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П оред могућности за развој нау-
тичког туризма, културног на-
слеђа и заједничких традиција 

Мађарске и Србије, чланови овог про-
јекта ће истраживати природне ресур-
се и друштвене вредности подручја 
Тисе, заједно са природним и вештач-
ким пловним путевима слива ове реке.

- У плану је и развој заједничке мар-
кетинг стратегије преко-граничног 
региона, која ће формулисати идеје за 
имплементацију заједничких марке-
тинг активности на регионалном ни-
воу. Примењени програми наутичког 
туризма служиће као модели који 
касније могу да се развијају. Промови-
сањем наутичког туризма и јачањем 
туристичког потенцијала насеља уз 
Тису, као и применом резултата про-
јекта у пракси, програм ће допринети 
побољшању регионално интегративне 
улоге река у Панонској низији - наводи 
се на сајту сремтуризам.

Пројекат ће учврстити геострате-
шки положај ових крајева и поред 
тога, он ће такође послужити за при-

прему пуне интеграције Србије у ЕУ. 
Чланови тима са ДГТХ су проф. др 
Kристина Kошић, проф. др Имре Нађ, 
проф. др Анђелија Ивков-Џигурски, 
проф. др Александра Драгин и доц. др 
Мирослав Вујичић. Остали партнери 
пројекта су Институт за физичко ва-
спитање и спортску науку, Институт 
примењених друштвених наука и по-

литике мањина, Институт за примење-
не науке, Департман за економску и 
социјалну географију (Универзитет у 
Сегедину, Мађарска), као и Факултет 
спорта и физичког васпитања и Учи-
тељски факултет на мађарском настав-
ном језику у Суботици (Универзитет у 
Новом Саду). Пројекат је започет у 
мају 2018. године.

Укупан буџет пројекта је близу 
пола милиона евра. До сада је одр-
жано више радних састанака, отва-
рајућа конференција (у Сегедину), 
пет радионица (у Мађарској и Срби-
ји) и стручно путовање Тисом на по-
дручју Мађарске, у чему су учество-
вали бројни актери из обе државе 
(научници, привредници, новинари, 
студент, локално становништво). У 
плану је одржавање још неколико 
радионица, као и Завршне конфе-
ренције (у Новом Саду на Департма-

ну за географију, туризам и хотели-
јерство, дана 12. септембра 2019. го-
дине). Поред тога планирано је орга-
низовање стручне пловидбе на Тиси 
у Мађарској и у Србији (веслање 
кануима) током септембра месеца, у 
којој би учествовали сви партнери 
на пројекту заједно са студентима 
спорта. 

САРАДЊА

Подстицај развоју туризма у сливу Тисе
Нови српско-мађарски ЕУ пројекти 

Неколико одсека на факултетима у Србији и Мађарској, партнери су у 
реализацији пројекта „WATERTOUR” из програма прекограничне сарадње 

Србија - Мађарска. Циљ пројекта је промоција наутичког туризма, културног 
наслеђа и заједничких традиција Мађарске и Србије

П ројекат споменутих партне-
ра финансирала је Европска 
унија преко Intereg-IPA CBC 

Hungari- Szerbia програма – „Надзор, 
предвиђање и развој онлајн јавног 
система раног упозоравања за обим-
не падавине и плувијалне поплаве у 
урбаним областима у пограничном 
региону Мађарске и Србије (URBAN 
PREX)“.

Kреиране су две мреже падавин-
ских станица, у Новом Саду и Сеге-
дину, уз чију помоћ је могуће прогно-
зирање падавина у реалном времену. 
Податке које ове станице прикупе 
свако од нас може да види помоћу 
андроид мобилне апликације Урбан 
Прекс.

Зашто апликација? Зато што је циљ 
пројекта да ови подаци буду што до-
ступнији грађанима, у сваком тренут-
ку. То не искључује и веб сајт на којем 
ће се исти подаци налазити, али је 
кључно да нам ове информације буду 
доступне у сваком тренутку.

У Новом Саду је инсталирана мре-
жа од укупно 19 станица. Две ауто-
матске метеоролошке станице и ра-

дарске станице за мерење падавина 
постављене су у урбаној и неурбаној 
области. Од укупно 15 сензора за па-
давине, 12 је инсталирано на локаци-
јама у граду и 3 на локацијама у ру-
ралним областима. Све станице има-
ју фреквенцију мерења од 1. минута, 
а сваких 10 минута се подаци шаљу 
ка серверу на Универзитету у Новом 
Саду, Природно-математичком фа-
култету. У Сегедину је инсталирано 
укупно 11 ових станица, метеороло-
шка станица и 10 сензора за падавине 
у урбаним и руралним областима, а 
сваких 10 минута се подаци шаљу 
Природно-математичком факултету 
Универзитета у Сегедину, одељењу за 
климатологију и екологију предела.

Временске непогоде, појачане кли-
матским променама, могу довести до 
повећане учесталости хидролошких 
опасности. Међу тим опасностима 
суша и подземне воде заузимају нај-
већи део површине, али имају и нај-
већи утицај на агро-економски по-
тенцијал и одрживи развој погранич-
но-мађарске регије. Упркос неколико 
ранијих иницијатива, процена и убла-

жавање ризика још нису достигли 
оперативни ниво. Kако поменути 
изазови погађају и Југоисточну Ма-
ђарску и Војводину, решења захтева-
ју заједничку акцију.

Пројекат првенствено има за циљ 
развој иновативних и хармонизова-
них решења за праћење и планове за 
управљање водама како би се при-
премили за евентуалне временске 
непогоде.

Резултати пројекта ће у великој 
мери допринети развоју прекогра-
ничног система управљања водама и 
спречавању ризика, побољшању еко-
лошког и квантитативног стања воде-
них тела и минимизирању ризика од 
суше и поплаве у унутрашњости. 
Штавише, резултати ће такође подр-
жати одрживи развој и климатску 
отпорност стратешких сектора и це-
лог пограничног региона.

Сви подаци прикупљени праће-
њем могу се пратити на платформа-
ма за информације о пројекту (веб 
страница, андроид апликација, дру-
штвене мреже). На веб страници 
www.urban-preh.org биће предста-
вљене главне информације о актив-
ностима пројекта, али и сви системи 
за праћење и јавно приказивање, као 
што су: подаци добијени од мрежа 
за праћење падавина у оба града; 
мапа за дводневну прогнозу падави-
на изнад пограничне области; пода-
ци у вези са раним упозорењем јав-
ности у случају поплава изазваних 
падавинама у Новом Саду и Сегеди-
ну, као и у другим градовима у Ср-
бији и Мађарској. 

У Новом Саду и Сегедину ускоро ће бити усавршено електронско најављивање 
обилних падавина и опасности од поплава, захваљујући прекограничној 

сарадњи у којој учествују Природно-математички факултет, Факултет техничких 
наука и Одсек архитектуре Универзитета у Новом Саду, ЈKП „Водовод и 

канализација“ заједно са тимом колега са Универзитета у Сегедину

Прекогранични научни пројекат

Усавршавање система за најаву 
метеоролошких непогода
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П еточлани конзерваторско-ре-
стаураторски тим Покрајин-
ског завода за заштиту споме-

ника културе, у саставу: Растко Ћур-
чић,  Маја Величковић, Зоран Бари-
шић, Марио Вукнић и Горан Радако-
вић, привео је крају трећу фазу радо-
ва oбнове иконостаса Преображен-
ског храма у Сентандреји.

Послови на рестаурацији иконо-
стаса трајали су од 1. септембра до 1. 
новембра, а стручњаци из Новог Сада 

најпре су санирали последице попла-
ва са којима се Сентандреја суочила 
средином XIX века, када је у цркви 
знало бити и више од метар и по воде, 
услед чега је прва зона иконостаса 
била потпуно девастирана.

Мајстори су овом приликом ради-
ли на трећој зони, оној са крстом и, 
како рече Растко Ћурчић, вођа екипе, 
ту су извршени најсложенији радови, 
будући да је обаљен ремонт целог 
иконостаса, пошто је тај оригинални 
систем -  качење  - имао техничке не-

достатке, због чега је иконостас у тој 
трећој зони пуцао.

- Наишли смо на пукотине од 2-3 
центиметра, а таквих пукотина било 
је десетак. Морали смо да демонти-
рамо претходне ексере, шрафове и 
поново да саставимо целу ту зону и 
направимо нови, оригинални систем 
вешања и качења како се не би више 
нешто слично дешавало – рекао нам 
је вајар-конзерватор Растко Ћурчић.

Треба рећи да су истраживачки и 

конзерваторски радови у Преобра-
женској цркви отпочели још 2014. 
године и, како се очекује, биће при-
ведени крају 2020. Преостали послови 
обухватиће заокруживање обнове 
ентеријера, тј. конзервацију и рестау-
рацију не само иконостаса, него и 
тронова.

Посебан третман имале су царске 
двери. Како нас је информисао госпо-
дин Ћурчић, у Нови Сад је требало да 
их транспортују још прошле године, 
међутим, због техничких проблема 

тада до тога није дошло. Он је изра-
зио наду да ће се ове године та поте-
шкоћа решити и да ће се царске две-
ри транспортовати. Наиме, сликани 
медаљони у теренским условима у 
Сентандреји не могу се урадити. 

- Царске двери нису биле у функ-
ционалном стању, уопште нису могле 
да се отворе. Поред тога, неки пређа-
шњи радови на њима нису били баш 
најсрећнији, тако да, осим што је не-
достајало доста делова дубореза, као 

и позлате, оне генерално нису могле 
да се држе на шаркама, већ су се 
ослањале на под. Због тога смо мо-
рали да их најпре потпуно раствори-
мо и потопимо у санациону масу 
како бисмо дрвету поново вратили 
његова механичка својства. Потом су 
ти делови изнова слепљени и увезани 
у нову конструкцију, која је „укопана“ 
у оригиналну. Након тога је рекон-
струисан дуборез. Урађено је у међу-
времену и рентгенско снимање ме-
даљона, и утврђено је да испод ви-
дљивог постоји још један слој, ориги-
нални, али његово откривање изиску-
је атељејске услове, што значи да 
ћемо ове делове двери ипак морати 
да пренесемо у Нови Сад – рекао нам 
је господин Ћурчић.  

У наставку радова на обнови нај-
значајнијих делова мобилијара Пре-
ображенске цркве, фокус ће бити на 
Богородичином трону, где је нужно 
направити нови оквир како би чудо-
творна целивајућа икона поново за-
блистала. У том циљу потребно је 
обновити сав недостајући дуборез, 
позлату, као и реконструисати мер-
меризацију. Јер, према истраживањи-
ма која је спровео Покрајински завод 
за заштиту споменика културе, акту-
елна није оригинална, па је стога по-
требно вратити мермеризацију која 
је по колориту истоветна оној на 
иконостасу.

Када је реч о осталим комплек-
сним захватима, требало је обновити 

и готово три четвртине укупне позла-
те на иконостасу, а било је и доста 
делова дубореза који су се морали 
направити. Извршена је и позлата 
медаљона, односно, велики труд је 
уложен у рестаурацију старе позлате.

Што се тиче икона Преображенске 
цркве, оне су, слободно можемо рећи, 
освежене, односно, очишћене од пр-
љавштине. Растко Ћурчић је изразио 
наду да ће кад-тад на ред доћи и пев-
нице, будући да су оне веома оште-
ћене и не могу се користити у ту 
сврху. Пошто је црква активна једном 
годишње, а постоје ствари које ваља 
санирати, свакако би наредне године 
било пожељно наставити рад у Пре-
ображенској цркви, која је један од 
бисера древне Сентандреје, која је 
центар Будимске епархије и у којој се 
обављају и други радови. Наиме, на 
месту некадашњег Музеја Будимске 
епархије, надомак Саборне цркве, 
убрзано се ради на адаптацији про-

сторија, где се предвиђају депои. Пре-
структуирањем просторија, архивска 
грађа и библиотечки фонд најзад ће 
наћи своје место. Наравно, функцио-
нално складиштење захтева времена, 
али ће се и ти послови реализовати.

 - То су радови који нису толико 
видљиви, али кад-тад и они ће бити 
представљени јавности, како би се и 
она упознала са свим резултатима 
послова – рекао нам је кустос Музе-
ја Будимске епархије Коста Вуковић.

Предраг Мандић

Окончана трећа фаза обнове иконостаса 
Радови у Преображенском храму у Сентандреји

Стручњаци Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Новог Сада, 
најпре су на иконостасу санирали последице низа поплава са којима се 

Сентандреја суочила средином XIX века, када је у Преображенској цркви  
било и више од метар и по воде, услед чега је прва зона  

иконостаса била потпуно девастирана

АКТУЕЛНО
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У недељу, 17. новембра ове године, 
Његово преосвештенство епи-
скоп будимски г. Лукијан слу-

жио је Свету архијерејску литургију 
у Храму Светог Николаја у Сегедину. 
Преосвећеном епископу саслужива-
ли су јеромонах Варнава Кнежевић, 
протонамесник Светомир Миличић, 
протођакон Миодраг Јовановић и 
ђакон Стефан Милисавић. У Светој 
литургији молитвено су учествовали 
пуковник Раша Лазовић, изасланик 
Министарства одбране Републике 
Србије у Будимпешти, представник 
Амбасаде Србије у Мађарској Алек-
сандар Лончаревић, председница 
Самоуправе Срба у Мађарској Вера 
Пејић Сутор, српски посланик у Ма-
ђарском парламенту Љубомир Алек-
сов, као и верни народ из Сегедина и 
околине. 

На крају Свете литургије, сегедин-

ски парох, протонамесник Да-
либор Миленковић захвалио је 
Његовом преосвештенству епи-
скопу будимском г. Лукијану на 
посети и осврнуо се на иску-
ство Цркве Христове у тумаче-
њу Голготе, као места страдања 
после којег је дошло Васкрсе-
ње, као и на голготу коју је наш 
српски народ поднео у Првом 
светском рату. 

После Свете литургије, прео-
свећени владика Лукијан је 
поводом годишњице завршетка 
Првог светског рата, уз саслу-
жење протојереја-ставрофора 
Илије Галића, протонамесника 
Светомира Миличића и Дали-
бора Миленковића као и ча-
сних ђакона, служио парастос 
на сегединском Српском вој-
ничком гробљу. У својој  беседи, 
владика Лукијан је нагласио да 
историја пише о жртвама и 
броју пострадалих, али да је 
изгубљен и само један живот, 

то би била трагедија, јер је сваки жи-
вот непоновљив. Преосвећени влади-
ка присетио се речи блаженопочив-
шег патријарха Павла, који је рекао 
да „велики заливају, а мали тј. обични 
људи испаштају". 

Окупљенима се обратио и пуков-
ник Раша Лазовић, српски војни ата-
ше у Мађарској, подсетивши на вели-
ку жртву нашег народа за слободу 
али и на велику одговорност коју ми 
данас имамо према гробовима и се-
нима својих светих предака. 

Српски посланик у Мађарском 
парламенту Љубомир Алексов је та-
кође говорио о жртвама рата, освр-
ћући се и на положај Срба у Аустро-
угарској у току ратних дејстава. 

Затим су представници српских 
институција положили венце, и то у 
име Самоуправе Срба у Мађарској, 
Изасланства одбране, Амбасаде Ре-

публике Србије, Српске самоуправе 
Деске, Српске самоуправе Новог Сен-
тивана, као и домаћини - Српска са-
моуправа у Сегедину. 

Богослужбеном благољепију наро-

чито су допринели теолози из Теми-
швара, Перица Орбишор и Снежан 
Михај.

Протонамесник  
Далибор Миленковић

 ДРУШТВО

Сећање на масовна страдања у Великом рату
Представници Српске православне цркве, Републике Србије и Срба у Мађарској, положили су венце крај 

спомен-обележја страдалима у Првом светском рату и евоцирали успомене на трагичне догађаје,  
у којима је изгинуо огроман број припадника српског народа

Комеморација на сегединском Српском војничком гробљу

Н а недавном заседању Српске 
самоуправе у Мађарбоји на-
шле су се бројне теме. Про-

слава храмовне славе, Светог Луке, 
оцењена је успешном. Као што смо 
већ писали, том догађају присуствова-
ли су бројни верници, а приређен је и 
пригодан културни програм. Овом 
приликом разговарало се и о учешћу 
на митровданским храмовним слава-
ма у Шароку и Шиклошу.

Такође, био је поднет и извештај о 
посети Петра Богдана, потпредседни-
ка Самоуправе Срба у Мађарској, који 
је говорио о резултатима избора, одр-
жаним 13. октобра ове године. Функ-
ционер земаљске српске самоуправе 
присутне је упознао и са законским 

прописима који се тичу народносних 
самоуправа, конкурсним могућности-
ма које нуди Фонд „Бетлен Габор“, а 
незаобилазна тема је била и диферен-
цијално финансирање бираних тела 
народности и њихове административ-
не обавезе.

Чланови мађарбојске Српске на-
родносне самоуправе су у склопу 
друштвеног рада успешно извршили 
уређење месног српског гробља, што-
је такође била једна од тачака дневног 
реда седнице. Посебна пажња била је 
посвећена  иницирању склапања са-
радње између  српских самоуправа у 
Мађарбоји, Шиклошу и Харкању.

Одлучено је да Српска народносна 
самоуправа у Мађарбоји, сходно ма-

теријалним могућностима, организује 
поклоничко путовање, односно оби-
лазак српских православних цркава у 
Мохачком намесништву.

Посебно радује вест да је у плану и 
штампање разгледница, на којима ће 
се наћи српска црква, гробље, бивши 
парохијски дом и црквени печат паро-
хије из 1893. године. Ове разгледнице 
ће се делити туристима и верницима 
који долазе у мађарбојску српску цр-
кву.

Српска народносна самоуправа у 
Десци такође је у новембру одржала 
своје редовно заседање, на којем су 
чланови, предвођени Кристифором 
Брцаном, размотрили бројне теме и 
обавезе. Најпре су извршили модифи-

кацију Статута, ради лакшег обављања 
многобројних административних оба-
веза, а потом су размотрили план рада 
за 2020. годину. 

Размотрене су и две молбе за по-
моћ у финансирању програма, а из-
гласано је да се пошаље шест конкур-
сних пројеката Фонду „Бетлен Габор“. 
Један од њих односи се на путовање 
у манастир Грабовац, а планира се и 
поклоничко путовање на Фрушку гору. 
Такође, у плану је и штампање издања 
везаног за месни српски православни 
храм, који ове године обележава 160. 
годишњицу постојања. Један од про-
јеката је и организација прославе хра-
мовне славе. Наредне године плани-
рају се и научно-популарна предава-
ња, за која су већ одређене теме и 
предавачи.

Сви записници са седница и инфор-
мације о програмима везаним за ме-
сну Српску народносну самоуправу, 
биће објављивани на сајту  села: www.
deszk.hu                                              П. М.

Српске самоуправе у Мађарбоји и Десци

Очекивања од актуелних конкурса
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С туденти и професори из Новог 
Сада, боравили су ових дана у 
узвратној посети својим коле-

гама из Будимпеште, што је била при-
лика за још боље међусобно упозна-
вање, као и за разговоре о могућим 
новим облицима сарадње две уста-
нове. Гости из Србије приредили су 
једночасовни програм у сали Инсти-
тута за словенске и балтичке језике 
Универзитета ЕЛТЕ, а у име домаћина 
поздравио их је др Александер Ур-
ком, шеф Смера за српски језик и 
књижевност. О историјату и актуел-
ностима на Одсеку за хунгарологију 
у Новом Саду, говориле су шеф ове 
катедре, проф. др Ева Толди и њена 
заменица, проф. др Едита Андрић, а 
приказана су и два краћа видео за-
писа о самом одсеку. 

Кратак историјат Срба у Мађар-
ској и будимпештанског Смера за 
српски језик и књижевност, предста-

вили су студенти ове установе, на 
којој се наш језик и литература изу-
чавају дуже од сто година. У разгово-
рима који су касније уследили, осим 
споменутих предавача, учествовали 
су и др Драган Јаковљевић и Андреа 
Шупут, запослени на будимпештан-
ској србистици. 

У изјави за „Српске недељне нови-
не", проф. др Едита Андрић каже да 
се овом посетом обнавља ранија тра-
диција чешћег посећивања Будимпе-
ште од стране студената мађарског 
језика и књижевности из Новог Сада. 
Она, међутим, наводи још један циљ 
њиховог боравка у мађарској престо-
ници:

- Ове године Одсек за хунгароло-
гију Филозофског факултета у Новом 
Саду обележава 60 година рада, па 
смо желели да управо у овој години 
интензивирамо сарадњу са Катедром 
за словенску филологију Универзите-

та ЕЛТЕ, односно са Смером за срп-
ски језик и књижевност. За наше 
представљање у Будимпешти конку-
рисали смо код Министарства култу-
ре Србије и захваљујући томе смо 
реализовали ову посету.

Како сазнајемо, сарадња је до сада 
постојала само између професора 
два одсека, па је ова посета била 
усмерена пре свега на анимирање 
студената да у међусобној комуника-
цији размене своја искуства и обо-
страно корисне предлоге и идеје. 

На питање како данас функциони-
ше Одсек за хунгарологију у Новом 
Саду, проф. др Едита Андрић износи 
запажање да све хуманистичке науке 
трпе одређену регресију, па тако и 
хунгарологија. 

- Много је мање студената који се 
опредељују за такве науке, али се тру-
димо да у сваком погледу привучемо 
студенте програмима које реализу- 

јемо на одсеку. Они су разнородни, 
па свршени студенти хунгарологије 
могу да буду професори мађарског 
језик и књижевности, лектори, прево-
диоци, организатори културних деша-
вања итд. Програми су веома квали-
тетни, а последних неколико година 
је и промоција факултета веома до-
бра, тако да ове године имамо дупло 
више уписаних студената него про-
шле. 

Од наше саговорнице сазнајемо да 
је некада постојао Институт за хун-
гарологију при Филозофском факул-
тету у Новом Саду, али да је он, на-
жалост, укинут. Међутим, без обзира 
на то, сви запослени на Одсеку за 
мађарски језик и књижевност баве се 
и научним радом. Поносни су на чи-
њеницу да су у прошлој години уче-
ствовали на 17 различитих конферен-
ција и објавили око 80 научних радо-
ва у разним часописима. 

- Имамо два научна часописа на 
одсеку, а то су „Хунгаролошка саоп-
штења" и „Студије” где такође обја-
вљујемо своје радове, као и радове 
наших студената - каже госпођа Ан-
дрић.

У оквиру посете Будимпешти, сту-
денти и професори из Новог Сада 
обишли су и најважније културно-
-историјске знаменитости града, Би-
блиотеку „Сечењи", Националну гале-
рију и још неколико музеја, а погле-
дали су и две позоришне представе. 

Д. Б.

О ве године руководиоци НС Кул-
тус плуса организовали су 10. 
Семинар за руководиоце деч-

јих фолклорних ансамбала. На еду-
кацији, одржаној 2. новембра, поред 
домаћих, појавили су се и уметнички 
руководиоци дечјих фолклорних ан-
самбала из Мађарске: Зорица Ко-
сновски, руководилац Дечје групе 
КУД-а „Рузмарин“ из Калаза и њен 

брат Петар Дунаи, који предводи под-
младак КУД-а „Банат“ у Десци.

Учесници усавршавања, међу њима 
и наши фолклорни активисти из Ма-
ђарске, присуствовали су разним те-
оретским и практичним предавањима 
од којих су се издвајали: партнерски 
однос са породицом (педагошка ра-
дионица); праћење оптерећења  током 
проба фолклора код деце; методика 

рада у фолклорним ансамблима са 
децом млађег узраста – теоријско 
предавање; методика рада у фол-
клорним ансамблима са децом мла-
ђег узраста – практично предавање.

Како нас је информисала Зорица 
Косновски, уметнички руководилац 
Дечје групе КУД-а „Рузмарин“ из Ка-
лаза, фолклорна едукација је била 
веома занимљива и корисна. Иако је 

усавршавање трајало свега један дан, 
ипак, она и Петар Дунаи много нау-
чили и добили увид у бројне тематске 
области које се тичу фолклора, а које 
им нису биле познате. Зато су изра-
зили жељу да им се и у будуће омо-
гући присуство  семинарима, који се 
организују у циљу бољег, успешнијег 
фолклорног рада са децом. 

П. М.

Усавршавање фолклораша у Новом Саду

Едукација за инструкторе 
дечјих фолклорних група

ЕДУКАЦИЈАСарадња два универзитета

Високошколци из Новог Сада посетили 
колеге у Будимпешти

Сарадња Одсека за хунгарологију Филозофског факултета Универзитета у 
Новом Саду и Смера за српски језик и књижевност Филозофског факултета 

Универзитета „Етвеш Лоранд” (ЕЛТЕ) у Будимпешти, успостављена  
пре више година, настављена је и ове јесени

Новосадско удружење „НС Културс плус” већ дуги 
низ година организује етно кампове за најмлађе 
фолклораше и њихове уметничке руководиоце  
из Србије, дијаспоре и региона. Усавршавања су 

намењена свима који су заинтересовани за  
српски фолклор, народне ношње и  

радионице старих заната
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К омедија „Аутобиографија“ 
по Нушићевим мотивима, у 
адаптацији директора СПМ-

-а, Милана Руса, и у режији Јаноша 
Дегија, који наставља успешну сарад-
њу са Српским позориштем, била је 
пријатно изненађење за публику, у 
којој је ове вечери седео и директор 
фестивала Валентин Венцел. Посеб-
но инспирисана екипа глумаца у са-
ставу: Тина Чорић у своје четири уло-
ге, Стипан Ђурић, са својим великим 
искуством и раскошним певачким 
умећем, Нито Инкогнић (Митар Крке-
љић), као подршка из публике која се 
прикључује на сцени, Милан Рус, ау-
тентичним изразом уз своју хармони-
ку и Јанош Деги као странац који се 
случајно нашао у Скадарлији, увукла 
је гледаоце у атмосферу „Жуте под-
морнице“, која осликава нас саме, 
наше нарави и све оно што нам се 
дешава.

- Кроз Нушићеве наочаре гледамо 
на ситуацију у којој се налазимо. „Ау-
тобиографија“ није драмски текст, 
али је штиво које смо читали и позна-
јемо га још из школе, па смо га кори-
стили да нушићевски размишљамо 
о свему што нас окружује и у Мађар-

ској, и у матици. Прва српска профе-
сионална представа коју сам погле-
дао као дете у Београду, била је 
управо у Скадарлији, у једном позо-
ришту – дворишту, када је играна 
представа „Власт“. То је за мене био 
посебан доживљај, а тада ју је режи-
рао Радослав Златан Дорић, који је 
много касније са нама сарађивао – 
рекао је Милан Рус учествујући на 
округлом столу, који је организован 
одмах након представе у фоајеу Но-
восадског позоришта и додао да је 
ово прво извођење ове представе у 
матици, а да је екипа СПМ-а дан ра-
није представу одиграла у Мохачу.

Редитељ Јанош Деги објаснио је да 
раније није познавао овај текст, али 
да је онда нашао мађарски превод 
под насловом „Jókedvemben írtam”, 
који је за њега био јако инспирати-
ван.

- Помислио сам да покушамо да 
тако урадимо, да у добром располо-
жењу и одиграмо овај комад. То су 
биле инструкције и циљ је био да 
померимо границе; текст је био вео-
ма добар, а ја сам одабрао неке де-
лове које смо поставили на сцену.  

Музику за ову представу је урадио 

Милан Рус, асистент режије је Ката-
рина Павловић Бачи, костими Ноеми 
Борбељ, сценографија Тибор Прагаи, 
за технику је био задужен Богдан 
Сабо, а у Нови Сад је са екипом до-
путовао и уметнички секретар Срп-
ског позоришта Бранимир Ђорђев. 

Новосадско позориште (Újvidéki 
Színház) ове године домаћин је теа-
тарским трупама из Ирана, Немачке, 
Италије, Словеније, Румуније, Хрват-

ске и Мађарске. Фестивал је отворен 
18. новембра концертом групе „Кал“, 
публика је имала прилику да види и 
изложбу „Позориште у фотографској 
уметности“, у организацији Стерији-
ног позорја, а трајао је пуних десет 
дана, до 28. новембра. Театарски фе-
стивал „Synergy“ је део пројекта 
Нови Сад 2021 – Европска престони-
ца културе.

Добрила Боројевић

Српско позориште у Мађарској гостовало у Новом Саду 

„Аутобиографија“ на фестивалу језичких мањина 
ГОСТОВАЊА

Српско позориште у Мађарској наступило је 24. новембра на Међународном театарском фестивалу 
„Synergy 2019“, који је трећи пут одржан у Новом Саду. Фестивал окупља професионалне позоришне  

трупе и театре, који својим деловањем на језицима својих мањинских заједница,  
изван матичних држава, стварају аутентичне уметничке изразе

Г ости из Новог Сада су у Батању 
донели изложбу илустрација за 
децу Горана Новакова „Враго-

лани и дангубе“. Ова изложба красиће 
зидове хола школе неко време, тако да 
ће сви ученици моћи да је погледају.

Глумица и драмски педагог Терезиа 
Фигура реализовала је неколико ин-
терактивних драмских радионица и уз 
језичко-глумачки приступ и нежну 

игру речима, са ученицима виших ра-
зреда направила прегршт нових поет-
ских низова и другачијих читања, а 
књижевност младима учинила сасвим 
блиском.

Санела Милошевић и Александра 
Станојев дружиле су се са предшкол-
цима и извеле необичну представу о 
занимањима људи. Са њиховим стари-
јим другарима реализовале су драм-

ску радионицу пантомиме. Елементе 
неких вештина и тајни глумаца савла-
дали су сви присутни, и ђаци и настав-
ници.

Цветин Аничић је извео монодраму 
„Симфонија у F duru илити мала лек-
ција против шунда“, награђену на про-
шлогодишњем Фестивалу монодраме 
за децу. Прича о уметности, музици, 
непрестаној бор-
би уметника са 
често незгодним 
околностима, ра-
зличитим умет-
ничким укусима и 
наравима, насме-
јала је ученике 
нижих разреда и 
њихове учитеље. 
Био је то повод за 
разговор о ства-
ралаштву и увод у 
занимљиву лут-
карску радиони-
цу где је сваки 

ученик направио своју папирну мари-
онету. Цветин је деци и учитељима 
предочио моћи анимације и вођења 
лутке.

Бранимир Росић је приредио кон-
церт музике за децу којем су прису-
ствовала деца свих узраста, васпитачи, 
учитељи и наставници. Његова музика 
и аранжмани пријемчиви су данашњој 
деци, а текстови су песме наших најо-
миљенијих песника за децу.

Била је ово дивна прилика да умет-
ници и деца у оквиру разноврсне про-
грамске делатности Змајевих дечјих 
игара размене своје уметничке потре-
бе и импулсе, а добре енергије није 
недостајало ни на једној страни. 

Ове програме омогућила је Управа 
за дијаспору Министарства спољних 
послова Репубиле Србије код које су 
конкурисали Змајевци. Ово је њихова 
друга посета Батањи. Сарадња се оче-
кује већ у скоријој будућности, јер су 
се родиле нове идеје измећу уметника 
и наставника.

Станислава Ђенеш Екбауер

Занимљиво дружење на југоистоку Мађарске

Актери „Змајевих дечјих игара”  
посетили Батању 

Ученици Српске основне школе и забавишта у Батањи дружили су се са људима 
из популарних „Змајевих дечјих игара”, односно из Међународног центра 

књижевности за децу. Програми пројекта „Што год више читаш, све си већи, 
јачи“ наишли су на велико интересовање деце и наставника
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О ва драма, у ужем смислу, при-
казује проблем релативно-
сти етичких вредности и 

промишљање о властитом идентитету. 
Радња почиње in medias res и брзо пре-
лази на конкретан проблем. Под ис-
тим кровом и у непосредној близини, 
живи једна проститутка (Принцеза), 
коју игра Тина Чорић и један писац 
филмских сценарија (Армандо), кога 
игра Стипан Ђурић. Њих двоје се упо-
знају једне ноћи када се „ноћна дама“ 
враћа кући. Она, већ уобичајено, пу-
шта прегласну музику и треска врати-
ма. Армандо се бесан појављује на 
њеним вратима, јер је преуморан од 
ноћних несаница којима је узрок она, 
његова сусетка, чији је под његов пла-
фон.

 Принцеза му се, најпре лажно пред-
ставља као медицинска сестра, која 
ради ноћну смену. Тиме покушава да 
прикрије свој идентитет. Њих двоје, 
као саговорници, нису на истој тала-
сној дужини, ни интелектуалној, ни 
метафоричкој. Чак и не причају истим 

језиком, јер Армандо прича хрватски, 
а Принцеза, српски. Она је свесна да 
у свету влада лажни морал, егоизам, 
користољубље и превара. Армандо је 
преводилац, познавалац старогрчког 
језика и књижевности. Не успева да 
пронађе посао у својој струци, па 
пише сценарије за „тражене“ филмо-
ве, који су углавном пуни насиља и 
секса. „Јер“, жали се он Принцези, „кул-
тура не плаћа рачуне. Оде човек у 
ресторан, а кад конобар донесе рачун, 
одрецитује му део из „Божанствене 
комедије“ у оригиналу. Задњих пет 
редова је бакшиш. Кад би могло 
тако!?“ 

Очигледно да професор пролази 
кроз тежак период, као и да је на рубу 
социјалне беде и нервног слома. 
Њему адаптација на „нове услове“ 
тешко пада. Гади се лицемерја, а живи 
као лицемер. Комични елементи убла-
жавају озбиљну атмосферу када он 
после неког времена прелази код 
Принцезе да живи, и она га издржава. 
Иако потпуно необразована, она схва-

та дубину Армандовог трагичног до-
живљаја сопственог живота и покуша-
ва да му помогне. Каже му: „Питам се 
какав је Ваш морал, професоре. Про-
дајем своје тело и уопште се не пре-
тварам да сам неко други? А Ви, који 
продајете своју душу, мозак, своју 
културу, онима које презирете, шта сте 
онда Ви?“ 

Дијалог између два дијаметрално 
различита човека, чији је једини сми-
сао „како преживети“, указује на де-
хуманизовано лице друштва. Принце-
за је проста, разуздана лакрдијашица, 
али истовремено отворена, искрена и 
храбра. Армандо представља интелек-
туалца без воље да се супростави 
свом послодавцу Гарђулу (глуми га 
Бранимир Ђорђев). Његови морални 
надзори су у тесној вези са добрим 
васпитањем и образовањем. Он је су-
више „фин“ да би се борио, иако је 
свестан да живот има смисла само 
ако се у њему остваре духовне и мо-
ралне вредности. Стиди се свог поло-
жаја и свестан је да троши време на 
гомилу безвредних филмова који ло-
шим садржајем обмањују и друге. 
Презире Гарђулa који је бескрупуло-
зни манипулатор, али од њега зависи. 
Гарђуло се на сцени не појављује ужи-
во, него само преко скајпа, као „елект- 
ронски диктатор“. Он од Арманда тра-
жи да што пре заврши поручени филм. 
Свако његово појављивање и вербал-
ни притисак је својеврсни мобинг. 

Пред сам крај представе дешава се 
обрт. Принцеза се поново лажно пред-

ставља, овога пута Гарђулу, као пишче-
ва супруга. Она га обавештава да је 
Армандо управо позван да склопи 
вредан уговор са холивудском филм-
ском кућом и да је реч о филму који, 
свакако, има већу уметничку вредност 
од свега што је до тада радио. Целу 
ову причу она смишља као замку за 

Гарђула. Љутито му каже:„Ти си подли 
бизнисмен. Ниси достојан да љубиш 
његове стопе, задржи своје смрдљиве 
паре.“ 

Гарђуло неочекивано мења одлуку 
и тражи Арманда да што пре дође 
како би с њим потписао други, прихва-
тљивији уговор. Писац је затечен. Није 
више сигуран шта је слика реалности, 
а шта сама реалност. Он каже: „Знате 
сињора, једно ми се око смеје, а друго 
плаче“ Захвалан је што га је Принцеза 
бар привидно избавила из незавидне 
ситуације, али је потресен тиме што је 
позитиван преокрет постигнут на тај 
начин. Остаје питање које то вредно-
сти и врлине покрећу свет. Животи и 
судбине ово двоје људи су епизодни, 
па ипак гледаоце остављају пред број-
ним дилемама. Позоришно огледало 
осликава драму савременог човека, 
обрађује питање друштвеног живота 
у целини. Ликови имају поремећене 
садржаје расуђивања и ниске морал-
не вредности, али током драмске рад-
ње доживљавају преображај и прона-
лазе заједнички језик. Глумци своје 
врло захтевне улоге износе с лакоћом, 
баш као прави заљубљеници игре на 
даскама.

Драматург је Илдико Короди, Јудит 
Ференц је превела текст на српски, 
сценографију је радио Тибор Прагаи, 
костиме, Ноеми Борбељ, за технику, 
тон и светло био је задужен Богдан 
Сабо, а асистент режије је Катарина 
Павловић Бачи. 

Славица Зељковић

КУЛТУРАПремијера представе „Лаки морали“ СПМ-а

Jедно око се смеје, а друго плаче
У свечаној сали Текелијанума, 27. новембра, премијерно је изведена представа 

„Лаки морали“, у адаптацији Српског позоришта у Мађарској, а по тексту 
италијанских аутора Нина Манфредија и Нина Мармандоина

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ САДАШЊЕМ ВРЕМЕНУ 
 Редитељ Јанош Деги за наш лист каже: „Модернизовали смо типичну 

постмодернистичку представу каква је била осамдесетих година када је 
настала. Актуелизовали смо је и прилагодили садашњем времену. Једно-
чинка је на моменте комична, а на моменте трагична. Преплићу се нату-
ралистички и психолошки елементи. Ово је права глумачка представа која 
преноси енергију и изазива код гледалаца импулс и реаговање. И, што је 
најважније, ни једног момента публика није била равнодушна.“ 
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ДОКУМЕНТАРИСТИКА 

Пронађена пештанска докторска  
диплома Лазе Костића

Д исертацију из српске правне 
историје средњег века, одно-
сно о законодавству цара 

Душана, песник Лаза Костић је од-
бранио у Пешти, у време када Сто-
јан Новаковић још није објавио 
критичко издање Душановог зако-
ника. Као правни историчар, профе-
сор Бујуклић је до овог открића 
дошао желећи да разреши дилему 
– да ли је могуће да се Костићев 
докторат, како се до сада веровало, 
састојао од само шест страница, 
које су носиле назив Theses ex 
scientiis juridicis et politicis – „Тезе из 
правних и политичких наука”, или је 
уз тај штампани текст, који је сачу-
ван, ишао и рад већег обима, који се 
уобичајено називао Dissertatio.

Када је кренуо у потрагу за те-
мом доктората, професор је имао у 
виду да су се и дисертације других 
аутора који су докторско звање сте-
кли у Пешти састојале из два дела. 
Такви су били докторати Јована Ха-
џића (1826) и Саве Текелије (1786).

– Осим тога, у Костићевом писму 
које је пред саму одбрану дисерта-
ције послао пријатељу Антонију 
Хаџићу 1866. године види се да и он 
сам прави ту разлику: „Опоненти су 
ми Суботић и Милетић. Белај с те-
зама, с дисертацијом, с Венцлом, с 
професорима и њиховим латин-
ским језиком!”. Зашто би Костић 
користио два термина за исту ствар, 
ако поред „теза” није постојала и 
„дисертација” која му је задавала 
толике муке, и уз то везана за ма-
ђарског професора правне истори-
је са тог факултета? Треба запазити 
да Костић истиче како су му про-
блем (белај) чиниле „тезе”, што је 
навео у множини (Theses), а потом 

додаје и „дисертација” (Dissertatio). 
Очигледно да то нису синоними, јер 
би и у првом случају користио јед-

нину – каже професор Бујуклић.
У шали каже да је даље истражи-

вање наставио уз помоћ „друштве-
них мрежа”, али не оних компјутер-
ских, већ људских и пријатељских.

– Уз помоћ младог колеге др Уро-
ша Станковића са Правог факултета 
у Новом Саду пронашао сам у Ар-
хиви Матице српске прелепу ориги-
налну докторску диплому Краљев-
ског универзитета у Пешти, на ла-
тинском језику, са висећим печатом 
попут средњовековних повеља, а у 
седмом реду изричито се помиње 
Dissertatio inauguralis. Диплому су 
својеручно потписали проф. др Гу-
став Венцел, правни историчар и 
ректор Универзитета, а на другој 
страни проф. др Теодор Паулер, та-
дашњи проректор и декан Правног 
факултета у Пешти. Један од њих је 
баш онај „професор Венцл”, кога 
Костић спомиње у наведеном пи-
сму – истиче проф. др Жика Бују-
клић.

Овом докторском дипломом Ко-
стић је хабилитован за универзитет-
ског професора (cathedram 
doctoralem conscendendi) на терито-
рији целе Царевине, па чак и „у нај-
старијем и славном граду Бечу” (in 
antiquissima ac celeberrima Vindo- 
bonensi), наводи се у дипломи, чији 
се текст управо преводи са латин-
ског језика на Правном факултету 
у Београду.

– Са овереним преписом ове ди-
пломе др Лаза Костић је конкури-
сао на Великој школи у Београду, на 
катедри за римско право (и још неке 
друге), али није примљен. О томе 
говори и сачувана грађа коју сам 
пронашао у Архиву Србије. Већ је 
ово било довољно да се са сигурно-
шћу може тврдити да је уз „Тезе” 
морао постојати и неки други рад, 
као саставни део докторске одбра-
не Лазе Костића – додаје наш саго-
ворник.

Професор Бујуклић каже да га је 
даље трагање водило ка Будимпе-
шти. Главни „линк” за то повезивање 
били су му искусни архивиста др 
Гојко Маловић из Архива Југослави-
је, који га је повезао са Бада Золта-
ном, сарадником Српског института 
у „Текелијануму”, и омогућио кон-
такт са др Јулијом Варгом, главном 
архивисткињом при Универзитету 
„Етвеш Лоранд” у Будимпешти.

– Она ме је обавестила да Кости-
ћеву дисертацију за сада није успе-
ла да пронађе, али да постоје запи-
сници (протоколи) са свих његових 
испита током докторских студија, у 
посебној матичној књизи, такозваној 
матрикули – каже професор.

Из ових извештаја види се да је 
после четворогодишњих студија, 
Костић током 1864–65. године пола-
гао три „ригорозума” – строге док-
торске испите из разних правних 
области: природно право, римско, 
канонско, међународно, угарско, 
процесно, кривично, менично, трго-
винско, статистика и политичке на-
уке.

– Наведени су и подаци о томе 
колико су трајали испити (и по два 
сата), да ли је положио већином гла-
сова или једногласно (један испит 
је морао да понови), као и потписи 
различитих четворочланих комиси-
ја. Међу њима су скоро по правилу 
били Венцел и Паулер, потписници 
Костићеве докторске дипломе, нај-
угледнији професори Краљевског 
универзитета у Пешти – истиче др 
Бујуклић.

Каже да је био пресрећан што је 
дошао и до овог сазнања, до сада 
потпуно непознатог. Међутим, пра-
ви шок је доживео када је угледао, 
на самом дну овог званичног доку-
мента, податак да је Лаза Костић 
„изложио дисертацију” (exhibito 
dissertationem) под насловом De 
legibus serbicis Stephani Uros Dusan, 
затим да је дисертацију бранио 
(disputavit) 1. маја 1866. године, а то је 
датум који се наводи и у дипломи. 
Истог дана Костић промовисан је у 
J.U.D. – Juris utriusque doctor, што зна-
чи да је постао доктор оба права, и 
цивилног и канонског. Истом скра-
ћеницом на докторској дипломи 
потписивали су се и професори који 
су га претходних година испитива-
ли на „ригорозумима”. 

НАСТАВЉА СЕ ПОТРАГА ЗА ДИСЕРТАЦИЈОМ
„Пештански проф. др Теодор Паулер својим потписом потврђује да је 

тога дана Lazarus Kostic дишпутовао (Лазин термин) дисертацију „О српском 
законодавству Стефана Уроша Душана”. Чињеница да се средином XIX 
века, усред Пеште, на латинском језику брани нешто што је везано за нашу 
средњовековну правну историју, и то у време када Стојан Новаковић још 
није ни објавио критичко издање Душановог законика, заиста је неверо-
ватно откриће. Остаје дилема зашто је то до сада остало потпуно незапа-
жено, а даља трагања морају одговорити на питање где се дисертација 
налази", каже професор Бујуклић.

Професор Жика Бујуклић са Правног факултета у Београду открио је прави 
назив докторске дисертације Лазе Костића: Dissertatione De Legibus Serbicis 
Stephani Uros Dusan – „Дисертација о српском законодавству Стефана Уроша 
Душана”, коју је славни песник одбранио 1. маја 1866. године на Краљевском 

универзитету у Пешти, на латинском језику. Дисертациону диплому  
пронашао је у Архиви Матице српске у Новом Саду

Откриће проф. др Жике Бујуклића

Проф. др Жика Бујуклић са својим открићем

Диплома издата на Пештанском краљевском универзитету
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СЕЋАЊЕОбележен традиционални „Дан сеобе“ 

Маузолеј породице Лупа-Мандић у Помазу  

ФЕЉТОН

К омпозиција је пролазила кроз 
пољану обраслу шипражјем. У 
даљини се на трен зацакли 

зеленкастo-плавкаста вода Бајског ка-
нала. Сантовачког пароха изненади 
запуштена ледина обрасла шипраж-
јем, жбуњем и белом врбом. 

Милош Апић није био носталгичар. 
У том тренутку га, посве неочекивано, 
ипак обузе сета за родним Помазом, 
за мајком Емилијом, оцем Живком, 
старијим братом Светозаром и сестра-
ма Љубицом, Софијом и Персидом. 
Недостајаху му и помашка брда: По-
ткамен, Орловац, Мешелија, Mајдан, 
Кевиљ... 

Светозар је упорно тврдио да се 
највеличанственији поглед на Помаз 
пружа са Мајдан поља, те простране 
висоравни у подножју планине Кевиљ. 
Милош се слагао са њим, но, за њега 

најлепши део родног краја ипак беше 
Клиса. Са тог брдашца поглед је пуцао 
све до Сентандреје. Са леве стране 
уздизало се ониже брдо Шушњар, а 
одмах иза њега високи Поткамен, већ 
издалека препознатљив по својим стр-
мим белим литицама. Испод Клисе 
пружала се широка ледина Алчевица. 
Десно од травнатог пропланка прости-
рале су се веома плодне Дугачке и 
Широке смољнице. На Клиси се нала-
зило и српско гробље, а тик до њега и 
велики бакреним кубетом украшени 
маузолеј племићке породице Лупа – 
Мандић, подигнут у неовизантијском 
стилу. Наспрам гробља налазио се 
српски камени крст који је 1913. годи-
не, о свом трошку подигао Стеван 
Малаћ.       

Милош се тад сети и асталске песме 
коју је још у својим раним годинама 

чуоод старих Помазлија. Ти „стари бе-
ћари”, како их је називала Милошева 
мати, увек су били спремни за лепу пе-
сму и масну шалу. Поготову, када би се 
нашла и по која чаша вина или ракије.

Танасија Голуб, дугогодишњи хоро-
вођа, кога су сви од милоште звали 
Тануш Кантор, започе појање имити-
рајући свештеника како чита Јеван-
ђеље за време литургије.  (...)

Драгомир Дујмов

С рпска заједница је за овај 
догађај уприличила програм, 
који се једним делом одвијао 

на броду током пловидбе од Будим-
пеште према Сентандреји, а други 
део је обухватио посету Сентандреји, 
сентандрејском српском православ-
ном гробљу, Саборној (Београдској) 
цркви и Музеју Епархије будимске. 

Председник Српске самоуправе у 
Будимпешти, Борислав Рус, најпре је 
поздравио присутне, међу којима су 
биле и Биљана Гутић Бјелица, амба-
садор БиХ у Мађарској,  Деана Ђу-
кић, први секретар за конзуларна 
питања Амбасаде Републике Србије, 
представници Амбасаде Републике 
Црне Горе, гости из Србије, као и чла-
нови српске заједнице. Подсетио је 
да су данашње генерације Срба у 
Мађарској дужне да чувају и прено-
се сећање на славне претке, јер су 
управо они донели своје најснажни-
је православно српско осећање, сво-
ју традицију, историјске успомене 
као и решеност да их бране. 

„Када се ратна срећа окренула на 
страну Турака, а аустријска војска 
почела да се повлачи преко Саве, 
десио се један од најтежих периода 
за српски живаљ, ужасни дани турске 
одмазде. Патријарх Арсеније III Чар-
нојевић покреће Велику сеобу Срба 
1690. године, на позив аустријског 
цара Леополда I. Тада је неколико 

хиљада породица било у збегу пра-
тећи свог патријарха, са Kосова и 
Метохије и јужних крајева Србије, 
највише из топличког и врањанског 
краја. Широм Хабзбуршке монархије, 
још пре Велике сеобе, постојао је у 
значајном броју српски живаљ. При-
стигли Срби су оснажили свој народ, 
најпре у Угарској, али и много шире“, 
истакао је Борислав Рус.

Глумци Српског позоришта у Ма-
ђарској, Бранимир Ђорђев и Јосо 
Маториц говорили су стихове патри-
јарха Арсенија Чарнојевића, Миодра-
га Павловића, Васка Попе, као и од-
ломке из „Мемоара“ Јакова Игњато-
вића.

Међу путницима се налазио и је-
дан број ученика Српске гимназије 
„Никола Тесла“, који су присуствова-
ли једном посебном историјском 
часу. Културно-уметнички програм 
је улепшао оркестар „Село“, који је 
свирао одабране народне песме и 
кола. 

Када је брод допловио до Сентан-
дреје, осамдесетак путника дочекао 
је Миле Маргаритовић, председник 
Српске самоуправе у Сентандреји и 
пожелео гостима добродошлицу, уз 
погачице и ракију. 

Путнике су сентандрејске калдрме 
одвеле најпре до православног срп-
ског гробља, где је неколико часова 
пре доласка посетилаца из Будимпе-

ште, сахрањен др Димитрије Стефа-
новић, један од најугледнијих инте-
лектуалаца у српској заједници у 
Мађарској, професор, научни и кул-
турни радник, дугогодишњи руково-
дилац хора „Свети Димитрије“. Орга-
низатори „Дана сеоба“ су положили 
на његов гроб венац и поклонили се 
његовим сенима. 

Путници су про-
шетали Сентандре-
јом, градом са ба-
рокном архитекту-
ром и медитеран-
ском атмосфером, 
да би у Улици Евге-
нија Думче, која се 
зове по првом сен-
тандрејском градо-
начелнику српског 
порекла, положили 
венац на спомен 
кућу Јакова Игњато-
вића, српског про-
зног писца XIX века, 
који је најемотивни-
је и најсликовитије 
овековечио Сентан-
дреју. Посета је завр-
шена у Музеју Епар-
хије будимске, који 
је у мају ове године 
пресељен из порте 
Београдске цркве у 
нови, леп простор. Ту 

је изложено преко 450 експоната им-
пресивних уметничких предмета, 
икона, црквених реликвија, рукотво-
рина од сребра и злата, као и вред-
них рукописних књига. У централној 
сали био је портрет-икона патријар-
ха Арсенија Чарнојевића из XVIII 
века и делови иконостаса саборне 
цркве Светог Димитрија у Табану. 

„Дан сеобе“ организовала је Срп-
ска самоуправа у Будимпешти, у 
сарадњи са Српским институтом, 
Српским културним клубом у Будим-
пешти, Српским форумом, као и Срп-
ском самоуправом и Српским клу-
бом у Сентандреји. Финансијери су 
били: Министарство за људске ресур-
се - Фонд „Бетлен Габор", српске са-
моуправе XIV и XIX кварта и Фонд за 
културу.

Славица Зељковић 

Страдалнички животни пут Милоша Апића (13)

Присећање на родни Помаз  
и песме из завичаја

Милош Апић није био носталгичар. У тренутку га, посве неочекивано, ипак 
обузе сета за родним Помазом, за мајком Емилијом, оцем Живком, старијим 

братом Светозаром и сестрама Љубицом, Софијом и Персидом.

Борислав Рус

Још једно подсећање на претке  
пристигле са југа Србије

Бродском вожњом Дунавом, односно манифестацијом „Дан сеобе“, 23. новембра 
обележено је 329 година откако су хиљаде српских породица са југа  

и из централног дела Србије дошли на просторе Мађарске
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Турнеја чланова ђачке драмске секцијеНЕВЕН

Чланови драмске секције „Сунцокрет“, коју чине гимназијалци из Српске школе „Никола Тесла“ 
Будимпешти, гостовали су на северу Србије и југу Мађарске, са представом „Судбине у магли” 

„Судбине у магли” – гостовање у Војводини и Батањи

О представи „Судбине у магли“, 
која је настала по роману „Воз 
савести“ Драгомира Дујмова, 

српског писца из Мађарске и профе-
сора српског језика, већ смо писали. 
Ова заједничка продукција Српске 
школе „Никола Тесла“ у Будимпешти 
и Српског позоришта у Мађарској, 
после премијерног извођења 1. јуна 
2017. године, више пута је успешно 
извођена и постала је веома популар-
на. После прошлогодишњег гостова-
ња у Београду, Суботици и Бриселу, 
ђаци су сада, своје умеће показали у 
Србобрану, 14. октобра, у Врбасу су 
гостовали дан касније, а 16. октобра 
наступили су у Батањи, малом месту 
на југоистоку Мађарске, где цела при-
ча и почиње. 

Групу од тридесетак ђака пратили 
су: Зорица Јурковић, драмски педагог 
и глумица Српског позоришта у Ма-
ђарској, која потписује драматургију 
и режију, др Јованка Ластић, дирек-
торка Српске школе у Будимпешти, 
Тимеа Берец, једна од секретарица 
школе, Tибор Ембер, који је радио 
сценски покрет, Катарина Павловић 
Бачи, асистент продукције и представ-
ник медија и Богдан Сабо, мајстор 
светла и тона, обоје чланови Српског 
позоришта у Мађарској. Да подсети-
мо да је сценографију радила Изабе-
ла Борза, професорка ликовне умет-
ности у Српској школи.

Екипу гимназијалаца чинили су: 
Јована Мајданџић, Филип Иланковић, 
Ана Марчетић, Сузана Косновски, Бо-
јана Младеновић, Ана Маргушић, 
Лара Камаси, Јована Зец, Марта Ми-
хајлов, Мила Божић, Марија Симић, 
Софија Трифуновић, Софија Цветко-
вић, Марта Јовановић, Лена Ембер, 
Јована Жугић, Вељко Круљ, Вања Па-
вловић, Никола Плавшић, Ђорђе Ву-
кадинов, Драгана Фрисе, Бранка Ћо-
сић, Викторија Ендреди, Миа Чорић и 
Мирко Митар Кркељић, бивши ђак, а 
сада професор српског језика и кљи-
жевности у Српској школи и члан 
Српског позоришта у Мађарској.

У Србобрану су госте из Мађарске 
љубазно дочекали домаћини, органи-
затор у Дому културе Божана Стојко-
вић и Зоран Младеновић, бивши гра-
доначелник. Дом културе је био орга-

низатор овог гостовања, које је било 
и добра прилика да се директорке 
Предшколске установе, основних 
школа и Гимназије у Србобрану упо-
знају са својим колегама из Мађарске 
и евентуално успостави сарадњу.

Пред препуном салом гледалаца у 
Малом позоришту, др Јованка Ластић 
је представила учеснике и дала кра-
так пресек садржаја представе: 

„Радња описује период после Пр-
вог светског рата, када је на основу 
једног међудржавног споразума Ма-
ђарске и Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца, дошло до размене станов-
ништва. Срби у Мађарској то назива-
ју оптацијом. Тада се популација срп-
ске мањине у Мађарској знатно сма-
њила, испразниле су се српска Бара-

ња и Бачка, а најгоре су прошли Срби 
из Поморишја, који су кренули у своју 
отаџбину. Њихови потомци и данас 
живе у месту Батања, које се налази 
на тромеђи Србије, Румуније и Ма-
ђарске. Ове догађаје је описао Драго-
мир Дујмов у свом роману. Морам да 
истакнем да сам веома поносна на 
ову продукцију наше школе, у сарад-
њи са Српским позориштем у Мађар-
ској, на челу са директором Миланом 
Русом.“   

Ово је било јубиларно, десето изво-
ђење и гимназијалци су поново дожи-
вели велики успех. Било је смеха, али 
су талентовани, млади глумци успели 
да измаме и сузе у очима заинтере-
соване публике, да би на крају били 
испраћени дуготрајним аплаузом. У 
публици је била много просветних 
радника. Једна од њих је Јулкица По-
повић, директорка Основне школе 
„Вук Караџић“, која је представу вео-
ма емотивно доживела и за наш лист 
рекла:

„Одушевљена сам и представом и 
глумом, деца су као прави професи-
оналци. Тематика је интересантна и 
дирљива, а моје емоције су се мењале 
од смеха до суза.“

Директорка Дома културе Милица 
Зарић сматра да је представа једно 
сасвом ново искуство, и за њу, и за 
гледаоце Србобрана. Божану Стојано-
вић је представа оставила без даха, 
судбина Срба у ондашњој Угарској, 

као и паралела са временом у којем 
живимо. 

У публици је био и верни пратилац 
и обожавалац „Сунцокрета“ и Срп-
ског позоришта у Мађарској, Ненад 
Вукадинов, чији син Ђорђе игра у 
представи и који је погледао скоро 
сва извођења. 

У србобранским медијима се од-
мах појавила одлична критика која, 
између осталог, каже:

„Било кога издвојити било би непо-
штено, јер се видело да је реч о колек-
тиву који дише као један. О блискости 
и заједничкој идеји коју су продуко-
вали кроз ову представу, о оптантима 
и њиховим потомцима можда најбо-
ље говоре осмеси свих који су уче-
ствовали у представи. Задовољство су 
делили и глумци-ученици, наставници 
и директорка школе, која је представу 
гледала из првог реда и поделила ра-
дост са својим ученицима." 

Ово је била посебна прилика да 
суграђанка Бојана Младеновић, ма-
турантиња Српске школе у Будимпе-
шти, својим вршњацима, пријатељима 
и породици покаже свој глумачки 
таленат. 

 Будимпештанце је и у Врбасу са-
чекала топла добродошлица. У свеча-
ној сали Гимназије „Жарко Зрењанин“ 
госте су поздравили: директорка Гим-
назије Татјана Кажић, Милан Глушац, 
председник Општине Врбас, као и 

Мирјана Радовановић, академски 
сликар и директорка библиотеке „Да-
нило Киш“. Биоскоп „Југославија“, који 
се користи за позоришне представе, 
био је пун до последњег места. 

Последње одредиште на овој тур-
неји било је од посебне важности, јер 
се радило о месту одакле креће рад-
ња представе. У малој Српској сали 
деца су, у посебном расположењу, 
одиграла представу пред тридесетак 
гледалаца, од којих су неки носили 
презимена породица оптаната.

Представи је присуствовала и Вера 
Пејић Сутор, председница Самоупра-
ве Срба у Мађарској. Играти у месту 
одакле су оптанти кренули у неизве-
сност изазвало је јаке емоције и код 
публике, и код гимназијалаца, који су 
за време аплауза колективно бризну-
ли у плач. Учитељица Станислава Ђе-
неш Екбауер, која и сама води драм-
ску секцију, рекла је: „Сузе су доказ 
какве су емоције владале током целе 
представе. Уживали смо у дивном 
раду и таленту наше деце.“ 

У просторијама школе Батањци су 
госте почастили вечером, уз дружење.

Директорка Јованка Ластић пре-
срећна је због успеха својих ђака и 
најавила је могућност извођења пред-
ставе у шведском Малмеу. 

Ову турнеју финансирала је Фон-
дација „Бетлен Габор”.

Катарина Бачи

Ca  домаћинима у Врбасу

Актери представе и Зорица Јурковић Ембер на сцени у Србобрану
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ИНФОАПЕЛ ЦРВЕНОГ КРСТА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
- Посредством Амбасаде БиХ -

Овим путем вам се обраћамо за помоћ у лијечењу 
трогодишње дјевојчице Иване Бјелогрлић из Источног 
Сарајева. Храбра Ивана већ више од годину дана води 
упорну и тешку борбу за живот. У септембру 2018. године 
дијагностификован јој је тумор на бубрегу. Нажалост, 
након операције болест је наставила да се шири и напада 
друге органе. Једини спас за малу Ивану је да лијечење 
настави у некој од иностраних клиника. Најбоље шансе 
за Иванино изљечење пружа Европски центар за дјечју 
онкологију у Паризу. На основу прелиминарних анализа, 
љекарске интервенције и терапија на овој клиници 
коштају око 250.000 евра.

Ивана нема пуно времена, сваки дан је драгоцјен, а њена 
породица није у могућности да обезбиједи наведена 
средства. Стога вас молимо да унутар ваше институције 
покренете акцију прикупљања средстава потребних за 
лијечење Иване Бјелогрлић.

У циљу бржег прикупљања новца потребног за лијечење, 
Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине 
је отворило број за обуставе на плате државним 
службеницима. Број је 3073 и гласи „Помоћ Ивани 
Бјелогрлић“.

Ваша новчана средства можете уплатити и на намјенски 
жиро рачун за Ивану Бјелогрлић.

Инструкција за плаћање:

Име и презиме: JELENKO BJELOGRLIĆ

Адреса: DRAŽE MIHAJLOVIĆA 41, 71123 NASELJE 
STAROSJEDILACA, BOSNA I HERCEGOVINA

IBAN: BA391541029988405703

Трансакцијски рачун: 1541029988405703

Број рачуна: 884057-21-235830

Назив банке: INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSNA I 
HERCEGOVINA

Адреса банке: OBALA KULINA BANA 9 A, 71000 
SARAJEVO SWIFT: UPBKBA22

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

Телефон: +36 30 273 3399

Концерт у Старом Будиму

„GUČA PARTYZANS BRASS BAND“ 
7. децембра 2019. од 16.00 до 17.30 ч.

Адреса: 
Budapest, III Fő tér, Óbuda

Српска самоуправа XIII кварта срдачно Вас позива на 
представљање књиге

„ЗВОНАРИ СЛОБОДЕ”
4. децембра 2019.  у 17.00 ч.

Аутори књиге: 
Александра Нинковић Ташић

Бранислав Станковић

Адреса:
Дом мањина, Övezet u. 5.

Будимпешта

Покровитељ: 
Самоуправа Срба у Мађарској

Улаз слободан!

ПРАЗНИК НАРОДНИХ ИГАРА  
У ПОМАЗУ

У знаку мађарско-српског пријатељства

14. децембра 2019. од 18.30 до 22.00 ч.

Гости приредбе:
КУД „Kevély“, група „Dunazug“

Програм: 
КУД „Опанке“ и оркестар „BalkaniX“; презентација 
народних ношњи, концерт оркестара, мађарска и 

српска игранка

Организатор: КУД „Опанке“
Цена улазнице: 500 фт

Адреса: 
Pomázi Művelődési Ház

Pomáz,  Huszár u. 3.

 БАЛКАН ФЕСТ У ПЕЧУЈУ
27. децембра 2019. године

 У организацији Зорана Трубића, а под 
покровитељством др Петера Хопала, посланика 

Мађарског парламента, у печујскоj Спортској дворани 
„Lauber Dezső” (адреса: Dr. Veress Endre utca 10.) одржаће 

се 3. по реду „Балкан фест“ 
Улаз је од 18.00 часова! 

Наступа: 
ХАЛИД БЕШЛИЋ

Након наступа певача, следи игранка (бал) до зоре, уз 
Оркестар „Juice team“. Током забаве, биће сервирани 

медитерански гастрономски специјалитети.

Улазнице се могу купити на следећим местима:
Књижара „Líra-Móra” у Робној кући „Árkád” у Печују, 
Pécs Pont Tourinform уред у Печују, Сечењијев трг 1, 
Спортска дворана „Lauber Dezső” у Печују, Мохачка 

шокачка читаоница, Мохач, Tourinform Mohács - 
Тиристичка заједница града Мохача, Tourinform Baja 

– Туристичка заједница града Баје  
и преко интернета: tixa.hu

Пре почетка концерта куповина је могућа  
и на лицу места. 

Детаљније информације: 
Зоран Трубић: +36 20 941 4017

Анита Мандић: + 36-70-325-7437 

Српско позориште у Мађарској 
- Премијера -

12. децембра 2019. 19 ч.

Играју: Зорица Јурковић Ембер. Марко Ембер и  
Мирко Митар Кркељић

Режија и текст: Мирко Митар Кркељић 
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Костим: Ноеми Борбељ
Сценографија: Тибор Прагаи

Светло: Богдан Сабо

Цена улазнице: 2000 фт
Резервације на тел: +36 30 9894 783

Културни центар, сала Српског позоришта у Мађарској
1065 Budapest,  Nagymező  49.

Играју:
Стипан Ђурић, Тина Чорић, Милан Рус, Мирко Митар Кркељић и Јанош Деги

Режија: Јанош Деги
Асистент режије: Катарина Павловић Бачи

Музика: Милан Рус
Костим: Ноеми Борбељ

ССценографија и техника: Тибор Прагаи

Предпремијера
8. јуна 2019. 19 часова
улица Nagymező 49.

комедија

У организацији Српске народносне самоуправе у 
Ержебетварошу и Задужбине Јакова Игњатови-
ћа, биће промовисана збирка књижевне критике

ПРОВИД КРОЗ СВА ВРЕМЕНА
- Савремена српска проза на тлу Мађарске -

12. децембра 2019. (четвртак) у 18.00 ч.

Аутор књиге је Давид Кецман Дако, 
сомборски књижевник и критичар

Место промоције:
Свечана сала Текелијанума, Будимпешта

Ул. Вереш Палне 17
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У суботу, 23. новембра, уочи пра-
зника Св. Стефана Дечанског, 
Светом литургијом је уприличе-

но празновање патрона српске цркве 
у Чипу, на Чепелској ади. Литургију је 
служио протојереј Радован Савић, 
администратор парохије. 

Овогодишњи славски кум је био 
Живко Драгојловић са својом поро-
дицом, који је припремио славски 

колач и кољиво, као и послужење за 
све окупљене. Kумства за следећу 
годину прихватио се Томица Драгој-
ловић са својом породицом. 

Чипљани су се у поподневним ча-
совима окупили у просторији паро-
хијског дома, где су провели време у 
пријатном дружењу, уз разговор и 
звуке хармонике, до вечерњих сати.

Стефан Дечански je једна од нај-

трагичнијих личности у лози Немањи-
ћа. Између двојице силника, оца Ми-
лутина и сина Душана, провео је де-
тињство као талац на двору кана 
Ногаја. Као млад човек ослепљен је, 
вероватно по наређењу оца, и послат 
у затвор у Цариграду.

Према црквеном учењу, после пет 
година Свети Никола чудотворно је 
вратио вид краљу Стефану који је 
одмах потом из захвалности сагра-
дио храм Високи Дечани, једну од 
најлепших грађевина византијске 
уметности и средњовековне архитек-
туре на нашем тлу. Даровао је и ве-
лику икону Базилици Светог Николе 
у Барију. Као жртва дворских сплет-
ки, убијен је 1336. године, а претпоста-
вља се да је то учинио његов син. 

Светог Стефана Дечанског многе 
српске породице славе као крсну 
славу, у народу познатију као Мра-
тиндан. Име је добила по Светом 
Мартину који се некада прослављао 
на овај дан. Црквеном одлуком, на 
овај дан премештена је слава посве-
ћена српском краљу. Заветни је дан 
свих који болују од очних болести. 
Сматра се и заштитником вукова. У 

народу се и данас чује изрека: "Свети 
Мрата, снег на врата", којом је озна-
чен почетак хладног и снежног пери-
ода године.

СНН

ДУХОВНОСТ

Срби у Чипу свечано су прославили Светог Стефана Дечанског, своју храмовну славу. Он је заветни дан 
свих који болују од очних болести, а сматра се и заштитником вукова. Стефан Дечански je, иначе,  

једна од најтрагичнијих личности у лози Немањића

Храмовна слава – симбол међусобног поштовања и слоге 
Прослава Светог Стефана Дечанског у Чипу

Г рађевински радови се у Десци 
обављају се у задњем делу па-
рохијског дома где мајстори 

интензивно раде како би испоштова-
ли рок. Поред осталог, урађено је 
постављање хидроизолације, а у тре-

нутку писања овог чланка преостало 
је постављање ламината, ригипса, као 
и кречење.

Тренутно је најважније да књиге 
које су Дешчани добили на поклон 
што пре нађу своје стално место у 

делу парохијског 
дома. У набавци 
књига је највеће за-
слуге имао Зоран 
Бугарски Брица, 
уметнички руково-
дилац и диригент 
Градског тамбура-
шког оркестра 
„Васа Јовановић“ и 
координатор секци-
ја Центра тамбура-
шке културе, који је 
још прошле године 
са својим пријате-
љима, људима до-
бре воље из Новог 

Сада, Сремских Карловаца, Петрова-
радина и других места у околини, 
сакупио и пријатељима у Десци по-
клонио  близу 3000 српских издања.

Тај простор ускоро ће добити и 
нови намештај. Нова, планирана би-
блиотека биће већа од садашње, где 
су се, у тренутку слања овог извешта-
ја, још увек налазиле кутије са књи-
гама. Слично је и са црквеном архи-
вом, која се до сада делом налазила 
у кутијама, а делом у ормарима. Пла-
нира се и обнављање просторије у 
којој ће место добити црквене оде-
жде, реликвије и друге црквене ства-
ри, што ће бити својеврсни мали цр-
квени музеј.

Наравно, све изискује средства и 
време, што значи да ће поједини ра-
дови бити остварени тек на пролеће 
следеће године. Међутим, оно најва-
жније урађено је до 30. новембра. 
Садашњи извођачки радови, вредни 

пет милиона форинти, финансирају 
се из конкурсних средстава, која су 
Дешчани добили од Фонда „Бетлен 
Габор“, којем се и овим путем захва-
љују.

 Са друге стране,  постоји нагове-
штај да ће током пролећа 2020. бити 
настављени послови на адаптацији 
парохијске зграде у којој ће, по свему 
судећи, изнићи својеврсни духовни и 
културни центар. У његовом оствари-
вању екипа предвођена о. Миличи-
ћем нада се помоћи људи добре воље, 
а такође се при-
жељкују и додатна 
финансијска сред-
ства, путем конкур-
са.

П. М.

Грађевинска акција у Десци

Приводе се крају радови на адаптацији
библиотеке у парохијском дому

     У дешчанском парохијском дому убрзано се ради на завршетку радова 
адаптације библиотеке и читаонице локалних Срба, чији је иницијатор 

протонамесник Светомир Миличић, месни парох. Радови вредни пет милиона 
форинти, финансирају се од конкурсних средстава, која су Дешчани  

добили од Фонда „Бетлен Габор“ 
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