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ДРУШТВО

„Награде које данас уручујемо носе 
имена људи који су у једном тренутку 
свога живота били српска дијаспора, 
српско расејање. Стварали су и ради-
ли ван Србије, али је њихово дело уз-
идано у темеље наше државне и на-
ционалне грађевине“, рекао је Села-
ковић.

Истакао је да наш приоритет мора 
да буде очување српског језика, ћири-
лице, културе, обичаја и других посеб-
них идентитетских обележја где год 

наш народ да живи. Селаковић је по-
двукао да ова признања припадају 
онима који су у великој мери свој жи-
вот подредили томе да се српски језик 
говори и да се српско име чује, посеб-
но тамо где би они, да није таквих на-
пора, како каже, ишчезли готово си-
гурно у мору туђих језика и имена.

Како је поручио, предуслов да наш 
народ има будућност јесте да нас има: 
„То не значи само да се више рађамо, 
што је од велике важности, већ и да 

они који су рођени као Срби то и оста-
ну. Неговање српског језика и ћирили-
це зато не сме да буде нешто што је 
излишно, тек некакав интелектуални 
хоби наших људи у расејању", рекао је 
Селаковић. 

Истакао је да је то питање опстанка 
наше нације што је, додао је, много 
важније од интелектуалног хобија: 
„Много је изванредно успешних при-
падника српског народа широм света 
и природно је да они који су својим 
професијама досегли врхунце постају 
и грађани света, али по правилу они 
највећи никада не заборављају ко су 
и одакле су јер су свесни да су поне-
што од свог успеха црпели и из свог 
колективног идентитета“, рекао је Се-
лаковић.

Награда „Никола Тесла” за заслуге 
постигнуте у области науке којима се 
промовишу проналазачка достигнућа 
српских научника додељена је науч-
нику Владимиру Цмиљановићу који у 
Базелу предводи тим стручњака који 
ради на откривању лека против рака 
и на вакцини друге генерације против 
Ковида 19.

Председници Матице српске у Цр-
ној Гори и професорки Филозофског 
факултета у Никшићу Јелици Стојано-
вић додељена је награда „Вук Кара-
џић” за резултате у области неговања 
српског језика и ћириличког писма 
међу Србима у региону и дијаспори.

Награду „Слободан Јовановић” ко-
ја се додељује за допринос у области 
политике којим се јача углед и поло-
жај Србије и српског народа у региону 

и свету, добио је председник Српског 
националног савјета Црне Горе Мом-
чило Вуксановић.

Професору српског језика и књи-
жевности Срђану Мијалковићу из Ау-
стрије додељена је награда „Доситеј 

Обрадовић" за допринос у области 
просвете и очувања културног, етнич-
ког, историјског и верског идентитета 
Срба у дијаспори и региону.

Главну награду, „Мајка Србија” за 
животно дело и несебичну посвеће-
ност јачању српског народа у расејању 
добио је Ђорђе Михаиловић - чувар 
српског војничког грбља Зејтинлик у 
Солуну коме ће, како је речено, то при-
знање сутра у Солуну уручити мини-
стар Селаковић.

„Ми који не живимо у Србији увек 
се осећамо као да смо отишли од сво-
је мајке, од своје породице, али знамо 
да је наша мајка увек ту јер Србија је 
наша мајка и увек ће то и бити", рекао 
је Срђан Мијалковић који се обратио 
у име добитника. Истакао је да су Ср-
би, свуда где живе, део јединственог, 
недељивог, чврстог српског културног 
и духовног простора.

„То је простор ван тренутних гра-
ница, друштвених промена и полити-
ка који нас чини ониме што јесмо и 
морамо га заједно, озбиљно и одго-
ворно чувати и неговати јер уколико 
је он чвршћи, нама, али и нашој деци 
која у том простору стасавају биће 
лепше, лакше и боље“, рекао је Мијал-
ковић.

Додела Националних признања за 
допринос јачању веза матице и Срба 
у региону и дијаспори и очување осо-
бености, језика, културе и традиције 
нашег народа у расејању и окружењу, 
уведена је Законом о дијаспори и Ср-
бима у региону, а ове године додеље-
на су први пут након 10 година. 

Свечаност за сународнике у расејању

Признања за истакнуте припаднике 
дијаспоре и Србе у региону

У Министарству спољних послова Србије додељена су 
национална признања угледним личностима из дијаспоре 
и региона које су у различитим областима допринеле про-
мовисању Србије и јачању веза матице и Срба у региону и 
дијаспори. Признања су уручили министар спољних по-
слова Никола Селаковић и директор Управе за сарадњу с 
дијаспором и Србима у региону Арно Гујон. 

НАГРАДЕ КАО ВЕТАР У ЛЕЂА
Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гу-

јон је рекао да свака награда даје „ветар у леђа” и улива додатну мотива-
цију и наду. 

„То је доказ да је ваш рад, труд запажен, цењен, поштован. Зато су награ-
де битне“, рекао је Гујон.

Истакао је да се овога пута награђује упорност и посвећеност људи који 
раде сваки дан током целе године: 

„Ви сте, свако на свој начин признати у свету, а наше сте горе лист и то је 
велики понос за свакога од нас. Млађим генерацијама су потребни узори 
који су успешни, борбени и посвећују свој живот остваривању вишег циља, 
а да при том не очекују ништа заузврат“, рекао је Гујон и подвукао да такве 
људе треба препознати и наградити.
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У Будимпешти је свечано обеле-
жен Митровдан, празник по-
свећен Светом великомучени-

ку Димитрију Солунском, античком 
заповеднику Солуна, који је страдао 
због ширења хришћанства. Слави се 
8. новембра и једна је од већих срп-
ских слава. 

После Свете архијерејске литургије 
у будимпештанској српској цркви Све-
тог Георгија,

епископ будимски Лукијан је са све-
штеницима Епархије будимске одр-
жао помен у Будиму, код спомен-обе-
лежја на месту порушног српског ка-
тедралног Храма Светог Димитрија. 

Овај храм је, да подсетимо, подиг-
нут у XVIII веку, а доминирао је својим 
торњем и барокном капом, којима је красио део мађарске престонице на 

десној обали Дунава, званим Табан. 
Била је то српска градска четврт у 
подножју брда Гелерт, са приземним 
малим зградама, кривудавим уличи-
цама и романтичним малим кафана-
ма, занатским радњама и стамбеним 
кућама. Четврт се незванично звала и 
Рацка тј. Српска варош. Била је то бо-
емска четврт, стециште српских инте-
лектуалаца и један од центара Српске 
православне цркве и Срба у Мађар-
ској. 

Црква Светог Димитрија је током 

Другог светског рата била тешко оште-
ћена, а тадашња Управа за заштиту 
споменика није се заложила за њено 
спасавање, иако је претходних деце-
нија третирана као историјски споме-
ник који треба да се сачува. Међутим, 
рушење српског храма је пре била по-
литичка одлука, резултат односа ко-
мунистичке власти према цркви и по-
горшању односа са Југославијом. Не-
стала је без трага у зиму 1949. године, 
„у част“ 70. Стаљиновог рођендана. На 
месту где се храм налазио, 2014. годи-
не постављено је спомен-обележје. 

П осле Свете архијерејске ли-
тургије, одржане 8. новем-
бра, на празник Светог ве-

ликомученика Димитрија, у Текели-
јануму је обављено освећење нових 
просторија намењених за учење и 
дружење, које ће бити на распола-
гању станарима ђачког дома у овој 
згради. 

Освећење нових просторија оба-
вили су су Његово преосвештен-
ство епископ будимски Лукијан са 
свештенством, присутним на Светој 
архијерејској литургији служеној у 
храму Светог Георгија у Будимпе-
шти, истога дана, непосредно пре 
чина освећења.

Самом чину освећења прису-
ствовали су чланови управе Срп-
ског образовног центра „Никола 
Тесла“ у Будимпешти, на челу са ди-
ректорком др Јованком Ластић и 
директорком дома Јулијаном Ко-
торчевић. Присутни су били и уче-
ници који станују у Текелијануму, 
као и васпитачи који раде у колеги-
јуму. 

Отац Зоран Остојић се присутни-
ма обратио следећим речима:

- Када човек стисне песницу, на-
рочито ми мушкарци знамо, онда 
се осећамо много јачим. Међутим, 
уколико човеку недостаје неки део, 

онда ми за тог човека кажемо да је 
осакаћен и да је немоћан. И заиста, 
онда човек осећа неку своју немоћ. 
Мећутим, Богу хвала, наша заједни-
ца овде у Будимпешти је попут чвр-
сто стиснуте песнице и зато осећа-
мо снагу, осећамо да смо јаки и да 
можемо да напредујемо. Управо и 
овај пројекат доказује да када смо 
чврсто једни уз друге, да онда и на-
предујемо брзим корацима. Богу 
хвала, овај пројекат је пројекат за 
нашу децу и увек је најбоље и наји-
сплативије инвестирати у децу. 

У наставку обраћања, отац Осто-
јић је истакао да је сигуран да ће 
се нови простор користити на нај-
бољи могући начин и да тиме деца 
имају најбоље услове да се пре све-
га усавршавају у образовном, али и 
у духовном смислу.

Он се захвалио пре свега дирек-
торки Српске школе, др Јованки Ла-
стић на идеји, снази и прегалаштву 
у овом пројекту да од оне сале која, 
како је сам рекао, уопште није била 
употребљива, направи једну тако 
велелепну салу која ће сигурно 
много година служити ученицима 
српске школе. Захвалио се такође 
свима који су дошли, пре свега вла-
дики Лукијану, који је благословио 
цео овај пројекат. 

У просторијама Самоуправе Ср-
ба у Мађарској, неколицини 
студената и ученика свечано 

су уручене стипендије које ова инсти-
туција додељује сваке године. При-
сутне је поздравила Вера Пејић Су-
тор, председница ССМ-а, која је до-
битницима честитала им што су 
својим успехом и залагањем заслу-
жили да добију „Српску стипендију“. 

„Драго ми је што сте данас са нама 
и што ћемо вам предати стипендије. 
Ђачко доба је најлепше. Ми старији, 
који већ имамо и унуке, то најбоље 
знамо и радо се сећамо наших ђач-
ких дана. Ваш живот је још увек без-
брижан, весели сте, дружите се и ужи-
вате у лепоти младости. Чувајте та 
пријатељства, јер ће вам другови из 
ђачких клупа заувек остати најближе 
особе. Са њима делите заједничке до-
живљаје, разумете се са пола изгово-
рене реченице. Када се после више 
година састанете, чиниће вам се као 
да сте се јуче видели. Сада вам је је-
дини и најважнији задатак да учите 
и да се припремате за одговарања, 

конторлне и испите. Драго ми је што 
сте конкурисали за ђачку стипендију 
и радијем се што сте је својом мар-
љивошћу и добрим понашањем за-
служили. Трудите са да увек дајете 
пример вашим вршњацима. Драго ми 
је што наши студенти постижу успехе 
на факултету, што се укључују у жи-
вот наше народносне средине и што 
својим активностима помажу српску 
заједницу. Школски одбор ССМ је 
вредновао пријаве и донео одлуке. 
Честитам вам још једном!“, рекла је 
Вера Пејић Сутор.

Међу добитницима стипендија је 
двоје студената: Сања Мишљеновић, 
студент архитектуре на „Факултету 
Стари Будим“ у Будимпешти и Сенад 
Емра, студент на мастер студијама 
српског језика и књижевности на Се-
гединском  универзитету. Стипендије 
су такође добили и гимназијалци: Ка-
тарина Карачоњи и Страхиња Зека-
новић, ученици 11/а разреда, Дуња 
Јакшић, ученица 11/ц и Матеа Мило-
шевић из 12/а разреда Српске гимна-
зије „Никола Тесла“ у Будимпешти. 

ВЕСТИ

Помен код спомен-обележја 
у будимском Табану

Уручене стипендије 
Самоуправе Срба у Мађарској

Освештан нови простор 
за ученике

Митровданска свечаност у Будиму

Обред у Текелијануму

Подршка за најбоље ђаке и студенте
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И зложба „Дигитализација 
књиге као функционално 
културно наслеђе” ауторке 

Јелене Манојловић свечано је отво-
рена данас у Народној библиотеци 
Србије. Предмет изложбе је књига 
„Кројтербух” („Креутербућ”) Адама 
Лоницера с краја 16. века, која пока-
зује утицај западне културе и науке 
на развој здравствене културе, меди-
цине и фармације у Србији.

У сарадњи са Националном библи-
отеком Сечењи из Будимпеште, оба-
вљено је истраживање о историјском 
путу књиге, док је процес дигитали-
зације дела, које има 768 страна, оба-
вљен на Факултету драмских уметно-
сти у Београду, на Катедри за камеру.

Изложбу је отворио амбасадор 
Мађарске у Србији Атила Пинтер, ре-
кавши: „Наша сарадња са Фармаце-
утским факултетом почела је пре три 
године, а дигитализација старе и рет-
ке књиге, која је једна од најзначајни-
јих књига у историји фармације, 
представља трећу фазу нашег зајед-
ничког пројекта... Надамо се да ће на-
ша сарадња у очувању мађарских 
културних добара на територији Ср-
бије да се настави јер има још много 

тога што је вредно пажње и што ће 
продубити наше односе”.

Саветник за међународну сарадњу 
у кабинету потпредседника Владе 
Вук Радуловић истакао је да је овај 
пројекат сјајан пример интерсектор-
ске и интернационалне културне са-
радње: „Отварањем ове изложбе на-
ставља се и процес заштите и презен-
тације публикације Адама Лоницера, 
која представља пример старе и рет-
ке грађе од значаја за културна на-
слеђа Републике Србије и Мађарске”, 
рекао је Радуловић.

Сам процес дигитализације, како 
Радуловић наводи, веома је значајан 
за културно наслеђе, јер се тиме 
остварују превентива и заштита од 
великог губитка, оштећења или уни-
штења грађе, а такође се обезбеђује 
и велика видљивост и промоција кул-
турног блага.

„Дигитализацијом желимо да обез-
бедимо бржи и једноставнији при-
ступ грађи, дамо подршку стварању 
нових уметничких садржаја и побољ-
шамо услове за научно-истраживач-
ки рад”, каже Радуловић.

В. д. управника Народне библиоте-
ке Србије Владимир Пиштало нагла-

сио је да му је амбасадор Пинтер то-
ком претходне посете Народној би-
блиотеци рекао да између двеју 
земаља нема отворених питања, али 
да има отворених путева, а да су се 
тада договарали и о постављању ове 
изложбе.

„Договарали смо се и да се у до-
гледно време потпише споразум из-
међу Националне библиотеке Сече-
њи из Будимпеште и Народне библи-
отеке Србије. Национална библиотека 
Сечењи има старе српске књиге које 
ми немамо, а волели бисмо да их пре-
узмемо у дигиталном облику”, открио 
је Пиштало и додао да је такође ини-
цирао превод једне мађарске кули-
нарске књиге.

Осим тога, додао је, постигнут је 

договор о конзервацији и дигитали-
зацији старих и ретких књига, као и 
о узајамном преводу мађарских и 
српских писаца.

Изложба „Дигитализација књиге 
као функционално културно насле-
ђе” резултат је билатералне сарадње 
Музеја за историју фармације Фар-
мацеутског факултета у Београду и 
Амбасаде Мађарске, а циљ је добија-
ње дигиталног документовања пода-
така и документације о предмету из 
музејске збирке по музејским стан-
дардима, чиме би се повећала видљи-
вост и доступност предмета.

Током трајања изложбе посетиоци 
имају прилике да виде примерак 
књиге „Креутербућ”, која се ретко из-
лаже у јавности. 

КУЛТУРА Српско-мађарска изложба у Београду

Дигитализација књиге као 
функционално културно 

наслеђе
У припреми поставке о дигитализацији књиге као функ-

ционалном културном наслеђу учествовали су Национална 
библиотека Сечењи из Будимпеште, Народна библиотека 
Србије, Амбасада Мађарске у Србији, Мађарски културни 
институт „Collegium Hungaricum”, београдски Факултет 
драмских уметности, Фармацеутски факултет и Музеј за 
историју фармације.

Ч етрдесетак поштовалаца и 
љубитеља српског фолклора 
окупило се у Новом Сентива-

ну, са жељом да стекну нова сазнања 
о српским играма и ношњама и да 
поведу коло. У томе су им у сусрет 
изашли руководиоци дешчанског 
Културно-уметничког друштва „Ба-
нат“. 

О српским народним ношњама, 
пре свега са подручја Баната, говорио 
је Кристифор Брцан, председник на-
шег најстаријег и најтрофејнијег ан-

самбла, који је подсетио да српска 
народна ношња заузима истакнуто 
место у култури и традицији српског 
народа: 

„Она је симбол етничког идентите-
та, а истиче се по ликовним и естет-
ским вредностима. Чува трагове про-
шлости и слика је вештине и ликовног 
стваралачког домета једног народа. 
Основу банатске ношње чине кошу-
ља и 'гаће', или чакшире, и њен крој, 
материјал и техника израде праста-
рог  су словенског порекла. Из сва-

кодневне употребе народна ношња 
је изашла крајем XIX века, и то прво 
код Срба. Ипак, један део женске на-
родне ношње – оглавље – капа злата-
ра са две дуге траке украшене камен-
чићима, бисерима и шљокицама, са-
чувао се као знак престижа до краја 
прве деценије XX века.“

Брцан је говорио и о раду Радио-
нице „Златне руке“, која веома много 
чини на оживљавању старих заната, 
изради српских народних ношњи и 

њиховом представљању и популари-
сању.

У наставку вечери учесници при-
редбе имали су прилику да, предво-
ђени Перицом Дунаијем, уметничку-
им руководиоцем подмлатка „Бана-
та“, и заиграју. Повели су коло и уз 
музику са носача звука, увежбавали 
разне кораке популарних српских на-
родних игара, као што су: „Моравац“, 
„Ужичко коло“, „Велико банатско ко-
ло“, „Чачак“ и друге. 

П. М.

Све бројнији поклоници 
нашег фолклора

Нови Сентиван

Српски фолклор у Новом Сентивану добио је нове по-
клонике, залагањем месне Српске народносне самоу-
праве, која је недавно у Кући цивила организовала течај 
српских народних игара, или тзв. "плесачницу", а у окви-
ру ње и презентацију српских народних ношњи.
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У препуној свечаној сали, поред 
осталих, програму су просу-
ствовa: протојереј Зоран 

Остојић, будимпештански парох, Ве-
ра Пејић Сутор, председница Само-
управе Срба у Мађарској, Алексан-
дар Лончаревић, министар-саветник 
при амбасади Републике Србије у 
Будимпешти, челници и други пред-
ставници овдашњих српских инсти-
туција, као и Јудит Тотне Крис, начел-
ница Чипа. 

Свечаност су свирањем на фрула-
ма отворили гости из Деске, деда и 
унук Миодраг Ђукин и Рувен Фрид-

ман, уз пратњу Стојана Брцана на хар-
моници. Били су ту и остали учесници, 
који су својим наступима ову свеча-
ност учинили садржајнијом: оркестар 
„Зора“ на челу са Крунославом Ки-
ћом Агатићем, Бранка Башић, интер-
претаторка народних песама у прат-
њи Слободана Вертетића на хармо-
ници и хор Српске гимназије „Никола 
Тесла“ у Будимпешти, под диригент-
ском палицом проф. Оливере Младе-
новић Мунишић. 

У току програма, гледаоцима је 
приказан видео-спот „Дух предака 
пева са нама“, а Зорица Јурковић Ем-

бер се, препуна емоција, захвалила и 
предала захвалнице партнерима, ко-
ји су материјално подржали овај про-
јекат: Вери Пејић Сутор, председници 
Самоуправе Срба у Мађарској, др Јо-
ванки Ластић, председници Удруже-
ња Савез Срба -  Српски савез, која је 
и директор Српског образовног цен-
тра „Никола Тесла“, затим Аници Пан-
дуровић, председници Српске само-

управе Пештанске жупаније (захвал-
ницу је преузела Јадранка Драгој- 

ловић), Бориславу Русу, председнику 
Српске самоуправе у Будимпешти, 
Марини Александрић Ремели, пред-
седници Српске самоуправе у Буда-
ершу, Бранимиру Ђорђеву, председ-
нику Српске самоуправе Јожефваро-
ша, Митру Кркељићу, председнику 
Српске самоуправе Ференцвароша, 
као и Пансиону „Ловра“.

На крају програма извођачи су, у 
пратњи хора Српске гимназије „Нико-
ла Тесла“, отпевали споменуту песму, 
и то два пута, јер су били позвани на 
"бис", од стране публике. 

Иначе, аудио-визуелни пројекат 
„Дух предака пева са нама“ говори о 
Србима у Мађарској у XXI веку. Наме-
ра аутора је била да се у видео форми 
забележе српски обичаји, људи, карак-
теристике насеља настањена Србима, 
од Батање до Сентандреје, наши спо-
меници, цркве, природне лепоте, и то 
уз песму коју су написали и компоно-
вали наши млади уметници. 

У реализацију су били укључени су 
бројни чланови српске заједнице, ђа-
ци, професори, свештенство, представ-
ници културних институција, значајне 
личности, као и културно-уметничка 
друштва... Посао је, поред осталог, обу-
хватио и снимања у Ловри, Будимпе-
шти, Сентандреји, Помазу, Чобанцу, 
Калазу, Дески, Сегедину, Батањи, Гра-
бовцу, Чипу и Српском Ковину.

Тако је настао спот који ће, уз аде-
кватну мелодију и текст, служити це-
локупној српској заједници, да као 
кратак и атрактиван колаж прикаже 
Србе из Мађарске.

К. П.

„Дух предака пева са нама”
ТРАДИЦИЈАПромоција аудио-визуелног пројекта

У пештанском Текелијануму, задужбини Саве Текелије, 
7. новембра одржана је свечана промоција првог пројек-
та Културног и медијског центра „Српски венац“, којим 
је практично ова институција 2020. године започела рад.

УЧЕСНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ СПОТА
Директор Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Арно Гу-

јЕкипу која је радила на припреми видео-спота чинили су: Мирко Митар 
Кркељић, који је написао текст песме; Марко Ембер - аутор музике; извођач 
је, осим њих, била и Бранка Башић; продуцент - Зорица Јурковић Ембер; 
режија и монтажа - Владимир Марковић, уз асистнцију Душана Которче-
вића и Еда Карлаја; координатор продукције - Катарина Павловић Бачи; 
извођачи музке - Крунослав Агатић, Золтан Балог и Тибор Ембер.
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 ПУТОПИС Поклоничко путовање Сантовчана

П рва станица на овом путу, 
Сантовчанима је био Храм 
Светог Саве на Врачару. За-

хваљујући водичу из „Доброчинства“, 
поклоничке агенције Српске право-
славне цркве, могли су да сазнају да 
је „подухват изградње Храма Светог 
Саве на Врачару започет још 1895. го-
дине. Темељи храма постављени су 
пред сам почетак Другог светског ра-
та и тада је била уприличена велика 
црквена церемонија, којој су прису-
ствовале и значајне политичке лично-
сти тога доба, поред осталих и краљ 
Петар Други Карађорђевић. Рат је 
прекинуо изградњу Храма. Радови на 

изградњи Храма настављени су тек 
1985. године и предвиђени су да трају 
до краја 2022. године. У оквиру изград-
ње Храма, стара крипта није дирана 
деценијама, све до 2001. године, када 
је значајно проширена, до данашњег 
формата (око 2.000 m²).”

Наравно, Сантовчани, који су на ли-
цу места отпојали Химну Светом Са-
ви, дивили су се највећем православ-
ном храму на Балкану и једним од 
највећих  на свету. 

„Храм је изграђен у српско-визан-
тијском стилу, са четири звоника ви-
сока 44м. Висина врха куполе износи 
70м, док је главни позлаћени крст ви-

сок још 12м, што врху 
Храма даје укупну ви-
сину од 82м, а надмор-
ску висину од 134м (64м 
изнад нивоа реке Саве). 
Због тога ова црква за-
узима истакнуто место 
на београдском хори-
зонту и видљива је са 
свих прилаза граду. 
Храм заузима површи-
ну од 3500м² у призе-
мљу, уз додатних 1500м² 
на три галерије, на пр-
вом нивоу. Постоји још 
и галерија од 120м² на 
другом нивоу, на коме 
се налази и спољашњи 
видиковац, који се про-
стире око целе куполе. 
Храм се у правцу 
исток-запад протеже 
дужином од 91м, а у 
правцу север-југ 81м. 
Куполе су украшене са 
18 позлаћених крстова 
у три величине, док се у 
звоницима налази 49 
звона. 

Црква може да при-
ми 10.000 верника, а на 
западну хорску галери-

ју може да стане 800 хориста. Испод 
пода Храма је изграђена ризница и 
крипта Светог Саве, као и гробна цр-
ква Светог кнеза Лазара, укупне по-
вршине око 1800 м².“

Како су верници из Сантова могли 
да сазнају, окончање изградње мону-
менталног верског објекта, који носи 
име духовног оца српског народа 
Светог Саве, очекује се крајем следе-
ће године.

Поклоници из Мађарске су, потом, 
залагањем Лазара Бибића, који их је 
сповео кроз Каламегдан, погледали 
знаменитости и лепоте тврђаве. На-
равно, није могла да изостане ни Цр-
ква Ружица, која је посвећена пра-
знику рођења Богородице. Она данас 
представља поштовано светилиште у 
оквирима бедема Београдске тврђа-
ве. Подигнута је 1867. године и прво-
битно је требало да служи као војни 
храм. У ту сврху адаптиран је аустриј-
ски барутни магацин из четврте де-
ценије 18. века. Приликом преправке 
здања подигнут је звоник и дограђе-
на олтарска апсида. Према народном 
веровању, на овом месту се у сред-
њем веку налазила истоимена црква, 
али за то нема никаквих потврда.

Сам назив цркве - Ружица, преузет 
је од много старијег паганског пра-

зника Розалије, који се прослављао 
тако што су учесници светковине би-
ли посипани латицама ружа. Како се 
православни празник Свете Тројице 
временски поклапао са античким Ро-
залијама, многе цркве, које су током 
средњег века подизане у српским зе-
мљама, у народу су биле познате под 
именом Ружица. 

Црква је тешко пострадала у време 
Првог светског рата 1915. године, а те-
мељно је обновљена 1925. године, ка-
да је добила свој садашњи изглед. 
Пројекат обнове радио је руски ар-
хитекта Николај Краснов. Будући да 
је представљала војно светилиште, 
део ентеријера Ружице чине масивни 
полијелеји, рађени од трофејног 
оружја из Првог светског рата. Пред 
улазом у цркву налазе се две бронза-
не статуе, од којих једна представља 
средњовековног ратника из времена 
цара Душана, а друга српског војника 

с почетка 20. века. Ове скулптуре из-
ливене су од топовских чаура. 

Живопис у цркви урадио је 1938. го-
дине руски сликар Андреј Васиљевич 
Биценко (1886–1985). Поред уобичаје-
них религиозних мотива и библијских 
сцена, на своду је приказана поворка 
српских владара, а на западном зиду, 
у композицији Проповед на Маслино-
вој гори, представљене су и неке са-
времене личности, на пример руски 
цар Николај II, краљеви Петар и Алек-
сандар Карађорђевић и други.“

Сантовчани су, потом, посетили и 
Капелу Свете Петке, која се налази у 
непосредној близини Цркве Ружице, 
а подигнута је после 1867. године, на 
месту чудотворног извора. „Извор ле-
ковите воде налази се у самом олтару 
капеле. Садашња капела је саграђена 
1937. године по пројекту архитекте 
Момира Коруновића. Њене унутра-
шње зидове и сводове покривају мо-
заици, које је 1980-83. године  израдио 
сликар Ђуро Радуловић.

Поклоници из Мађарске, након 
што су узели лековиту воду, посетили 
су и манастир Ваведење Пресвете Бо-
городице, који је основан 1936. године. 
Ту је сахрањен блаженопочивши епи-
скоп будимски Данило, коме су Сан-
товчани одали почаст, а исто су учи-

нили и у манастиру Раковица, где по-
чива патријарх српски Павле. И овде 
су српски православни верници из 
бачванског насеља положили цвеће 
и присетили се 44. врховног поглавара 
Српске православне цркве.

Духовно окрепљени, пуни дожи-
вљаја, Сантовчани су тешка срца кре-
нули кући. Нема сумње да им је по-
клонички пут, реализован 30. октобра, 
дао додатни подстрек да и убудуће 
обилазе верске и културно-историј-
ске знаменитости и бројне светиње, 
које красе матицу Србију. Незаборав-
ни поклонички пут Сантовчана суфи-
нансирали су: Уред премијера и Фонд 
„Бетлен Габор“.

П. М.

Нови сусрет са знаменитостима и духом Београда
Већа група поклоника из Сантова, предвођена протонаме-

сником Јованом Бибићем, парохом сантовачким, и Надом 
Бунчић-Ђурић, председницом месне Српске самоуправе, по-
сетила је знаменитости главног града наше матице, у оквиру 
једнодневног излета.
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Р уководилац оркестра „Зора“ 
из Тукуље одлучио је да љуби-
тељима музике својом харо-

миком дочара шаролик музички свет, 
широк спектар Балкана. Уз финансиј-
ску подршку Програма „Захвалност 
Мађарској“ (Köszönjük, Magyarország) 
кренуо је да обилази насеља у којима 
публика воли и цену музику балкан-
ских народа, са посебним освртом на 
јужнословенски народни мелос.

Претпоследње дана у октобру, Кру-
нослав Кића Агатић је са својом не-
раздвојном хармоником стигао у Пе-
чуј. У организацији месне српске са-
моуправе, врсни инструменталиста је 

наступао у једном од познатих уго-
ститељских објеката у граду, у Би-
строу „Балкан“, где је у друштву заин-
тересованих љубитеља добре музике 
одржао незабораван концерт.

Представљајући шаролику музичку 
лепезу Балкана, популарни хармони-
каш је вече отворио инструменталним 
записима из Румуније, да би потом 
уследила музичко путешествије у Бу-
гарској, Грчкој, Северној Македонији, 
Босни и Херцеговини, Хрватској (Дал-
мацији, Славонији),  Словенији, а најви-
ше се задржао у Србији, где је издвојио 
разне етномузиколошке области, по-
пут Бачке, Баната, Босилеградског 

Крајишта, Шумадије, Јужне Србије и 
др. Концерт, који је трајао пуна два 
сата, окончан је промоцијом музич-
ког света Косова.

Публика, у којој је био и Иштван 
Аут, саветник за народности при Са-
моуправи града Печуја, уживала је у 
шароликом репертоару врсног ин-
струменталисте, да би га на крају на-

градила бурним аплаузима и оваци-
јама.

Круснолав Кића Агатић до краја 
ове године жели да оствари још три 
концерта. У вези са локацијама и на-
сељима ускоро ће бити донета дефи-
нитивна одлука, а хармоникаш у оп-
цији има Душнок, Помаз, Калаз, Рац-
ки Аљмаш и Пантелију. 

П. М.

П рограм је отворила Бранка 
Башић, песмом „Гугутка гу-
ка“, а на самом почетку го-

ста и присутне је у име КУД-а „Табан“ 
поздравио Душан Вуковић. О књизи 

је говорио сам аутор, 
проф. др Димитрије О. 
Големовић, а програм је 
својим гласом и пева-
њем обогатила певачи-
ца Бранка Башић, до-
битница награде „Јуни-
ор прима“. 

Проф. Големовић је 
на самом почетку, у 
свом обраћању публи-
ци, истакао колико је 
значајна фигура у ње-
говом животу био ње-
гов отац и колико га је 
бескрајно волео. Баш из 
тог разлога, како сам 
каже, ову књигу је по-
светио свом оцу Оливе-
ру, који му је у животу 

био безрезервна подршка. 
Професор Големовић се присетио 

и неких давних времена:
- Ја сам се етномузикологији са-

свим случајно окренуо у животу, зато 

што сам хтео да компонујем инспи-
рисан фолклором. Велики Бела Бар-
ток ми је био узор тада, па чак и сада, 
када сам на смирају своје каријере, 
зато што се није задовољавао цита-
тима из многих књига иако је много 
тога он радио, већ је сакупљао и 
снимке. 

Гост је говорио о настанку стиха, 
текстовима и мелодијама, њиховом 
јединству и вези са најважнијим и 
најдубљим особинама самог човека. 
Док се стих није појавио, свашта се 
дешавало. Ова књига је за њега по-
себно важна, зато што је у њој поку-
шао да постави неколико питања или 
претпоставки, и сам констатујући да 
је, како народ каже, добро поставље-
но питање, пола одговора. Нека од 
питања су била: Како се родио стих 
у певању? Како би дошао до одговора 
на ово питање, аутор књиге је посег-
нуо за најстаријим песмама, које у 
ствари и нису биле песме. Објаснио 
је да је то било такозвано маткање, 
или начин на који су се вабиле пчеле. 
У Србији постоји тај обред.

Професор је демонстри-
рао присутнима начин на 
који су дозиване пчеле, па 
је и пуштао аудио снимке, 
које је сакупио истражи-
вачким радом на терену у 
Србији.

Истакао је да се у следе-
ћој фази, маткање разрађи-
вало и надограђивало, па 
се тако то певање даље ра-
звијало.

Било је речи о архаич-
ним песмама, настанку 
припева и рефрена, о до-
долским песмама, тужењу 
на гробљу, лазарицама, бро-
јаницама, обредним ста-
рим песмама, које су у ства-
ри толико обредне да их 
нико не сматра певањем.

Публика је имала прили-
ку да послуша и аутентич-
не снимке извођења сва-
товских песама, извођених 

сватовским гласом, из разних области 
Србије, златиборске, драгачевске и др.

Занимљивост код народних мело-
дија, коју професор Големовић посеб-
но истиче, јесте да народ који их из-
води нико не штимује, већ је народ 
наштимован на свој начин, тако да је 
у једном крају народ наштимован на 
један начин, у другом на други, итд. 
Сви певају иста четири тона, а опет 
сви певају различиту музику. 

Ове вечери публика је имала при-
лику да ужива слушајући три песме 
у извођењу вокалне солисткиње 
Бранке Башић.

На самом крају вечери, Душан Ву-
ковић се захвалио професору на пре-
давању, као и Бранки Башић на пре-
зентацији песама. Аутору су се обра-
тили и Борисав Рус, који му се 
захвалио у име Српске Самоуправе 
у Будимпешти, а такође и Пера Ла-
стић, у својству директора Српског 
института. Промоцију књиге финан-
сијски је помогла Фондација „Бетлен 
Габор”.

Драгана Меселџија

Музичко путовање Балканом 
за печујску публику

Музика и култура не познају границе. Тога је био све-
стан и Крунослав Кића Агатић, познати хармоникаш, када 
је осмислио програм „Музичко путовање кроз Балкан“. 

Промовисана књига проф. др 
Димитрија Големовића

Етномузиколошко вече у Будимпешти МУЗИКА

У свечаној сали Текелијанума одржана је промоција 
књиге „Свака птица својим гласом пева”, проф. др Дими-
тријa О. Големовића, у организацији Културно-уметничког 
друштва „Табан”.

КЊИГА ЗА СТРУЧЊАКЕ И ЉУБИТЕЉЕ МУЗИКЕ
Професор Димитрије О. Големовић је као резултат обиласка неколико 

стотина села и сакупљања великог броја драгоцених песама написао књи-
гу „Свака птица својим гласом пева”. Сав прикушљени материјал је обједи-
нио на једном месту и на тај начин учинио много како би се овако прику-
пљене песме сачувале од заборава. Учинио их доступним широј читалачкој 
публици, а материјал обухвата 260 нотних записа, личних или преузетих из 
постојеће литературе. Уз књигу следује и компакт-диск, са 215 тонских запи-
са оригиналних песама сакупљених у протеклих 40 година по селима Ср-
бије, БиХ, Црне Горе, Хрватске и Македоније.

Концерт Крунослава Киће Агатића

Аутор студије

Бранка Башић
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А ко се има у виду податак да 
све већи број деце пати од по-
ремећаја психофизичког ра-

звоја, не треба да чуди то што се За-
воду за психофизиолошке поремећа-
је и говорну патологију „Др Цветко 
Брајовић” у Србији сваке године јави 
око 2.500 нових пацијената и уради 
скоро 50.000 прегледа и терапијских 
третмана. У стационарном одељењу 
завода у у Липовици, на интензивном 
петнаестодневном третману намење-
ном пацијентима с различитим поте-
шкоћама у психофизиолошком и го-
ворно-језичком функционисању, бо-
рави око 650 деце и одраслих.

Завод за говорне поремећаје осно-
ван је пре пола века с циљем дијагно-
стике и рехабилитације пацијената с 
поремећајем говора, пре свега муца-
ња. Профил просечног пацијента за-
вода данас је знатно промењен – ве-
ћина има успорен психофизиолошки 
развој, а поремећај говора само је 
један од симптома тог успорења и 
заостајања.

Др Љиљана Аврамовић, в. д. дирек-

тора Завода за психофизиолошке по-
ремећаје и говорну патологију „Др 
Цветко Брајовић”, који ове године 
обележава пола века постојања, при-
мећује да ова здравствена установа 
данас прима већи број пацијената са 
аутистичним поремећајима.

„То не значи да је у порасту број 
аутистичне деце – разлог је боља де-
текција, већа обухваћеност деце три-
јажним прегледима, проширена са-
знања о аутистичним поремећајима, 
као и проширење мреже институци-
ја, како у приватном тако и у држав-
ном сектору, које прихватају пацијен-
те са овом врстом проблема у кому-
никацији и социјалној интеракцији. 
Захваљујући бољој едукацији струч-
њака који се баве развојном пробле-
матиком, овај поремећај се боље и 
раније дијагностикује. На наше вели-
ко задовољство, теорија о хладном 
мајчинству, односно родитељству, ко-
је се деценијама сматрало узроком 
настанка аутистичног поремећаја, 
постала је део историје”, истиче др 
Аврамовић.

На питање да ли пораст деце са 
говорним поремећајима – муцањем, 
неправилним изговором речи и ка-
снијим проговарањем – можемо до-
вести у везу са чињеницом да се деца 
малтене од пелена држе у рукама 
мобилни телефон, а да се родитељи 
мање баве њиховим језичким разво-
јем, наша саговорница каже:

„Има истине у томе да су деца од 
раног развојног периода све више 
изложена дуготрајним видео-садр-
жајима. Таблети и мобилни телефони 
родитељима често служе као замена 
за вербалну размену с дететом, која 
подразумева и друге облике размене 
попут визуелне, тактилне и емотивне. 
Сам стил савременог живота, поста-
вљање високих професионалних и 
економских циљева, свакако смањује 
контакт родитеља са дететом, што 
битно утиче на општи психомоторни 
развој.”

Какво је понашање детета је знак 
да ваља потражити помоћ стручња-
ка?

„Родитељи могу да се обрате 
стручњацима овог завода ако имају 
било какву сумњу или несигурност да 
њихова беба има неки развојни про-
блем, поготову ако је она превремено 
рођена или је на рођењу добила ни-
ску оцену (такозвани Апгар скор). Ако 
дете не реагује на звуке, не прати ро-
дитеља погледом, не показује интер-
ес за предмете или их истражује на 

необичан начин, касни с проговара-
њем, ако је дететов развој моторич-
ких способности успорен, ако није 
заинтересовано за играчке. Аларм је 
и ако малишан не реагује на налоге 
родитеља или је незаинтересован за 
говор околине, ако муца или је његов 
изговор неразумљив за окружење, 
ако сиса прст, чупка косу, нетолеран-
тан је на фрустрацију, има ноћна умо-
кравања – све су то знаци да се пси-
хофизички развој можда не одвија 
како треба и да родитељи треба да 
потраже помоћ стручњака што пре 
– пре свега због ’пластичности’ нерв-
ног система у раном развојном пери-
оду”, каже др Љиљана Аврамовић.

Директорка Завода за психофизи-
олошке поремећаје и говорну пато-
логију истиче да су нарочито поносни 
на стационар у Липовици у оквиру 
кога се обавља и интензивна едука-
ција родитеља о начину бављења де-
тетом у односу на његове специфич-
не потребе.

„У данашње време ово би се назва-
ло ’школа родитељства’ за децу с по-
себним потребама. У оквиру стацио-
нарног боравка пацијенти бивају пре-
гледани од стране више стручњака 
који покривају различите домене ра-
звоја детета. Претходних година зна-
чајно смо обогатили материјал-
но-техничку основу рада”, закључује 
наша саговорница.

Д. А.

Погубне последице нове технологије

Мобилни телефони ремете развој сваког трећег детета
Трећина деце млађа од три године има тешкоће у психо-

физичком развоју, као и у развоју говора. Из године у годи-
ну повећава се број малишана који имају проблема с муца-
њем, школским постигнућем, пажњом, хиперкинетичким и 
поремећајима из аутистичног спектра, што се може припи-
сати чињници да због прекомерне употребе телефона и 
компјутера, деца постају асоцијалне личности.

ИСТРАЖИВАЊЕ

ПОСТЕПЕНА ПРОМЕНА СВЕСТИ 
Истраживања су показала да игрице на дигиталним екранима утичу на 

предњи део коре великог мозга и повећавају ниво допамина, хемијске суп-
станце задужене за добро расположење, попут кокаина. Показало се да је 
претерано излагање дигиталним технологијама директно повезано са про-
блемима поремећаја и мањка пажње, кашњењем у когнитивном развоју, 
отежаним учењем, појачаном импулсивношћу.

Kоришћење паметних телефона не захтева никакву физичку активност 
осим рада прстију на тастатури. Покрет, игра шетња активира мишиће и 
зглобове и подстиче мозак на решавање проблема у кретању и повећава 
способност учења и логичког повезивања. Деца која нису физички активна 
у школу крећу са смањеним способностима а то дугорочно утиче на пи-
сменост и напредак у образовању.

ИЗЛОЖЕНОСТ РАДИОАКТИВНОМ ЗРАЧЕЊУ 
Светска здраствена организација је 2011. године класификовала мобил-

не телефоне и остале уређаје који се могу повезати на бежичну мрежу, 
као претњу 2Б нивоа (могуће канцерогени), због количине радијације ко-
ју емитују. Деца су осетљивија на негативне утицаје јер су њихови моза-
гови и имунолошки систем још увек у развоју. Приликом разговора мо-
билним телефоном глава корисника се налази у пољу зрачења антене 
телефона, па тако долази до индуковања електромагнетског поља у глави. 
Тање лобање и ушне шкољке мале деце, дозвољавају да зрачење продре 
дубље у мозак него што је то случај код одраслих. Данашњи тинејџери су 
прва генерација која одраста користећи свакодневно бежичне уређаје, 
при чему су од малена изложени радиоактивном зрачењу. Kако би се 
смањио утицај ових зрачења, потребно је уређај довољно одаљити од 
тела приликом коришћења.



 

Будимпешта, 18. новембар 2021. 9 

Т ог облачног суботњег дана, 18. 
марта 1848. године, Ганголф је 
нестрпљиво стајао испред до-

ма богатог српског предузимача На-
ума Бозде и његовог суседа Стевана 
Максимовића, у Улици зеленог дрве-
та. Тад испред Текелијанума примети 
гомилу српских младића. Њихови ка-
пути беху окићени мађарским кокар-
дама. 

Расположена омладина управо је 
пролазила крај жуте камене ограде 
српске цркве. Изнад главe текелијана-
ца весело се вијорила мађарска за-
става чије је копље било обојено бо-
јама српске тробојке. Сава Вилински 
је поносно корачао и криомице, кра-
јичком ока посматрао лица људи ко-
ји су стајали на обе стране улице и 
знатижељно пратили дефиле пештан-
ских Срба. Запе му за око једна лепа 
девојка у светлоплавој хаљини. Њене 
очи боје боровнице магично су дело-
вале на Саву. На трен му се заврти у 
глави. Срце му брже закуца. Он поже-
ли да јој приђе и пољуби руку. Девој-
ка инстинктивно осети на себи Савин 
поглед и махинално се окрете према 
њему. Осокољени Вилински се испр-
си, па од Паје Путника брзо преузме 
барјак. Затечени Путник ошину га мр-
ким погледом. Одушевљени тим ге-
стом Вилински широким покретом 

снажно замахну стег. Застава се раз-
драгано залепрша. Непозната девојка 
се насмеши. Сава је кочоперно кора-
чао и предводио поворку. Још увек у 
чуду, Путник се намршти, па му енер-
гично преотме барјак. 

Овејаног полицијског шпицлова 
обузе језа. 

Габор Клаузал, организатор мађар-
ске националне гарде, адвокат Игња-
товић и јуриста Никола Крстић стаја-
ше на високом и широком степени-
шту Националног музеја. Низаше се 
усхићене беседе о братској слози и о 
политичкој сарадњи Срба и Мађара. 
Окупљена маса је задовољно клица-
ла и аплаудирала.

„Није нимало случајно што се код 
музеја у кругу српске омладине на-
шао управо тај Клаузал. Ох, не! Слу-
чајност не постоји! Тај Клаузал је из-
данак старе чешке, хуситске фамили-
је, а његова баба по мајци била је 
православна Српкиња, извесна Јозе-
фа Субић, родом из Сегедина. Прет-
постављам да тај ребелантски хох-
штаплер Клаузал бар мало и рацки 
говори”, записао је у свом извештају 
тајни агент Ганголф.

Вилински је усхићено кликтао и 
безброј пута понављао пароле: „Кра-
љу вјерност! Отечеству сваку жертву! 
Мађарима братску љубов!”

Устрептали Сава тражио је жед-
ним погледом очи боје боровнице. 
Безуспешно! У трансу и тренутном 
очају намах одлучи да посети своју 
омиљену куртизану – Нору. 

Тога поподнева похитао је у Улицу 
Малог крста и закуцао на врата цр-
веним фењером украшене Хусареве 
куће. Потпуно се препустио телесним 
ужицима и дивио се чарима привлач-
не риђокосе Норе. Часком му кроз 
главу прође девојка у светлоплавој 

хаљини и одлучи да је пронађе у том 
пештанском вртлогу.

Није случајно што је Сава Вилин-
ски волео љубавне песме Шандора 
Петефија и Бранка Радичевића. Био 
је и остао неутешни сањар и роман-
тичар. Он у том часу одлучи да једног 
дана о свим тим значајним историј-
ским догађајима напише роман! Био 
је већ и осмислио сентиментални на-
слов: „Востанак славне пештанске 
младежи!” (…)

Драгомир Дујмов

Габор Клаузал, организатор мађарске Националне 
гарде, адвокат Игњатовић и јуриста Никола Крстић 
стајаше на високом степеништу Националног музеја.

Заједнички митинг код Националног музеја
ФЕЉТОНСрпске судбине током револуције 1848/1849. године (15)

Национални музеј, 1848.

20. новембра 1847. – Умро је српски 
писац, преводилац и глумац Јоаким 
Вујић, отац српског позоришта, 
оснивач и директор „Књажев-
ско-сербског театра” у Крагујевцу 
(1833). Рођен је 19. септембра 1772. у 
Баји, од родитеља Григорија и Јевре, 
као једно од јеаданесторо деце. 
Учитељевао је по разним местима 
Угарске, а потом је кренуо на дуго 
путовање по Европи. Имао је своју 
путујућу позоришну дружину, а уче-

ствовао је и у припремама предста-
ве Иштвана Балога „Црни Ђорђе 
или Заузеће Београда од Турака“, 
која је била изведена на мађарском 
језику са српским песмама 12. сеп-
тембра 1812. године у пештанском 
Мађарском театру, у Рондели. Дана 
21. августа 1813. Вујић је за културни 
и просветни рад од цара Франца I 
добио признање које му је уручено 
у пештанској Градској управи. У пе-
штанској Рондели је 24. августа 1813. 

године, на позорни-
ци Мађарског теа-
тра, приредио прву 
световну и грађанску 
позоришну предста-
ву на српском језику: 
„Крешталица“ (нем. 
"Der Papagoy"), од по-
пуларног немачког 
списатеља Аугуста 
Коцебуа. После тога 
следиле су предста-
ве у Баји, Сегедину, 
Новом Саду, Земуну, 
Темишвару, Панчеву 
и Араду. Јоаким Ву-
јић је у Пешти упо-
знао познатог рома-
нописца Милована 
Видаковића и Уроша 
Несторовића, а 1828. 
је у Будиму штампао 
„Путешествије по 
Сербији“; пре тога је 
већ било изишло ње-
гово „Новое земљео-
писаније“. У манасти-
ру Бездин је 1831 - 

1832. написао своју аутобиографију. 
Време између 1835 - 1839. провео је 
у Србији, већином у Крагујевцу, где 
је у двору кнеза Милоша приређи-
вао позоришне представе. 

20. новембра 1863. – Рођен је српски 
писац, естетичар и књижевни кри-
тичар Богдан Поповић, члан Српске 
краљевске академије, један од 
оснивача „Српског књижевног гла-
сника”. 

20. новембра 1873. – Два града на де-
сној и левој обали Дунава, Будим и 
Пешта спојени су у један и тако су 
формирали мађарску престоницу 
Будимпешту.

21. новембра 1869. – Рођен је српски 
правник и историчар Слободан Јо-
вановић, професор Београдског 
универзитета, председник Српске 
краљевске академије, најзначајнији 
српски правни писац и теоретичар 
државе у XX веку. 

21. новембра 1995. – Након тронедељ-
них преговора, у војној бази Рајт 
Петерсон у америчком граду Деј-
тон, председници Хрватске, Босне 
и Херцеговине и Србије, Фрањо Туђ-
ман, Алија Изетбеговић и Слободан 
Милошевић парафирали су миров-
ни споразум којим је окончан рат у 
Босни. 

22. новембра 1995. – Након потписи-
вања Дејтонског споразума којим 
је окончан босански рат, Савет бе-

збедности УН суспендовао је еко-
номске санкције СР Југославији, ко-
ја је била под економском блока-
дом 1253 дана (од 31. маја 1992). 

23. новембра 1855. – У Сенти је рођен 
Стеван Сремац, најизразитији пред-
ставник српске хумористичке прозе 
и један од најзначајнијих писаца 
српског реализма. Био је члан Срп-
ске краљевске академије. 

24. новембра 1883. – Рођен је српски 
писац Јован Јовановић Змај, једна 
од најмаркантнијих личности срп-
ског друштва у другој половини XIX 
века. Борац за национално и поли-
тичко ослобођење, члан Српске 
краљевске академије и драматург 
Народног позоришта у Београду 
(1890-98), уредник неколико часопи-
са, најпознатији је као дечји песник 
и аутор елегичних личних испове-
сти. 

25. новембра 1915. – Врховна коман-
да српске војске у Првом светском 
рату донела је одлуку о повлачењу 
трупа преко Црне Горе и Албаније. 
У повлачењу војника праћених из-
беглицама, живот је изгубило више 
од 240.000 људи. На Крф је саве-
зничким бродовима пребачено 
135.000 војника, који су опоравље-
ни и реорганизовани наставили 
борбе на Солунском фронту на-
редне године. 

ВРЕМЕПЛОВ

Јоаким Вујић
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НЕВЕН Екскурзија по нашим насељима на југу Мађарске

У ченици 4. и 5. разреда наше 
школе на народносну екскур-
зију под називом „Упознајмо 

живот Срба у Барањи” кренули су из 
Будимпеште у 8:30 пут Харкања, где 
нам  је био обезбеђен смештај. На на-
шем путовању ка Харкању, прво смо 
посетили град Виљан и месну српску 
православну цркву. Овај храм је један 
од најстаријих православних црква-
ња у овом делу Барање, саграђен је 
1773. године. Храмовна слава је Вели-
ка Госпојина. Некада је у Виљану жи-
вело преко 270 Срба, сада их је тек 
четрнаест. Овај барањски град дале-
ко је познат по виноградарству и по 
врхунским винима. 

Следећа наша станица било је пре-
лепо равничарско насеље Мађарбоја. 
Почетком 19. века у овом месту је са-
грађена црква брвнара, а 1814. године 
подигнута је садашња црква, посве-
ћена Светом апостолу Луки. Поред 
цркве постојала је и српска школа 
која ће ускоро на иницијативу седмо-
ро Срба који данас живе у овом на-
сељу постати канцеларија локалне 
Српске народносне самоуправе. 

Доласком у Харкањ, ученике и учи-
тељице чекао је ручак. После заузи-
мања смештаја по собама уследио је 
одмор. Тога дана у склопу радионице 
биле су на програму народне песме 
и игре, као и заниљмиви квиз народне 
умотворине где су ученици усаврша-
вали свој матерњи језик.

Следећег дан почео је доручком 
након кога је одржан час народописа. 
Имали смо прилику да запишемо нај-
значајније моменте претходног дана. 
Слободно време провели смо игром 
на градском игралишту. После ручка 
кренули смо у Мохач. Прва станица 
била је Национални музеј посвећен 

Мохачкој битци која се одиграла 29. 
августа 1526. године. Под командом 
мађарског краља Лајоша II 25.000-
30.000 мађарских војника супротста-
вило се три пута бројнијој турској вој-
сци коју је предводио Сулејман Вели-
чанствени. За веома кратко време, 
процењује се за два сата, Турци су 
победили мађарску војску. У Мохач-
кој битци страдало је преко 20.000 ма-
ђарских војника. 

Наша следећа станица била је во-
деница на потоку Челе. Дочекао нас 
је љубазни газда воденице који је та-
кође као и већина нас српског поре-
кла. У давна времена дуж потока Че-
ле, дугачког 18 километара, налазиле 
су се 24 овакве или сличне воденице. 
Данас, поред ове коју смо посетили 
само су још две воденице у употреби. 
Оно што ову воденицу чини једин-
ственом у свету јесте млин за млеве-
ње житарица на људски погон, који 
су сва деца могла покренути сопстве-
ном снагом. Воденица на потоку Челе 
некада је имала три, а данас због не-
достатка воде из потока свега један 
точак. На крају нашег упознавања 
Мохача свратили смо у Српску пра-
вославну цркву посвећену Силаску 
Светог Духа. На жалост, српска зајед-
ница у Мохачу данас броји мање од 
10 Срба. Црква је саграђена у првој 
половини 18. века и у њој се чувају 
вредне иконе из овог дела Барање.

У среду после доручка кренули 
смо по лепом сунчаном дану да ис-
тражујемо живот Срба у насељу Ши-
клош. Прво смо обишли чувену Ши-
клошку тврђаву. Тамо смо путем пре-
пуно историјских доказа могли да 
сазнамо како су живели Мађари, Ср-
би и остали народи овог дела Барање 
у доба даље и ближе историје. После 

прелепих утисака које смо понели 
обилазећи Шиклошку тврђаву посе-
тили смо Српску православну цркву 
Светог Димитрија. Почетком 19. века 
црква је страдала и била веома оште-
ћена, а у последњих пар година за-
хваљујући рестаурацији храм је по-
примио садашњи изглед са прелепим 
иконостасом. На брду Ђунтир надо-
мак Шиклоша у 16. веку сахрањен је 
Свети Стефан Штиљановић. Његове 
мошти касније су пренете у манастир 
Шишатовац у Србију, а место изнад 
Шиклоша и даље служи као ходоча-
сно место верујућег народа овог дела 
Барање.

После повратка у Харкањ, уследи-
ла је вечера, затим час народописа, 
народна песма и игра.

Четвртак смо провели у обиласку 
Печуја, главног града Барањске жу-
паније. Први нам је отворио врата 
прота Милан Ерић показавши нам 
цркву Светих Андроника и Јуније, са-
грађену 2015. године. Поред храма 
налази се и непроценљива збирка 
икона, црквених утвари и писаних 
књига старих неколико векова. Наш 
обилазак наставили смо пријатном 
шетњом пут средњовековне катедра-
ле. Погледали смо и римске ископине. 
Катедралу још називају и Базиликом 
Светог Петра и Павла. На самом тргу 

видели смо и џамију из 16. века као 
доказ живота Турака у Печују. После 
ручка обишли смо најпознатију фа-
брику керамике и порцелана. Жолна-
ји керамика је позната не само у Ма-
ђарској него у целом свету. Обишли 
смо и галерију роза порцелана и ужи-
вали гледајући репрезентативне при-
мерке. Два сата смо провели у интер-
активном музеју науке и у планета-
ријуму. Такође смо видели фонтану 
и маузолеј којег чува 42 керамичка 
лава врхунске израде и дизајна.

После повратка у Харкањ и вечере, 
приређен је час народописа, народна 
песма и игра, а такође и квиз са те-
мом: народне умотворине. 

На самом крају Народносне ек-
скурзије, која је имала за циљ да са-
знамо, откријемо и научимо више о 
животу Срба у Барањи, посетили смо 
православну цркву у Сечују а такође 
и манастир Грабовац. Манастир Гра-
бовац је један од два српска право-
славна манастира у Мађарској. Нека-
да је био верско и културно средиште 
Срба у Панонији, а данас је једно од 
главних места окупљања српске за-
једнице у Мађарској.

Народносна екскурзија је реализо-
вана захваљујући финансијској помо-
ћи Фондације „Бетлен Габор”.

Јасмина Латас, учитељица

Ђаци из Будимпеште упознали живот Срба у Барањи
Ученици 4. и 5. разреда Српске основне школе „Никола 

Тесла” у Будимпешти недавно су боравили у мађарском 
делу Барање, где су обишли више места настањених Срби-
ма. Посетили су Харкањ, Виљан, Мађарбоју, Мохач, роман-
тичну воденицу на потоку Челе, Печуј и српски православ-
ни манастир у Грабовцу.  
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
. ВИДЕО СПОТ: Дух предака

 пева са нама
ФОТО: Српски камп 

„Лов на културно благо“
Славље фудбалера Србије 

након великог успеха
ВИДЕО: Снимак дешчанског 

„Банатског сабора"
ФОТО-ГАЛЕРИЈА СНН-а: 

Слава у Шароку

Аутор рубрике: Владимир Марковић

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА НОВЕМБАР 2021.

Света Литургија    10.00 ч.
20. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.
21. 11. недеља – Сабор Св. архангела 
Михаила – Аранђеловдан 
Света Литургија  10.00 ч.
27. 11. субота – Вечерње   16.00 ч.
28. 11. недеља – Света Литургија  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова!

ДАН СЕОБЕ

20. новембра 2021. (субота)
 

Полазак лађе (Győr) из Будимпеште са пристаништа код 
Vigadó-а број 5 (код „Жуте куће“) на пештанској страни. 

Повратак на исти док.

Полазак у 13.30 сати. Долазак у Сентандреју око 15.30.
Полазак из Сентандреје око 17.30. Повратак 

у Будимпешту oко 19.00.

На лађи свира Крунослав Агатић „Кићо“ и наступају 
играчи КУД-а „Табан“ из Будимпеште. 

У Сентандреји шетња и посета Музеју Епархије будимске, 
уз полагање венаца код споменика Јакову Игњатовићу.

Приступ је бесплатан.

Организатори: 
Српска самоуправа у Будимпешти, у сарадњи са Српским 
институтом, Српским културним клубом у Будимпешти, 
Српским форумом  и Српском самоуправом и Српским 

клубом у Сентандреји.

Приредбу су материјално помогли: 
Министарство за људске ресурсе – Фонд Габор Бетлен, 

Српске смоуправе XIX кварта

Реакција на чланак СНН-а  ПИСМА
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Организоваћу прикупљање књига

П остоје људи који имају незадрживу потре-
бу да чине лепе и хумане ствари, да при-
текну другима у помоћ, да једноставно 

препознају људску потребу и онда да се не штеде. 
Непосредно после недавног објављивања вести 
на сајту Српских недељних новина, о потреби за 
књигама на српском језику као донацији за затвор-
ску библиотеку у Стоном Београду у Мађарској, 
нашој редакцији се јавила књижевница и адвокат 
Оливера Оља Јелкић из Београда, са великом же-
љом да се ангажује и да помогне у овом пројекту:

„Поштована редакцијо, видела сам у 'Српским 
недељним новинама' позив да се сакупе књиге на 
српском језику за одређену затворску установу у 
којој има доста лица којa говоре само српски. Тим 
поводом се јављам као књижевница, али игром 
случаја и као бивша управница затвора у Сремској 
Митровици и Београду. Знам колико је важна би-
блиотека у таквим установама. Стога сам спремна 
да поклоним своје књиге, али и књиге других ау-
тора за ту установу. С обзиром на то да већ деце-
нију водим пројекат 'Мале слободне Декаленд би-
блиотеке', у оквиру ког поклањам књиге деци, 
спремна сам да се ангажујем и прикупим књиге. 
О самој дистрибуцији ћемо се касније договорити. 

Оливера Оља Јелкић, књижевница и адвокат“.
Писмо госпође Јелкић и њена брза реакција 

су нас пријатно изненадили, посебно зато што је 
она позната по свом раду на пољу културе, као и 
по учешћима у сличним акцијама. Како у међу-
времену сазнајемо, она је већ активирала неке 
библиотеке и домове култура, који ће се такође 
прикључити овој акцији. Осим својих многоброј-
них издања, спремна да поклони и књиге из сво-
је библиотеке.

Савет ромске националне мањине у Србији, 
Оливери је недавно доделио плакету „Пријатељ 
године“, а добитник је и признања ФЕСК-а, за 
пројекат „Мале слободне Декаленд библиотеке“ 
и ширење читалачке културе међу младима.

Такође, Оливера Јелкић је номинована за Ме-
моријалну награду "Астрид Линдгрен" за 2022. 
годину. Награду је 2002. установила шведска вла-
да, са циљем да промовише "право сваког детета 
на сјајне приче". Ова глобална награда се сваке 
године додељује особи или организацији за њи-
хов изузетан допринос књижевности за децу и 
младе.

Ово су само, у мноштву других, најсвежија при-
знања и активности наше драге читатељке. 

Наша читатељка Оливера Јелкић јавила нам се са жељом да поклони 
своје књиге затвору у Стоном Београду, који их је тражио преко тамошње 
Српске самоуправе и нашег листа, а такође и да организује акцију набавке 
нових издања. 
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Н из овогодишњих митровдан-
ских храмовних слава у Жупа-
нији Барања отпочео је 6. но-

вембра, у Шароку. На самом почетку 
Свете архијерејске литургије, коју је 
уз саслужење свештенства служио 
епископ будимски Лукијан, у месном 
српском православном храму, било 
је мало присутних верника, но, како 
је време одмицало, тако се повећа-
вао број парохијана и парохијански, 
из мађарског и хрватског дела Бара-
ње, који су дошли да одају почаст 
заштитнику богомоље. Њих четрде-
сетак, у склопу празничног богослу-
жења, са посебном пажњом су слу-
шали проповед епископа будимског 
Лукијана, који је, између осталог, ре-
као: 

„Свети великомученик Димитрије 
је пострадао, а ко зна колико је њих 
страдало, који су га прославили. И 
ми смо данас дошли у Шарок да га 
прославимо. У лепо барањско село, 
тихо и мирно, у оазу мира и спокој-
ства. То је Шарок, а оно што је нај-
лепше у овом селу јесте храм, у ко-
јем можемо да се скупимо и да се 
помолимо драгоме Богу.“ 

После славске проповеди, уследи-
ла је литија. Верници, предвођени 
свештенством, отишли су до спо-
мен-обележја, које је подигнуто у 
спомен некадашњих оптаната, упо-
којеним Србима, надомак светог 
храма где је извршен кратак помен.

Празновање заштитника шарочке 
српске православне цркве наставље-
но је свечаним чином резања слав-
ског колача и благосиљањем кољива. 
Кумовала је Зорица Степанов из Мо-

хача, која се често прима кумства у 
барањским насељима: 

„Некада смо увек са нашим протом  
о. Радованом Степановом долазили у 
Шарок да спремамо пре славе. Те ус-
помене и љубав према славским оби-
чајима су ме поново подстакли да се 
прихватим кумства“, рекла нам је ку-
ма овогодишње храмовне славе. 

За следећу годину часних обавеза 
кумства примила се Смиља Хенке, за-
меник начелника села Шарок. И она 
је била међу женама које су послужи-
вале за време тзв. трпезе љубави, на 
коју су од стране Ладислава Вајдича, 
старатеља светог храма, били позвани 
сви који су учествовали на славској 
архијерејској литургији.

Трошкове агапеа и достојно пра-
зновање заштитника српске право-
славне цркве у овом барањском на-
сељу суфинансирале су: Самоуправа 
Срба у Мађарској и Самоуправа Срба 
у Липови.

Сутрадан, 7. новембра, верници у 
Шиклошу, предвођени Синишом Но-
жицом, председником месне Српске 
православне црквене општине, имали 
су разлога за задовољство. Свечано 
обележавање патрона светиње сво-
јим присуством увеличао је епископ 
будимски Лукијан, који је уз саслуже-
ње свештенства служио Свету архи-
јерејску литургију.    

Током богослужења, у присуству 
већег броја верника из мађарског и 
хрватског дела  Барање, као и Љубо-
мира Алексова, прдставника српске 
заједнице у Парламенту Мађарске, и 
Тамаша Мојзеша, заменика градона-
челника Шиклоша, пригодну славску 

беседу одржао је епископ будимски 
Лукијан.

„Драго нам је што нам је дошао пре-
освећени владика Лукијан и својим при-
суством увеличао наше слављае. Кум-
ство је, наравно, увек посебна част и 
увек ћу се радо примити кумства. Ва-
жно је да наши славски обичаји живе и 
опстану!“, рекао је Синиша Ножица, кум 
овогодишње храмовне славе, који је ча-
сне обавезе кумства за наредну годину 
предао Банету Деспотовићу, председ-
нику харкањске Српске самоуправе.

На крају свете литургије, преосвеће-
ном епископу Лукијану, свештенству и 
верном народу обратио се и јереј Ми-
лан Ерић, парох печујски, администра-
тор шиклошке парохије.

По окончању Свете архијерејске ли-
тургије, празновање је настављено је 
настављено пригодним послужењем. 
Уједно су обављени и веома корисни 
разговори између епископа будимског 
Лукијана и Тамаша Мојзеша, подградо-
начелника града Шиклоша. Дотакнута 
су питања даље обнове унутрашњости 
месног српског православног храма, 
улепшавања некадашњег гробног ме-
ста деспота Стефана Штиљановића на 
Ђунтиру, као и решавања проблема зи-
да порте Светодимитријевске српске 
православне цркве.

Потом су сви присутни прешли у је-
дан од угоситељских објеката у Харка-
њу, где је уприличен славски ручак.  
Прославу у Шиклошу су суфинансира-
ле Самоуправа Срба у Мађарској  и Са-
моуправа Срба у Харкању.

Иако је сам дан црквеног празника, 
8. новембар био радни, у Мечки је из-
ненађујуће велики број верника из Ма-

ђарске и Хрватске присуствовао про-
слави Митровдана, храмовне славе. 
Празничну литургију служили су про-
тонамесник Јован Бибић, парох санто-
вачки и јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски, који је и администратор парохије 

у Мечки. Он је освештао три иконе Пре-
свете Богородице и једну икону Светог 
Нектарија  Егинског, које је светињи да-
ривала Мира Татић из Борче, у Србији.

Након освећења икона уследио је и 
традиционални свечани чин резања 
славског колача и преливања кољива. 
И ове године кумовала је породица 
Станковић из Белог Манастира у Хрват-
ској, на челу са главом фамилије Сло-
боданом Станковићем.

На крају пригодног славског обреда 
јереј Милан Ерић, администратор па-
рохије у Мечки, одржао је свечану слав-
ску беседу. Он је том приликом саоп-
штио радосну вест о скорашњим поче-
цима спољашње обнове српског 
православног храма у Мечки. За те ра-
дове је средства обезбедио Уред пре-
мијера, односно Влада Мађарске.   

Кум славе Слободан Станковић је, за 
наш лист овим поводом рекао: 

„Ми смо још пре двадесетак година 
одлучили да сваке године кумујемо на 
храмовној слави у Мечки. Драго нам је 
што смо се и ове године окупили у овој 
малој светињи – изненађујући број вер-
ника је дошао на свету литургију. Има 
ту и Срба, Мађара, Шваба, а посебно 
нас је обрадовала вест да ће почети 
радови обнове на светињи.“

Слава у Мечки била је пропраћена 
крштењем 64-годишњег Бранивоја Бо-
бере из Белог Манастира, родом из Ја-
годњака, након што је пре 72 године у 
овом храму крштен Младен Грубић, 
старатељ сверог храма у Мечки. Он је 
овога пута у Печудварду организовао 
славски ручак, а прославу је суфинан-
сирала Самоуправа Срба у Мађарској.

Предраг Мандић

Митровданске прославе окупиле 
сународнике на југу Мађарске

Шарок Шиклош

Шиклош Мечка


