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2 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

В раћањем култа Евгенија Думче, 
који је за живота био веома це-
њен, Самоуправа у Сентандреји 

настоји да оснажи јединство у граду 
који данас броји 29.000 становника. 
Најсвечанији део програма било је 
полагање венаца крај спомен-плоче 
Евгенију Думчи, која се налази на ку-
ћи у којој је некада живео, у главној 
улици са његовим именом. 

Прославу је свечаним говором 
отворио градоначелник Сентандреје, 
Жолт Филеп (Fülöp Zsolt), а потом су 
говорила тројица бивших градона-
челника и представници народно-
сних самоуправа. Србе су том прили-
ком представљали Коста Вуковић, 
руководилац Српског црквеног музе-
ја у Сентандреји и Пера Ластић, ди-
ректор Српског института. Они су у 
својим излагањима истакли Думчино 
српско порекло и његов рад ван Сен-
тандреје, унутар Српства у целој Ау-
стро-угарској монархији, пошто је он, 
као српски политичар, привредник и 

добротвор, крајем XIX и почетком XX 
века имао веома важну друштвену 
улогу. Такође је био и потпредседник 
Српског црквено-народног сабора. 
Имао је важну улогу у мирењу и по-
везивању разних политичких струја, 
а био је важан преговарач и са ма-
ђарским властима. 

Пера Ластић је на свечаности под-
сетио да је Евгеније Думча рођен 14. 
децембра 1838. године у Пешти, да је 
био српске народности и да је кр-
штен у српском православном храму 
у том граду. Његов отац Антоније 
Думча био је пештански велетрговац, 
угледни члан руководства месне срп-
ске православне црквене општине. 
Деда Димитрије, такође велетрговац, 
стекао је право грађанина у Пешти, а 
оженио се из сентандрејске српске 
породице Блажић. 

Думчини преци су стигли из јужне 
Македоније, или Епира, у Коморан, 
средином XVIII века. Припадали су 
цинцарском расејању трговаца, који 

су припадали по култури грчком све-
ту, а који су се у Угарској, пре свега, 
утопили у такође православно Срп-
ство. Након завршених трговачких 
школа у Бечу, Думча се прикључио 
родбини која је већ од раније живела 
овде и у другој половини 1850-их го-
дина населио се у Сентандреју. 

Године 1862. оженио се такође 
имућном 16-годишњом лепотицом из 
Сентандреје, Петронијом-Петроне-
лом Блажић. Млади Думча, који се 
такође бавио велетрговином, од сре-
дине 1860-их година је постао члан 
руководства града.

- Резултате, које је постигао Думча 
као градоначелник, јавност данашње 
Сентандреје, такође, зна напамет: от-
плаћени су од раније наслеђени ду-
гови, сређене су финансије града; на 
његову иницијативу је 1886. варош за 
44 хиљаде форинти на вечита време-
на откупила од краљевске ризнице 
право коришћења велепоседничких 
имања, бенефиција и регалних права; 
дао је да се исуши мочварно подруч-
је у јужном атару града, парцелисао 
је ову површину и дао парцеле у нај-
ам, чиме је обезбедио значајне при-
ходе Сентандреји; после напада фи-
локсере на винограде града 1882. го-
дине, што је уздрмало економске 
основе насеља, допринео је да се у 
Сентандреји одомаћи воћарство, као 

нов извор прихода; дао је да се изгра-
ди насип против поплава, калрдми-
сао је улице, (6) основао је градску 
штедионицу 1869; године 1894. улице 
су добиле службене називе; у Сентан-
дреји су отворени срески суд и поре-
ски уред; телеграфска станица, прва 
телефонска мрежа; године 1888. отво-
рена је приградска железница која је 
повезивала Сентандреју са Будимпе-
штом итд. За време вишедеценијског 
градоначелниковања Думче, Сентан-
дреја се претворила, од поспане про-
винцијске варошице у просперитетно 
насеље, у агломерацији главног града, 
које се непрестано развијало, модер-
низовало. Све ово може да се проту-
мачи и општим развојем Угарске у 
доба дуализма – рекао је Ластић. 

Он је такође поставио и питање ка-
ко се све то могло постићи и у чему 
лежи Думчина тајна. У том смислу ис-
такао је седам чинилаца његовог 
успеха:

- Прво, био је укорењен у традици-
оналну српску грађанску елиту, која 
је градом управљала од 1690. године. 
Затим, био је искрени локалпатриота, 
привржен јавном добру свога града; 
имао је такта, био је спреман на ком-
промисе, отворен, имао је дипломат-
ског дара на челу вишенационалне, 
мултиконфесионалне и вишејезичне 
средине, у иначе централизованом 

Оживљено сећање на Евгенија Думчу

Век и по од избора првог 
градоначелника Сентандреје

Локална самоуправа града Сентандреје, у оквиру обеле-
жавања 150. годишњице избора Евгенија Думче за градо-
начелника Сентандреје, организовала је 9. априла низ про-
грама. Думча је први грдоначелник постао на основу За-
кона о локалним самоуправама из 1871. године, а пре тога 
насељима су управљали „бирови”.

БОГАТ КУЛТУРНИ ПРОГРАМ
У културном делу програма Србе је представило Српско позориште у 

Мађарској, са драмским уметником Јосипом Маторицом и хармоникашем 
Растком Гергевом. Први блок био је посвећен Великој сеоби Срба, према 
записима учесника тог догађаја, Стефана Раваничанина, патријарха Арсе-
нија Чарнојевића, Атанасија Даскала Србина, а чули су се и стихови песме 
„Стара вода”, Петра Милошевића. У другом блоку читани су текстови сен-
тандрејског српског писца, Јаше Игњатовића о „златном добу” Сентандре-
је. Трећи блок је био посвећен Стојану и Тихомиру Вујичићу, истакнутим 
Србима, чији су животи били повезани са Сентандрејом, а последњи о XXI 
веку. Читани су одломци из дела „Ми же Сентандрејци” Петра Милошеви-
ћа и изведена песма „Професорица Бамбина” из мјузикла „Авала експрес”. 
Програм је настављен тематском шетњом по Сентандреји и приказивањем 
анимираног филма Милорада Крстића „Рубен Брандт, колекционар”, а у 
вечерњим часовима приређена је игранка. 

Жолт Филеп 
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жупанијском и државном управном 
систему. Такође, материјално је био 
потпуно инокосан, располагао је из-
врсним знањем и умећем у области 
финансија и економије. Био је скро-
ман, имао је изузетан осећај за соци-
јално стање грађана. Остајући при 
овом задњем, треба истаћи да су Дум-
чин углед и добар глас у свету били 
засновани, поред резултата постигну-
тих на челу града, и његовим бројним 
и великим акцијама доборочинства. 
Позната су његова доброчинства, ко-
ја је учинио још као градоначелник, 
приликом разних јубилеја или у мо-

ментима велике по-
требе. У Сентандреји 
је мало познато да је 
Евген Думча, као срп-
ски политичар, при-
вредник и добро-
твор, развио делат-
ност која је знатно 
превазилазила град-
ске оквире и обухва-
тила Српство у целој 
Угарској и целој Ау-
строуграској.

Ластић је истакао 
да је поред прилога 
за обнову српских 
цркава, за рад српске 
школе и помоћи си-
ротињи у Сентандре-
ји, Думча 1912. омогу-
ћио обнову, односно 
изградњу десет 
школских зграда у 
Будимској епархији, 
у Пештанској жупа-
нији и Барањи. Помо-
гао је финансијски 
српске православне 
црквене општине у 
Помазу, Чобанцу, Ка-
лазу и Ловри, одно-
сно и 23 српске кул-
турне, образовне и 
добротворне органи-
зације у Будимпешти, 

Банату, Хрватској, Сремским Карлов-
цима, Новом Саду и другде. Брачни 
пар Думча је био један од главних 
добротвора друштва „Привредник”, 
основаног 1897. у Загребу, које се за-
лагало за утемељење економске сна-
ге Српства у Аустроугарској (земљо-
радничке задруге, школовање шегрта, 
оснивање Српске банке). У овом по-
слу учествовала је равноправно са 
мужем и Петронела Блажић, која је 
после мужевљеве смрти 1917. године 
(опело је било у Саборној цркви, а са-
храњен је на Саборном гробљу у Сен-
тандреји), након Првог светског рата 

оптирала и преселила се заједно са 
осталим члановима српске грађанске 
елите из Сентандреје у Нови Сад, у 
новоформираној југословенској др-
жави, где је у дубокој старости, за вре-
ме Другог светског рата, 1943. године, 
и умрла.

Према речима Пере Ластића, у 
Сентандреји, уз подршку одређених 
кругова, постоји притисак да се под 
знак питања доведе српско порекло 
Евгенија Думче. Истиче се његово 
грчко или румунско порекло, односно 
порекло његове породице, што сва-
како не доприноси сагледавању исти-
ните слике о овом знаменитом Сен-
тандрејцу.

- За нас је, свакако, поучно како је 
овај прави српски 
родољуб могао то-
лико успешно слу-
жити заједничким 
интересима целине 
насеља, свим на-
родностима и кон-
фесијама у граду, 
односно на који на-
чин је успео толико 
елегантно усклади-
ти лојалност према 
сопственој народ-
ности и истовреме-
но према својој др-
жави, владару. Ср-
би у Сентандреји и 
Мађарској могу би-
ти поносни не само 
што су 1690. изнова 
основали поруше-
ну Сентандреју, 
што су у XVIII веку, 
у златно доба Сен-
тандреје, створили 
просперитетну, жи-
вописну касноба-
рокну трговачку ва-
рош на обали Дуна-
ва, богате културе, 
него што су дали 
граду у лику Евгена 

Думче, првог градоначелника, такву 
истакнуту личност, која је у одлучују-
ћој мери допринела настанку исто-
ријског периода, који се са правом 
назива сребрним добом Сентандреје. 
Такође нам чини задовољство што 
међу новопридошлим становницима 
налазимо и припаднике оних зајед-
ница, као што су Грци и Румуни, који 
преко личности Евгена Думче, тачни-
је преко порекла његових предака, 
проналазе контакте са традицијама 
града. И на тај начин, макар само и 
симболично, долази до изражаја ин-
тегративна улога овог некадашњег 
члана наше заједнице – закључио је 
Пера Ластић.

К. П. 

У згради некадашњег парохијског 
дома у Новом Сентивану, одр-
жана је седница месне Српске 

самоуправе (ССНС), којом је предсе-
давала Теодора Крунић Дунаи. На 
дневном реду заседања нашао се об-
рачун за 2021. годину, разматрање ор-
ганизационих припрема за достојно 
празновање Ускрса, као и подношење 
пријава на расписани конкурс Само-
управе Срба у Мађарској.

У овиру прве тачке дневног реда, 
чланови ССНС-а су једногласно усво-
јили обрачун буџета за прошлу годи-
ну. Већи издатак у прошлогодишњем 
буџету представљала је куповина ра-
чунара за месну српску самоуправу. 
Прошлогодишње финансијско посло-

вање ССНС-а било је  спроведено 
према свим законским прописима.

У вези са празновањем Ускрса, чла-
нови самоуправе су се договорили 
да ће, слично прошлој, и ове године 
достојно прославити највећи хри-
шћански празник. На други дан Ускр-
са, након Свете литургије, на двори-
шту парохијског дома биће одржана 
„Туцијада”, а планирано је и органи-
зовано „поливање” девојака и жена 
из српске заједнице, од стране пред-
ставника јачег пола. У наставку ће би-
ти уприличено дружење и забава.

По питању конкурса Самоуправе 
Срба у Мађарској, ССНС је већ доста-
вила своју пријаву на конкурс, који се 
тиче одржавања српских плесачница 
у насељу надомак Сегедина. Претход-

не српске игранке су наишле на при-
лично интересовање и задовољство 
мештана, па су чланови ССНС одлу-
чили да наставе са серијом плесач-
ница, уз које ће бити одржана и зани-
мања активиста Радионице „Златне 
руке” дешчанског КУД-а „Банат”.

Самоуправа Срба у Новом Сенти-
вану је конкурисала и у циљу настав-
ка даљих радова на обнови зграде 
бившег парохијског дома. Нажалост, 
захтев Новосентиванаца није уродио 
плодом. Упркос томе, чланови месне 
српске самоуправе су одлучили да 
из средстава Самоуправе покрену из-
вођачке послове, који ће, пре свега, 
обухватити изолацију зграде. Пошто 
је под просторија прилично у лошем 

стању, предвиђа се бетонирање и до-
теривање пода.

Укупни радови коштају 2,5 милиона 
форинти. Међутим, пошто Срби у Но-
вом Сентивану тренутно не распола-
жу свим финансијским средствима, 
чланови ССНС су одлучили да реали-
зацију извођачких послова врше ко-
рак по корак.

Наравно, успут ће пратити и остале 
конкурсне расписе и уколико се пру-
жи прилика, конкурисаће се како би 
се нашла додатна финанијска сред-
ства за хидроизолацију и обнову 
зграде бившег парохијског дома, који 
данас служи као центар окупљања 
српске заједнице у Новом Сентивану.

П. М.

Нови Сентиван

Како до новца за реновирање 
бившег парохијског дома

Самоуправа Срба у Новом Сентивану конкурисала је 
ради наставка радова на обнови зграде бившег парохиј-
ског дома, али нажалост, њихов пројекат није прихва-
ћен.

Милош Путник, Теодора Крунић Дунаи и Илдико Веселинов

Пера Ластић
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Л азарева субота је у свим паро-
хијама Будимске епархије обе-
лежена свечано, а наши репор-

тери су тога дана боравили у неколи-
ко насеља настањених српским 
живљем. Православни верници из 
Чипа су у свом храму свечано про-
славили Врбицу. Вечерње је служио 
протојереј Радован Савић, а за пев-
ницом је био Деспот Савић. После 
освештења, подељене су врбине гран-
чице. 

Батски парох, протојереј Павле Ка-
план окупио је своју паству на вечер-
ње и после опхода око цркве, осве-
штао врбине гранчице и поделио их 
верницима. Најмлађи су добили по 
„киндер” јаје.    

Због радова на обнови дешчанског 
српског православног храма, као и у 
самој цркви, једно време није било 
богослужења у овој цркви, али се 16. 
априла, након дуже паузе, опет зачула 
молитвена реч. 

У склопу припрема за прославу Ус-
крса, месни српски православни вер-
ници, предвођени својим духовним 

пастиром, протонамесником Свето-
миром Миличићем, свечано су обе-
лежили Лазареву суботу, дан који је 
посвећен успомени на васкрсење Ла-
зарево, којег је Исус Христос васкр-
сао из мртвих, после четвородневног 
пребивања у гробу. Такође, присетили 
су се Христовог уласка у Јерусалим, 
где су га деца свечано дочекала и по-
здравила.

Парох Миличић је приликом ве-
черњег богослужења очитао молитву 
и освештао гранчице врбе, које је на 
крају богослужења поделио верни-
цима. Уједно их је позвао и на Цвете, 
и пажњу им скренуо на важност по-
следње недеље часног поста, која 
претходи Васкрсу. Ту недељу, која се 
назива страсна, православни верници 
проводе у строгом посту, молитви и 
покајању. 

Српска православна црква и вер-
ници у недељу пре Ускрса прослави-
ли су празник Цвети, успомену на све-
чани улазак Исуса Христа у Јеруса-
лим. Цвети увек падају у недељу, дан 
после Лазарове суботе. 

Према хришћанском предању, Хри-
стос је, праћен својим ученицима, кре-
нуо из Витаније у Јерусалим. Глас о 
доласку Спаситеља и васкрсењу Ла-
зара Четвородневног брзо се ширио, 
па су му се на путу многи придружи-
ли. На улазу у Све-
ту земљу народ га 
је дочекао про-
стирући хаљине 
на пут којим ће 
проћи. 

Машући грана-
ма палме у знак 
добродошлице 
Спаситељу који 
иде у сусрет вољ-
ним страдањима, 
народ је узвики-
вао „Осана (слава) 
сину Давидову”.

Како бележе је-
ванђеља, његови 
ученици су му до-
вели магарицу на 
којој је ушао у град. Тиме се испунило 
старо пророчанство „Ево цар кротки 
иде и јаше на магарици”.

По народном обичајном календару, 
празник Цвети почиње умивањем во-

дом у којој су претходног дана, на Вр-
бицу, потопљени цветови како би уку-
ћани били румени и здрави. На Цвети 
се обично бере цвеће, али се не уноси 
у кућу, већ се држи у дворишту у по-
суди са водом. Обичај је да се тог да-
на млади међусобно дарују цвећем.

Некада је био распрострањен оби-
чај да се на Цвети целог дана шета 
окићен цвећем. Момци су правили 
букете и носили их девојкама, а сваки 
цвет имао је своје значење. Стављала 
се и врбова гранчица „за брз напре-
дак”, понегде дрен „за здравље”, а де-
војке су стављале и љубичице. У срп-
ској историји, на овај дан се народ се 
увек окупљао у радости, али без весе-
ља.

У Такову је на Цвети 1815. године 
кнез Милош Обреновић позвао Србе 

на устанак против Турака речима 
„Ево мене, а ево вама рата са Турци-
ма”. 

Веома мали број породица данас 
слави крсну славу. Понегде се слави 

као заветина. На Цвети је други пут 
од почетка Великог поста дозвољено 
јести рибу. Празник Цвети установљен 
је још од првих хришћанских време-
на, а свечано се прославља од трећег 
века нове ере.

К. П. - П. М.

ПРАЗНИЦИ Предускршње свечаности у српским срединама

Срби у Мађарској свечано обележили 
Лазареву суботу и Цвети

У суботу, 16. априла, православни верници прослави-
ли су Лазареву суботу или Врбицу, а у недељу пред 
Ускрс, обележен је и народни и хришћански празник 
- Цвети. Лазарева субота је празник посвећен васкрсе-
њу праведног Лазара из Витaније, кога је Исус Христ, 
према предању, васкрсао из мртвих, док се Цвети обе-
лежавају као успомена на свечани улазак Исуса Хри-
ста у Јерусалим.
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Н а Велики петак је, по преда-
њу, Исус из куће првосве-
штеника Кајафе, одведен до 

римског прокуратора Понтија Пила-
та, који га је осудио на распеће на 
крсту. Исус је разапет и умро на Гол-
готи, брду изнад Јерусалима, а пред 
смрт је рекао: Оче, опрости им, јер не 
знају шта чине. 

Свештеници у православним цр-
квама износе црвену плаштаницу и 
полажу је испред олтара. До суботе 
увече, верници су у прилици да пла-
штаницу целивају (верски мотивиса-
но љубљење). На Велики петак се не 
служе литургије. То је дан строгог по-
ста, током кога хришћани не конзу-
мирају маст, без обзира на порекло, 
и сви се послови у домаћинству обу-
стављају. 

Ускршња јаја 
На Велики петак фарбају се ускр-

шња јаја, највише црвеном бојом, ко-
ја симболизује Исусову крв. Јаја се од 
недеље једу, поклањају и њима се ту-
ца (куца). У неким земљама, обичај је 
да се уместо фарбаних, поклањају 
јаја и друге фигуре од чоколаде. У 
западним културама, јаја „доноси” 
ускршњи зец, што је преузето из па-
ганских обичаја. 

Прво црвено јаје које се офарба 
назива се чуваркућа. Боје које се ко-
ристе могу бити индустријске, при-
родне (луковина, латице и листови 

биљака), а украси, ако их уопште има, 
варирају од течних боја до шљокица, 
украсних фолија и налепница: Хри-
стос воскрсе – ваистину воскрсе! 

Дани Ускрса 
Након Великог петка, следи Велика 

субота, други дан хришћанске жало-
сти. Тај дан је Христос провео у Хаду, 
те га верници обележавају у молитви 
и тишини. То је уједно и последњи 
дан недеље страдања и смрти. По-
ноћном Васкршњом литургијом завр-
шавају се дани жалости и почиње 
празник ускрснућа. 

Тако почиње недеља, први дан Ус-
крса. Православци у Србији и расеја-
њу се тог дана поздрављају речима 
Христос воскрсе, на шта се одговара 
Ваистину воскрсе. Недеља је дан ка-
да је Исус васкрсао. Славе се и други 
(пасхални понедељак) и трећи дан Ус-
крса (пасхални уторак). Иначе, цела 
та седмица назива се Великом, одно-
сно Страсном недељом. Православци 
Ускрс прослављају Светом литурги-
јом. 

Порекло назива 
Васкрс и васкрсење су црквеносло-

венски називи (српска редакција), док 
су Ускрс и ускрснуће народни обли-
ци. У употреби се могу чути још и Во-
скрес и воскресеније, као црквено-
словенски називи из руске редакције. 

Сем назива Ускрс и Васкрс, у ру-
ском је у употреби из грчког језика 
преузет назив Пасха, док се сама Пас-
ха назива Песах. 

У јужнословенским и другим 
источнословенским језицима постоји 
и назив Велигден (буг. Великден, мк. 
Велигден, блр. Вялікдзень, укр. Велик-
ден, стсл. Великъ дьнь), према старом 
правопису неизједначено Великден, 
у значењу – велики дан. 

Словеначки и западнословенски 
језици користе назив Велика ноћ, од-
носно Великоноћје (сл. Velika noč, пољ. 
Wielkanoc, чеш. Velikonoce, свк. 
Vel'konočé). Сви називи, сем Пасха и 
Васкрс, народног су порекла. Први 
понедељак после Васкрса зове се По-
бусани понедељак.

Побусани понедељак
Тога дана, по народном веровању 

и обичају, треба побусати гробове 
умрлих сродника бусењем са зеле-
ном травом. У неким крајевима, овај 
дан се обележава као и задушнице. 
Наиме, излази се на гробља, пале се 
свеће, уређују гробови и свештеник 
врши парастосе и помене за покој ду-
ша покојника. Тај дан се износе фар-
бана васршња јаја на гроб и деле се 
потом сиротињи. Дакле, Побусани по-
недељак је дан посвећен мртвима. 

Ђурђевдан 
Ђурђевдан је дан пролећа, дан пре-

ображаја природе, рађања новог жи-
вота, празник цвећа и зеленила. До 
Ђурђевдана су сва поља засејана усе-
вима и ђурђевске кише облагорођују 
земљу да би донела стоструки род и 
хлеб наш насушни. Да би Бог благо-
словио усеве, воћњаке и винограде, и 
дао родну и плодну годину, наш на-
род на Ђурђевдан прави дрвене кр-
стове и њима закршћава њиве и поља, 
да моћ и благодат Часнога Крста чу-
ва усеве од сваке непогоде и штете. 
Обично се одсече лескова грана – 
прут, на средини се оштрим врхом 
ножа расцепи, и у тај расцеп ставља 
се пречка од дрвета дужине 20 сан-
тиметара, и тако се прави крст. То се 
забада у њиву засејану пшеницом 
или кукурузом, ставља у башту, на ку-
ћу, обично се закачи изнад врата, или 

за рог од крова. Негде се овај обичај 
обавља на Спасовдан. 

Духови (Тројице) 
На овај празник силаска Светог Ду-

ха на апостоле, у наше храмове, уно-
си се свежа зелена трава и цвеће. По-
сле свете литургије служи се вечер-
ње, на коме се клечи и плету венци 
од траве и цвећа. Ти венци се носе 
кући и стављају поред иконе и кан-
дила на зид. 

Ивањдан 
На овај дан се од ивањског и другог 

ливадског цвећа плету венци. Њима 
се ките хришћански домови, зграде 
и обори. Ови венци се стављају на 
зграде поред ђурђевданских крстова. 
Венац цвећа симболизује лепоту при-
роде коју је Бог створио и човеку да-
ровао на уживање и коришћење. Цве-
ће у венцу подсећа хришћанина да 
његов живот треба да буде украшен 
врлинама и добрим делима и да на 
крају свога живота заслужи вечни ве-
нац у Царству небеском. 

Петровдан 
Уочи овог великог празника посве-

ћеног светим апостолима Петру и Па-
влу, у нашем народу постоји леп оби-
чај паљења лиле. Лила је млада кора 
која се скида са дивље трешње или 
брезе, ниже се на сиров дрвени штап 
и суши на сунцу. Уочи Петровдана, 
када падне мрак, изађе се на место 
где се народ обично окупља, тргове, 
раскршћа, сеоска узвишења и пали 
се лила. То је обичај у коме учествује 
омладина. На тим местима се могу 
ложити ватре и од другоg материјала, 
дрвета, гуме и сл. Наравно, треба во-
дити рачуна, да не дође до пожара, 
зато треба лилу палити далеко од сто-
гова сламе, сена и жита. 

Паљење лиле и петровданске ва-
тре подсећају хришћане на време го-
њења хришћана у апостолско доба. У 
време апостола Петра и Павла, хри-
шћане су римски цареви везивали за 
дрвене стубове, натапали смолом и 
палили. Њихова су тела горела као 
буктиње и осветљавала градске трго-
ве и паркове у Риму. 

Христос воскресе,  
ваистину воскресе!

ДУХОВНОСТУ сусрет највећем хришћанском празнику

Ускрс је најважнији хришћански празник, којим се изра-
жава радост због коначне победе Сина Божјег над смрћу 
и прогонством. Припреме за празник се разликују, у зави-
сности од обичаја на појединим подручјима. Традицио-
нално почињу на Велики четвртак, дан причешћа, а наста-
вљају се Великим петком. 
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  КУЛТУРА

Г оворећи о роману др Јована 
Савина „Тајна историја једне 
вароши”, Драгомир Дујмов је 

истакао да је дело „апокрифно”, јер 
садржи много тога што је кроз исто-
рију заташкавано или прећуткивано. 
Дујмов каже да је, читајући ову књи-
гу, осећао као да седи са колегом Јо-
ваном и Умбертом Еком у једној крч-
ми, где уз пиво разговарају о дешава-
њима у једном граду, у коме 
препознаје Нови Сад. 

„Еко је био са нама у занимљивом 
разговору и, да је сада овде, рекао 
бих му да овај роман има сличноти 
са његовим кулама у роману ’Име ру-
же’, које представљају једну традици-
ју о којој не сме да се зна; на записе 
из античких времена до којих могу 
да дођу само појединци, а има и свр-
ху да знање отргне од човечанства”, 
рекао је, поред осталог, Драгомир 
Дујмов. 

Он примећује да Савин цитира 
многе интелектуалце европске циви-

лизације из разних епоха и земаља 
али, према Дујмову, сви они имају је-
дан заједнички циљ, а то је упознава-
ње наше цивилизације. На самом по-
четку романа, писац се одвојио од 
главног јунака и само даје своје ка-
рактеристике и сазнања. Градови ко-
је помиње су они у којима је живео, 
сматра да је Праг магично срце Евро-
пе, мада је Будимпешта град у који 
се заљубио. 

Издавач романа је Завод за култу-
ру Војводине, рецензенти су проф. др 
Владислава Фелбабов и др Зоран Па-
уновић. 

Од аутора сазнајемо да је порука 
његовог романа исконска љубав, љу-
бав према жени, људима, простору, 
хришћанска љубав. У припреми је и 
нови роман под називом „Друга књи-
га тајних историја”. 

Роман „Тајна историја једне варо-
ши” био је запажен и стручно добро 
оцењен након објављивања. На про-
моцији у Библиотеци града Београда, 

Сандра Вранеш, професорка Фило-
лошког факултета, Јована Савина је 
оценила као аутора широког образо-
вања, неограничених видика, бројних 
талената и разноврсних интересова-
ња: „Роман представља спој прошло-
сти и садашњости, посве је несваки-
дашњи и већ га спољна обележја 
одређују као трансродну категорију”, 
истакла је она. 

Према мишљењу Сандре Вранеш, 
роман Јована Савина је скуп страхо-
ва и надања, у коме централно место 
има град, али град као транспозиција 
људске судбине кроз однос истражи-
вача према жени, деци, пријтељима, 
оцу, сестри, очуховом сину, према 

смрти, страху, љубави, нади, кроз ње-
гово тражење самога себе. „Без обзи-
ра да ли ћете у роману тражити град 
или аутора, наћи ћете себе самог”, 
закључује Сандра Вранеш.

По завршетку промоције, Јован Са-
вин је скупу открио још један свој та-
ленат и на гитари одсвирао и отпевао 
песму свога суграђанина, Ђорђа Ба-
лашевића. 

Промоцији су, поред осталих, при-
суствовали и конзул Амбасаде Срби-
је у Будимпешти Светлана Станковић 
и аташе Миросалав Јевтић, као и већи 
број ђака и професора Српске школе 
„Никола Тесла”.

К. П.

Ауторско вече др Јована Савина

Тајна историја једне вароши
У Културном и медијском центру „Српски венац” у Бу-

димпeшти, гостовао је др Јован Савин из Новог Сада, 
који је представио свој први роман. О делу професора 
енглеског језика у Српској школи „Никола Тесла”, гово-
рио је Драгомир Дујмов, књижевник и професор српског 
језика и књижевности.

Мирко Митар Кркељић, др Јован Савин и Драгомир Дујмов

У организацији Дома народности 
у Сегедину, у Културном центру 
„Агора”, 8. априла, одржан је 

Дан сегединских народности.
Иако је током ранијих година Дом 

народности сваком приликом мани-
фестацију повезивао са прославом 
Дана града, у знак сећања на 21. мај 
1719. године, када је Сегедин добио 

статус краљевског града, овом при-
ликом су руководиоци мањинске 
установе одлучили да помере датум 
одржавања традиционалне приред-
бе, за коју је владало прилично инте-
ресовање не само припадника наци-
оналних и етничких мањина, већ и 
већинског мађарског народа.

У гала програму, који је представио 

раскош фолклорне баштине нацио-
налних заједница у граду на обали 
реке Тисе, учествовало је и Култур-
но-уметничко друштво „Банат” из Де-
ске. Играчи, предвођени Перицом Ду-
наијем, уметничким руководиоцем 
подмлатка ансамбла, извели су „Игре 
из Димитровграда”.

У оквиру културно-забавног про-
грама представљена су и штампана 
издања девет народности, а манифе-
стација је окончана немачком, бугар-
ском, грчком и српском „плесачни-

цом”. Музичку пратњу је на овим 
игранкама обезбедио Оркестар 
„FolkPakk”.

Тако је Дан сегединских народно-
сти још једном потврдио богатство 
културе националних заједница које 
живе у Сегедину. Међу њима упеча-
тљиво место има и српска култура, 
која ће сасвим је сигурно, достојно 
бити представљена и током јесени, 
када ће се одржати традиционални 
Дани српске културе у Сегедину.

П. М.  

Дан народности у Сегедину

Приказано богатство 
фолклора националних 

заједница
У гала програму, који је представио раскош фолклорне 

баштине националних заједница у граду на обали реке Тисе, 
учествовао је и КУД „Банат” из Деске. Играчи, предвођени 
Перицом Дунаијем, уметничким руководиоцем подмлатка 
ансамбла, извели су „Игре из Димитровграда”.
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О угледном српском писцу из 
Мађарске, на скупу у Мати-
ци српској говорили су: 

проф. др Драган Станић, председник 
Матице Српске, Ненад Шапоља, 
уредник издавачке куће „Агора”, Ма-
ријета Вујичић, преводилац и Ђезе 
Бордаш, новосадски књижевник. Пре 
уводне речи, минутом ћутања одата 
је пошта Петру Милошевићу. 

Петар Милошевић (Калаз 1952 – 
Сентандреја 2021), био је универзи-
тетски професор на Катедри за сла-
вистику Универзитета „Етвеш Ло-
ранд”, књижевник, књижевни крити- 
чар и историчар, позоришни ствара-
лац, уредник некадашњих „Српских 

народних новина”, преводилац са 
српског на мађарски и обратно. Се-
ћајући се Милошевића, његови при-
јатељи и поштоваоци су оживели су-
срете и анегдоте везане за њега, али 
су се осврнули и на његов књижевни 
рад, који је са последњим романом 
Трик-Роман заокружен. 

Читалачка публика га зна по осо-
беном свету прича и јунака, по зани-
мљивом приповедачком поступку, 
препознатљивом стилу, по фином ху-
мору, и као врсног заљубљеника у 

речи и игру. Он у својим делима ек-
спериментише језиком и формом, 
као човек који воли да се шали и 
ствара нове књижевне жанрове. У 
једном од последњих интервјуа, ре-

као је да језик није само „фонд речи 
и граматика, него духовни, културни 
и историјски контекст, па и лично ис-
куство и емотивни однос”. 

Комбиновањем ћириличног и ла-
тиничног писма, српске речи је писао 
ћирилицом, а стране латиницом. Та-
ко, путем речи и писма, он шаље им-
пулсе и поруке које се не могу пре-
вести на други језик. Ни он сам их 
никада није преводио, писао их је 
„изнова”. Током 2021. године објавље-
на су на мађарском језику његова 
дела у осам књига. Полазећи од сво-
јих текстова који су раније објављени 
на српском језику, Милошевић је у 
овим књигама написао мађарске 
верзије, које нису у потпуности исто-
ветне са српским текстовима, а има 
и таквих који немају српску варијан-
ту. 

Речено је да је Петар Милошевић 
био човек „уметничке интелигенције 
и спонтаног духа”, те да су га заоку-
пљале теме из света реалног, али и 
иреалног, из света предања и митова. 
Градио је своје поетске снове сло-
бодно без икаквих ограда и устаље-
них конвенција.

Проф. др Драган Станић jе Мило-
шевића назвао „северним светиони-
ком српске књижевности”, а затим 
говорио о његовом есејистичком 
опусу, о структури, игри и значењима 
у његовим делима.

- Памтим га по особеној тишини 
коју је, као какав шешир или модни 
детаљ носио на себи. Та тишина била 
је по правилу прожета разноврсним 
чиниоцима, као каквим додатним 
украсима. Ту су, пре свега, неговани 
елегантни облици хумора, извесне 
дозе егоцентризма, боемије и некон-
формизма, наплавине симпатичне 
ироније, склоности ка тихим интер-
венцијама у животни амбијент, као 
и потреба да се одмах потом успо-
стави некакав нови, по свему условни 
канон, који је претходно био оспора-
ван, али се оспоравао зато, да би, по-
нешто измењен, могао бити очуван. 
Занимљив и провокативан, Милоше-
вић је и као књижевник, и као проу-

чавалац књижевности, непрестано 
трагао за неформалним, неконвен-
ционалном разумевању како света и 
језика, тако и књижевности и умет-
ности, али је тој неформалности и 
неконвенционалности настојао да 
обезбеди некакав изглед нове, обно-

вљене форме и конвенције“, рекао је 
др Станић. 

(Наставак у следећем броју)
Славица Зељковић

Присећање на северне светионике  
српске књижевности

Књижевно-меморијални скуп у Матици српској (1) КЊИЖЕВНОСТ

У Свечаној сали Матице српске одржан је скуп по-
свећен Петру Милошевићу, књижевнику и професору 
Универзитета ЕЛТЕ из Будимпеште, који је преминуо у 
новембру прошле године. Евоцирање успомена на ње-
гов лик и дело, организовали су Матица српска и Дру-
штво новосадских књижевника. Поред осталог је ре-
чено да читалачка публика Милошевића зна по особе-
ном свету прича и јунака и по занимљивом припове-
дачком поступку.

Драган Станић

Ненад Шапоња

Маријета Вујичић

СВЕДОЧАНСТВА О ОСЕТЉИВОМ И ЛУЦИДНОМ ПИСЦУ
Председник Матице српске, проф. др Драган Станић је истакао да цело-

купни опус Петра Милошевића сведочи о осетљивом и луцидном писцу, 
дубоко свесном како поетичког контекста у којем делује, тако и култур-
но-историјског амбијента одређеног природом етникума и његове културе, 
пре свега. 

- Овом писцу су, међутим, управо специфичности српске културе на тлу 
Мађарске и њено особито прожимање са кодовима већинске културе, обез-
бедили природне, сталне додире и укрштања, на које сензибилни писац на-
просто мора реаговати. Све те чиниоце, он је одлучно користио за успоста-
вљање своје основне поетичке и тематске структуре, али у том домену он 
успоставља пуни креативни допринос, остварује посебне ефекте игре са 
многим културалним кодовима и гради значења заснована на таквим сло-
женим укрштањима. Да би се све то могло постићи, неопходно је да писац 
има не само знања и умећа, него и сензибилитета и срца за адекватне емо-
тивне реакције - рекао је Станић.

СПОНТАНИ СТВАРАЛАЧКИ НАГОН
Проф. др Драган Станић је оценио да је Петар Милошевић имао 

спонтани, стваралачки нагон који произилази из самога талента, али да 
је имао и знање о томе како би се могао и морао неговати индивидуални 
таленат, да би и сам једног дана постао добра и плодоносна традиција. 
- Оваква основна поетичка и књижевно-историјска концепција очита 
је већ у књижевном опусу Петра Милошевића, због чега данас, када 
њега више нема, можемо с великом мером тачности у расуђивању да 
кажемо да је он свакако, не рачунајући великане рођене на тлу 
Хабзбуршког царства, највећи српски писац којег је Мађарска после 
Другог светског рата дала српској књижевности. Његово књижевно 
дело је жанровски веома разгранато, а исказује висок степен 
особености по којој можемо препознати писца, његов идентитет и 
облике писма. У том погледу је Милошевић постигао изразито високу 
меру, а његова специфичност и препознатљивост је на посебан начин 
повезана са оном тишином поменутом на почетку овога текста 
присећања и свођења стваралачких рачуна једног важног писца. 
Милошевић је, наиме, радио у специфичним околностима српског 
писца удаљеног од основних, матичних токова своје основне, српске 
књижевности – истакао је овај говорник.



8 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

Дејан Младеновић о успесима гимназијалацаСПОРТ

Господине Младеновићу, како 
сте успели чак две екипе да из-
ведете на Ђачку олимпијаду? 
Шта је претходило томе?
- Била ми је част и задовољство ис-

товремено припремати кошаркашку 
екипу девојака и момака наше Срп-
ске гимназије „Никола Тесла” у Бу-
димпешти и то из више разлога. Две 
године је већ прошло како сам добио 
прилику искусити се у раду и са жен-

ском екипом. Тако сам могао исто-
времено да упоредим напредак и 
присвајање научених елемената обе 
кошаркашке екипе. Из тога сам успео 
да извлачим разне интересантне за-
кључке, а самим тим имао сам при-
лику да обогатим своје знање и иску-
ство још више и брже. На моју срећу 

ради се о талентованој деци наше 
школе која су се изборила за место у 
кошаркашкој секцији. Екипу девојака 
сам прeузео и из разлога што се бив-
ши тренер Немања Томашевић мо-
рао одселити и обуставити рад са њи-
ма, а ја сам драге воље преузео још 
један додатни изазов. Што се тиче 
тренинга ускладили смо одговарају-
ће термине, тако ни једна екипа није 
испаштала у смислу пропуштања тре-

нинга и такмичења. Успевали смо у 
пуном капацитету и фонду тренинга 
реализовати целу школску годину, 
штавише, било је и додатних индиви-
дуалних и тимских активности.  

На самом такмичењу и завршном 
државном турниру  у Кечкемету, има-
ли смо ту срећу да нас је послужио 

добар жреб и сатнице одигравања 
утакмица, па се само једна утакмица 
подударала. Помоћни тренер Иван 
Станковић из Бечеја овом приликом 
посебно је допутовао и био нам је на 
располагању као испомоћ баш због 

тих могућих преклапања утакмица. 
Разлог што смо се управо за њега 
одлучили јесте тај што је он био део 
нас и упознао се са нашим радом на 
припремама у Бечеју, које су се одр-
жале прошле године у септембру ме-
сецу, и на томе му се и овом прили-
ком захваљујемо. Околност да се це-
локупни турнир одигравао на једном 
месту, у новоизграђеној сали која се 
дели на три терена, такође је била 
предност за мене у томе да се исто-
времено постигне логистика у вође-
њу обе екипе. 

Са ким сте играли у Кечкемету 
и са којим резултатом? Која 
екипа је била најтежа као про-
тивник?
- Обе екипе, како мушка тако и 

женска, доминантно су одиграле у 
групној фази такмичења и тако са 
прве позиције ишло на противнике 
у четвртини финала. Четвртфинал-
не утакмице су прошле очекивано 
са већ већим отпорима противника, 
јер се ту већ састају успешније еки-
пе турнира, али смо и тај степеник 
паралелно успешно реализовали. 
Полуфинале код девојака је након 
тога прошло у знаку наших девоја-
ка које су контролисано привеле 
утакмицу крају, и на доста убедљив 

начин су се пласирале у финале так-
мичења. 

Код момака је полуфинале било 
по свима финале пре финала: саста-
ли су се стари супарници и добро по-
знати ривали, екипа Бенeдиктинске 
гимназије из Панонхалме и наше 
Српске гимназије „Никола Тесла” из 
Будимпеште. То су уназад већ много 
година увек биле утакмице високог 
набоја из разлога што су то углавном 
увек биле две најспремније екипе, ко-
је се као по правилу најозбиљније 
припремају за ово такмичење. Поред 
поменутих сваки пут се појави и не-
колицина других екипа које умеју да 
изненаде. Овај пут то је биле екипа 
Сомбатхеља Гимназије „Бољаи”, и 
екипе средњих школа из Ваца и Се-
гедина. Наше полуфинале је очеки-
вано прошло у једној чврстој неизве-
сној утакмици, где је екипа Панонхал-
ме, морам да напоменем, имала 
наклоност и ветар у леђа у смислу 
суђења. Тај неједнак критеријум су-
ђења је помало и покварио утисак 
овог лепог кошаркашког двобоја, јер 
су беспотребно судије долазиле у пр-
ви план са блаже речено чудним су-
дијским одлукама које су биле у ко-
рист екипе Панонхалме. 

Руку на срце, екипа Бенедиктин-
ске гимназије је јако добро била при-
премљена, за сваки респект. Имала 
је и бољу ротацију од нас у смислу 
дванаест скоро подједнако добрих 
играча, док смо ми тражили нашу 
шансу у колективној одбрани и бо-
љем индивидуално-техничком ква-
литету играча. На трибинама цен-
тралног терена кошаркашке хале 
„Мерцедес академије” која је била 
дупке пуна, створила се изванредна 
атмосфера. Тај амбијент који се по-
себно створио на тој утакмици више 
је утицао на нас у смислу притиска 
резултата, па смо у неким периодима 
игре губили концентрацију и ритам 
игре. Супарничка екипа је то зналач-
ки успела да искористи и заслужено 
на крају славила са 7 поена разлике. 
Овим првим и јединим поразом нам 
је преостало да се сутрадан боримо 
за треће место. 

После тешко преспаване ноћи и 
разочарења код момака, наше девој-
ке су пуног елана и еуфоријом успе-
ха пласирања у финале, покушале 
утешити наше момке. У суботу увече 
смо још обавили заједнички састанак 
и организовали дружење са осталим 
екипама смештеним у нашем дом-
ском смештају Универзитета „Јанош 

Сребро за девојке, бронза  
за младиће

Професор физичког васпитања и спорта, а такође и 
виши кошаркашки тренер у Српској гимназији „Никола 
Тесла” у Будимпешти, Дејан Младеновић, већ више годи-
на постиже завидне успехе са кошаркашким екипама ове 
школе. Овога пута, са њим смо разговарали о учешћу и 
резултатима на Ђачкој олимпијади, одржаној у Кечкемету.  

НАТАША, АНТОНИЈА И ЛАЗАР МЕЂУ ПЕТ НАЈБОЉИХ
Наши момци и девојке показали су се у јако лепом светлу, и на херојски 

начин су представили нашу школу на овом такмичењу. Задобили су симпа-
тије многих који су пратили утакмице, и отворено су нам се дивили чести-
тајући на наступу. Добили смо прегршт комплимената од водећих људи и 
организатора турнира, што нам је посебно било драго. Нису случајно Ната-
ша Улемек и Антонија Санковић изабране у пет најбољих играча турнира, 
као и Лазар Тилгер у мушкој конкуренцији. Сав уложени труд и издвојено 
време бавећи се кошарком у свом слободном времену, код свих ђака так-
мичара је у самом старту за респект. Сигуран сам да ће сваком од њих ово 
искуство и те како послужити у животу, јер ни једна друга делатност нити 
активност не може да изискује те емоције и ситуациони приступ препреци, 
као и уживању у наступу, као што се то кроз спорт може доживети. Савла-
давање тих ситуационих ствари кроз игру, победе и порази, децу која се 
баве спортом само чини јачим карактерним личностима и остварује јак 
вољни моменат, који је и те како важан у свим животим сегментима. Најви-
ше из ових разлога не бих имао ни једну примедбу на наше играче и игра-
чице већ само речи хвале и захвалу да заједничким снагама и трудом желе 
да се афирмишу кроз спорт у свом садашњем и даљем школовању. Ту би 
се посебно захвалио и нашој директорки др Јованки Ластић која нам пре 
свега пружа услове и даје пуну подршку за тренирање и такмичење наших 
кошаркашких и других спортских екипа. 
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Нојман”, како би се што боље осећали 
и смогли снаге за сутрашње завршне 
утакмице које одлучују о крајњем 
пласману. 

Недеља, завршни такмичарски дан 
на четвородневном турниру, задатак 
момака је био да поправе утисак и 
освоје макар бронзану медаљу. Циљ 
девојака је била борба за злато, за 
титулу „Шампиона Ђачке олимпија-

де”. Тим редоследом су се и одиграле 
утакмице.

Момци су убедљиво савладали 
екипу Сегедина у двобоју за треће 
место. Функционисале су скоро све 
ствари, ослободили су се притиска од 
јучерашње утакмице и лепршавије 
одиграли меч, а додатни мотив је био 
да се кући не вратимо празних руку. 
Освојена је бронзана медаља. 

Како је изгледало финале у жен-
ској конкуренцији?
- Одмах након те утакмице усле-

дило је велико финале у женској 
конкуренцији против екипе Сексар-
да. Били смо у дефициту, јер на по-
зицији центра наша Марија Ковја-
нић није могла наступити због повре-
де која ју је задесила у 
четвртфиналној утакмици. Она је 
нажалост морала изоставити и по-
луфиналну и финалну утакмицу. 
Осим ње још једна чланица наше 
стартне поставе, Антонија Санковић, 
и даље је храмала због повреде бут-
ног мишића задобијене на истој 
утакмици. Са тим потешкоћама није 
одустајала и одиграла је све утакми-
це до краја турнира. Било је додат-
них повреда и код других играчица, 
али не желимо да то звучи као алиби, 
већ само жеља да напоменемо како 
нисмо могли наступити у комплет-
ном саставу до краја турнира. То нас 
је омело да будемо ефикасни у фи-
налном окршају што се и видело од 
самог почетка, па смо и поприлично 
грчевито отворили овај меч. Да су 
девојке екипе Сексарда сасвим „пот-
коване”, могло се видети и на самом 
загревању. Није на одмет знати да је 
то град где се игра најбоља женска 
кошарка у региону. Све те играчице 
су прошле кроз подмладак сексард-
ске школе кошарке. Упркос свим по-
тешкоћама које су нас снашле пре, 
па и на самом турниру, имали смо 
своју шансу да се вратимо резултат-
ски у финалну утакмицу, али нажа-
лост нисмо имали на крају довољно 
снаге за преокрет. Поразом од само 
три поена разлике, морали смо се 
задовољити сребром. 

Какве су примедбе тренера у ве-
зи са Ђачком олимпијадом уоп-
ште? Какви су даљи планови?
- Ово је био један традиционално 

јако леп и организован турнир који 
увек са нестрпљењем чекамо сваке 
године. Од саме церемоније отвара-
ња која је била изузетно имресивна 
па све до завршне предаје медаља 
све је било организовано на високом 
нивоу. Упркос томе што се такмичимо 
у будимпештанском школском такми-
чењу, државни завршни турнир је убе-
дљиво најбољи и поред турнира 
„Дражен Петровић” и пријатељских 
утакмица са клупским екипама у 
окружењу које играмо. Све ти турни-
ри и утакмице нас подстичу и спре-
мају за завршни ударац - „Ђачку 
олимпијаду”. 

Разговoр водио: 
Драгомир Дујмов

В ећ годинама уназад, Српска 
основна школа и забавиште у 
Батањи организује креативне 

радионице у забавишту, како би се 
пружила прилика најмлађим станов-
ницима Батање и њиховим родите-

љима да се упознају са том установом 
и виде какво се дечје царство крије 
иза њених зидова. Са том успешном 
праксом наставили су и ове године. 

Васпитачице су се потрудиле да 
поново приреде занимљиве програ-
ме, па су деца уживала у радиони-
цама. Прва овогодишња радионица 
је одржана у марту, под називом „По-
крени се”. Било је ово право изнена-
ђење, јер је број заинтересованих за 
српско забавиште премашио сва њи-
хова очекивања. На интересантан 
начин родитељи и деца су се разги-
бавали заједно, уз песму извршавали 
задатке и учествовали у креативној 
игри, испробали нове играчке и упо-
знали нове другаре. Двочасовно дру-
жење је брзо пролетело, па малиша-
ни нису желели да крену кући, добро 
су се осећали у друштву својих вр-

шњака и у пријатном амбијенту за-
бавишта. „Разбрајалице” - друга ра-
дионица у низу, такође је наишла на 
велико интересовање. Гост радиони-
це је била Мелинда Пишки Литауски, 
професор виолончела, која је мали-
шанима и њиховим родитељима му-
зику приближила на мало другачији 
начин. 

Трећа у низу, а уједно и последња 
радионица, одржана је почетком 
априла месеца. Ритмичке активности 
водила је Гордана Рогановић, етно-
музиколог, гост из Србије. Она је са 
малишанима радила традиционалне 
српске игре за децу. Уз ритам и уз 
много инструмената које је понела са 
собом, малишани су се опустили и 
заједно уживали музицирајући на ин-
струментима.

С. Ђ.

У ПОБЕДИ СЕ НЕ ПОНЕСИ, У ПОРАЗУ СЕ НЕ ПОНИЗИ
Мотива увек има, а простора за напредак никада не мањка, тако да је 

циљ увек високо горе постављен да се ка њему тежи: тренирати и спремати 
се још јаче и више како би у континуитету били у врху и како би се пости-
зали што бољи резултати. За крај цитирао бих познату народну изреку Ни-
коле Петровића, и тиме послао поруку нашим играчима и играчицама које 
неизмерно волим, и на које сам јако поносан упркос томе што се овог пута 
нисмо успели кући вратити са златом, а то је: „У победи се не понеси, у по-
разу се не понизи!”. Главу горе! Ви сте већ овим учествовањем, репрезенто-
вањем, искуством и залагањем победници своје генерације.

Српска школа у Батањи

Креативне радионице  
у служби популаризације 

забавишта
Судећи према реакцијама након успешних „веселих 

радионица”, запослени у Српском забавишту у Батањи, 
верују да су и ове године успели да привуку пажњу 
бројних родитеља и да ће се они одлучити да своју 
децу упишу у ову институцију. 
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Т емпераментни горостас лајт-
нант Пера Јовановић, широ-
ком и речитом гестикулаци-

јом наглашавао је како опасној ма-
ђарској ребелији што пре треба стати 
за врат: „Док не буде доцкан, бога му 
пољубим!” 

Оберлајтнант Пантелејмон Пајић, 
вечити циник, је с једва приметним 
смешком у угловима усана то слушао 
и само би лежерно одмахивао руком: 
„Та није то ништа! Мало циркуса. Не-
кате се иберашовати, ал' моје је про-
сужденије да ће Његово величество 
похапсити све те усијане главе. Та ни-
је он уопште ни побег'о из Беча. Ма 
ди би он то себи дозволио! Ни канце-
лар Метерних није утек'о. То је само 
мудра политичка тактика! Ја вам ка-
жем, господо, још само недељу ил' 
две, па ће се сво то движеније лепо 

умирити. Сад ће војни министер Ла-
тур узети кајасе у своје руке, па ће се 
све ајнц-цвај свршити! Тресла се гора, 
родио се миш!” 

Вазда опрезни капетан Ђорђе Вуч-
ковић није се слагао са том изјавом: 
„Но-но! Окани се ти так'ог дивана. Ни-
је то никак'а сигра! Није ти то циркус, 
брате мој! То је здраво озбиљна 
ствар!”

- Еј, шта би' дао, па да на сефте 
у'ватим за гушу све те амишне пе-
штанске лажне пророке и лармаџије! 
– загрми глас грдосије Пере Јовано-
вића.

- Ја би' најприје у'апсио оног ма'ни-
тог поету Шандора Петефија, гром 
га спржио! Пише свакојаке песмице 
да народ поблесави и подивља! – 
придружи му се Василије Вилински.

- Та ни тај Петефи није чисти' гаћа! 

– добаци цинично Пантелејмон Па-
јић.

- Дигод сам прочи'то – започе при-
чу Теодор Јеремић – да је тај Петефи 
био и ост'о велики хунцут! Кажеду, 
целог живота је био вандрокаш, бре-
скућник и путујући комендијаш. Ва-
зда брез правог посла и брез новаца! 
У как'ој пештанској новини сам чит'о 
још и то да је тај Петефи здраво ами-
шан! Одувек је млогима дугов'о, а 
ва'да још и сад дугује... Полак живота 
је пров'о у дуговима скитајући се по 
друмовима. Годинама се потуц'о од 
једне до друге католичке парохије 
кукумавчио и мољакао попове да ту 
забадава коначи и још да добије ко-
сту. Кажеду, сваком попу је исту при-
поветку казив'о, како је, тобоже, упра-
во крен'о код вацког бискупа да се из 
лутеранства преобрати у католичан-
ство! 

Официрску кантину запљусну гро-
хот. 

У тај час улети натпоручник Петар 
Бига и муњевитом брзином свим при-
сутнима подели по један одштампа-
ни примерак петиције граничара Пе-
троварадинске регименте. 

- Господо официри, ево, сад сам до-
био ове примјерке! Читајте ји! – радо-
сно је кликтао Бига.

- А шта ти је сад то? – упита сумњи-
чаво капетан Вучковић. 

- То је петиција која је при'ваћена 
на Главној скупштини одржаној о'ђе 
у Митровици! – узбуђено одговори 
натпоручник Бига.

- И ја сам био на тој Скупштини! – 
рече Вилински. 

- И ја! То је било управо на наш Ве-
лики четвртак! – надовеза се Јовано-
вић.

- Но, фала Богу, ето нама још једног 
циркуса! – добаци натпоручник Па-
јић. (...)

Драгомир Дујмов

 Често је и дуго капетан Василије Вилински разгова-
рао са својим колегама официрима о збивањима, која 
су захватила све значајније градове широм Монархије. 
Натпоручник Теодор Јеремић је готово свакога дана 
знао да наврати у омиљену му кафану, надомак Мале 
православне цркве, на обали реке Саве и уз чашицу 
пажљиво читао бечке и пештанске новине. 

ФЕЉТОН Судбине током револуције 1848/1849. године (29)

21. априла 1882. – У Народном позо-
ришту у Београду изведена је прва 
српска оперета „Врачара” Давори-
на Јенка, аутора српске химне „Бо-
же правде”. 

21. априла 1941. – Шефови диплома-
тија Немачке и Италије Јоахим 
фон Рибентроп и гроф Галеацо 
Ћано у Другом светском рату до-
говорили су се о подели Југосла-
вије на немачко и италијанско по-
дручје. 

21. априла 1999. – У ваздушним напа-
дима НАТО на СР Југославију по-
гођени су пословна зграда „Ушће” 
у Новом Београду и Жежељев 
мост на Дунаву у Новом Саду. 

21. априла 2010. – Свечано је отворен 
Авалски торањ, један од симбола 
Београда, срушен у бомбардовању 
НАТО снага 1999. године. 

23. априла 1867. – Рођен је српски по-
литичар, публициста и књижевник 
Јаша Продановић, један од осни-
вача Југословенске републиканске 
демократске странке. Био је пот-
председник владе ФНРЈ од 1946. до 
1948. године. 

23. априла 1899. – Рођен је српски 
историчар Михаило Динић, про-
фесор Филозофског факултета у 
Београду, члан САНУ. Објавио је 
велики број радова из средњове-
ковне историје Балкана. 

23. априла 1999. – Тридесетог дана 

ваздушних напада НАТО-а на СР 
Југославију погођена је зграда др-
жавне телевизије. Погинуло је 16, а 
рањено 18 радника. 

24. априла 1833. – Рођен је српски 
јунак и писац Марко Миљанов, ко-
ји је створио књижевна дела не-
пролазне вредности. Учествовао је 
у многим бојевима Црногораца 
против Турака. 

24. априла 1903. – Умро је српски 
правник и историчар Валтазар Бо-
гишић, професор универзитета у 
Кијеву и Одеси, академик и мини-
стар правде у Црној Гори. Славу му 
је донео „Општи имовински зако-
ник за књажевину Црну Гору”, који 
је 1888. израдио на захтев црногор-
ског кнеза Николе Првог Петрови-
ћа. 

25. априла 1765. – Рођен је српски 
песник и гуслар Филип Вишњић, 
који је опевао све значајније дога-
ђаје из Првог српског устанка. Ње-
гове песме забележио је Вук Сте-
фановић Караџић. 

25. априла 1999. – Авијација НАТО-а 
срушила је друмско-железнички 
„Жежељев мост”, већ оштећен у 
три напада претходних дана. Тиме 
је Нови Сад остао без последњег 
од три моста на Дунаву.

26. априла 1910. - Рођен је књижевник 
Меша Селимовић, члан Српске 
академије наука и уметности. Пи-
сао је романе („Дервиш и смрт”, 
„Тишина”, „Тврђава”), приповетке, 
есеје и филмске сценарије. У вези 
са својим националним опредеље-

њем - српством, Селимовић је јед-
ном приликом рекао: „Србин је 
славно бити, али и скупо”. Мислио 
је на све оне муке и перипетије 
кроз које је прошао, да би остао 
веран себи и био оно што јесте. 
Свој циљ је формално постигао 
тек 1972. године, када је његов ро-
ман „Дервиш и смрт” изашао у 
Београду, у едицији „Српска књи-
жевност у 100 књига”. Селимовић 
је једном приликом написао: „По-
тичем из муслиманске породице, 
по националности сам Србин. При-
падам српској литератури, док 
књижевно стваралаштво у Босни 
и Херцеговини, коме такође при-
падам, сматрам само завичајним 
књижевним центром, а не посеб-
ном књижевношћу српскохрват-
ског књижевног језика.” 

26. априла 1931. - Умро је српски глу-

мац и редитељ Милорад Гаврило-
вић, управник Народног позори-
шта у Београду, један од најдаро-
витијих и најобразованијих глума- 
ца у то време. 

27. априла 1992. - Након распада 
СФРЈ проглашена је Савезна Репу-
блика Југославија (СРЈ), заједничка 
држава Србије и Црне Горе, која је 
трајала непуних 11 година. СРЈ је 
проглашена на основу Устава („Жа-
бљачки устав”) донетог истог дана. 
Претходно су посланици у Саве-
зном већу Скупштине СФРЈ усво-
јили Декларацију о стварању СРЈ.

27. априла 1999. - У ваздушним напа-
дима НАТО-а на СР Југославију 
погођен је центар Сурдулице. По-
гинуло је 17 људи, рањено је 11, а 
око 300 цивилних објеката је сру-
шено или оштећено.

Српски официри о опасној  
мађарској ребелији

ВРЕМЕПЛОВ

Петар Бига

Меша Селимовић
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Вјечнаја памјат: учитељица 

Драгица Пејак
Свечано отварање школске 

зграде у Ловри
Српско позориште у Мађарској 

у Националном театру
Друштвено-користан рад - 

Ловра 2022
Вече посвећено Светом 

Сави у Текелијануму

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ОЧИСТИМО СЕНТАНДРЕЈУ ЗАЈЕДНО!

Поводом Дана планете Земље, градска управа Сентандреје 
ће у суботу 23. априла 2022. организовати велику акцију 
чишћења града и одвожења смећа. 

Акцију уређења града уочи наступајуће туристичке сезоне 
водиће главни градски баштован Атила Хазаи, 
уз помоћ представника града и бројних волонтера. 
Најављено је да ће организатори обезбедити рукавице и 
кесе за транспорт смећа до депоније.

Како СНН сазнаје у управи града, 
акција ће трајати од 10 до 13 
часова. Уједно смо замољени да 
позовемо све становнике 
Сентандреје и околине, који 
имају времена и воље, да се 
претходним пријав љивањем 
општини и изласком на терен 23. 
априла, укључе у ову еколошку 
акцију, као волонтери. 

У ПРИПРЕМИ ИЗЛОЖБА  
О ЕПИСКОПУ ДАНИЛУ 

Српска православна епархија будимска и Српски црквени 
музеј у Сентандреји организују изложбу „Епископ Данило 

(1927–2002)”, поводом двадесете годишњице упокојења 
некадашњег будимског епископа. 

Свечано отварање изложбе биће одржано 30. априла 
(субота) у Српском црквеном музеју у Сентандреји, са 

почетком у 18.00 часова.

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА АПРИЛ 2022.

22. 04. петак – Царски часови 10.00 ч
22. 04. петак –  Вечерње и изношење 
плаштанице  18.00 ч
23. 04. субота – Велика субота
 Св. Литургија  10.00 ч
23. 04. субота – Васкршње јутрење 24.00 ч
24. 04. недеља – ВАСКРСЕЊЕ – ВАСКРС 
Света Литургија  10.00 ч
24. 04. недеља – Вечерње 18.00 ч
25. 04. понедељак – ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК
Св. Литургија  10.00 ч
25. 04. понедељак  – Вечерње 18.00 ч
26. 04. уторак – ВАСКРСНИ УТОРАК 
Св. Литургија 10.00 ч 

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

ИНФОУПУТИТЕ 1% ПОРЕЗА 

СРПСКИМ УДРУЖЕЊИМА
Унапред захваљујемо свим пореским обвезницима који су 
вољни да нам упуте 1% пореза на свој доходак, у складу 

са законским прописима.

Magyarországi Szerb Színház
Nonprofit Közhasznu Kft.
2309 Lórév, Dozsa Gy. u. 79.

Adószám 20281724-2-13

Veseli Santovcani 
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

6525 Hercegszántó, Gábor Á. u. 40.
Adószám: 18352773-1-03

Позивница
Српска самоуправа у Калазу 
са задовољством Вас позива 

 на Ускршњи бал који ће се одржати 
24. априла 2022. године

у Дому културе 
(Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár) 

са почетком у 19:30 часова.
(Адреса: 2011 Budakalász, Szentedrei út 9.)

У програму наступају:
КУД „Рузмарин” 

КУД „Алпенроз” (Alpenrose)
Оркестар „Село”

Резервација столова: 
+3620/9441-650

Улаз је бесплатан

MEGHÍVÓ

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat szeretettel vár mindenkit  

2022. április 24-én  19.30 órakor 
kezdődő SZERB HÚSVÉTI BÁL-ra. 

 Helyszín: 
Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Budakalász Szentendrei út 9.

A bált megnyitja: 
Rozmaring Szerb Táncegyüttes 

(Budakalász) és az ALPENROZE 
tanzgruppe (Budakalász), 

zenél: SELO zenekar.

Asztalfoglalás:
+3620/9441-650

Belépés díjtalan
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Велика годишњица најпознатијег СентандрејцаСЕЋАЊЕ

С ећајући се, у својим мемоари-
ма, тих догађаја писао је да се 
највише плашио да у затвору 

може „пропасти... љубећи род, ...што 
се у рачун узети неће”, то јест да ће 
бити осуђен и жигосан као издајник. 
На суду Игњатовић није био прогла-
шен за издајника свога наро¬да, већ 
је било одлучено (3/15. августа 1848) 
„да се одмах на слободну ногу 
ста¬ви, али из Карловаца да се не 
сме удаљити”.

После тога настаје преокрет у Иг-
њатовићевом даљем раду. Двадесе-
так дана после пуштања из затвора 
„понудио му је у споразуму с патри-

јархом” Коста Бог-
дановић да преузме 
уредништво листа 
„Вестник”, званич-
ног органа Српске 
Војводине. На тај на-
чин су патријарх Јо-
сиф Рајачић и њего-
ви најближи сарад-
ници желели да 
„онемогуће његово 
служење мађарској 
политици” и да га 
„привуку... на своју 
страну и приволе на 
служење српској на-
ционалној ствари”. 
Пошто је прихватио 
дужност уредника 
Вестника са платом 
од 80 форинти у сре-
бру, колико су има-
ли и чланови Глав-
ног одбора и „чи-
новници по 
особеним поруче-
нијама“, Игњатовић 
је „преконоћ” по-
стао један од носи-
лаца српског покре-
та у тек основаној 
Војводини.

Чим је преузео 
уредништво „Вест-
ника” (21. августа / 2. 
септембра) Игњато-
вић је у заглавље ли-

ста истакао речи „СВЕ ЗА НАРОД-
НОСТ!” – наглашавајући тиме јасно 
и отворено правац којим ће се у пи-
сању руководити. У једном од својих 
првих чланака насловљеном Срби и 
Мађари, писао је да српски народ мо-
ра да одбаци све што му је у прошло-
сти „народно биће задављивало”, и 
да одлучно стане у одбрану својих 
националних права „јер правда је по-
ред нас; а поред ове готово смо пре 
изгинути, нег’ от праведне жеље од-
ступити”.

Тим поводом је Мађарима недво-
смислено поручивао да док год буду 
одбијали да признају Србе за народ, 

а тиме и њихове оправдане тежње и 
захтеве, да ће наилазити на његов 
одлучан отпор, јер „Србин не жели да 
се због мађарске слободе у Мађаре 
слије”. Игњатовић је тиме осудио це-
локупну мађарску реформну акцију, 
која не само да није јемчила „гаран-
тију народности” за Србе и остале 
народе, већ је у себи садржала најве-
ћу опасност за њихов опстанак и бу-
дући развој. Из тога је проистицала и 
његова основна жеља и намера да 
укаже на праве узроке српско-мађар-
ског сукоба, са циљем да истакне 
оправданост српског отпора Мађа-
рима, који су се још налазили у до-
брим односима са Бечом, док је, пак, 
са друге стране позивао остале нема-
ђарске народе у рат против Мађара, 
као заједничких непријатеља њихове 
слободе и равноправности.

Као уредник „Вестника”, Игњато-
вић је написао низ чланака у којима 
се показао као најжешћи противник 
Мађара због њиховог реакционарног 
и угњетачког односа према народи-
ма Угарске, посебно према Србима. 
Тај шовинизам носилаца мађарског 
националног покрета и жеља за очу-
вањем превласти у Угарској били су 
од пресудног утицаја на Игњатовића, 
тако да се некадашњи заговорник 
српскомађарске слоге и сарадње 
преобратио у одлучног непријатеља 
Мађара. Пун огорчења на Мађаре 
због њихове нацио-
налне искључиво-
сти према Србима, 
он је као уредник 
„Вестника” постао 
један од најдослед-
нијих заговорника 
б е с п о ш т е д н о г 
ра¬та против њих. 
У својим чланцима 
подстицао је Србе 
да истрају у борби 
против Мађара, јер: 
„Реформа мађар-
ска у себи такова 
следства садржава, 
с којима би се та-
ман нож до срца 
народности српске 
ударио. Да се Ср-
бин мађарске ре-
форме латио, сам 
себи убица би по-
стао, и то у оно вре-
ме, гди се сви наро-
ди за своју сопстве-
ност уздижу”.

Супротстављају-
ћи се Кошутовим 
намерама о уни-
штењу српског на-
рода, Игњатовић је 

постао непоколебљив противник тог 
„Месиј(е) мађарск(ог)” који је „рад... 
искоренити Србе”. Због тога је писао 
да су Мађари „своју угњетателну ро-
лу изиграли”, те да Срби више не же-
ле да подупиру и одржавају њихово 
феудално краљевство, то „Арпад(ово) 
кољено” које је у прошлости захва-
љујући „туђим мукама и силама” про-
дужавало своје постојање.

Упућујући проглас за борбу наро-
дима Угарске, он је смисао тог позива 
објашњавао потребом да се ослобо-
де и „остала браћа... из ноктију црни 
врана-душмана Мађара”, као зајед-
ничких непријатеља њихове слободе 
и равноправности. О значају тог рата 
који се водио за народна права и сло-
боде, Игњатовић је говорио у сваком 
броју „Вестника”, тврдећи да са Ма-
ђарима не може бити слоге нити пак 
споразума, а узрок томе је њихова 
национална нетрпе¬љивост, па је тим 
поводом писао: „Ја би’ волео (тако ми 
бога...) не живити нег’ дати се од Ма-
ђара победити. Овакву срамоту не 
би’ преживео”. Подсећајући Србе и 
остале народе Угарске да су њихови 
„највећи непријатељи” управо Мађа-
ри, истицао је да су они под видом 
„легитимитета” створили назависну 
владу која „за јединство монархије 
неће да зна”, чиме су довели у забуну 
и саму династију.

Д. А.

Два века од рођења Јакова Игњатовића (12)
Пред Војни суд, Јаков Игњатовић је изведен 15/27. јула. 

Oптужница га је теретила да је био у служби Петра Чар-
нојевића и да се тиме декларисао као „противник на-
родног покрета”. После тога настаје преокрет у Игњато-
вићевом даљем раду.

БОРБА ЗА „ЗАСЛУЖЕНА И ПРИРОЂЕНА ПРАВА”
Постојан и пун вере у успех српског покрета, Игњатовић је изражавао 

наду да Србима „одсад нико народност ограничавати и подкопавати неће”, 
јер српски народ је на Мајској скупштини истакао своју одлучност да 
створи чврсте основе за свој будући развитак. Игњатовић је знао да се то 
може постићи само јачим војним отпором Срба на бојном пољу. Тек када 
се најуспешније супротставе Мађарима, моћи ће очекивати и остварење 
својих захтева. Због тога је на оптужбе од стране мађарске владе и Кошута 
да су Срби „орудије камариле”, и да служе реакцији, самоуверено 
одговарао да се српски народ не бори за бечку „камарилу”, већ за своја 
„заслужена и прирођена права”. Српски народ се, писао је Игњатовић, 
налази у једном пресудном историјском тренутку, па мора на „ползу” свога 
опстанка употре¬бити све силе, јер сада се одлучује о томе да ли ће Срби 
у будућности живети „као народ... или не”.

ЗАХТЕВ БЕЧУ ЗА ВОЈНО ПОЈАЧАЊЕ 
Игњатовић је знао да су српске снаге далеко слабије од оних са којима су 

се морали сукобити, па је захтевао да Срби, ако желе убу¬дуће „политичан 
живот имати”, ако су „ради себе осигурати”, што пре ослободе територију 
на којој живе од Мађара и да на тај начин обезбеде границе будуће Српске 
Војводине. Да би се то могло остварити, нужно је било извојевати једну 
већу победу над Мађарима, због чега је Игњатовић тражио од бечког двора 
да дозволи повратак српских граничара из Италије.


