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СТРАНА

Светосавске прославе у Мађарској



2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Н а констатацију портала „Kосо-
во онлајн” да је Мађарска по-
зната по лобирању за проши-

рење ЕУ на Западни Балкан и на пи-
тање колико такви потези имају 
одјека у ЕУ, односно да ли ће Мађар-
ска наставити то да ради и у овој го-
дини, амбасадор Пинтер каже:

- Нема сумње да, према ставу Ма-
ђарске, кључну улогу за проширење 
Европске уније има Србија. У овом 
погледу ни у 2022. години неће бити 
промена. Сматрамо да у процес про-
ширења треба да се удахне нови жи-
вот и да је потребно показати да је 
Европска унија у стању да прими но-
ве чланице и да их интегрише. Управо 
је у вези са тим у кабинету Kомисије, 
за период 2019-2024, Мађарска затра-
жила позицију комесара за прошире-
ње и суседску политику, коју попуња-
ва Оливер Вархељи. Мађарски коме-
сар добро познаје Западни Балкан, 
има озбиљно дипломатско искуство 
и посвећен је успешном проширењу.

Мађарски предлози нису без подр-
шке у ЕУ. Дозволите ми да истакнем 
једногласан став земаља Вишеград-
ске групе, који је више пута потврђен 
и изречен у прилог чланству Србије. 
Наравно, за то је потребна и подршка 
осталих држава чланица, али радимо 
на томе да их убедимо. Оно што могу 

да саветујем нашим срп-
ским пријатељима је да ис-
пуне услове приступних 
преговора и да онда те ре-
зултате представе у европ-
ским престоницама. Не по-
стоји боље писмо препору-
ке од резултата.

Поједини политичари 
сматрају да би Ма-
ђарска требало да по-
вуче признање незави-
сности Kосова. Kакав 
је став Мађарске по 
том питању и да ли би 
то могло да се деси у 
будућности?

– Наравно, свесни смо изузетне 
осетљивости овог питања, међутим, 
оно није на дневном реду мађарске 
спољне политике.

Мађарска је у новембру преузе-
ла команду Kфора на Kосову, 
што је први пут да се један Ма-
ђар налази на челу мисије. Kоли-
ко је то значајно, односно колико 
је важно ангажовање војника из 
региона у саставу те мисије?
– Један од темеља кредибилитета 

мађарске политике на Западном Бал-
кану јесте тај што учествујемо у 
основним процесима очувања бе-
збедности у региону. Циљ Мађарске 
је стабилност у региону, јер нам је у 
интересу да наши јужни суседи буду 
успешне и стабилне земље, са којима 
можемо да развијамо и политичке и 
економске односе, а да не помињемо 
посебно да нам је, као актуелној 
спољној граници ЕУ, потребно и парт-
нерство са земљама Западног Балка-
на, како бисмо могли да се позабави-
мо глобалним питањима, као што су 
приступ илегалним миграцијама и 
кријумчарењу људи. Основа партнер-
ства је да од самог почетка пружамо 
подршку земљама у региону, пома-

жући им тиме да реше преостале ме-
ђусобне сукобе.

У знак наше посвећености у реги-
ону, од 15. октобра 2021. године коман-
ду над Kфором преузео је мађарски 
генерал. НАТО је тиме што је подр-
жао наше амбиције за улогу начел-
ника KФОР-а (КОМKФОР), одао при-
знање нашој земљи за вишедецениј-
ски рад на очувању стабилности у 
региону. Од свог оснивања, KФОР се 
континуирано прилагођавао и разви-
јао као одговор на различите изазове 
како би своју мисију што је могуће 
ефикасније извршио. Захваљујући то-
ме KФОР је успео да се избори да 
буде прихваћен од стране свих акте-
ра у региону, као и да стекне њихово 
признање. Циљ начелника KФОР, ге-
нерала-мајора Kајарија је свакако да 
ово признање и способност прилаго-
ђавања сачува.

Обављање функције команданта 
је прекретница за улогу мађарских 
мировних снага. Управо смо из тог ра-
злога задовољни што је рад КО-
МKФОР-а међународно позитивно 
оцењен и што су његове активности 

широко признате и на Kосову и у Ср-
бији. Истовремено, увек наглашавамо 
нашим партнерима да се позиција 
начелника KФОР-а и билатерални од-
носи третирају одвојено, пошто је КО-
МKФОР део Kоманде здружених сна-
га НАТО-а из Напуља, а не национал-
но распоређен.

Сматрамо важним да међу земља-
ма региона 5 земаља доприноси на-
порима 28 чланица НАТО-а и парт-
нерских земаља слањем својих трупа 
како би се, сходно Резолуцији 1244 
Савета безбедности УН, допринело 
очувању безбедности и слободном 
кретању.  

Недавно је мађарски министар 
одбране изјавио да ће Мађарска 
играти велику улогу у очувању 
безбедности и мира на Западном 
Балкану. На који начин ће то чи-
нити?
– Наша земља подржава напоре за 

евроатлантске интеграције земаља у 
региону што, између осталог, унапре-
ђујемо делегирањем саветника за 
европске интеграције. Интеграција у 

Атила Пинтер: 

Повлачење признања Косова није на дневном реду
Амбасадор Мађарске у Србији Атила Пинтер каже да је 

циљ Мађарске стабилност у региону, као и да је избором 
генерала Ференца Kајарија на место команданта Kфора, 
НАТО одао почаст Мађарској за вишедеценијски рад на 
очувању те стабилности. Он је поновио и став да повлаче-
ње признања независности Kосова није на дневном реду 
мађарске спољне политике.

Атила Пинтер

Мађарски амбасадор приликом посете председнику Србије

Генерали Мојсиловић и Кајари

О ОДНОСИМА МАЂАРСКЕ И СРБИЈЕ 
„Однос Мађарске и Републике Србије ни по историјским мерилима ни-

када није био оволико добар. Сада већ само у догађаје из прошлости убра-
јамо она времена у којима су се Мађари и Срби сукобљавали и борили на 
различитим странама. Штавише, желим да истакнем да су, упркос ратним 
ситуацијама и сукобима из прошлости, два народа вековима живела један 
поред другог, познавајући културу, обичаје, а можда и језик и речи једни 
других. Искрено, више ствари нас спаја, него што нас раздваја. Зато је важно 
имати на уму шта је то што једни за друге можемо да учинимо, јер се тиме 
унапређује наша сарадња, од које оба народа могу имати користи. Мађар-
ски и српски политички лидери препознали су ову могућност и имали су 
храбрости да делују у циљу тога. Захваљујући томе, данас нема спорних 
питања између две земље, градимо путеве и железницу, а на пољу наше 
трговинска размене се бележи динамичан раст. Уопштено говорећи, у гото-
во свим областима живота је кренула сарадња између две земље и може-
мо да поставимо нове циљеве, односно да надограђујемо на постојеће 
резултате”, истиче амбасадор Пинтер.

ОЧЕКУЈЕМ ПОВЕЋАЊЕ ТРГОВИНСКЕ РАЗМЕНЕ
„Надам се да ће се билатерални односи даље продубљивати. Трговински 

промет, који је прошле године оборио рекорд и значајно премашио 3 ми-
лијарде евра, могао би да се додатно повећа, што би користило компани-
јама у обе земље. Очекујем да у Србију стигне још мађарских инвестиција 
и да ће доћи до искорака у улагањима српских компанија у Мађарску. С 
мађарске стране настојимо да повећамо број мађарских компанија јужно 
од Београда. Оно што је исто толико важно, надам се, да ћемо ове године 
коначно оставити иза себе кризу изазвану вирусом корона и да ће се живот 
вратити у свој нормалан ток”, каже амбасадор Атила Пинтер.
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ЕУ има низ позитивних ефеката, од 
којих је један стабилизирајући фак-
тор. Истовремено, као што сам то већ 
и раније поменуо, стабилност Запад-
ног Балкана је од основног и страте-
шког значаја за Мађарску, што се сва-
како види и из фокуса наше опера-

тивне улоге. Операције на Балкану 
остају приоритет: више од две трећи-
не мађарских војника који служе у 
иностранству служе на Западном 
Балкану. Намера нам је да и даље као 
нација која шаље припаднике у трупе 
KФОР-а и ЕУФОР-а АЛТХЕА настави-

мо са доприносом овим операцијама. 
Осим поменутог, Мађарска је помо-
гла KФОР-у у борби против ковида 
2020. и 2021. године.

Мађарска је недавно одржала за-
једничку војну вежбу са Срби-
јом, са циљем да се спречи при-
лив миграната са Блиског исто-
ка. Kолико су значајне ове вежбе 
и на које све начине две земље 
сарађују по овом питању?
– У јесен 2021. године су заиста одр-

жане две заједничке војне вежбе са 
Србијом, али не у ту сврху: главни циљ 
америчко-мађарско-српске војне ве-
жбе под називом „Kомшије 2021” био 
је међусобно упознавање са проце-
дурама у мировним мисијама ових 
војних снага. Друга је била вежба срп-
ско-мађарске речне флотиле.  

Верујемо да успешне евроатлант-
ске интеграције региона могу бити 
дугорочно решење и гаранција за ус-
постављање и очување стабилности 
и безбедности у региону. Због тога 
Мађарска настоји да с једне стране 
подржи земље Западног Балкана у 
овим процесима, а с друге стране да 
одржава уравнотежене односе са зе-
мљама у региону.

Поред тога, сматрамо да је успех 

дијалога Београда и Приштине коор-
динисан од стране ЕУ кључан за ста-
билност Западног Балкана. Што се 
тиче нормализације односа Београда 
и Приштине, за нас је прихватљиво 
свако решење засновано на компро-
мису две стране, које је у складу са 
међународним правом.

У погледу миграција важно је са-
гледати следеће: географски положај 
Мађарске је јединствен,  налази се на 
пресеку тзв. „источних” и „јужних” 
изазова. С обзиром да су изазови са 
југа претећи, за нас је стабилност За-
падног Балкана стратешки приори-
тет.

Масовна криза услед илегалних 
миграција, а недавно и епидемија 
изазвана вирусом короне показале 
су да безбедност земаља Западног 
Балкана и Европске уније итекако 
узајамно зависе једна од друге. Без 
стабилности на Западном Балкану 
изложеност Европске уније епидеми-
јама и илегалним миграцијама могла 
би значајно да се повећа.

Мађарски став о масовној и иле-
галној миграцији остаје непромењен. 
Осим заштите наших националних 
граница, морамо искористити и мо-
гућности које нуди регионална са-
радња. 

К ако кроз дигиталне медије и 
иновативне садржаје млади-
ма приближити културно на-

слеђе и развити свест о његовом зна-
чају, неке су од тема којима се баве 
учесници ИПА пројекта из Војводине 
и Мађарске „Млади и наслеђе - тра-
диција и будућност у прекогранич-
ном региону”.

„Културно наслеђе има симболич-
ки економски значај. Циљ нам је да 
младима понудимо перспективу у 
стицању нових сазнања и да се оства-
ре на најбољи начин”, каже Станислав 
Радуловић, покрајински секретар за 
културу.

Овакви пројекти значе за развој 
нове публике, коју институције култу-
ре праве кроз едукативне програме 
за децу и младе.

„Културно наслеђе, општа цивили-

зацијска вредност о којој сви заједно 
треба да бринемо. Зато се бавимо 
програмима са младим људима да 
бисмо развили свест да заједно уче-
ствујемо у процесу очувања култур-
ног наслеђа и његовој популаризаци-
ји”, објашњава Тијана Палковљевић 
Бугарски, управница Галерије Мати-
це српске.

„Морамо да се прилагодимо потре-
бама савременог доба и да се окре-
немо новом виду интерпретације кул-
турног наслеђа који користи велики 
број дигиталних медија и информа-
ционо комуникационих технологија, 
а интерпретирано наслеђе да је разу-
мљиво и доступно младим људима”, 
истиче Тијана Станковић Пештерац, 
директорка Музеја Војводине.

Пројекат је отпочео крајем 2020. и 
трајаће до априла ове године. 

Н ајнижу минималну плату 
имају Бугари – 332 евра, а 
највишу Луксембуржани – 

2.257 евра, објавио је Еуростат. После 
Бугарске следе Летонија са 500 евра, 
Румунија 515, Мађарска 542, Хрватска 
624, Словачка 646, Чешка 652, Естони-
ја 654, Пољска, 655, Литванија 730, Грч-
ка 774, Малта 792 и Португал 823 евра.

Нешто више од 1.000 евра имају 
Словенија – 1.074 и Шпанија – 1.126, 
док шест земаља има више од 1.500 
евра: Француска 1.603, Немачка 1.621, 
Белгија 1.658, Холандија 1.725, Ирска 
1.775 и Луксембург 2.257 евра.

Резултати су нешто друкчији када 
се минимална плата мери по купов-
ној моћи. По томе Бугарска и даље 
има најмању минималну плату – 604, 

а Луксембург 1.707 евра, па је разлика 
нешто мања од три пута.

Минимална плата у Хрватској, пре-
ма стандарду куповне моћи, износи 
нешто мање од 900 евра и иза ње су 
Грчка, Мађарска, Чешка, Естонија, 
Словачка, Летонија и Бугарска. Од зе-
маља које имају минималну плату 
мању од 1.000 евра, према стандарду 
куповне моћи, нешто боље од Хрват-
ске су Малта, Португал и Румунија.

Осталих осам земаља има до 
1.500 евра, Немачка нешто више од 
1.500, а Луксембург 1.707 еура. Шест 
земаља (Данска, Италија, Kипар, Ау-
стрија, Финска и Шведска) немају 
законски прописану минималну 
плату, него се она одређује колек-
тивним уговорима. 

Млади и традиција 
у пограничном региону Мађарска минимална плата 

при дну европске листе„Млади и наслеђе - традиција и будућност у прекогра-
ничном региону” назив је европског пројекта прекогранич-
не сарадње, чији носилац је Покрајински секретаријат за 
културу и који реализује са установама културе из Војводи-
не и мађарском жупанијом Чонград Чанад.

Минимална плата у 13 од 21 државе чланице Европске 
уније, које ту област имају законски регулисану, износила је 
у јануару ове године мање од 1.000 евра, у две нешто више 
од 1.000, у шест више од 1.500 евра. Разлика између најни-
же и највише минималне плате већа је од седам пута.

ЕУ пројекат прекограничне сарадње

Месечне зараде у ЕУ земљама

Мађарске јединице у саставу КФОР-а
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С ветосавска академија започела 
је Тропаром Светом Сави, у из-
вођењу Љубомира Поповића, 

оперског уметника из Зрењанина. 
Модератор Миленко Радић подсетио 
је да је управо у овом свечаном зда-
њу 1838. године, по одлуци Матице 
српске, одржано њено главно собра-
није на Дан Светог Саве и на имендан 
Саве Текелије. 

Срби у Мађарској традицију про-
славе првог српског архиепископа, 
просветитеља и творца законодав-

ства настављају сваке године, спаја-
јући духовни култ првог српског про-
светитеља са ликом и делом његовог 
имењака, матичиног добротвора. Све-
чаности су, поред осталих, присуство-
вали протојереј Зоран Остојић као 
представник Епархије будимске, др 
Золтан Ферјеш (Fürjes Zoltán), заменик 
државног секретара за односе са на-
родностима и верским заједницама, 
др Ержебет Салаине Шандор 
(Szalayné Sándor Erzsébet), заменица 
омбудсмана за заштиту права народ-

ности у Мађарској, др Тамаш Терек 
(Török Tamás), високи функционер  за 
заштиту права народности, Иван То-
доров, амбасадор Републике Србије 
у Мађарској, др Милан Мицић, исто-
ричар, књижевник и генерални секре-
тар Матице српске, Љубомир Алек-
сов, представник Срба у Парламенту 
Мађарске, Вера Пејић Сутор, пред-
седница Самоуправе Срба у Мађар-

ској, др Јованка Ластић, директорка 
Српског образовног центра „Никола 
Тесла”, Пера Ластић, директор Срп-
ског интитута, као и представници 
српских институција и самоуправа. 

Вера Пејић Сутор обратила се ску-
пу речима добродошлице и, између 
осталог, истакла да српска заједница 
у Мађарској има једну од најдужих 
традиција прослављања Савиндана 
и одржавања свечаних академија. 
Уједно је честитала добитницима на-
града и захвалила учесницима про-
грама.

Скупу се затим обратио др Золтан 
Ферјеш, заменик државног секретара 
који је нагласио:

- У XII веку Срби су били у сличној 
ситуацији као Мађари век и по рани-
је. Требало је да крену путем борбе 
за независност и очување хри-
шћанства. Мисија српског Све-
тог Саве и мађарског Светог 
Иштвана су веома сличне и обе 
су биле успешне. 

Затим су добитницима уру-
чена традиционална признања 
ССМ-а. Добитник овогодишње 
Светосавске награде је Боривој 
Рус, друштвени активиста из 
Деске. За ово признање предло-
жили су га: Српска православна 
црквена општина у Десци, Са-
моуправа Срба у Новом Сенти-
вану и Печујско-барањско срп-
ско удружење. У образложењу 
је наведено да је дуга листа 
друштвено-политичког и кул-
турног ангажовања Боривоја 
Руса. 

„Он је од 1979. до 1985. године 
радио је у предузећу за дистри-
буцију књига, као организатор 
дистрибуције, а од 1985. до 1992. 

био је руководилац Дома културе у 
Дески. Затим следи његов рад у Бу-
димпешти: најпре је био потпредсед-
ник Српског демократског савеза, да 
би након оснивања Самоуправе Срба 
у Мађарској, од 1994. до 2006. године, 
обављао дужност потпредседника 
ове кровне српске организације. Те 
године изабран је за директора Кул-
турног и документационог центра Ср-
ба у Мађарској и на тој функцији 
остао до 2011, а потом је до 2014. го-
дине поново радио као потпредсед-
ник Самоуправе Срба у Мађарској. 

Касније, све до 2019. је обављао ду-
жност саветника ове институције. 

Поред наведених високих функци-
ја, није занемарио ни теренски рад, 
пре свега на пољу неговања српске 
културе, језика и светосавске српске 
православне вере. Боривој Рус је је-
дан од оснивача 'Банатског сабора' у 
Дески, а поред организовања култур-
них манифестација, првенствено у 
Поморишју, посебно се истиче у са-
купљању и описивању обичаја и ва-
жних српских догађаја у свом селу, 
односно у Банату, односно Помориш-
ју. Његови радови објављени су у пре-
ко двадесет бројева издања 'Дешчан-
ске свеске'. 

На пољу истраживачке делатности, 
посебно треба истаћи Русово истра-
живање везано за интернирање Срба 

СВЕЧАНОСТИ Светосавска академија

Уручена признања Самоуправе Срба у Мађарској
У свечаној сали будимпештанског Текелијанума, прошле 

суботе је одржана традиционална Светосавска академија, 
централна манифестација српске заједнице у Мађарској, 
посвећена лику и делу Светог Саве. Програм на којем су, 
поред осталог, уручена и традицинална признања заслу-
жним појединцима, организовали су Самоуправа Срба у Ма-
ђарској и Културни и медијски центар „Српски венац”.

Милован Витезовић:
„СВЕТО ИМЕ СРПСКО, СВЕТИ САВА”

Драмски уметник Милан Рус је у оквиру уметничког дела програма, 
прочитао текст Милована Витезовића, професора, књижевника и 
драматурга из Београда, под насловом „Свето име српско, Свети Сава”, 
чији део преносимо:
„Изнад историје, ратова и држава, коју стварају моћне војсковође, у којој 
се показују до мита неустрашиви јунаци, стоји историја људске борбе да 
се човек, људи и народи што више уздигну, то јест историја људског мира и 
прегнућа. 
То је историја људске цивилизације, та чудесна бројаница култура народа. 
Ту историју стварају они који су умом и духом најмоћнији. Међу њима, 
опет, издвајају се јунаци векова и народа. 
У укупној историји српског народа и историји његове културе издваја се 
личност Саве Немањића, првог српског архиепископа, утемељитеља 
духовне историје Срба. 
Он је предосетио историју народа коју треба остварити и одважио се да 
је први ствара. 
Сава Немањић је Србима био први верски поглавар, први писац, први 
државник, први законописац, први дипломата, први просветитељ, први 
лекар.
Дело Саве Немањића јесте дело по коме се народ српски препознаје у 
својој држави, у својој вери, у свом уверењу, у свом језику, у својим 
законима и у својој правди. 
И пре Саве Немањића били смо Срби, јер од њега знамо да смо Срби." 

Вера Пејић Сутор Др Тамаш Терек

Милан Рус
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у Хортобађ, од 1950. до 1953. године. 
Активно је учествовао и у изградњи 
сарадње са матицом Србијом и раз-
ним културно-уметничким друштви-
ма. Поред бројних обавеза и задата-
ка, није запоставио рад у нашим ме-
дијима, а такође је и организационо 
и материјално подржавао добротвор-
не акције”, каже се у званичном об-
разложењу предлагача.    

Овогодишњи добитници Повеље 
„Сава Текелија” су Душан Мате, пред-
седник Самоуправе Срба у Мохачу и 
теолог Милош Путник из Новог Сен-
тивана. 

Душана Матеa су за ову награду 
предложили Печујско- барањско срп-
ско удружење, Самоуправа Срба у 
Мађарбоји и Српска читаоница у Мо-
хачу. У образложењу, поред осталог, 
стоји да Самоуправа Срба у Мохачу, 
предвођена Душаном Матеом, већ 
годинама води бригу о српским све-
тињама. 

„Посебно треба истаћи спољашњу, 
а затим и унутрашњу реконструкцију 
гробљанске капеле. Велику улогу Ду-
шан Мате је одиграо, не само својим 
друштвеним радом, него и добро-
творним новчаним прилозима, којима 
је подржао извођачке радове. Срби у 
Мохачу имају бројне верске споме-
нике које ваља чувати и заштитити, а 
томе велики допринос даје Душан 
Мате.” 

За Повељу „Сава Текелијеа” Мило-
ша Путника предложили су Српска 

самоуправа и КУД „Банат” из Деске, 
које у образложењу истичу:

„Милош Путник је цео свој доса-
дашњи живот посветио очувању кул-
турних и верских обичаја Срба у Но-
вом Сентивану. Као рођени Сентива-
нац, школовање најпре отпочиње у 
родном месту, а у матици  је завршио 
Православни богословски факултет 
Универзитета у Београду, где добија 
диплому са највишим оценама. По 
благослову Његовог преосвештен-
ства епископа Данила, годину дана је 
боравио на постдипломским студија-
ма у Енглеској. Након студија, враћа 
се у родни Сентиван и од тада је ак-
тивни члан у српским организација-
ма. Тренутно је члан Српске народ-
носне самоуправе и члан црквено-оп-
штинског Управног одбора у Новом 
Сентивану. Био је и дугогодишњи 
члан Самоуправе Срба у Мађарској. 
Више деценија брине о улепшавању 
храма, парохијског дома и околине у 
Новом Сентивану. Својим новчаним 
прилозима много пута је помогао око 
обнове светог храма.” 

За добитника Председничког при-
знања, Андраша Тота предложиле 
су Цвета Вуковић, професор исто-
рије и старатељ сечујског српског 
православног храма и Верица Вуко-
вић, председница Српске самоупра-
ве из Мађарбоје. Андраш Тот рођен 
је 1953. године, а пореклом по мајци 
потиче из породице Ратковић. Сечуј-
ски је житељ и пољопривредни 
стручњак. 

„Током две деценије пуно је 
помогао сечујској Српској пра-
вославној црквеној општини; ор-
ганизовао је чишћење звоника, 
израду две витрине за изложбе, 
обновио је крст у црквеној пор-
ти, оградио гроб владике Гаври-
ловића, такође у порти, ставио је 
видео надзор након покушаја 
крађе Чарнојевићеве бисте", ис-
такли су предлагачи.

Андраш Тот, нажалост, није 
био у могућности да присуству-
је Светосавској академији, тако 
да ће Председничко признање 
преузети неком другом прили-
ком

Добитницима су награде уру-
чили Вера Пејић Сутор и Игор 
Рус, потпредседник Самоуправе 
Срба у Мађарској.  

Након Светосавске беседе, 
коју је надахнуто говорио др 
Милан Мицић, генерални секре-
тар Матице српске (његов говор 

преносимо у оквиру посебног 
чланка), приказан је докумен-
тарни филм „Начертаније једног 
Арађанина”. Ово остварење 
прати животни пут Саве Текели-
је, првог српског доктора права, 
оснивача Текелијанума, дома за 
сиромашне и надарене српске 
студенте, доживотног председ-
ника Матице српске, просвети-
теља и једног од најзначајнијих 
интелектуалаца Аустроугарске 
монархије, у првој половини 19. 
века.

Аутори филма су Ђорђе Ши-
балин, сниматељ и редитељ, и 
Снежана Миливојевић, сценари-
ста и наратор, обоје из редакци-
је „Српског екрана” МТВА. На 
телевизијском фестивалу „Ме-
дијакулт” Културног центра Вој-
водине „Милош Црњански”, који 
је одржан крајем прошле годи-
не, филм је добио специјалну 
награду за ТВ емисију из обла-
сти српске културе, реализовану у ре-
гиону и дијаспори. 

У образложењу се између осталог 
каже: „Више него интересантан и не-
обичан животни пут Саве Текелије 
исцртавају Ђорђе Шибалин и Снежа-
на Миливојевић помоћу релевантних 
саговорника, историчара уметности, 
кустоса и доктора наука, а визуелно 

се прича поткрепљује оригиналним 
историјским документима, сликама 
и портретима, који нам дочаравају 
свеколико богатство дела овог про-
светитеља и једног од водећих срп-
ских интелектуалаца с краја 18. и пр-
ве половине 19. века. Сценарио оби-
лује мање знаним детаљима из 
живота и рада Саве Поповића Теке-
лије, што указује на опсежан истра-

живачки рад ауторке сценарија, а ка-
мера и режија Ђорђа Шибалина 
употпуњује целовит естетски дожи-
вљај. Тиме су аутори, који си и рани-
јих година већ награђивани на овом 
конкурсу, поново доказали да су 
страствени истраживачи и докумен-
таристи тема о историји и садашњем 
живљењу Срба у Мађарској, њиховом 

суживоту са мађарском већином и 
везама са матичном земљом Срби-
јом.”

Након пројекције филма, Химном 
Светог Саве у извођењу Љубомира 
Поповића, завршена је овогодишња 
Светосавска академија, после које су 
организатори приредили пригодни 
коктел за све присутне. 

Катарина Бачи Павловић

Награду Боривоју Русу уручили су Игор Рус и Вера Пејић Сутор

Домаћини и гости програма

Боривој Рус, Бранимир Ђорђев, Јадранка Драгојловић и Љубомир АлексовДушан Мате

Милош Путник
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 ДУХОВНОСТ

Н а празник Светог Саве, 27. ја-
нуара, у Храму Светог Геор-
гија у Будимпешти, окупио се 

велики број одраслих верника и деце. 
Свечану литургију служио је протоје-
реј Зоран Остојић, а саслуживали су 
му протонамесник Никола Почуча и 
ђакон Стефан Милисавић. Богослуже-
ње је улепшало појање Женског цркве-
ног хора „Свети Ђорђе”. 

Уследиле су надахнуте декламације 
основаца из нижих разреда Српске 
школе „Никола Тесла”, који преносе 
традицију свечарства и чувају вековно 
духовно наслеђе српских школа. 

Овогодишњи кумови, гимназијалци 
десетаци, предали су кумство одеље-
њима 9. разреда. После окретања и ло-
мљења колача, најмлађи су добили по-
клон-пакетиће, које је припремила 
Српска православна црквена општина 
у Будимпешти. Потом су, у порти цркве, 
подељени колач и кољиво.   

Ученици Српске школе „Никола Те-
сла” у Будимпешти и ове године тра-
диционално су припремили свечаност 
и у просторијама школе, присећајући 
се уз чију помоћ су они данас оно што 
јесу. Дан пре самог Савиндана, током 
наставе, сви ученици основне школе и 
гимназије издвојили су један час како 
би у школском дворишту достојанстве-
но прославили Светог Саву. Уз песме 
гимназијског хора, молитве свештен-
ства о. Зорана Остојића, о. Зорана Жи-
вића и ђакона Стефана Милисавића, а 
на крају и уз послужење у виду слав-
ског колача и кољива, са осмесима на 
лицу провели су време клањајући се 
оцу српске просвете. 

Током литургије, најзахвалнији Све-

томе Сави, ђаци, мале-
ни, све до оних на пра-
гу одрастања, испуни-
ли су просторије 
цркве, не само физич-
ки, већ и духовно, на-
дом, вером и захвал-
ношћу. Неколицина 
тих ђака, ангажовано 
је приступила улепша-
вању самог догађаја 
– рецитацијама, пе-
смама и молитвама, у 
част првом српском 
архиепископу и борцу 
за српску духовну сло-
боду и ученост. Читаво 
збивање праћено је 
умилним аријама же-

на анђеоских гласова црквеног хора. 
У недељу 30. јануара, Савиндан је у 

Бати, по старом обичају, прослављен 
веома свечано. У цркви је одржана све-
чана литургија, а после богослужења 
које је одржао батски парох, протојереј 
Павле Каплан, освештени су колач и 
кољиво. Затим су у просторијама обно-
вљеног Српског клуба мали рецитато-
ри казивали песмице о Светом Сави. 
Месна Српска самоуправа наградила 
их је поклон-пакетићима. Прослави се 
прикључио и посланик Мађарског пар-
ламента Золтан Бона, захваљујући ко-
ме су добијена средства за обнову Срп-
ског клуба у овом месту. 

Савиндан је свечано прослављен и 
у Калазу, у храму Светог Архангела Га-
врила. Недељну литургију је служио 
месни парох, протонамесник Зоран 
Живић. После завршене службе осве-
штени су колач и славско жито, које је 
припремила Пенка Весић. 

Деца су свог свеца прославила ре-
цитујући песме о Светом Сави, затим 
је отпевана Светосавска химна и ма-
лишанима су подељени поклон-па-
кетићи, које је обезбедила калашка 
црква. Прослава је настављена у об-
новљеним просторијама бивше Ве-
р о - 
исповедне школе, уз разговор и по-
служење, које је обезбедила пома-
шка Српска самоуправа. Отац Зоран 
Живић каже за наш лист да је веома 
задовољан, јер постоји подмладак 
који ће да настави традицију негова-
ња српских обичаја.

У Помазу је јереј Љубисав Мили-
савић служио светосавску литургију 
и говорио славску проповед, после 

чега је одржан 
дечји рецитал. и 
подела пакетића.

Малишани Срп-
ског забавишта и 
основне школе „Ни-
кола Тесла” у Ло-
ври, такође су, на 
сам дан, прослави-
ли свога свеца. За-
бавиштарци су од-
рецитовали по јед-
ну песмицу, а 
прваци су и рецито-
вали и кумовали. 
Жито и колач при-
премиле су кумов-
ске породице Јова-
на Алексова, Бојане 
Херемпели Мијатовић и Душице Киш. 
Ђаци виших разреда су, поред песми-
ца, говорили о животу  Светог Саве. По 
завршетку програма присутни су се 
почастили колачем и кољивом. 

Овогодишње свечаности поводом 
Савиндана, у Батањи су започеле све-
чаном литургијом  у српском храму, 
коју је служио протојереј-ставрофор 
Илија Галић. Храм је био испуњен де-
цом из школе, која традиционално већ 
неколико деценија изводе рецитале у 
цркви. Тако је било и ове године, а све-
тосавска радост се из цркве пренела у 
школу. 

Резањем славског колача и благоси-
љањем кољива уз присуство кумова, 
почели су празновање. Свечана школ-
ска прослава је настављена пригодним  
програмом, прожетим песмама посве-
ћених Светом Сави, који су припреми-
ли ученици, полазници драмске секци-
је и хора, са њиховим педагозима. Они 
су овим програмом дали свој допринос 
прослави Светог Саве.

На самом крају програма, малиша-
нима су уручене награде са ликовног 
конкурса на тему „Омиљени тренутак 
у школи”. Уз послужење кољивом и по-
гачом, малишани су имали прилике да 
погледају цртеже награђених ученика.

И ове године, пандемија је у Сегеди-
ну отежавала рад и припреме око све-
тосавске прославе. У Светониколајев-
ској цркви у том граду прослава Светог 
Саве је протекла свечано. Уз прописане 
мере, сегедински Срби окупили су се 
да прославе Савиндан. Деца су појала 
за певницом, читали су апостол, Сим-
бол вере, Оче наш, али и духовне песме 
посвећене Светом Сави.

Свечану беседу одржао је месни па-
рох Далибор Миленковић, који је гово-
рио о великом значају Светог Саве за 
српски род, али и повукао паралелу 
између пута Светог Саве без интернета 
и земаљских брига, а са пуно љубави, 
добрих дела и вере. 

После благосиљања жита и резања 
славског колача, уследио је пригодни 
програм, који су извела деца из Срп-
ског забавишта и Српске основне шко-
ле из Сегедина (подружнице Српске 
школе „Никола Тесла” из Будимпеште), 
предвођена својим васпитачицама и 
учитељицама. 

Како нас је обавестио отац Милен-
ковић, ове године је свечаној атмосфе-
ри прославе допринело и учешће сту-
дената Одсека за славистику Универ-
зитета у Сегедину, који су били 
предвођени лекторком Оливером То-
лимир и асистенткињом Лилом Дукаи.

Светосавска химна, која је први пут 
отпојана у нашем сегединском храму, 
чула се и тога дана. Сви присутни су 
заједно отпојали химну из свег гласа, 
са надом, вером и љубављу. Црквена 
општина и Самоуправа Срба из Сеге-
дина наградиле су малишане пригод-
ним поклонима.

Поподне, у Српској школи је просла-
вљена школска слава. Директорка Сне-
жана Дошић је поздравила присутне и 
честитала славу, захваливши се уједно 
колегама на труду и раду око прославе. 
Она се присетила прве светосавске 
прославе са укупно 6 ученика, а данас, 
када је њихов број далеко већи у школ-
ским клупама, радост и срећу на лици-
ма немогуће је не приметити.

После химне, вероучитељ Далибор 

Светосавска празновања у Мађарској

Почасти за оца српске духовности и просвете

Српски храм у Будимпешти

Калаз

Бата

Српска школа „Никола Тесла”
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Миленковић је благосиљао славске 
дарове, које су принели овогодишњи 
кумови, ученици 1. разреда, са својом 
учитељицом Ренатом Тот. У краткој 
беседи, вероучитељ је честитао школ-
ску славу и упутио децу на молитву и 
љубав, опраштање и причешће, јер је 
то пут Светог Саве и пут Христа Спа-
ситеља. 

У наставку је уследио пригодан про-
грам посвећен Светом Сави, који је 

обухватио рецитације, драму „Свети 
Сава благосиља вино” и светосавске 
духовне песме. Послужење и дружење 
уследило је у наставку.

На југу Мађарске, серија светосав-
ских прослава отпочела је у Вашархе-
љу. У поменутом насељу, 23. јануара, 
уприличено је празновање спомена на 
Растка Саву Немањића, светитеља Са-
ву. Након свете литургије, коју је слу-
жио протонамесник Светомир Мили-
чић, парох дешчански, администратор 
вашархељске парохије, уследило је 
освећење славског колача и благоси-
љање кољива. За та славска обележја 
се побринула Зита Викториа Отлокан, 
а кумовао је председник месне српске 

православне црквене 
општине Милош Гажић. 
Савинданско празнова-
ње у Вашархељу приве-
дено је крају пригод-
ним послужењем.

На сам дан црквеног 
празника 27. јануара, 
прослава Светог Саве 
одржана је у Дески. 
Сваке године главни 
организатор светосав-
ске прославе је месна 
Српска православна 
црквена општина, којој 
се придружује и месна 
Српска самоуправа. 

Због пандемије и поштовања здрав-
ствених мера, одлука је пала да се це-
ла светосавска свечаност приреди у 
месном српском православном храму. 
У склопу Свете литургије, коју је слу-
жио протонамесник Светомир Мили-
чић, парох дешчански, апостол су чита-
ли брат и сестра Рувен и Мила 
Фридман, a духовни пастир месних 
српских православних верника је одр-
жао и пригодну славску беседу, да би 

на крају славског богослужења 
обавио свечани чин резања слав-
ског колача и благосиљања кољи-
ва.

Кумовали су Рувен, Мила и Ле-
на Фридман. Уследио је, потом, 
пригодни светосавски програм, 
обојен рецитацијама. Најпре су 
наступали најмлађи полазници 
Српског забавишта, предвођени 
васпитачицом Споменком Брцан 
Ђукин, а затим и ученици месне 
Српске основне школе, подру-
жнице будимпештанског Српског 
образовног центра „Никола Те-
сла”, на челу са педагозима Души-
цом Зорић и Олгом Ђукин. На кра-
ју светосавске декламације, све 
рецитаторе, који су заједно са 
верницима отпевали Химну Све-
том Сави, наградила је Дешчан-
ска српска православна црквена 
општина.

На сам Савиндан свечано је 
било и у Сантову. Иако у овом бачван-
ском насељу више нема деце која би 
декламовала, славска литугија, коју је 
служио протонамесник Јован Бибић, 
парох сантовачки, у присуству скро-
мног броја верника, протекла је у знаку 
дужног поштовања и празничног при-
сећања на светитеља и просветитеља, 
оснивача аутокефалне Српске право-
славне цркве. 

Будући да се у Дому српске заједни-
це у Сантову изводе грађевински радо-
ви, свечани чин резања славског колача 
и благосиљања кољива обављен је у 
месном српском православном храму, 
где се верницима кратком пригодном 
беседом о Светом Сави обратио духов-

ни пастир Сантовчана, који је свима 
честитао велики црквени празник.

Срби у Медини, у Жупанији Толна, 
такође су се на дан црквеног празника 
присетили Светог Саве, и то у згради 
бивше српске Вероисповедне школе, 
где су одали дужну пошту светитељу. 
Окретали су славски колач и отпојали 
Химну Светом Сави, а потом се дуже 
време задржали у пријатељском разго-
вору. 

У месном српском православном 
храму у Новом Сентивану, Свету литур-
гију је 29. јануара служио протонаме-
сник Светомир Миличић, парох де-
шчански, а гости су затим прешли у 
зграду бившег парохијског дома, где је 

настављено савинданско празновање. 
Најпре је уз кумство Ђорђа Веселинова, 
администратор новосентиванске паро-
хије обавио свечано освећење славског 
колача и благосиљање кољива, а затим 
је одржао и пригодну славску беседу. 

Под вођством Мине Веселинов, 
уследиле су светосавске декламације. 
Шесторо деце је казивало најлепше 
стихове о Растку Немањићу, светитељу 
Сави. Сви декламатори су награђени 
поклон-пакетићима и чоколадама од 
стране месне Српске самоуправе и 
Српске православне црквене општине. 
Савинданско празновање у Новом Сен-
тивану приведено је крају славским 
ручком, за који се побринула Српска 
самоуправа.

Серија прослава Светог Саве на југу 
Мађарске заокружена је 30. јануара, у 
Печују.  У присуству многобројних вер-
ника, Свету литургију у месном срп-
ском православном храму служили су 
јереј Милан Ерић, парох печујски, и 
протођакон Андраш Штријк. У склопу 
празничног богослужења, током којег 
је отпевана Химна Светом Сави, отац 
Ерић је одржао и пригодну славску бе-
седу, у којој се осврнуо на јединствени 
лик Светог Саве, који се сматра духов-
ним, националним оријентиром срп-
ског народа. 

Уследио је, затим, свечани чин реза-
ња славског колача и преливања кољи-
ва. Кумовали су најмлађи – деца. У све-

тињи се, затим, зачула и светосавска 
декламација. Песмицу о Светом Сави 
казивала је Мирна Кашанин из Удвара. 
Након што је извела рецитацију непо-
знатог аутора, поклон-пакетић јој је 
уручио Радован Горјанац, председник 
печујске Српске самоуправе. Он је при-
годне светосавске пакетиће поделио и 
осталој деци, која су присуствовала 
прослави школског патрона, просвети-
теља, државника и учитеља, оснивача 
аутокефалне Српске православне цр-
кве, духовног објединитеља српског на-
рода. Савинданско празновање је при-
ведено крају пригодним послужењем 
и прија- 
тељским дружењем окупљених. 

Екипа сарадника СНН-а

Батања

Деска Печуј

Сегeдин

Нови Сентиван

П омаз
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Светосавска беседа др Милана МицићаГОСТОВАЊЕ

К ада се враћамо на прапоче-
так српске историје, српске 
духовности и културе, ту све-

тли лик и дело Светог Саве. Оно све-
тли у вертикали историје и обасјава 
све Србе кроз времена и кроз невре-
мена да живе, да трају, да опстану, 
да дишу и да се осећају оним што 
јесу. Знају историчари да кажу и ка-
жу обично да је Свети Сава, својим 
чином и делом, увео Србе у хри-
шћанску цивилизацију, у православ-
ну цивилизацију, чији је епицентар 
тада био у Цариграду, и да је сред-

њовековна Србија са њим ушла у ред 
хришћанских народа. 

Поред тога, Свети Сава постао је 
симбол српског народа. Он је ушао у 
народ, и народ и сваки српски човек 
позивао се на њега. Позивао се када 
му је тешко, тражећи у њему уздани-
цу, позивао се на њега када је био 
упитан свакојаким забунама које су 
излазиле и излазе кроз српски народ 
кроз његово историјско трајање; по-
зивао се на њега када треба започе-
ти сваки посао, честито и поштено, а 
исто тако га и завршити. Зато је Све-

ти Сава српски белег и српски знак 
на простору од Будимпеште, па све 
до Хиландара, и од Задра и Темишва-
ра, али и на другим просторима где 
живе Срби, где живи српски народ, 
где се српски говори, осећа и памти. 

Тако је кроз историју стрела сеоба 
дошла и овде, до Пеште, до Будима, 
до Ловре, до Сентандреје. Она се ра-
сула и у Поморишју, расула се у Ба-
рањи и околини Баје. Срби у Мађар-
ској често су у свом историјском тра-
јању пролазили кроз једно дубоко 
осећање личне и националне само-
ће. Удаљени од свог средишта, уда-
љени од своје матице, били су дуго 
у  историји, нарочито у оном кратком 
и по српски народ тешком XX веку, 
у једном дубоком осећању трајне ин-
дивидуалне и колективне осаме. Ме-
ђутим, Срби на овим просторима 
нису били сами. Зашто су они на 
овим просторима опстали? Баш зато 
што се у њима налазио дух и карак-
тер Светог Саве. Баш зато што су Ср-
би од Батање до Ловре, од Ловре до 
Печуја и Мохача, били деца Светог 
Саве и што су у себи носили ту исту 
божанску енергију, ту исту светлост 
и ту исту чистоту и бића и духа и је-
зика, која им је помогла да опстану 
и да остану оно што јесу. Срби, са 
својим језиком, идентитетом, својим 
моралом, духовном чистотом и сво-
јим духовним узнесењима. Свети Са-
ва је, тако, Србе који су дошли у ове 
крајеве, пратио и у оној сеоби из Ко-
вина на доњем Дунаву, па све до Срп-

ског Ковина на Чепелу, пратио их је 
и у Великој сеоби 1690. године и у 
свим кретањима на овамо, где је био 
српски народ. 

Сети Сава био је уз Србе и када 
су се они селили у супротном правцу, 
када су се враћали у матицу. То је 
било време оптације, чију ћемо сто-
годишњицу обележити 2023. и 2024. 
године. Где год су се кретали Срби 
са ових простора, у њиховом бићу, 
култури, језику и пре свега у њихо-
вом оку, у њиховом срцу и у њиховој 
души, сијао је Свети Сава. 

Свети Сава, кад брине бригу о срп-
ској деци, брине бригу о Србима без 
обзира где се налазе, али и та брига 
мора да буде повратна и да Срби 
брину о Светом Сави, о његовом ли-
ку, делу и помену. У српској историји 
Свети Сава се једно време није по-
мињао, ћутало се о њему, ћутало се 
као и о многим другим стварима, а 
Свети Сава је ипак то Србима опро-
стио, јер Свети Сава носи духовну 
величину, духовну и моралну снагу. 
Зато сада, кад ми је указана част да 
вечерас пред вама, пред часним и 
добрим људима, говорим о Светом 
Сави, осетио сам потребу да изгово-
рим ову беседу пред вама, који сте 
деценијама и вековима удаљени од 
српске матице, чували и очували сво-
је биће, свој језик, културу, идентитет, 
очували ту светлост Светог Саве и 
на крају ове беседе, поред похвале 
Светом Сави, желим да се захвалим, 
пре свега, вама. 

Свети Сава – српски белег  
од Будимпеште до Хиландара

„Како је трајала историја, како се српски народ расипао 
кроз ратове и сеобе, интензивне од XV па до краја XX 
века, тако су и Срби, без обзира где су долазили, носили са 
собом име Светог Саве, носили његово дело. Тај белег Све-
тосавља, који су носили са собом, био је белег који их је 
разликовао од других народа, од других људи, од других 
нација и разликовао од простора у који су стизали и дола-
зили ношени ветром сеоба”, истакао је др Милан Мицић 
приликом обраћања присутнима на овогодишњој Свето-
савској академији у Будимпешти.

СВЕТОСАВЉЕ КАО ДУХОВНО УПОРИШТЕ
Кроз своју историју српски народ је улазио кроз велике запретености у 

велике недоумице, био на раскрсници путева, ратова, који су га сустизали; 
долазио у тренутке биолошког уништења, или се налазио пред тим трену-
цима и сваки пут кад би се историја свом тежином сручила на српски народ 
и на Србе, позивао се Свети Сава. Он је био тај који треба да помогне, да 
спасе народ, да га духовно ободри, да га морално очисти, да га спреми за 
овоземаљску и за небеску борбу, за царство земаљско и за царство небеско. 
Зато су се Срби кроз своју историју позивали на Светог Саву. То се догоди-
ло и оне давне 1594. године, када су банатски Срби први подигли устанак 
против турске власти, а на својим барјацима носили су лик Светог Саве. То 
је био знак да Срби имају духовно упориште и да Срби у своју борбу крећу 
са својим заштитником и са својом великом узданицом. Тај устанак је, из-
међу осталог, био и повод да се његове мошти изнесу на Врачар и да Синан 
паша те мошти спали. 

ПОРТРЕТ БЕСЕДНИКА
Др Милан Мицић рођен је 1961. године у Зрењанину. Докторирао је исто-

рију на Филозофском факултету у Београду, са темом о међуратној коло-
низацији Баната. Био је професор историје, директор основне школе у ме-
сту Војвода Степа, посланик у Скупштини Војводине и помоћник покрајин-
ског секретара за културу и јавно информисање за културно наслеђе и 
јавне збирке. Био је потпредседник Анкетног одбора за утврђивање истине 
о цивилним жртвама Другог светског рата на простору Војводине. Коаутор 
је брошуре „Колико се познајемо'' која се користи за квиз такмичење сред-
њих школа Војводине у оквиру пројекта развијања мултикултурализма и 
толеранције у Војводини. Аутор је двадесет и осам књига историографије, 
историјских есеја, прозе, документарне прозе и поезије. Шеснаест истори-
ографских чланака и студија са темама из историје колонизације Војводи-
не у 20. веку, историје српског добровољачког покрета у Првом светском 
рату и темама везаним за однос историјског и поетског у српској књижев-
ности 19. и 20 века. Данас је генерални секретар Матице српске.
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Г анголф је наставио да бележи 
у Пожуну стечене доживљаје: 
„Делегацију новосадских Ср-

ба у Диету је увео тадашњи министар 
финансија Лајош Кошут. »Где баш ње-
га нађоше да буде министар финан-
сија?«, помислих у себи. 

Глумећи мађарског племића уско-
ро сам седео међу посланицима 
Угарског сабора. Кошут је громким 
гласом представио рацке делегате из 
јужних крајева Угарске. Сабору се по-
том обратио и Александар Костић. 
Он је на чистом мађарском језику ре-
као и ово: »Изволите нас примити у 
ваше братско наручје као синове ис-
те домовине; а ми дајемо свето обе-
ћање да ћемо ми, Срби, од сада жи-
вети и умирати једино за Мађарску 
и само за Mађарe.« Затим је патетич-
ним тоном прочитао Петицију, која је 
наишла на двојаки пријем. Један део 
посланика Сабора био је спреман да 
је одмах уважи, док је други, онај гр-
латији део, на челу са препреденим 
Кошутом, само декларативно прихва-
тио захтеве војвођанских Раца. Лајош 
Кошут је широком гестикулацијом 
изјавио да су захваљујући управо до-
садашњем раду Угарског сабора, за-

хтеви петиције новосадских Срба ве-
ликим делом већ испуњени и оства-
рени, и да Раци, у ствари, тражену 
слободу већ поседују. Након тога го-
ворио је и о томе како је неопходна 
ствар да дипломатски језик јавног 
живота у Угарској неизоставно буде 
мађарски. Наиме, у једној држави мо-
же да постоји само један службени 
језик! Будући да је Угарска држава 
мађарске нације, то подразумева да 
службени језик аутоматски треба да 
буде само мађарски.

Ох, Господе, како сам се тада ра-
довао тим Кошутовим речима! Депу-
тација посрамљених Раца стајала је 
к'о покисла. Неки су гутали велике 
кнедле, док су други мрштећи обрве, 
очито, богорадили у себи. 

Признајем, радовао сам се таквом 
исходу! Како ни случајно не би дошло 
до помирења између Раца и Мађара, 
још истога дана, преобучен у избегли-
цу, закуцао сам на врата Лајоша Ко-
шута. Рекао сам му да сам једва ус-
пео да извучем живу главу из узавре-
лог Новог Сада. На моје велико 
разочарање тај велики мађарски ро-
дољуб, није био одушевљен доласком 
тамо неке избеглице из јужних краје-

ва Угарске. Нашироко сам му говорио 
о спаљивању црквених матичних 
књига које су српски свештеници мо-
рали да воде на мађарском језику. Ни 
тиме није био изненађен. Очито, био 
је детаљно обавештен о свим важни-
јим догађајима у Новом Саду, али ка-
да сам почео да му говорим о мучењу 
и прогону Мађара широм Бачке, тада 
се у његовом оку појави искра радо-
зналости и узбуђења. То сам одмах 
приметио и, наравно, искористио! Не-
уморно сам низао разне и све језиви-
је измишљотине. Говорио сам му о 
томе детаљно како су разјарени Раци 
бесомучно претукли једну бремени-

ту Мађарицу пошто је усред Новог 
Сада наглас певала мађарску песму. 
Навео сам му и случај о понижавању 
једног мађарског сапунџије кога је 
разуларена рацка маса свукла на го-
ло и натерала да насред градског тр-
га скаче на једној нози. Споменух му 
и то да су побеснели Раци поразби-
јали све прозоре католичке парохије 
и како су на врата мађарске цркве 
обесили цркнутог твора. Још сам му 
детаљно описао и то како су ти без-
божници бестијално претукли ново-
садског жупника и на крају га гађали 
коњским изметом!” (…)

Драгомир Дујмов

„Изволите нас примити у ваше братско наручје као 
синове исте домовине; а ми дајемо свето обећање да 
ћемо ми, Срби, од сада живети и умирати једино за Ма-
ђарску и само за Mађарe.”

ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (21)

Пожунска Диета 

Светозар Милетић

4. фебруара 1901. – Умро је српски 
политичар, новинар и писац Свето-
зар Милетић, вођа Срба у Војводи-
ни у борби за национална права у 
Аустро-Угарској. Био је адвокат, 
градоначелник Новог Сада и један 
од најзначајнијих и најутицајнијих 
српских политичара у Аустро-Угар-
ској друге половине XIX века. Тако-
ђе је био и председник Дружине за 
уједињење и ослобођење Србије 
са седиштем на Цетињу. По окон-
чању школовања, прелази на студи-
је у Пешту, 1848. године, где га зати-
че почетак бурних догађаја – гра-
ђанских револуција које су те и 
наредне године потресле Европу. 
Његове колеге га оптужују да је ве-

леиздајник који жели да доведе Ру-
се у Угарску, а како се тих дана Ср-
бима не гарантује безбедност у Пе-
шти и Будиму, Милетић се враћа у 
Шајкашку. Милетић је од 1861. го-
дине почасни члан Матице српске, 
а 1864. веома је ангажован око пре-
сељења Матице српске из Пеште у 
Нови Сад. Исте године постаје члан 
матичиног Књижевног одељења, а 
убрзо и њен потпредседник. Године 
1866, покреће као власник и изда-
вач, политичке новине „Застава”, 
најзначајнији и најутицајнији лист 
код Срба у Аустро-Угарској.

4. фебруара 1946. – Бивши председ-
ник српске владе генерал Милан 

Недић извршио је самоуби-
ство током истражног по-
ступка. Недић је био опту-
жен за издају и ратне злочи-
не у окупираној Србији у 
Другом светском рату. 

4. фебруара 1980. – Умро је 
српски сликар Стојан Арали-
ца, члан Српске академије 
наука и уметности, један од 
водећих уметника српског 
сликарства XX века.

5. фебруара 1814. – У Бечу је 
објављена „Мала простона-
родна славеносербска пе-
смарица” Вука Караџића, 
која је означила почетак упо-
знавања Европе са српском 
народном поезијом. 

5. фебруара 1897. – Умро је српски 
глумац Тоша Јовановић, члан На-
родног казалишта у Загребу и На-
родног позоришта у Београду, је-
дан од највећих српских глумаца 
XIX века. 

6. фебруара 1322. – У манастиру Жи-
ча крунисан је српски краљ Стефан 
Дечански Немањић, син краља Ми-
лутина. 

6. фебруара 1916. – Почела је Мојко-
вачка битка у Првом светском рату 
у којој су Црногорци под командом 
сердара Јанка Вукотића одбили 
офанзиву знатно јачих аустроугар-
ских снага и тиме омогућили срп-
ској војсци одступницу према Ја-
драну. 

6. фебруара 1929. – Југословенски 
краљ Александар I Карађорђевић 
укинуо је Видовдански устав, рас-
пустио Народну скупштину и завео 
личну власт у држави. 

7. фебруара 1913. – Црногорска војска 
и српски Приморски одред су у Пр-
вом балканском рату почели напад 
на Скадар који су држали Турци. 
Црногорци су у априлу присилили 
Есад-пашу да преда град, али су се 
у мају морали повући, јер су европ-
ске силе донеле одлуку да Скадар 
припадне Албанији. 

8. фебруара 1992. – Чланице Европ-

ске заједнице потписале су у Ма-
стрихту, у Холандији уговор којим 
је ова економска заједница поста-
ла и политичко-правна унија 
(Европска унија).

9. фебруара 1788. – Аустријски цар 
Јосиф II објавио је рат Турској. У ра-
ту, који је завршен 1791. по Аустрију 
неповољним Свиштовским миром, 
на аустријској страни учествовали 
су и српски добровољци под вођ-
ством Коче Анђелковића. 

9. фебруара 1917. – Због покушаја бу-
гарске војске да изврши мобилиза-
цију српских регрута у окупираним 
областима у јужној Србији у Првом 
светском рату, избио је Топлички 
устанак. 

9. фебруара 1943. – Почео је против-
напад партизана у Другом свет-
ском рату против здружених не-
мачких, италијанских и хрватских 
снага на Неретви, познат као „Бит-
ка за рањенике”. 

10. фебруара 1901. – У Бечу је умро 
српски државник Милан Обрено-
вић, кнез (1872-82), а потом краљ Ср-
бије (1982- 89). Током његове влада-
вине Србија је стекла међународно 
признање на Берлинском конгресу 
1878, када су јој припојена и четири 
округа. 

Кошутов сусрет са српском 
делегацијом

ВРЕМЕПЛОВ
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СЕЋАЊЕ Велика годишњица најпознатијег Сентандрејца

У романима из савременог жи-
вота овековечио је своје род-
но место, Сентaндреју, најсе-

верније српско насеље близу Будим-
пеште и дао широку слику српског 
живља у тадашњој Угарској – у Новом 
Саду, Пешти, Даљу и другим местима. 
Показујући људе и догађаје које је 
сам познавао и доживео, он је са ау-
тобиографском документарношћу 
писао своје романе, који се с правом 
рачунају у прве реалистичке слике у 
српској књижевности XIX века.

 Српска проза око средине XIX ве-

ка, дакле, непосредно уочи појаве Ја-
кова Игњатовића, била је тек у заче-
цима свога настајања. Песмама Б. 
Радичевића и Змаја, а убрзо и Ђ. Јак-
шића и Л. Kостића, лирика је већ била 
прокрчила пут самосталног нацио-
налног развитка на основама ствара-
лачког споја елемената народне и 
грађанске лирике и модерне европ-
ске поезије XIX века. Проза, међутим, 
била је у много неповољнијем поло-
жају. Узори народне приповедачке 
прозе (бајке, шаљиве приповетке, ле-
генде, анегдоте) могли су тек дели-

мично, дакле – непотпуно, да послу-
же нашим уметничким приповедачи-
ма као основа и подстицај за 
стварање, као жива књижевна тради-
ција за даље књижевно уметничко 
развијање ове широке књижевне 
области, која је управо у XVIII и XIX 
веку доживљавала свој процват и свој 
највиши развитак у модерној европ-
ској књижевности. Европска проза 
пружила је новом, грађанском чита-
оцу најпре замамно штиво романа 
као презанимљиве историје грађани-
на појединца, а затим, и упоредо с 
тим, ефектно штиво новеле као крат-
ке и језгровите лирско-драмске при-
поведне форме. Српска проза, пак, 
настајала је уз хиљаду препрека, 
извирући у танким рукавцима час ту, 
час тамо на етничком земљишту срп-
ског језика и дајући кроз читав XIX 
век, па и дубоко до у наш век, шаро-
лику слику збира регионалних књи-
жевности (Војводина, Црна Гора и Бо-
ка, Шумадија и Мачва, Далмација, 
Босна и Херцеговина, јужна Србија).

Већ и досад било је запажено, а и 
сам Игњатовић је у својим мемоари-
ма и публицистичким радовима то 
унеколико наговестио, да му је Ми-
лован Видаковић био не само прет-
ходник у писању историјских романа 
него у извесном смислу и књижевни 
ментор и узор. 

„Жељети би било да се Србима по-
јави још који популарни романтик, те 
Видаковића замијени, па би се Срп-
киње ослободиле од модерних фран-
цуских, особито Димаових романа, 
који нити у себи имају моралнога мо-
тива нити срца облагорођавају”, пи-
сао је Игњатовић 1860. године, годину 
дана пошто се он сам појавио са сво-
јим првим историјским романом „Ђу-
рађ Бранковић”, пред српском чита-
лачком публиком. 

Настављајући ову још младу тра-
дицију историјског 
романа видаковићев-
ског типа, Игњатовић, 
у складу са оним што 
је о „романа литера-
тури” писао коју го-
дину пре тога у члан-
ку „Поглед на књиже-
ство” (1857) и у духу 
велике књижевне ре-
форме Вука Kараџи-
ћа, наумио је да пише 
и социјално-хумори-
стичне романе као 
слику садашњег ста-
ња народа нашега и 
као средство морал-
ног дејствовања „на 
изображење разних 
класа”. 

Kао год што су на-
родне песме и дубро-
вачка школа служиле 
као мост ренесанси 
новијег вештачког пе-
сништва, тако је и 
проза имала своје на-
родно врело, откуд 
би чистота језика из-
била и њојзи прите-
кла, а то су народне 
приповетке, басне, 
пословице, народни 
обичаји, па уз то и са-
ма жива реч у наро-
ду. Но, за то је тек доц-
није Вук пута прокр-

чио, нити се могао тај извор на све 
стране тако брзо разлити, као што су 
народне песме, те је проза у књижев-
ности још морала чекати на свој 
спас. 

Сматрајући, сигурно, да он има и 
талента и правилне оријентације да 
тај „спас" српске романескне лите-
ратуре својом књижевном делатно-
шћу и оствари, Игњатовић је и пре-
дузео писање својих историјских и 
социјалних романа с темама из про-
шлог и садашњег српског национал-
ног живота, а у духу народњачких 
интенција Вука Kараџића и његове 
школе. Али док су представници тзв. 
српске сеоске приповетке усвојили 
и могли да усвоје тај вуковски кон-
цепт литературе, полазећи у своме 
стварању од народне приче, анегдо-
те, шале, пословице, од народног ти-
па причаоца и причања (Ст. М. Љуби-
ша, М. Ђ. Милићевић, Ј. Грчић Милен-
ко, М. Глишић, Ј. Веселиновић, П. М. 
Адамов и други), дотле је Игњатовић, 
слично Видаковићу и идући за њим, 
могао и морао, да изграђује нацио-
налну, српску романескну прозу, по-
лазећи у првом реду од већ увелико 
развијених форми тог књижевног 
рода у европским књижевностима. 

Док су они први пошли једним 
природнијим и поступнијим путем 
развијања наше уметничке прозе у 
мањим приповедним формама 
(анегдота, цртица, прича, новела) и са 
тематиком из народне сељачке сре-
дине, и идући тако омогућили веома 
брзо појаву правих и великих умет-
ника наше приповедне прозе, дотле 
је Игњатовић ускочио одмах у вели-
ку, компликовану и рафинирану 
форму романа, за коју би узалуд тра-
жио било какве сличне и сродне ти-
пове приповедања у нашој народној, 
и народњачкој, прози. 

Д. А.

Два века од рођења  
Јакова Игњатовића (1)

Један од првих наших романописаца, Јаков Игњато-
вић, био је у исто време и наш најплоднији стваралац 
свог времена: написао је три историјска романа („Ђурађ 
Бранковић”, 1859; „Kраљевска снаха”, „Дели-Бакић”, 
1886), седам романа из савременог живота („Милан На-
ранџић”, 1860, 1863; „Чудан свет”, 1869; „Трпен-спасен”, 
1874-5; „Васа Решпект”, 1875; „Вечити младожења”, 1878; 
„Стари и нови мајстори”, 1883; „Патница”, 1888) и неко-
лико дужих и краћих приповедака. 

СЛИКАР НАРАВИ СЕНТАНДРЕЈАЦА
На крају својих успомена, Игњатовић и сам прича с каквим се мукама 

проналажења свога пута борио док није одлучио да пише прозу. А када се 
одлучио за њу, тј. за сликање нарави и живота своје средине, онда му је све 
говорило да то што би он хтео у живим сликама уметничке имагинације да 
забележи – мора бити управо роман. И по тематици коју би обухватио: жи-
вот града и великог града (Пешта, Сентандреја као предграђе великог гра-
да); и по бројности и шароликости ликова; и по чудесној занимљивости жи-
вотних судбина на које је наилазио у тој грдној мешавини народа и вера, 
сталежа и класа, историје и савремености; и по унутрашњој потреби своје 
уметничке природе која је хтела фикционално да ствара, Игњатовић је мо-
рао да се одлучи за роман, који је управо и настао у XVIII веку као занимљи-
ва прича о реалном, а интересантном свету разних слојева градског станов-
ништва и који је у себи спојио машту и реалност. 
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Премијера Српског позоришта у Мађарској, у сарадњи са 
Kултурним и медијским центром „Српски венац”

Мирко Митар Кркељић - БУЧУРА
Фиктивна сеоска комедија са елементима ваших прича

у режији Зорице Јурковић Ембер и М. М. Кркељића 

У понедељак, 21. фебруара 2022. од 19:00 ч.

Дом културе Ференцварош
Budapest, 1096, Haller utca 27

КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „РАДЕ ЈОВАНОВИЋ”

Београдски афористичарски круг позива ауторе или њихове 
издаваче у Србији и иностранству да доставе предлоге за 
Награду „Раде Јовановић“ – за најбољу књигу афоризама 
на српском језику или сродним јужнословенским језицима, 
објављену у 2021. години.

На Конкурс се књига шаље поштом, или предаје примерак 
предложене књиге у Удружење књижевника Србије (од 10 
до 15 часова радним данима Саши Божовићу). Пожељно је 
да се уз књигу достави и образложени предлог.

Крајњи рок за приспеће књига је 15. фебруар 2022. године, 
на адресу: Удружење књижевника Србије (за конкурс „Раде 
Јовановић“), Француска 7, 11000 Београд, Србија.

О добитнику награде до 15. марта 2022. године одлучиће 
трочлани жири Београдског афористичарског круга. 
Признање ће лауреату бити уручено почетком августа 2022. 
године, на свечаности на манифестацији „Летњи улични 
ерски кабаре“ у Чајетини, и састоји из плакете и боравка у 
једном од хотела на Златибору.

Одлуком Управног одбора Београдског афористичарског 
круга, награда се од 2016. године зове „Раде Јовановић“, у 
знак сећања на једног од најзначајнијих српских и 
регионалних сатиричара и афористичара – Радомира Рада 
Јовановића (1939–2016) из Ужица.

Тематски конкурс 

СПАСИМО ПЛАВУ ПЛАНЕТУ ПРИЧОМ

Тематски књижевни конкурс Удружења независних писаца 
Србије за збирку кратких приповедака сачињених од 505 
речи, посвећених актуелној теми – заштита животне 
средине, ради опстанка плаве планете и човечанства на њој.

Ова тема даје могућност да јој се приступи на небројане 
начине и кроз приче различитих наратива пошаље снажна 
порука или упозорење о значају очувања живота на нашој 
планети.

Стога уредништва књижевног часописа „Kњижевне 
вертикале“ и библиотеке „Вертикале“ Удружења независних 
писаца Србије, позивају књижевне ствараоце из Србије, 
региона и расејања, да своје кратке приче посвећене овој 
теми, саткане од 505 речи, написане на заједничком језику 
јужнословенских народа на азбучном или абецедном писму 
шаљу на имејл адресу: konkurs.505.sacrtom@gmail.com са 
назнаком: за конкурс. Уз радове обавезно је у истом 
документу достави и краћу био-библиографију са 
контактима (до оквирних 200 речи). Радови се шаљу у word.
doc запису, било ког фонта, a велечина слова je 11. 

Есеји се неће узимати у обзир, већ само приче. Под 
необјављеном причом сматра се она која није у целости 
објављена у збиркама, часописима или на књижевним 
сајтовима или профилима у штампаној или електронској 
форми.

Рок за подношење прича на конкурс је 28. фебруар 2022. 
године. Жири кога ће именовати редакција часописа ће до 
31. марта 2022. године сачинити шири избор радова који ће 
ући у заједничку тематску збирку и бити објављени било 
као књига или у оквиру часописа (уколико буде било мање 
радова). Ужи избор биће сачињен до 15. априла 2021. године, 
а проглашење резултата обавиће се до 15. маја 2022. године.

Аутори три најбоља књижевна рада биће на свечаној 
промоцији награђени дипломом и примерцима збирке. 
Организатори конкурса, приређивачи и издавачи збирке не 
одговарају за повреду ауторских права од стране 
појединаца који учествују на конкурсу.

ИНФОХрам Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА 
ЗА ФЕБРУАР 2022.

05. 02. субота – Вечерње  16.00 ч.
06. 02. недеља – Света Литургија  10.00 ч.
11. 02. петак – Вечерње 16.00 ч.
12. 02. субота – Света Три Јерарха
Света Литургија  10.00 ч.
12. 02. субота – Вечерње  16.00 ч.
13. 02. недеља – Света Литургија  10.00 ч.
14. 02. уторак – Вечерње  16.00 ч.
15. 02. среда  –  Сретење Господње
Света Литургија  10.00 ч.
19. 02. субота – Вечерње  16.00 ч.
20. 02. недеља – Света Литургија  10.00 ч.
26. 02. субота – Задушнице 
Света Литургија  10.00 ч.
26. 02. субота – Вечерње  16.00 ч.
27. 02. недеља – Света Литургија  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова.

КУЛТУРНО БЛАГО ЧИКА ЈОВЕ ЗМАЈА
У ДИГИТАЛНОМ ФОРМАТУ

Након 140 година од изласка „Невена“, првог штампаног 
броја најстаријег листа за децу на ћирилици, часопис 
који представља културно благо нашег најпознатијег 
песника за децу Јована Јовановића Змаја, добија своју 
електронску форму и андроид апликацију – „Невен и 
Мали Невен“.

У питању је едукативно-забавна платформа за децу основ-
ношколског узраста која садржи енигматику, квизове и те-
матске рубрике за разоноду, а циљ је да деца активно уче 
кроз игру. Садржаји су подељени према узрасним групама 
читалаца и њиховим областима интересовања, а прилаго-
ђени су и нивоу образовања деце.

Апликација се може преузети путем „Гугл плеј“ продавнице. 
Овај  пројекат су подржали Министарство културе и ин-

формисања Републике 
Србије и Управа за кул-
туру града Новог Сада.

Лист за децу „Невен“ 
основао је Јован Јова-
новић Змај 1880. годи-
не у Новом Саду. Од 
прошле године изда-
ваштво над часопи-
сом, који излази дво-
месечно и бесплатан 
је, поверенo је Граду 
Новом Саду, од- 
носно Новосадском  
дечијем културном 
центру.

„СРПСКИ КАЛЕНДАР 2022”

Из штампе је изашао „Српски календар 2022”, 
традиционално издање Самоуправе Срба у Мађарској 

(ССМ). Ову публикацију можете набавити и у Канцеларији 
ССМ-а, у Улици Микше Фалка 3, у Будимпешти.

Цена календара: 
1500 форинти по примерку

Радно време Канцеларије:
Понедељак - четвртак од 9.00 до 15.00 ч.

Петком од 9.00 до 12.00 ч.
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Поклон Печујаца Новом СадуДРУШТВО

Л ист „Барањски гласник” био је 
и остао сведочанство о историј-
ским приликама у Барањи, у 

времену када се она, по завршетку 
Првог светског рата, нашла под упра-
вом српске војске. Редовно је изве-
штавао о догађањима у Печују, доно-
сио вести из Барање, па и шире. Но-
вине су излазиле на српском језику, 
ћириличним писмом. Уредништво је 
било уверено да ће помоћу овог гла-
сила моћи значајно да утиче на наци-
онално буђење и политичко сазрева-
ње српског, али и бројнијег римока-
толичког шокачког и малобројнијег, 
такође римокатоличког, бошњачког 
становништва Барање. 

Барањски гласник је уз подршку 
Жупанијског диспозиционог фонда 
светлост дана угледао у Печују, 30. 
октобра 1919. године. Последњи ње-
гов број изашао је 14. августа 1921. 
године. Доживео је укупно 87 бро-
јева. Сви они (сем 5, 16, 43. и 81. броја) 
чувају се у Архиву Жупаније Бара-
ња, у Печују. Многи истраживачи, 
па и српски научници, желели су да 
истражују лист, али су због објек-

тивних разлога били спречени у то-
ме. 

Управо зато је Печујско-барањско 
српско удружење одлучило да диги-
тализује целу грађу „Барањског гла-
сника” и поклони је Матици српској.

Имајући у виду да се 2019. наврши-
ло сто година од покретања, а да је 
2021. године  обележен век од укида-
ња листа, цивилна организација са се-
диштем у Печују сматрала је важним 
да он своје трајно место нађе у Мати-
ци српској. Часопис пружа увид у та-
дашње друштвено-политичке, култур-
не, образовне и друге прилике.

Некадашњи директор Архива Жу-
паније Барања, Ласло Култ, максимал-
но је подржао иницијативу Печуј-
ско-барањског српског удружења и 
изразио спремност да уступи све бро-
јеве Барањског гласника ради диги-
тализације. Исто је, након персонал-
них промена на челу те установе, чи-
нио и новоизабрани директор Архива 
Золтан Гежи.

Захваљујући суфинансирању од 
стране Управе за сарадњу с дијаспо-
ром и Србима у региону при Мини-
старству спољних послова Републике 
Србије, дигитализација свих бројева 
„Барањског гласника”, који се налазе 
у власништву Архива Жупаније Бара-
ња, пред сам крај прошле године је 
урађена.

Осим тога, у Матици српској би се 
истовремено приредила и промоција 

студије под насловом „Барањски гла-
сник”, аутора Драгомира Дујмова, по-
знатог српског књижевника у Мађар-
ској.

Печујско-барањско српско удруже-
ње ту своју иницијативу жели да 
оствари не само због већ споменутих 
јубилеја, него и због тога што су Печуј 
и Нови Сад побратимљени градови, 
а главни град Војводине је ове године 
Европска престоница културе. 

Умеђувремену, руководство Печуј-
ско-барањског српског удружења је 
водило разговоре и са Дирекцијом 
Музеја Жупаније Барања, са циљем 
да музејска установа уступи граду 
Новом Саду, европској престоници 
културе, радове Виктора Вазарелија, 
познатог сликара и графичара, рође-
ног у Печују.

Предраг Мандић

Дигитализовани бројеви „Барањског гласника”
Већина бројева часописа који је излазило у мађарском 

делу Барање, у време када се она налазила под Краље-
вином СХС, од 1919. до 1921. године, дигитализована је и 
уступљена Матици Српској у Новом Саду, овогодишњој 
европској престоници културе. 

У пројекту учествују ђаци и про-
фесори из следећих установа: 
ИЕС Сантисима Тринидад Баеза 

– Шпанија (главни координатор), На-
ционални колеџ „Октавиан Гога” Си-
биу – Румунија, О.Ш. „Владимира Бе-
чића” Осијек – Хрватска, Српско за-
бавиште основна школа, гимназија, 
колегијум и библиотека „Никола Те-
сла” Будимпешта – Мађарска, Основ-
на школа „Свети Сава” Кикинда – Ср-
бија и Колeџ Мармарис Кагдас Билим 
Анадолу ве Фен Лисеси – Турска. 

Професори, који су учествовали на 
октобарској мобилности, као пред-
ставници институција су: Азуцена 
Марсет Кастро (главни координатор) 
и Мариа Адела Мендоза из Шпаније 
– Сантисима; Адина Оанцеа и Фло-
рентина Илесан из Националног ко-
леџа „Октавиан Гога” – Румунија; 
Марко Рајић и Мирта Зовко из О.Ш. 

„Владимира Бечића” Осијек – Хрват-
ска; Марина Александрић Ремели (ко-
ординатор пројекта у Мађарској) и 
Александра Тумбас из Српског обра-
зовног центра „Никола Тесла” – Бу-
димпешта, Данило Боровница и Гор-
дана Рацков из О.Ш. „Свети Сава” – 
Кикинда, Србија, Eда Јилмаз и Узге 
Ајдин Гуклу из приватне школе у Тур-
ској. 

Током три дана обуке, презентаци-
ја и предавања професори су уче-
ствовали у информативним и дебат-
ним сесијама са Гоканом Гувеном 
(Кодинг Универзитет – Мугла), Кансел 
Илдиз (Game Art – Уметнички приступ 
играма) и Туном Илмаз (Game 
development - Развијање игара) и от-
крили древну игру Мангала коју су 
представили ученици приватне шко-
ле у месту Мармарису, у Турској. Про-
фесори, који су учествовали на овом 

усавршавању, позвани су у седиште 
званичних представника Министар-
ства просвете у региону, где се разго-
варало о сличним аспектима и разли-
кама у образовним системима из ко-
јих су учесници дошли. 

Почев од децембра 2021. године из-
вршили смо генералну селекцију ђа-
ка за следећу ЛTT (LearningTeaching 
Training) мобилност, која почиње 30. 
јануара и траје до 5. фебруара 2022. у 
Шпанији, као и другу по реду од 20. 
до 26. марта 2022. у Србији. Пројектни 
тим предузима неопходне кораке и 
вредно ради са децом, при чему се 
избор ђака одвија на основу њихове 

активности. На основу великог зала-
гања и неколицине пројектних зада-
така које су одрадили, изабрана је 
прва група од четири ученика. 

Изабрани ђаци Српске гимназије 
„Никола Тесла” за пут у Шпанију су: 
Алекса Тршић, ученик 11/б, Милан 
Грунчић, ученик 10/б, Наталија Зуко-
вић, ученица 11/ц, Мирјана Ђурић, 
ученица 12/б одељења. Наша следећа 
дестинација је Шпанија, где ће мере-
ња бити углавном посвећена хемији.

Марина Александрић Ремели
Професор Српске школе 

„Никола Тесла”
Будимпешта

Остварење једног сна

„Теслини” представници  
у међународном пројекту

У Мармарису, у Турској, одржана је „прва мобилност” (за 
професоре) Erasmus+, пројекта K229, под називом „Measure 
me up”. Пројекат траје од 2020. године и добио је званичну 
дозволу за продужење до 2023, уз учешће ђака и професора 
из неколико земаља.


