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С астанку су присуствовали и ар-
хијерејски заменик протоје-
реј-ставрофор Војислав Галић, 

српски посланик у Парламенту Ма-
ђарске Љубомир Алексов, архијереј-
ски намесник будимски протојереј 
Зоран Остојић и секретар Епархије 
будимске јеромонах Варнава Кнеже-
вић.

Како је објавила Епархија на свом 

сајту, овом приликом је заменик пре-
мијера Шемјен информисао владику 
Лукијана о својој посети Србији, про-
текле недеље и о сусрету са патри-
јархом српским Порфиријем. Госпо-
дин Шемјен је истакао да је „мађар-
ској Влади значајна подршка Србије 
и Српске православне цркве исто ко-
лико је значајна подршка Мађарске 
Србији у различитим областима”. Та-

кође је захвалио владики на „преда-
ном служењу Цркви и промовисању 
хришћанских вредности и културе у 
Мађарској и честитао му 40. годи-
шњицу рукоположења у свештенички 
чин, коју је владика Лукијан недавно 
обележио”.

Епископ је захвалио 
мађарској Влади за 
бригу о националним 
мањинама, а посебно о 
православним Србима 
и Будимској епархији: 
„Мањине, како српска 
у Мађарској тако и ма-
ђарска у Србији, јесу 
мостови чији суштин-
ски задатак јесте у по-
везивању и зближава-
њу наша два народа 
који су за пример сви-
ма у окружењу. Мађар-
ска Влада премијера 
Орбана спроводи ак-
тивну политику промо-
ције и очувања истин-
ских хришћанских 
вредности и у том сми-
слу има пуну подршку 
Српске православне 
цркве”, поручио је вла-
дика Лукијан. 

Двојица саговорни-
ка сложила су се у ми-
шљењу да је потребно 
„још интензивније ра-

дити на изградњи мостова који пове-
зују Мађарску и Србију, на добробит 
наша два народа”. 

Потпредседник Владе је у част свог 
госта, у резиденцији Владе, приредио 
свечани ручак за владику Лукијана и 
његову пратњу 

Пријем у Влади Мађарске

Жолт Шемјен разговарао са владиком Лукијаном
Његово преосвештенство епископ будимски Лукијан 

састао се у резиденцији Владе Мађарске, у Кармелићан-
ском манастиру, са замеником премијера и потпредсед-
ником Владе Жолтом Шемјеном. 

П редседница Републике Српске 
каже да је на овим састанцима 
разговарано о три кључне тач-

ке сарадње, а једна од њих је најавље-
на иницијатива која се односи на ус-
постављање фонда намењеног за по-
дршку средњим и малим преду- 
зећима у Републици Српској.

– Весели ме да то није нека прича 
на дугом штапу, већ они предузимају 
активности и предрадње да би се сва 
процедура завршила до краја године, 
тако да бисмо следеће године могли 
да имамо један такав фонд – рекла 
је Цвијановићева.

Она је оценила да ће овај фонд 
значити нешто ново у развојној ди-
мензији Српске и биће веома важан 
ослонац за даљу билатералну сарад-
њу са Мађарском. Цвијановићева је 
навела да су једна од тачака сарадње 
о којима је било речи и демографска 
питања на којима се већ ради неко 
време.

– Много је добрих примера које 
можемо да узмемо из програма де-
мографске стратегије Мађарске и ту 
имамо апсолутно подршку свих њи-
хових институција – рекла је.

Она је навела да је са мађарском 
министарком правде разговарала о 
свим питањима које се односе на ре-
форму правосуђа, на све оно што 
Српска предузима на европском пу-
ту, односно на путу прављења бољег 
амбијента за грађане.

– У склопу тога је и кретање према 
ЕУ, мада смо ми прилично песими-
стични да су то ствари које ће се брзо 
дешавати – рекла је Цвијановићева.

Она каже да је срећна што је Срп-
ска у групи земаља са којима Мађар-
ска жели да дели своја искуства, ко-
јима жели да буде на услузи и код 
којих жели да делује.

– Видела сам велику посвећеност 
свих чланова мађарске Владе са ко-
јима сам данас разговарала према 

ономе што су национална опредеље-
ња и циљеви, према ономе што је јака 
држава која показује своје капаците-
те, али није шкрта држава, него она 
која жели да дели своја искуства са 
другима – рекла је Цвијановићева.

Она је истакла да постоје бројне 
теме о којима Српска и Мађарска 
имају сагласност, а једна од тих ства-
ри се односи и на мигранску кризу: 

– Њихово интересовање било је 
везано за ту тему и поновила сам став 
Српске да ми нећемо успостављати 
мигрантске центре. Ми не можемо да 
примамо избеглице или мигранте за 
које не знамо када ће моћи да оду 
даље, а они су се упутили ка ЕУ, а не 
ка нашим просторима.

Она је рекла да то нарушава ба-
ланс националног, етничког и може 
произвести оптерећење у економ-
ском, социјалном и здравственом 
смислу.

– Радује висок ниво међуинститу-
ционалне сарадње између Српске и 
Мађарске и политичког разумевања 
за све оне процесе који се дешавају 
у региону, али и посвећеност према 
Републици Српској. То се манифесто-
вало кроз различите посете и актив-
ности које смо имали у претходних 
неколико година, а посебно у проте-
кле три године. Свакако су ту кључне 
особе председник Додик и премијер 
Орбан, који су започели једну такву 
сарадњу, а онда смо ми кроз инсти-
туције на све могуће начине покуша-
ли да је унапредимо – рекла је Цви-
јановићева.  

Економска сарадња 
главна тема разговора

Жељка Цвијановић, председница Републике Српске, 
разговарала је у Будимпешти са мађарским шефом ди-
пломатије Петером Сијартом, министарком за породицу 
Kаталин Новак и правде Јудит Варга, а имала је и краћи 
сусрет са премијером Виктором Орбаном.

Председница Републике Српске посетила Мађарску
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У права, педагози и ученици Срп-
ске основне школе и гимназије 
„Никола Тесла” организовали 

су пригодни програм у знак добродо-
шлице цењеним гостима из Републике 
Српске, на челу са председницом Жељ-
ком Цвијановић. Свечаност су својим 
присуством, поред осталих, увеличали 
и Биљана Гутић Бјелица, амбасадор Бо-
сне и Херцеговине у Будимпешти и Ве-
ра Пејић Сутор, председник Самоупра-
ве Срба у Мађарској.

Након програма који је укључивао 
наступ хора Српске школе, под руко-
водством Оливере Младеновић Муни-
шић, као и фолклорни наступ ученика 
школе који су припремили Анита и Ду-
шан Вуковић, присутне у аули школе 
поздравила је директорка др Јованка 
Ластић. Она је са задовољством иста-
кла да та установа у кратком времену 
већ други пут има прилику да угости 
високог званичника из Републике Срп-
ске, уз наду да ће следити и наставак 
и да ће та сарадња између Републике 
Српске и Српске школе и институцио-
нално да се настави. У том духу је нај-
срдачније поздравила госте и захвали-
ла што су нашли времена да дођу у 
посету:

- Надам се да ћу успети у току дана 
да вам прикажем све оно најбоље што 
имамо. Један део сте већ и видели, а 
наставак ове продукције ћете видети 

увече, када будете дошли на „Табанско 
вече", тако да бих вас сада замолила 
да нам се обратите и кажете своје ми-
сли и утиске – обратила се др Јованка 
Ластић високој гошћи из Бањалуке.

У свом обраћању присутнима, пред-
седница Републике Српске Жељка 
Цвијановић је поздравила све присут-
не, посебно ученике и нагласила да са-
ма чињеница да је она већ други зва-
ничник који у кратком времену долази 
из Републике Српске да обиђе школу, 
показује колико су ова институција и 
деца у њој значајни.

- Задовољство ми је да видим једну 
овако лепо организовану школу која 
окупља нашу децу и да видим колико 
сте у стању и кадри, прво да добро учи-
те, а исто тако да негујете све оно што 
је наша култура и наша традиција. Оно 
што ме радује јесте та веза коју ви по-
казујете и коју као институција негује-
те и са институцијама Републике Срп-
ске и Републике Србије и мислим да је 
то суштински важно - рекла је Цвија-
новићева и осврнула се на свој први 
утисак, који је стекла долазећи у школу. 
Како каже, очекивала је само зграду, 
али оно што сада види је један сјајан 
комплекс и сјајно организована зајед-
ница.

- Покушали смо и покушаваћемо и 
радићемо то и у будућности, да интер-
венишемо кад су у питању одређене 

финансијске потребе које овде постоје. 
Морам рећи и данас, у складу са оним 
што је председник Додик, када је био 
овде обећао, да је донета одлука упра-
во о финансијским средствима о који-
ма сте тада разговарали, а која ће бити 
преко потребна за све оно што ви же-
лите да урадите, да санирате овде у 
школи. Мени је задовољство да Репу-
блика Српска има капацитет да и на 
овај начин помаже нашу заједницу и 
све оно што ми јесмо, без обзира где се 
данас налазили у свету, без обзира где 
смо то организовани - рекла је гошћа. 

У свом даљем обраћању, Цвијанови-
ћева је нагласила да је школа увек ме-
сто где се много учи, много ради, мно-
го сазнаје о животу:

„То је нешто што нас повезује увек 
са оним местом или оним местима 
одакле су наши родитељи или њихови 
родитељи и увек показује једну посеб-
ну димензију и наравно да су сви емо-
тивни када се нађу на једном оваквом 
месту”. 

Захвалила се свим наставницима ко-
ји у Српској школи предано раде са 
децом и који желе управо да постигну 
све оно о чему је пре тога говорила, да 
буду свесни себе, да знају ко су и шта 
су и да, без обзира где данас живе у 
свету, никада не забораве, управо, све 
те важне ствари. 

- Имала сам прилику и раније на раз-
ним позицијама да обилазим наше љу-
де и да сарађујем са нашом дијаспо-
ром, да много институционалних ак-

тивности проводимо, али морам рећи 
да ово сигурно спада у једну од најбо-
ље организованих заједница и да ме 
посебно весели што је ово образовна 
заједница у којој стасавају наши млади 
људи који ће сутра имати своју улогу 

сигурно у друштву, без обзира где буду 
живели. Поносна сам на капацитете 
које ми показујемо као Република Срп-
ска да искорачимо према вама, а по-
носна увек кад и ви можете да искора-
чите према нама. Чињеница да сте нас 
угостили на овај начин, заиста сјајан 
начин, показује да и ви осећате исто 
што и ми осећамо према вама – рекла 
је председница Републике Срспске. 

Директорка Ластић се потом захва-
лила на финансијској донацији, лепим 
речима и на свему што је Цвијанови-
ћева у свом говору навела. Такође је 
истакла да сматра да ова школа почи-
ње да има регионални карактер, јер 
поред Републике Србије и Републике 
Српске, деца долазе и из других окол-
них оближњих држава где постоји срп-
ска заједница. Нагласила је да ће се 
потрудити да подршку и помоћ коју 
школа добија као институција, уложи 
у побољшање услова у којима бораве 
и школују се деца. Како каже, потребно 
је пуно стрпљења, пуно рада, али данас 
је у односу на ситуацију од пре десетак 
година, направљен велики корак на-
пред. 

Након програма, директорка школе 
је замолила ученике да се врате у сво-
је учионице, како би их посетила зајед-
но са гостима из Републике Српске, па 
је обилазак ове васпитно-образовне 
установе започет у просторијама нај-
млађих – забавиштанаца, а завршен 
посетом одељењима гимназијалаца. 

Драгана Меселџија

ПОСЕТА

Нове димензије сарадње и пријатељства 
са Републиком Српском

После недавне посете српског члана Председништва 
Босне и Херцеговине Милорада Додика, Српску школу 
„Никола Тесла” на будимпештанском Тргу ружа, посетила 
ја председница Републике Српске Жељка Цвијановић. 

Жељка Цвијановић посетила Српску школу у Будимпешти
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И звештај о активностима Са-
моуправе Срба у Десци 
(ССД) и план програма у 

2022. години, биле су главне теме дру-
гог овогодишњег заседања тог тела. 
На седници, којој је присуствовао и 
протонамесник Светомир Миличић, 
парох дешчански, председник ССД-а 
Кристифор Брцан сумирао је деша-
вања у протеклом временском пери-
оду. Он је посебно истакао достојно 

празновање преображењске храмов-
не славе и веома успешну промоцију 
књиге „Патријарх Павле – светац којег 
смо познавали”, аутора Ђорђа Ранде-
ља. У представљању издања о 44. по-
главару Српске православне цркве 
учествовали су и чланови Хора Св. 
Серафим Саровски из Зрењанина.

Критичких примедаба, везано за 
празновање патрона дешчанске све-
тиње било је на рачун угоститељских 

услуга и недостатка озвучења орке-
стра, који је свирао након вечерња на 
дворишту Српског културног, образов-
ног и духовног центра „Свети Сава”.

Говорило се и о Првом дечјем фол-
клорном фестивалу, који је приређен 
крајем августа. Из епидемиолошких 
разлога, манифестација није било по-
себно промовисана, али она је, свака-
ко, постигла свој циљ. Такође, није био 
промовисан ни јубиларни, десети по 
реду Фестивал „Ајвара”. Упркос томе, 
за ову традиционалну културно-за-
бавну и гастрономску манифестацију 
владало је огромно интересовање. Из-
вештај о раду у протеклом периоду 
чланство српске самоуправе је једно-
гласно прихватило.

Дискутовало се и о усаглашавању 
око питања конкурисања за наредну 
годину. Постигнут је договор да ће за 
обележавање црквених празника кон-
курисати Дешчанска српска право-
славна црквена општина, док ће ССД 
конкурисати у циљу набавке средста-
ва за организацију литерарних вече-
ри, као и за састављање српског дела 
монографије о селу Деска. 

Ту је још и покретање разних ис-
траживачких пројеката, који се тичу 
научне обраде прошлости дешчан-

ских Срба. Пошто се поуздано зна да 
се бројни материјали налазе у архив-
ским установама у суседним земља-
ма, свакако је пожељно да се те уста-
нове потраже и тамо воде истражи-
вања.

У међувремену, тече рад на обја-
вљивању свеске о дешчанској српској 
православној цркви поводом 160. го-
дишњице постојања светог храма 
Преображења Господњег, односно, на 
новом броју „Дешчанских свезака”.

У плану је и организовање винских 
вечери, а након што лане због панде-
мије „Банатски сабор” није одржан, 
постоји воља да се саборска манифе-
стација ове године 6. новембра ипак 
одржи, уз уважавање свих здравстве-
них и епидемиолошких  прописа.

Током седнице, дотакнута је и ор-
ганизација српске Нове године, па је 
напоменуто да је оркестар већ резер-
висан. На дневном реду су се нашли 
и регионални сусрети српских само-
управа у Поморишју. Општи закључак 
је био да састанци нису донели жеље-
не резултате и ефекте, па је поставље-
но питање смисла наставка седница 
представничких тела Срба у Помо-
ришју. 

П. М.

У згради бившег парохијског до-
ма у Новом Сентивану, 26. сеп-
тембра одржана је јавна сед-

ница Српске самоуправе тог места 
(ССНС). У присуству петнаестак ме-
штана извештај о раду поднела је Те-
одора Крунић Дунаи, председница, 
која је истакла да је пандемија, нажа-
лост, умногоме прекројила планове и 
програме.

Своју делатност месна Српска са-
моуправа је фактички почела да 
остварује тек након првог полугоди-
шта, када је дошло до побољшања 
епидемиолошке ситуације. Но, још 
пре тога, како је рекла председница 

ССНС-а, Ускрс је био достојно просла-
вљен; на дворишту парохијског дома 
одржано је организовано поливање, 
као и туцање ускршњим јајима. У јулу 
је приређено плетење ивањданских 
венаца, где су млади били у прилици 
да виде на који начин се врши плете-
ње ивањског цвећа у венчиће.

Великогоспојинска храмовна сла-
ва и ове године свечано је обележена. 
Достојно обележавање Успења Пре-
свете Богородице суфинансирала је 
Самоуправа Срба у Мађарској, а сла-
ву је својим појањем увеличао Хор 
Св. Серафим Саровски из Зрењанина. 

Председница Дунаи је присутне 
информисала и о учешћу члано-
ва месне Српске самоуправе на 
разним приредбама. Говорила је 
о боравку Новосентиванаца на 
храмовној слави у Десци, на „Ај-
варијади”, где су се чак две екипе 
из Новог Сентивана надметале 
у припремању ајвара. Такође је 
истакла и посету камперима у 
Морахалому, где су погледали 
завршно вече младих фолклора-
ша, чланова подмлатка Култур-
но-уметничког друштва „Банат” 
из Деске и Културно-уметничког 
друштва „Рузмарин” из Калаза. 

Када је реч о учешћу на кон-
курсима, Теодора Крунић Дунаи 
је наговестила да ће се финан-
сијска средства затражити за 
прославу верских празника, као 
и одржавање серије српских 
плесачница. У плану је и одржа-
вање једне књижевне вечери, 
као и покретање филмских про-
јекција.

П. М.

Н екадашња житељка Новог 
Сентивана, Споменка Пут-
ник, која данас живи у Сом-

бору, петом по реду самосталном 
изложбом достојно је прославила 
свој двадесетогодишњи сликарски 
рад. Овом уметношћу је почела да се 
бави 2000. године, а њено уметничко 
стваралаштво најпре је карактерисао 
рад пастелним бојама, а по-
том и уљем. Након живопи-
сних дела на којима је осли-
кала природу, мртву природу 
и човека, мењала је стил и 
свој стваралачки изражај на-
шла у свету апстракције. 

Тај свој посебан свет, на-
дахнуће, са публиком – у чи-
јим редовима су се нашли и 
бројни Срби из Мађарске, пре 
свега, родбина и пријатељи, 
поделила је 18. септембра, у 
галерији Дома ученика сред-
њих школа у Сомбору, где је 
отворена пета самостална 
изложба Споменке Путник.

Поставку под називом „Не-
досањани сан”, уз посебан ка-
талог, представио је Здравко 
Боројевић, председник Удру-
жења ликовних стваралаца 
„Ликовна група 76” у Сомбо-
ру.

Са уметничком преокупа-
цијом Споменке Путник, Срби 
у Сегедину и околини могли 
су да се упознају 2018. године, 
у склопу „Дана српске култу-
ре у Сегедину”. Тада је сли-
карка рекла: 

„Ја имам две куће, тако да 
сам заиста богата. Дошла ми 

је родбина, ту су ми пријатељи, коле-
гинице, директор, комшије, познаници 
– сви су ту, које много волим! Пуно ми 
је срце и срећна сам што сам најзад 
и овде могла да изложим своје слике. 
Сада ће да следи један мали предах, 
али ће бити још слика. Надахнућа, 
преокупације има!”

П. М.

ВЕСТИ

Корона проредила програме 
у Новом Сентивану

„Недосањани сан”  
сликарке Споменке Путник

 Календар програма дешчанских Срба 

Теодора Крунић Дунаи

Чланови дешчанске Српске самоуправе
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К онцерт у Дому културе МОМ 
почео је наступом велике 
дечје групе, која је одиграла 

сплет влашких игара, кореографију 
Дејана Милисављевића и одушевила 
гледаоце. Наставили су „Играма и пе-
смама из Мачве”, које је за њих на 
сцену поставио кореограф Драгомир 
Вуковић Кљаца, а завршили новом 
кореографијом, „Играма из околине 
Ниша”, кореографа Далибора Мар-
тинова Дакија, коју су деца летос на-
учула у кампу у Демешу.

Дечја група се представила и сво-
јом Певачком групом, која у свом са-
ставу има осам девојчица, а коју је за 
наступ припремила Анита Вуковић 
Накић.

Први ансамбл „Табана” се и овога 
пута побринуо да најбоље што уме 
прикаже свој разнолики програм. 
Њих припрема Душан Вуковић, умет-
нички руководилац ансамбла. Поче-
ли су са „Играма из околине Ужица и 
Златибора ”, кореографа Горана Па-
уновића и Властимира Вељовића, 
следиле су „Влашке игре” из околине 
Неготина, кореографа Горана Кова-
чевића, Кобишница, „М’ндрија мја” 
кореографа Славице Михаиловић и 
„Игре из Црноречја”, кореографа Де-
се Ђорђевић. Цео фолклорни про-
грам је пратио оркестар „Зора”, на 
челу са Крунославом Кићом Агати-
ћем. 

Гости концерта су били оркестри 
„Покладе” из Мохача и „Бабра” из 
Будимпеште, који су у посебним му-

зичким блоковима публици предста-
вили део нашег народног мелоса. 

На крају програма, Душан Вуковић 
се свим учесницима, сарадницима и 
организаторима захвалио за успешан 
концерт, а посебно Анити Накић Ву-
ковић и Мирјани Чобан, као и орга-
низацијама које су омогућиле одржа-
вање овог концерта - Самоуправи 
Срба у Мађарској, Српској самоупра-
ви у Будимпешти и српским квартов-
ским самоуправама. 

У првом реду се захвалио руковод-
ству Српске школе „Никола Тесла”, 
директору др Јованки Ластић, учите-
љицама и професорима, као и роди-
тељима, који све ове године подржа-
вају рад „Табана”. Такође се захвало 
руководству КУД-а „Табан”, Софији 
Каплан, Богдану Сабо и Игору Русу.   

Петар Богдан, потпредседник Са-
моуправе Срба у Мађарској, Бори-
слав Рус, председник Српске самоу-
праве у Будимпешти, Зорица Јурко-

вић Ембер и Мирко Митар Кркељић 
испред Културног и медијског центра 
„Српски венац”, захвалили су се „Та-
бану” и гостима за дивно вече и богат 
и разноврстан репертоар. 

Концерту КУД-а „Табан” присуство-
вала је и председница Републике Срп-
ске Жељка Цвијановић. Она је изрази-
ла задовољство што је могла да при-
суствује концерту КУД-а „Табан”, које 
у Мађарској негује српски фолклор, 
чува српску традицију и национални 

идентитет и изјавила да се у Будимпе-
шти најбоље огледа значај добро ор-
ганизованих националних институци-
ја у процесу очувања идентитета јед-
ног народа.

Концерту су присуствовали и амба-
садор Републике Србије у Будимпе-
шти Иван Тодоров, амбасадор БиХ 

Биљана Гутић Бјелица, Рихард Тирчи, 
шеф Главног одељења за народности 
Државног секретаријата за односе са 
верским и националним заједницама 
при Кабинету премијера и Имрене Ту-
чер, руководилац Фондације „Бетлен 
Габор”. Били су ту и чланови руковод-
ства ССМ-а, руководиоци српских ин-
ституција, представници српских на-
родносних самоуправа, као и Данчо 

Мусев Димитров, председник Бугар-
ске земаљске самоуправе.    

Душан Вуковић за наш лист каже 
да је задовољан успехом концерта: 

- Успели смо да, после два одлагања, 
одржимо наш традиционални 26. кон-
церт. Нисмо имали најбољи термин, 
пао је у радни дан, али је ипак успело 
да се окупи преко 400 гледалаца. Ве-
лика дечја група одиграла је три, а из-
вођачка четири кореографије. Овога 
пута извођачка група није успела да 
увежба нову кореографију, али смо 
наше симпатизере подсетили на наш 
раније извођен програм. У играма из 
Кобишњице, публици смо представи-
ли нову оригиналну женску ношњу са 
разнобојним лепршавим марамама, 
као и нову ношњу за игре из Црнореч-
ја. Мислим да смо се поново предста-
вили у пуном светлу, нарочито бих же-
лео да похвалим старију дечју групу. 
Истакао бих и наше сјајне госте и ду-
гогодишње сараднике, нашег верног 
пратиоца, групу „Зора” и оркестре 
„Покладе” и „Бабра” - рекао је Вуко-
вић и најавио два значајна програма. 
Један је свечана промоција дела етно-
музиколога Димитрија Големовића, 5. 
новембра у сали Текелијанума, док ће 
6. новембра бити одржан „Табански 
бал”, уз гостовање оркестра „Покла-
де”. Велики задатак који их чека је и 
уигравање нових чланова КУД-а.      

Следећи концерт „Табана” најављен 
је за 11. јун 2022. године, на истом ме-
сту. 

К. П.

Сусрети на „Табанској вечери” после 
двогодишње паузе

ФОЛКЛОРКУД „Табан” одржао традиционални концерт

Након паузе проузроковане епидемиолошким рестрик-
цијама у Мађарској, традиционална фолклорно-музичка 
манифестација СКУД-а „Табан” из Будимпеште, поново је 
окупила њихове рођаке, пријатеље и бројне љубитеље 
фолклора, који су уживали у програму чланова овог ан-
самбла и оркестара са којима сарађују. 
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ТРАДИЦИЈА Бербанско весеље у Помазу

Л епог и топлог јесењег дана, у 
поподневним часовима, по-
ворка је кренула са једног 

краја града и на разним пунктовима 
поворци су се придруживали људи, 
наравно уз дегустацију вина и ракије. 
Кочије са коњима, људи у народним 
ношњама, уз музику, учествовали су 
у весељу и допратили поворку до До-
ма културе, где је одржан концерт. У 
једноипочасовном концерту поред 

Немаца, Рома и Мађара, наступило 
је и српско културно-уметничко дру-
штво „Опанке” из Помаза. 

Сала је била препуна, окупило се 
преко три стотине људи. После про-
грама је одржан бал и трајао је до 22 
часа. Оркестар „Зора” под управом 
Крунослава Киће Агатића, направио 
је специјалну атмосферу. Поред по-
пуларне српске народне музике, сви-
рали су и забавну музику, рокенрол, 

полке и циганске песме, три сата, без 
прекида.   

„Било је неочековано лепо, нисмо 
очекивали да ће присуствовати толи-
ки број посетилаца. Гост нам је био и 
градоначелник Иштван Лајдингер. 
Бал је одлично успео, музика је била 
феноменална, као и расположење 
присутних. Наредне године намера-
вамо да поновимо ово славље”, изја-
вила је за наш лист Аница Шошић 
Крунић, председница Српске самоу-
праве из Помаза. 

После дугог низа година, 27. јуна, у 
граду, на Тргу хероја, поново је отво-
рена Пoмашка завичајна кућа (Pomázi 
Örökség Tájház), у којој се чувају пред-
мети карактеристични за ове преде-
ле. У кући се налазе српска кухиња и 
српска соба са аутентичним предме-
тима, као и једна швапска соба с по-
четка XIX века. Поводом овог целод-
невног догађаја наступила је секција 
помашке Музичке школе, под руко-
водством Давида Ередича, са децом 
која су изводила српску музику. По-
ред ансамбала Рома, Немаца и Ма-
ђара, наступио је и КУД „Опанке”. 

Свака народност је при-
премила своје гастроном-
ске специјалитете, пред-
ставила ручну радиност, 
лековито биље и организо-
вала радионице. Било је 
забавно и деци и одрасли-
ма. Манифестацији су се, 
такође, придружиле месне 
цивилне организације. 

Овај догађај је органи-
зовао Дом културе у По-
мазу, а народносне самоу-

праве су се прикључиле. За одржава-
ње и отварање Пoмашке завичајне 
куће задужена је Аница Шошић Кру-
нић, председница Српске самоуправе 
у Помазу и уметнички руководилац 
КУД-а „Опанке”.

Народносни фестивал у Српском 
Ковину, својим атрактивним певањем 
и плесом, КУД „Опанке” је улепшало 
двема кореографијама - „Македони-
ја” и „Пчиња”,  уз музичку пратњу Кру-
нослава Киће Агатића на хармоници.

У Сантову је 13. и 14. августа обеле-
жена 35. годишњица КУД-а „Весели 
Сантовчани”, а гостовао је и КУД 
„Опанке”. Одиграли су две своје и јед-
ну заједничку кореографију.

На прослави Преображења у Сен-
тандреји, 19. августа, помашки КУД је 
после вечерње службе у црквеној 
порти одиграо две кореографије, а 
такође је учествовао у програму про-
славе празника Велика Госпојина у 
Српском Ковину. Крајем августа су, 
такође, имали наступ на броду А-38 у 
Будимпешти, на тродневном Народ-
носном фестивалу. 

К. П.

Посећеност премашила 
очекивања организатора

У организацији три самоуправе у Помазу - српске, немачке 
и ромске, у овом граду је 2. октобра одржана манифестација 
„Бербанско весеље”. После дугог низа година, поново је отво-
рена Пoмашка завичајна кућа (Pomázi Örökség Tájház).

Т оком једночасовног програ-
ма представили су се дечји 
ансамбл, омладинци и изво-

ђачка група са пет кореографија 
(„Банат”, „Левач”, „Димитровград”, 
„Пчиња” и „Владичин Хан”), затим 
Тамбурашки оркестар и Естер Вуји-
чин, интерпретаторка народних пе-
сама, дует фрулаша, деда Миодраг 
Ђукин са унуком Рувеном Фридма-
ном, као и Радионица ручних ради-
ности „Златне руке”, малом изло-
жбом и интерактивним прегледом. 

Манифестацију је отворио и при-
сутне поздравио потпредседник 
Српске самоуправе Кишпешта Игор 
Рус: 

- Вечерас ћемо вам представити 
програм различит од уобичајеног. 
Гост нам је КУД „Банат”, најстарији 
српски КУД у Мађарској, који следе-
ће године слави 75 година постојања. 
Познато културно уметничко дру-
штво из Србије „Коло” и наш „Банат” 
су основани исте године.

Домаћин вечери био је начелник 

XIX кварта Петер Гајда, као и пред-
седник Српске самоуправе Ки-
шпешт, Борислав Рус, рођени Дешча-
нин и један од оснивача КУД-а „Ба-
нат”. Манифестацији је присуствовао 
и начелник Деске Ласло Кираљ, пот-
председник Самоуправе Кишпешта 
Ђерђ Вицек, као и заменик начелни-
ка Деске и председник КУД-а „Ба-
нат”, Кристифор Брцан. 

Петер Гајда је изјавио да је одувек 
имао одличне односе са представ-
ницима Српске самоуправе овога 
кварта, да му је необично драго што 
може да угости дешчанског градо-
начелника и што могу да почну при-
јатељске односе. 

Ласло Кираљ се захвалио на пози-
ву и нагласио да на много места у 
Мађарској може да се сретне са Де-
шчанима, који се истичу својим ак-
тивностима: 

- Поносан сам на српску заједницу 
у Десци и начин како Кристифор во-
ди свој КУД, као и на богате програ-
ме које организује - рекао је Кираљ.

Борислав Рус се такође захвалио 
гостима што су прихватили позив, 
јер је, по његовим речима, он, као Де-
шчанин, веома поносан на богату 
дешчанску културу. 

Кристифор Брцан се захвалио до-
маћинима на гостопримству: 

- Већ 75 година трудимо се да очу-
вамо нашу културу. Репертоар нам 
се непрестано обогаћује, осим игре 
и песме, основали смо музеј и ради-
оницу, која окупља старе и младе. 
Пре десетак година смо сазидали 
„Сава центар”, који користи наша за-
једница, тамо се налазе школа и за-
бавиште, у њему имамо пробе фол-

клора и оркестра, и то са 5 генераци-
ја - рекао је Брцан.

Програм је завршен игранком и 
дегустацијом српских специјалитета. 

У оквиру ове манифестације 12. 
новембра одржаће се концерт у са-
радњи са Српским позориштем у 
Мађарској.

Српска самоуправа XIX кварта 
ове године планира још једно књи-
жевно вече, на коме ће се предста-
вити два аутора из Сомбора и два из 
Мађарске. Ову манифестација пла-
нира да реализује у сарадњи са Кул-
турним и медијским центром „Срп-
ски венац”.

К. П.

Дани српске културе у Кишпешту

КУД „Банат” из Деске представио српске игре и песме
У оквиру манифестације Дани српске културе, која се 

током јесени одржава у Дому културе XIX кварта у Будим-
пешти, до сада је организовано више програма, а 25. сеп-
тембра гости Кишпешта били су Срби из Деске, одакле је 
КУД „Банат” дошао у пуном саставу. 
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С рби у Вашархељу су послед-
ње суботе у септембру свеча-
но обележили празник за-

штитника своје светиње – Малу Го-
спојину. И ове године прослава 
патрона светог храма послужила је 
као добар повод за свеправославно 
саборовање, а светом литургијом на-
чалствовао је протојереј-ставрофор 
Илија Галић, парох батањски, архије-
рејски намесник сегедински, док су 
саслуживали: протојереј Кристиан 
Татарка, од стране Мађарске право-
славне цркве и протонамесник Дали-
бор Миленковић, парох сегедински.

Празнично славље, чији је домаћин 
био протонамесник Светомир Мили-
чић, парох дешчански, администра-
тор вашархељске парохије, својим 
предивним појањем увеличао је Хор 
„Св. Серафим Саровски” из Зрењани-
на.

У склопу свете литургије, којој је 

присуствовало тридесетак верника, 
пре свега, из Вашархеља, Батање, Но-
вог Сентивана, Сегедина и Деске, све-
чану славску беседу одржао је про-
тонамесник Далибор Миленковић, 
парох сегедински, који је говорио о 
значају Богородичиног празника.

Наравно, ни овогодишње свечано 
обележавање празника патрона ва-
шархељске светиње није могло да 
прође без литије, као и свечаног чина 
резања славског колача и благосиља-
ња кољива. 

Пошто се кума славе Зита Отлокан 
разболела, уместо ње кумовао је Ати-
ла Тот, са својом породицом, а за на-
редну годину часних обавеза кумства 
примила се Софија Сивилија, учени-
ца Основне школе у Вашархељу, која 
потиче из мешовитог брака, од оца 
Мађара и маме Гркиње.

По окончању свете литургије усле-
дило је празнично послужење, а по-

том и трпеза љубави, која је уприли-
чена у свечаној сали Музеја „Јанош 
Торњаи”.

Свечано обележавање храмовне 
славе у Вашархељу суфинансирала 
је Самоуправа Срба у Мађарској. 

И Срби у Сантову су се молитвено 
и свечано поклонили заштитнику сво-
је светиње – Рођењу Пресвете Бого-
мајке. Слично ранијим, и ове године 
чланови месне српске православне 
црквене општине, предвођени својим 
духовним пастиром Јованом Биби-
ћем, парохом сантовачким, посвети-
ли су посебну пажњу припремама и 
достојном празновању патрона све-
тиње.   

Свету литургију служили су: про-
тонамесник Зоран Живић, парох ка-
лашки, архијерејски намесник мохач-
ки, протонамесник Јован Бибић, па-
рох сантовачки, јеромонах Митрофан 
из манастира Грабовац и протођакон 
Андраш Штријк. Празнично славско 
богослужење, овом приликом, својим 
предивним појањем увеличали су 
„Српски православни појци” из Бео-
града. 

У склопу Свете литургије свечану 
славску беседу одржао је протонаме-
сник Зоран Живић, парох калашки, 
архијерејски намесник мохачки, који 
је честитајући храмовну славу Сан-
товчанима најпре говорио о жртви, 
као темељу наше вере, а потом и о 
Рођењу Пресвете Богородице. Из 
проповеди није изостао ни позив на 
љубав и међусобну толеранцију, као 
и на полагање сопствене жртве за се-
бе и за своје ближње. 

Током славског богослужења упри-

личен је опход цркве у литији, а по 
окончању преподневног славског ма-
логоспојинског богослужења дома-
ћини Сантовчани и њихови гости за-
једно су отишли на трпезу љубави.

И вечерње, које су служили прото-

намесник Зоран Живић, аријерејски 
намесник мохачки, и протонамесник 
Јован Бибић, протекло је у знаку при-
суства великог броја српских право-
славних верника и иноверних.   

Кумовала је Мира Ђурић, која је 
тим поводом истакла: 

„За мене је кумство било посебан 
духовни, неописиви осећај. Такав осе-
ћај би свако бар једанпут требало да 
доживи!”. Овогодишња кума славе 
цркву је даривала двема великим 
иконама, а као поклон приложила је 
и један налоњ. За наредну годину 
кумства се прихватио Сава Десечар, 
са својом породицом. 

Малогоспојинско славље Сантов-
чана и њихових гостију настављено 
је дружењем, послужењем, пригод-
ним културним програмом и слав-
ским весељем у порти цркве, уз 
музицирање чланова Оркестра „Се-
ло” из Ловре и солисту Николу Ско-
рића.

Весела атмосфера је, затим, прене-
та у месни Дом културе, где је упри-
личен програм у којем су наступали 
фолклораши КУД-а „Раванград” из 
Сомбора и КУД-а „Весели Сантовча-
ни”. Након наступа фолклораша, уз 
музику Оркестра „Село”, уследило је 
славско весеље, приликом којег се по-
вело коло, а певао је солиста Никола 
Скорић.

Овогодишње празновање суфи-
нансирали су: Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор”, Самоуправа Срба у 
Мађарској и Сантовачка српска са-
моуправа.

П. М.

Б удући да се приближава крај 
календарскe годинe, бајска 
Српска самоуправа (ССБ) је 

убрзала своје активности не само ка-
да је реч о приређивању програма, 
него и по питању сусрета са својим 
бирачима. Предвођена председни-
ком Марком Чилићем, ССБ је среди-
ном септембра, у згради локалне са-
моуправе одржала своје заседање, 
након којег је одмах уследила и јав-
на седница ове народносне самоу-
праве, за коју је владало прилично 
скромно интересовање.

Председник Чилић је присутне ин-
формисао да је Самоуправа Срба у 
Баји са месном Српском православ-
ном црквеном општином потписала 
уговор о изнајмљивању клупских 
просторија у згради прекопута срп-
ске православне цркве. Тим поводом 
извршен је и инвентар, а такође се 
разговарало и о будућности сарад-
ње српских организација у граду.

Пошто су се Бајци доказали као 

штедише, донета је одлука да се по-
ново штампа „Календар о знамени-
тим бајским Србима”. Чланови ме-
сне Српске самоуправе су решили 
да након веома успешне српске 
„плесачнице”, одржане крајем јула 
у самом центру града, понове 
игранку, која је у међувремену, 25. 
септембра, приређена у згради Ре-
гионалног центра бачванских Срба. 
Уз музику Оркестра „Забавна инду-
стрија”, шездесеторо играча је игра-
ло и коло, до касне вечери. Прире-
ђивање српске игранке материјал-
но је подржала Самоуправа Срба 
у Мађарској.

ССБ планира да 23. октобра сазове 
своје бираче како би их угостила и 
са њима разговарала о плановима и 
програмима за следећу годину. Ра-
дује вест да је бајској Српској право-
славној црквеној општини додељен 
порески број, чиме се отварају нове 
могућности конкурисања.

П. М.

Позив на љубав, толеранцију  
и жртвовање за ближње

Разговори о програмима  
у последњем кварталу

Храмовне славе у Вашархељу и Сантову

Активности Срба у Баји

ДУХОВНОСТ
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С анкт Петербург је град белих 
ноћи, велелепних здања, на-
дахнућа, културе и права је 

царска престоница. Образовна инсти-
туција чији је Марија Симић студент, 
настарији је Универзитет у Русији, ко-
ји је основао император Петар Вели-
ки. 

Како се свршена матуранткиња 
Српске гимназије „Никола Тесла” 
у Будимпешти нашла у Санкт 
Петербургу, на студијама меди-
цине?
– Након завршетка гимназије у Бу-

димпешти испитивала сам разне оп-
ције везане за даљи наставак школо-
вања, али су сви путеви водили у Ру-
сију. Размишљала сам о Португалији, 
евентуално Гранади, у Шпанији, али 
у Русију ме је вукло нешто много ви-
ше од реалне и рационалне одлуке.

Русија, та величанствена земља, од-
играла је значајну улогу и у животима 
многих генерација у мојој породици. 
Почев од мог чукундеде проф. др Пе-
тра Миљанића, који је након заврше-
ног Правног факултета, отишао у Мо-
скву да студира медицину и тиме по-
стао први црногорски хирург и 
доктор медицинских наука. 

Твоја су интересовања током 
школовања била веома широка, 
а сада си се определила за ове ве-
ома тешке студије; како је те-
као процес одлучивања?
– Двоумила сам се између меди-

цине и режије, мислила и на полити-
ку и дипломатију. Спремала сам се за 
медицину и режију упоредо - две ди-
сциплине које на први поглед делују 
непомирљиво различите, па чак су-
протне. Међутим, мени су се управо 

те две узвишене људске делатности 
савршено сажимале и уклапале. Обе 
имају за циљ лечење човека. Умет-
ност лечи човеков дух, душу, неретко 
и психу, а са друге стране, медицина 
има за циљ лечење човековог тела, 
или још више - зацељење човека. Ту 
су се ове моје две страсти спајале, па 
је било тешко одлучити. Дошао је фе-
бруар и мој пријемни за медицину, 
који сам успешно прошла. Отприлике 
у том периоду, наш свет улази у један 
потпуно неочекиван период борбе 
против вируса корона. 

Студије у иностранству захте-
вају велико прилагођавање новој 
средини, знање страних језика, 
али и материјална средства. Ка-
ко си се ти у томе снашла?
– Добила сам стипендију руског 

Министарства образовања и наука, 
која обухвата бесплатно школовање 
и симболичан џепарац. Сва предава-
ња су на руском, али на мом факул-
тету поједина предавања могу да 
слушам и на другим светским језици-
ма. Такође, могу да учествујем и на 
различитим студентским програми-
ма у свету.

Од момента када сам обукла бели 
мантил осетила сам да живим своје 
снове, али и да је на мени огромна 
одговорност. Мене је одувек највише 
узбуђивала војна медицина. То је део 
медицине који има најдиректинији 
однос са животом и смрћу. Себе бих 
пре могла да замислим на фронту, у 
неким војним мисијама, рецимо, него 
у болници. Динамика, интензитет, све 
је још додатно увеличано. За сада је 
пут војне медицине правац којим бих 

желела да се крећем. Поред тога, хи-
рургија (неурохирургија), као и неу-
ропсихијатрија су ме фасцинирале и 
кроз њих сам се заљубила у свеукуп-
ну медицину. 

Поред студија настављаш да се 
бавиш и различитим друштве-
ним, духовним и уметничким ак-
тивностима и да унапређујеш 
своје таленте. 
– Настављам да помало снимам, 

активно учествујем у животу позори-
шта, помало пишем, тренирам бокс, 
плешем, волонтирам, свирам, уче-
ствујем на конференцијама, семина-
рима, обукама и различитим пројек-
тима, на волонтерским камповима, а 
недавно сам се на једном таквом 
кампу обрела у улози камп-лидера. 

Однедавно сам постала и дирек-
тор сектора за односе са јавношћу и 
маркетинг Организације српских сту-
дената у иностранству (ОССИ), која 
већ више од 20 година окупља и умре-
жава сав српски интелектуални капи-
тал расут широм света. Позивам све 
наше студенте у Мађарској да се при-
кључе организацији и буду део успе-
шне, вредне и изванредне скупине 
младих људи. Недавно је бивши уче-
ник „Тесле”, Теодор Тричковић, уче-
ствовао у оснивању ОССИ огранка у 
Мађарској, поставши његов први ди-
ректор. Ускоро се отвара конкурс за 
нове активне чланове наше органи-
зације, која дејствује кроз 23 огранка 
по читавом свету. 

Ово лето је било прекратко за 
све твоје активности, али је 
одлазак на Призренску  летњу 
духовну школу крајем лета, 
ипак био посебан.
– Била је то литургија, која је тра-

јала непрестано седам дана. Нас 50-
ак студената из свих крајева српских 
земаља и наши духовни предводни-
ци: отац Владимир Марковић, секре-
тар Верског добротворног старатељ-
ства, о. Андреј, игуман манастира Цр-
на Река и о. Михајло, игуман 
манастира Св. Архангела код Призре-
на, наш драги домаћин у царском гра-
ду Призрену, као и вероучитељи, Не-
мања, Дарко и Драган.

Обишли смо готово читаво Косово 
и Метохију. Од манастира Драганац, 
где је школа започела, преко Народ-
не кухиње у Пасијану, до посете Но-
вом брду, па преко ганућа пред Бо-
городицом Љевишком, са стиховима 
који су нам одзвањали душама: „Зе-
ница ока мога, гнездо је лепоти тво-
јој”, све до красота Пећке патријар-
шије, надахњујућег разговора са 
оцем Савом Јањићем, игуманом Ви-
соких Дечана, до славне Грачанице, 
где нам је владика рашко-призрен-
ски Теодосије уприличио дочек и до-
делу диплома. Посетили смо Орахо-
вац и Велику Хочу, српско-метохиј-
ске енклаве, где смо спавали по 
кућама домаћина. Заиста, Косово и 
Метохија су чистилиште, не враћа се 
човек исти! 

Разговарала: Добрила Боројевић

„Теслини” ђаци храбро остварују своје снове

Марија Симић успешно корача стопама славног претка
Бивша ученица будимпештанске Српске гимназије „Нико-

ла Тесла”, Марија Симић, студент је друге године Медицин-
ског факултета државног Универзитета у Санкт Петербургу. 
Каже да је кренула стопама свог чукундеде, проф. др Петра 
Миљанића, који је након завршеног Правног факултета, 
отишао у Москву да студира медицину и потом постао први 
црногорски хирург и доктор медицинских наука.

 ИНТЕРВЈУ

ПАМТИМО ЈЕ ПО ГЛУМИ, ПОЈАЊУ ЛЕПОМ ПИСАЊУ
„Живот у Будимпешти и читаво моје искуство у 'Тесли', било је врло 

интензивно и изазовно, послужило је као гнездо, из којег сам одважно 
полетела у живот чвршћа”, каже Марија Симић коју, осим по одличном 
успеху током школовања, памтимо и по предстви „Судбине у магли”, у 
режији Зорице Јурковић, активном учешћу у школској драмској групи 
„Сунцокрети”, учешћу на школским приредбама, културним манифеста-
цијама у српском културном центру, као и свечаним догађајима у Амба-
сади Србије, присуству на недељним литургијама и учешћу у хору при 
Храму Св. Георгија, који води ђакон Стефан Милисавић, учешћу у нови-
нарској секцији у оквиру које је често писала за „Гимназијалац”, као и за 
наш лист.  
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Михаило Витковић

И сами организатори били су 
изненађени великом нава-
лом публике на концерту у 

Сиригу. Интересовање за наступ де-
шчанског тамбурашког састава било 
је прилично велико, па је пред сам 
почетак концерта унето још столица 
како би сви који су дошли на музич-
ку манифестацију могли да погледа-
ју приредбу са богатим музичко-пе-
вачким репертоаром.

Музичари „Баната” су током ве-
чери извели композиције које често 
изводе, али је било и мелодија ра-
зличитих музичких жанрова. У томе 

им се придружила и солисткиња 
Естер Фрањо Вујчин, па је публика 
имала прилику да послуша песме 
са Косова. 

Новину у репертоару Тамбура-
шког оркестра „Банат” представља-
ло је извођење шансоне, једног од 
најпопуларнијих музичких стилова 
модерног доба.

Осим тога, вече је својим насту-
пом увеличао и дует Рувен Фрид-
ман-Миодраг Ђукин. Унук и деда су 
у пратњи тамбураша „Баната”, такође, 
одушевили публику својим извође-
њем.

Публика у Сиригу, коју су чинили 
не само заљубљеници и симпатизе-
ри српског мелоса, већ добре музи-
ке уопште, од самог почетка, па све 
до краја, уживала је у концерту Там-
бурашког оркестра „Банат”.

На крају веома лепог и пријатног 
музичког угођаја Сретен Адамов, 
шеф Тамбурашког оркестра „Ба-
нат”, за наш лист изјавио је: „Сири-
шки наступ представља добар те-
мељ за даље концерте. Не желимо 
да свирамо увек исте ствари, већ 
нам је жеља да бирамо и саставља-
мо наш репертоар за будуће кон-
церте, ма колико они били дугачки. 
Ово је добар импулс да наставимо 
овим путем.”

Концерт Тамбурашког оркестра 
„Банат”, реализован у склопу „Дана 
српске културе у Сегедину”, суфи-

нансирали су: Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор”. 

П. М.

У организацији Сегединске месне српске заједнице, у 
склопу „Дана српске културе у Сегедину”, у сиришком 
Дому културе „Иштван Темеркењ” одржан је концерт 
Тамбурашког оркестра „Банат” из Деске.

Тамбурашки оркестар „Банат” свирао Сирижанима
СУСРЕТИКонцерт у насељу на југу Мађарске

 ФЕЉТОН

С ава Вилински седе подаље од 
осталих. У њему се ројише и 
сукобљаваше разне мисли. 

Није знао шта је од свега тога одиста 
исправно. Био је потпуно збуњен. 
Осети немир у срцу. Болела га је ду-
ша. Кућно васпитање помешало се са 
новим либералним идејама које су 
долазиле са Запада. У њему се суко-
бише илузија и рација, климава бу-
дућност и чврста традиција. Није ни-
мало било лако да се суочи са тако 
озбиљним изазовом. И по том питању 
није био једини.

Сава Вилински је ту ноћ провео у 
„Пилваксу”. Тамо је са „мартовским 
младићима” дуго испијао чаше вина 
и на сав глас предвиђао светлу будућ-
ност братских народа. Радо је споми-
њао све оне важне догађаје који су 
повезивали српску и мађарску култу-
ру и литературу. Између осталог, са 
посебним жаром је говорио о сарад-
њи Јоакима Вујића и Иштвана Балога, 
који су радили и стварали на велику 
корист оба народа. Говорио је успла-
хирено и о незаборавној представи 

„Црни Ђорђе или Заузеће Београда 
од Турака”, коју је Друга мађарска 
позоришна дружина септембра ме-
сеца 1812. године приказала у пештан-
ској Рондели. Хвалио је таленат ди-
ректора Иштвана Балога, аутора 
игроказа са музиком и песмама о 
Карађорђу. Отац му је често причао 
о тој фрапантној представи. Он је те 
незаборавне вечери, такође, био међу 
одушевљеним гледаоцима. У свом ро-
мантичарском усхићењу голобради 
Димитрије Вилински журно је при-
шао и запросио примадону Розу Се-
патаки. Понудио јој је брак и безбри-
жан живот у Сегедину. Она поцрвени, 
осмехну се, па рече: „Ох млади госпо-
дине! Одиста сам почаствована, али 
ја сам већ испрошена!” 

Годину дана касније у истом театру 
изведена је на српском језику Коце-
буова „Крешталица”. Димитрије Ви-
лински је и том приликом био прису-
тан у Рондели, али на његово велико 
разочарање, привлачна субрета Роза 
те вечери није гостовала у Пешти. 

Сава је потом говорио о најуглед-

нијем пештанском адвокату, о срп-
ско-мађарском песнику Михајлу Вит-
ковићу, који је у свом дому, надомак 
српске цркве, држао литерарни са-
лон. О њему се говорило да је био 
један од чланова Казинцијеве пе-
штанске литерарне тријаде, тог леген-
дарног мађарског књижевног дру-
штва. 

„Господо, никада немојте сметнути 
с ума да је Витковић годинама гајио 
присне пријатељске везе са поетом 
Ференцом Келчеијем, аутором ма-
ђарске националне химне. Одуше-
вљени Келчеи напросто је био заљу-
бљен у српску народну поезију. Вели-
ким еланом почео је и да је преводи 
на мађарски језик. У том свом озбиљ-
ном подухвату пожртвовано му је по-
могао његов српски колега. Витковић 
је чинио све како би архимандрита 
Лукијана Мушицког, тог »шишатовач-
ког Хорација«, једнога дана успео да 
повеже са Казинцијем и Келчеијем.”

Вилински је нашироко хвалио и 
збирку превода српских народних 
песама Јожефа Секача коју је и сам 
радо прелиставао. „Када је гроф Се-
чењи понудио једногодишњи приход 
својих поседа ради оснивања Мађар-
ског ученог друштва, у оснивачком 
одбору нашао се и Михаило Витко-

вић!”, наставио је усплахирено српски 
младић. „Сечењи му је том приликом 
понудио позицију благајника, али 
Витковић је уз речи благодарности 
ипак одбио ово важно задужење. 
Уместо тога, дао је обећање да ће као 
уважени пештански адвокат бесплат-
но да заступа будућу Мађарску ака-
демију наука. (…)

Драгомир Дујмов

Везе између српске и мађарске културе и литературе
Српске судбине током револуције 1848/1849. године (11)

Вилински је са посебним жаром говорио о сарадњи Јоа-
кима Вујића и Иштвана Балога, који су радили и стварали 
на велику корист оба народа.
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СПОРТ Град на северу Србије угостио наше младе спортисте

В еома добри услови су обезбе-
ђени захваљујући инфра-
структури спортског центра 

„Младост” Бечеј. Хала, која нам је би-
ла на располагању у преподневним ча-
совима, од 9 до 12.30 часова и поподне 
од 16.30 до 18 сати, пружала је довољно 
времена и простора да се оствари це-
локупни програм, који је припремљен 
за реализацију. Овде постоје три по-
пречна терена, који се деле параваном, 
тако да чак три екипе у исто време и 
у истом термину могу да тренирају. У 
нашем случају то је била мушка и жен-
ска кошаркашка екипа, као и женска 
одбојкашка екипа, свака са посебним 
тренером и педагогом. То је било до-
бро, јер смо и слободно време, као и 
време одласка на доручак, ручак и ве-
черу, могли заједно да проведемо, у 
друштву колега, а не посебно свака 
група за себе.

У спортском центру остварили смо 
могућност за детаљни рад на технич-
ко-тактичким елементима. Радили смо 
понављање старих елемената, као и 
надоградњу, учење нових елемената, 
а такође и принципа концепције игре.  

На располагању нам је била и мо-
дерна трим-стаза за аеробни део при-
према, где смо могли одрадити део 
опште физичке припремљености. Тр-
качка стаза се налази у оближњем 
пространом парку надомак хале, под 
крошњама дрвећа које пружају хладо-
вину током целог дана. Имали смо мо-
гућност за извођење тренинга аероб-
ног карактера и јутарње трчање дугих 
деоница.

У склопу парка су и многобројни те-
ниски терени, осветљени и ноћу, па су 
нам они били на располагању и у ка-
снијим вечерњим сатима. Захваљујући 
теретани са модерним справама, кар-

дио машинама, теговима, као и соп-
ственим реквизитима, успели смо да 
обезбедимо нашим такмичарским 
екипама рад на општој снази и издр-
жљивости за развој великих група ми-
шића. 

Кондициони део са и без лопте, 
уз комбинацију вежби снаге, успели 
смо да остваримо у приступачној 
теретани помоћу реквизита смеште-
них у остави хале. Ту су нам биле на 
располагању и медицинке лопте, 
олимпијске шипке, вратила, шведске 
мердевине, TRX сајле, гуме за рас-
тезање, вратило, „точак” за трбу-
шњаке, кутије за скокове и друго.

Отворени кошаркашки, фудбал-
ски, рукометни и одбојкашки терени 
у непосредној близини спортског 
центра отварали су нам још већи 
тренажни капацитет.

У склопу комплекса су отворени 
и затворени базени, који су нам це-
лодневно били на располагању. Ор-
ганизовали смо и колективни одла-
зак на базен, у циљу активног одмо-
ра, као и могућности што боље 
регенерације, након напорних тре-
нинга. Спољни велики олимпијски 
базен, као и два помоћна базена би-
ли су испуњени термалном лекови-
том водом, а такође и затворени 
прекривени базени, који се могу ко-
ристити у случају неповољног вре-
мена. 

Смештајни капацитет је, такође, 
био велик и на високом нивоу, у ви-
ду апартманско-хотелског смештаја. 
Имали смо пансионски смештај, ко-
ји је намењен за спортисте, и то на 
свега стотинак метара од спортског 
центра. То је била још једна пред-
ност, јер се свуда стизало пешке у 
року од пет минута, а што је још ва-
жније, саобраћај је био минималан.

Исхрана, уз богату трпезу, била је 
усклађена за потребе спортиста. На 
располагању су били доручак, ручак 
и вечера, као и ужине. Особље је би-
ло веома услужно и флексибилно. 
Спремали су свежу храну у догово-
реним фиксним терминима, уз мо-
гућност прилагођавања на основу 

дневног плана и програма тренинга, 
или такмичења.

Успели смо да организујемо при-
премне пријатељске утакмице за све 
секције. Кошаркашице Српске гимна-
зије „Никола Тесла” надметале су се 
са домаћом екипом ЖКК „Бечеј” и из-
војевалe победу од 15-ак поена разли-
ке. На нашу велику срећу и задовољ-
ство увек је добро када се сезона отво-
ри победом, иако је акценат био на 
испробавању тактичко-техничких за-
мисли увежбаваних на тренингу, као 
и давање шансе и простора за докази-
вање.

Наша мушка кошаркашка екипа је 
извојевала победу против екипе КК 
„Сента” из Сенте, са истим циљем од-
игравања ове утакмице. Током утакми-
це видели су се многи недостаци, као 
и елементи у којим смо напредовали, 
тако да је утакмица била од велике 
користи.

Женска одбојкашка екипа Српске 
гимназије „Никола Тесла”, такође је би-
ла успешна и савладала екипу „Новог 
Сада” у веома неизвесној и дугој утак-
мици, резултатом 3:2. Утакмица се то-
лико одужила да смо морали помери-
ти термин вечере за девојке, што гово-
ри колико су утакмица и противник 
били адекватни за овај део припремне 
фазе.

Наша фудбалска екипа је одиграла 
утакмицу са домаћом екипом малог 
фудбала.То је била веома корисна 
утакмица са физички надмоћнијим 
противником, пошто је то била сени-
орска екипа Бечејаца. Свакако је било 
корисно видети ниво утренираности 
и умећа наше школске фудбалске еки-
пе. 

Град Бечеј се налази у срцу Војво-
дине, на реци Тиси. Добра позиција 
отвара могућности за одигравање при-
премних утакмица са домаћим екипа-
ма из оближњих места и градова, где 
постоје квалитетне екипе за спаринг и 
проверу форме ученика такмичара.

У складу са припремама у Бечеју, од 
сада је све подређено наступајућој 
такмичарској школској години учени-
ка. Веома је важно да ђаци увиде и 
схвате важност здравог стила, тј. начи-
на живота. 

Боравак наших младих спортиста у 
Бечеју остварен је уз финансијску по-
моћ Уреда премијера и Фондације 
„Бетлен Габор”. 

Проф. Дејан Младеновић

Екипе Српске гимназије „Никола Тесла” 
припремале се у Бечеју

Припреме такмичарских спортских екипа Српске гимна-
зије „Никола Тесла” трајале су у периоду од 12. до 18. сеп-
тембра ове године, у прелепом градићу Бечеју, на северу 
Србије. На припреме је пошло укупно 48 ђака, од којих 11 
кошаркаша, 16 одбојкашица, 11 кошаркашица и 10 ђака 
из фудбалске секције наше школе, са три професора-тре-
нера и васпитачем-пратиоцем.
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Видео: Делови „Табанске вечери” 

у Будимпешти
Фото-галерија: Прославе 
у Сантову и Вашархељу

Фото-галерија: Посета 
Жељке Цвијановић

Фото-галерија: Представа 
Смехоносна луталица“

Видео: Српско тамбурашко 
вече у Сегедину

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО
Срдачно Вас позивамо на 

ДАНE КЊИГЕ ПАРОХИЈСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
И ЧИТАОНИЦЕ „СВЕТИ САВА”

ДЕСКА

16. и 17. октобра 2021. године

16. октобра у 18.00: Вечерње богослужење
17. октобра у 10.00: Света  литургија
17. октобра у 11.00: Освећење нове фреске „Свети Сава” на 
зиду Парохијске библиотеке и читаонице
17. октобра у 18.00: „Бела Барток и српска народна музика” 
– предавање Пере Ластића, директора Српског института 
при Самоуправи Срба у Мађарској, у свечаној сали Српског 
културног, образовног и духовног центра „Свети Сава”. 

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ 
ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

16. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
17. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
23. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
24. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
26. 10. уторак  –  Вечерње  18.00 ч.
27. 10. среда – Преподобна мати 
Петка – Сета Петка; СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.
30. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
31. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

Позив за предлагање кандидата за 

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА” 2022.

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за 
добијање Светосавске награде 2022. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској. 

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу 
награде Повеља Саве Текелије 2022. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској. 

Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда који се 
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници 
српске заједнице. 

Предлози се достављају писменим путем на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком „Предлог за 
Светосавску награду ССМ 2022“, односно „Предлог за 
Повељу Сава Текелија 2022“. Предлози се могу доставити и 
електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu. 

Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2021. године 
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овога рока се неће 
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете 
на време. 

 
Самоуправа Срба у Мађарској 

Тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu

Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска месна 
српска заједница и Српска православна црквена општина, 

срдачно вас позивају на програме манифестације

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 

У СЕГЕДИНУ 2021.

20. 10. 2021. од 17.00 ч.

Дом народности

Српска плесачница

Перица Дунаи, уметнички руководилац КУД-а „Банат“

22. 10. 2021. од 17.00 ч.

„Без пресуде – породице у радним логорима“

Посета изложби посвећеној депортованима

Музеј Ф. Сечењи, Ебеш /Хортобађ

3. 11. 2021. од 17.00 ч.

Зграда Црквене општине 

Историјат храма Св. Архангела у Сегедину

Предавач: Сенад Емра, дипломирани теолог

14. 11. 2021. 

Храм Св. Николаја, Сегедин 

Вјечнаја памјат: Поклоњење сенима српских жртава

Од 10.00 ч - Света литургија  / Храм Св. Николе

Од 12.00 ч - Помен / Српско православно гробље

17. 11. 2021. од 17.00 ч.

Зграда Црквене општине

„Предбожићни српски обичаји“ 

Програм ученика Српске школе

Свечано затварање „Дана српске културе"
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Вилмош Шимон, организатор пештанских „ЈУ журки” ЗАБАВА

Kакви су твоји утисци са прве 
овогодишње YУ журке? Да ли је 
и колико корона пореметила по-
требу људи да се друже на ова-
квим местима?
– Били смо мало забринути пре 

журке, пошто због пандемије годину 
и по дана нисмо могли организовати 
„ЈУ журку”. Претходна је била у фе-
бруару 2020, када је Бајага наступио 
код нас. Нисмо знали да ли људи же-
ле још уопште да се друже, да ли се 
боје да их буде више на једном ме-
сту, да ли ће певати, играти. Међутим, 
добили смо један прелеп поклон и 
изненађење, била је пуна хала, сви 
су играли, певали, дружили се, осло-
бодила се нека енергија која је дуго 
времена чучала у људима. Тако је све 
то прешло у еуфорију. Што се тиче 
атмосфере и расположења људи, 
имали смо једну од најбољих журки 
до сада.

Значи ли то да увођење здрав-
ствених дозвола за присуство 
оваквим догађајима није утица-
ло на број гостију?
–- У Мађарској је тренутно за 

сваки концерт, провод са музиком, 
гост у обавези да покаже сертифи-
кат о вакцинацији, чега смо се стро-
го придржавали. Мислим да је баш 

због тога пуно људи 
дошло, јер су имали 
осећај да су безбед-
ни, имајући у виду да 
су сви присутни већ 
добили вакцине и за-
штићени су. Наравно, 
било је и наших ста-
рих гостију који због 
тога нису могли да 
уђу, али закон треба 
поштовати и приме-
њивати, а ми смо све 
урадили што је до нас 
да сви присутни буду 
безбедни. Жао ми је 
оних који због тога 
нису могли да прису-
ствују журци, али се 

надам да ће доћи најзад време без 
пандемије и вакцинација.

Овога пута журка је одржана на 
новом месту. Шта је конкретно 
донела промена локације и да ли 
ће то бити дугорочно решење?
– За нас је била част што смо могли 

први пут да организујемо журку у 
„Инстант-Фогаш комплексу”, који је 
највећи комплекс за ноћни провод у 
Европи. Веома су професионални: 
разглас и светла су на светском нивоу, 
имали смо посебно своју халу за му-
зику и плес великих димензија, тако 
да су сви имали довољно места за 
играње и певање. А, поред смо имали 
и мањи простор за промоцију књиге, 
плус тамо се могло седети, пијуцкати 
вино и разговарати на миру са прија-
тељима, тако да мислим да су сви на-
шли оно због чега су дошли. Наравно 
желели бисмо са њима да радимо и 
убудуће, међутим „ЈУ журка” је путу-
јући циркус, тако да ће нас бити и на 
другим местима у Будимпешти, по 
обичају старом 21 годину.

Kако је изгледао програм септем-
барске журке?
– Имали смо промоцију књиге Еве 

Ловре, која је пореклом из Бачке То-
поле и бави се архитектуром и ур-

банизмом наших градова у регији. 
Овога пута нам је највише причала 
о Новом Саду, Суботици и Сомбору. 
Испричала нам је веома интересант-
не ствари о развоју тих градова, све 
од средњег века, преко отоманске 
окупације, па све до Аустро-угарске 

монархије и Југославије. Публика је 
имала много питања, тако да је било 
веома интерактивно, што увек жели-
мо када су промоције књига у пита-
њу. 

После смо имали ди-џеја Мачића 
у хали за играње и веома рано су 
почели већ сви да играју - око 22 
часа, а трајало је до 5 ујутру и ствар-
но су били сви расположени, насме-
јани, милина је била гледати људе 
тако срећне после дугих месеци за-
тварања.

Kада ће бити одржана следећа 
журка и хоће ли бити неких но-
вина или изненађења за публику?
– Следећу журку планирамо за но-

вембар, али све зависи од епидемио-
лошке ситуације. Ове и прошле годи-
не смо морали да откажемо четири 

журке које смо већ изорганизовали, 
али се надамо да то неће бити случај 
са овом у новембру. Било би добро 
опет довести и неке бендове (имали 
смо већ великане екс-ЈУ сцене, попут 
Здравка Чолића, „Плавог оркестра”, 
„Црвене јабуке”, Жељка Бебека, Баја-
ге, „Магазина”, Звонка Богдана...), али 
не смемо преузимати ризик да се ти 
велики концерти откажу, тако да че-
камо да се стабилизује епидемиоло-
шка ситуација, па ћемо онда опет 
довести неке наше миљенике. 

Септембарска журка ослободила чудну енергију
У Будимпешти је недавно, после дужег времена, поново 

организована традицционална „ЈУ журка”, са бројним но-
винама у погледу организације. У разговору са главним 
организатором Вилмошем Шимоном, сазнајемо да је сле-
дећа журкa планирана за новембар, али ће њено одржа-
вање зависити од актуелне епидемиолошке ситуације.


