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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Мађарска и Србија после избора

Орбан и Вучић поново добили поверење већине бирача
Коалиција Фидес-КДНП коју предводи Виктор Орбан у
Мађарској и Српска напредна странка (СНС) Александра
Вучића у Србији, добиле су наклоност већине бирача на
изборима одржаним прошле недеље, и тиме стекле право
да поново формирају владе у двема земљама. Осим тога,
Вучић је поново изабран за председника Србије.

Ц

ентар за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД) објавио је
коначне резултате парламентарних избора у Србији, према којима
је листа „Александар Вучић – Заједно
можемо све” освојила 42,9 одсто гласова. Kоалиција Уједињени за победу
Србије добила је 13,5 одсто, а Социјалистичка партија Србије 11,4 одсто
гласова. Следе коалиција НАДА са 5,4
одсто, коалиција Морамо са 4,6 одсто,
коалиција окупљена око Двери са 3,9
и странка Заветници са 3,8 одсто.
Остале листе су испод изборног цензуса од три одсто.

ЦЕСИД је објавио и коначну пројекцију резултата гласања за председника Србије, према којој је кандидат
коалиције око Српске напредне
странке (СНС) Александар Вучић победио у првом кругу са 58,3 одсто гласова, док је на другом месту кандидат
коалиције Уједињени за победу Србије, Здравко Понош са 18,3 одсто гласова.
Следи кандидат коалиције НАДА
Милош Јовановић, за кога је гласало
шест одсто изашлих бирача, кандидати Патриотског блока и Заветника,
Бошко Обрадовић и Милица Ђурђе-

ЉУБОМИР АЛЕКСОВ ПРЕДСТАВЉА СРБЕ
Српска заједница у Мађарској,
која је као и остале мањине, истакла сопствену листу на изборима, због своје малобројности неће имати изабраног народног
посланика. Стога ће је, као и до
сада, у Парламенту представљати портпарол, с правом учешћа
на седницама, али без права гласа. То ће, као и у претходна два
мандата, бити Љубомир Алексов,
који је према одлуци Скупштине
Самоуправе Срба у Мађарској
био први на Српској листи.
До уласка овог броја СНН-а у
штампу, и поред више покушаја
нисмо успели да добијемо његово виђење протеклих избора, али
је за интернет сајт „Варош” изјавио да упућује најискреније честитке на победи премијеру Виктору Орбану и председнику
Александру Вучићу, уз жеље за
много успеха на овим одговорним функцијама, како би све грађане Србије и Мађарске водили ка неговању пријатељских односа ове две суседне земље.
- Верујем да ће овај резултат допринети даљој успешној сарадњи две
земље и још већем развоју положаја народности у тим земљама, у овом
случају српске у Мађарској и мађарске у Србији – рекао је Алексов..

вић Стаменковски са 4,4 одсто подршке и Биљана Стојковић испред коалиције Морамо коју је подржало 3,3
одсто бирача који су гласали на јучерашњим изборима. Цесидова пројекција показује и да је Бранка Стаменковић испред коалиције Суверенисти
добила 2,1 одсто гласова, док је за кандидата Српске деснице Мишу Вацића гласало 0,9 одсто изашлих бирача.
Када је реч о резултатима парламентарних избора у Мађарској, у понедељак је на основу 98,9% пребројаних гласова, Изборна
комисија објавила да је
Орбанова коалиција освојила 53,11% гласова, што је
више него на изборима
2018. када је његов Фидес
освојио 49,27%. То значи да
ће у парламенту имати 135
од укупно 199 посланичких мандата, два више него до сада.
Шесточлана опозициона
коалиција Уједињени за
Мађарску, освојила је
35,03% гласова, што јој у новом сазиву парламента даје 56 мандата. Ту хетерогену
коалицију, уједињену око премијерског кандидата Петера Марки-Заја, чине социјалисти, социјалдемократе,
зелени, либерали и конзервативци.
На изборе је изашло 69,54% мађарских бирача, што је мање од историјског рекорда на претходним парламентарним изборима, који је износио
70,22%. Очекивало се да избори буду
најнеизвеснији откако је Орбан поново постао премијер 2010. године, јер
је шест водећих опозиционих партија оставило по страни идеолошке разлике и формирало јединствен фронт
против Фидеса. Међутим, чак је и лидер опозиције Марки-Зај у својој изборној јединици поражен од кандидата Фидеса Јаноша Лазара.
У парламент је ушао и Покрет Наша отаџбина, на чијем је челу радикални десничар Ласло Тороцкај, са
освојених више од шест одсто гласова. Тороцкај је оснивач Омладинског

покрета 64 жупаније, који је српска
полиција окарактерисала као екстремистичку организацију. Њему је због
тога 2004. године забрањен улазак у
Србију на годину дана, а потом поново од 2008. до 2010. године.
Руски председник Владимир Путин упутио је честитку српском колеги Александру Вучићу поводом убедљиве победе на председничким изборима, преноси Спутњик.
„Председник Русије је истакао да
су резултати избора у пуној мери потврдили широку подршку српских
грађана политици Александра Вучића, која има за циљ решавање актуелних социјално-економских задатака и вођење самосталне, независне
спољне политике”, наводи се на сајту
Кремља.
„Очекујем да ће ваш рад на челу
државе наставити да доприноси јачању стратешког партнерства које
постоји између наших држава. То, несумњиво, одговара интересима братских народа Русије и Србије”, пише
у честитки.
Владимир Путин честитао је и Виктору Орбану успех на парламентарним изборима, изразивши уверење
да је „упркос тешкој међународној
ситуацији даљи развој билатералног
партнерства у потпуности у интересу
руског и мађарског народа”, пренела
је руска новинска агенција ТАСС.
За разлику од Путина, председник
Украјине Володимир Зеленски није
честитао Орбану победу, али му се
обратио прилично оштром видео-поруком. Он је рекао да је Орбан „практично једини премијер који још увек подржава Путинов режим”. О Орбану је говорио као о
човеку који „не разуме у потпуности
кроз шта пролазе Украјина и Европа
у целини”.
„Нисмо добили витални транзит
одбрамбене помоћи, нисмо видели
моралну подршку, нисмо видели ниједан покушај да се рат заустави”,
протестовао је Зеленски и додао да
нико у Европи не жели да се „бојно
поље премести из Мариупоља у Будимпешту, из Харкова у Варшаву или
из Чернихива у Вилњус”. 

3

Будимпешта, 7. април 2022.

ДРУШТВО

Остварена замисао Цвете Вуковић

Порту сечујске српске цркве украсило
ново спомен-обележје
Споменик надомак месног српског православног храма постављен је на иницијативу Српске православне црквене општине у Сечују (Дунасечују), односно Цвете Вуковић, старатељке ове цркве. Наша саговорница каже
да је посвећен свим Србима у овом насељу, којих је почетком прошлог века било преко шест стотина, а данас
их је свега троје.

Н

овопостављено спомен-обележје посвећено је свим Србима у Сечују, односно многобројним упокојеним члановима
српске заједнице, који су након Првог
светског рата оптирали у Краљевину
Срба, Хрвата и Словенаца, па и трочланој породици Вуковић, која је данас остала као последњи чувар сведочанства о некада славнијим временима, када су у овом барањском селу
у великом броју живели Срби.
Примера ради, почетком прошлог
века, 1905. године, број Срба који су
ту живели био је 602. Данас их има
само троје – породица Вуковић. Ње-

ни чланови неуморно чувају трагове
српске прошлости, брину о садашњости и својим делима мисли и указују
на будућност.
Истина је да у порти светиње постоји попрсје патријарха Арсенија III
Чарнојевића, духовног вође Велике
сеобе Срба, као и гробно место владике Максима Гавриловића, међутим,
Цвета Вуковић је била мишљења да
би требало поставити споменик који
ће бити посвећен свим Србима у Сечују. Идеју јој је дао блаженопочивши
епископ Софроније Кириловић, рођени Сечујац, некадашњи владика
будимски и темишварски, који је након једног пожара са срећним исходом, предложио својим земљацима
да дан Св. Пантелејмона светкују као
заветни дан Сечуја.
„Овде, где је линија разграничења
– како ја то зовем, под липама, још од
раније сам планирала да подигнемо
један споменик. Лети се овде одржавају разни кампови и једном приликом сам разговарала са једним археологом, који овде већ двадесет годи-

КАКО СУ СЕЧУЈЦИ ДОБИЛИ ЗАВЕТНИ ДАН
Цвета Вуковић нас је упознала и са околностима у којима је одлучено
да Срби у Сечују имају заветни дан.
- Године 1784, на празник Св. Пантелејмона, била је једна непогода. У зграду овог парохијског дома, који је некада био дворац за егзарха будимских
владика, ударио је гром. Нанета је штета, али пошто је пао град, избегнуто
је оно најгоре, јер није било ватрене стихије. Одмах након тога Срби из
Сечуја су отишли у центар Епархије будимске, коју је тада предводио владика Софроније Кириловић, родом Сечујац. Он је својим суграђанима
предложио да се Св. Пантелејмон празнује као заветни дан Сечуја и мислила сам да би био ред да се то на неки начин обележи – открила нам је
Цвета Вуковић.

на врши ископавања, а тема
истраживања му је рани средњи век.
Тада смо дотакли и тему старих напуштених гробаља, а мој саговорник
ми је рекао да су сви они осуђени на
преоравање. То ме је веома дирнуло
и погодило, па сам одлучила да до
тога, барем овде, никако не сме да
дође. Донела сам одлуку да се постави споменик у порти са северне стране храма, у спомен свих Срба Сечујаца и када неко дође, онда им могу
рећи ко су ти Сечујци. То су били домаћини, земљорадници, трговци, за-

натлије, па су ту биле домаћице, мајке, има и момака, девојака, деце – о
њима сведоче надгробни споменици.
Ту се налази и зграда некадашње бивше српске вероисповедне школе. Овде је Душан Радојчић за време монархије деценијама био учитељ, али
сам у старим записима нашла и остале трагове о томе ко је све овде учитељевао”, истиче Цвета Вуковић.
Она је наручила израду спомен-обележја које одише духовношћу, поуком и поруком. Ту је уклесан
цитат из „Горског вијенца” Петра Петровића Његоша: „Једна сламка међу
вихорове, (сирак тужни без иђе икога)”.
Његош је тиме најбоље осликао
какве су муке и бриге мориле његовог претка владику Данила, који је
1697. године на Црногорском збору
изабран за новог верског поглавара
Цетињске митрополије, а 1700. године,
у сечујском српском православном
храму, хиротонисао га је патријарх
Арсеније III Чарнојевић.
Цвета Вуковић је у споменик, на
којем се информације могу прочитати на српском и мађарском језику,
дала уградити и свој орден Светог
Саве, који је као признање за свој дугогодишњи марљив рад добила од
Скупштине Самоуправе Срба у Мађарској.
Наравно, сама не би могла да сноси трошкове израде споменика, али
је било добронамерних људи који су
јој притекли у помоћ. Старатељка светиње истиче да су јој пуно помогли
Марина Александрић Ремели, председница Самоуправе Срба у Будаер-

шу, као и сечујски каменорезац Золтан Кулутац, чије презиме указује на
јужнословенско порекло. Он је поклонио гранитну плочу на којој се налази мађарски натпис српског текста.
И на крају, свакако ваља нагласити
и материјални допринос породице
Вуковић при реализацији племенитог
пројекта којим се одаје дужна пошта
многобројним Србима, који су овековечили српску прошлост и минуле
епохе Сечуја.
Многи потомци некадашњих Сечујаца и данас враћају се у село. Долазе
и посећују огњишта својих предака,
учествују на прославама храмовне
славе Преноса моштију Св. оца Николаја у Бари. Ради се о потомцима
оптаната који су прошлог века, након
Првог светског рата, услед историјских вихора напустили родни Сечуј

и настанили се у Краљевини Срба,
Хрвата и Словенаца.
Упркос томе што су напустили вековна огњишта, нису заборавили своје корене, а ту љубав према родној
груди пренели су и на своју децу, унучад и праунучад. Срце се стеже када
се у сечујској светониколајевској цркви, поводом празновања патрона
древне светиње, окупљају потомци
оптаната из Хрватске и Србије.
Можда ће тако бити и ове године,
након довогодишње паузе коју је проузроковала пандемија. На сам дан
црквеног празника, 22. маја, који ове
године пада на недељу, биће разлога
за двоструко славље – за достојну
прославу храмовне славе Летњег Св.
Николе и освештање спомен-обележја, посвећеног свим Србима Сечуја.
Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИНТЕРВЈУ

Јулијана Которчевић

Српски педагошки центар наставља са пројектима
„Протекле две године су биле у знаку пандемије короне, што је утицало и на наш посао. Једна од наших најважнијих активности је организовање усавршавања за просветаре. То 2020. нисмо могли да остваримо, али смо прошле године успели да одемо у Београд и присуствујемо
традиционалном усавршавању. Ове године такође планирамо одлазак у Србију, али и усавршавање на територији Мађарске”, каже за наш лист директорка Српског
педагошког и методолошког центра.

Н

ајмања институција Самоуправе Срба у Мађарској је Српски
педагошки и методолошки
центар. Његов дугогодишњи директор (од 2010. године), је Јулијана Которчевић, професор српског језика и
књижевности у Српској школи „Никола Тесла”, која уједно руководи и
Ђачким домом. У центру је ангажован
и један асистент и троје спољних сарадника. Са госпођом Которчевић
разговарали смо о актуелностима у
институцији на чијем је челу.
С обзиром на то да сте прилично

До сада, највише ученика смо имали
2021. – са педагозима укупно 140 особа,
што обухвата ученике основне школе
и гимназије. Балатон је привлачан за
свакога, место је одлично за дружење,
а успевамо да остваримо и циљ кампа:
неговање и богаћење српског језика,
културе, традиције. Организујемо увек
и један излет, да ученици упознају ближу околину обале Балатона.
Такође, сваке године организујемо такмичење у рецитовању и казивању прозе – увек успешно. Важан критеријум
је да ученици могу да казују само дела
српских књижевника. Том приликом

могну нам и неке Српске
самоуправе, а тражимо новац од Министарства културе и информисања из
Србије.

Да ли сарађујете са
српским институцијама, односно са неким другим центрима, који функционишу на територији
Мађарске?

– Први пут смо 2021. године
организовали и сарадњу са
Српским позориштем; три
представе за децу у нашим
школама у Будимпешти,
Десци и Батањи.
Имамо тесну везу са Народносним образовним
центром. Та сарадња се
огледала у посећивању највећих народносних школа
на територији Мађарске.
До сада смо били у Печују,
у немачкој школи „Валерија Кох”, као и у словачкој школи, у Бе- Српским културним и медијским ценкешчаби. Прошле године је требало да тром. Српски педагошки и методоломи будемо домаћини састанка свих шки центар се оглашава у Српским недељним новинама и путем сајта www.
ped-centar.hu.

Знамо да се трудите да не заборавите ни заслужне просветне
раднике, који су се трудили да
својим животом и радом у српској заједници оставе траг и нешто по чему ће их се њихови ученици и колеге радо сећати.

дуго на челу ове институције,
колико се променио начин рада
Педагошког и методолошког центра у последње време, у односу
на рад протеклих година?

– Протекле две године су биле у знаку
пандемије короне, што је утицало и на
наш посао. Једна од наших најважнијих
активности је организовање усавршавања за просветаре. То 2020. нисмо могли да остваримо, али смо прошле године успели да одемо у Београд и присуствујемо традиционалном усавршавању. Ове године такође планирамо
одлазак у Србију, али и усавршавање
на територији Мађарске.

Српски педагошки и методолошки центар има неколико пројеката, које реализује сваке године. Реците нам нешто о тим пројектима.

–Наш најмасовнији пројекат је, свакако,
Српски језички камп „Вук С. Караџић”.

– Да, ради се о признању „Најдражи
учитељ”, за који прошле године није
пристигао ниједан предлог за кандидата, па ћемо ове године покушати путем
личног обраћања и обраћања писменим путем да мотивишемо људе да се
ангажују и предложе некога од наших
заслужних педагога за ову лепу награду. Иначе, ово признање се, као што знате, додељује српским просветним радницима за допринос квалитетном образовању и васпитању деце и младих,
неговању и очувању српског језика, културе, традиције и идентитета на територији Мађарске. Традиција доделе
овог признања, свакако мора да се напобедницима додељујемо поклон-књи- чланова народносних педагошких цен- стави, јер имамо много заслужних проге и дипломе.
тара, али због пандемијске ситуације, светних радника, који не смеју да буду
Направили смо и један календар за тај састанак је одложен и мораће мало заборављени.
2022. годину - Обичајно-просветни ка- да сачека. Имамо лепу сарадњу и са
Д. М. - К. П.
лендар, где се спомињу наши најзначајнији празници, обичаји везани за њих
и датуми у нашим школама, са много
слика и корисних података.
Расписујемо и конкурс за литерарне
радове. Ранијих година је било заинтересованих и за курс српског језика.

Да ли центар има довољно материјалних средстава за пројекте које организујете, или добијате средства и из других извора?

– Буџет нам није велики, али га допуњавамо тако што конкуришемо за додатна материјална средства код Фондације „Бетлен Габор”, па смо за 2022.
годину тражили и добили новац за седам наших пројеката. За реализацију
кампа, који је наш највећи пројекат, по-
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Будимпешта, 7. април 2022.

ВЕСТИ

Традиција на југу Мађарске

Надметање винара у Мохачу

У

организацији Самоуправе Срба у Мохачу и месне Српске
читаонице, у мохачком Српском клубу, 26. марта одржано је јубиларно 20. по реду такмичење винара. Нису били у лакој ситуацији главни организатори манифестације,
предвођени Радованом Степановом,
чланом месне Српске самоуправе.
Због пандемије су изостала два такмичења, па су се реализатори винског
мегдана помало плашили, хоће ли се,
и на који начин, одазвати винари.
На срећу, испоставило се да није
било разлога за страх. На позив Радована Степанова, на такмичење је
пристигло 27 узорака, о којима је

стручну оцену требало да донесе
трочлани жири, на челу са председником Јаношем Хагеном, који је дао
стручну оцену, истакавши да се на
такмичењу надметало 18 белих и 9
црних вина.
У категорији белих вина, жири је
доделио шест златних, девет сребрних и три бронзане дипломе. У категорији црних вина (у коју су доносиоци одлуке уврстили и розе вина),
жири је одлучио да винаре, на основу
пласмана, награди са пет златних, две
сребрне и две бронзане дипломе.
Додељене су и три велике награде
– једна од њих припала је Радовану
Степанову, за италијански ризлинг. И

Свечаност у Баји

Н

Завијориле се и заставе
народности

а главном бајском Тргу Светог
Тројства, од 26. марта вијоре и
заставе народности које живе
у овом граду: Хрвата, Немаца, Рома
и Срба, а подигнуте су и заставе Сикуљаца, односно Буњеваца. Иницијатор да се у центру града поставе и
обележја која традиционално симболизују припадност једном народу,
била је Локална самоуправа града
Баје, предвођена градоначелницом
Кларом Њирати, која је одлучила да
се и на тај начин посвети пажња суграђанима из редова мањинских заједница.
У оквиру пригодне прославе, којој
је присуствовала и делегација Националног савета буњевачке националне мањине у Србији, предвођена
председницом др Сузаном Кујунџић
Остојић. На манифестацији, месну
Српску самоуправу је заступао њен
члан Тихомир Тибор Барабаш, а свечани говор одржала је градоначелница Клара Њирати, која је подсетила да је у склопу „Бајског лета”, приредба под насловом „Игре нација”,
једна од најпознатијих манифестација која краси културну палету града
Баје.

„Сви ми заједно играмо и није важно чије игре плешемо. С поштовањем и љубављу играмо игре оних народа са којима заједно живимо у Баји. Са њима заједно настојимо да
обликујемо културу, традицију и живот нашег насеља. Због тога нам многи завиде. Овај догађај има за циљ да
презентује пријатељство, толеранцију, помирење, заједнички суживот, међусобно уважавање и поштовање.”
Иако су чланови Самоуправе Срба у Баји настојали да обезбеде
„програм уживо”, тј. да уз помоћ музичара обезбеде програмску тачку
која ће достојно презентовати српско музичко наслеђе, на крају, из
објективних разлога, у том свом настојању нису успели. Међутим, захваљујући носачу звука, емитовано је
„Ужичко коло”, које је на крају испраћено топлим аплаузима присутне
публике.
По окончању свечаности, током које су организатори прославе укратко
представили историјат свих народности које живе у граду, па тако и српске, уследио је свечани пријем у згради Локалне самоуправе града.

он, и Душан Мате, председник месне
Српске самоуправе, који је за своје
розе вино био награђен златном дипломом, а за бело сребрном, били су
задовољни.
„Нисам се надао таквом пласману,
међутим, веома се радујем исходу
такмичења. Имам своје друштво са
којим умем да попијем по коју чашицу, а управо ти моји пријатељи дегустирају моје вино. Рекли су да је добро, па сам одлучио да и ја пријавим
своја вина. Изненадила ме је одлука
жирија и морам признати да се веома радујем што су моја вина награђена златом и сребром”, рекао је Душан Мате за наш лист.
„Пошто смо две године за редом,
због пандемије, остали без такмичења, сада су сви донели своја најбоља
вина. И ја сам поднео једну сорту, свој

талијански ризлинг. Прошле године
је био јако добар, без додатка шећера. То је потпуно природним путем
произведено вино у дрвеним бурадима, а то се поштује”, истакао је Радован Степанов.
Након проглашења резултата, винари, који су повели стручну дискусију, сложили су се да јако недостају
падавине. Сви се надају киши, која
би итекако добро дошла виноградима и виновој лози.
Ни овај пут, такмичење винара у
мохачком Српском клубу није прошло без винског весеља. Током вечери, уз добре беле, црне и розе капљице, ишли су и фини залогаји, а било
је и музике. Свирали су мохачки свирачи, предвођени хармоникашем
Ивом Павковићом Паком.
П. М.

Епархија будимска

Б

Промене у Сегединском
намесништву

лагословом епископа будимског Лукијана, на челу Сегединског намесништва Епархије будимске, однедавно је дошло до персоналне измене. Наиме, након
вишедеценијског службовања, протојереј-ставрофор Илија Галић, парох
П. М. батањски, захвалио се и затражио од
преосвећеног владике да буде разрешен дужности руководиоца Сегединског намесништва, што је епископ будимски Лукијан уважио и прихватио.
Архијереј СПЦ је донео одлуку да
на чело Сегединског намесништва
Епархије будимске постави и именује протонамесника Далибора Миленковића, пароха сегединског.
- Високом одлуком Његовог Преосвештенства постављен сам за архијерејског намесника сегединског, и
овим путем се захваљујем преосвећеном владици на поверењу. Могу
само да обећам да ћу се трудити да
поштено и што боље радим за добробит наше Цркве и ревносно обављам
дужности, које су ми поверене. Желим да наставим рад који је мој претходник, прота Илија Галић, отпочео и
надам се да ћу уз помоћ свештенства

и народа, допринети побољшању и
унапређењу српских цркава и српских парохија у Сегединском намесништву – рекао је за наш лист отац
Миленковић.
П. М.
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Театарски фестивал „Jelenlét – Присутност“

Разноликост жанрова,
стилова и енергије
На овогодишњем фестивалу позоришта националних заједница у Мађарској, српска театарска сцена представила
се комадима „Браћа Карамазови“ и „Док нас смрт не растави“, а наши глумци учествовали су и у поетско-музичкој
вечери под називом „На забрањеној звезди“.

Ф

естивал Jelenlét је отворен 21.
марта, представом „Ја, Сизиф”, бугарског позоришта
„Малко”. Интересовање је било велико, па се за представу тражила и карта више.
Другог дана фестивала публици се
представило Српско позориште у Мађарској. Позоришна сала „Гоби Хилда”
у Националном театру била је испуњена до последњег места. Публици
различитих националности, представа
на мађарском језику са руским песмама, била је приступачна уз помоћ српског и руског титла. У питању је ораторијска драма „Последњи дан Аљоше
Карамазова”, заједнички пројекат
Српског позоришта у Мађарској и Новосадског позоришта (Újvideki Színház),

која је прошле јесени премијерно одиграна у истом позоришту, на 200. годишњицу рођења Фјодора Михајловича Достојевског.
Драма је рађена по мотивима последњег романа Достојевског „Браћа
Карамазови”. Овај роман, због изненадне смрти, писац није успео да заврши. Четири креативна уметника, Андраш Козма, драматург, Анастасија
Карагина, режисер, и драмски уметници Милан Рус и Валентин Венцел,
пустили су машти на вољу и смислили
шта би могло да се дешава у наставку
романа.
И овога пута се поновила изражајна глума Милана Руса, чија се прича
и исповест допуњују појањем монаха,
звуцима предивних литургија и ру-

Милан Рус
ЈЕДАН ОД НАЈБОЉИХ ФЕСТИВАЛА
Према речима Милана Руса, ово је био један од најбољих фестивала до
сада, како по квалитету представа, тако и по посећености. - Доказали смо
да овај фестивал треба да постоји и надамо се наставку традиције играња
у Националном театру. Ишчекујемо Позоришну олимпијаду наредне
године у ово време – изјавио је за наш лист Милан Рус.

ских народних песама, у извођењу
Српског хора „Свети Серафим Саровски” из Зрењанина, као и уз учешће
глумца Новосадског позоришта, Даниела Дудаша. Одушевљена публика је
громогласним аплаузом три пута враћала уметнике на сцену. Диплому Милану Русу, директору Српског позоришта у Мађарској, које је главни организатор овог фестивала, уручио је
Андраш Частван (Csasztvan András),
председник Мађарског народносног
театарског савеза.
Претпоследње вече фестивала, у
препуном гледалишту позоришне сале „Касаш Атила”, публици је представљена адаптирана драма Зорице Јурковић Ембер „Док нас смрт не растави”. Представа Српског позоришта у
Мађарској и Драмске секције Српске
гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, рађена по роману „Раскршће”
Драгомира Дујмова, говори о истинитом догађају – несрећној и трагичној
љубави двоје младих Сантовчана, Анице и Родољуба. На сцени је двадесетак
омладинаца, младих глумаца (Урош
Тишма, Ана Марчетић, Димитрије Петровић, Лена Ембер, Мирјана Ђурић,
Тара Радиновић, Дуња Илић, Ана Миладинов, Дуња Јошић, Катарина Верикиос, Анђела Топић, Јована Бандулаја,
Марија Зубац, Бранко Симић, Матија
Перишић и Митар Мирко Кркељић),
који су као прави професионалци одиграли и верно дочарали причу, уз песму, игру и говор на шокачком дијалекту.
Уз њих је наступило и пет ученица
– чланица КУД-а „Табан”: Мила Поздер, Франка Бабић, Сања Вуковић,
Радмила Вуковић и Бранка Ћосић, које је припремила Анита Вуковић. Фолклорне кореографије су обогатиле
ову представу.
Успех представе се поновио, као и
на недавно одржаној премијери. Пу-

блика је громогласним аплаузом поздравила глумце, а Ана Марчетић, која је носила главну улогу, примила је
диплому од организатора фестивала.
Последње вечери фестивала одржано је поетско вече Народносног позоришног удружења у Мађарској, „На
забрањеној звезди”, Јаноша Пилинског,
поводом прошлогодишњег обележавања 100. годишњице рођења овог
књижевника. Он је својим песмама и
есејима покретао машту и превођен
је на многе језике. У овој представи су
његове песме рецитоване на језицима
народности које живе у Мађарској.
У другом делу програма, на поезију
Пилинског надовезали су се стихови
српских, хрватских, пољских, немачких, румунских и словачких песника.
Извођење, праћено интересантним кореографијама и режијом, било је својеврсно уживање за љубитеље поезије
и позоришта. У режији Јаноша Дегија,
поезију су говорили чланови Мађарског народносног позоришног удружења. Међу њима, чланови Српског
позоришта у Мађарској: Зорица Јурковић Ембер, изражајно је одрецитовала песму „Вилињ коњиц”, Каталин
Ладик, песникиње и глумице из Новог
Сада, а Тибор Ембер је говорио стихове Ђорђа Кубурића, по Милошу Чеславу „Анђели”.
Ромско позориште „Цинка Пана”,
представом „Моја драга је црнкиња”,
описује догађаје током прве посете
познате забављачице, певачице и плесачице Џозефине Бејкер Будимпешти,
1928. године. Улогу познате уметнице
играла је Јудит Јонаш, добитница награде „Домјан Едит”, а њеног супруга,
Пепита Абатина, Јосип Маториц, члан
Српског позоришта у Мађарској.
Ромско позориште „Караван” одиграло је своју познату представу „Мишеви...и мишеви”, редитеља Тамаша
Деметра, добитника награде „Јасаи”.
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Будимпешта, 7. април 2022.
Две породице мишева и њихови доживљаји, одушевили су препуну салу
и деце и одраслих. Лепа прича о љубави беле мишице и сивог миша, алегоријски је приказала проблеме са
којима се сусрећу сви они који су различити.
Хрватско казалиште из Печуја
представило се представом „Метода”,

по тексту Јорди Галцеран Ферера, у
режији Нине Клефлин. Играли су
глумци Осијечког позоришта, Армин
Ћатић, Матија Качан, Горан Смољановић и Тина Милић Љубић.
Грчко позориште „Амфитеатро”
овога пута је учествовало музичком
представом под називом „Чекаћу те
свако вече”, са музиком Маркоса Вам-

вакариса и пред препуном салом, доживело је велики успех.
Поводом Светског дана позоришта,
27. марта, представник словачког глумишта и члан Народносног позоришног удружења у Мађарској, Левенте
Гелда, прочитао је и опомињућу поруку планети, америчког позоришног и
оперског редитеља Питера Селарса,

питајући се, где су људско заједништво
и култура сећања. Како је истакао Селарс у својој опомињућој поруци свету,
"ми данас не живимо у двадесетчетворочасовном циклусу вести, већ на крају времена, у којем су медији потпуно
неприпремљени и онемогућени да се
суоче с оним што проживљавамо".
Катарина Бачи Павловић

Култура сећања

Адвокатска и књижевна мисија Јована Мушкатировића
У препуној свечаној сали пештанског Текелијанума,
одржано је вече посвећено Јовану Мушкатировићу, првом адвокату међу Србима и плодном пештанском књижевном ствараоцу с краја XVIII века.

С

куп о Јовану Мушкатировићу, рођеном Сенћанину, који
је добар део живота провео
у Пешти, организовала је будимпештанска Задужбина Саве Текелије,
на иницијативу Биљане Милошевић.
Гост вечери био је Рашко Рамадански, кустос- археолог и председник
Културно-историјског удружења „Јован Мушкатировић” из тог града, са
којим је разговарао др Драган Јако-

гичне споне и замајац су за покретање билатералних, данас веома живих и актуелних српско-мађарских
односа и сарадње.
Гост је исцрпно говорио о вишеслојној личности и многострукој делатности Јована Мушкатировића, па
су тако присутни имали прилику да
чују обиље детаља из његовог детињства, периода школовања, бављења
адвокатуром. По речима Рамадан-

Рашко Рамадански и др Драган Јаковљевић

вљевић, професор на Универзитету
ЕЛТЕ и главни уредник нашег листа.
Друштво из Сенте не само да негује успомену на свог суграђанина,
већ има и ширу културну мисију у
том делу Србије. Мушкатировић је,
како је истакнуто током трибине, неправедно заборављен у српској јавности.
- Тог оца српског права, првог школованог српског адвоката, морали
смо да оживимо, да црпимо важности његовог дела и лика – рекао је
Рамадански.
Према његовим речима, фигуре
као што је Мушкатировић, праве ло-

ског, проблематика којој је Мушкатировић највише био посвећен, било
је заступање српских права, односно
транасформисање српског демоса у
Хабзбуршкој монархији у грађанско
друштво.
- Он је од свог детињства носио ту
ерудицију, ту мисију са собом, почевши од самог презимена, које осликава војничку делатност Срба граничара. Укидањем Војне крајине, Срби су
се нашли у незгодној ситуацији, настали су нови намети и изгубљен је
доаташњи привилеговани положај.
Јован Мушкатировић је био сведок
транзиције и економског пропадања

ПОСЛОВИЦЕ, УМОТВОРИНЕ И АФОРИЗМИ
Посетиоци трибине упознати су са чињеницом да је Мушкатировић често
посећивао Беч и да је тамо објавио своју најзначанију књигу „Приче илити
по простому пословице”. Она представља компилацију пословица, умотворина и афоризама, и постаје главна материја коју су користили они који су
се бавили овом тематиком, укључујући и Вука Караџића. Врло је значајно
што Мушкатировић наводи и порекло пословица. Такође је настојао да сузбије празновања која српска црква више није одобравала и да транформише српски демос у савремени.

свога оца Лазара и вероватно је то
био мотив да крене у мисију да се
Србима олакша позиција у новом
грађанском свету и да им се обезбеде привилегије – објаснио је Рамадански.
Јован Мушкатировић се школовао
на Протестантском лицеју у Братислави и тамо почиње да сазрева као
интелектуалац. Једно време је паузирао и радио као писар код свога оца
у Бечеју, да би се вратио у Братиславу, завршио школовање и прешао у
Пешту, где похађа студије права. Постаје први српски правник и адвокат
у савременој историји.
Након Пеште, одлази у Нови Сад,
где упознаје своју супругу, Катарину
Недељковић, са којом је имао седморо деце. Отвара своју адвокатску
канцеларију и заступа фрушкогорске, односно сремске манастире.
Српска православна црква му је била главни клијент, што је утицало на
опште добро српског друштва и заједнице.
Из Новог Сада се сели у Пешту и
ту се стално настањује. Излагач је посебан нагласак ставио на Мушкатировићев књижевни и сакупљачки
рад, када је реч о народним умотворинама.
Скренута је пажња и на Мушкатировићев рад у области историје. Неки сегменти његовог рада објављени
су у првим бројевима „Летописа”
Матице српске, који је тада излазио
у Пешти. Нажалост нису сачувани ни
препис, ни његово оригинално историјско дело. У Будимпешти постоји
Меморандум са Сабора у Темишвару, са излагањем Јована Мушкатировића на латинском језику, а у Матици
српској у Новом Саду, чува се славеносрпска верзија.
- Овај његов рукопис није објављен до краја ХХ века, а веома је
значајан, јер се управо на том месту
Мушкатировић конкретно залаже за
српска права, њихову равноправност

у угарском друштву и на поштовање
свих оних привилегија још од Леополда, које су скоро сви владари,
укључујући и Марију Терезију, потврђивали и гарантовали. Прибавивши
латинску и славеносрпску верзију,
наше друштво је обезедило један
превод на савремени српски, не да
бисмо наудили том делу са језичког
становишта, него да бисмо придужили његову виталност. Ово је наше прво издање и то је прва срочена и објављена историја српско-мађарских
односа од најстаријих времена до
смрти Јосифа II – закључио је Рашко
Рамадански.
Мушкатировић својим активностима на најбољи могући начин повезује Пешту и Сенту, односно Нови
Сад, дајући значајан допринос не само као први српски адвокат, него и
на ширем културном плану, као књижевни стваралац и просветитељ, у
време покрета просветитељства и
Доситеја Обрадовића, са којим се
дружио и сарађивао и његових следбеника.
Излагање је било праћено пројекцијом бројних историјских докумената и илустрација, везаних за самог
Мушкатировића и време у коме је
живео и стварао.
Посетиоци програма су, такође,
упознати и са мисионарским радом
чланова Друштва „Јован Мушкатировић” из Сенте, на ширем културном плану.
Програму у Текелијануму су, поред осталих, присуствовали и представници Епархије будимске, амбасадор Босне и Херцеговине у Будимпешти, Биљана Гутић Бјелица и
чланови амбасаде, руководиоци појединих српских институција у Мађарској, професори и студенти Универзитета ЕЛТЕ, професори и ученици Српског образовног центра
„Никола Тесла”, представници медија и други.
К. П.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848/1849. године (27)

Царско држање
Василија Вилинског
Капетан Василије Вилински, најстарији син угледног сегединског трговца Димитрија, рођен је управо оне страхотне 1822. године, када је ударио гром у звоник православне цркве Преноса моштију Светог оца Николаја у Сегедину.

П

ожар је много оштетио и саму унутрашњост храма, али,
захваљујући Божјој промисли, иконостас је ипак остао нетакнут. У родном месту завршио је Лицеј,
а потом је постао и питомац Војне
академије у Бечу заједно са својим
вршњаком Ђорђем Стратимировићем.
Василије Громовник, како су га
прозвали другови у кадетској школи,
беше висок, наочит мушкарац. Поседујући изузетну телесну снагу, био је
за све способан, па и да голим рукама крвожедном вуку растргне чељуст. О њему се надалеко све и свашта причало, а веле да је из опкладе
на свом вранцу и високу варошку
капију прескочио. Учинио је то са сабљом међу зубима и с буренцетом
ракије испод десне мишке. Није ни
чудо што су девојке овлаженим уснама за њим уздисале. Где год да се
дене пратили су га неми и узбуђени
погледи не само лепих госпођица,
него и удатих жена па и још неувелих
удовица. У њиховим очима цаклила
се жарка жудња за снажним загрљајем такве људине.

ВРЕМЕПЛОВ

Никада није бежао од великих
изазова. Имао је царско држање. И
само име, Василије указивало је на
храбру, племениту нарав. Од рођења
је био чврст, срчан и при свему одлучан. Кажу, све је почело у његовом
раном детњству. Једног зимског дана
утркивао се са својим другарима у
томе ко ће пре да претрчи залеђену
Тису. Лед је испод њега изненада пукао, а он замало да се се утопи. У спомен на тај дан и срећно избављење,
сваке године би ту долазио и ритуално се окупао у леденој Тиси. Чинио
је то и о празнику Богојављење увек
са широким осмехом са изразом несвакидашњег задовољства што учествује у том величанственом чину.
„Еј, гром га спржио! Та, неће ва'да
лед да угаси огањ грома?”, говорио је
у трену пре испијања чашице љуте
препеченице на обали Тисе украшене сантама леда. Касније ће често
бити спомињана та његова узречица
и псовка: „Гром га спржио!”
*
Те 1848. године, јединица Василија
Вилинског сада у чину капетана, била
је стационирана у Митровици, на ле-

дације из које се сваке године у
САД-у додељује „Пулицерова награда” за најбоља остварења у новинар8. априла 1861. - У Сремским Kар- ству, карикатури и књижевности.
ловцима одржан је Благовештенски
сабор, последњи политичи скуп Срба
12. априла 1204. – Крсташи, који су
у Угарској, на којем је затражена по- у Четвртом крсташком рату кренули
себна територија за Србе (Војводина у Свету земљу да ослободе Христов
са Сремом, доњом Бачком и Бана- гроб, заузели су Константинопољ (Цатом), с војводом на челу и сопственом риград), претворивши га у центар тзв.
администрацијом. Сабором је пред- Латинског царства.
седавао патријарх Јосиф Рајачић. Аустријски цар Франц Јозеф Први није
12. априла 1941. – У авионском удепотврдио закључке тог скупа, нити их су у Грчкој погинуо је српски историје Угарски сабор узео у разматрање. чар Владимир Ћоровић, професор
Београдског универзитета и члан
8. априла 2016. - Умро је Небојша Српске краљевске академије.
Попов, социолог, антиратни активиста
Србије и Југославије, председник Ре12. априла 1941. – Немачке трупе
публиканског клуба и члан Главног су у Другом светском рату ушле у
одбора Грађанског савеза Србије, Београд.
главни уредник листа „Република”.
13. априла 1832. – Рођен је српски
9. априла 1807. – Аустријска војска сликар Стеван Тодоровић, члан Српсавладала је Тицанову буну, устанак ске краљевске академије. Израдио је
сремских сељака, који је почео 3. око 300 портрета савременика. Уз Ноаприла под вођством Теодора Авра- вака Радонића и Ђуру Јакшића примовића Тицана. У побуни је учество- пада водећим сликарима српске еповало 15.000 сељака из 45 села. Тицан хе романтизма. Током каснијег дела
је ухваћен и погубљен крајем 1807. каријере сликао је у духу академигодине.
зма. Пошто је Тодоровић просто био
„затрпан” пословима и поруџбинама
9. априла 1990. – После 40 година за потребе цркве, стиче се утисак да
владавине комуниста, на изборима у није имао ни времена ни воље да траМађарској победио је Мађарски де- га за новим ликовним решењима. Уомократски форум.
сталом, добро је познато да су наручиоци често обавезивали уметнике
10. априла 1847. – У Мађарској је да посао обаве на „подобије”, однорођен Џозеф Пулицер, оснивач фон- сно, по узору на неки свој већ успе-

вој обали реке Саве.
Дуго ће и њему у сећању остати сви ти,
иначе бурни пролећни дани.
Други батаљон
Петроварадинске
регименте под командом царско-краљевског пуковника
Данијела Растића
беше махом састављен од Срба из
Срема, Славоније и
Бачке. Војници Петроварадинског пука деловали су веома помпезно. На њима су мађарске
плаве чакшире и
граничарски браон
мундири са високом
крутом
крагном
бургундске боје, на
глави им високи црни чаков украшен
црно-жуто кокардом и струком шимшира.
Вести о превратничким догађањима
у Бечу и у Пешти изненадиле су и дубоко узнемириле и
официре и војнике Српска црква у Сегедину
Карловачке војне
крајине. Пуковник
лом Валдбергом, командантима прве
Растић, потомак дубровачких госпа- и друге чете. Сви су били дубоко зара, а сам родом из Лике, жустро је бринути посебно због оних злих гларасправљао о новонасталој ситуаци- сина које су се све више шириле по
ји са потпуковником Ћирилом Хала- Срему, па тако и међу војницима Друвањом фон Радојчићем, мајором Јо- гог батаљона. (...)
зефом Пуфером и са мајором КарДрагомир Дујмов
шно обављен рад. Оно што је Тодоровић радио као иконописац и живописац за потребе Српске православне цркве, једнако као што је радила велика већина њему савремених
српских сликара, представљало је само професионално обављање посла
који се није противио захтевима богослужења и који, очито, није вређао
општи укус.
13. априла 1885. – Рођен је мађарски филозоф и књижевни
критичар Ђерђ Лукач. Био је министар у влади Имреа Нађа 1956,
а после његовог пада привремено је протеран у Румунију. Касније се повукао из јавног живота.

задруге. Због објављивања неколицине текстова за време окупације и давања јавне подршке Недићевом режиму, после Другог светског рата био
је осуђен на губитак српске националне части у трајању од пет година.
14. априла 1999. – Најмање 75 људи
је погинуло, а 25 је тешко рањено у
Метохији у две избегличке колоне које су ракетирали авиони НАТО-а.

14. априла 1849. – На иницијативу револуционарног лидера
Лајоша Кошута Мађарска је
прогласила независност од Аустрије.
14. априла 1883. – Рођен је
српски писац Сима Пандуровић,
један од оснивача српске модерне. Био је српски песник, естетичар, есејиста, критичар, драматичар и преводилац. Јавио се с песмама с почетком XX века, а
преводио је дела Шекспира и
Молијера. У периоду између два
светска рата био је високи чиновник Министарства просвете,
а за време окупације сарадник
„Југоистока” и Српске књижевне Сликар Стеван Тодоровић
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Будимпешта, 7. април 2022.

ДУХОВНОСТ

Тродневно празновање у Бати

Освештани Српски клуб
и крсно знамење

Треће недеље Васкршњег поста православни хришћани духом се поклањају Часном крсту. На Крстопоклону недељу износи се крст на средину цркве, верници му се поклањају и целивају га са сећањем на смисао
Крста Христовог. Тим поводом је у Бати приређено
тродневно празновање са низом програма.

У

петак, 25. марта, у обновљеном
Српском клубу одржан је пригодни концерт оркестра
„Бранка квартет”, чији је солиста
Бранка Башић, позната интерпретаторка изворних српских песама. Ово
је, како сазнајемо, био први концерт
у њиховом новом саставу. Оркестар
чине Слободан Вертетић (хармоника),
Михаљ Ђерђан (гитара) и Чаба Новак
(контрабас), коме је ово био први наступ са групом. Велики број посетилаца уживао је у песмама са новог
албума „Мој Чип”.
У суботу је одржано свечано вечерње, а у недељу Света архијерејска
литургија, коју је служио епископ будимски Лукијан. Саслуживали су архимандрит ковински Андреј Пандуровић, јеромонах Варнава Кнежевић,
протојереј Павле Каплан, месни парох, ђакон Стефан Милисавић и ђакон Андраш Шољом. За певницом је
био Дејан Дујмов.
На крају литургије кренула је литија до већ раније постављеног новога крста, а на овај празник је владика
освештао крсно знамење. У повратку,
поворка је свратила у Српски клуб,
који је недавно покривен новим кровом, док је у просторијама спроведено централно грејање. Владика је
освештао обновљени Српски клуб,
где је касније уприличено посно послужење.
Прослави су, поред осталих, присуствовали и Љубомир Алексов,
представник Срба у Мађарском парламету, посланик Золтан Бона, градо-

Циљ обележавања Светског дана воде био је да се
деци укаже на значај воде за живот и здравље људи и
других живих бића на нашој планети.

У

свајањем резолуције Генералне скупштине Уједињених нација, у децембру, 1992. године,
одређено је да се 22. марта сваке године обележава Светски дан воде,
сагласно препорукама Конференције УН о заштити животне средине и
одрживом развоју.
Светски дан воде симболично је
обележен и у Српској основној школи

и забавишту у Батањи. Циљ обележавања овог дана је био да се првенствено деци укаже на значај воде за
живот и здравље, као и на очување
воде, као једног од најважнијих природних ресурса. Ово је само једна од
активности Српске основне школе и
забавишта у Батањи у оквиру еколошких пројеката, које ова установа организује.

К. П.

НЕВЕН

Едукативни програм у Батањи

Основци и забавиштанци
обележили Светски дан воде

начелник Бате Михаљ Везер, председник Српске самоуправе из Бате
Никола Чупић, као и представници
опозиције. Високим званицама је послужен пригодни посни ручак.
Србима у Бати су, како сазнајемо,
том приликом обећана додатна материјална средства за завршетак радова у друштвеним просторијама.

Различитим активностима, кроз
игру, деца су проширила своја знања
о води, њеној вредности, употреби,
штедњи и значају њеног очувања. Израђивали су плакате, приказали како
изгледа кружење воде у природи,
вредним ручицама израђивали водена станишта и животне заједнице, исцртавали школско двориште кредама
у боји, пецали на импровизованом
језеру у школском дворишту, опробали „водени слалом”, веслали и пловили у картонском чамцу. Најмлађи су
прошетали до Сувог Јера, оближње
речице која протиче кроз Батању и
сазнали какав је њен значај за становништво ове варошице.
У поподневним часовима одржано

је школско такмичење из географије
и историје. Тема воде се, свакако, провлачила и на традиционалном надметању међу ученицима од петог до
осмог разреда. Нашли су се ту и веома интересантни задаци из историје,
анаграми, осмосмерке, погађале су
се тајанствене историјске личности,
препознавали континенти и државе.
Ученици су уживали у једночасовном
такмичењу.
Ово је био почетак пролећних активности у српској школи и забавишту на југу Мађарске. Пред њима су
још бројни програми, који чине богатијим и занимљивијим свакодневни
школски живот.
С. Ђ.
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

КОНКУРСИ
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОJЕКАТА СРБА У МАЂАРСКОЈ У
2022. ГОДИНИ

Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3)
Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб-страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb Országos
Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)
Документација која се прилаже уз конкурсну
пријаву: Формулар за подношење конкурса може
се преузети на веб страници Самоуправе Срба у
Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló
szabályzat”-прилог број 1.)
Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu ) 25.3.2022. године
- Српске недељне новине, 31.3.2022. године
Детаљне информације могу се добити од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) на тел. 1/3315345.
Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu )
- Српске недељне новине
Право подношења пријаве на конкурс имају:
- према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима
српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем
се делокругу налази неговање српског културног
наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- Црквене општине Српске православне епархије будимске.
- Конкурсни пројекат треба да има за циљ очување и неговање српског језика и популаризацију
наставе на српском језику.
- Програми, манифестације могу бити на нивоу
школе, одељења, забавишта, насеља, региона.
Начин исплате средстава: предфинансирањем
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за културу Самоуправе Срба у Мађарској.
Додељени износ по конкурсима минимално 50
000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто
хиљада) форинти годишње.

Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. године до 16.00 часова
Конкурс се може предати путем поште.
Адреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица
Микше Фалка број 3, 1055 Будимпешта (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 3)
Услови и правила конкурса у целини се могу видети на веб страници Самоуправе Срба у Мађарској www.szerb.hu под насловом: „A Szerb Országos
Önkormányzat támogatások rendjéről szóló szabályzat”)
Документација која се прикључује уз конкурсну
пријаву: Формулар за подношење конкурса може
се преузети на веб страници Самоуправе Срба у
Мађарској www.szerb.hu под насловом: „ A Szerb
Országos Önkormányzat támogatások rendjéről szóló
szabályzat”-прилог број 1.)
Рок за доношење одлуке: у року од 30 дана од
истека рока за предају конкурса
Конкурс се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu ) 25.03.2022. године
- Српске недељне новине, 31.03.2022. године
Детаљне информације могу се добити од Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00) на тел. 1/3315345.
Резултати конкурса се објављује у следећим медијима:
- веб-страница Самоуправе Срба у Мађарској
(www.szerb.hu )
- Српске недељне новине
Конкурисати могу:
- према тачки 15. § 2. Закону о народностима српска народносна удружења
- према тачки 16. § 2. о Закону о народностима
српске народносне фондације
- непрофитна друштвена предузећа (д.о.о.) у чијем
се делокругу налази неговање српског културног
наслеђа
- српске васпитно-образовне институције и институције Самоуправе Срба у Мађарској
- Црквене општине Српске православне епархије будимске.
Конкурсне пријаве ће разматрати Одбор за кулБудимпешта, 11. март 2022.
туру Самоуправе Срба у Мађарској.
Начин исплате средстава: предфинансирањем
*
Самоуправа има право да распише конкурсе за
Самоуправа Срба у Мађарској у сарадњи са Српским
следеће области:
институтом расписује
- реализацију задатака у складу статута, оснивачНАГРАДНИ КОНКУРС
ког акта и прописа организације која конкуришу
- финансирање учествовања на манифестацијаЗА 2022. ГОДИНУ ЗА САКУПЉАЊЕ
ма, стручним конференцијама
СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ, ЗАВИЧАЈНО- подржавање програма у вези очувања нацоналног, образовног и културног идентитета
ИСТОРИЈСКЕ И ЕТНОЛОШКЕ ГРАЂЕ
- подржавање дечијих манифестација
У МАЂАРСКОЈ
- финансирање црквених слава, меморијалног
дана
- подржавање циљева српске заједнице
Информације и услови конкурса:
Додељени износ по конкурсима је минимално 50
1. А) Конкурисати могу приватна (физичка) лица
000 (педесет хиљада), максимално 500 000 (петсто или њихове групе које имају свог представника,
хиљада) форинти годишње.
потписника конкурсног рада. Подносилац конкурса
У Будимпешти, 11. март 2022. треба да је одрасла особа (пунолетно лице), мађарСамоуправа Срба у Мађарској ски држављанин или – ако нема мађарско држављанство – да располаже сталним пребивалиштем
*
(усељеничким статусом) у Мађарској.
Према Правилнику конкурсног фонда ССМ (21.6.
Б) Конкурсни рад могу да поднесу индивидуал2019.), Самоуправа Срба у Мађарској објављује:
но или групно и ученици средњих школа и виших
разреда основне школе. Уколико ученици подносе
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
свој конкурс уз помоћ школског ментора у конкурсу треба да се наведу и подаци наставника, профеШКОЛСКИХ ПРОГРАМА,
сора или другог ментора – одрасле особе која је
радила са ученицима на конкурсном раду, а ако је
МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОЈЕКАТА
уз помоћ ментора остварен групни ученички рад,
који имају за циљ неговање српског језика, кул- формалан подносилац конкурса је ментор.
туре, традиције и обичаја
2. Конкурисати се може радовима у којима се
Рок за пристизање конкурса: 19. април 2022. го- доноси, представља и обрађује сакупљена грађа из
дине до 16.00 часова
неке од следећих тематских области:
Конкурс се може предати путем поште.
а) стари и савремени локални српски географАдреса: Самоуправа Срба у Мађарској, улица ски, топографски називи (називи улица, тргова, де-

ловa насеља, делова атара насеља, називи путева,
географских формација у околини насеља, салаша,
околних насеља итд.) у једном насељу у Мађарској
где су некада живели Срби или где и сада живе
Срби;
б) стара и савремена презимена српских породица у једном насељу у Мађарској;
в) стари и савремени породични и лични надимци српских породица и њихових чланова у једном
насељу у Мађарској;
г) традиционална и савремена имена од миља
Срба у једном насељу у Мађарској;
д) стари и савремени локализми у говору Срба у
једном насељу у Мађарској (Под локализмом овде
подразумевамо речи, изразе, граматичке облике,
узречице који се сматрају различитим од стандарда и/или специфичним, карактеристичним за дато
насеље или групу насеља.)
ђ) фотодокументовање непокретног српског материјалног наслеђа и српских јавних натписа у једном насељу у Мађарској;
e) детаљан оригиналан опис неког локалног српског народног обичаја у прошлости или данас;
ж) записани текст локалне српске песме, приче,
приповетке, анегдоте, умотворине;
з) аудио и/ или нотни запис локалне српске мелодије (песме или игре);
и) опис и документација неке народне рукотворине (дела и комплетне ношње, употребног предмета, намештаја итд.);
ј) опис и документација неке традиционалне сеоске куће, помоћне економске зграде или комплекса.
3. Детаљно упутство за обраду и документовање
прикупљене грађе се налази на сајту Српског института и Самоуправе Срба у Мађарској. Упутство
се може добити и лично у канцеларији Самоупораве (адреса: Будимпешта, ул. Микше Фалка бр. 3.) или
Института (адреса: Текелијанум – Будимпешта, ул.
Вереш Палне бр. 19.) у радно време или се може
затражити од Самоуправе или Института да се поштом доставе.
4. Писмени конкурсни радови треба да се поднесу на папиру и дигитално (на дигиталном носиоцу
информација) поштом, на адресу: Самоуправа Срба
у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat), 1055
Budapest, Falk Miksa u. 3.) На коверту обавезно написати: „Конкурс у области истраживања“. Фотографски радови треба да се поднесу у облику фотографија на папиру димензија најмање: 9x13 cm и дигитално на адекватном носачу, дигиталног обима
најмање 1 Mb. Аудио-снимци се исто подносе у дигиталној форми.
5. Конкурси треба да се поднесу шифровано. На
конурсни рад и на поштанску коверту треба написати шифру, као и на мању затворену коверту у
коју треба ставити попуњени и потписани конкурсни формулар са личним подацима подносиоца
конкурса. Лични подаци се обавезно дају попуњавањем конкурсног формулара који се може преузети са сајта Самоуправе или Института, или се
може добити у канцеларији Самоуправе и Института. Мала затворена коверта са подацима подносиоца конкурса се ставља у поштанску коверту поред конкурсног рада. Ако је конкурсни рад израдила група људи, онда се у коверти са личним
подацима наводе подаци свих чланова групе уз
назнаку представника групе.
6. Исти подносилац конкурса може да поднесе и
више конкурса у различитим тематским областима,
односно са прикупљеном грађом из више насеља
(макар и у истој тематској области).
7. Конкурсна документација треба да садржи: (а)
Конкурсни рад са шифром, састављен према детаљним упутствима, (б) попуњени и потписани конкурсни формулар у затвореној мањој коверти са
назначеном шифром споља. Ако је конкурсни рад
дело групе људи, онда за сваког члана треба да се
попуни посебан формулар са назнаком да ли се
ради о члану или представнику групе. (Напомена:
за тематску област сакупљања етногафске, завичајно-историјске и лингвистичке грађе користи се посебан формулар, различит од оног за конкурсе у
области културних манифестација.)
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Будимпешта, 7. април 2022.
8. Рок за подношење конкурса је 22. новембар
2022. до 24:00 часа. (До овог рока треба да се конкурсна документација стави на пошту.)
Вредновање и награђивање конкурсних радова:
1. Конкурси са непотпуном документацијом или
нешифровани конкурси, односно конкурси поднети после назначеног рока се не разматрају и не
вреднују.
2. Подносиоци конкурса ће добити потврду од
Самоуправе у року од два дана по приспећу конкурсног рада. После провере конкурсне документације Самоуправа ће обавестити подносиоца да
ли ће се рад вредновати или због недостатака наведених у претходној тачки неће бити разматран.
3. Шифроване конкурсне радове ће вредновати
трочлана стручна комисија формирана од стране
Српског института, састављена од етнолога и лингвиста и дати предлог за награђивање. Радови ће
се вредновати на основу количине и вредности
сакупљене грађе, као и на основу квалитета обраде и презентовања ове грађе. Детаљнији аспекти
вредновања се налазе у детаљном упутству за израду конкурсних радова.
4. У зависности од броја и квалитета пристиглих
радова доделиће се прве, друге и треће награде,
као и похвале уз одговарајуће новчане награде.
За награђивање ученичких и студентских радова
формираће се посебне категорије награда. Наградни фонд у овом распису конкурса износи бруто милион форинти која сума се по потреби може
допунити и повећати.
5. Уколико број и квалитет конкурсних радова
који стриктно одговарају свим критеријумима буде омогућио, стручна комисија има права да вреднује и да предложи за награду или похвалу и радове који то по квалитету заслужују, али који евентуално одступају од критеријума (на пример не
уклапају се у набројане уже теме, али спадају у
област етнологије, завичајне историје или лингвистике).
6. Одлуку о наградама доноси Одбор за културу
Самоуправе Срба у Мађарској на основу предлога стручне комисије која је вредновала радове. Рок
за доношење одлуке је 10. децембар 2022. Резултати конкурса ће се објавити на сајту Самоуправе,
Института и СНН-а до 18. децембра 2022. као и у
наредном броју СНН-а, у штампаној форми. Подносиоци конкурса ће такође бити благовремено
мејлом и/или поштом обавештени о резултату њиховог конкурса. Исплате награда ће се извршити
до 31. децембра 2022. године.
7. Сакупљена грађа обрађена у конкурсним
радовима ће се уврстити у базе података о Србима у Мађарској које саставља Српски институт,
уз навођење извора (подносилаца радова). Најбољи радови ће се објавити у посебној публикацији.

УПУТИТЕ 1% ПОРЕЗА
СРПСКИМ УДРУЖЕЊИМА
Унапред захваљујемо свим пореским обвезницима који су
вољни да нам упуте 1% пореза на свој доходак, у складу
са законским прописима.
Magyarországi Szerb Színház
Nonprofit Közhasznu Kft.
2309 Lórév, Dozsa Gy. u. 79.
Adószám 20281724-2-13
Veseli Santovcani
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
6525 Hercegszántó, Gábor Á. u. 40.
Adószám: 18352773-1-03
Позив за учешће у хуманитарној акцији

ПОМОЗИМО ИЗБЕГЛИМА ИЗ УКРАЈИНЕ
Самоуправа Срба у Мађарској (ССМ) је, у сарадњи са
кровним представничким телима осталих националних
заједница, покренула хуманитарну акцију за помоћ
људима који су избегли из ратом захваћене Украјине и
који се тренутно налазе у прихватним
центрима у Мађарској.
ССМ позива све наше сународнике и њихова удружења да
узму учешће у овој племенитој акцији, уплатом новчаних
средстава на рачун број:
11784009-22224664.
Према упутству пристиглом из Владе Мађарске, у ову
сврху није дозвољено користити новчана средства која су
удружења и остале организације националних заједница
добиле из државног буџета, било на конкурсима или као
део редовног финансирања.

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА АПРИЛ 2022.
09. 04. субота – Вечерње
18.00 ч
10. 04. недеља – Св. Литургија
10.00 ч
17. 04. субота – Вечерње
18.00 ч
18. 04. недеља – Св. Литургија
10.00 ч
16. 04. субота – ЛАЗАРЕВА СУБОТА
Св. Литургија
10.00 ч
16. 04. субота – ВРБИЦА
18.00 ч
17. 04. недеља – ЦВЕТИ Св. Литургија
10.00 ч
21. 04. четвртак – Света Литургија
10.00 ч
21. 04. четвртак – Велико бденије
18.00 ч
22. 04. петак – Царски часови
10.00 ч
22. 04. петак – Вечерње и изношење
плаштанице
18.00 ч
23. 04. субота – Велика субота
Св. Литургија
10.00 ч
23. 04. субота – Васкршње јутрење
20.00 ч
24. 04. недеља – ВАСКРСЕЊЕ – ВАСКРС
Света Литургија
10.00 ч
24. 04. недеља – Вечерње
18.00 ч
25. 04. понедељак – ВАСКРСНИ ПОНЕДЕЉАК
Св. Литургија
10.00 ч
25. 04. понедељак – Вечерње
18.00 ч
26. 04. уторак – ВАСКРСНИ УТОРАК
Св. Литургија
10.00 ч
Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Самоуправа Срба у Мађарској се унапред захваљује
свима који имају воље и могућности да својим новчаним
прилозима подрже циљеве ове хуманитарне акције.

СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ КАМП
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
Балатонфењвеш, од 17. до 24. јуна 2022.

Овај конкурс је објављен у складу са правилником Самоуправе Срба у Мађарској за суфинансирање и финансирање прихваћеним одлуком Скупштине ССМ број 108/2019 (21.VI 2019).
- на сајту Самоуправе: www.szerb.hu
- на сајту Института: www.srpskiinstitut.hu
- и у Српским недељним новинама (www.
snnovine.com).

Српски педагошки и методолошки центар по двадесет трећи
пут организује Српски језички камп „Вук Стефановић
Караџић”, од 17. до 24. јуна 2022. у Балатонфењвешу.

Информације у вези са конкурсом се могу добити од:
- Викторије Ковач, конкурсног референта (понедељак-четвртак 9:00-15:00 часова, петак 9:00-12:00)
на тел. 1/331-5345, kovacs.viktoria.ssm@gmail.com
- Софије Каплан, сараднице Института +36-1-7821639, szofia.kaplan@srpskiinstitut.hu

Пријаве за камп могу се добити у школама, у српским
месним самоуправама и од Српског педагошког и методолошког центра (путем имејла: szerbpedkp@gmail.com).

www.snnovine.com

ИНФО

Очекују се пријаве ученика који су завршили трећи разред
основне школе до оних који су завршили трећи разред
гимназије.

Рок за пријављивање је 15. мај 2022. године. Износ уплате:
35.000 форинти. Информације можете добити од Јулијане
Мијатовић Которчевић, путем телефона +36 70 339 2995.

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ – Лист Срба у Мађарској  Издавач: Српско културно и медијско предузеће (ДОО-Кфт.)  За издавача: Зорица Јурковић Ембер  Главни и одговорни уредник:
др Драган Јаковљевић  Финансијер: Кабинет мађарског премијера (Miniszterelnökség) и Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  Фоторепортер: Иван Јакшић  Седиште редакције:
Nagymező u. 49, 1065 Budapest  Поштанска адреса: Szerb Országos Önkormányzat, Szerb Hetilap, Falk Miksa u. 3, 1055 Budapest  Имејл уредништва: snnbudimpesta@gmail.com 
Web: www.snnovine.com  Графички прелом листа: Тибор Фуксел  За штампарију Szedéstükör Bt.: Ференц Ибош  Текстуалне прилоге и фотографије примамо искључиво у
електронској форми. Уредништво задржава право лекторске обраде и скраћивања текстова у складу са расположивим новинским простором.  СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ су
2013. године награђене угледним друштвеним признањем – ВЕЛИКОМ ПЛАКЕТОМ УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ, за објективно и правовремено информисање, неговање
српског језика и ћирилице и јачање веза српске заједнице у Мађарској са матичном државом Србијом и Удружењем књижевника Србије.  HU ISSN 2061–0238
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СЕЋАЊЕ

Велика годишњица најпознатијег Сентандрејца

Два века од рођења Јакова Игњатовића (10)
У својим мемоарима је, осуђујући држање српског јавног мњења према Мађарској револуцији, Јаков Игњатовић написао: „Фанатичари су за мађарона држали оног
који је пре свега веран отаџбини и њеним законима,
који није волео панславенство, није хтео Војводине, јер
је немогућа, и који Мађаре није мрзео.”

И

з ових Игњатовићевих накнадних сећања не може се ни приближно наслутити прави узрок
српско-мађарског сукоба, јер он је у
мемоарима, кад о томе сведочи, врло
непоуздан. Критичари кажу да је по
том питању био врло пристрастан, и
када говори о улози Мађара у револуцији, настоји да покаже да се тада
налазио више на њиховој страни, него што је доиста и био.
У својим успоменама, чији је највећи део, према за сада доступној преписци, написао на почетку 1876, Игњатовић је у потпуности раскрстио „с
демократским радикализмом и рево-

луционарним патриотизмом Четрдесетосме”, па је настојао да у свим питањима у којима су у сукоб долазили
интереси Срба и Мађара, представи
Србе као кривце. У мемоарима је зато и могао доказивати да мађарска
влада „нипошто” није желела да буде
„револуционарна”, већ је само настојала да очува постојеће „законито
становиште”, али будући да су јој биле потребне веће слободе и овлашћења у њеном раду и деловању, она је,
под Кошутом, рушећи те ограде које
су је спутавале „склизнула у револуцију”.
Томе су умногоме допринели и Ср-

ЧЛАНАК У „СРБСКИМ НОВИНАМА”
И поред свих напора које је улагао око српско-мађарског измирења, Игњатовић је у данима Мађарске револуције ипак био постојан у одбрани
националног идентитета свог народа. У чланку „Први мај 1848.” који је под
псеудонимом Борислав Огњановић објавио крајем маја 1848. у београдским
„Србским новинама”, Игњатовић је истицао решеност Срба да истрају у
борби за своја национална права, и том приликом је писао следеће:
„Два пута пред собом имао је српски народ: један вратити се опет у бесвесну машину бирократије, други пак пут био је онај који му Мађари показаше, то јест да се с Мађарима у једно тело збије и да се више не позна
у том телу српство. Србин је оба пута презрео и тврду вољу изјавио да се
више у такову туђеродну форму сместити не да. А и зашто би се дао у таково себи неприродно стање смешати? Није ли досад доста невоље било?
Та није ли се туђин у име и језик, у ове светиње мешао.”
У истом чланку Игњатовић је указивао на оправданост српских захтева,
истичући да је Мајска скупштина била „од превелике важности” за српски
народ у Угарској, јер су се Срби тада, избором војводе и патријарха, изјаснили да „као народ суштествовати желе”. Тада је први пут упутио и позив
Хрватима, према којима није имао ни мало наклоности, на сарадњу (на чему ће касније као уредник Вестника више настојати), пошто им је непријатељ
заједнички (а то су у том тренутку били Мађари), требало би да као „права
браћа” имају са Собима „једну цељ, један задатак и једну будућност” за
коју би се заједнички борили.”

СРПСКЕ

би својом искључивошћу, јер су одбијајући владин предлог да уместо народне скупштине одрже само црквени сабор, направили „први корак у
револуцију”. Пребацујући сву кривицу за српско-мађарски сукоб на Србе,
он је касније писао да би догађаји
имали сасвим други ток да је мађарска влада тај српски бунт и „отпор
против законите државне власти” одмах
енергичним мерама и
угушила. Осим тога, у
мемоарима постоје и
таква сведочења која у
свему противурече његовом стварном држању у првим данима револуције, јер иако је
истицао да је Мајска
скупштина одржана
мимо одобрења званичне мађарске владе,
он је у њеном раду
узео личног учешћа и
био изабран за члана
Главног одбора, те „као
његов члан потписивао
одлуке изразито антимађарског карактера”.
Поред свега, може
се прихватити његова
тврдња да се тих дана
нашао у једном раскораку и процепу, јер морао је да се одлучи „између својих снова о српско-мађарском братству и садашњих тежњи
српског народа”. Зато је, сећајући се
„својих тадашњих криза”, сасвим
искрено писао: „Тежак избор. Праг
моје домовине ми је свет, мог рођеног
места сваки педаљ земље ми је свет...
Па да се тучем против домовине, да
се кољем са оним који се истим плодом земље хране... Немогуће. Да ли да задирем у рану, у тело једнокрвног
брата?
Немогуће...”.
Непосредно после
Мајске скупштине, незадовољан и онеспокојен одлуком да
Српска Војводина
ступа у „политички
савез на темељу слободе и савршене једнакости” са Краљевином Хрватском и Славонијом,
он
је
одлучно устао у одбрану интегритета земаља круне Светог
Стефана. Игњатовић
није одобравао одвајање Срба од Мађара
и њихово везивање за
Хрвате, па је тим поводом писао да је „непаметно и убиточно
то, да се Хорватско-Словенске Краљевине од Унгарске
одчупају”: „Но сад,
кад видимо, да сви
Славени из Бачког комитата, Баната и вој-

НЕДЕ ЉНЕ

ничке границе, кој(ој) не само да нису
природном границом растављени,
него од толико столетија под унгарском круном, на унгарској земљи живе, – Хорватској приступају, и од Унгарске се земље мајке чупају, да југословенску државу направе, ми сад
морамо такву тежњу управо за издајство државе прогласити”.
Мајска скупштина у Карловцима,
на којој је присуствовао као посланик
села Чобанца, и њене одлуке покопале су његове наде у мирно решење
српско-мађарског спора, и он је после тога, како каже, „изгубио компас”.
У тим новим околностима, створеним
после скупштине, он је још једном покушао да утиче и на Србе и на Мађаре. У свом обраћању Србима Игњатовић је опомињао „да би се насилно
одцепљење славенски народа од Унгарске, једнострано повређен стари
народни уговор, такав грађански рат
запалити могло, кој’ би једва задобијену слободу утаманио, кој’би за обе
стране био убиточан...”.
Тиме се Игњатовић изјаснио против идеје слободне Војводине која се
могла остварити само ратом са Мађарима, али је у духу својих схватања
покушао да изнесе и предлог за решење насталих неспоразума. Са тим
циљем је предлагао да у новостворену мађарску револуционарну владу
буду изабрани људи „који ће и оне
народе представити, који осим Мађара, у Унгарској живе, и које је Унгар
са једнаком правом”, да би се то постигло „није нуждно да се зато сабља
из корица повуче”.
Такав један предлог изазвао је против Игњатовића „огорчење” и код Срба и код Мађара. Јер су „први кратковидо терали своју Војводину, други
су, на место равноправности и узимања српских министара у владу, претили оружаним истребљењем српске
народности у Угарској...”.
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