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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

О дноси Мађарске и Сједињених 
Америчких Држава бољи су 
него што су икада били, напи-

сао је крајем прошле недеље на Фејс-
буку министар спољних послова Ма-
ђарске Петер Сијарто, реагујући на 
коментаре америчког демократског 
кандидата за председника САД-а, 
Џоа Бајдена. Он је недавно власти 
Пољске и Мађарске окарактерисао 
као „тоталитарне режиме”, упоређу-
јући их са Белорусијом. Упитан о 
спољној политици председника Трам-
па, бивши потпредседник САД-а ре-
као је да НАТО ризикује да „почне да 
пуца”, јер „сумњају да ли смо још та-
мо”.

„Видите шта се догодило у свету, 
од Белорусије, преко Пољске, до Ма-
ђарске, и успона тоталитарних режи-
ма у свету. Овај председник [Доналд 
Трамп] подржава све насилнике на 
свету. На пример, он је најбољи при-
јатељ са вођом Северне Кореје, шаље 
му љубавна писма”, рекао је Бајден, 
који је критиковао и Трампову поли-
тику према Русији и Кини. 

Сијарто је рекао да амерички 

председник Доналд Трамп и мађар-
ски премијер Виктор Орбан деле 
слична гледишта о илегалној мигра-
цији, заштити граница, безбедности и 
потреби да се подрже породице и за-
штите хришћанске заједнице. Мини-
стар је истакао да је „управо због те 
политике Бајден укључио Мађарску 
у председничку предизборну кампа-
њу”, додајући да његови коментари 
„немају никакве везе са стварношћу”.

*
Министарство за људске ресурсе 

Мађарске објавило је саопштење у 
којем се каже да је у извештају теле-
визије РТЛ Клуб о божићним сајмо-
вима погрешно наведено да би, пре-
ма министру за људске ресурсе Ми-
клошу Кашлеру, ови догађаји могли 
да се одрже, упркос све већем броју 
заражених корона вирусом. Мини-
старство је затражило од свих меди-
ја који су пренели „РТЛ-ове лажне 
вести” да објаве праву информацију, 
са исправком: „Због пандемије коро-
на вируса, ове године ће се одржати 
само два званична државна догађаја 
– у знак сећања на устанак Мађарске 

против совјетске власти 1956. године. 
Међутим, мађарски телевизијски ка-
нал РТЛ пласирао је лажну вест да је 
Миклош Кашлер, министар за људске 
ресурсе, рекао да, иако је врх епиде-
мије на помолу, комеморације и бо-
жићни сајмови могу бити одржани”, 
саопштило је ово министарство.

„Насупрот томе, стварност је таква 
да министар није рекао, нити је Др-
жавни секретаријат за здравство у 
било ком документу објавио да се 
могу одржавати божићни сајмови. 
Није на министарству да о томе 
одлучује. У намери да сагледа све 
могућности, Оперативни одбор је не-
давно задужио Национални центар 
за јавно здравље (ННК) да припреми 
смернице о важењу епидемиоло-
шких мера за божићне сајмове. ННК 
је извршио овај задатак и припремио 
план. Међутим, о божићним сајмо-
вима одлучиваће Оперативни одбор, 
узимајући у обзир бројне околности, 
укључујући препоруке ННК-а", каже 
се у саопштењу.

*
Према писању мађарског портала 

ХВГ, које је пренело више медија, Ма-
ђарска је без много најава почела из-
градњу и подзмене ограде на грани-
ци са Србијом како би спречила до-
лазак миграната. Како наводи портал 
ХВГ, већ је изграђено десет киломе-
тара подземне ограде, али се на на-
води где се она налази, нити шта се 
подразумева под градњом подземне 
заштите, односно која врста препреке 
се користи и на којој дубини. Градњу 
подземне баријере у августу је током 
посете пограничном месту Реске на-
јавио Жолт Халмоши, заменик глав-
ног полицијског капетана Мађарске, 
али тада није обелодањено када ће 

она почети, нити на којој деоници ће 
се одвијати радови.

Разлог за ово додатно обезбеђива-
ње мађарске границе према Србији 
свакако је у чињеници да је крајем 
прошле године пронађен први под-
земни тунел, а након тога и више уза-
них пролаза који су ишли испод дво-
струког реда жица којима је обезбе-
ђена граница Мађарске. Последњи 
пут полиција је известила 5. октобра 
да је открила нови подземни пролаз, 
а највише их је до сада пронађено у 
атару града Сегедина, те околних на-
сеља Ашотхалом и Келебија, која су 
прекогранично суседство Суботице.

Портал ХВГ се бавио и ценом ове 
подземне заштитне ограде, и према 
њиховим наводима, ових десет кило-
метара кошта 38 милиона форинти, 
односно нешто преко 100.000 евра. То 
се сматра правом ситницом у односу 
на то да је на ограду до сада потро-
шено 12,6 милијарди форинти.

Прва ограда од жилет-жице подиг-
нута је 2015. године, прво на 175 кило-
метара дугој деоници према Србији. 
Ограда је после тога појачана са још 
једним редом жице, са размаком за 
пролазак теренских возила, а названа 
је паметном, јер је опремљена термо-
визијским камерама, уведени су оп-
тички каблови који јављају чим се 
жица додирне, а на појединим мести-
ма постоје и звучници којима се на 
српском, енглеском, урду, арапском и 
фарси језику опомињу они који поку-
шају илегални прелазак границе.

Гранични простор контролише вој-
ска и полиција, теренским возилима, 
али и дроновима, а однедавно су уве-
дени и бродови како би спречили 
прелазак миграната чамцима преко 
Тисе. 

За нама је шаролика политичка недеља

Мађарска постаје тема у америчкој предизборној кампањи
Протеклу недељу је на друштвено-политичкој сцени Мађарске обележило више актуелних тема: односи са 
Вашингтоном, деманти ресорног министра о одржавању новогодишњих вашара, најава градње подземне 

ограде на јужној граници и нове финансијске олакшице за брачне парове с децом. 

ПОГОДНОСТИ ЗА БРАЧНЕ ПАРОВЕ
Мађарска влада ће породицама дати до три милиона форинти (око 

8.400 евра) помоћи за обнову кућа и станова, што је нова у низу мера за 
подстицај економског опоравка од пандемије корона вируса. Породице 
с најмање једним дететом моћи ће да затраже од државе половину тро-
шкова за обнову кућа и станова, највише до три милиона форинти, каже 
министарка за питања породица Kаталин Новак.

Кандидати су позвани да учествују у програму субвенција за станова-
ње, који је влада покренула 2015. године. Подршка покрива енергетске 
надоградње, реновирање купатила, кухиње и доградњу просторија. Ми-
нистарка Новак је као пример навела да би свака породица са дететом 
могла да потроши шест милиона форинти на обнову и да при том, уз по-
моћ државе, уштеди три милиона. Према њеним речима, стопа ПДВ-а на 
продају станова у новоградњи се смањује са 27 на 5 процената, од 1. јану-
ара следеће године. Домаћинства која се квалификују за владин програм 
такође могу да поврате ПДВ од 5 процената приликом куповине новог 
стана, додала је она.

Изјава Џоа Бајдена изазвала је реакције у Мађарској

Будимпешта ове године без божићних вашара
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У Матици српској, у Новом Саду, 
одржано је 11. заседање Сталне 
конференције српских органи-

зација из земаља у региону, а један 
од учесника била је и Вера Пејић Су-
тор, председница Самоуправе Срба 
у Мађарској.

Поздрављајући представнике Ср-
ба из Македоније, Румуније, Мађар-
ске, Албаније, Црне Горе, Републике 
Српске, Хрватске, Словеније и Срби-
је, председник Матице српске, проф. 
др Драган Станић, рекао је да „сви 
заједно морамо бити окупљени око 
идеје да унапредимо Србију и срп-
ски народ - где год да живи”.

Присутнима се обратио и председ-
ник Владе АП Игор Мировић, који је 
рекао да је Покрајина у протекле че-
тири године учинила конкретне ства-
ри и направила значајне кораке у ци-
љу оснаживања Срба који живе у зе-
мљама региона.

„Учинили смо много како бисмо 
Србе из региона повезали са мати-
цом. Ово је непрестана борба која 
траје вековима и тако ће бити и у бу-
дућности, због чега морамо истраја-
ти на повезивању, заједничким про-
грамима, очувању баштине, борби за 
наш идентитет, јединство, заједни-
што, писмо, језик и традицију”, рекао 
је Мировић, оцењујући да Матица 
српска управо ту мисију има од 1826. 
године. 

„Темама опстанка и очувања иден-
титета нашег народа увек ћемо се 
бавити и бићемо увек поносни на то 
што помажемо српски народ и њего-
ве установе и организације у земља-
ма у окружењу”, истакао је Мировић. 

Учествујући на заседању конфе-
ренције у Новом Саду, Вера Пејић 
Сутор је поздравила присутне у име 
Самоуправе Срба у Мађарској и у 
своје лично име и подсетила да је 
тачно пре пет година у Будимпешти 
одржан први сусрет представника 
Срба из региона.

„Сви смо ми и тада знали да свако 
од нас озбиљно рачуна на наставак 
скупа. Ево, прошло је пет година и од 
тада смо били у Подгорици, Битољу, 
Темишвару, на Палама, више пута у 
Новом Саду и Београду. У нашој зе-
мљи се развијају институције које де-
лују у оквиру Самоуправе Срба у Ма-
ђарској, упркос пандемији. У мају ове 
године основано је Српско забави-
ште у Сегедину, са две нове забави-
шне групе и 21 уписаним дететом. 
Српска школа у Сегедину има 23 уче-
ника у 3 разреда, а сваке године отва-
рамо по једно ново одељење. ССМ је 
од Дирекције за јавну имовину Ма-
ђарске добила на коришћење зграду 
у Сегедину, у којој су ове године ре-
новирани приземље и први спрат. 
Идуће године пројекат се наставља, 
обновом сутерена и поткровља. Ових 
дана се расписује тендер за обнову 
друге зграде, која се налази у Сеге-
дину на Калвиновом тргу. За оства-
ривање овог пројекта ССМ је добила 
средства од Владе Мађарске. Када 
се заврше ови пројекти у центру Се-
гедина, ССМ ће на југу Мађарске 
располагати са две лепе, раскошне 
зграде за образовање, које ће, нада-
мо се, похађати све више деце”, рекла 
је Вера Пејић Сутор.

Она је, такође, говорила и о раду 

Српске основне школе у Дески, коју 
тренутно похађа 22 ученика и 36 ма-
лишана у забавишту. Представила је 
и активности у српским школама у 
Батањи и Ловри, с посебним освртом 
на актуелну доградњу ових установа, 
која ће омогућити боље услове за 
рад ученика и наставника.

„У Будимпешти имамо највише 
ученика у забавишту, основној школи, 
гимназији, колегијуму и библиотеци 
'Никола Тесла'. Реч је о 660 ђака, са 
подружницама у Сегедину, Ловри и 
Дески. У будимпештанском забави-
шту имамо 48 малишана, у основној 
школи  183, а у средњој школи 335 уче-
ника. Инвестиције су у току, а неке су 
се већ и завршиле у школи 'Никола 
Тесла' , током лета. Обновљена је 
зграда ђачког дома у Будимпешти, 
односно фасада, кухиња, систем за 
грејање, прозори и врата. Тренутно 
се ради на поправци дела крова на 
згради гимназије, а обновиће се и 
игралиште за децу”, истакла је пред-
седница ССМ-а. 

Она је, такође, споменула и рад 
осталих институција које делују у са-

ставу кровне организације српске за-
једнице у Мађарској, подсетивши да 
су у реновирање неких од њих уло-
жена значајна финансијска средства. 
Присутни су овом приликом упозна-
ти и са сарадњом ССМ-а са Епархије 
будимске, као и са и месним српским 
самоуправама, чије акције такође по-
маже.

„Треба свакако напоменути да го-
сподин Љубомир Алексов, представ-
ник Срба у Мађарском парламенту, 
чини све на унапређењу положаја 
српске заједнице у Мађарској и има 
веома важну улогу у остварењу на-
ших циљева при сусретима влада 
Мађарске и Србије”, истакла је Вера 
Пејић Сутор, обраћајући се учесни-
цима конференције. 

Др Момчило Вуксановић, председ-
ник Српског националног савета у 
Црној Гори, и председник Управног 
одбора сталне Конференције срп-
ских организација из земаља регио-
на, истакао је да је претходна црно-
горска власт чинила све да осујети 
настојање Срба у тој држави да очу-
вају свој идентитет. Захваљујући по-
моћи из Србије, та борба није потпу-
но осујећена.

Председник Савеза Срба у Руму-
нији Огњен Kрстић рекао је да, за ра-
злику од Срба у Хрватској и Црној 
Гори, који имају егзистенцијалне про-
блеме, наши сународници у Румунији 
и у Мађарској имају разумевање, као 
и финансијску подршку тамошњих 
власти, али да им недостаје институ-
ционална повезаност са Србијом.

- Не могу, нажалост, ничим да се 
похвалим, јер у овом моменту против 
Срба у Северној Македонији не ради 
само македонска, него и албанска 
власт. Поред осталог, немамо право 
ни на вероисповест, упркос чињени-
ци да тамо постоји 60 српских хра-
мова. Али, литије у Црној Гори поно-
во су пробудиле српство и у нама 
који тамо живимо - рекла је Гордана 
Јовић Стојковска.

СНН

Састанак представника Срба из региона у Новом Саду САРАДЊА

Регион и дијаспора очекују ресорно министарство
„У земљама региона и дијаспори води се непрестана и мукотрпна борба Срба за очување свог идентитета. 

српског народа Недостаје снажнија подршка матичне земље, а охрабрење ће бити ако у новој влади  
Србије буде било места за поновно оснивање Министарства за дијаспору”, једна је од порука  

11. заседања Сталне конференције српских националних организација из земаља  
региона, одржане у Матици српској у Новом Саду.

У раду конференције учествовао је и Игор Мировић, председник Владе 
АП Војводине

Учесници скупа у Матици српској

ПОДРШКА ВЛАДЕ МАЂАРСКЕ
„Влада Мађарске својом пријатељском политиком пружа огромну мо-

ралну и финансијску подршку у остваривању наших циљева. Резултате 
постижемо постепено, заједно и у сагласности са Скупштином Самоу-
праве Срба у Мађарској и руководиоцима институција”, нагласила је 
Вера Пејић Сутор, председница ССМ-а.
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Е пископу Лукијану су на Светој 
архијерејској литургији у По-
мазу саслуживали: протојереј 

Зоран Остојић - архијерејски наме-
сник будимски, јеромонах Варнава 
Кнежевић и ђакон Стефан Милиса-
вић. Литургијском благољепију наро-
чито је, својим појањем, допринео хор 
Храма Св. Георгија из Будимпеште. 

У току богослужења, владика Луки-
јан је благословио и заблагодарио Го-
споду на до сада учињеним радови-
ма, а на крају литургије, приликом 
обраћања верницима, указао на по-
требу да парохијани овог места на-
ставе да се старају о свом светом хра-
му, који најпре треба да буде понос и 
место сабрања целе заједнице ради 

заједничког про-
слављања Господа. 
Владика Лукијан је 
похвалио пома-
шког пароха, јереја 
Љубисава Милиса-
вића за ревносну 
службу Цркви.

Потом је отац 
Милисавић, по-
здравио све при-
сутне и захвалио 
епископу на посе-
ти Помазу, посебно 
поздравивши Би-
љану Гутић Бјели-
цу, амбасадора Бо-
сне и Херцеговине 

у Мађарској, Алек-
сандара Лончареви-
ћа, представника 
Амбасаде Републи-
ке Србије у Мађар-
ској са сарадницима, 
Љубомира Алексова, 
српског представни-
ка у Парламенту Ма-
ђарске и заменика 
градоначелника По-
маза, Петера Харди-
ја. 

„У протеклих 15 го-
дина много је урађе-
но на обнови Храма 
Светог Георгија. Ура-
ђена је измена кровне конструкције, 
црква је покривена новим црепом, 
замењени су олуци, санирана је влага, 
после чега је урађено малтерисање, 
нивелисана је и поплочана порта, из-
мењене су електричне инсталације и 
постављени алармни уређаји. И сада, 
захваљујући нашим парохијанима и 
приложницима, као 
и мањинској самоу-
прави, скупили смо 
преко четири мили-
она форинти како би 
се ентеријер цркве 
уредио. Окречили 
смо цркву изнутра, 
обновили и офарба-
ли столове, врата и 
прозоре. Улепшали 
смо наш храм”, ре-
као је помашки па-
рох.

Поздравне речи је 
упутио и Зоран 
Остојић, архијереј-
ски намесник будим-
ски, који је свим присутнима пожелео 
духовно и телесно здравље и сваку 
радост. 

„Управо због те радости, драга бра-
ћо и сестре, ми смо се данас окупили 
да у њој учествујемо и да славимо 
Бога. Најпре да се захвалимо Господу 
и свим прегаоцима који су помогли 
да се овако један велики и леп поду-

хват оконча и да данас можемо да 
присуствујемо освећењу ове велелеп-
не светиње. За нашу малу заједницу, 
то је велики догађај. И овога пута се 
потврдило да где има љубави и слоге, 
ту има и напретка. Љубав према Богу 
и према Цркви Христовој доноси ова-
кве плодове. На данашњој литургији 

смо чули јеванђеље по Луки, један 
одломак „Беседе са Горе”, о морал-
ним нормама и о љубави. То су речи 
које указују на потребу да се добрим 
победи зло, да се човек издигне изнад 
нискости живота и тиме истакне сво-
је достојанство. Волимо једни друге, 
драги моји, јер љубав долази од Бога. 
Сваки који воли, од Бога је рођен и 

Поводом завршетка радова на унутрашњој обнови Храма Светог великомученика Георгија у Помазу, у недељу 
18. октобра, епископ будимски Лукијан служио је Свету архијерејску литургију у том српском храму. „Дела су 
саставни део наше вере. Без њих је све мртво слово”, поручио је владика Лукијан, у разговору за наш лист.

ДУХОВНОСТ Освећена обновљена српска црква у Помазу

Где има љубави и слоге, ту има и напретка

„ВЕРА БЕЗ ДЕЛА, КАО РАМ БЕЗ СЛИКЕ”
Након Свете архијерејске литургије, Његово преосвештенство епископ 

будимски Лукијан, у разговору за наш лист, рекао је да „црква може да 
буде и од дрвета, брвнара каква је била пре 300 или 400 година овде, а 
може да буде као ова, дивна барокна црква”. 

„Исто тако, жива црква може да буде различита. То су наши верници. 
Може да буде једна запустела башта у корову, то значи они који су само 
по наслову хришћани, али не живе хришћански, па се за њима не може 
видети неки хришћански траг. А, има оваквих хришћана као што су овде 
у Помазу, којих нема много, и уопште нас нема много, али домаћица зна 
да не треба у литру супе да стави пуно соли да би била укусна, доста је 
мало као што је ово наше хришћанство православно, па да се виде дивни 
резултати. Свакако, на понос и народа овог и оца Љубе, који је изузетан 
свештеник, и мене као његовог архипастира. Врло смо срећни да је овако 
дивно дело успео у тешко време да уради, да достојно презентује наше 
православље. Дела су саставни део наше вере. Без њих је све мртво слово. 
Једном приликом је владика Велимировић записао да је вера без дела, 
као рам без слике. На примеру овог Храма Светог Георгија видимо како 
се прожимају врлина и љубав. Нека су благословена сва дела рада и љу-
бави. И, ако Бог да, имамо још пуно тога да урадимо”, истакао је владика 
Лукијан за „Српске недељне новине”.  
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познаје Бога. Будите ви дакле савр-
шени, као што је савршен отац ваш 
небески”, истакао је отац Остојић.  

Сви радови су одобрени од стра-
не Завода за заштиту споменика 
културе, а извођач је био Иштван 
Чомбор, мајстор који је обновио 

многе цркве у Будимпешти. У плану 
је и реновирање помоћних просто-
рија и библиотеке.

Бојана Симић, професор у пензи-
ји, поводом освећења храма и завр-
шених радова, за наш лист је рекла:

„Ова наша црква и порта су за 

одрастање многих генерација биле 
од посебне важности. Сећам се да 
је капија била отворена широм, 
свим данима, не само празницима. 
У помоћним објектима у порти било 
је забавиште и школа. Ту смо сви 
радо долазили, а деца су нарочито 

волела празник Врбице и Светог Са-
ве. Некада је у Помазу било много, 
много више Срба. То се види по цр-
квеним матицама које се воде од 
1752. године, где су забележени и 
велики људи, прегаоци и градитељи. 
А, то се види и по називима улица 
око цркве и коначно по сачуваном 
старом гробљу. Сећам се, мој отац 
Игњат Чобан нас је као децу учио 
појању, јер је и сам био дугогоди-

шњи појац. У његово време било је 
најмање пет појаца. Црква се орила 
од божанствених гласова. Било је, 
скоро, такмичење између Сентан-
дреје, Калаза и Помаза, ко има бо-
ље појце. И увек су за певницом би-
ли мушкарци. Сада, ми, жене, се ор-

ганизујемо, јер нема ко. Што се тиче 
приложника, у Помазу их је увек 
било. Било је људи који су цркви 
оставили земљу, кућу, иконе, чираке, 
или су, пак, својим радом и знањем 
помагали да се у цркви нешто по-
прави или уреди. Нису ти Срби са-
мо кости оставили, него и нешто 
трајно. И, увек је било и биће, да има 
добрих људи.”

Славица Зељковић

ИЗ ИСТОРИЈАТА СРПСКЕ ЦРКВЕ
И ПОРТЕ У ПОМАЗУ

Садашња, трећа по реду српска црква у Помазу, подигнута је у другој 
половини XVIII века, а иконостас је дело руку непознатог школованог ико-
нописца. У црквеној порти налази се пет старих споменика из XVIII и XIX 
века, са нечитким словима. На источној граници места је ограђено српско 
гробље, одакле су 1913. године посмртни остаци чланова породице Лупа 
пренети у крипту капеле. Гробље има 881 пописан споменик са епитафима 
на црквенословенском и српском језику. 

Познато је да је у Помаз, својевремено, више пута долазио велики срп-
ски научник Никола Тесла. Свраћао је код свој ујака, мештанина Помаза, 
Паје Мандића, иначе зета поменуте имућне породице Лупа, на чијој кући 
се већ више од четврт века налази спомен-плоча Николи Тесли, која је 
обновљена 2013. године. Била је то заслуга месне Задужбине за српску 
мањину и њеног председника др Ивана Голуба.

Године 1846. Српску народну школу похађало је 75 ђака, којима је пре-
давао учитељ Теодор или Тодор Димић. Он је, радећи у Помазу, саставио 
„Буквар” новим, Вуковим правописом који је, међутим, остао у рукопису. 
Такође је на српски језик превео књигу „Руководство к' честности и пра-
вости”. Саставио је и објавио „Црквено-школски календар”, а објављивао 
је и публицистичке написе у листовима, попут „Оцена на испиту”, у „Лето-
пису” Матице српске.  

Петар Лупа био је посланик из Помаза, 1893. године, а његов рођени брат 
Веселин Лупа земљопоседник. Они су 1901. године, као велепоседници, о 
свом трошку назидали школско здање у Помазу. Школа је направљена у 
црквеној порти, са учионицом за 80 ученика, а у оквиру ње је учитељски 
стан. То је био заиста велики патриотски чин, јер су угарске просветне 
власти тада у Помазу подизале државну основну школу, у коју је требало 
да пређу и српска деца. Међутим браћа су то осујетила, градећи зграду 
за српску вероисповедну школу. Нова школа је освештана о Малој Госпо-
јини 1901. године. На свечаности је један ученик рецитовао познату Зма-
јеву песму: „Градите школе, деца вас моле”, а месни парох Ђорђе Голуб 
одржао је говор о значају народне просвете.
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АКЦИЈЕ Агилност Срба на југу Мађарске

З ахваљујући успешној пријави на 
конкурс, коју је прошле године 
поднела локална самоуправа се-

ла Чанад, у том поморишком насељу 
су током лета успешно реализовани 
бројни радови: промењене су елек-
тро-инсталације у цркви и обновљен 
тротоар испред храма.

Састављач конкурсног пројекта 
био је Кристијан Поповић, сада већ 
бивши референт при већинској само-
управи, који је и председник месне 
Српске православне црквене општи-
не. Он је у конкурсни пројекат угра-
дио и поплочавање и обнову тротоа-
ра трга, који се налази испред српске 
православне цркве, а измена стазе 
обављена је и покрај ограде, која се 
простире поред порте светог храма.

Нова стаза финансирана је из кон-
курсних средстава, која је село доби-
ло за обнову ужег центра насеља, а 
трошкове електрификације светиње 
заједно су сносиле, Самоуправа Срба 
у Чанаду и месна српска православна 
црквена општина.

Поменути пројекти су успешно 
спроведени, а Срби у Чанаду су жељ-
ни да обнове и електрификацију цр-
квених звона. 

Такође, волели би да ураде и изо-
лацију светиње. Наиме, влага проди-

ре, а такође у веома трошном стању 
се налази и кровна конструкција све-
тог храма, коју прекривају азбестне 
плоче.

Додајмо и то да је Европски пар-
ламент 1976. године донео одлуку о 
ограничавању употребе азбеста, док 
је 2005. у свим земљама ЕУ забрањена 
његова производња, као и употреба.

Посла има на претек и много тога 
зависи од обезбеђивања материјал-
них средстава. Уколико се дође до 
додатних финансијских извора, биће 
могуће реализовати поједине пројек-
те Срба у Чанаду, који на своје оства-
рење чекају већ више година.

Српска самоуправа у Новом Сен-
тивану (ССНС), захваљујући конкур-
сним средствима добијеним од Фон-
да „Бетлен Габор”, односно Кабинета 
премијера, извршила је измену шест 
прозора на згради бивше српске ве-
роисповедне школе, која данас служи 
као центар окупљања месне српске 
заједнице. Ту се, такође, налази и се-
диште ССНС-а.

Разне поправке урађене су и уну-
тар зграде, а бирано тело Срба већ је 
наговестило да ће приликом распи-
сивања новог конкурса настојати да 
дође до нових материјалних извора, 
помоћу којих ће настојати да реали-

зује одређене радове на реконструк-
цији.

Трагови извођачких послова ви-
дљиви су и у Мохачу. Пријаве на кон-
курсе код Фонда „Бетлен Габор”, Ка-
бинету премијера, поднеле су: месна 
Српска самоуправа и Српска читао-
ница у овом граду. На радост Моха-
чана, оба конкурса позитивно су 
вреднована, па су захваљујући томе 
већ урађени одређени послови. За-
мењен је под Српског клуба, а пре 
тога је урађена бетонска подлога, по-
требна за поплочавање.

Наравно, мајстори су већ на самом 
старту извођачких послова донели 
одлуку да се радови обаве најпре 
споља, како би искористили лепо вре-
ме. Они су завршили малтерисање не 
само главне грађевине, него и спо-
редне зграде, поред ње.

Мохачани су наручили да се на-
праве посебни ормари и полице за 
књиге, које ће се простирати од пато-
са до плафона, а у плану је да се у 
стражњој просторији обезбеди место 
за евентуалну изложбу старина, саку-
пљених у Мохачу и околини. Етно-
графска грађа постоји, али остаје да 
се види какве ће, након радова, бити 
просторне могућности и хоће ли би-
ти довољно места и за једну поставку.

У сваком случају, радови у споме-
нутим насељима убрзано теку, а на-
кон окончања извођачких послова 
уследиће подношење извештаја о ре-
ализацији конкурсних пројеката, који 
ће обухватити и финансијске обра-
чуне у Чанаду, Новом Сентивану и 
Мохачу.

П. М.

Радови у Чанаду, Новом Сентивану и Мохачу
Уз финансијску помоћ надлежних институција у Мађарској, Срби на југу земље реализовали су  

низ пројеката којима је унапређен свакодневни живот њихових заједница.

З ахваљујући успешном конкур-
сном пројекту код Фонда „Бе-
тлен Габор”, при Кабинету пре-

мијера Мађарске, Срби у Сантову, 
предвођени протонамесником Јова-
ном Бибићем, парохом сантовачким 
и Надом Бунчић Ђурић, председни-
цом месне Српске самоуправе, успе-
шно су реализовали још један поду-
хват. 

У години када се обележава 120. 
годишњица постојања српског право-
славног храма у Сантову, Срби у овом 
селу, а и само насеље, могу да се по-
дичи новим крсним обележјем. Наи-
ме, на месту где је дуги низ година 
стајао стари дрвени крст, који је све-
дочио о постојању српских право-
славних верника у овом насељу, од 8. 
октобра стоји нови мраморни крст.

Што се тиче судбине старог дрве-
ног крста, сасвим природно, он неће 
бити бачен и још се расправља о томе 
где да буде постављен.

Нови крст је урађен 
од мрамора, а урадила 
га је фирма „Гранит” из 
суседног села у Чатали-
ји. Средства су добијена 
од Фонда „Бетлен Га-
бор”, при Уреду преми-
јера Владе Мађарске, у 
износу од 1.500.000 фо-
ринти, а додатне фи-
нансијске трошкове 
сносила је Самоуправа 
Срба у Сантову. 

Пошто су Срби у Сан-
тову желели да се на кр-
сном знамењу нађе и 
додатни натпис, фирма 
је изашла у сусрет сво-
јим наручиоцима.

Центар насеља од почетка октобра 
краси ново крсно знамење, а када ће 
бити освећење, остаје да се види. 
Сантовчани би веома волели када би 
крсно знамење освештао владика Лу-
кијан.

Након постављања новог крста 
Сантовчани неће престати са радом. 

Они су већ кренули са конкурисањем 
и на тај начин обухватили изолацију 
месног српског православног храма.

Пошто је влага највећи непријатељ 
светиње, Срби у Сантову, предвођени 
Јованом Бибићем, месним парохом, 
и Надом Бунчић-Ђурић, учиниће све 
како би још један конкурс уродио 
плодом. То би значило да би наредне 
године постојала реална шанса да се 
на месној српској православној цркви 
ураде нови извођачки радови, како 
би се спречио продор влаге и поста-
вила ефикасна изолација.

П. М.

Постављен нови православни крст
Насеље на мађарско-српској граници, од 8. октобра ове године краси ново 

крсно, православно знамење. На месту некадашњег старог дрвеног  
крста постављен је нови, у самом центру села. 

Новост из Сантова 
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С вадбу у Срба прати сијасет 
обичаја, а у то се могла уве-
рити и публика у сегедин-

ском Дому народности, где је 1. окто-
бра, у организацији Сегединске месне 
српске заједнице и Самоуправе Срба 
у Сегедину, у склопу „Месеца српске 
културе у Сегедину”, предавање под 
насловом „Српски свадбени обичаји 
у Банату” одржао Кристифор Брцан, 
председник дешчанског КУД-а „Ба-
нат”. 

Сви они који су одлучили да дођу 
у Дом народности нису зажалили: до-
били су приказ предсвадбених, свад-
бених и постсвадбених обичаја Срба 
у Банату.

„Рузмарин, ракија, одлазак по ку-
ма, деверово откупљивање младе на 
дан венчања, јабука, неки су од оби-
чаја који су се у Срба задржали.”  

Кристифор Брцан је веома спрет-
но конципирао своје предавање, уз 
које је присутнима приредио и при-
годну изложбу, састављену од народ-
них ношњи и реквизита који су са-
ставни елементи српске свадбе.

Предавач је сачинио хронолошки 
преглед српске свадбе у Банату: ко-
рак по корак је ишао и приказао де-
таље свадбених обичаја. Наравно, при 
свом излагању користио је и богату 
фото грађу, којом је само поткрепио 
раскош и богатство српске свадбе. 

Свадба је била условљена читавим 
низом летњих и јесењих пољопри-
вредних радова, који су се морали 
завршити да би се припремило сва-
товско весеље.

Кристифор Брцан је указао и на 
читаву процедуру припрема. Иy пред-
свадбених обичаја није могао изоста-
ти Ђурђевдан, када су се млади са-
стајали, неизоставан рогаљ, код којеm 
су се, такође, састајали, а често је би-
вало да још исте године дође до свад-
бе.

Предавач је у свом излагању нагла-
сио да је било више варијанти свадбе, 
међу њима је „ускочење”, као и када 
се имовина спајала.  

Наравно, посебна пажња је била 
посвећена објашњавању разних 
функција приликом свадбе. Кум, ста-
ри сват, девер, буклијаш – све важне 
особе, али било је и других.

„Кум, као сведок венчања, имао је 
важну улогу и у животу, па отуда „кум 
није дугме”, а још се каже: „Бог, па 
кум” и „Бог на небу, кум на земљи”. 
Позиван је три пута на венчање и по 
њега се одлазило његовој кући, или 
се дочекивао на пола пута уз музику.” 

Кристифор Брцан је посебно иста-
као улогу буклијаша. Он је подсетио 
да је последњи пут у улози буклијаша 
1948. године овековечен др Марко 
Рус, да би се приликом оживљавања 

старих српских свадбених обичаја и 
сам предавач нашао у улози буклија-
ша, о чему постоје фотографије. До-
дајмо и то да је буклијаш био један 
од најбољих другова младожење.

Излагач је присутне провео и кроз 
обичаје, као што су: кићење рузмари-
на, фарбање гушчјег перја златном 
фарбом, кићење фијакера и орке-
стра, одлазак по старог свата и њего-
во даривање и др.

Представљен је и одлазак по кума, 
даривање кума, а није изостао ни при-
каз одласка по младу, па праћење. 
Све је приказано уз помоћ слика. 

Посебно место заузело је свадбено 
весеље, али и обичаји попут преска-
кања корита, или ватре и др.

Пуно тога је изнето током вечери 
која је трајалa сат и по времена. Атмо-

сферу је употпунила Естер Фрањо 
Вујчин, солисткиња „Баната”, која је 
отпевала неколико пригодних песама.

Излагање је било обојено и шала-
ма, али и приказом делатности Ради-
онице „Златне руке”. Осим тога што 
је била изложена колекција народних 
ношњи и свадбарских предмета, раз-
говор се повео и на тему о штафиру, 
а познато је да марљиве Дешчанкиње 
пуно раде на оживљавању техноло-

гија обраде текстила.
Кристифор Брцан је подсетио и на 

рад Културно-уметничког друштва 
„Банат” на пољу обраде разних тема, 
попут Божића, Ускрса и других. На-
жалост, ове године пандемија је спре-
чила чланове нашег ансамбла да ре-
ализују оживљавање Лазарица, па је 
то остало за следећу годину.  

Вече је протекло у знаку предста-
вљања богате фото-грађе, изношења 
важних података и евоцирања успо-
мена, везаних за некадашње српске 
свадбе у Десци. Ти свадбени обичаји 
су оживљени и 2013. године, када су 
се у месном српском православном 
храму венчали Ева Телеки и Брани-
мир Ђорђев, о чему сведочи и сни-
мљен филм.

П. М.
С амоуправа Срба у Липови 

(ССЛ) је 6. октобра ове годи-
не одржала заседање којим 

је председавао Никола Поповић, 
председник тог тела, а на дневном 
реду био је извештај о прошлогоди-
шњем раду и делатности у проте-
клом периоду, као и разматрање 
програма током јесени. 

Чланови представничког тела Ср-
ба у овом барањском насељу доне-
ли су одлуку да, поред учешћа на 
храмовним славама у Мајшу и Ша-
року, и материјално подрже просла-
ве црквених слава у поменутим се-
лима. Сем тога, донета је одлука о   
присуствовању храмовним славама 
у Мађарбоји и Шиклошу.

Никола Поповић је на седници 
изразио задовољство што су успели 
да очисте торањ месне српске пра-
вославне светиње, јер су голубови 
нанели   доста штете. Међутим, на-
кон што је горњи део светог храма 
очишћен, постављене су и решетке, 
како би се птицама спречио улазак 
у торањ богомоље.

Срби у Липови су, уз подршку ве-
ћинске самоуправе, поправили и 
део пута, који води до месног срп-
ског православног гробља. Неколи-
ко кола шљунка је прострто на путу 
који води до овог вечног пребива-
лишта, а у плану је да током проле-
ћа уследи наставак поправљања пу-
та.

Што се тиче програма, они су ве-
ћим делом реализовани. Остаје да 
се види каква ће бити наредна го-
дина. Пандемија је пуно тога пре-
кројила и у мањинском народно-
сном животу, а реализација мани-
фестација и извођачких пројеката 
умногоме зависи и од конкурса.

Српска самоуправа у Липови је, 
у сарадњи са локалном самоупра-
вом насеља, поднела пријаву на кон-
курс ради добијања средстава за 
уређење и улепшавање српског пра-
вославног гробља. Према незванич-
ним информацијама, постоји реал-
на шанса да ће конкурс уродити 
плодом.

П. М.

Актуелности у Липови

Очишћен црквени торањ и 
поправљен пут до гробља

Предавање Кристифора Брцана ТРАДИЦИЈА

Свадбени обичаји Срба у Банату
Свадбе код Срба спадају у обичаје из животног циклуса који обилују бројним 

обредним радњама. Међу верне чуваре традиције и обичаја убраја се и 
Кристифор Брцан, истраживач старина у Банату, који је са својим пријатељем 
Боривојем Русом дуги низ година обилазио насеља у мађарском делу Баната и 

бележио драгоцене податке и усмене исказе, везане за етнографију Срба. 

Кристифор Брцан као буклијаш
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 ТЕАТАР Осврт на представе Фестивала народносних позоришта

К опродукција Мађарског удру-
жења народносних позоришта 
и Српског позоришта у Мађар-

ској, под називном „Otthon” (Код ку-
ће), у режији Јаноша Дегија (Dégi 
János), била је премијерно изведена 
на овогодишњем фестивалу JELEN/
LÉT. Редитељ је радњу ове музичке 
авантуристичке драме описао у јед-
ној реченици: „Један просечан човек, 
уморан од свакодневице, путујући 
авионом пада у сан и сања своје са-
путнике, припаднике различитих на-
ција, тј. народности, сања о њиховим 
обичајима и специфичностима, да би 
на крају стигао кући, код своје мајке.” 

Путника игра мађарски глумац, 
члан пештанског дечјег позоришта 
„Колибри”. Интересантно је то што се 
сви глумци појављују у свакој слици. 
Драматург је Тунде Тројан, која у 
представи игра главну улогу у пољ-
ској слици. Она нам је испричала ка-
ко се представа стварала: „Кад смо 
почели са радом, жеља нам је била 
да свако изабере једно своје карак-
теристично књижевно дело. Ја сам 
желела да не размишљамо о стерео-
типима, него да свако изрази своје 
мишљење о себи и својој народности 
и према томе се одлучи за литерарно 
дело. Наравно, свака слика је обога-
ћена игром и певањем. Основа дија-
лога у грчком делу представе напра-
вљена је по комедији „Медитерано”, 
италијанске редитељке Габријеле 
Салваторес. У њој се описује мента-
литет Грка. Глумци Федра Алмошд 
(Phaedra Álmosd) и Фотиос Колатос 
(Fotios Kollatos) су дијалоге допунили 
и дорадили користећи изреке грчких 

филозофа и изражавајући грчки сло-
бодарски дух. У другом делу су кори-
шћени одломци из романа Никоса 
Казантзакиса „Грк Зорба”. 

Нора Немчок (Nemcsók Nóra), је 
главна глумица јерменске слике. Она 
интерпретира мисли списатељице 
Нарин Абгарјан, која својим чистим 
мислима мистичног реализма пре-
причава судбину људи у једном ма-
лом јерменском селу. Абгарјан се на-
рочито бави судбином жена, које ни 
данас немају права да одлучују о 
свом животу. Сцена је пуна магије и 
пророчанстава.  

За немачку сцену коришћени су 
одломци из Гетеовог „Фауста”, где се 
у типичној немачкој крчми срећу Ме-
фисто и Фауст. Илдико Франк (Frank 
Ildikó) игра Марлен Дитрих, изврсно 
изводећи делове њених шансона. 
Подвлаче се два слоја културе у Не-
мачкој, онај где постоје крчме и пив-
ски фестивали и онај други, у коме 
се родио романтизам. Кроз слику се 
провлаче осећања данашње генера-
ције, која још увек носи трауму од 
Другог светског рата.  

Пољска слика користи фрагменте 
из драме „Венчање”, Станислава Ви-
спианског, пољског драматурга, сли-
кара и песника, великог патриоте из 
Кракова. Говори се о обичајима и мо-
ди крајем XIX века, када су се пољски 
песници женили сељанкама ради 
„освежавања” крви. По овом делу је 
седамдесетих година прошлог века 
Андржеј Вајда направио филмско ре-
мек дело под истим именом. Такође, 
наглашене су слободарске тежње 
пољског народа.

Последња слика је српска, где се 
представљају два српска писца, Сте-
ван Сремац и његова „Ивкова слава” 
и Бора Станковић и „Коштана”. Тибор 
Ембер, члан Српског позоришта у Ма-
ђарској, игра домаћина који госте из 
гледалишта позива на тродневну ђур-
ђевданску славу. У пратњи изванред-
ног оркестра у саставу: Јоргос Кола-
тос (Kollatos Jorgos), Крунослав Кићо 
Агатић и Золтан Балог (Balogh Zoltán) 
и осталих глумаца, он пева популарни 
шлагер „Несаница”. Песму прати при-
каз славских народних обичаја. Рад-
ња спонтано прелази у драму о про-
машеној љубави и фаталној циганки 
Коштани, која опчињава мушкарце и 
уништава бракове и породице. Њу 
глуми чланица СПМ, Зорица Јурко-
вић, која својим гласом и плесом не 
опчињава само мушкарце на сцени, 
него и публику. Пред препуном салом 
ова представа је доживела велики 
успех.

Значајна је била и претпремијера 
филма, соло музичке драме о холо-
каусту Рома, „Amig szól a hegedű” (Док 
свира виолина), копродукције циган-
ског позоришта „Романо театро” и 
Српског позоришта у Мађарској. 
Филм прати судбине људи. Ту су: Вајс, 
стари Јеврејин, коме је у животу нај-
важнији новац, Естер је мајка, која 
своју децу брани и зубима и ноктима, 
Дуду, немо циганче и виртуоз, који 
највише воли своју виолину, Рита, вла-
сница ресторана, чланица покрета 
отпора и Виктор, немачки наредник, 
препун племенитих људских осећа-
ња. Сви поменути ликови се на крају 
срећу у концентрационом логору. Ин-

тересантно је да је ово први икад сни-
мљен филм на тему холокауста Рома. 

Габријела Хаџикостова, директор-
ка и глумица бугарског театра „Мал-
ко”, у својој музичкој представи „По-
лет Бг радио”, својим причама и му-
зичком интерпретацијом направила 
је веома пријатну и топлу атмосферу. 
Током представе је извела и популар-
не песме из шездесетих и седамде-
сетих година прошлога века, повезав-
ши их са интересантним и духовитим 
причама из свог детињства и младо-
сти у комунистичкој Бугарској. Пра-
тили су је изврсни музичари, међу ко-
јима је био и наш хармоникаш Сло-
бодан Вертетић.

Глумица Илдико Франк заблистала 
је у својој премијери „Кафе Климт”, 
у којој је сама одиграла седам разли-
читих улога, у седам самосталних 
слика. То су биле роле келнерице, слу-
шкиње, жене из града, аристократки-
ње, писца, куртизане и кућепазитељ-
ке. Циљ представе је да повеже разне 
догађаје и да песмама и пројекција-
ма на платну дочара 1918. годину, рат 
и мир, као и последње дане монархи-
је. И, то све кроз појединачне пробле-
ме женских ликова.   

Премијера „Рацкалманови” 
(Ráczkálmanék), циганског позоришта 
„Цинка Пана”, прати свакодневицу 
једне типичне ромске породице из 
Будимпеште. Међутим, испоставља 
се да породица и није толико типич-
на. Три генерације живе заједно, а гла-
ва породице, син јединац, се спрема 
да заврши факултет. Поставља се пи-
тање колико би породица била срећ-
нија да чак два њена члана стекну 

Широка тематска и жанровска лепеза позоришних продукција
Након прошлонедељног извештаја о отварању и главним особеностима овогодишњег Фестивала 
народносних позоришта JELEN/LÉT, који је одржан од 5. до 11. октобра у Националном театру у 

Будимпешти, у овом броју доносимо осврте на представе приказане на овој манифестацији.

Сцена из представе „Otthon”

Глумци позоришта „Цинка Пана” Са снимања  филма „Док свира виолина”

Учесници у представи „Otthon”
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С вети Стефан Штиљановић, за-
штитник барањских Срба, до-
био је још једно обележје – 

разгледницу! Ова нова издавачка 
иницијатива и подухват историчар-
ке Цвете Вуковић из Сечуја, свакако 
се могу сматрати занимљивим и 
похвалним.

Она је кренула у још једну изда-
вачку мисију, на молбу Ивана Јано-
шева, председника Самоуправе Ср-
ба у Шиклошу, који је од ње, као 
неуморног истраживача српске 
историје у Барањи, затражио једну 
мању студију, тј. свеску о деспоту 
Стефану Штиљановићу. Због других 
бројних обавеза, Цвета Вуковић је 
предложила да уради разгледницу 
у „павер поинту”, што је и урадила. 

На византијској плавој подлози 
она је поставила натпис „СВ. СТЕ-
ФАН ШТИЉАНОВИЋ – заштитиник 
барањских Срба”. На разгледници 
је простор обезбеђен Ђунтиру, гроб-
ном месту деспота Стефана Шти-
љановића, дугогодишњем браниоцу 
града Шиклоша од Турака, док је 

на другој страни смештен бакрорез 
из Римничког србљака. Ради се о 
чувеној књизи која је штампана 
1761. године и садржи литургију за 
српске светитеље.

На позадину разгледнице исто-
ричарка Цвета Вуковић је сместила 
цитат некадашњег учитеља из Ши-
клоша, који је сачуван у „Споменку” 
из 1902. године. У њему стоји следе-
ће: 

„Кад се човек попне на то брдо 
не може довољно да се нагледа 
оних красних брда и планина, зеле-
них шумица и тихих река и речица 
и тако силно примамљива природа 
тешко раставља човека од овога ме-
ста. Ја сам га зато чешће обилазио 
и крст на њему целивао, који стоји 
као вечити спомен и сведок славне 
српске прошлости и као стуб Срп-
ства у ондашњим крајевима. Сваке 
године, 2. августа, силан се Србин ту 
скупља да прослави успомену на 
онај дан, када је тело Светога де-
спота пренесено у манастир Шиша-
товац, у Фрушкој гори.”

На разгледници, истори-
чарка Вуковић наводи и 
одређене библиографске ин-
формације, везане за кнеза 
из Паштровића.

„Народни добротвор. Ње-
гов историјски и црквени лик 
се не поклапају. Канонизо-
вао га је пећки патријарх Пај-
сије Јањевац. (Последњи срп-
ски деспот, коме је титула 
додељена у вековима роп-
ства – да чува идентитет и 
успомену на изгубљену др-
жавност.) Данас се Његове 
мошти налазе у Саборној цр-
кви у Београду.”

Нови подухват Цвете Ву-
ковић заслужује све похвале. 
Разгледнице, које је наручи-
ла Самоуправа Срба у Ши-
клошу, представљају још јед-
но штампано сведочанство 
дела богате историје српског 
народа у Барањи, у Мађар-
ској.

П. М.

факултетску диплому. Како би дру-
штво прихватило високообразоване 
Роме?! Искуства ранијих генерација 
стварају много конфликтних, али и 
много више забавних и веселих ситу-
ација. Представа је испуњена музи-
ком, игром и хумором. 

Последње вечери фестивала на ве-
ликој сцени Националног театра при-
казана је представа Грчког народно-
сног позоришта „Амфитеатар”, под 
називом „Едип тирарин”. Бројна глу-
мачка и плесачка екипа извела је пра-
ви спектакл и приказала Софоклову 
античку драму у модерној адаптаци-
ји. Уз нама познате: Федру Алмошд и 
Фотиоса Колатоса, у представи су 
играли и гостујућа уметница из Грчке, 
Елени Котсона (Kotsona Eleni) и плесач 
Роберт Петак (Peták Robert). Предста-
ва је обиловала интересантним коре-
ографијама и музичким нумерама, уз 
одлична режијска решења. Сала је 
била испуњена до последњег места 
и публика је громогласним аплаузом 
испратила уметнике. 

Изванредне представе и квалитет 

фестивала потврдиле су речи Атиле 
Видњанског, директора Националног 
театра у Будимпешти, који је рекао 
да се на овом фестивалу приказују 
озбиљне представе, које су на нивоу 
професионалне глуме и режије.

*
У среду, 7. октобра, у Националном 

позоришту у Будимпешти, одиграна 
је представа „Буњевачки блуз – сага 
о свиту који нестаје”, хрватског позо-
ришта из Печуја.  

Представа је рађена према књизи 
књижевника из Војводине, Томислава 
Жигманова. Тема је живот буњевач-
ких Хрвата из Суботице и околине, 
Таванкута и Чикерије у XX веку, као 
и догађаја који су одредили њихов 
данашњи положај. Радња почиње јед-
ног предвечерја, када старији брачни 
пар, Томе и Лозика, разговарају и кроз 
сећања призивају људе и догађаје из 
даље и ближе прошлости. 

Путем постмодерног дигитализо-
ваног простора, нови јунаци улазе на 
‚врата‘ из неког другог плана, одно-
сно, долазе из прошлости да би ис-

причали део своје животне приче. За 
то време „реална прича” је „замрзну-
та”. У сценарију је десетак монолога, 
који се на крају спајају кроз један ди-
јалог Томе и Лозике. Појединачне 
„разбијене судбине” повезују се у це-
лину, која говори о буњевачком свету 
који полако нестаје.  

Представљени су обични људи у 
својој утопљености у свакодневницу, 
са свим својим животним радостима 
и бригама. Пред публиком су приче 
о могућим и немогућим љубавима, 
носталгији и памћењу. У главној око-
сници приче присутан је Милошеви-
ћев режим, Први и Други светски рат. 
То је прича о суровој усамљености, о 
борби са заборавом, о судбини једног 
народа, о трагичним судбинама обич-
ног човека Бачке, Хрвата Буњеваца, 
који је често био у ситуацији да трпи 
невоље због слома великих историј-
ских преокрета и идеологија. Наслов 
асоцира на музички жанр-блуз, у ко-
ме се ретко пева о срећи и задовољ-
ству, јер је поезија чежње, растанака 
и очекивања, личних катастрофа и 

падова. Назив представе „Буњевачки 
блуз” одговара самом садржају при-
че о свету који полако нестаје.  

Главни јунаци повремено позивају 
једни друге више пута током предста-
ве, плашећи се да ли други још увек 
дише. Тиме се и њихова даља судбина 
може различито тумачити, али сама 
химна, која иде на крају представе - 
„Нек се знаде да Буњевац живи”, даје 
наду у боље сутра. 

Редитељ је Славен Видаковић. Уло-
га Томе је поверена Рафаелу Арчону, 
Лозике Еви Полгар, Врање и Сиве Де-
јану Фајферу, Манде и Веце Маји Лу-
чић, Ему глуми Чарна Kршул, а Мију 
и Енту Горан Смољановић. Драматург 
је Влатко Дулић.

На крају представе, коју је публика 
изузетно лепо поздравила, испред 
организатора позоришног фестивала 
„Јелен/лет”, Милан Рус, директор 
Српског позоришта у Мађарској, је 
члановима позоришта уручио при-
знање. 

Катарина Павловић Бачи
Славица Зељковић

Разгледнице које је наручила Самоуправа Срба у Шиклошу, представљају још једно штампано 
сведочанство дела богате историје српског народа у мађарском делу Барање.

СЕЋАЊЕПодухват историчарке Цвете Вуковић

Још једно подсећање на заштитника барањских Срба

Цвета Вуковић

Сцена из представе „Едип тиранин” Детаљ из комада „Буњевачки блуз”
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Страдалнички животни пут Милоша Апића (39)ФЕЉТОН

З аставник Јанош Нађ је савесно и 
прецизно извршавао своје оба-
везе. Код њега је све морало да 

буде под конац. Војници Нађевог во-
да служили су за пример осталим је-
диницама пешадије, које су тих дана 
стациониране у Сантову.

У поподневним часовима од капе-
тана Јаноша Габора, команданта сан-
товачке карауле, заставник прими на-
ређење да ступи у његову канцела-
рију.

– Заставниче! Куцнуо је час! Влада 
је одобрила регентову заповест о 
ослобођењу Јужних крајева. Пре де-
сетак минута од генерала Хенрика 
Верта, начелника Генералштаба, при-
мио сам наређење! Сутра у зору де-
лови мађарске војске извршиће на-
пад на Југославију. Крећемо! – клик-
тао је капетан Габор. 

– Одлично! – одушевљавао се Ја-
нош Нађ. - Ево, шта ћемо сутра, по 
наређењу, прочитати пред построје-
ним јединицама. То је Хортијев про-
глас: „Домобрани! Наша је обавеза и 

дужност да нашој мађарској браћи 
притекнемо у помоћ. Ослањајући се 
на вашу већ опробану војничку одва-
жност и дисциплину, верујем да ћете 
и овај нови задатак савршено извр-
шити. Бог Мађара и све мисли наше 
нације су са вама. А, сад правац јужне 
границе хиљадугодишње нам домо-
вине!”

– Дакле, сутра и ми крећемо! – оду-
шевљено узвикну заставник.

– Не, заставниче! Не пренагљујте! 
Ми ћемо још мало да причекамо. 
Ми ћемо под командом господина 
генерал-потпуковника Ласла Хорва-
та, команданта IV Печујске армијске 
групе, тек 12. априла извршити напад 
на Југославију. То значи да ће наше 
једнице заједно са 10. капошварском 
пешадијском бригадом, на челу са 
генерал-мајором Палом Петерди-
јем, окупирати подручје Сомбора, 
Апатина и Пригревице. Управо ми је 
сад јављено да ће сутра навече, под 
заповедништвом господина потпу-
ковника Беле Пејнлиха, у Сантово 

стићи и 3. батаљон 1. моторизоване 
бригаде! 

Дакле, господине заставниче, куц-
нуо је час! Наздравимо!

Капетан се задовољно дохвати 
чашица. Немо наздравише добром 
капљицом љуте препечeнице.

– Господине заставниче, све ове 
информације су строго поверљиве! 
– рече од ракије промуклим гласом 
Јанош Габор. 

– Разумем, господине капетане! 
– заставник лупну петом о пету и 
војнички спусти празну чашу на 
сто. 

– Обратите пажњу на реакцију 
локалног српског становништва. 
Сваку сумњиву особу одмах треба 
ставити у притвор! Нипошто не сме-
мо да ризикујемо. Посебно се по-
забавите са рацким попом! Тај бра-
доња ми је одавно сумњив. Не за-
боравите, интелигенција је одувек 
представљала легло бројних опа-
сних идеја! Најбоље би било да се 
ми тог попа некако отарасимо. 

– Мислите на ликвидацију? – хлад-
ним тоном упита Нађ. 

– Не пренагљујте, заставниче! То би 
могло да изазове бурну реакцију ло-
калног становништва. Сачувај боже! 
Најбоље би било да га ми лепо стави-
мо у притвор.

– Разумем, господине капетане! – 
узвикну заставник, спреман да одмах 
изврши наређење.

– Заставниче, куд сте наврли? Није 
паметно да се војска меша у ствари 
цивила. То ћемо препустити главном 
бележнику и жандармерији.

– Разумем! (…)
Драгомир Дујмов

ФОЛКЛОР Смотра културно-уметничких друштава

Наступала три српска фолклорна ансамбла
Бугарски дом у Будимпешти био је домаћин фолклорне манифестације на којој су, поред осталих, 

учествовала и српска културно-уметничка друштва: „Банат”, „Рузмарин” и „Табан”, чији су  
руководиоци добили посебно признање организатора

С мотра културно-уметничких 
друштава „Кућа плеса 2020” 
ове године је, уместо у пролеће, 

одржана 3. октобра у Бугарском до-
му, у Будимпешти. Овога пута, због 
објективних околности, гостовали су 
углавном фолклораши из Будимпе-
ште и околине, изузев Срба из Деске 
и Грка из Сегедина.  

Од раног поподнева, уз музику ра-
зличитих народности, гости су имали 

прилику да уче кораке народних ига-
ра. На гала вечери је гостовало седам 
културно-уметничких друштава, међу 
којима су били: „Табан” из Будимпе-
ште, „Банат” из Деске и „Рузмарин” 
из Калаза. Млађа група „Баната” и 
„Рузмарина” представила се „Играма 
из околине Београда”, док је извођач-
ка група КУД-а „Табан” затворила ве-
че својом чувеном кореографијом 
„Биначка Морава”. После заршеног 

програма, развило се велико коло око 
гледалишта и посетиоци су, уз фол-
клораше, могли да увежбавају кораке 
које су претходно научили.

Удружење „Плесна кућа”, на челу 
са Тимеом Нађ, и ОТP банка, 2012. го-
дине основали су награду са циљем 
да се препозна рад плесача, музича-
ра, певача и наставника музике и пле-
са, који раде на томе да жива народ-
на традиција буде доступна широ-

ком кругу заинтересованих. На 
основу одлуке кураторијума, међу 
добитницима награде „Háztánc 
Érem” (Медаља Куће плеса) за 2020. 
годину, нашао се и пар уметничких 
руководилаца СКУД-а „Табан”, Анита 
Накић Вуковић и Душан Вуковић. 
Они су ово признање добили за ви-
шегодишњни рад и залагање на пољу 
фолклора.  

К. П.

Група мађарских официра

„Домобрани! Наша је обавеза и дужност да нашој мађарској браћи притекнемо 
у помоћ. Ослањајући се на вашу већ опробану војничку одважност и 

дисциплину, верујем да ћете и овај нови задатак савршено извршити. Бог 
Мађара и све мисли наше нације су са вама. А, сад правац јужне границе 

хиљадугодишње нам домовине”, писало је у Хортијевом прогласу.

Наређење за напад Мађарске на Југославију

Награде за руководиоце КУД-а „Табан”

КУД-ови „Банат” и „Рузмарин”
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ДАНИ КЊИГЕ, ПАРОХИЈСКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЧИТАОНИЦЕ  

„СВЕТИ САВА” У ДЕСКИ
24. и 25. октобар 2020.

 Програм:

Субота, 24. октобар

 16.00 часова, Вечерње богослужење

Недеља, 25. октобар:

10.00 часова, Света архијерејска  литургија
Годишњи парастос протођакону Василију Марковљеву
Освећење нове Библиотеке и читаонице „Свети Сава”

12.00 часова, ручак за госте у свечаној сали Српског 
културног, образовног и 

духовног центра „Свети Сава”

17.00 часова, предавање и промоција књиге  
„Патријарх Павле - светац којег смо познавали”, 

аутора Ђорђа Рандеља  

Mолимо вас да приликом уласка у зграду Српског 
културног, образовног и  духовног центра „Свети Сава”, 

као и у просторијама Библиотеке користите маску и 
одређено растојање. Хвала на разумевању!

Програм организује:
Српска православна црквена општина и парохија Деска

Покровитељи:
Самоуправа Срба у Мађарској

Српска народносна самоуправа Деска
КУД „Банат” Деска

МЕСЕЦ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У 
СЕГЕДИНУ - 2020

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

Предавач: Милан Дујмов - историчар

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

„Пут ка земљи Аврамовој”
Предавач: Сенад Емра 

Јерусалим, Света земља – присећање уз фотографије 

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

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

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

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

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

општина у Сегедину

Позив за предлагање кандидата за

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ
И ПОВЕЉУ САВА ТЕКЕЛИЈА 2021.

Позивамо вас да пошаљете своје предлоге кандидата за 
добијање Светосавске награде 2021. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској.
Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу 

признања Повеља Саве Текелије 2021. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској. 

Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда, који се 
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници 
српске заједнице. Предлози се достављају писменим путем 
на адресу Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos 
Önkormányzat, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком 
„Предлог за Светосавску награду ССМ 2021”, односно 
„Предлог за Повељу Сава Текелија 2021”. Предлози се могу 
доставити и електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu.
 
Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2020. године 
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овог рока неће се 
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете 
на време.  

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

ОБАВЕСТИТЕ НАС ДА ЛИ ЖЕЛИТЕ  
ДА И ДАЉЕ ДОБИЈАТЕ СНН

Рок за ваша јављања: 1. децембар 2020.

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

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

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

бесплатно добијају наш недељник.

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

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

адресу:
Szerb Kulturális és Média Nonprofit Kft

Srpske nedeljne novine
Nagymező utca 49, 1065 Budapest

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

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

Захваљујемо на сарадњи!
Ваш СНН

ИНФО

ИСПРАВКА
У 41. броју нашег листа, на 8. страни, у репортажи из Јегре, 
погрешно је наведено место тамновања грофа Ђорђа 
Бранковића (1646-1711). Он је, наиме, био у заточеништву у 
Бечу, a 1703. пребачен је у Хеб. Године 1743. његови посмртни 
остаци пренети су из Хеба, преко Чешке, Аустрије и Угарске 
у Карловце, а потом у манастир Крушедол. Захваљујемо др 
Предрагу Степановићу на сугестији.

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

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

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

Ваш СНН
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Превентивна заштита од вируса је постала саставни део ђачког живота. Оно са чиме се ученици и 
наставници још нису помирили, јесте одсуство бројних ваннаставних активности и екскурзија,  

које су чиниле школски живот лепшим, богатијим и квалитетнијим. 

Јесење активности школараца у Батањи

Физичке активности уместо ђачких екскурзија

Ш колска година је иза себе 
оставила септембар и 
препустила се чарима ок-

тобра. Деца и наставници навикли су 
се на свакодневну рутину, настава се 
одвија по плану, у складу са новона-
сталом ситуацијом. 

Креативни батањски педагози су 
пробали да осмисле нове програме, 
које су, у складу са прописима, успели 
и да реализују. Последњег септембар-
ског дана одржали су Ђачки спортски 
дан. У школском дворишту су тога да-
на отпочели загревање са учитељи-
цом Мелиндом, која их је, уз звуке 
музике, раздрмала аеробиком. Шко-
ларци су, затим, по резредима, зајед-
но са разредним старешином, трчећи 
кренули да освајају станице које су 
се налазиле по Батањи. Наставник 
физичког, Петар Журж, осмислио је 
веома занимљиве станице, на којима 

су ученике и наставнике чекали раз-
новрсни задаци. Била је ово одлична 
прилика и за јачање и успостављање 
добрих веза у сваком разреду. По по-
вратку у школу, сачекало их је свеже 
поврће кога су дегустирали одмара-
јући се и спремајући за полигон. По-
лигон спретности ученици су могли 
прећи бициклом, или na ролерима. 

Само пар дана касније, малишани 
су по групама присуствовали програ-
му, кога је Градска бибилиотека орга-
низовала у част Дана мађарске бајке. 
У бајковитом амбијенту најмлађим 
ученицима су интерпретиране бајке, 
у којима су и они сами могли узети 
учешће. 

Ученици првог разреда, са учите-
љицом Станиславом, посетили су два 
газдинства и упознали се са домаћим 
животињама, које до сада нису виде-
ли, или су делимично познавали. Ви-

дели су бикове, краве, овце, козе, коње 
и пернате животиње, и научили су 
чиме се хране, каква је човекова ко-
рист од њих, где и како живе. 

Другаци су у оквиру часа народо-
писа посетили оближњи силос и ви-
дели где се суше и складиште жита-
рице. Тијана Царић, бивша ученица 
батањске српске школе, била им је тог 

дана домаћица, спровела их је и по-
казала како функционише један си-
лос. Малишани су, затим, у склопу на-
ставне јединице „Од орача, до хлеба 
и колача”, заједно са учитељицом Ста-
ниславом, умесили и испекли домаћи 
хлеб. Укусан хлеб су у друштву појели 
у сласт, за тили час. 

Станислава Ђенеш Екбауер

Бруцошијада 2020. године

Необичана изненађења за млађе школске другове
Тема овогодишње Бруцошијаде била је фарма. Школски ходници Српске гимназије „Никола Тесла” у 

Будимпешти били су посути сламом, а у дворишту су се налазили обори. Ученици деветих разреда били су 
подељени у три веома занимљиве групе животиња, са још занимљивијим подгрупама. 

О ве, као и претходних година, 
десетаци су се веома потруди-
ли и издвојили пуно времена и 

труда за организацију „мучења” де-
ветака. Велику улогу имало је застра-
шивање пред кључну недељу. Међу-
тим, већ након првих игара, бруцоши 
су схватили праву поенту свега овога 
– добра забава, боље упознавање са 
другарима, као и важност рада у ти-
му. Десетаци су били веома креатив-
ни приликом смишљања сваке игре 
(задатка). Уколико би неко одбијао да 
заврши задатак, варао или урадио не-
што после задатог времена, уследила 
би „страшна” казна.  

Већина деветака тврди да су им 
казне, које су се састојале од певања 
песама различитих жанрова и плеса-
ња, биле веома смешне и занимљиве. 
Због ситуације са вирусом корона, на 
Бруцошијаду, која се одвијала у уто-
рак и среду, на одморима у школском 
дворишту, излазиле су само одређене 
групе са вођама из десетих разреда. 
Групе су биле: свиње, краве и коко-
шке. Још маштовитије називе имале 

су подгрупе (ореол краве, лешник 
краве, печене свиње, петлови, пилићи). 
Неки од задатака били су стваралач-
ког типа, деветаке је на средини дво-
ришта чекала сва потребна опрема 
(за израду страшила), док су они стр-
пљиво чекали знак пиштаљке у сво-
јим импровизованим оборима, да би 
прошли препреке и дошли први да 
покупе највише потребних предмета. 
Док су у другим задацима десетаци 
мудро проверавали њихове вештине, 
тако што су без помоћи руку, са само 
једном чашом, морали да преносе во-
ду са једног на други крај дворишта. 
Међутим, групама које су прве оба-
вљале своје задатке беспрекорно, 
уследила је и награда, то јест, слатки-
ши. 

У четвртак, после петог часа, деве-
таци, као и професори задужени за 
њих, отишли су на Маргитино острво, 
где је уследила права забава. Неко-
лико сати они су читали мапе и трча-
ли са једног на други крај острва, ка-
ко би обавили још неколико задатака. 
Веома је било напорно, али и иску-

ство вредно памћења. Да ли би ико 
још могао да се похвали да је у канти 
пуној земље са црвима тражио малу 
играчкицу (срце), или можда да је 
правиo пирамиду од људи? Поврх све-
га, добили смо и казне које су овог 
пута биле мало суровије. Примера 
ради: мало пене за бријање по одећи, 
затим брашно и још по које јаје, па 
ништа чудно, зар не?

Петак је био последњи дуго очеки-
вани свечани дан Бруцошијаде. У ве-
черњим часовима прво су уследила 
видео изненађења – поруке ученика 
који су похађали ову српску школу 
на Тргу ружа, a желели су да дају са-
вете и пруже подршку. Након тога би-
ле су прозивке, за неке смешне, за не-
ке пак „сурове”, а за неке и помало 
срамотне. 

Потом је следио најомиљенији део 
те вечери – журка. Тема овогодишње 
журке била је „All white”. Свако је био 
имао обавезу да носи нешто бело на 
себи.

Журка, као и цела Бруцошијада, за 
све деветаке и десетаке засигурно ће 

остати упамћена као једно лепо ис-
куство, добар провод са пуно забаве. 

Тиа Малогајски, 9/а 
Српска гимназија „Никола Тесла”  

у Будимпешти

УСКОРО НАДМЕТАЊЕ РЕЦИТАТОРА
У наставничком колективу у Батањи кажу да ће се потрудити да оваквим 

и сличним програмима обоје ову школску годину, у складу са прописима. 
Полако се припремају и за школско јесење такмичење у рецитовању на 
српском језику. Најбоље рецитаторе очекује пласман на државно такми-
чење у рецитовању, што је, свакако, велика мотивација за што бољу интер-
претацију дечјих песама наших познатих књижевника.


