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ПОЛИТИКА

Министри потписали уговор о енергетици

Србија ће најесен
ускладиштити гас у Мађарској
Министар финансија Србије Синиша Мали и министар
спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто потписали су крајем прошле недеље у Београду Меморандум
о наставку сарадње у области енергетике. Потписан је такође и уговор између „Србијагаса” и мађарске компаније
„MVM CEEnergy”, на основу којег ће Србија моћи да складишти гас у Мађарској током зиме.

У

говор о куповини природног гаса и о складиштењу и логистичким услугама потписали су генерални директор „Србијагаса” Душан Бајатовић и представници
мађарске компаније.
„Србија ће у два складишта у Мађарској до октобра ускладиштити
500.000.000 кубних метара гаса, који
ће нам потом бити на располагању
од 1. октобра до 1. априла наредне
године”, рекао је Мали. „Србија ће по
уговору у октобру моћи да повлачи
три милиона кубика гаса дневно, затим од новембра до фебруара по
шест милиона кубика гаса дневно, и
у марту три милиона кубика”, прецизирао је министар.

То ће бити сасвим довољно за потребе грађана и индустрије у Србији,
истакао је Мали.
Он је најавио да ће аранжман бити
финансиран једним делом из буџета
Србије, а други из кредита ОТП банке
и Ексим банке Мађарске.
Додао је да ће о пропорцијама финансирања бити одлучивано накнадно.
Мали, такође, није желео за сада да
каже колико ће бити износ аранжмана, већ је рекао да ће Србија у понедељак Мађарској уплатити 65,7 милиона евра да резервише складишта.
Цео аранжман обухвата и гас, струју
и сирову нафту, додао је Мали.
Министар Сијарто је оценио да ови

Још један сусрет у Београду

Вучић и Сијарто разговарали
о снабдевању гасом
„Посебно смо разматрали питања транзитних капацитета, као и снабдевања гасом и констатовали да је несметани транзит енергентима између наше две земље још један
доказ изузетне, одговорне и пријатељске сарадње Србије
и Мађарске”, навео је Вучић, после састанка са Сијартом,
наводи се у саопштењу Службе за сарадњу с медијима.

П

редседник Србије Александар Вучић састао се у Београду са министром спољних послова и трговине Мађарске

Петером Сијартом са којим је, како је
навео, разговарао о регионалној ситуацији и истакао потребу за још ближом сарадњом у областима енерге-

уговори обезбеђују несметано снабдевање гасом у Србију и јачају позицију Мађарске у области енергетике
у целом региону. Додао је да је међудржавним споразумом договорено и
повезивање електроенергетских тржишта две земље, тако што ће до 2028.
године бити изграђен нови далековод

између Суботице и Шандорфалве у
Мађарској.
На основу ранијег договора председника Србије и премијера Мађарске, Александра Вучића и Виктора Орбана, Србија ће, како је најављено, током предстојеће зиме моћи да
ускладишти 500.000.000 кубика гаса. 

тике и заједничких инфраструктурних пројеката, као и о конкретним
корацима у циљу њихове реализације.
Председник Вучић је током сусрета са високим званичником Мађарске
истакао потребу за још ближом сарадњом у области енергетике и заједничких инфраструктурних пројеката.
„Посебно смо разматрали питања
транзитних капацитета, као и снабдевања гасом и констатовали да је несметани транзит енергентима између
наше две земље још један доказ изузетне, одговорне и пријатељске сарадње Србије и Мађарске”, навео је
Вучић, наводи се у саопштењу Службе за сарадњу с медијима.
Председник Вучић је још једном
истакао да је Србија трајно и искрено
опредељена да унапређује односе са
Мађарском, наводећи да су они на
историјском нивоу захваљујући посвећености и отворености владе премијера Виктора Орбана за билатерану сарадњу.

„Захвалио сам министру Сијарту
и премијеру Орбану на доследној и
снажној подршци Мађарске евроинтеграцијама Србије, коју истичу увек
и на сваком месту”, рекао је Вучић.
„Посебно смо разматрали питања
транзитних капацитета, као и снабдевања гасом и констатовали да је
несметани транзит енергентима између наше две земље још један доказ изузетне, одговорне и пријатељске сарадње Србије и Мађарске”,
навео је Вучић на Инстаграму.
„Захвалио сам министру Петеру
Сијарту и премијеру Виктору Орбану на доследној и снажној подршци
Мађарске евроинтеграцијама Србије, коју истичу увек и на сваком месту”, закључио је Вучић.
Министар финансија Србије Синиша Мали и министар спољних послова и трговине Мађарске Петер
Сијарто потписали су Меморандум
о наставку сарадње у области енергетике. 
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ТРАДИЦИЈА

Одржано 27. „Табанско вече“

Фолклорно-музички маратон
у великом стилу
Традиционални концерт КУД-а „Табан“ из Будимпеште,
после нешто више од пола године, поново је окупио велики број гледалаца и спектакуларним програмом одушевио љубитеље српског фолклора и традиције.

К

онцерт у препуној сали Дома
културе МОМ почео је наступом извођачке групе КУД-а
„Табан“, који је приказао обновљену
кореографију Радојице Кузмановића
„Свадбени обичаји из села Коретиште, игре из околине Гњилана“. Ова
кореографија није извођена скоро
десет година и потпуно је обновљена.
Први ансамбл „Табана” се и овога пута побринуо да у великом стилу прикаже свој разнолики програм, под
управом Душана Вуковића, уметничког руководиоца.

ра, кореограф Славица Михајловић
и музички сарадник и уметнички руководилац народног оркестра Александар Смрекић, који су формирали
и ауторизовали Школу фолклора
„Шумадија“.
Гости из Горњег Милановца приказали су своје умеће сплетом народних кола, а затим су на ред дошли
оркестри. Прво су наступили гости,
музички ансамбл КУД-а „Шумадија“,
под руководством Александра Смрекића. Извели су сплет народних кола
из Шумадије, а затим су се домаћини,

реографа Драгомира Вуковића. Табанаши су више пута враћани „на
бис“, а трећи пут су им се придружили и мушки чланови КУД-а „Шумадија“.
На крају програма, пред шарени-

После ефектног почетка, на сцену
су изашли малишани нижих разреда
основне школе и забавиштарци, чланови најмлађе дечје групе, који су
својим симпатичним извођењем кореографије „Ајде цуро руку дај“
освојили све симпатије публике и добили велики заслужени аплауз. Игру
су, затим, наставили фолклораши
средње дечје групе, која је приказала
сплет влашких игара, кореографију
Дејана Милисављевића и по ко зна
који пут одушевили гледаоце. Дечју
и средњу групу предано и стрпљиво
припрема Анита Вуковић Накић.
„Велики Табан“ је, затим, преузео
место на сцени и извео кореографију „Ђурђевдански обичаји и игре из
Подгрмечја“, кореографа Милорада
Лонића, после кога је омладинска
група одиграла кореографију Далибора Мартинова „Влашке игре из
околине Бруса“.
Гост 27. Табанске вечери био је КУД
„Шумадија“ из Горњег Милановца,
први извођачки ансамбл под управом
уметничког руководиоца Бојана Шишовића и Велики народни оркестатар на челу са Александром Смрекићем. Данас КУД „Шумадија“ има више од 400 чланова организованих у
десет група. Осам играча, поред четири ансамбла која увежбавају у просторијама КУД-а, воде и школе фолклора, у све четири основне школе у
Горњем Милановцу.
Ентузијазам, труд и квалитет младог ансамбла препознала су и подржала највећа имена српског фолкло-

оркестар „Зора“, под вођством Крунослава Агатића Киће, представили
сплетом народних игара. Спектакуларно извођење оба оркестра подигло је добру атмосферу у сали.
Гости су наставили програм играма и песмама са планине Рудник „Месечина, а ја зовем прело“, кореографкиње Десанке Ђорђевић. Уз изузетну игру смењивале су се
кореографије домаћина и гостију:
„Сплет песама и игара из Качера“, кореографија Славице Михајловић и
музички аранжман Александра
Смрекића, „Море над сред село“,
игре и песме из Босилеградског Крајишта, кореографија Славице Михајловић, коју је одиграла извођачка група „Табана“, „Стани Радо, Бела Радо“,
игре из Лесковаца у извођењу омладинске групе, кореографа Милорада
Лонића. Атмосфера је доведена до
усијања током сјајног извођења последње нумере - „Шопске игре“, ко-

лом свих учесника концерта на бини,
Душан Вуковић се свим учесницима,
сарадницима и организаторима захвалио за успешан концерт: оркестрима „Зора“ и „Шумадија“, тамбурашу
Данију Колеру, Анити Накић Вуковић,
вишегодишњем члану „Табана“, Ани
Штурц, као и организацијама које су
омогућиле одржавање овог концерта
– Фондацији „Бетлен Габор“, Самоуправи Срба у Мађарској, Српској црквеној општини у Будимпешти, Српској самоуправи у Будимпешти и Српским квартовским самоуправама. У
првом реду се захвалио руководству
Српске школе „Никола Тесла", директорки др Јованки Ластић, учитељицама и професорима, као и родитељима, који све ове године подржавају
рад „Табана". Такође се захвало руководству КУД-а „Табан“, Софији Каплан, Биљани Сабо, Богдану Сабоу и
Игору Русу. Милан Глишовић, члан
КУД-а „Шумадија“, у духу традиције,

изговорио је здравицу, одушевљен
„Табаном“ и гостопримством.
Концерту су, поред осталих, присуствовали и свештеници Епархије будимске, Биљана Гутић Бјелица, амбасадор БиХ у Мађарској, испред амбасаде Републике Србије у Будимпешти
Светлана Станковић, конзул и први
саветник, и Марија Вречер, трећи секретар Арпад Карпати, директор
Фондације „Бетлен Габор“, Тимеа Телчер, председница Одељења за помоћ
народностима при Фондацији „Бетлен Габор“, Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској (ССМ), др Данчо Мусев, председник Бугарске народносне самоуправе,
Петар Богдан, потпредседник ССМ-а,
др Јованка Ластић, директорка Образовног центра „Никола Тесла“ у Будимпешти, Зорица Јурковић Ембер,
директорка Културног и медијског
центра „Српски венац“. Почасни гост
је била и истакнута кореографкиња
из Крагујевца Славица Михајловић,
као и Марта Шебешћен, извођач народних песама, добитница „Кошутове“ и награде „Лист Ференц“.
Вера Пејић Сутор и Борислав Рус,
председник Српске самоуправе у Будимпешти, захвалили су се „Табану"
и гостима за дивно вече, и богат и
разноврстан репертоар. По завршетку програма уприличена је вечера за
учеснике и госте, а игранка је наставила уз оркестар „Зора“, до раних јутарњих сати.
„После мало одмора, чека нас наступ у Бекашмеђеру, а почетком августа идемо у Жабаљ, где ћемо радити нову кореографију. Средином августа наступамо у Шиклошу, па нас
чекају преображенске свечаности. У
октобру имамо позив у Вуковар, на
међународни фестивал“, изјавио је за
наш лист Душан Вуковић.
К. П.
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КУЛТУРА

Значајан издавачки подухват

Каталог о библиотеци епископа будимског
Aрсенија Стојковића
Народна библиотека Србије и Библиотека Матице
српске објавиле су каталог „Библиотека епископа будимског Aрсенија Стојковића”. Ово издање, чијем настанку је претходило неколико година посвећеничког
рада, свакако заслужује пажњу не само стручне јавности, јер по својој узоритости представља сам врх библиотечке делатности и сведочи о библиотеци изузетне личности наше историје.

С

књига изван граница Србије. Богатство ове збирке говори о непроцењивој културној баштини српског народа. Њу чине Библиотека,
Архив и Музеј у оквиру комплекса Српске црквено-уметничке и научне
збирке, које су под патронатом Сечењијеве библиотеке
у Будимпешти и Министарства културе Мађарске. Да
би се збирке заштитиле од
пропадања, седамдесетих
година прошлог века започет је Сентандрејски пројекат. „Решење о образовању
Комисије за проучавање и
заштиту културног блага
српског порекла у Сентандреји, у НР Мађарској”, донето је 1974. године. „Предлог за рад на уређивању и
заштити фондова Библиотеке српске православне
епархије будимске у Сентандреји” сачинили су Народна библиотека Србије и
Библиотека Матице српске,
Београд – Нови Сад, 18.
рпска православна епархија бу- априла 1976.
димска има у Сентандреји, поОд 1980. године почела је превенсле Хиландара, највећу збирку тивна заштита, као и ревизија, инвентарисање и каталогизација
Епархијске библиотеке, манастира Грабовца, попис и
опис рукописа и старих
штампаних књига сентандрејске Црквене општине и
рукописа у збирци будимског епископа Дионисија
Поповића. Послове су радили стручњаци из Народне
библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске. Као
заједничко издање објављена су четири штампана каталога: „Опис рукописа и
старих штампаних књига
Библиотеке српске православне епархије будимске у
Сентандреји (1991)”, „Каталог књига Библиотеке српске православне епархије
будимске од XIX до XX века
(1992)”, „Каталог серијских
публикација Библиотеке
Српске православне епархије будимске: од XIX до XX
века” (1992) и „Каталог књига Личне библиотеке Георгија Зубковића” (1994).
На иницијативу Душице
Грбић, археографа саветни-

ка у Библиотеци Матице српске, пројекат је обновљен 2014. године. Рад на
обради личне библиотеке Арсенија
Стојковића, започет је 2016. године и
подразумевао је каталошку обраду
публикација, контролу инвентара, реинвентарисање и лепљење нових инвентарних маркица.
Каталог „Библиотека епископа будимског Арсенија
Стојковића” и несуђеног патријарха (1804-1892) објављен
је 2021. године. Сматра се да
је његова библиотека једна од
најстаријих потпуно сачуваних личних монашких библиотека код нас. Књиге из његове библиотеке смештене су у
наменски рађеним дрвеним
ормарима (из 1901) и налазе у
једној од соба владичанског
двора. Веома квалитетан и
леп повез књига урађен је у
Бечу, а Стојковић је књиге потписивао тако да се на ћириличним књигама потписивао
ћирилицом, а на латиничним
латиницом. На публикацијама
се могу наћи три врсте печата:
АS, АС са круном и жезлом и
Печат православнаго епископа будимскаго 1867. Такође, на
књигама се могу пронаћи
многобројни записи, посвете
и прибелешке који сведоче о
путу књиге, промени власништва и
њиховој судбини. Библиотека изгледа
импресивно.
Као редактори Каталога потписани су Душица Грбић, Светлана Вучковић, Финка Пјевач и Станимир Јакшић, стручњаци из Библиотеке Матице српске (Нови Сад) и Марија
Богдановић и Жарко Војновић, стручњаци из Народне библиотеке Србије
(Београд). Главни редактор је Марија
Богдановић.
Предговор „Арсеније Стојковић,
скривени човек књиге” у каталогу који описује библиотеку
Арсенија Стојковића,
најдуговечнијег будимског владике о којем до данас није објављена ни једна монографија, а каквих код
нас једва да је било
написао је Жарко Војновић. Студиозно, поуздано, сигурно, Војновић уводи у читање
каталога, упознајући
нас са личношћу, радом и деловањем Арсенија Стојковића у
ширем културно-историјском и друштвено-политичком контексту. Формирање
његове библиотеке
Војновић види као „известан културни и интелектуални стандард,
нарочито међу епископима”, а присуство
књига које није потписао тумачи чињени-

цом да је Арсеније Стојковић био четрнаести по реду будимски епископ,
ако се рачуна од Велике сеобе, те је
неке књиге наследио од претходника,
и њих није потписивао, јер их није рачунао као своје. Посебан раритет ове
библиотеке чине латински палеотипи,
из 16. и с почетка 17. века, где се потписивао. Војновић закључује да је
Стојковићева лична библиотека „један од најлепших делова српског
историјског мозаика горње Паноније,
чије слагање, на местима где су Срби
још давно удахнули свој дух, упркос
свему још није довршено”.

Марија Богдановић је ауторка текста „О раду на библиотеци епископа
будимског Арсенија Стојковића”, који
следи после предговора, у којем је
описала рад на сређивању његове библиотеке. Следи попис Извора и литературе. Каталог је подељен на неколико целина: Књиге на ћирилици,
Књиге на латиници, Књиге на грчком
писму, Карте, Периодика и Регистри
(ауторски, насловни, језички и хронолошки).
Ауторски регистар подељен је по
писму обрађених публикација: ћири-
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лица, латиница, грчко писмо. У склопу
овог регистра дата је целина Посвете. Насловни регистар подељен је на
две целине: Књиге, Серијске и картографске публикације. Обе целине подељене су по писму на којем су писане (ћирилица, латиница, грчко писмо).
Књиге су на српском, црквенословенском, руском, немачком, грчком,

латинском, мађарском, француском,
италијанском, румунском, бугарском,
чешком, енглеском, пољском, хебрејском, хрватском, санскриту, арапском, сиријском језику, што импонује.
Највећи број књига је на латинском
и немачком језику, а преовлађује теолошка литература. Ту су „Црквена
историја” Клода Флерија у 93 књиге,
дела Светог Јована Златоуста у три-

У припреми нови комад СПМ-а

Представа о човеку од којег
се имало шта научити
Припреме за нову представу Српског позоришта у Мађарској, под називом „Патријарх Павле”, увелико су у току.
Глумци Милан Малбаша и Александар Дунић пристигли
су у Будимпешту и учествују на пробама, на сцени у Улици
Нађмезе, заједно са редитељем Миланом Русом и асистентом режије Катарином Павловић Бачи.

Г

лумац Александар Дунић објашњава да је аутор текста Јован Јањић, универзитетски
професор, један од водећих српских
стваралаца на пољу хришћанске културе, биограф патријарха Павла и аутор бројних књига, а патријарха ће
играти глумац Милан Малбаша, који
је показао завидан таленат да улогу
патријарха уради као живи модел,
без додавања и домаштавања.
- Он и ликом и гласом личи на патријарха Павла, а у себи носи искрену
људску чистоту. Представа је направљена у форми интервјуа, где ја, као
новинар, разговарам са патријархом.
Изабрали смо ову форму, јер су управо доминантне поруке патријарха.
Одлучили смо се за ову представу у
време овог великог бесмисла, како
бисмо покушали да људима понудимо неки оријентир. Човек се нађе де-

зорјентисан, збуњен, сада је то случај
и са једним добрим делом света, и
онда те базичне вредности увек треба да човеку помогну да га даље воде,
као луч, који ће му осветлити пут.
Дунић каже да тема патријарха није досад обрађивана код нас, да предстоји још проба, а да ће премијера
бити у Будимпешти, највероватније
крајем јуна.
- Јован Јањић, писац сценарија користио је своје велико искуство у сусретима са патријархом Павлом, свака реч је веродостојна, јер се он много пута сретао, разговарао и сам био
опијен патријархом. Тако су настале
и његове књиге о патријарху Павлу. У
представи је све веродостојно и нема
никаквих дописивања ван онога што
је патријарх говорио. Само ми можемо да служимо његовим идејама и
да покушамо да досегнемо нешто од
онога што је он био и
како је живео. Највећи
ауторитети, а такав је
био наш патријарх, све
нас је сабрао и ту смо
сви јединствени, па је
још за живота међу људима био проглашен
живим свецем. Надамо се успеху представе, а највећи успех би
био да се људи заинтересују за личност патријарха и да се нешто
од тога угради у њихову личност – истиче
наш саговорник.
К. П.

ЧОВЕК ДУХОВНЕ УЗВИШЕНОСТИ
Сценариста Јован Јањић каже за наш лист да је ово његова прва сарадња
са Српским позориштем у Мађарској и да се нада успеху представе.
- Патријарх Павле био је, и у сећању остао као један од наших најузорнијих савременика. Човек Неба на земљи, од којег се учило како духовно
узрастати и како највише духовне вредности примењивати у овом материјалном свету. Кроз лик патријарха Павла пројектовало се и духовно биће
српског народа, односно традиционалне вредности његовог (српског) народа, у којем је он стицао светост и којем је цео живот предано служио. И
зато прича о патријарху Павлу, истовремено, јесте и прича о српском народу. Отуда и оправданост представе о великом српском духовнику, који је у
свету доживљаван и поштован, као човек мира, духовне узвишености и
моралне чистоте, чије речи су у сагласју са делом и животом његовим.

наест томова (1734-1741), Рајићева
„Историја”, Херодотова дела у осам
књига, Херодотова „Дела о философији и историји” у шеснаест томова,
Сервантеса, Дантеа, Шилера, Пушкина, Љермонтова, Цицерона, Хорација,
Вергилија, Хомера, Платона, Овидија,
Сенеке, бројне књиге из словенске
науке о књижевности, дела Чарлса
Дарвина... Све публикације у личној
библиотеци Арсенија Стојковића
сведоче о његовој личности, по одабиру теолошке литературе, актуелним издањима, класичној литератури, савременим издањима, било да
их је куповао или добијао на поклон.
Књига је обима од 673 стране, у
тврдом повезу, садржи 3117 библиографских јединица. Најстарија књига
у библиотеци је из 1505. године. Овај
значајан каталог, чијем настанку је
претходило неколико година посвећеничког рада свакако заслужује пажњу не само стручне јавности, јер по
својој узоритости представља сам
врх библиотечке делатности, него и

шире, јер сведочи о библиотеци изузетне личности чије дело коначно заслужује валоризацију. Каталог колега из Народне библиотеке Србије и
Библиотеке Матице српске јесте и
позив да се упознамо са чудесним
светом књиге и њеном важношћу за
сваки духовни узлет. Истовремено, да
се послужимо речима Марије Богдановић: „Сентандрејски пројекат у Народној библиотеци представља једну
од важних карика међународне сарадње, заштите и очувања нашег културног блага ван граница наше земље. Пројекат формира сигурну спону са српским народом у Мађарској
и заокружује информацију о националној заоставштини. Важно је разумети неопходност сталне сарадње и
континуираног присуства кровних
институција културе у оваквим пројектима, упркос неповољним друштвено-политичким приликама које
нас прате.”
Гордана Ђилас, Библиотека
Матице српске у Новом Саду

Гостовање „Окрет театра”

Омиљени Бранислав Нушић
поново у Мађарској

Поновно гостовање старих знанаца и пријатеља Српског
позоришта у Мађарској, са представом Бранислава Нушића „Аутобиографија”, у режији Јована Грујића, привукло је
будимпештанску публику и до последњег места испунило
салу у Нађмезе улици. Показало се да је Нушић увек актуелан, интересантан и младима и старијима, дајући повода
за смех и за размишљање.

С

јајна екипа „Окрет театра” на
овогодишњем гостовању посетила је два града у Мађарској. Прве вечери, шармантан и духовит Нушић представио се Србима у
Сиригу, где је представа изведена у
Дому културе „Иштван Темеркењ”. Наредне вечери, 2. јуна, позоришна екипа,
у саставу: Никола Крнета, Марко Николић, Милан Вранешевић, Марија Ћеранић и Данијела Танасковић, одушевила је публику у Будимпешти, својим
глумачким способностима, у уиграној,
динамичној и прецизно одиграној
представи. Изврсну глуму је допуњавала креативно осмишљена сценографија, интересантна режија и оригинална музика, као и сценски ефекти.
Марко Николић је својом глумом
аутентично представио лик младог Ну-

шића, док је старог Нушића играо Никола Крнета. Публика у оба места их
је наградила великим аплаузима.
„Окрет театар” је позоришна трупа
основана 2012. године, са жељом да
својим представама деци и младим
људима приближи свет лектире. Од
Марка Николића сазнајемо да је екипа
уживала заједно са гледаоцима.
„Реакције публике су биле феноменалне. Ову представу смо извели двадесетак пута и сада могу да кажем да
је сазрела и уиграна. Чека нас још неколико извођења 'Сумњивог лица' у позоришту 'Славија' у Београду, а затим
и летња пауза. На јесен је у плану рад
на једној дечјој представи, када буде
завршена адаптација”, изјавио је Николић за наш лист.
К. П.
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Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској

Представљeно друго издање
збирке Тихомира Вујучића
У Галерији Српске академије наука и уметности (САНУ), у Београду, представљено је друго издање збирке Тихомира Вујичића „Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској”, које је
резултат заједничког рада и сарадње Србије и Мађарске. Књига
је издата на три језика: српском, мађарском и енглеском.

Учесници концерта

П

редстављање књиге одржано је на иницијативу, по концепцији и у организацији Пере Ластића, директора Српског института у Будимпешти, односно у
организацији Одбора САНУ за проучавање положаја мањина и људских
права. Промоција је одржана 27, а
концерт 26. маја.
На предавању се говорило о Тихомиру Вујичићу, рођеном у Помазу,
1929. године. После трагичне смти, резултати његовог рада раније су сакупљени и објављени 1978. године, а
промовисана научна збирка представља друго, ново, допуњено и осаврамењено издање. Резултат је заједнич-

ког рада и сарадње Србије и Мађарске, издата је на три језика, српском,
мађарском и енглеском.
Програм концерта је био конципиран тако да се свестрано представи
грађа објављена у збирци Тихомира
Вујичића, у извођењу уметника из Мађарске и Србије. Концерт је обиловао
разноликом музиком од Темишвара
и Батање, до Сентандреје, коју су неговали наши преци. Могли су да се
чују разноврсни инструменти: фрула,
окарина, гајде, тамбура, хармоника, а
певане су народне и староградске песме. Најпозванији да презентују ту
грађу свакако је био ансамбл „Вујичић”, на челу са Габором Ередићем,

ПРОШИРЕНО ТРОЈЕЗИЧНО ИЗДАЊЕ
Представљање проширеног, критичког, тројезичног издања (на мађарском,
српском и енглеском) збирке Музичке традиције Јужних Словена у Мађарској Тихомира Вујичића (1929–1975), др Пал Рихтер (гл. и одг. ур.), Јелена Јовановић и др Данка Лајић Михајловић (ур.), Будимпешта: МИ Истраживачког
центра за хуманистичке науке (Будимпешта) и Кућа наслеђа (Будимпешта),
уз учешће МИ САНУ, Српског института у Будимпешти и Удружења Вујичић,
620 страна. Збирка садржи око 400 нотних примера традиционалних вокалних, инструменталних и вокално-инструменталних мелодија Срба и других
Јужних Словена у Мађарској, а у оквиру тог корпуса и мањи број транскрипција народних мелодија са простора некадашње Југославије и из других
словенских земаља. У оквиру издања објављено је неколико пропратних
текстова и студија (П. Рихтер, П. Ластић, Ј. Јовановић и Д. Лајић Михајловић),
а међу њима посебно значајан допринос представља преведена студија
самог Тихомира Вујичића, сада доступна, поред мађарског, и на српском и
енглеском језику. Збирку прати Мултимедијални интернет прилог са Вујичићевим теренским и документарним аудио снимцима и са визуелним
илустрацијама: скенираним архивским, углавном рукописним, а мањим
делом штампаним материјалом из Вујичићеве етномузиколошке заоставштине, и документарним фотографијама. За сваки поједини аудио запис и
илустрацију дат је стручни и научни, тројезични коментар уредница и сарадника на издању. Збирка је резултат трогодишњег билатералног пројекта
међуакадемијске сарадње између САНУ и МАН (Истраживачког центра за
хуманистичке науке), као и сарадње на пројектима Српског института из
Будимпеште.

уз окестар „Коло” из Тукуље, на челу са Ладиславом Халасом. Од чланова оркестра посебно
се истакао Золтан Сабо,
етнолог, који је свирајући на гајдама, фрули и
окарини, приредио прави шоу.
Поред њих, програм
су заокружили изузетно
квалитетним извођењем
и упечатљивим наступом
добитница награде „Јуниор прима”, Бранка Башић из Чипа, праћена
хармоником Слободана
Вертетића и чланови оркестра „Коло”, те чланице певачког ансамбла
Студијског хора Музиколошког института САНУ
и певачке групе „Моба”,
предвођене Јеленом Јовановић.
Свакако треба да споменено чланицу ове групе, етнолога, Милесу Сте- Бранка Башић
фановић Бановић, ћерку
недавно преминулог проф. Димитри- ко да те зовем”, према снимку
ја Е. Стефановића из Сентандреје. По- Тихомира Вујичића из 1958. године и
себно свечан је био крај концерта, Золтана Сабоа, који је на фрули извео
када је „Моба” отпевала песму „Див- „Помашки сватовац”, на манифестани во дјеле” (познату као „Ми же Сен- цији су говорили: проф. др Пал Рихтандрејци”). Многобројна публика је тер, директор Музиколошког инстибила просто очарана овим лепо кон- тута ICHN, и Пера Ластић, директор
ципираним концертом изворне тра- Српског института у Будимпешти, др
диционалне музике, начином извође- Младена Прелић, члан Етнографског
ња и умећем оркестра „Коло”, који је института САНУ, Јелена Јовановић, др
овога пута имала прилике да види Данка Лајић Михајловић, члан Музишира београдска публика.
колошког института САНУ, Маријета
Обраћајући се публици, пре почет- Вујичић, сувласница заоставштине
ка концерта, Пера Ластић је рекао:
Тихомира Вујичића, преводилац,
„Вечерас Вас водимо у један чуде- уредник и дипломата и мцр Софија
сни потонули свет традиционалне му- Каплан, етнолог, истраживач-сарадзике Срба и других Јужних Словена ник Српског института у Будимпеу Мађарској. Потонули, јер ова музи- шти.
ка више не постоји у народу, у форми
Програмима су присуствовали и:
каква је постојала пре 50-100 година, Вера Пејић Сутор, председница Сакада је забележена. Ова музика, ме- моуправе Срба у Мађарској, Бориђутим, није нестала. Она је сачувана слав Рус, председник будимпештанпре свега зхваљујући Вујичићевим ске Српске самоуправе и Миленко
записима објављеним у његовој збир- Радић, новинар. Од стране „Колегици, а такође захваљујући ансамблима, јум хунгарикума” и Амбасаде Мађаркао што су „Вујичић” и „Коло”, који ске, била је присутна Зорица Рафајна савремен начин
интерпретирају ову
музику и изводе је
концертно, али и у
разним приликама
за игру и разоноду”.
- рекао је Ластић.
На промоцији су
поздравне речи припале академику Тибору Варадију, председнику Одбора за
проучавање мањина
и људских права, и
др Катарини Томашевић, директорки
Музиколошког института САНУ. Између наступа вокалне
солисткиње Бранке
Башић са добро познатом народном
лирском песмом из
Чипа - „Богата сам,
имам свега” и Јелене
Јовановић (Музиколошки инсититу САНУ) са песмом из Батање - „Кажи ми ка- Пера Ластић
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ловић, први секретар и аташе за културу.
Овом приликом преносимо излагање Пере Ластића:
„Када се поведе реч о српском
културном наслеђу у Мађарској,
углавном се помисли на црквену
уметност, на архитектуру цркава,
иконе и зидно сликарство, црквено
појање, што је разумљиво. Међутим
у Мађарској, барем толико ће се асоцирати и на српски фолклор, народну музику и народну игру. Популарности јужнословенске народне музике у Мађарској, према нашој
оцени, у врло великој мери допринела је и збирка композитора и етномузиколога Тихомира Вујичића, која
је објављена након смрти аутора,
1978. године, под насловом „Музичке
традиције Јужних Словена у Мађарској”. (Објављена је у 5600 примерака
у издању Демократског савеза Јужних Словена у Мађарској, посредством Предузећа за издавање уџбеника у Будимпешти.) Ова епохална
збирка је на достојан начин сумирала резултате теренског рада на записивању народних мелодија и научну
анализу те грађе, што је аутор још
сасвим млад започео и деценијама
вршио међу Србима у Поморишју,
Бачкој, Барањи и у околини Будимпеште, међу помурским, подравинским и градишћанским Хрватима,
бачким Буњевцима, барањским и
бачким Шокцима, барањским (католичким) Бошњацима, подунавским

католичким Рацима и порабским
Словенцима (у околини Моноштера).
Приликом теренског рада, у оквиру пројеката Српског института, потврдио се наш ранији утисак о томе
да су у скоро свим локалним српским заједницама у Мађарској, од
Батање и Деске до Сентандреје, кружиле приче, анегдоте и легенде о Тихомиру Вујичићу, из времена када је
он та места посећивао поводом свог
сакупљачког рада, или приликом неке културне манифестације, или црквене славе. Део тих прича се односио на то да је близу 400 мелодија
објављених постхумно, у збирци
„Музичке традиције Јужних Словена
у Мађарској”, само део укупне грађе
сабране током вишедеценијског истрајног рада и да се по свој прилици
у оставштини Тихомира Вујичића
још скривају значајне етномузиколошке вредности.
(У предговору своје прве збирке
састављене 1955, а објављене под насловом „Наше песме” 1957, Вујичић
пише да је до тада успео да формира фонд од око 600 мелодија, које је
сакупио у 25 насеља.)
Српски институт је од свог оснивања 2009. године сматрао својим
задатком откривање, обраду и презентацију скривених и још неистражених вредности српског наслеђа у
Мађарској. У та наша настојања се
уклапала и обрада и презентација
заоставштине Тихомира Вујичића.
Оставштина Тихомира Вујичића је

Чланице певачке групе „Моба” и Студијског хора
Музиколошког института САНУ

доспела, ради чувања и обраде, у Мађарски музички
архив за 20-21. век Музиколошког института Истраживачког центра за хуманистичке науке Мађарске
академије наука. Према излагању директора Музиколошког института Пала
Рихтера, на музиколошком
скупу у Београду, 2011. године, а о чему је и шира
(стручна) јавност у Мађарској обавештена приликом
научне конференције организоване од стране Српског института Будимпешти, у Музиколошком институту, 2012. је започет рад
на обради оставштине. У
почетку је обрада грађе
усмерена на композиторску делатност и документе
на мађарском језику. Тај
рад је завршен 2014. године.
Са наше стране смо ини- Золтан Сабо
цирали и обраду дела Вујичићеве оставштине који се односи Рихтеру, „Кући наслеђа”, која је омона јужнословенску народну музику гућила финансијску реализацију изи документе на српском језику, што дања, српским преводиоцима, Нади
се поклопило и са настојањима Му- Хајџан и Предрагу Степановићу, етзиколошког института у Будимпешти. номузикологу Андору Вегу, експерту
Научна обрада овог дела оставшти- за хрватске материјале, као и Марине Тихомира Вујичића обављена је у ји Клобчар, експерту за словеначки
оквиру сарадње београдског и бу- материјал. Дугујемо захвалност и рудимпештанског музиколошког ин- ководиоцу Ансамбла „Вујичић” Габоститута (међуакадемијска сарадња), ру Ередичу, за чије име се везује најуз учешће Српског института. Осла- интензивнија употреба Вујичићеве
њајући се на резултате истраживања, збирке у музичко-педагошке сврхе и
које су извршили београдски етно- професионално неговање Вујичићемузиколози Јелена Јовановић и Дан- вог наслеђа, као и Маријети Вујичић,
ка Лајић Михајловић, 2016–2018. го- удовици Тихомировог брата, која је
дине, у оквиру овог пројекта, присту- главни чувар оставштине Тихомира
пили смо и заједничком објављивању Вујичића и која је омогућила и свепроширеног критичког издања Му- страно помагала рад истраживача.
зичких традиција Јужних Словена у У вези са уређивањем и обликоваМађарској. Резултат овог врло сло- њем онлајн прилога збирке, посебну
женог рада, оствареног учешћем ве- захвалност дугујемо етнологу Софиликог броја актера, налази се сада ји Каплан, истраживачу, сарадници
пред нама.
Српског института.
У име суиздавача, који у пројекту
На крају изражавамо захвалност
представља Србе у Мађарској, на и САНУ, и њеном Одбору за проучакрају бисмо желели изразити захвал- вање положаја мањина и људских
ност пре свега изврсним етномузи- права, што су прихватили нашу иниколозима из Београда, Јелени Јова- цијативу и организовали ову промоновић и Данки Михајловић Лајић, цију, која није само представљање
које су обавиле истраживачки рад и једне књиге, него и промоција култуствориле критичко издање збирке ре и наслеђа једног дела српског наТихомира Вујичића, затим главном рода ван Србије, као и других јужноуреднику издања, који је понео глав- словенских мањина у Мађарској”,
ни терет у организовању заједничког рекао је, поред осталог, Пера Ластић.
пројекта и издавачког рада, Палу
К. П.
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Значајна годишњица славног Србина из Баје

Два и по века од рођења Јоакима Вујића (2)
Сезона 1812. је била одлучујућа за потпуно посвећивање
Јоакима Вујића театарском животу. Тада напушта учитељски позив и одустаје од женине винове лозе. Помаже у
припремању представе о Црном Ђорђију и ослобађању
Београда 1812. у Пешти, склапа познанства са многим позоришним људима Будима и Пеште и све указује на убрзо
прво приказивање „Kрешталице”, прве позоришне представе у Срба, 24. августа 1813. Питање је који је био принцип оглашавања ове представе, јер у архивима није пронађен рекламни плакат.

Г

лумачки ансамбл представе
„Крешталица” био је састављен од професионалних
драмских уметника, једног шефа техничког сектора из Ронделе и аматера.
Јоаким Вујић није био редитељ ове
представе. Он је био у неку руку ученик, јер је са „Kрешталицом” први пут
зашао иза кулиса.
Мало је вероватно да је избор Kоцеубовог „Папагаја” за текст случајност. Ово је био доста игран и популаран текст са хуманом поруком. Говори о заточеној птици, уништењу
кавеза и њеном одласку на слободу.
Вујић је могао и раније видети „Па-

пагаја”, јер је био игран у Бечу и Братислави, као и у Будиму и Пешти, а
све у време када му је било омогућено гледа је баш у тим театрима. Такође, јавља се мали број ликова што је
у многоме олакшало организацију
представе са полуаматерским ансамблом.
Питање на које још увек до сада
није дат одговор је принцип оглашавања ове представе, јер до дана данашњег у архивима није пронађен
плакат за исту, а оглашавање и плакетирање су били обавезни без обзира да ли се радило о професионалној
или аматерској трупи.

КАКО ЈЕ НАСТАЛА „КРЕШТАЛИЦА”
Прва световна, грађанска позоришна представа на српском језику, одиграна је 24. августа 1813. године. Организатор овог подвига био је, ко други
до Јоаким Вујић. Изведба је била на текст Августа Kоцеуба „Папагај” које
је Вујић, превевши га на српски прекрстио у „Kрешталица, једно јавно позориште у три дејствија”. Представа је приказана у пештанском позоришту
Рондела, у којем је радило Мађарско национално позоришно друштво.
„Новине Сербске из царствујушчега града Виене” од 16/28. августа 1813. године, писале су о овој представи и објавиле њену критику, што је уједно и
прва позоришна критика написана на српском језику. Прва молба за приказивање представе је одбијена, тек друга је прихваћена. Молба је стигла
у периоду када је Мађарска позоришна дружина приказала представу о
Kарађорђевом заузимању Београда, коју је лично цар забранио, што је била лоша референца. Представа је ипак одобрена из другог пута и 24. 08. 1813.
изашла је на сцену Рондела театра.

„ИНИКЛЕ И ЈАРИКА” У БАЈИ И СЕГЕДИНУ
После приказивања представе „Иникле и Јарика” у Вујићевој родној Баји, он одлази у Сегедин где ће 17. августа 1815. приказати Балогову драму о
Црном Ђорђију и ослобађању Београда од Турака, у Градском позоришту
у Сегедину. Исту ову представу лично је цар скинуо са репертоара. Највероватније је да су играли одрасли дилетанти, јер се шпекулише да су играли ђаци, али је с обзиром на тежину улога, то било практично немогуће.
Новац и дозволе су издејствовали богатији и имућнији Срби из Сегедина.
Парох Димитрије Димитријевић се лично заузео за приказивање ове представе.
После приказивања „Kрешталице”
нема докумената о Вујићевим представама, све до Баје 1815. када је приредио представу свога превода „Иникле и Јарика”, што је била прва јавна
представа на српском језику у Баји.
Из његових мемоара не можемо да
сазнамо много о овој представи. Тачније, оставио је само финансијки извештај. Kаже да је 302 форинте поделио на удовице које су мужеве изгубиле у среженију код Лајпцика.
Ово је било један од његових последњих боравака у Баји. Последњи
пут се вратио после пожара у мају
1840, када му је изгорела библиотека
за којом је горко жалио. Пре тога је
1839. био да напише тестамент, у коме
је за двојицу својих најбољих студената обезбедио стипендије до краја
школовања.
„Црног Ђорђија”, Вујић је однео у
Нови Сад, где је 4. септембра 1815.
приказао ову представу публици, на
српском језику. Ова изведба узнемирила је војне власти. Тематика је разбуктавала страсти и упозоравала да
се мора нешто предузети поводом
поновног ослобођења Београда. Вујић је дозволу за приказивање тражио градском начелнику, а аминовање је требао да изврши директор католичке гимназије Павле Kеле, који
није могао прочитати текст, јер није
знао српски, а видевши смео плакат
из Сегедина наивно
је одобрио приказивање ове веома активне драме. Текст је
поднет на увид магистрату који је стао у
потпуности на Вујићеву страну и није
забранио приказивање представе.
Почетком јануара
1824. Јоаким Вујић је
у Земуну приказао
три представе за које је председник града дао помоћ и дозволу. Вујић није
оставио документ у
коме се наводи које
три представе су биле одигране, већ само да јесу. Ово су за
позоришну историју
Земуна биле прве
представе на српском језику.
Темишварска публика је у јуну 1824.
видела представу
„Сестре из Ирига
или Шнајдерски калфа”. Темишвар је

град у коме се налазило друштво
„Удружена позоришна пословница”
коју су сачињавали богати Срби који
су из чисте љубави делали зарад осигуравања и негоавања уметничког
нивоа и укуса у позоришту. Ово удружење је направило трогодишње планове који су укључивали не само проналажење трупе и стварање репертоара већ су у планове укључили
ресторан са кафаном, редутну салу
за плесове, станове, крчму. Вујић је
својом представом у ову сложену
градску структуру утакао и српско
позориште, по први пут.
Следећа одредница Јоаким Вујића
је била Панчево, која је у неку руку
била његова „театарска база” у коју
је често долазио. О његовим првим
представама у Панчеву сазнајемо из
„Земљописанија” у коме се он захваљује Панчеву за позајмицу за објављивање „Земљописаније”. Kроз ову
захвалницу он говори о културној
свести која постоји у Панчеву и наводи овај град као идеалан прототип
града за цват позоришта. Такође из
истог текста сазнајемо о Вујићевом
систему приказивања представа на
путовањима и о његовим главним
ослонцима по градовима: српска
школа и црква. Нема нажалост одговора које три представе су приказане
те 1824. у Панчеву.
Д. А.
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ДУХОВНОСТ

Храмовна слава у Бремену

Почасти за заштитника
храма – Вазнесење Христово
У центру Бремена, насеља на мађарско-хрватској граници, налази се српска православна црква, посвећена Вазнесењу Христовом. Сваке године ова светиња, саграђена 1755. године, отвара своја врата верницима, приликом
празновања њене храмовне славе, Спасовдана.

У

Бремену данас живи само једна српска породица – фамилија Марић. Упркос томе, српска обележја се у овом насељу верно
и одано чувају. Да је тако, већински
живаљ се могао уверити и 2. јуна, када је одржана храмовна слава. У присуству скромног броја српских православних верника, међу којима је
било и Срба из хрватског дела Барање и иноверних, свету литургију служили су протонамесник Јован Бибић,
парох сантовачки, јереј Милан Ерић,
парох печујски, администратор бременске парохије, и протођакон Андраш Штријк.
У склопу славског богослужења
уприличен је и свечани чин резања
славског колача и благосиљања кољива. Кумовала је Анђелка Марић,
старатељ светог храма, а њој су се у
окретању славског колача прикључи-

ли и остали верници који су дошли
да дају духовну подршку.
Пред сам крај свете литургије, јереј
Милан Ерић, парох печујски, је одржао пригодну беседу и захвалио иноверним Мађарима што и даље пружају подршку Анђелки Марић, старатељу светиње. Њој се захвалио на
неуморном труду у чувању и вођењу
бриге о светињи. Уједно, администратор бременске парохије је нагласио:
„Ми имамо од Господа Бога васкрслог и вазнесеног на небо све добре дарове. И Бог нас награђује, а
ми, као његова деца, његови створитељи, некако никад нисмо задовољни. И онда, наравно, Бог има право
да пусти оног – нећу му ни име помињати – да мало раздрма и растресе његово најдраже, најлепше и
највољеније биће – Човека, не би ли
се мало освестио, не би ли се вратио

Прослава у Мохачу

Сећање на Светог цара
Константина и царицу Јелену
На територији Епархије будимске само је гробљанска
капела у Мохачу посвећена Светом цару Константину
и царици Јелени. Сваке године, 3. јуна, на сам дан црквеног празника, овде се окупљају Срби из мађарског
дела Барање како би одали почаст једном од највећих
хришћанских светитеља.

О

сим Светом цару Константину, који је Миланским едиктом, 313. године, дао хришћанима слободу вере и окончао њихов
прогон, верници пошту одају и њего-

вој мајци, Светој Јелени, која је била
велика хришћанка и добротворка и
која је пронашла Часни крст, сазидала цркву Васкресења на Голготи и
многе друге цркве у Светој земљи.

на пут који је добио од Бога. Пут оне
десне стране, која води ка царству
небеском!”
Беседник је на крају своје проповеди изразио наду да ће се у бременској српској цркви и убудуће окупљати српски православни верници и
иноверни, како би празновали заштитника светиње – Вазнесење Господње.
Анђелка Марић, кума славе, која је
и једина Српкиња у Бремену рекла
је: „Увек је лепо бити кум. Драго ми је
што смо и ове године лепо прослави-

ли нашу славу. Хвала Богу и време је
било лепо!”
Прослава храмовне славе у Бремену окончана је славским ручком, који
је уприличен у порти светог храма.
Празновање патрона бременске српске православне цркве суфинансирала је Самоуправа Срба у Мађарској.

Нешто скромнији број верника се
појавио на прослави заштитника светиње. У капели на мохачком српском
православном гробљу свету литургију, у присуству десетак верника, служио је протонамесник Јован Бибић,
парох сантовачки, администратор
мохачке парохије.
Уприличено је резање славског колача и благосиљање кољива. Кумовали су присутни верници – Срби из
Мохача, Сантова и Печуја, а на крају
свете литургије прогодним поздравним речима верницима се обратио
протонамесник Јован Бибић, који се
захвалио свима што су дошли да одају почаст патронима капеле.
Он је рекао следеће: „Ево, и ове године окупили су нас заштитници ове
малене гробљанске капеле, Свети цар
Константин и његова мајка царица
Јелена. Дошли смо како би се сетили
имена њиховог и прославили, како
доликује, уз колач и кољиво, што је

одличје ове славе. Јесте да је капела
мала, али је она велика са духом!“
Након завршетка свете литургије, Зорица Степанов, председница
Мохачке српске читаонице и потпредседница месне српске самоуправе је присустнима поделила колач
и кољиво.
Празновање патрона светиње приведено је крају агапеом. Разговор се
повео и о предстојећој храмовној
слави у Мохачу – Духовима, која ће
бити одржана 12. јуна, у недељу, када
ће се, највероватније, у много већем
броју окупити Срби не само из града,
већ и из мађарског и хрватског дела
Барање.
Срби у Мохачу су и ове године достојно прославили храмовну славу, а
празновање заштитника гробљанске
капеле у Мохачу суфинансирали су
Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.

П. М.

П. М.
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Екскурзија будимпeштанских и батањских ђака

Упознали лепоте и знаменитости четири војвођанска града
Ученици седмог разреда Српске основне школе „Никола
Тесла” у Будимпешти и Српске основне школе у Батањи
боравили су на тродневној екскурзији у Србију, у оквиру
пројекта „Безгранично”, који финансира Влада Мађарске.

У

ченици су имали прилике да
обиђу четири војвођанска
града – Сомбор, Суботицу, Нови Сад и Сремске Карловце, и да кроз
занимљиво путовање уоче јаке културне и историјске везе Срба и Мађара на овим просторима. На екскурзију су, такође, ишли и њихови наставници:
Драгана Апати Дошен – разредни
старешина, Анита Накић Вуковић –
заменик директора и наставници
српског језика и књижевности Весна
Галић и Невена Богићевић.
Првог дана екскурзије ученици су
имали прилике да обиђу град Сомбор и Бачку тврђаву. У Сомбору су
шетали Ћелавим тргом, застали поред позоришта и сели на клупу поред
споменика једном од најзначајнијих
српских романтичара, Лазе Костића.
Управо на том месту, ученици су одржали кратак реферат о овом песнику
и прочитали наглас његову најзначајнију песму Santa Maria della Salute.
Након кратког предаха, настављен
је пут ка Бачу, односно ка Бачкој тврђави, о којој су ученици спремили
излагање, у сарадњи са наставником
историје Аленом Нађем пре екскурзије. Унутар зидина тврђаве, једна од
ученица је истакла најважније године

и личности које су у вези са овим локалитетом, након чега су, заједнички,
уживали у слободном времену и природи, која окружује ово средњовековно утврђење.
За други дан екскурзије је био
предвиђен обилазак Новог Сада и
Сремских Карловаца. Ученици су
имали прилике да на Тргу Слободе у

Новом Саду виде цркву Имена Маријиног, познатију као Новосадску катедралу, споменик Светозару Милетићу
и Градску кућу. Уз сјајног водича Марију Петровић, која је ученике држала
„буднима” својим дигресијама и питањима, ученици седмог разреда су

били активни и показали завидно знање из области историје, ликовне културе и српске књижевности.
Пошто су живот и стваралаштво
Јована Јовановића Змаја уско везани
за Нови Сад, његов споменик је био
незаобилазна „станица” у току обиласка. Након кратког реферата, који
су ученици спремили о Змајевој поезији, следећа „станица” је била Менратова палата, односно новосадска
синагога. Како је и водич више пута
нагласио, Нови Сад се ширио и градио, како је значај Сремских Карловаца и Петроварадина растао, те је
екскурзија, тј. обилазак подразумевао
„враћање кроз време” – од Новог Са-

Богословија и Патријаршијски двор
су ученицима били посебно интересантни с обзиром на то да су им о тим
знаменитостима говорили локални
водичи.
Трећег, последњег дана екскурзије, ученици су обишли Суботицу, тј.
споменике Дежеу Костолањију, мађарском књижевнику и новинару, и
Данилу Кишу, српском писцу из 20.
века. Такође, кроз шетњу овим градом, уочили су и елементе сецеције,
који доминирају у архитектури многих здања. Након посете Сенћанском гробљу, ученици седмог разреда су провели слободно време на
Палићком језеру и уз трку коју су

да који је данас културни и економски центар Војводине, преко тврђаве,
па све до Карловаца, који су од давних дана центар српске писмености,
језика и школства.
На Петроварадинској тврђави ученици су имали своја кратка излагања,
која су, такође, припремљена уз помоћ наставника историје, да би, на
крају дана, обишли све важне институције које су смештене у Сремским
Карловцима. Карловачка гимназија,

сами организовали, одали почаст
Лајошу Вермешу, мађарском спортисти и оснивачу прве палићке
олимпијаде.
После ове врло садржајне и успешно реализоване екскурзије, ученици су се вратили у Батању и Будимпешту пуни утисака и нових сазнања
о српско-мађарским културним везама и односима који су врло живи.
Невена Богићевић, професор
српског језика и књижевности

ДОПУНА ИНФОРМАЦИЈЕ
У 22. броју „Српских недељних новина”, у збирном извештају о додели
признања неколицини даровитих ученика који су учествовали на Државном
народносном конкурсу у цртању, расписаном од стране Народносног педагошког и образовног центра при Уреду за образовања, објавили смо изјаву
учитељице Јасмине Латас у којој се каже да је у категорији средњих школа,
прво место у цртању освојила Јана Шошић, а да су посебно похваљене ученице Ангелики Иванов и Ивана Бодор. На захтев госпође Пенке Весић, овом
приликом објављујемо допуну ове информације. Ангелики Иванов, ученица
10/а разреда је на овом такмињењу добила посебну награду.
Награђеним ученицама желимо много успеха у будућем раду.
Редакција СНН-а
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ВРЕМЕПЛОВ

ИНФО

18. јуна 2015. – Преминуо Властимир Ђуза Стојиљковић, позоришни, филмски и телевизијски глумац. Популарност му је донела улога у филму
„Љубав и мода”, за који је отпевао чувени хит
„Девојко мала”, а његова најпознатија улога била је у ТВ серији „Позориште у кући".
18. јуна 1881. – Кнез Милан Обреновић обележио
је сребрним будаком почетак градње пруге Београд-Ниш, прве железничке пруге у Србији.
18. јуна 1990. – У Мађарској је званично поново
отворена берза, коју су комунистичке власти
затвориле 42 године раније.
18. јуна 2007. – У Сарајеву је представљен пројекат
Истраживачко-документационог центра (ИДЦ)
у којем се наводи да је у рату у Босни и Херцеговини, између 1991. и 1995. погинуло укупно
97.207 особа.
19. јуна 1885. – Рођен је српски композитор и диригент Стеван Христић, члан Српске академије
наука и уметности, један од оснивача Музичке
академије у Београду, шеф Београдске филхармоније, директор Опере у Београду.
19. јуна 1886. – Рођен је српски сликар Јован Бијелић, члан Српске академије наука, један од најзначајнијих југословенских ликовних стваралаца између два светска рата.
19. јуна 1999. – У Приштини, на згради команде
Приштинског корпуса Војске Југославије, подигнута је застава УН, пошто се Војска Југославије
повукла, а мировне снаге УН (КФОР) преузеле
контролу над Косовом.

Атанацковић се у српској књижевности прво
огласио поезијом. Прва песма под називом „Посестрими” штампана је у часопису „Пештанско-будимска скоротеча” у 7. броју 23. јануара
1844. Према Скерлићевом мишљењу ова песма
осамнаестогодишњака садржи цео Атанацковићев будући књижевни програм: његов сентиментално-патриотски правац, љубав према жени и
љубав према Српкињи које се спајају у једну
складну и нераздвојну целину. Друга песма „Звезди Даници” је, такође, објављена у „Пештанско-будимској скоротечи” исте године (бр. 23).
Прозно стваралаштво Богобоја Атанацковића
се одређује као прелазна карика која повезује
барокно-сентименталистички тип романа Милована Видаковића са протореалистичним, друштвеним романом Јакова Игњатовића. Године
1844. у „Пештанско-будимској скоротечи” објавио је и своје прве новеле: „Крвава освета” (бр.
30-31), „Ефросина” (бр. 38-39), и „Две сестре” (бр.
45-46). Све три новеле су настале под снажним
утицајем прозе Милована Видаковића, најпопуларнијег српског писца прве половине 19. века,
али се у њима осећа и тежња младог аутора да
се тог утицаја ослободи, тим пре што је Видаковићева проза у то време већ почела да излази
из моде. „Крваву освету” и „Две сестре” карактерише необуздана романтичност и мешање
историјских елемената са измишљеним догађајима. Запамћен је као утемељивач српске романтичарске новеле и као писац романа „Два
идола”, најважнијег романа српског романтизма.

Летњи дечји камп у Ловри

„ОЧУВАЊЕ СТАРИХ ЗАНАТА“
Од 26. јуна до 2. јула 2022.
За учешће на кампу могу се пријавити ученици од 3. до
10. разреда. Пријавне листове, истовремено са потврдом о
уплати, треба доставити на имејл адресу: lovrakamp@
gmail.com, или лично.
Уплата за учешће: 15.000 форинти (OTPBANK : 1174207021451078, Közlemény: TÁBOR) - NEMZETISÉGI
HAGYOMÁNYŐRZŐ KULTURALIS EGYESÜLET.
Информације: Јелена Вукајловић Краус 70/319-3462 ли
Љубомир Алексов 30/ 925-0759.

20. јуна 1459. – Турци su заузели утврђен град Смедерево, последње упориште српске средњовековне државе, чиме је она и формално изгубила
самосталност и потпала под власт Османлијског
царства.
20. јуна 1902. – Рођен je српски писац и дипломата
Марко Ристић, један од представника модерне
и авангарде у српској књижевности између два
рата. Од 1945. до 1951. био југословенски амбасадор у Паризу.
22. јуна 1826. – Рођен је Богобој Атанацковић, писац
раног српског романтизма, поборник реформи
Вука Караџића и један од обновитеља српске
прозе након ослобађања Србије од турске власти („Два идола”, „Буњевка”, „Дарак”, „Српкиња”). Богобој Атанацковић
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у Будимпешти и Сегедину
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ВЕСТИ

Програми у Кебањи

Дан културе, фудбала и
гастрономије

С

рпска самоуправа у Кебањи, у
сарадњи са осталим националним заједницама десетог кварта Будимпеште, приредила је две манифестације и окупила велики број
гостију.
У парку „Барка”, 14. маја, по пети
пут је одржана целодневна манифестација, сада већ традиционална –
Дан културе, уз Народносни фудбалски турнир и Дан гастрономије. Манифестацију
је
отворио
градоначелник Х кварта Габор Радвањи, који је уручио награде победницима турнира.

Програм је био разноврстан и богат. Србе је представљала група „Бабра” из Будимпеште, са својим акустичним нумерама, Хрвате „Изворна
плесачка трупа” из Будимпеште, а
Јермене позориште „Урарту”.
На фудбалском турниру је учествовало девет народносних екипа. Први
пут се придружила и турска екипа.
Од девет часова ујутру играле су се
утакмице, уз срчано навијање многобројних посетилаца. Прво место је
освојио румунски тим, друго место
украјински, а треће, екипа ученика
Српске школе „Никола Тесла”.

У посети Кестхељу

Ј

„Опанке” из Помаза, као и Трубачки
оркестар „Гуча партизанс” из Будимпеше, који је у вечерњим часовима
одржао концерт. Наставило се игранком, а многобројни гости су могли да
пробају српске специјалитете.
Богдан Сабо, председник СС Кебања, најавио је књижевно-музичко вече 17. јуна, на Дубоком језеру. Јоса Маториц, драмски уметник и хармоникаш Растко Гергев одиграће
представу Српског позоришта у Мађарској „Мало огледало српске књижевности”. Почетак је у 19 часова.
К. П.

Акција Срба у Дески

Излет Мохачана

една од најомиљенијих туристичких дестинација у Мађарској је
град Кестхељ. Насеље које се простире на обали језера Балатона веома је посећено и многи туристи обилазе овај град, који се дичи бројним
културно-историјским и верским знаменитостима.
Можда је управо поменута чињеница подстакла Зорицу Степанов,
потпредседницу Самоуправе Срба у
Мохачу, да организује једнодневни
излет у Кестхељ, који се, након краћих
организационих припрема, 28. маја и
остварио.
Група поклоника кренула је ка
овом туристичком одредишту, у којем Мохачани досад нису боравили,
иако су обишли скоро целу Мађарску. Иако је било облачно и кишовито

У подне је уприличен заједнички
ручак, где су служени национаални
специјалитети. Ширили су се привлачни мириси ћевапчића, циганске
сарме и пољских кобасица. Јело се и
дружило у доброј атмосфери, уз жељу посетилаца да се ова манифестација свакако одржи и наредне године.
Пето „Балканско вече” је одржано
28. маја, на Дубоком језеру, у сарадњи
са Грчком и Бугарском народносном
самоуправом. Наступила су два српска културно-уметничка друштва,
КУД „Табан” из Будимпеште и КУД

време, они су уз помоћ месног водича успели да обиђу и упознају историјат и лепоте два упечатљива споменика културе: Дворца „Фештетич”
и месну Синагогу.
Дворац „Фештетич” је једна од најпосећенијих палата у Мађарској. Данас ово здање, које је племићка породица Фештетич саградила у 18. веку, у пет зграда приказује шест
сталних поставки. Управо зато је ова
музејска установа, општепозната као
Дворац „Фештетич”, понела име
Helikon Kastélymúzeum.
Међу омиљеним туристичким дестинацијама града се налази и Синагога, грађена око 1780. године. Грађевина је 1852. добила ново стално рухо,
а здање је, нажалост, 1944. служило
као гето, а немачка војска је објекат
користила као шталу.
Мохачани су већ
у Кестхељу одлучили да се треба вратити у ово место, и да
је за један дан упознати прошлост и
културно-историјске
и верске споменике
града просто немогуће. Остаје да се види када и које ће бити наредне маршруте.

СРПСКЕ

Завршена електрификација
црквених звона

П

остављањем електричног погона за три црквена звона, у Дески је завршена електрификација на торњу цркве Преображења
Господњег. Претходна електрификација је урађена 6. маја 1981. године,
захваљујући верницима Драгољубу и
Ђурђини Брцан, али је након четрдесет година у систему дошло до озбиљних проблема око функционисања,
чак и до кратког споја. Ради потпуне
сигурности, пожељно је било изменити све жице у торњу и направити нови, модернији систем покретања звона, што је и урађено. Звона се сада
могу програмирати, а њима је могуће
управљати путем мобилног телефона. Средства су, осим са конкурса,
обезбедили Уред премијера и Фонд
„Бетлен Габор”, локална самоуправа
села Деска, предвођена начелником
насеља Ласлом Кираљом и његовим
сарадницима. Они су и раније излазили у сусрет дешчанској Српској
православној црквеној општини, када
је то било потребно, доказавши тиме
добру вољу и сарадњу на обострано
задовољство и радост.
Протонамесник Светомир Миличић, парох дешчански, је у име дешчанских верника изразио велику
захвалност начелнику села и послаП. М. ницима тог насеља, на пруженој фи-

НЕДЕ ЉНЕ

нансијској помоћи за богоугодно дело, пожелевши свима добро здравље,
напредак у сваком добром делу и
благослов Господњи. Реализација је
била поверена фирми „МЈ Инжењеринг” из Београда.

НОВИНЕ

П. М.

