бора. По мојој процени, никако нису 
на месту прописи који омогућују 
спровођење мањинских избора са 
потпуним игнорисањем језика мањи-
не и да се мањински језици при избо-
ру мањинских самоуправа и њиховог 
конституисања углавном користе као 
помоћни и у случају да се то посебно 
захтева. То има утицаја и на саму 
кампању и може да има и сасвим 
далекосежне последице по језичку и 
другу асимилацију мањинских зајед-
ница."

Он истиче да је на изборима, у 
оштрој конкуренцији, изборна кола-
иција „Наш избор – заједно“ чији је 
члан и Српски форум, освојила ста-
билну већину у Скупштини земаљске 
самоуправе, а и на нивоу града Бу-
димпеште је Српски форум у, по 
њему, јачој конкуренцији него при-
ликом ранијих избора, задржао ве-
ћину.

„Такође и приликом ових избора - а 
на изборе наша организација излази 
већ од почетака, од 2005. године - има-
ли смо велики број кандидата на ло-
калном нивоу. Све то треба да оцени-
мо као успех. Истовремено број по-
сланика, чланова Српског форума је 
опао како у Скупштини земаљске 
самоуправе, тако и у Српској самоу-
прави у Будимпешти, што нас упућује 
на то да треба да унапредмо одређе-
не елементе рада наше организације", 
каже наш саговорник.

Када је реч о наредном периоду, 
он каже да Српски форум располаже 
сасвим конкретним идејама о томе 
на који начин се може унапредити и 
у техничком и у садржајном смислу 

рад земаљске самоуправе и јавни 
живот српске заједнице. 

„Пошто је Српски форум члан из-
борне коалиције, у спровођењу своје 
политике треба да се руководи ком-
промисима и од својих идеја ће моћи 
толико да оствари, колико то буде 
прихватила наша коалиција", рекао је 
за наш лист Пера Ластић.

Милан Ђурић, председник Удруже-
ња КРУГ, каже да су листу ове орга-
низације чинили људи различитог 
профила и подсећа да је реч о пред-
ставницима више регија у Мађарској, 
у којима живе Срби, а то су: Банат, 
Барања, Бачка, Толна, Пештанска жу-
панија и сам град Будимпешта. 

„Наше удружење постоји и ради 
већ преко 10 година и оно је непро-
фитна организација. Све се заснива 
на добровољном раду и пројектима, 
а ове године смо по први пут на кон-
курсу код Фондације „Бетлен Габор" 
добили минимална средства за функ-
ционисање. Ове године смо се и први 
пут кандидовали на изборима и сма-
трам да је успех оних освојених шест 
од петнаест мандата, колико чини 
Скупштину ССМ-а. Овом приликом 
бих желео да честитам свим канди-
датима који су учествовали на избо-
рима, јер је заступање српске зајед-
нице у Мађарској на свим нивоима 
свакако одговоран  задатак. Посебно 
бих желео да се захвалим свим гла-
сачима који су своје поверење дали 
листи КРУГ, а ми ћемо се трудити да 
га оправдамо, јер ће наше учешће у 
раду Скупштине Самоуправе Срба у 
Мађарској бити усмерено на опште 
добро целе српске заједнице у Ма-
ђарској. Очекивали смо да то надме-
тање на изборима буде фер борба у 
оквиру наше заједнице и ми смо та-
кав приступ испоштовали до самог 
краја избора. Међутим, приметили 
смо поједине неправилности на ово-
годишњим изборима и на неке смо,  
ради заштите наших права, и права 
наших сународника и, пре свега, за-
конитости, морали да реагујемо. То 
је обавеза и дужност сваког грађани-
на и не разумем зашто нам се то за-
мера. Биће да су наши политички 

Пера Ластић
ОТВОРЕНОСТ ЗА ПАРТНЕРСКУ САРАДЊУ

Главнији принципи и општи циљеви којима ћемо се руководити 
су следећи: осигурати безбедан и неометан рад свих наших уста-
нова; остварење започетих великих пројеката, међу којима се ис-
тиче успостављање српског образовног центра у Сегедину; посве-
ћивање посебне пажње раду међу и са млађим нараштајима од 
чега зависи будућност српске заједнице (Српски форум за разлику 
од многих није се само вербално залагао за подмлађивање, него 
је и при постављању кандидата најрадикалније, а истовремено и 
осмишљено то спровео, укључујући чланове млађег нараштаја који 
су својим досадашњим  залагањем већ доказали своју приврженост 
српској заједници); систематски рад на јачању улоге српског језика 
у раду српских самоуправа и организација и на крају, отвореност 
за партнерску сарадњу са свима у нашој заједници у интересу 
оптималног остваривања заједничких интереса, циљева, квалитет-
них пројеката Српства у Мађарској.

Милан Ђурић
ОСТАВИТИ ЛИЧНЕ СТВАРИ ПО СТРАНИ

Сматрам да је потребно извршити децентрализацију система 
рада и деловања ССМ-а и да подједнаку пажњу треба посветити 
и српским заједницама у унутрашњости Мађарске, где се и даље 
чувају и негују наша култура, језик и идентитет. Наредни период 
сигурно неће бити лак, али треба да радимо сви заједно и остави-
ти личне ствари по страни, ко се коме допада а ко не, требамо сви 
да имамо исти циљ и да размишљамо дугорочно у интересу оп-
станка и развоја српске заједнице у Мађарској.
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Представници коалиционе изборне листе „Наш избор – Заједно” у друштву државног секретара Миклоша Шолтеса

противници већ дуго на власти и да 
очито сматрају да су за њу предодре-
ђени, тако да им сваки противканди-
дат смета, поготово онај који жели да 
донесе нешто ново, има шта да каже 
и ужива поверење значајног броја 
гласача. То је прави разлог континуи-
раних напада на наше удружење и 
на нас појединачно, у којима се кори-
сте неистине и половичне информа-
ције, инсинуације, па и директне оп-
тужбе, како би се нападима на нас 
прикриле сопствене нелојалне и не-
етичке активности. Неистините опту-
жбе на рачун чланова листе КРУГ 
унеле су негативан набој и поделе у 
редове наше српске заједнице у Ма-
ђарској. То не смемо никако да до-
зволимо. Тражимо иста права за све, 
поштовање законитости и различи-
тих виђења и интереса. То је демокра-
тија, да се изразим јасније, и не видим 
зашто би то некоме сметало, осим ако 
не сматра да је власт његова „дедо-
вина“. Када је у питању Удружење 
Српски савез, оно у моменту канди-
датуре није било легитимно, а о ње-
говом постојању тада нису знали ни 
његови оснивачи који су 2011. године 
били запослени у Самоуправи Срба 
у Мађарској и подржали оснивање 
једне нове организације. У моменту 
предаје кандидатуре за изборе ово 
удружење није имало чак ни порески 
број. Са жаљењем морам да кажем 
да су кандидати са листе Српски са-
вез, нажалост, изманипулисани, јер су 
могли да се кандидују путем других 
легитимних листа са чиме, чини ми 
се, већина њих није била упозната, а 
не би ме чудило ни да је на њих вр-
шен притисак да се кандидују преко 
те листе, (можда су били забринути 
за своја радна места и положаје). То 
само указује на чињеницу да је ова 
листа сачињена искључиво због изла-
ска на изборе. Очекивали смо мини-
мум коректности на изборима и јавно 
позивали на фер надметање, јер тре-
бало би да нам је циљ свима исти а 
то су заштита интереса и права свих 
Срба у Мађарској. Сврха нашег уче-
шћа на изборима била је да се нешто 
промени набоље и унесе нова и дру-
гачија енергија, која ће донети равно-

правност заштити интереса Срба у 
свим деловима Мађарске и рад за 
опште добро", каже Милан Ђурић. 

Он додаје да примећује велики 
пораст новорегистрованих бирача у 
више места Мађарске попут Батање, 
Чобанца, Помаза што, по њему, може 
да се схвати као позитивна тенденци-
ја, уколико су регистровани припад-
ници српске мањине. 

„Ово би требало у наредном пери-
оду испитати, како не бисмо дошли у 
ситуацију да се о животу наше зајед-
нице одлучује ван њених оквира", 
напомиње овај наш саговорник. Он 
се осврнуо и на овогодишњу јубилар-
ну, 10. по реду манифестацију „Месец 
српске културе“, речима:

„Велику сенку на ту манифестаци-
ју бацили су овогодишњи избори, јер 
су појединци вршили притисак на 
неке љубитеље уметности и културе, 
како програме овог серијала не би 
посећивали, из разлога што смо про-
тивници на изборима. Тиме смо изгу-
били сви, па и они, а највише српска 

култура и уметност, као и углед целе 
наше заједнице. Такође, желим да 
кажем да су изванредни односи из-
међу две државе, Мађарске и Србије, 
повољно утицали и на положај срп-
ске заједнице у Мађарској. Управо 
захваљујући тим односима, наша за-
једница је добила огромну финансиј-
ску помоћ која је у протеклом пери-
оду углавном искоришћена за пројек-
те везане за школство, за куповину и 
реконструкцију појединих зграда, 
спортских хала и разних објеката. 
Оно што желим да подвучем, јесте да 
су та средства која је српска заједни-
ца у Мађарској добила, резултат ре-
ципроцитета, односно одличних од-
носа две владе и залагањем држав-
них органа Републике Србије за нашу 
заједницу, а не заслуга поједине пар-
тије унутар наше српске заједнице."

Када су у питању приоритети анга-
жовања у наредном периоду, Ђурић 
каже да као некадашњи ученик, а 
сада и професор Српске гимназије 
„Никола Тесла“ у Будимпешти, сма-
тра да је опстанак и развој нашег 
школства у Мађарској веома важан 
и да су наше школе један од стубова 
опстанка српске заједнице у Мађар-
ској. 

„Међутим, сматрам да би, поред 
започетих пројеката које свакако 
треба и завршити, у наредном пери-
оду било потребно више се позаба-
вити анимирањем српске деце у 
Мађарској да своје школовање на-
ставе у нашој гимназији на Тргу 
Ружа, јер порасту броја ђака у тој 
гимназији углавном доприносе деца 
из Србије и региона, а не из Мађар-
ске. Треба размишљати дугорочно и 
наћи решења на који начин ће и за 
10, 20, па и више година, наша зајед-
ница моћи да издржава те и тако 
димензиониране школе. Такође, 
наше школство се не завршава ма-
туром и треба да имамо у виду  да 
се на Универзитету ЕЛТЕ у Будимпе-
шти и на Универзитету у Сегедину, 
одвија жива научно-истраживачка 
делатност везана за српску културу, 
језик, књижевност и традицију. Тре-
бало би успоставити до сада готово 
непостојеће везе српских мањин-
ских институција са овим угледним 
научним и образовним установама". 

Ђурић будуће деловање делегата 
КРУГА види и на пољу културе и те-

шње сарадње и потпомагања рада 
Културног и документационог цен-
тра Срба у Мађарској и Српског 
позоришта, као и Српског института 
и Педагошког и методолошког цен-
тра. 

„Везе са нашим црквама и Епар-
хијом треба још више продубити и 
привући младе, јер је управо црква 
била та која је кроз историју чувала 
наш национални идентитет и она је 
и данас стуб опстанка Срба у Ма-
ђарској. Напокон, требало би више 
пажње посветити и нашим старима, 
који по одласку у пензију често би-
вају заборављени, а већим делом су 
управо они заслужни за многе ства-
ри које данас имамо. И на крају, али 
не по значају, у протеклом периоду 
медији на српском језику у Мађар-
ској су били потпуно запостављени 
и мислим да би требало наћи реше-
ње за поправљање њиховог поло-
жаја, како би се унапредило инфор-
мисање Срба у Мађарској. Додао 
бих да КРУГ има решење за овај, 
али и за остале проблеме које сам 
навео и који чине део нашег про-
грама", закључује Милан Ђурић.   

Кристифор Брцан, уметнички 
директор КУД-а „Банат“ из Деске, 
члан Удружења уметника КРУГ и 
будући члан Скупштине Самоупра-
ве Срба у Мађарској, за наш лист је 
изјавио:

„На основу свог рада који сам 
уложио у развитак разних активно-
сти у српској заједници, сматрао 
сам да треба поново да се канди-
дујем за учесшће у раду државне 
Самоуправе. Ми смо једно од нај-
активнијих заједница у Мађарској, 
иза нас стоје велики пројекти и ус-
песи, а ове године је наша школа 
ушла у велики систем и Деска  тре-
ба да има свог представника у 
Скупштини. Надам се добром дија-
логу и комуникацији, свима нама је 
важна школа, забавиште, културна 
делатност, вера, то није спорно. То-
ком политичке кампање показала 
су се различита размишљања, лоби-
рања и конструктивни сукоби, мо-
жда је речено нешто шти није тре-
бало да се каже, али сада треба сви 
мало да попустимо, да се уједини-
мо и идемо према истим циљевима 
у корист српске заједнице у Мађар-
ској“, рекао је Брцан. 

Кристифор Брцан
ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕМО УСКЛАДИТИ МИШЉЕЊА

Ми смо млађи нараштај, неке ствари видимо другачије, али је 
сигурно да су амбиције заједничке, као и правци и принципи који-
ма желимо да стигнемо до циља. Без обзира на догађања која су 
претходила изборима, верујем да ћемо ускладити мишљења и бити 
у могућности да заједно радимо. 
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И зложба „Европски феномени 
у колекцији Галерије Матице 
српске" приређена је у Галери-

ји Матице српске током лета 2018. 
године, у оквиру програма обележа-
вања Године европског културног 
наслеђа на националном нивоу. Изло-
жбом су представљена уметничка 
дела домаћих и страних аутора, из 
различитих епоха, изведена у разли-
читим техникама, обједињена у на-
мери да се промисли о феноменима 
и вредностима на којима се темељи 
европска цивилизација. На овај начин 
издвојиле су се четири теме и целине 
приказане на изложби: Наслеђе, Сло-
бода, Прогрес и Разноликост.  

Наслеђе испричано кроз митове и 
религије као основе европске култу-
ре је поље у коме се кроз богатство 
локалних диверзитета, обичаја и тра-
диције истичу човекове мане и врли-
не преточене у свима добро познате 
приче и слике. Као друга тема указа-
ла се слобода као идеал нација и 
појединца, али истовремено уметни-
ка, научника и филозофа, као нешто 
што се осваја, брани и промовише. 
Затим, Прогрес објашњен као стална 
тежња европских народа ка напрет-
ку како би се одржала конкурент-
ност и просперитет; тежња која је 
заснована на образовању, науци, ин-

вентивности и креативности са ци-
љем да се обезбеди напредак чита-
вог континента. И коначно, Разноли-
кост као темељна особеност Европе 
која обједињује различите нације, 
језике, религије и опредељења са 
циљем стварања толерантнијег и ра-
зумнијег друштва.

Како би и публика у региону и у 
другим европским земљама имала 
прилику да кроз комуникацију са 
уметничким идејама сагледа једно 
могуће промишљање европских 
вредности и феномена, осамнаест 
најрепрезентативнијих уметничких 
дела са изложбе „Европски феноме-
ни у колекцији Галерије Матице срп-

ске" одштампано је на платну и па-
пиру. На овај начин створена је сво-
јеврсна „путујућа изложба” и отво-
рена је могућност да се посредством 
дигиталних принтова с одабраним 
уметничким делима упозна већи број 
људи.

Са драгоценим уметничким дели-
ма из колекције Галерије Матице 
српске – захваљујући ауторима по-
ставке мр Данилу Вуксановићу, ви-
шем конзерватору, Мирослави Жар-
ков, кустосу, Луки Кулићу, вишем 
конзерватору и Станислави Јовано-
вић, кустосу – могли су се упознати 
и поштоваоци правих уметничких  

вредности у Печују. Све њих, као и 
Драгану Милошевић, покрајинског 
секретара за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједни-
цама и др Тијану Палковљевић Бу-
гарски, управницу Галерије Матице 
српске, у својству председника Пе-
чујско-барањског српског удружења 
поздравио је потписник овог изве-
штаја. Он је уједно честитао Галерији 
Матице српске и њеним запослени-
ма на угледном признању, које доде-
љује Форум словенских култура. 
„Жива награда", једно од прести-
жних признања за најбоље словенске 
музеје, припала је и Галерији Матице 
српске, која је понела посебно при-
знање за лидерство. Наиме Галерија 
Матице српске је 2014. била први до-
битник главне „Жива награде” за 
најбољи словенски музеј. 

Потом је реч преузела др Тијана 
Палковљевић Бугарски, која се нај-
пре осврнула на све плоднију сарад-
њу њене установе са Епархијом бу-
димском и разним другим српским 
организацијама у Мађарској, па тако 
и са Печујско-барањским српским 
удружењем, а потим нагласила:

„Печуј доживљавамо, уз Сентан-
дреју, као други град у Мађарској у 
који радо долазимо и приређујемо 
често најразличитије програме. Ода-
брали смо изложбу „Европски фено-
мени у колекцији Галерије Матице 
српске", из више разлога. Пре свега,  
оно што повезује Нови Сад и Печуј 
јесте да су то Европске престонице 
културе. Печуј је то био 2010. године, 
а Нови Сад ће бити 2021. Читава иде-
ја ове изложбе кренула је од чувеног 
портрета Светозара Милетића, вашег 
и нашег Петра Добровића, који је сли-
кајући овог великана, у ћошку слике 
насликао ремек-дело европске умет-
ности, чувену слику „Слобода на ба-
рикадама.“ И управо та слика нам је 
показала да европске вредности нису 
европски сликари, него су европске 
вредности наша уверења и убеђења, 

као што је слика православни и като-
лички  свештеник из села Беодре, који 
се држе за руке и показују знак при-
јатељства и добрих односа."

Поставка ће за посетиоце бити 
отворена до краја прве недеље но-
вембра, а потом креће за Темишвар, 
да би се затим вратила у Мађарску, 
јер је у Печују постигнут договор да 
ће Галерија Матице српске свих 
осамнаест радова поклонити Култур-
ном и документационом центру 
Срба у Мађарској. Реализацију изло-
жбе и штампање каталога на срп-
ском и мађарском језику омогућили 
су и суфинансирали Покрајински 
секретаријат за културу, јавно инфор-
мисање и односе с верским заједни-
цама и Фонд „Бетлен  Габор”.

Предраг Мандић

Уметничка изложба у Печују  КУЛТУРА

У печујском Дому цивилних заједница отворена је изложба која обухвата осамнаест одабраних репродукција 
дела Јована Бикицког, Арсенија Павловића, Анастаса Јовановића, Стевана Максимовића, Паје Јовановића, 

Новака Радонића, Петра Добровића и других врхунских уметника, а у Мађарској су представљене  
у  организацији Галерије Матице српске и Печујско-барањског српског удружења

Европски феномени у колекцији Галерије Матице српске

БОРБА ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
Изложбу је отворила Драгана Милошевић, покрајински секретар за 

културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војво-
дине, која је присутне подсетила да је војвођански пројекат рехабилита-
ције тврђаве у Бачу, прошле године освојио награду „Европа ностра”, 
Европске уније за културно наслеђе. 

„То је оно чиме се посебно поносимо и ово јесте печат, наставак чита-
ве те борбе за наше културно наслеђе, да га сачувамо, да га оставимо у 
наслеђу нашим потомцима и да сачувамо, уствари, наш идентитет“, на-
гласила је Драгана Милошевић и додала да по питању разноликости 
Војводина има чиме да се дичи и поноси, поготово бројем националних 
заједница, које живе на њеној територији, суживотом и културом", истакла 
је гошћа из Новог Сада.

Тијана Палковљевић Бугарски и Драгана Милошевић
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„Када не би постојао човек са ве-
ром, успомена на прошлост изгубила 
би се у протицању времена. Неколи-
ко избледелих камена, зарђао гво-
здени крст, стара слика, један путир, 
лахан и јеванђеље – то је све што је 
остало од српства у Сигетвару,  срп-
ској заједници која је некада цвета-
ла. Јеванђеље, које се и дан данас 
чува у колекцији Друштва пријатеља 
сигетварске тврђаве, наводи човека 
на побожност. Колико ли је само 
очију било уперено у крст када је у 
маленој цркви свештеник подигао 
увис... Старци са борама на лицу и 
савијеним леђима, млади момци са 
усправним струком, старице са ма-
рамама, младе даме блиставих очи-
ју – сви су они силуете једног проху-
јалог времена. Међутим, без ствар-
ности, нема силуете. А стварност су 

чиниле оне породице, које су своје 
домове доживљавале са поштова-
њем, које су овде живеле и са поно-
сом признавале Сигетвар  као своју 
домовину“, пише у предговору 16. 
броја „Барањских свезака“ Золтан 
Варга, председник Друштва пријате-
ља сигетварске тврђаве, који је ујед-
но и заменик градоначелника Сиге-
твара. У том граду су почетком про-
шлог века заувек нестали Срби, а 
месни српски православни храм 
демолиран је 1956. године.

Српска прошлост, која је ишчезла... 
Или можда ипак није? Без прошло-
сти нема ни садашњости, ни будућ-
ности. И  управо својеврсни дуг пре-
ма прецима и срушеној светињи 
посвећеној Св. Трима јерарсима, 
навео је руководство Печујско-ба-
рањског српског удружења да ово-

годишњу прославу Дана 
српске културе у Жупани-
ји Барања одржи у Сиге-
твару. 

И чудесан сплет окол-
ности упознавања једног 
младића, теолога Адама 
Папа, који је дао подстрек 
Печујцима, руководиоци-
ма поменуте цивилне ор-
ганизације и члановима 
Самоуправе Срба у Печу-
ју, да поново отворе за-
творене, заспале страни-
це историје и крену у ис-
траживање прошлости, 
историје, културе и духов-
ности српског народа у 
најјуначкијем граду у 
Мађарској.

    Недвосмислено је да 
се хоризонт садашњице 
не образује без прошло-
сти. А прохујало време, 
када су Срби чинили са-
ставни део становништва 
Сигетвара и допринели 
његовом друштвено-по-
литичком, економском, 
културном, образовном и 
црквено-духовном уздиг-

нућу, 5. октобра је поново оживело, 
на један дан, на радост многих, који 
су дошли у најхеројскији град да 
одају пошту некадашњим Србима и 
српском православном храму.

Управо на месту где је некада по-
стојала српска православна црква 
посвећена Св. Трима јерарсима, одр-
жана је пригодна спомен-свечаност, 
коју је након поздравних речи дома-
ћина Ференца Шаламона, потпред-
седника Друштва пријатеља сиге-
тварске тврђаве и потписника ових 
редова, у својству председника Пе-
чујско-барањског српског удружења,  
рецитацијом на српском језику отво-
рила Ирина Ерић, ученица 8. разреда.

Потом је запевао Српски право-
славни црквени хор „Св. цар Кон-
стантин и царица Јелена“ из Сомбо-
ра, а одмах након богоугодног поја-
ња хориста из Србије, уследио је 
свечани чин откривања спомен-пло-
че. Она је постављена на једном ове-
ћем камену, српском надгробном 
споменику из сигетварске тврђаве. 
Спомен-плочу су открили Золтан 
Варга и Петар Крунић, потпредсед-
ник Самоуправе Срба у Мађарској.

Спомен-свечаност је, затим, наста-
вљена новим свечаним чином. Наи-
ме, уследило је освећење спомен-
-обележја које су извршили јереј 
Милан Ерић, парох печујски, адми-
нистратор сигетварске парохије, је-
ромонах Митрофан из манастира 
Грабовац и протођакон Андраш 
Штријк. 

Емотивне тренутке присећања на 
некадашњу светињу, која је вековима 
представљала духовни центар Срба 
у овом граду, Петар Крунић је иско-
ристио за одржавање кратког, веома 
надахнутог говора у којем је истакао 
следеће: 

„Права љубав према сопственом 
народу значи имати простора у њој 
и за сваки други народ“, речи су Ње-
гове Светости блаженопочившег 
патријарха српског Господина Павла. 
Српски народ је нашао духовни про-
стор и у Сигетвару, где је вековима 

живео, стварао и допринео уздигну-
ћу града у којем се данас налазимо 
и присећамо некадашњих Срба и 
српске православне цркве, посвеће-
не Св. Трима јерарсима. Чинимо то 
на месту где је светиња саграђена 
1752. године и где је, нажалост, сру-
шена 1956. године. Време је прохуја-
ло, но, ипак данас се враћамо у про-
шлост. У времена када су Срби овде 
живели, стварали, били саставни део 
друштвено-политичког, економског, 
културног, образовног и верског жи-
вота града. Наши овдашњи преци 
такође су добили, имали  простора: 
за суживот са већинским мађарским 
народом и осталим народностима. 
У граду који је од стране Мађарског 
парламента 2011. године проглашен 
као „најјуначкији град“.  Тај „најхе-
ројскији град“, сада, одаје пошту 
својим некадашњим суграђанима. 
Грађани Сигетвара, Печујско-барањ-
ско српско удружење, људи добре 
воље. Мађари и Срби заједно. А није 
немогуће да се међу нама налазе и 
припадници других народности. Хва-
ла свима који су одлучили да откри-
вањем спомен-плоче одају пошту 
Србима и српској православној цр-
кви у Сигетвару. Од данас, на месту 
где је одјекивала молитвена реч и 
где су се Срби окупљали  како би 
помињали и славили  име Божје, спо-
мен-обележје сведочи о некада-
шњем постојању једног народа, ње-

Дан српске културе у Жупанији Барања

У Сигетвару одата пошта некадашњој српској заједници
 СЕЋАЊА

У месту у коме је некада живео велики број Срба и постојала српска православна црква, посвећена  
Св. Трима јерарсима, одржана је пригодна меморијална свечаност и откривена спомен-плоча,  

као сведочанство о српским траговима у Сигетвару

Спомен плочу су открили Петар Крунић и Золтан Варга 
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говом историјату и духовности. По-
себно смо ганути чињеницом да је 
спомен-плоча постављена на комаду 
некадашњег надгробног споменика, 
који се налазио на гробљу надомак 
цркве а након њеног демолирања, 
надгробни споменик је, у друштву 
осталих, своје место нашао  на дво-
ришту сигетварске тврђаве. Оне тв-
рђаве, коју је давне 1566. године од 
Турака бранио Никола Шубић Зрин-
ски. А његов истоимени праунук, 
познати књижевник Никола Зрински, 
у свом делу „Опсада сигетска“ напи-
сао је: „Окончао сам своје чувено 
дело, које не може ни завидно време, 
нити пламен да уништи.“ Данашњим 
постављањем спомен-обележја, у 
години када славимо 800. годишњи-
цу аутокефалности Српске право-
славне цркве, приводимо крају „Ме-
сец српске културе у Мађарској“ и 
празнујемо „Дан српске културе у 
Жупанији Барања“, што све сведочи 
управо о прохујалом времену, вечи-
том постојању, неуништивом делу 
које повезује мађарски и српски на-
род“, истакао је Крунић.

 Свима који су дошли да одају по-
част некадашњим сигетварским Ср-
бима и месној српској православној 
цркви, поздравним речима обратио 
се и Золтан Варга, подградоначелник 
Сигетвара и председник Друштва 
пријатеља сигетварске тврђаве, који 
је, између осталог, рекао:

„Није свеједно шта остаје иза нас, 
хоће ли наши потомци сачувати ус-
помену на нас и на који начин. Зато 
је важан данашњи дан, јер подиже-
мо спомен једној заједници, која је 
вековима била саставни део Сиге-
твара, заједно је живела са тада-

шњим становништвом, бавила се 
земљорадњом, трговином, испоља-
вала духовну или ако је требало вој-
не активности. Последњи члан зајед-
нице, која је пре двесто година чини-
ла четвртину или петину укупног 
становништва Сигетвара,  био је 
адвокат Василије Ничовић. У 18. веку 
Срби су имали своје судије, ту су по-
дигли своју цркву, уз коју су сагради-
ли и српску вероисповедну школу. 
Нажалост, у 19. веку, убрзано је почео 
да опада број Срба:  док је 1828. го-
дине пописано 92 особе православне 
вероисповести, 1880. тај број износи 
13 а концем столећа само њих двоје 
је остало. За време српске окупаци-
је, која је трајала од 1918. до 1921, за-
бележено је последње венчање: вој-
ни бележник Милан Буновић и Мар-
гита Вида повезали су своје животе, 
но, када је српска војска напустила 
ове крајеве и они су отишли, а њихо-
ви потомци и дан данас живе у Ср-
бији. Последње литургијско сабрање 
у цркви записано је 1938. године, а 
већ 1956. светињу су срушили. Био је 
то срамотни чин уз који се надове-
зало и уништење порте где су били 
сахрањени православни свештени-
ци. Како њихови гробови, тако и мно-
гобројне иконе нестали су а оно што 
је остало, изгубљено је током једне 
пљачке. Данас, Друштво пријатеља 
сигетварске тврђаве помно чува ла-
хан и јеванђеље, односно, она изда-
ња, која сведоче о несталом српском 
свету. Са друге стране, њихов спомен 
од данас чува спомен-плоча у чијој 
изради су многи учествовали, којима 
се и овим путем захваљујем.“

Подизање обележја финансирали 
су Самоуправа Срба у Печују и Пе-

чујско-барањско српско удружење, 
док је трошкове постављања сноси-
ла Локална самоуправа града Сиге-
твара.

У склопу свечаности, прочитано је 
и писмо Њ. П. епископа будимског Г. 
Лукијана, који због учешћа на цен-
тралној прослави 800. годишњице 
аутокефалности Српске православ-
не цркве  у манастиру Жичи лично 
није могао да присуствује сигетвар-
ској приредби. Преосвећени владика 
је у свом писму поручио: 

„Мађарска је више од хиљаду го-
дина хришћанска земља. У њој има 
много светих места, а много их је 
више било у прошлости. Једно такво 
место је било и овде у Сигетвару, где 
су православни Срби узносили мо-
литве Богу, Богородици и тројици 
светих учитеља свих хришћана: Ва-
силију Великом, Јовану Златоустом 
и Григорију из Нисе. Срби из Сиге-
твара, некада, а и данас, те свуда по 
свету кажу за ове свете учитеље 
Цркве: једног зовеш а сва тројица ти 
помогну.[…] На ту стару и већ забо-
рављену светињу ће од сада да под-
сећа житеље овог места, а посебно 
верни народ ова спомен-плоча. И 
као што су први хришћани хтели да 
их макар сенка од апостола осени, 
ради благослова и среће, тако ће 
овдашње  мештане благосиљати са 
ове плоче сенка некадашњег овда-
шњег српског православног храма.“

Крај свечаности на месту некада-
шњег српског православног храма 
протекао је у знаку предивног поја-
ња сомборског Српског православ-
ног црквеног хора „Св. цар Констан-
тин и царица Јелена“ и полагањем 
венаца.

Празновање „Дана српске културе 
у Жупанији Барања“ настављено је 
у „Вигадоу“, културном центру града 
Сигетвара, где је најпре уприличена 
промоција 16. броја „Барањских све-
зака“, заједничког издања Самоупра-
ве Срба у Печују и Печујско-барањ-
ског српског удружења. Студију под 
насловом „Из прошлости сигетвар-
ских Срба“ написао је Адам Пап, 
теолог, који је сасвим случајно почео 
да се бави истраживањем српске 
прошлости у граду и дошао у додир 
са светосавским српским правосла-
вљем. О његовом делу говорили су 
Золтан Варга и потписник ових ре-
дова, у својству главног и одговорног 
уредника едиције о животу Срба у 
мађарском делу Барање.

Наравно, и сам аутор је укратко 
беседио о свом сакупљачком раду и 
настанку издања које, како рече Зол-
тан Варга, представља драгоцено 

сведочанство о српској заједници у 
граду. Наиме, све до сада није посто-
јала студија о историјату Срба и 
српској православној цркви у Сиге-
твару.

- Није било лако написати студију, 
јер нам је остало заиста мало извора.  
По питању одређених, истих догађа-
ја, суочили смо се са чињеницом  да 
се о њима пише различито, штавише, 
и међусобно су противречни. Упркос 
свему, осећали смо потребу да дамо 
једну свеобухватну слику о сигетвар-
ским Србима и да сачувамо успоме-
ну како на њих, тако и на срушену 
српску православну цркву – рекао је 
приликом промоције  издања аутор 
Адам Пап.

Прослава  „Дана српске културе 
у Жупанији Барањи“ приведена је 
крају наступом и заједничким кон-
цертом Мешовитог хора „Тиноди“ из 
Сигетвара и  Српског православног 
црквеног хора „Св. цар Константин 
и царица Јелена“ из Сомбора, којим 
је руководио диригент Милан Ради-
шић. У публуцу су се налазили и 
Александар Лончаревић, други се-
кретар Амбасаде Србије у Будимпе-
шти, Милан Ђурић, в.д. директора 
Културног и документационог цен-
тра Срба у Мађарској (који се током 
програма такође обратио аудитори-
јуму говорећи о „Месецу српске кул-
туре” у Мађарској и важности про-
мовисања заједничких културних 
вредности) и бројне друге званице. 
Сомборци су овом приликом пода-
рили домаћинима и њиховим гости-
ма заиста широк репертоар, саста-
вљен од бисера православне духов-
не и српске световне музике.

На крају посебно треба истаћи да 
су незаборавну  прославу „Дана срп-
ске културе у Жупанији Барања“ 
суфинансирали Управа за сарадњу 
с дијаспором и Србима у региону 
Министарства спољних послова Ре-
публике Србије, Фонд "Габор Бетлен" 
и Локална самоуправа града Сиге-
твара.

Предраг Мандић

Детаљ са промоције „Барањских свезака”
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Прва српска победа означила  
крај турске владавине 

В елика победа код Kуманова 
1912. године била је прва српска 
победа у Првом балканском 

рату и најавила је скори крај турске 
владавине на Балкану, нагласио је 
историчар Срђан Граовац на трибини 
„Kумановска битка 1912. године – кру-
на српске војне стратегије“, одржаној 
у Kултурном центру Новог Сада.

Ова битка је била прва велика вој-
ничка победа српске војске у завр-
шном чину ослобођења Старе Србије, 
Македоније и целога Балкана од 
вишевековне османске власти. Ова 

битка представљала је круну више-
деценијског рада на формирању срп-
ске војске, а то формирање започео 
је још вожд Kарађорђе.

– Kада се после скоро једног века 
сећамо хероја Kумановске битке и 
Првог балканског рата, који су против 
Турске заједничким снагама водиле 
Србија, Бугарска, Грчка и Црна Гора, 
не смемо изгубити из вида историј-
ски и цивилизацијски значај победе 
код Kуманова и свих осталих победа 

балканских савезника - рекао је Гра-
овац у уводу свог предавања.

Зашто су српски војници били тако 
ефикасни на бојном пољу, те је њих 
неколико десетина хиљада десет го-
дина успевало да одолева моћном 
Отоманском царству? – Успевали су, 
рекао је у наставку Граовац, – зато 
што су имали официре који су добро 
разумели карактер свог народа и зна-
ли су за шта се боре.

Са сломом Првог српског устанка 

и та војска је доживела слом. Уследио 
је и Други српски устанак, стварање 
српске кнежевине у оквиру турског 
царства и тада се наставља процес 
формирања српских оружаних снага. 
У време владавине кнеза Милоша, 
Србији није било дозвољено да има 
значајнију војску. Kнез се довијао на 
све начине да формира војску, али да 
не дође у сукоб са османском влашћу 
због те своје намере.

Успео је да формира мешовиту 
полицијско-војну војску од свега не-
колико хиљада војника. Kључни Ми-
лошев потез било је слање српских 
младића у војну школу у Русију. Kа-
сније су српски војници, у зависности 
од политичких прилика, усмеравани 
све више ка западу. Озбиљнији рад на 
припреми ратног плана за офанзиван 
рат против Турске отпочео је у срп-
ском Главном генералштабу 1897. го-
дине. Те године је Генералштаб, после 
свестраније студије и анализе услова 
у којима се Србија могла наћи у 
офанзивном рату против Турске, до-
шао до закључка да такав рат, у циљу 
остварења својих на-
ционалних тежњи и 
аспирација, она може 
водити само у савезу 
с другим балканским 
државама – Бугар-
ском, Црном Гором и 
Грчком.

Kумановска битка 
вођена између српске 
армије, предвођена 
генералом Радоми-
ром Путником и тур-
ске војске (под коман-
дом Зеки Паше,) одви-
јала се 23. и 24. октобра 
у близини Kуманова. 
Две војске су се ди-
ректно сукобиле. Срп-
ски војници и офици-
ри показали су огром-
ну храброст. Турска 
Вардарска армија 
била је разбијена и по-
вукла се ка Скопљу, 
Штипу и Велесу.

Турска Вардарска 
армија се борила по 
плану, али упркос 
томе, доживела је те 

жак пораз. Иако је Зеки паша опера-
тивно изненадио српску команду 
својим изненадним нападом, одлука 
да се нападне снажнији непријатељ 
била је озбиљна грешка која је одлу-
чила исход битке. На другој страни, 
српска команда је почела битку без 
планова и припрема. Пропуштена је 
прилика да се крене за пораженим 
непријатељем и тако ефективно 
окончају операције у Вардарској Ма-
кедонији, иако су постојале свеже 
трупе које су то могле да спроведу. 
Српска команда је још после битке 
била у уверењу да се борила са сла-
бијим турским јединицама и да се 
главне непријатељске снаге налазе на 
Овче пољу. 

Велика победа код Kуманова била 
је прва српска победа у Првом бал-
канском рату и означила је неминов-
ни крај турске владавине на Балкану. 
На месту Зебрњак где је одржана 
битка направљена је велика кула - 
споменик, а почетком Другог свет-
ског рата Бугари су је делимучно 
срушили. 

БИТКА ОДЛУЧИЛА ИСХОД РАТА
Битка код Куманова била је одлучујући фактор у исходу рата у Маке-

донији. Турски план да воде офанзивни рат је пропао, а Вардарска арми-
ја је натерана да напусти значајну територију. Уз то је изгубила велики број 
артиљеријских оруђа која није могла да надокнади јер су путеви снабде-
вања из Анатолије били пресечени. Вардарска армија није успела да ор-
ганизује одбрану на реци Вардар, напустила је Скопље и повукла се према 
Прилепу. Прва српска армија је полако напредовала ка Скопљу и ушла у 
град 26. октобра. Два дана касније ојачала ју је и Моравска дивизија дру-
гог позива, док је остатак Треће армије кренуо ка Метохији и преко север-
не Албаније ка обали Јадранског мора. Друга армија је послата да помог-
не Бугарима у опсади Једрена, док се Прва армија припремала за офан-
зиву ка Прилепу и Битољу. 

ЛУКАВСТВО КОЈЕ СЕ ПАМТИ
Подвиг који је као пример лукавства обичног војника, остао забележен 

у уџбеницима на француским и руским војним академијама, помиње се 
подухват српског трубача Ахмета Адемовића за који је добио орден Ка-
рађорђеву звезду са мачевима. Ахмед се ушуњао у позадину турске војске 
и одсвирао, по слуху, њихове трубне знаке за повлачење. Збуњена турска 
војска која је у том тренутку била у силовитом налету, почела је да се 
повлачи. Онда је опет, неопажен, прешао назад, међу српске трупе и од-
свирао сигнал за јуриш. Његов подвиг је био један од кључних фактора 
за српску победу у овој бици. 

Kумановска битка, која се одиграла 23. и 24. октобра 1912. године, била је прва 
велика војничка победа српске војске у завршном чину ослобођења Старе 

Србије, Македоније и целога Балкана од вишевековне османске власти. Ова 
битка представљала је круну вишедеценијског рада на формирању  

српске војске, а то формирање започео је још вожд Kарађорђе

Kако је српска војска „васкрсла” код Kуманова
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Н едавно отворени гранични 
прелаз између Србије и Ма-
ђарске, Рабе–Kибекхаза у 

општини Нови Kнежевац, могу да 
користе грађани Србије, Мађарске и 
Европске уније, свакодневно од 7 до 
19 часова и намењен је искључиво 
путничком саобраћају. Ово је девети 
друмски гранични прелаз између две 
земље и изграђен је у оквиру пројек-
та прекограничне сарадње две земље, 

вредног 5,5 милиона 
евра, за који је Европ-
ска унија издвојила 4,6 
милиона евра. Осим 
граничног прелаза, у 
оквиру пројекта је из-
грађено и 3,5 киломе-
тра саобраћајнице. У 
општини Нови Kнеже-
вац, између Србије и 
Мађарске постоји још 
осам граничних пре-
лаза. Нису сви отворе-
ни током читавог 

дана, па се путницима саветује да 
обрате пажњу на њихово радно вре-
ме.

- Ђала-Тисасигет - гранични прелаз 
који се такође налази код Новог Kне-
жевца. Радно време: од 1. маја до 1. 
септембра између 7 до 19 часова, док 
је у периоду 1. септембра до 1. маја 
отворен од 6 до 18 часова.

- Хоргош-Реске, у близини Kањиже. 
Треба знати да постоје два гранична 

прелаза Хоргош. То 
су прелаз Хоргош 
Србија Мађарска АП 
А1, који ради 24 часа 
и гранични прелаз 
Хоргош 2, који ради 
од 7-19 часова.

- Kелебија-Томпа - 
гранични прелаз који 
се налази код Субо-
тице и ради 24 часа.

- Бачки Брег-Хер-
цегсантово - гранич-
ни прелаз припада 
општини Сомбор и ради 24 часа.

- Растина-Бачсентђерђ се такође 
налази се у близини Сомбора, а радно 
време му је 7-19 часова.

- Бачки Виногради - Ашотхалом - 
гранични прелаз је код Суботице и 
радно време му је од 1. маја до 1. сеп-
тембра од 7 до 19 часова, док је у пе-
риоду од 1. септембра до 1. маја отво-
рен од 6 до 18 часова.

- Бајмок - Бачалмаш - гранични пре-

лаз у близини Суботице и радно вре-
ме му је од 1. маја до 1. септембра од 
7 до 19 часова, а од 1. септембра до 1. 
маја од 6 до 18 часова.

Путници који путују возом, на рас-
полагању имају граничне прелазе 
Суботица – Kелебија и Хоргош – Ре-
ске, док путници који путују речним 
саобраћајем могу користити гранич-
не прелазе Бездан – Мохач и Kањижа 
– Сегедин. 

Девет прелаза на мађарско-српској граници
Локације и режим рада граничних преалаза

Грађанима Мађарске и Србије који прелазе државну границу, на располагању је неколико  
граничних прелаза, од којих су неки недавно предати на употребу. Ево о којим је  

прелазима реч и какав нас режим саобраћаја на њима очекује

САОБРАЋАЈ

Н ационална служба за наплату 
путарине Мађарске и крагује-
вачка Градска агенција за сао-

браћај потписали су Меморандум о 
разумевању, који ће омогућити пре-
говоре о развоју и примени интели-
гентних (смарт) система саобраћаја у 
Kрагујевцу. Меморандум су у прису-
ству представника града Kрагујевца, 
руководиоца Kомитета за Западни 
Балкан Привредне коморе Мађарске, 
директора Регионалне привредне 
коморе Kрагујевац и градских преду-
зећа, потписали Тамаш Бартал, извр-
шни директор Националне службе за 
наплату путарине Мађарске и Душан 
Обрадовић, директор Градске аген-
ције за саобраћај.

- Kрагујевац смо изабрали да буде 
стратешка тачка у нашем пословању 

јер је велики град и географски се 
налази у центру Србије - рекао је Та-
маш Бартал. - У Мађарској користимо 
најсавременију електронску техноло-
гију која олакшава саобраћај и про-
ток кроз земље са којима смо у парт-
нерству и сматрамо да Србија и 
Kрагујевац такађе могу да је приме-
не. 

Он је изразио задовољство што је 
после састанка са градоначелником 
Kрагујевца и директором ГАС-а због 
сличности које компаније имају у по-
јединим областима, пронашао парт-
нере отворене за разговор и сарадњу, 
јер сматра да су привредне везе изу-
зетно значајне и обезбеђују сарадњу 
на свим пољима.

Србија је пети највећи партнер ма-
ђарске Националне службе за напла-

ту путарине која је стопроцентно у 
власништву државе и годишње Ма-
ђарској остварује приход од 1,2 ми-
лијарде евра.

- Градска агенција за саобраћај је 
поносна што је изабрана да буде 
партнер компанији која је носилац 
промена и остварени профит од на-
плате путарине улаже у развој нових 
технологија и „паметних градова” - 
рекао је Душан Обрадовић, директор 
Градске агенције за саобраћај. - Уво-
ђењем тикетинга и мониторинга, бро-
јача путника и камера сустигли смо 
њихове градове, што нас је препору-
чило за сарадњу и увођење нових 
паметних решења. Она се односи, 

појаснио је Обрадовић на сензоре о 
оптерећености и застоју у градском 
саобраћају како би наша возила јав-
ног превоза преусмерили на друге 
правце, затим развој ЕKГ картице, 
ангажовање специјалног возила за 
проверу наплате паркинга и увођење 
апликације која ће омогућити инфор-
мације о слободним паркинг мести-
ма у граду. Ми желимо да постигне-
мо сарадњу која ће бити представље-
на читавом Балкану, а да Kрагујевац 
мађарским партнерима буде модел 
за презентовање својих нових техно-
логија и искрен партнер за пласира-
ње производа -  закључио је Обрадо-
вић. 

Мађарска служба за путарину послује и у Србији
„Kрагујевац смо изабрали да буде стратешка тачка у нашем пословању, јер је велики град и географски се 

налази у центру Србије. У Мађарској користимо најсавременију електронску технологију која олакшава 
саобраћај и проток кроз земље са којима смо у партнерству и сматрамо да Србија такађе може да је 

примени”, рекао је Тамаш Бартал приликом потписивања меморандума.

У Крагујевцу потписан Меморандум о разумевању 

МАТРИЦЕ ЗА МАЂАРСКЕ ПУТЕВЕ
НА 15 МЕСТА У СРБИЈИ

Мађарска Национална служба за наплату путарине омогућила 
је куповину вињета за мађарске путеве на 15 продајних места у 
Србији, међу којима је и Kрагујевац. Kако је пренела Телевизија 
Kрагујевац, продајно место за куповину вињета неопходних за 
путовање кроз Мађарску у Kрагујевцу је МОЛ-ова сервисна ста-
ница у Улици Владимира Роловића. Систем е-вињете обухвата 
мотоцикле, путничка возила и приколице, теретна возила са дозво-
љеном укупном масом до 3,5 тоне, аутобусе и моторна возила која 
по посебним прописима немају обавезу плаћања путарине.

Тамаш Бартал и Душан Обрадовић
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СУСРЕТИ

Ц иљ екскурзије био је обилазак 
српских знаменитости и свети-
ња у Будимпешти и Сентандре-

ји. Овом приликом, Батањцима се 
придружила и група заинтересова-
них Срба из Сегедина. Преподневне 
часове провели су у Будимпешти. 
Прво су посетили Српску православ-
ну цркву Светог Ђорђа, један од нај-
лепших барокних споменика културе 
у Будимпешти, у којој су се некада 
давно молили Вук Караџић, Лаза Ко-
стић, Никола Тесла, као и чланови 
породица Обреновић и Карађорђе-
вић. Затим су обишли Текелијанум, 
задужбину арадског велепоседника 
Саве Текелије, чије портрете су на 
изложби у Батањи ове године имали 
прилике да погледају.

На само неколико корака, у Ваци 
улици, путници су погледали Ангели-
јанум, а затим их је пут водио до Бу-
дима. У Будимској тврђави су обишли 

спомен плочу Пери Сегединцу, срп-
ском граничарском капетану у Аусто-
угарској и вођи устанка бекешких 
кметова. Поподне су провели у Сен-
трандреји. Највеће интересовање је 
владало за нови, модеран Музеј Срп-
ске православне епархије, у коме је 
смештено црквено благо Срба. На 
главном тргу, у Сентанредји, у обно-
вљеној Препарандији (првој српској 
школи), Батањци су имали прилику да 
виде бројне експонате, који предста-
вљају само део црквеног блага које 
Епархија чува. Било је право уживање 
наћи се међу толиким експонатима, 
који носе са собом посебне приче.

Батањци и Сегединци су, затим, 
обишли и погледали крст кнеза Лаза-
ра, Трг Тихомира Вујчића, Преобра-
женску, Саборну, Благовештенску и 
Пожаревачку цркву. У повратку су 
погледали кућу у којој је рођен Јаков 
Јаша Игњатовић, познати српски про-

зни писац и положили венац на спо-
меник бисту Вуку Караџићу. Новчана 
средства за ову екскурзију обезбеди-

ла је Фондација „Бетлен Габор“, која 
у току године расписује бројне кон-
курсе. 

Самоуправа Срба у Батањи се тру-
ди да сваке године путем конкурса 
добије новчана средства за реализа-
цију бројних програма. О томе све-
дочи и следећи успешан конкурс 
путем кога је органозована посета 
Српском народном позоришту у Но-
вом Саду. Батањци су 18. октобра 
погледали  комедију Бранислава Ну-
шића „Ујеж“. 

Станислава Ђенеш Екбауер

Посете Будимпешти и Сентандреји
Јесење активности Батањаца

Одржана још једна „Бруцошијада“НЕВЕН

„Бруцошијада“ се одавно се негује у Српској гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти, а у њој су до сада 
учествовале бројне генерације ученика. Овогодишња весела манифестација трајала од 9. до 11. октобра

Необични дочек за млађе другове

Самоуправа Срба у Батањи је ове јесени организовала бројне програме за своје 
суграђане. После велике прославе храмовне славе и „Дана српске културе“,  

на којима се окупио велики број мештана, приређен је излет  
у Будимпешту и Сентандреју

П рви дан је био почетак прежи-
вљавања. Тема „Бруцошијаде“ 
је била „Survivor” („Опстанак”). 

Деветаци су морали да „преживе” и 
прођу изазове који су им задали де-
сетаци, а да уз то уживају и забавља-
ју се.

Првог дана ученици су били распо-
ређени „по племенима“. Сваки уче-
ник је морао доћи обучен у црно и 
имао је свог вођу, ученика 10. разреда, 
који га је водио кроз разне игре. На 
првом школском одмору бруцоши су 
били маскирани у духу задате теме, 
а касније су имали и задатке. Било је 
доста песме, игре и забаве. Један од 
занимљивијих изазова је био „плес 
импровизације”, на ком су бруцоши 
„по племенима“ излазили на бину и 

имали веома мало времена да сми-
сле свој плес. 

Публика је гледала, тапшала  и пе-
вала уз музику за плес. Током првог 
дана бруцоши су као изазов имали и 
прелажење полигона са препрекама. 
Ту је било много падања и неуспеха, 
али све се завршило онако како тре-
ба. На крају дана најбољи су добили 
награде, а они мање добри казне у 
виду изазова.

Следећег дана су бруцоши били 
обучени у кесе за смећа, рашчупани 
и ишарани бојом. Прваци су поново 
имали разне изазове по групама. Нај-
тежи задатак је био постављање ша-
тора. Морали су да направе шатор за 
одређено време и да на крају сви уђу 
у њега. То нимало није било лако, али 

је било веома занимљиво. Читавог 
дана се певало и играло.

Трећи, последњи дан „Бруцошија-
де“, био и најиспуњенији садржајима. 
Чим су завршили са школом, бруцо-
ши су отишли на Маргитино острво. 
Тамо су се срели са својим вођама. 

Свако племе је добило мапу, коју 
је требало да следи, како би се дошло 
до циља. 

На тој мапи биле су означене тачке 
(стајалишта), а на свакој од њих био 
је неки изазов, који су бруцоши мо-
рали да реше. Уколико би га решили, 
успешно би пролазили без икакве 
казне; у супротном, били су „поча-
шћени” разним смицалицама.

Када је завршен тај део дана сви 
су пожурили у ђачки дом и својим 

кућама, да би се спремили за прозив-
ке и журку. Прозивке су предвече 
прочитане уз присуство директорке 
др Јованке Ластић, као и бројних ра-
зредника и професора. Тад су бруцо-
ши слушали стихове смишљене за 
њих. То су биле шаљиве досетке које 
су имале за циљ да насмеју  публику 
и оне којима су упућене. Након про-
зивки, кренула је журка - врхунац  
„Бруцошијаде“. Она има за циљ да 
улепша прве дане новим ученицима 
и да их уведе у нашу заједницу. То су 
дани у којима сви треба да уживају. 
Ми, десетаци, организатори, искрено 
се надамо да је и овогодишња „Бру-
цошијада“ измамила осмехе на лици-
ма наших драгих бруцоша.

Марија Јовановић, 10.б
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Сегединска месна спрска заједница и Сегединска српска 
народносна самоуправа срдачно вас позивају на предавање 

Стевана Бугарског из Темишвара

„БИБЛИJA И ДРУШТВО“
У оквиру „Дана српске културе у Сегедину”

29. октобра 2019. у 17.00
У Сегединском српском клубу 

Улица Шомођи бр. 3

Уједно вас обавештавамо да је најављена Света 
литургија са

учешћем хора у сегединској српској цркви, која је била 
планирана за 10. новембар, отказана из објективних 

разлога.
Организатори

ИНФО

 СОБА ЗА ИЗДАВАЊЕ
У III кварту, у породичној кући, комфорна соба  

од 26 квадрата, са посебним улазом.

Јавити се на тел: +36 30 711 7914

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ

Српски педагошки и методолошки центар расписује 
литерарни конкурс за све школе са српским наставним 
језиком и за школе где се српски језик предаје као наставни 
предмет. Конкурс је расписан до 20. новембра 2019. године. 
За основну школу су предвиђене три теме и за гимназијалце 
три. Дужина рада је од 3000 до 5000 карактера (једна до две 
куцане странице). Радове треба слати у електронској 
форми на имејл: szerbpedkp@gmail.com и потписати 
шифром. На исти имејл послати своје име, наслов рада, 
разред и шифру под којом је рад послат. Куцати у фонту 
Times New Roman. Обавезно је да се рад пошаље и у 
ћириличном рукопису, на адресу: Szerb Pedagógiai és 
Módszertani Központ, 1055 Budapest, Falk Miksa 3.

Теме за основне школе:
1. Матерњи језик, најкраћи пут до срца  
2. Чувајмо сваку реч српског језика
3. Најлепши су снови на матерњем језику.

Теме за гимназију:
1. „На српском језику разговарам са муњама“ (Никола 

Тесла)
2. „Српски језик је рајски језик“(J. J. Змај)
3. Ћирилица је велики допринос културној баштини 

Европе 

СРПСКА ИГРАНКА У СЕГЕДИНУ
30. октобра  2019. у 17.00 ч.

Организатор: 
КУД „Банат” из Деске

Локација:
Дом народности  - Nemzetiségek Háza

6721 Szeged, Osztróvszky utca 6.
Тел: 62/424- 248

КОНЦЕРТ АНСАМБЛА „ВУЈИЧИЋ”
Поводом 45 година постојања,

у пештанском „Вигадоу“

30. октобра 2019. у 19.00 ч.
Pesti Vigadó -  Budapest, V  Vigadó tér 2. 

X СУСРЕТ ХАРМОНИКАША
Изложба музичких инструмената 

на Чепелској ади

9. новембра 2019. у 14.00 ч.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
Szigetújfalu, Vasút u. 24. 

Тел: 06/70-866-4474

Програм сусрета:
Стручне презентације

Од 16.00 часова: гала програм хармоникаша

Изложбе Петера Могера и Иштвана Сањија, 
израђивача музичких инструмената

„КОЛО“ – ПЕСМЕ И ИГРЕ 
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИХ НАРОДА

Сваке среде од 19.00 до 23.00 ч.

Народна музика и игре Срба, Хрвата и Словенаца
Свира оркестар „Коло” из Тукуље!

Место програма: 
Ferencvárosi Művelődési Központ

(Budapest,. IX Haller u. 27.)

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА”

Позивамо вас да дате своје предлоге кандидатa за доделу 
Светосавске награде 2020. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у 
Мађарској. Такође вас позивамо да пошаљете своје 
предлоге за доделу награде Повеља „Сава Текелија” 2020. 

Ово признање се додељује појединцима или 
организацијама који су допринели очувању културних и 
верских добара Срба у Мађарској. Према Правилнику 
ССМ-а о додељивању награда, који се налази на веб 
страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, 
припадници српске заједнице.

Предлози се достављају писменим путем на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos 
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3.), са назнаком 
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2020“, односно 
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2020“.

Предлози се могу доставити и електронским путем, на 
адресу: ssm@t-online.hu. Рок за приспеће ваших предлога 
је 15. новембар 2019. године. Предлози који стигну после 
овог рока се неће разматрати, па вас зато молимо да 
своје предлоге пошаљете на време.
Самоуправа Срба у Мађарској (тел: +36 1 331 5345; имејл: 
ssm@t-online.hu)

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

Телефон: +36 30 273 3399

Сегединска српска народносна самоуправа и Сегединска 
Месна српска заједница, срдачно вас позивају на

ДАНЕ СРПСКЕ КУЛТУРЕ  
У СЕГЕДИНУ

Од 30. октобра до 25. новембра 2019. 

30. 10. - Дом народности (Ул. Островски бр. 6)
17.00 - Српска „плесачница” - КУД „Банат“ 
9. 11. - Српска црква и Сеоски дом – Деска
16.00 - „Банатски сабор” - Сабор духовне и народне песме 
и народне музике 
21. 11. - Сегедински Српски клуб (Ул. Шомођи бр. 3)
17.00 - Свечано завршно вече

Реализацију манифестације помогли су: 
Самоуправа Срба у Мађарској, Комисија за образовање, 
културу и спорт Сегединске градске самоуправе, 
Република Србија - Министарство спољних послова - 
Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону, 
Фонд Министарства за људске ресурсе Мађарске

Храм Св. Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД  БОГОСЛУЖЕЊА   
  

 26. 10. Вечерње            - у 18.00 ч.
 27. 10. Св. Литургија    - у 10.00 ч. (Св. Петка)
 30. 10. Вечерње            - у 18.00 ч.
 31. 10. Св. Литургија   - у 10.00 ч. (Св. Лука)

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

П оклоничка група, предвођена 
јерејем Миланом Ерићем, па-
рохом печујским, последње 

суботе у септембру кренула је рано 
јутро и већ око осам сати стигла у 
Београд и обишла храм Светог Саве 
на Врачару. Овде их је са најважни-
јим подацима о храму, духовним 
огледалом српског народа, упознао 
црквењак, млади теолог Младен 
Момчиловић. 

Из његовог излагања верници су 
могли да сазнају да је Храм Светог 
Саве у Београду највећи православ-
ни храм на Балкану. Подигнут је на 
месту за које се сматра да је Коџа 
Синан-паша 1594. године спалио мо-
шти Светог Саве, оснивача Српске 
православне цркве. Изградња храма 
је финансирана добровољним при-
лозима, као и плаћањем доплатних 
поштанских маркица. Недалеко од 
храма је парохијски дом. Овај спо-
мен-храм представља органски део 
савремене живописне силуете Бео-
града, чинећи једно од његових глав-
них обележја. 

Године 1930, Одбор за изградњу 
храма, на челу са патријархом Вар-
навом, донео је одлуку да се израда 
пројекта повери архитекти  Богдану 
Несторовићу, као и архитекти Алек-
сандру Дероку, чији рад је на конкур-
су добио високи откуп и који је био 
врсни познавалац средњевековне 
уметности.  Градња храма почиње 
1935. године, а 1939. на дан спаљивања 
моштију Светог Саве (10. маја), повељу 
са текстом положио је патријарх Га-
врило. 

Како су верници из Мађарске мо-
гли да сазнају, од почетка грађевин-
ских радова до данас, пуно тога је 
урађено на Светосавском храму, 
упркос томе што је у неколико навра-
та због историјских прилика дошло 
до застоја у извођачким радовима. 
При томе, уважавали су се конкурсни 
услови који су захтевали да грађеви-
на буде у осавремењеном српско-ви-

зантијском стилу, да буде пројекто-
вана за 6000 верника и на површини 
од 3.000 м2. Патријарх Герман је 30. 
априла 1985. године, у присуству свих 
српских архијереја, поново осветио 
храм, положивши повељу о наставку 
радова у новим историјским прили-
кама. Изградња је поново отпочела 
12. августа 1985. Градња екстеријера 
је завршена 2004. године. Постављена 
су звона и прозори, а фасада је тако-
ђе завршена. Међутим, радови на 
унутрашњој декорацији још су у току.

Верници из Мађарске, наравно, 
боравили су и у крипти, посвећеној 
Светом великомученику кнезу Лаза-
ру, а захваљујући свом домаћину, 
имали су прилику да коракну и у 
импознатну крипту у којој ће се са-
храњивати српски патријарси. Вели-
ки део посла испод Храма већ је 
завршен а према најавама за сада је 
сигурно да ће се овамо преместити 
мошти блаженопочившег патријарха 
Варнаве. 

„Освећење Светосавског храма 
очекује се догодине, што ће бити ве-
лики догађај и велики јубилеј за 
нашу Црву!“, рекао је на крају теолог 
Младен Момчиловић.

Након боравка у највећем српском 
православном храму, пут српских 
православних верника из Мађарске 
водио је у манастир Студеницу. Један 
од највећих и најбогатијих манасти-
ра Српске православне цркве осно-
вао је Стефан Немања и градио га 
од 1183. до 1196. Стефан Немања се 
упокојио 1199. године на Светој Гори, 
у манастиру Хиландару, који је поди-
гао заједно са својим сином Савом.

Свети Сава, на захтев своје браће 
Стефана и Вукана, 1206. године у Ср-
бију доноси мошти њиховог оца Пре-
подобног монаха Симеона. Тело је 
положено у Богородичину цркву у 
већ припремљену гробницу. Од 1206. 
године па до половине друге децени-
је XIII века Свети Сава борави у Сту-
деници као старешина – Игуман, у 

чину Архимандрита. Под Савиним 
старатељством Манастир Студеница 
је постао  културни, духовни и меди-
цински центар средњовековне Срби-
је. Свети Сава је написао Студенички 
типик, у коме је описао живот свог 
оца Стефана Немање – Преподобног 
Симеона. У својим списима Свети 
Сава оставио је изворе о духовном и 
монашком животу у свом времену. 
Почетак Студеничког типика је Жи-
тије Светог Симеона, старо књижев-
но дело код Срба. Старање о Студе-
ници наставили су Немањини потом-
ци и остали српски владари. Краљ 
Радослав, унук Стефана Немање, 
подигао је око 1230. године монумен-
талну припрату испред Богородичи-
ног храма. Унутар ове припрате се 
налази прва Црква посвећена препо-
добном Симеону Мироточивом. Срп-
ски краљ Милутин саградио је 1314. 
године малу цркву посвећену Све-
тим Јоакиму и Ани, родитељима Бо-
городице.

Некада се у самом комплексу ма-
настира налазило 14 цркава и пара-
клиса (мањих цркава), од којих су 
данас сачуване три, које су и бого-
службено активне и три сачувана 
параклиса. Две цркве су сачуване у 
темељима а два параклиса су остала 
само мало сачувана јер су президана 
конацима. Манастирска црква грађе-
на је као породична гробница, одно-
сно крипта. С десне стране, у наосу 
налази се гробница са моштима кти-
тора и родоначелника Немањића, 
Светог Симеона. Испред олтарске 
преграде, с десне стране, налази се 
кивот са моштима Светог Стефана 
Првовенчаног, а са леве почивају мо-
шти Свете Анастасије, мајке Светог 
Саве. Од 1986. године манастир Сту-
деница је под заштитом УНЕСКА. Све 
ово, поклоници из Мађарске сазнали 
су од манастирског водича, Николе 
Мирковића.

(Наставак у следећем броју)
П. М.

ПУТОПИС

Поводом 800. годишњице аутокефалности Српске православне цркве, група поклоника из Мађарске је, у 
организацији Печујско-барањског српског удружења и Печујске српске православне црквене општине, 

боравила у Србији, где је посетила бројне црквене и културно-историјске споменике нашег народа

Духовно окрепљење у задужбинама Немањића
Поклоничко путовање Срба из Мађарске (1)
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