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ДРУШТВО

Б рој становника Србије пао 
је испод седам милиона – 
званични подаци Републич-

ког завода за статистику сведоче 
да је средином 2019. године у Срби-
ји живело 6.945.235 особа, а процене 
др Владимира Никитовића, вишег 
научног саветника из Центра за 
демографска истраживања Инсти-
тута друштвених наука, говоре да 
у земљи тренутно живи 6.713.415 
особа.

У новијој историји наше земље ни-
када није било мање становника него 
данас – свакога дана у Србији се 
роди само 176 беба, а умре чак 278 
особа. Када се у виталну умеша и 
емигрантска статистика, то јест по-
даци Европског статистичког бироа, 
који сведоче да је ЕУ само током 
протекле године издала 52.000 нових 
радних дозвола за особе из Србије, 
долази се до закључка да наша ма-
тична земља дневно „изгуби” 107 
становника.

„Генерација жена која сада одлази 
први пут у породилиште рођена је 
почетком деведесетих година, када 
наталитет почиње озбиљније да пада 
– због ратова, санкција, миграција и 
нестабилне политичке ситуације. 
Због тога је садашња генерација 
младих жена у репродуктивном пе-
риоду чак за трећину мања од гене-
рације њихових мајки, припадница 
беби-бум генерације, рођене шезде-
сетих година XX века, када је ната-
литет био на врхунцу”, објашњава 
Никитовић.

Осим тога, пробни попис становни-
штва, који је спроведен у априлу про-
шле године, показао је да свака трећа 
жена у Србији старости од 30 до 34 
нема дете, а без потомства је и сваки 
други мушкарац исте старосне доби. 
Због тога не треба да чуди податак да 

је од 169 општина у Србији само седам 
њих током протекле године имало 
позитиван природни прираштај.

Никитовић подсећа да демограф-
ска будућност сваке државе зависи од 
три фактора – рађања, умирања и 
емиграција. У овом моменту, просечна 
жена у Србији рађа 1,4 бебе, што није 
довољно за просту репродукцију на-
ције – због тога је свака нова генера-
ција мања него претходна. Да би гене-
рација деце била исте величине као и 
генерација родитеља, неопходно је да 
свака жена роди троје деце, то јест 
једно за маму, друго за тату, а треће за 
државу. Колико смо далеко од овог 
замишљеног идеала, говори и податак 
да се сваке године рађа око хиљаду 
беба мање него претходне године. 
Разлог због којег половина породица 
у Србији има само једно дете јесте и 
одлагање рађања – просечна старост 
мајке приликом рађања првог детета 
1991. године била је 26 година. 

Подаци Републичког завода за ста-
тистику сведоче да је просечна старост 
прворотке у 2019. години била 28,7 го-
дина – жене у градским срединама 
први пут одлазе у породилиште у 31. 
години, а у руралним срединама са 28,5 
година. С обзиром на то да са годинама 
опада моћ репродукције, пада и веро-
ватноћа да друго дете дође на свет.

„Ми припадамо медитеранском 
кругу земаља, који карактерише ка-

сно осамостаљење деце и пролонги-
рано одвајање од родитеља, али ра-
злог због којег жене одлажу рађање 
и најчешће остају само на једном 
детету јесте економска неизвесност, 
неповољна ситуација на тржишту 
рада и непостојање сервиса подршке 
у заједници. Када питате младе особе 
шта би их мотивисало да постану ро-
дитељи, то јест прошире породицу, 
највећи број њих одговара – стални 
посао, без обзира на висину прихода 
и кров над главом. У реалности, вели-
ки број жена нема стални, већ повре-
мени и привремени посао, на коме 

стрепи од продужења уговора о раду 
и плаши се да ће добити отказ ако се 
одлучи на родитељство. Иако је износ 
родитељског додатка повећан, то није 
мера за подстицање наталитета, већ 
мера социјалне политике, која служи 
смањењу сиромаштва. Држава за ра-
ђање првог детета даје 100.000 динара, 
али је тај новац довољан само за ку-
повину најнеопходније опреме за 
бебу. Од тога је много важније да се 
мајкама обезбеди сигуран посао, ме-
сто у вртићу, сервиси подршке у зајед-
ници, усклађивање рада и родитељ-
ства... Због непостојања државне по-
дршке родитељству, највећи број ро-
дитеља остаје на једном детету. Или 
место под сунцем за своју породицу 
траже у иностранству”, тужно конста-
тује Никитовић.

Он додаје да је практично немогу-
ће доћи до приближног броја српских 
емиграната, јер један број њих ради 
на црно у некој европској земљи, вра-
ћа се на један дан у Србију када ис-
текну три месеца туристичке визе, да 
би се потом поново вратио на посао 
у туђину. Податак да се због пандеми-
је ковида 19 више од 400.000 њих вра-
тило из Европе у Србију, збунио је све 
осим демографа – они су претпоста-
вљали да је толико њих радило на 
црно и морало да се врати у земљу, јер 
им туристичка виза не би покривала 
трошкове евентуалног лечења. 

Демографи упозоравају

Србија свакога дана остаје без  
107 становника

За свега годину дана наша матична земља остала је без 37.369 становника, што у 
статистичком преводу значи да у новијој историји земље, у њој никада није 

живело мање људи него данас. Због непостојања државне подршке родитељству, 
највећи број родитеља остаје на једном детету, а због све тежих услова живота у 

Србији, многи место под сунцем за своју породицу траже  
у иностранству, кажу демографи.

ПРИЈЕМ У ЕУ НЕ СМАЊУЈЕ ИСЕЉАВАЊА
„Процене говоре да сваке године из земље одлази више од 30.000 људи 

и тај тренд ће се наставити и после уласка Србије у заједницу европских 
народа. Пројекције говоре да ће се људи из Србије највише исељавати у 
наредних 10-15 година, али је потпуно непредвидиво колики број њих ће 
срећу потражити под туђим сунцем после уласка земље у ЕУ. Откада је 
постала чланица ЕУ, Хрватска сваке године губи чак два одсто свог ста-
новништва. Са друге стране, светска емиграција ће ићи ка Европи, што 
значи да ће конкуренција на тржишту рада бити све већа и за високо-
квалификовану, али и за нискоквалификовану радну снагу”, закључује 
др Владимир Никитовић.
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У српском православном храму 
у Чипу је 2. августа, на Илин-
дан, Свету литургију служио 

протојереј Радован Савић, парох ло-
врански и администратор чипске 
парохије, а потом је на зиду мртвач-
нице откривена спомен-плоча са 
именима дванаест погинулих чип-
ских Срба. То су: Милован Ашабињ, 
Сава Ашабињ, Крстофор Богдан, Ра-
дивој Богдан, Димитрије Гојков, Све-
тозар Драгојловић, Богољуб Мали, 
Светозар Мали, Павел Мали, Сава 

Остоић, Јован Хајдџан, Милош Хајд-
џан. 

Уследио је помен погинулим Срби-
ма који су своје животе изгубили у 
Великом рату, а у склопу заупокоје-
ног обреда, прота Радован Савић 
извршио је и освештање спомен-пло-
че. По окончању помена, у оквиру 
којег је кољиво прелио администра-
тор чипске парохије, присутнима се 
пригодном беседом обратио Петар 

Остоић, члан 
месне српске 
заједнице.

„У Првом 
светском рату 
Мађарска је из-
губила 661.000 
војника. Међу 
тим војницима 
били су и наши 
мештани, Срби 
из Чипа. У на-
шем селу није 
постојала поро-
дица која није 
била на дирек-
тан или инди-

ректан начин погођена ратом. Као 
што се види и на плочи, ми смо тада 
изгубили дванаест наших суграђана 
српске националности, којих се сада 
присећамо. Ми, чланови чипске срп-
ске заједнице, на овај начин смо же-
лели да одамо пошту и учествујемо 
у стварању историје и културе сећа-
ња у нашем месту, а то ћемо чинити 
и убудуће“, рекао је, поред осталог 
дугогодишњи српски активиста из 
Чипа, Петар Остоић.

На крају свог говора, Петар Остоић 
се захвалио 
Вери Бобонков 
Радован на ини-
цијативи, месној 
српској самоу-
прави на орга-
низацији и реа-
лизацији поме-
на и поставља-
ња спомен-пло-
че на зид мр-
твачнице, чије 
подножје је 
украсним каме-
њем улепшао 
грађевински 
предузетник 
Милован Нико-
лић, заменик 

начелника села Чипа. Како њему, тако 
и Илији Ашабињу, потпредседнику 
Чипске српске самоуправе упућене 
су речи захвалности. Господин Аша-
бињ је том приликом рекао:

„Драго ми је што смо се у оволиком 
броју данас окупили како бисмо ода-
ли пошту погинулим чипским Србима 
у Првом светском рату. Користим при-
лику да се захвалим већинској само-
управи, која нам је пружила велику 

помоћ и сносила 
трошкове изра-
де спомен-пло-
че. Ми своје пла-
нове заједнички 
ос тварујемо ; 
прошле године, 
з а хв а љуј у ћи 
прилозима вер-
ника, обновили 
смо мртвачницу. 
Што се тиче ове 
године, у плану 
нам је да обно-
вимо зграду бив-
ше српске веро-
исповедне шко-
ле. Све ћемо то остварити заједнич-
ким снагама - локална самоуправа, 
месна Српска самоуправа и наши 
житељи српске националности.“

Успомена на страдале Чипљане 
остала је захваљујући њиховим поро-
дицама, које их никада нису забора-
виле, а и ангажовањем госпође Вере 
Бобонков Радован, која је са својим 
покојним супругом Јорданом, још 
2002. године отпочела да истражује 
родослове. Трагајући за прошлошћу 
српских породица у Чипу, пронашла 
је податке који 
су сведочили о 
погибији и не-
станку Срба у 
Првом светском 
рату.

„То је био по-
вод да кренем 
са дубљим ис-
т ра живањем 
прошлости. Уз то, 
знала сам да је 
моја мајка Ана-
стасија Богдан 
имала два брата, 
тј. да је њена 
мати Јелена Су-
ботин имала два 
сина – Радивоја 
и Крстофора, који су, такође, погинули 
у Првом светском рату и није се знало 
где су сахрањени. То ми је дало идеју 
да истражујем не само своју породич-
ну грану, него и остале. Тако сам чула 
и сазнала о Малима, пошто ми је тет-
ка била удата за Светозара Малог, 
који никад није видео свог оца. Он га 
није познавао, пошто је рођен 1915. 
године, након што му је отац погинуо 
у Араду. Морам рећи да сам се нада-

ла да ћемо поводом обележавања 
стоте годишњице завршетка Првог 
светског рата моћи да уприличимо 
једно свечано присећање, но, тада се 
није пружила права прилика. Сада, 
међутим, указала се могућност да се 
направи и спомен-плоча, а у међувре-
мену сам и ја у потпуности истражи-
ла ко су погинули, када су рођени, ко 
су им  потомци", рекла нам је Вера 
Бобонков Радован, главни иницијатор 
помена и постављања спомен-плоче.

Спомен-свечаност на српском пра-

вославном гробљу у Чипу окончана је 
полагањем венаца. У име локалне 
самоуправе насеља венац је положи-
ла начелница села Јудит Крист Тот, у 
име Самоуправе Срба у Мађарској 
потпредседник Игор Рус, док су у име 
месне Српске самоуправе пошту вен-
цем одали Илија Ашабињ, потпред-
седник, и Ангела Верлинг Марфи, 
члан тог тела.

П. М.

Племенита акција Срба у Чипу СЕЋАЊЕ

Спомен-плоча као сведочанство о страдању у Великом рату
У национално мешовитом селу Чип, на Чепелској ади, у коме вековима живи и српска заједница,  

откривена је спомен-плоча у знак сећања на Србе изгинуле у Првом светском рату.
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У овом тренутку је тешко на дуже 
стазе предвидети епидемиолошку 
ситуацију у Мађарској. Међутим, 
школска година се ближи и треба 
организовати наставу. Да ли је Срп-
ска школа „Никола Тесла” у Будим-
пешти спремна за наставак одр-
жавања часова у дигиталном обли-
ку, ако то од септембра буде по-
требно?
– Да, потпуно смо спремни. Нажа-

лост постоје индиције да ће се други 
талас епидемије појавити најесен. Док 
је био актуелан карантин, неке колеге 
су морале и дупло више да буду анга-
жоване, него када држе наставу у шко-
ли, јер све треба да се припреми за 
следећи дан, па да се уради анализа, 
исправка, и да се најзад пошаље деци. 
Све то што се, иначе, могло развући на 
неколико дана, сада је морало за 24 
сата да се уради. Иако су многи ми-
слили како сада педагози немају тро-
месечни, него шестомесечни распуст, 
то уопште није био распуст. 

Мислим да постоји једна позитивна 
енергија, да постоји добра воља међу 
колегама, јер су схватили да у свему 
овоме има предности, тако да смо ми 
спремни да, ако било када уведу ван-
редне мере, кренемо са дигиталном 
наставом. Ја бих јако волела да се то 
не деси, јер је овај период показао и 
то да је деци потребно да буду међу 

својим вршњацима, да се социјализују 
у једној већој заједници, да имају од 
кога да преузму знање и да им је не-
опходно и да буду са учитељима и да 
буду у поподневном боравку. Потреб-
но им је да се такмиче, да иду на спорт, 
на фолклор, на разне секције које им 
пружамо. И родитељи су постали све-
снији да је тај посао који се одради у 
школи, односно, сама чињеница да они 
знају да им је дете 8 до 16 сати на бе-
збедном, да је обезбеђено, да се ради 
са њим, да може и своје таленте да 
негује, једна велика вредност. 

Надам се да ћемо у току следеће 
године нашу дигиталну базу података 
комплетирати за сваки разред. То ће 
бити једно посебно „увце” на нашем 
сајту и, буквално ће свако да користи 
ту могућност. Нумерисаћемо часове, 
предмете, узраст 1-4, 5-8, 9-12, рецимо 
биологија, 1, 2, 3, 5. колико има у школ-
ској години и онда ће колега моћи да 
извуче и пусти. Ако све буде уреду, ако 
не ове, онда следеће године сигурно.

До које фазе су стигли радови на 
изградњи школске зграде у Ловри и 
када очекујете њихов завршетак?
– Тренутно су у току радови на из-

градњи новог школског објекта у Ло-
ври. Имам позитивне вести да ће мо-
жда до почетка школске године бити 
готова нова зграда, али до јесењег 
распуста сигурно. Тако ће, ако не цела 
школска година, онда велики њен део, 
бити реализован у новој, прелепој згра-
ди у Ловри. Мислим да је то један од 
најзначајнијих пројеката српске зајед-
нице, и то из два разлога. Један је, што 
се све то дешава на некретнини која 
је власништво Самоуправе Срба у Ма-
ђарској. Значи, то није власништво 
државе које би било препуштено нама 
на коришћење, него ће то остати срп-
ској заједници. Друго, та школа у Ловри 
стара је више од 260 година и има 
огромну традицију, као и једино је ве-
ћинско српско насеље у Мађарској, 
које заслужује један такав објекат и 
инвестицију која ће, вероватно, служи-
ти и за друштвени живот српске зајед-
нице у Ловри. Ако будемо паметни, 

остаће у власништву српске заједнице 
и може да се употреби и у друге сврхе, 
уколико се касније буде испоставило 
да је важније да буде нека друга ин-
ституција, а не школа. Испоставило се 
да се у Ловри у српску школу сада 
уписало 11 ђака првака, што се одавно 
није десило. Покренућемо самосталан 
разред, неће бити мешовите групе, 
него ће ђаци имати своју учитељицу 
са којом ће учити све четири године. 

Надамо се да ће се тај тренд наста-
вити и да ћемо сваке године моћи да 
покренемо посебан разред. Онда мо-
жемо да дођемо до тога да у свим 
нашим основним школама сваки ра-
зред има своју учитељицу и да нема 
више тих активних и пасивних часова, 
ни мешовитих група. Наравно томе 
иде у прилог и чињеница да ће се, за-
хваљујући овом проширењу, и забави-
ште у Ловри проширити и да ће у њему 
бити две забавишне групе. Ставићемо 
нагласак на учење српског језика, да 
би онда та деца наставила код нас у 
школи, тако да онда неће бити про-
блем покретање самосталних разреда. 
У Ловри нико не планира да прави 
велику школу, јер то никоме није у ин-
тересу - нити нама, нити заједници.

Друга велика инвестиција је рено-
вирање будуће школске зграде у Се-
гедину. 
– Објекат у Штефанија улици у Се-

гедину, тј. бившу зграду Мађарског 
радија, добили смо на коришћење од 
државе, а такође и одређена средства 
да је адаптирамо за школске потребе: 
да у високом приземљу буде забави-
ште са две групе, а на првом спрату 
основна школа са четири разреда. 
Наиме, у септембру крећу три разре-
да и потом имамо још годину дана на 
располагању: у септембру 2021. године 
уписаће се четири разреда и за те 
будуће прваке мораћемо да имамо 
још једну учионицу. Радови на згради 
на Тргу Калвин треба да буду заврше-
ни до августа 2022. године, јер ће нам 
онда бити потребно место за пети 
разред. 

У плану нам је да у Сегедину фор-

мирамо једну мању гимназију, која би 
имала само по један разред у свакој 
генерацији. То би смањило притисак 
на пештанску гимназију, јер онда би 
некима више одговарало да иду у Се-
гедин у гимназију, а не у Пешту. За 
наредне две године смо обезбедити 
простор за функционисање школе и 
забавишта, а за те две године треба да 
обновимо зграду на Тргу Калвин, да 
тамо преселимо из Штефанија улице 
забавиште и основну школу, а после 
на ред долази оснивање гимназије у 
згради у Штефанија улици.

Међутим, и школа у Будимпешти 
изискује значајна финансијска сред-
ства за обнову појединих њених 
делова. О којим сегментима је реч?
– У Будимпешти има више мањих 

инвестиција које су неопходне, јер 
функционишемо са великим бројем 
ђака. Сада већ имамо неке индиције 
да ћемо прескочити бројку од 700 уче-
ника, што превазилази и моја разми-
шљања од пре неколико година. Поред 
осталог, мења се кров на делу зграде 
у Петерфи Шандор улици. Прошле 
године се, када смо тамо направили 
учионице, испоставило да је кров у 
очајном стању. Надали смо се да неће 
бити великог снега или неке хаварије, 
да не морамо у току школске године 
то да мењамо. Сада се испоставило да 
то треба одрадити и очекујемо да буде 
готово до септембра. 

Обновићемо и кухињу, и то комплет-
но. Направићемо комору за хлађење, 
купићемо нове котлове и покушати да 
заменимо сву опрему која је служила 
више од 25 година и која је сада већ 
амортизована. Проширићемо и про-
сторије, јер се пре пар година кувало 
100, па 200 оброка дневно, а сада 1500, 
што је огроман посао и потребно је да 
буде све обезбеђено. С тим у вези је и 
промена застареле технологије за од-
вођење коришћене масноће у канали-
зацију, јер је досадашњи систем сада 
законом забрањен. Направићемо ком-
плетно затворен систем изношења 
ових масноћа ван школе.

Обновили смо паркет у сали за фи-

„Нажалост, постоје индиције да ће се други талас епидемије појавити најесен. Од сада, па надаље, увек постоји 
могућност да, ако општа епидемиолошка ситуација то буде захтевала, влада било када донесе одлуку да се 

затворе школе. Ми морамо сада да будемо у приправности, у смислу да више нема потребе за оним прелазним 
периодом”, каже, поред осталог у интервјуу за наш лист др Јованка Ластић, директорка  

Српске основне школе и гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти.

ШКОЛСТВО Ближи се почетак школске године

Српска школа у Будимпешти спремно дочекује септембар

Др Јованка Ластић

У Ловри убзрано ниче нова школска зграда Љубомор Алексов на ловранском градилишту
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зичко и поново смо офарбали линије, 
зато што је све то због прокишњавања 
прилично пропало. Прокишњавање 
смо регулисали, тако да ћемо сада 
ставити једну топлу, мекану подлогу 
за игралиште забавишта. Планирамо 
да купимо и нове играчке, јер су се и 
оне већ истрошиле. У забавиште смо 
поставили климатизацију и то је већ 
завршено и предато.

Добили смо одређена средства за 
аулу, да наставимо да је технички оспо-
собљавамо за школске приредбе. Тако-
ђе, добили смо средства и за куповину 
тзв. интерактивних табли. Ако све буде 
како треба, успећемо да купимо 12 та-
квих табли: две иду у Деску, две у Ловру, 
две у Сегедин, а шест их остаје у Бу-
димпешти. Конкурисаћемо за средства 
и даље и ако и следеће године исто 
овако успемо, онда постепено долази-
мо до тога да ћемо и у кабинетима и у 
учионицама имати те „паметне” табле. 
То би помогло коришћење дигиталне 
базе наставног градива и онда би цела 
прича за неколико година могла да се 
затвори. Тада ће заиста све моћи „на 
дугме” да се користи.

Соларни елементи за прикупљање 
енергије су новина у нашим школа-
ма. Шта ће они значити за вас?
– Добили смо прилично велика 

средства за куповину соларних елеме-
ната, које ћемо поставити првенствено 
у Ловри и Десци. У Сегедину и Будим-

пешти не можемо, јер су ту зграде 
културно-историјски споменици и по-
требне су многобројне дозволе да би 
се то урадило. У Ловри и у Десци, у 
сеоским срединама, то је много једно-
ставније.

Постоји шанса да ловранска школа 
буде тзв. референтна школа, односно 
једна од првих чије ће одржавање и 
функционисање бити скоро бесплатно, 
јер ћемо добити толико струје и енер-
гије коју ћемо предати електродистри-
буцији да за време зимских месеци 
нећемо морати да плаћамо један део 
комуналних трошкова одржавања 
зграде. То функционише тако да, ако 
имамо соларне елементе, не добијамо 
новац, него вишак који производимо 
предамо електродистрибуцији, а онда 
све што се потроши одбија се од тог 
износа. Ми се надамо да ћемо успети 
да постигнемо да ловранска школа 
саму себе финансира.

Када је реч о броју ђака, школа „Ни-
кола Тесла” у Будимпешти убрзано 
расте. Хоће ли најесен бити довољ-
но простора за интернатски сме-
штај ученика?
– Имамо рекордан број уписаних 

ученика у 9. разред - њих 114. У  1. ра-
зред основне школе у Ловри уписано 
је 11 ђака, у Десци такође 11, у Сегеди-
ну 8 и у Будимпешти 18. У забавиште је 
уписан релативно мали број деце у 
односу на прошлу годину, али мислим 

да ће се то још у току лета мењати, јер 
је можда неким родитељима предста-
вљало проблем онлајн пријављивање 
на даљину. Упис у наше институције је 
могућ било када, нисмо везани за упи-
сни рок. Мислим да ће тај број да се 
повећа и претпостављам да ћемо доћи 
до броја од 700. 

Да бисмо могли то да постигнемо, 
тј. да бисмо могли да примимо 114 деце 
у 9. разред, морали смо да обезбедимо 
додатни интернатски смештај. Уз бла-
гослов преосвећеног владике Лукија-
на, на другом спрату Текелијанума смо 

обезбедили додатних пет соба. Њих 
изнајмљујемо од фирме која тај про-
стор користи за хостел. Надам се, ду-
горочно, да ћемо након овог периода 
епидемије корона вируса и одржава-
ња заједничке седнице српске и ма-
ђарске владе, односно Мешовите ко-
мисије за заштиту мањинских права, 
успети да обезбедимо додатни интер-
натски смештај. Треба нам нови дом, 
јер иначе нећемо бити у могућности 
да обезбедимо одговарајуће услове за 
нашу децу.

Д. Ј. 

Српска школа у Будимпешти је у Текелијануму закупила пет додатних соба за  
смештај ученика

М ађарски парламент је на 555. 
годишњицу битке код Београ-
да, још 2011. године прогласио 

22. јул Даном сећања на велики три-
јумф хришћанске војске под вођством 
Јаноша Хуњадија. Тим поводом, сваке 
године се на Тргу Вигадо одржава 
меморијална свечаност поводом овог 
великог догађаја. 

Програм је започео заједничким 
казивањем стихова мађарског песни-
ка Шандора, а отворили су га пред-
ставници више страних амбасада, 
националних заједница и цркава. 
Међу њима су били и Љубомир Алек-
сов, српски посланик у Мађарском 
параламенту, Александар Лончаре-
вић, други секретар Амбасаде Србије 
у Будимпешти, као и Биљана Гутић 
Бјелица, амбасадор Босне и Херцего-
вине, која је пригодним говором по-
здравила присутне. 

Заједничку молитву и помен свим 
палим жртвама одржали су представ-
ници историјских цркава у Мађарској, 
а од стране Српске православне цркве 
помен је одржао епископ будимски 

Лукијан, уз саслужење свештенства 
Епархије будимске. Подневна звона на 
свим хришћанским богомољама, по 
налогу папе Калиста Трећег, подсећа-
ју на овај догађај све до данас, па је и 
спомен-свечаност у Будимпешти завр-
шена црквеним звонима и полагањем 
венаца. Представници амбасада и 
цркава пустили су венце низ Дунав, а 
међу њима су били и епископ Лукијан 
и госпођа Биљана Гутић Бјелица.

Сећање на победу против Отоман-
ског царства, 1456. године на Калемег-
дану, када је победничку војску пред-
водио Јанош Хуњади, значајан је дога-
ђај за српску престоницу, али у великој 
мери и за целу хришћанску Европу. Од 
прошле године, Земунски кеј у Србији 
краси споменик Хуњадију, а осим тога 
и две улице у Београду носе његово 
име.

Д. К.

Будимпешта се сећа 
ослобођења Београда  

од Турака

Спомен-свечаност на Тргу Вигадо

У знак сећања на велику победу хришћанске војске, 
под вођством угарског војсковође Јаноша Хуњадија, у 

српском народу познатог под именом Сибињанин 
Јанко, над Турцима током опсаде Београда 1456. 

године, у Будимпешти је приређена  
пригодна свечаност. 

Амбасадорка Биљана Гутић Бјелица Љубомир Алексов у разговору са амбасадорком БиХ

Епископ Лукијан и свештеници Епархије будимске
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ПОРТРЕТ Милан Јаношов, научни истраживач

О дговарајући на наша питања о 
свом пореклу, одрастању и 
школовању, Милан Јаношов 

истиче да је син Ивана Јаношова, Ср-
бина из Мађарске, родом из Батање 
и мајке Ангеле Тот. Рођен је у Будим-
пешти, а после живота у више насеља 
у унутрашњости, од пре 15 година 
живе у Шиклошу. 

–Нажалост, нисам успео да научим 
српски језик, мада сам детињство 
провео у српском окружењу. Мој отац 
је већ 11 година председник Српске 
самоуправе у Шиклошу, а такође, 
води рачуна о шиклошкој српској 
цркви. Увек сам био присутан на ве-
ликим српским прославама. Рано сам 
отишао од куће, после завршене 
основне школе, годину дана сам се 
школовао у Печују, а затим у Гимна-
зији „Ловаши Ласло” у Веспрему. 

Када сте почели да се интересује-
те за науку?
– Као гимназијалац редовно сам 

похађао предавања за младе истра-
живаче на будимпештанском Технич-
ком факултету, Институту за физику 
и Гимназији „Михаљ Фазекаш”. Тако-
ђе сам ишао на кампове и радио на 
разноврсним истраживачким пројек-
тима. Дуго сам се припремао да бу-
дем физичар и инжењер; у породици 
постоји и уметничка нит, али и тале-

нат за егзактне науке и 
технику, што сам ја на-
следио. Од 2010. до 2016. 
године студирао сам 
физику и биофизику на 
Универзитету ЕЛТЕ у Бу-
димпешти. У мени је, 
ипак, превагнула жеља за 
истраживањем, па сам 
школовање наставио на 
ЦЕУ универзитету, науку 
о мрежним системима и 
завршио студије 2020. 
Ове године, у априлу, 
докторирао сам и добио 
звање network истражи-
вача.

Искусио сам оба си-
стема образовања и сма-
трам да оба имају своје 
предности и недостатке. 
Предност америчког си-
стема је та, што на једног 
професора иде само се-
дам студената и он има 

времена да се сваком од њих поједи-
начно посвети.

На шта се односи Ваш истражи-
вачки рад, чиме се конкретно ба-
вите?
– После гимназије сам наставио да 

се бавим истраживачким радом на 
пољу оптике и биофизике. То су била 
занимљива истраживања, на пример, 
како измерити из једне капљице крви 
или сузе, предиспозиције за неку бо-
лест код човека. Много времена сам 
проводио у лабораторијама, а о овим 
истраживањима објавио сам научне 
радове. Бавио сам се до сада разли-
читим истраживањима, што ми се 
допало. Обука, па рад у лабораторији, 
а имао сам и одличне менторе. Тако 
сам се потпуно посветио физици. У 
почетку сам се бавио проблемима на 
пољу биофизике, а после сам мењао 
теме истраживања. Једно време сам 
се бавио рачунарским моделирањем 
у физичким и биолошким системима, 
а касније сам се, кроз биолошко и 
физичко рачунарско моделирање 
бавио и моделирањем људског пона-
шања. 

Како бисте нашим читаоцима 
објаснили шта обухвата истра-
живање networkа, тј. мрежа и 
умрежавања?

– Мреже имају веома 
широко поље истражи-
вања, укључују социоло-
гију, физику, математи-
ку, рачунарске технике. 
О мрежи (умрежавању) 
може да се говори као 
о вези са Фејсбуком, те-
лефоном, интернетом, 
али и када се говори о 
вези ћелија и молекула 
или деловању лекова. 
Истраживањем мреже 
откривамо различите 
везе и повезивања.

Тренутно се бавим 
људима и њиховим ве-
зама. У свом докторату 
фокусирао сам се на 
специјални сегмент ове 
области, а то је питање 
успеха. Да ли ће и када 
бити успешан неко ко 
се бави креативним послом? Овде су 
у питању писци, музичари, редитељи, 
научници који пишу научне публика-
ције. На пример, ако се математичким 
методама прикаже популарност јед-
ног филма, може да се предвиди 
успешност редитеља. Статистичким 
подацима и упоређивањем може да 
се предвиди ко ће и зашто да буде 
успешан. У једној мултинационалној 
компанији, на пример, проучавамо 
које су то особине запослених, које 
могу да их доведу до унапређења.

Где сте тренутно запослени?
– Тренутно радим за највећу хо-

ландску музичку издавачку кућу, која 
се бави електронском музиком. Ис-
тражујем популарност издате музич-
ке нумере код публике, недељу дана 
после објављивања, као и могућност 
да та нумера постане 
хит. Сав посао радим у 
Будимпешти, од куће, 
или у канцеларији. За 
време докторских сту-
дија боравио сам у 
Кембриџу и у Бостону, 
где сам се бавио истра-
живањем. Ипак сам се 
вратио у Будимпешту, 
овде се најбоље осе-
ћам.

Какви су Ваши даљи 
планови?

– План ми је био да 
се, после одбране док-
торске дисертације, два 
месеца одмарам, али 
ми то није успело. Наи-
ме, мој професор из 
Бостона, познати ма-
ђарски истраживач Ал-
берт Ласло Барабаши, 
понудио ме је посао 
истраживача у фирми 
која је тренутно у осни-
вању и која ће се бавити 
истраживањем мрежa 
и урбанизма. Имаћу 

прилику да се бавим истраживањем 
и питањима развитка градова, узима-
јући у обзир понашање становника.

Да ли бисте желели да нешто по-
ручите младима који би хтели да 
крену Вашим путем?

– Мислим да младима није довољ-
но објашњено чиме све могу да се 
баве кад заврше физику. Веома је 
важно добро знање енглеског језика 
и читање стручне литературе на ен-
глеском. Такође је важно да се млади 
повежу са институцијама (ELTE, 
Eötvös szak Collegium) и да посећују 
стручне кампове. Тамо могу да се 
сретну са студентима и сазнају шта 
се све из ове области нуди на факул-
тетима. 

Разговор водила: 
Катарина Павловић Бачи 

У свету биофизике и мрежних система 

ДВА ПУТА НАЈБОЉИ СТУДЕНТ
Милан Јаношов каже да жали што, премда је по оцу Србин, није успео 

да научи српски језик. Са друге стране, веома је задовољан резултатима 
које је остварио током школовања. Са највећим бројем бодова је већ три 
пута добио државну стипендију, коју иначе у Мађарској добија мали 
броја студената. Побеђивао је на многим такмичењима у земљи и ино-
странству и два пута је проглашен за најбољег студента одсека на ком је 
студирао, на Универзитету ЕЛТЕ, на основу истраживачког рада и резул-
тата са такмичења. Каже да је поносан што је као физичар и истраживач 
мрежа, ове године стављен на листу чувеног америчког пословног часо-
писа Forbes, који сваке године објављује листу од тридесет најуспешнијих 
људи различитих професија. 

Иако је успешан двадесетдеветогодишњи физичар, однедавно доктор наука, Милан Јаношов није посвећен 
само науци, већ и бас гитари. Својим младоликим и модерним изгледом, увек насмејан, разбија  

стереотип о научницима као преозбиљним људима. Његова научна каријера,  
иако за сада кратка, +-обилује бројним успонима. 
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С рби, који су дошли у овај крај 
са Арсенијем III Чарнојеви-
ћем, а такође и наши суна-

родници који су још од пре Велике 
сеобе живели у Пешти, излазили су 
на извор на дан Светог пророка Или-
је, да освете бунар. Као што смо већ 

писали, у сарадњи са XII квартом и 
господином Боривојем Ластићем, 
који је био један од иницијатора, бу-
нар је обновљен 1999. године, а поста-
вљена је и освећена плоча на срп-
ском језику. Градња овог споменика 
је један од највећих успеха Цивилне 

организације за за-
штиту споменика у 
Будимпешти. 

Упркос великој вру-
ћини, верници су се 
окупили код бунара 
на кратковечерњем 
богослужењу, када су 
освештани колач и 
вода, а тај обред оба-
вили су протојереј 
Зоран Остојић, јереј 
Никола Почуча и ђа-
кон Стефан Милиса-
вић. 

После верског об- 
реда, присутнима се 
обратио Мирко Ми-
тар Кркељић, председ-
ник Српске самоупра-
ве VIII кварта: 

„Захваљујем се 
Епархији будимској и 
оцу Зорану на моли-
тви и лепим речима. 
Први пут, откад сам на 
новој функцији, обра-
ћам се посетиоцима и 
веома сам срећан што 
смо се окупили у ово-
ликом броју. Овога пута смо органи-
зовали прославу у сарадњи са Срп-
ском самоуправом IX кварта, јер се 
ово свето место налази на граници 
наша два кварта. Захваљујем се пред-
седнику Српске самоуправе Ферен-
цвароша, Бранимиру Ђорђеву, што су 
се придружили организацији и про-
слави. Овим смо пока-
зали наш став како 
треба да се организује 
српска заједница и 
унутар кварта и уну-
тар квартова главног 
града, па и целе Ма-
ђарске”, рекао је, по-
ред осталог, Кркељић.

Уприличен је и кул-
турни програм, у коме 
су наступили гости из 
Деске. Браћа Ђорђев, 
Никола и Давор, отпе-
вали су песму „Додо-
ле”, а деда и унук, Мио- 

драг Ђукин и Рувен Фридман, на фру-
лицама су одсвирали неколико срп-
ских народних песама.   

Затим су се гости склонили од вру-
ћине у простор Природњачког музеја, 
где је уз пригодно послужење и раз-
говор настављена прослава.

К. П.

У недељу, 2. августа, на Светог 
Илију, Срби у Чобанцу просла-
вили су Илиндан, своју заветну 

славу. Чобанац је мало сликовито ме-
сто недалеко од Помаза и Сентандре-
је, које сваке године на Бунарчићу 
окупља своје вернике, као и оне из 
Сентандрeје, Помаза, Калаза и Будим-
пеште. На овом ходочасном месту 
посвећеном Светом пророку Илији, 
према легенди, на Дан Светог Илије 
дошла једна чобаница са вешћу да јој 
се указала Богородица, рекавши јој да 
је та вода лековита. 

Свечану јутарњу литургију на ходо-
часном месту крај бунарчића, пред 
великим бројем верника одржао је 
јереј Љубисав Милисавић, уз саслуже-

ње јереја Зорана Живића и ђакона 
Стефана Милисавића. Усред шуме, у 
дивном амбијенту, одзвањали су гла-
сови свештеника и појаца, Бојане Чо-
бан Симић, попадије Гордане Мили-
савић, Монике Дујмов, Мирослава 
Брцана и Дејана Дујмова, стварајући 
дивну свечану атмосферу. Верницима 
се обратио отац Љуба следећим речи-
ма: 

„Драга браћо и сестре, честитам 
вам данашњи празник и радујем се 
што вас у толиком броју могу поздра-
вити на овом јединственом и предив-
ном месту, које је Господ створио. 
Данас славимо великога Божијега 
угодника, великога пророка Илију. Он 
се родио у оскудно и тешко време. Кад 

се родио, његов отац је видео анђеле 
како огњем повијају дете и пламеном 
га хране. То је био први знак да ће тај 
светитељ заиста бити пламен, огњен и 
бити громовник. Јеврејски народ је у 
то време био издељен на дванаест 
племена. Илија се родио из племена 
Ароновога и он је још као дете био 
одан богомислију, често је одлазио у 
пустињу и тамо се припремао за дело 
на које га је Господ позвао. Некада се 
на ово место долазило у литији, али 
важно је да долазимо и да се сакупља-
мо. Свештеници из Помаза већ сто 
година долазе у Чобанац, после упо-
којења чобаначког свештеника Стева-
на Ђурђевића. Од тада свештеници из 
Помаза, прво Душан Вујичић, затим 
Стеван Бешлић, па прота 
Иван Јакшић, и од 1999. 
године, већ 21 годину, до-
лазим ја.” 

После литургије, у пор-
ти српске цркве уприли-
чен је свечани ручак, који 
је скувао кум славе Зол-
тан Планк. У пријатној 
хладовини, уз дружење, 
песму и музицирање Кру-
нослава Киће Агатића и 
његових колега музичара, 
гости су сачекали вечер-
ње, које су служили јереј 

Љубисав Милисавић и јереј Зоран 
Живић. Затим су освештани колач и 
кољиво, дело куме Зорке Шошић и 
Милене Шошић Гергев. Кума је пре-
дала део колача и кумство за следећу 
годину Ђурици Липтаку, потпредсед-
нику Српске самоуправе у Чобанцу. 

Слављу је присуствовало преко 
сто људи, махом из Чобанца и окол-
них места, а дошли су и Срби из Ме-
дине и сународници из Србије. На-
родно весеље је трајало до касних 
вечерњих сати.

Прославу Илиндана организовала 
је и финансирала Српска самоуправа 
у Чобанцу, на челу са председницом 
Жужом Башић.  

К. П.

Традиционална прослава у VIII кварту Будимпеште

Богослужење на извору из 
давних времена

Срби у Будимпешти већ дуги низ година славе 
Светог Илију на ходочасном извору Илијина вода, у 

VIII кварту Будимпеште, па је тако било и овог 2. 
августа, на дан великог празника. 

Прослава Светог Илије у Чобанцу ДУХОВНОСТ

Богослужење у живописном амбијенту ходочасног Бунарчића
„Некада се на ово место долазило у литији, али важно је да долазимо и да се окупљамо. Свештеници из 
Помаза већ сто година долазе у Чобанац, после упокојења чобаначког свештеника Стевана Ђурђевића“, 

рекао је, поред осталог, помашки парох, отац Љубисав Милисавић, приликом  
прославе Илиндана на Бунарчићу, код Чобанца.
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С вечану јутарњу литургију, пово-
дом храмовне славе у Калазу, 
служили су свештеници Епар-

хије будимске: архимандрит, отац 
Андреј Пандуров, протојереј Зоран 
Остојић, јереј Љубисав Милисавић и 
протојереј Павле Каплан, уз појање 

чланова мушког хора „Јавор”. После 
литургије уследила је литија и помен 
за све умрле.

Окупио се велики број верника, 
којима је отац Зоран Остојић одржао 
беседу. У послеподневним часовима 
вечерње су служили: јереј Љубисав 
Милисавић, јеромонах Варнава Кне-
жевић и ђакон Стефан Милисавић. И 
пре и после подне у српском храму 

се окупио велики број 
верника. 

Свештеници су 
освештали колач и 
кољиво, а отац Зоран 
Живић, калашки па-
рох, захвалио је кумо-
вима - Меланији Мир-
ковић, њеној ћерки 
Јадранки, зету Бели и 
унуци Мирјани, који 
су, традиционално, 
предали кумство и 
део колача младом 
брачном пару, Алек-
сандри Бајовој Дуј-

мов и Дејану Дујмову.
Отац Живић, обратио се скупу који 

је чинило преко сто људи, рекавши да 

је још у Старом завету 
постојала заповест о 
жртвама. 

„Постојале су жр-
тве за грех, жртве за-
хвалнице; исто тако, 
највећа жртва био је 
Господ наш, Исус Хри-
стос, који је сам себе 
добровољно принео 
на жртву, да бисмо 
сви ми имали живот 
вечни. Када су наши 
преци примили хри-
шћанство и постали 
хришћани, узели су светитеље себи 
за заштитнике и то су наше крсне 
славе, које славимо у својој породици. 
Исто тако и данас приносимо жртву 
за рад нас. То је колач за све оне који 
су живи и кољиво за све оне који нису 
више са нама, који су прешли у веч-
ност. Храмовна слава јесте слава свих 
нас, једне велике породице, која се 
зове парохија. Сваке 
године неко од нас 
приноси жртву за све 
нас, за себе, за поро-
дицу своју, а исто тако 
за целу парохију. Та-
кође за све оне који 
су некада живели и 
били део овога храма, 
а који су и сада при-
сутни на светој литур-
гији. Зато на проско-
мидији помињемо и 
живе и мртве, јер у 
Богу нема мртвих, сви су живи. Неко 
овде, у овом времену, неко у другом 
времену, које ми не можемо видети. 
Тако је и ове године госпођа Мела-
нија припремила ове дарове за здра-
вље своје и своје породице, и за здра-
вље наше целе парохије. Прошле го-
дине се овде венчао 
један млади пар и по 
обичају, они ће следе-
ће године стати пред 
нашу парохију и пред 
Господа, да принесу 
жртву благопријатну 
за здравље свих нас и 
на успомену свих 
оних преминулих у 
благочествијој вери. 
Предајом колача бу-
дућим кумовима до-

дајемо још једну карику оном ланцу 
који спаја небо и земљу, и тако и ми 
идемо тим путем ка вечности“, рекао 
је отац Живић. 

После верског обреда почело је 
славље. За добро расположење по-
бринуо се оркестар „Зора”, под упра-
вом Крунослава Киће Агатића. Срђан 
Сремчевић, кувар у СОШИГ-у, прире-

дио је праву гозбу и гостима серви-
рао свадбарски купус. Звуци музике, 
разговор и смех преплавили су цр-
квену порту. Време је, такође, ишло 
на руку, иако су се домаћини спреми-
ли за кишу.

К. П.

Празновање обележено масовним присуством верника
Српска заједница у Калазу је 26. јула традиционално прославила Светог архангела Гаврила. Он је заштитник 

ове цркве од 1752. године, када је сазидана, док је торањ додат 1778. Од тог доба, Срби насељени у овом 
месту прослављају своју храмовну славу. 

Храмовна слава у КалазуДУХОВНОСТ

ЗАДОВОЉСТВО ЗБОГ ПУНЕ ЦРКВЕ
„Пуно ми је срце!”, рекао нам је месни парох јереј Зоран Живић. „У 

Калазу сам годину и по дана и овако пуну цркву нисам видео, поготово 
на литургији и на вечерњем. Било је пуно младих људи и осетила се радост. 
Околности су повољне, празник је пао у недељу, а већина људи није отишла 
ван државе због епидемије вируса корона. Такође смо се договорили да 
у време празника верници из Калаза, Помаза, Чобанца и Сентандреје буду 
заједно и да то буде заједнички празник. Црквена општина се побринула 
за свештенство, за хор и за ручак, а  послеподневна прослава је у режији 
Српске самоуправе у Калазу.”

САРАДЊА ДАЛА РЕЗУЛТАТЕ
Чланови Српске самоуправе у Калазу побринули су се да обезбеде 

пријатне тренутке забаве и дружења, за све присутне. Катица Мирковић, 
председница, изјавила је за наш лист да је задовољна што је Српска са-
моуправа успела да окупи велики број људи:

„Почели смо да шаљемо позивнице за сваку манифестацију, мислим 
да много значи да лично позовемо људе. Ово је друга манифестација наше 
самоуправе; прва је била покладни бал, где се такође окупио велики број 
гостију. Такође, много значи сарадња коју смо потписали са Сентандрејом, 
Чобанцем и Калазом, овако је много лакша и боља организација. Финан-
сијску потпору за славу обезбедила је Српска самоуправа у Калазу. Тако-
ђе смо смислили мало другачије послужење и видим да су гости задо-
вољни. Јако сам срећна и захваљујем се свима који су дошли и заједно са 
нама славили!” 
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Т рећи по реду сусрет српских 
самоуправа у Поморишју от-
почео је сумирањем активно-

сти од последњег састанка, одржаног 
у Сегедину. Том приликом могло се 
чути да из Сегедина и околине ове 
године није био организован аутобус 
за црквено-народни сабор у мана-
стир Грабовац, јер је број заинтересо-
ваних верника био мали да би се 
резервисало веће превозно средство.

Што се планираних 
програма тиче, многи 
су изразили бојазан у 
вези са остварива-
њем приредаба то-
ком јесени. У томе су 
предњачили Дешча-
ни, који током јесени 
имају бројне манифе-
стације, од којих се 
посебно истичу 
„Дани села”, „Ајвари-
јада” и „Банатски са-
бор”. Пошто се тре-
нутне превентивне 
мере Владе Мађар-

ске, односе и на ограничавање броја 
људи на једној приредби, Кристифор 
Брцан, председник ССД је истакао да 
ће један део програма, по свему су-
дећи, бити приређен у скромнијем 
издању. 

Дешчани посебно жале због јуби-
ларне 10. „Ајваријаде” - гастрономске 
и културно-забавне манифестације, 
која је већ раније била заказана за 12. 
септембар ове године.     Неизвесна 

је и ситуација са но-
вембарским „Банат-
ским сабором”, му-
зичким делом „Смо-
тре српске културе у 
Мађарској”, јер је и 
даље на снази Влади-
на уредба која забра-
њује окупљање више 
од 500 људи. Међутим, 
24. или 25. октобра без 
икаквих потешкоћа 
ће бити приређено 
свечано отварање и 
освећење обновљене 

Парохијске библиотеке и читаонице 
„Свети Сава” у Десци.

 Фрањо Колар, председник чанад-
ске Српске самоуправе (ССЧ), присут-
не је информисао да ће, због епиде-
миолошке ситуације и недостатка 
финансијских средстава, до краја 
године ова самоуправа имати знатно 
мање програма у односу на раније 
године. Ипак, изнео је радосну вест о 
потписивању споразума о сарадњи 
са Градским музејем у Зрењанину. 
Протокол о сарадњи, између осталог, 
садржи и припрему, односно, реали-
зацију постављања изложбе старих 
писаних српских докумената с краја 
XIX и почетка XX века. 

Самоуправа Срба у Сегедину је 
своје домаћине и госте упознала са 
планираним јесењим програмима, са 
посебним освртом на „Дане српске 
културе”. Сенад Емра, потпредседник 
представничког тела Срба у граду на 
обали Тисе, присутне је обавестио да 
ће се свечано отварање традиционал-
не манифестације одржати 15. септем-
бра, када ће публици бити предста-
вљена фото-изложба 
„Новомученици јасе-
новачки”.

Поводом прославе 
малогоспојинске хра-
мовне славе у Сиригу, 
у плану је одржавање 
предавања о иконо-
стасу сиришке српске 
православне цркве, а 
1. октобра се планира 
представљање срп-
ских свадбених оби-
чаја у Банату. Затим 
би следила промоција 

књиге „Марципан – царство мога оца”, 
аутора Миклоша Самоша, на српском 
и мађарском језику. У плану је и при-
ређивање скупа о 100. годишњици 
Тријанонског мировног уговора, а низ 
програма наставиће се у новембру, 
трибином под називом „Пут ка обећа-
ној земљи” и присећањем на прошло-
годишње поклоничко путовање у Све-
ту Земљу, пропраћено фотографијама.

Средином новембра предвиђа се 
присећање на жртве Великог рата, са 
полагањем венаца на српском право-
славном гробљу у Сегедину, а затвара-
ње „Дана српске културе у Сегедину” 
планира се у склопу српске музичке 
вечери, у граду на обали Тисе.

Срби у Новом Сентивану, како је то 
нагласила Теодора Крунић Дунаи, 
председница месне Српске самоупра-
ве, заузети су са припремама достојне 
прославе великогоспојинске храмов-
не славе, а већ у септембру планира 
се наставак серије започетих српских 
плесачница, у месном Дому цивилних 
организација. 

П. М.           

У парохијском дому у Новом Сентивану, који служи и као центар окупљања локалних Срба, одржан је 
сусрет представника српских самоуправа у Поморишју. Позиву Теодоре Крунић Дунаи,  

oдазвали су се представници из Чанада, Деске и Сегедина.

 СУСРЕТИСастанак у Поморишју

Координација програма српских самоуправа

Зорица Степанов Учесници прошлогодишњег тамбурашког кампа

У мохачком Српском клубу, одр-
жана је седница Самоуправе 
Срба у Мохачу, којом је пред-

седавао њен председник, Душан 
Мате.  На дневном реду су се нашле 
бројне теме, међу којима су се по-
себно истакли предстојећи инфра-
структурни пројекти, које две мо-
хачке српске организације - месна 
Српска самоуправа и Српска чита-
оница, желе да остваре. Обе орга-
низације су захваљујући успешном 
конкурсу код Фонда „Габор Бетлен” 
добиле по 1.500.000 форинти.

Што се тиче планираних извођач-
ких радова, ускоро би требало да 
отпочне реновирање мокрог чвора, 
који се налази у суседству Српског 
клуба. Чланови месне српске само-
управе су се договорили о детаљи-
ма извођачких послова, нашли су 

извођача и договорили да радови 
крену почетком септембра.

У мохачком Српском клубу у ме-
ђувремену ће се одржати Тамбура-
шки табор, о коме је такође, било 
речи. Активисти месне Српске само-
управе су још једном претресли сва-
ки детаљ организације кампа, сва 
задужења, где ће се организовати 
екскурзије и како ће се одвијати цела 

петодневна манифестација. Одлуче-
но је да са полазницима кампа раде 
врсни тамбураши, као што су: Јожеф 
Ковач Вершенди и Ана Михаљевић. 
Што се тиче пропратних програма, 
ту су излети који ће камперима пру-
жити могућност да боље упознају 
српска обележја мађарског дела Ба-
рање.

П. М.

Јесењи планови мохачих Срба

Реновирање простора, 
музички камп, излети...
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А кадемик Димитрије Стефано-
вић рођен је у Панчеву, 25. но-
вембра 1929. године. Дипломи-

рао је на Филозофском факултету у 
Београду, на Одсеку за германистику 
(енглески и немачки језик) 1955. годи-
не, а на Музичкој академији у Београ-
ду на Одсеку за историју музике 1956. 
године. Магистрирао је и докторирао 
је на Универзитету у Оксфорду. 

У Музиколошком институту САНУ 
прошао је кроз све степене научних 
звања, од асистента до научног савет-
ника (1958-2000). Директор Музиколо-
шког института САНУ био је пуне две 
деценије (1979-2000).

За дописног члана Српске акаде-
мије наука и уметности изабран је 

1976, а за редовног 1985. године. Допи-
сни члан ЈАЗУ (од 1986), дописни члан 
САЗУ (од 1987), секретар Одељења за 
сценске уметности и музику Матице 
српске (1991-2004), потпредседник Ма-
тице српске од 2004, генерални секре-
тар САНУ од 2007. до 2015. године.

Посебну пажњу посветио је откри-
вању, транскрибовању, критичком 
вредновању и објављивању средњо-
вековних докумената. Kроз резултате 
ових истраживања датум писменог 
почетка старе српске музике поме-
рен је на почетак XV века. Музиколо-
шка истраживања је увек везивао за 
живу музичку праксу, како извође-
њем и јавним представљањем откри-
вених напева из прошлости, тако и 
снимањем и проучавањем још увек 
живе српске црквене појачке тради-
ције. Уз многобројне студије (око две 
стотине текстова) на српском, енгле-
ском, немачком, француском и ру-
ском језику, приредио је три књиге 
нотних записа традиционалног Kар-
ловачког појања Бранка Цвејића, 
уредио је неколико зборника радова 
са међународних научних скупова, 
рецензирао је низ музиколошких 
монографија и зборника.

Поред рада на проучавању право-
славне црквене музике, бавио се кон-
тинуирано извођењем старе и нови-
је црквене музике. Дириговао је 

Панчевачким српским црквеним 
певачким друштвом од 1950, повре-
мено хором Првог београдског пе-
вачког друштва и Богословије Свети 
Сава у Београду. 

Више година био је асистент дири-
гента београдског Академског хора 
„Бранко Kрсмановић”, са којим је 
гостовао у Kини 1957. године, а водио 
је хор „Београдски мадригалисти”. 
Од оснивања (1969) водио је Студијски 
хор Музиколошког института САНУ.

Први пут је извео тек откривене 
записе старе српске музике, до тада 
непознате византијске, бугарске, ру-
ске, грегоријанске и глагољашке цр-
квене напеве, и православну хорску 
музику XIX и XX века. Снимио је не-
колико грамофонских плоча, ком-
пакт-дискова и телевизијских емиси-
ја. Са истим хором појао је на вели-
ком броју богослужења у православ-
ним црквама и манастирима у Срби-
ји и иностранству и сарађивао са 
бројним Србима у Мађарској и ин-
ституцијама наше мањине.

Носилац је Ордена Светог Саве 
првог степена (1990), одликовања ру-
ског и румунског патријарха, више 
грамата и признања епархијских ар-
хијереја, Kрста за заслуге са лентом 
СР Немачке (1991) и награде „Доситеј 
Обрадовић” 2018. године.

Д. А.

Преминуо академик Димитрије Стефановић
Познати етномузиколог, академик Димитрије Стефановић, свој дугогодишњи научноистраживачки рад је 

првенствено усмерио на проучавање православне црквене музике - византијске и старе словенске. 
Деценијама је развијао и неговао стручне везе и пријатељске односе са  

српском заједницом у Мађарској. 

Губитак за српску етномузикологијуВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

СЕЋАЊЕ ПРЕДРАГА СТЕПАНОВИЋА
За евоцирање успомена на академика Димитрија Стефановића, замо-

лили смо др Предрага Стефановића, дугогодишњег професора на смеру 
за Српски језик и књижевност Универзитета ЕЛТЕ:

„Седамдесетих и осамдесетих година прошлог века често сам боравио 
у Београду, или као гост Удружења књижевника Србије, или као учесник 
на научним састанцима Међународног славистичког центра. Обично ни-
сам пропуштао да навратим и у зграду Српске академије наука и умет-
ности, у Кнез Михаиловој улици, било код академика Димитрија Стефа-
новића, било код Динка Давидова. Код академика Стефановића увек је 
било живота, гостију, посетилаца. Човек пун енергије и у старијим година, 
окупљао је око себе људе. 

Једном приликом, када сам навратио код њега, заједно са колегом 
Петром Милошевићем, било је око подне и он се спремао кући. Обујмио 
нас са две стране и једноставно рекао: „Идемо код мене на ручак”. 

Било ми је мало незгодно, па сам рекао: Али професоре, ваша супруга не 
рачуна на нас. 

Не брините, био је одговор, поделићемо што има..

И сидора Бјелица рођена је 10. 
децембра 1967. године у Сара-
јеву, где је и завршила гимна-

зију, а затим је дипломирала на Фа-
култету драмских уметности у Бео-
граду (одсек драматургија) и маги-
стрирала са тезом „Технотрилер као 
савремени облик трагедије”.

Једно време радила је као асистент 
на предмету Сценарио, а као колум-
ниста и филмски критичар писала је 
за готово све веће новине са српског 
и југословенског простора, а година-
ма је објављивала фељтоне, путописе 
и репортаже на различите теме.

Бјелица је објавила преко шезде-
сет књига, педесет под својим име-
ном, а петнаест под псеудонимом. У 
њеној биографији у Издавачкој кући 
„Лагуна”, написано је да су скоро све 
њене књиге бестселери, који су дожи-
вели и по десет, петнаест издања, а 
најпопуларније су свакако „Спас”, 
„Спас 2”, „Сама”, „Волети и умрети на 
Карибима”, „Љубав у Тунису”, „Мој 
деда Луј Витон”, „Тајни живот славних 
Српкиња”, „Принцезе ди Монтене-
гро”, „Дама из Монака”, „Српкиња” - 
све су штампане у десетинама хиља-
да примерака.

Своју прву књигу, „Први пробуђе-
ни”, објавила је у едицији „Пегаз” још 
са 18 година и дуго времена била 
најмлађи члан УКС-а. Као позоришни 
писац и редитељ највећи успех дожи-
вела је са драмом „Сарајка у Београ-

ду”, која је десет година пунила дво-
ране. Веома успешни комади били су 
и „Озлоглашена”, „Псовачи”, „Тако је 
говорио Броз”... За драму „Скадарлиј-
ка” добија и престижну награду за 
најбољи текст и режију на интерна-
ционалном фестивалу у Сарајеву. 
Аутор је награђиваних радио-драма, 
од којих је највећи успех доживела 
драма о Исидори Секулић. 

Д. А.

Била је другачија и своја
Одлазак Исидоре Бјелице 

Једна од најтиражнијих српских књижевница, 
Исидора Бјелица, преминула је у Београду, у 53. 
години живота. Љубитељи српске писане речи у 
Мађарској памтиће је по бројним књижевним 

наступима у Будимпешти и њеној успешној  
сарадњи са српским културним и  
информативним институцијама.
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ИНФО

Храм Св. великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА AВГУСТ 2020.

15.08. субота  – Вечерње              18.00 ч.
16.08. недеља – Св. литургија      10.00 ч.
22.08. субота  – Вечерње              18.00 ч.
23.08. недеља – Св. литургија      10.00 ч. 
29.08. субота  – Вечерње              18.00 ч.
30.08. недеља – Св. литургија      10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 ч.

Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје расписала 
је конкурс за доделу књижевне награде

„МАТИЋЕВ ШАЛ“ ЗА 2020. ГОДИНУ
Право учешћа на конкурсу имају млади песници до 27 
година живота са својом првом књигом песама која је 

објављена у периоду између 1. септембра 2019. и  
31. августа 2020. године

По пет примерака књиге песама послати на адресу: 
Народна библиотека „Душан Матић“ 

(за „Матићев шал“)
Ул. Милице Ценић 15

35230 Ћуприја

Конкурс је отворен до 
31. августа 2020. године

Имејл библиотеке: 
bibliotekacuprija@mts.rs

Књижевни конкурс за ауторе до 35 година

НАГРАДА „ДОСИТЕЈЕВО ЗЛАТНО ПЕРО“

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ по шести пут објављује 
конкурс за награду „Доситејево златно перо“, за најбоље 
објављене радове младих аутора, у оквиру књижевних врста 
које је Доситеј увео у српску књижевност – есеј, басна, 
путопис, кратка прича. 

На конкурсу могу учествовати млади пунолетни аутори и 
ауторке (од 18 до навршених 35 година). Конкурише се са 
највише три објављена рада. Дозвољена дужина путописа 
је 20 страница. 

Жири ће изабрати три најбоља рада, који ће бити награђени 
и објављени у посебној публикацији. Прва награда састоји 
се од књига, „златног“ пера и новчаног износа. Награда за 
друго и треће место jе у књигама, а свим награђеним 
учесницима биће уручене и дипломе. Награде ће бити 
уручене у оквиру манифестације „Дани европске баштине“ 
којасе одржава сваке године у септембру. 

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ добитник је признања 
„Звезде Београда 2019“ за пројекат Награда „Доситејево 
златно перо“ за 2019. годину. 

Радове потписане пуним именом и презименом, датумом 
рођења, адресом становања, контакт телефоном и податком 
о месту објављивања рада, потребно је послати путем поште, 
у пет примерака, на адресу: Задужбина„Доситеј Обрадовић“, 
Краља Милана 2, Објекат Ц, други спрат, 11000 Београд, са 
назнаком „за Доситејево златно перо“, као и на e-mail адресу 
info@dositejeva-zaduzbina.rs. 

Рок за достављање радова:
20. август 2020. године.

Телефони за информације:
+381 11 3282 240; +381 11 3282 254

БЕСПЛАТНА „ОНЛАЈН” ОБУКА 
ЗА ПРЕДАВАЧЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

У РАСЕЈАЊУ
У оквиру пројекта „Онлајн обука предавача који се баве 

очувањем српског језика у дијаспори и региону“ 
удружење Академска српска асоцијација позива све 
предаваче који се баве очувањем српског језика у 

дијаспори и региону (било да су дипломирани филолози 
или предавачи неке друге струке, а који држе наставу 
српског језика у дијаспори и региону) да се пријаве на 

бесплатну једномесечну онлајн обуку српског  
као завичајног језика.

Почетак обуке планиран је за 17. 8. 2020. године, а 
завршетак за 20. 9. 2020. године. Након завршетка обуке 

учесници ће добити потврде о похађању обуке које издаје 
Академска српска асоцијација. Програм обуке одобрен је 

од стране Завода за унапређивање образовања и 
васпитања Републике Србије.

Сви заинтересовани могу да попуне пријаву директно на 
сајту  https://asasocijacija.com/prijava-za-predavace или да 

скину образац пријаве са који се налази у прилогу мејла и 
пошаљи на имејл:  asasocijacija@gmail.com, са насловом 

„Онлајн обука".

ПРОСЛАВА ПРЕОБРАЖЕЊА
У СЕНТАНДРЕЈИ
У среду, 19. августа 2020.

Поводом храмовне славе Преображенске српске 
цркве у Сентандреји, Свету архијерејску литургију од 

10.00 часова служиће Његово преосвештенство 
епископ будимски Лукијан. Вечерње богослужење са 

благосиљањем славских дарова почиње у 15.30. У 
вечерњим часовима организатори планирају музички 

програм и игранку.



С Р П С К Е  Н Е Д Е Љ Н Е  Н О В И Н Е

12 СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

П ротонамесник Далибор Ми-
ленковић, парох сегедински, 
руководилац  табора, није мо-

рао да стрепи због броја пријава. 
Наиме, тек што је обелодањено да ће 
се камп ипак одржати, непрестано су 
пристизале пријаве. Број заинтересо-
ваних био је знатно већи од капаци-
тета, који је један од познатих угости-
тељских објеката у Харкању пружао, 
па су руководиоци табора били при-
морани да, ипак, ограниче број уче-
сника. 

Популарни табор је ове године 
окупио тридесет пет наших полазни-
ка. Учесници кампа су и овога пута 
имали прилику да продубе и употпу-
не своје знање из области православ-
не веронауке.   

Деца су имала потпуни комфор, 
заједно са свештеницима - протоје-
рејем Зораном Остојићем, парохом 
будимпештанским, протонамесником 
Далиборoм Миленковићем, парохом 
сегединским и руководиоцем кампа, 
јерејем Зораном Живићем, парохом 
калашким, архијерејским намесни-
ком мохачким, и васпитачима: Чар-
ном Голуб, Душицом Зорић и Јеленом 

Вукајловић Краус. Обезбеђени су им 
удобан смештај и исхрана, а у току 
овогодишње летње веронаучне шко-
ле, била је омогућено и купање у ба-
зену угоститељског објекта.

Са друге стране, иако у Харкању не 
постоји српски православни храм, 
учесници табора су са својим прати-
оцима готово сваког дана били пре-
везени у Шиклош, где су у месном 
српском православном храму ревно-
сно и марљиво учествовали на бого-
служењима. Деца су прихватала вер-
ско учење и верску културу не само 
приликом богослужења, него и током 
поподневних занимања.

Према вешто конципираном про-
граму, који су израдили одговорни 
руководиоци табора, кампери су има-
ли часове веронауке и појања, часове 
ручног рада, а били су ту и квизови, 
учење родољубивих песама и часови 
историје и културе. Поподне је било 
резервисано за дружења и спортске 
активности.

Што се тиче пропратних програма, 
посебно је вредно истаћи учешће на 
петровданском црквено-народном 
сабору у манастиру Грабовац, посету 

пећини у Абалигету, која је позната 
по сталактитима и богатом пећин-
ском накиту.   

Последњи, суботњи дан, протекао 
је у знаку свечаног литургијског са-
брања, исповести и причести учесни-
ка Веронаучног кампа. Свету литур-
гију служили су: јереј Зоран Живић, 
архијерејски намесник мохачки, и 
јереј Милан Ерић, парох печујски, 
администратор шиклошке парохије, 
а деца су у присуству бројних роди-
теља, од самог почетка до краја бого-
служења, активно учествовала у мо-
литви и литургијском  обреду.  

Дани у табору су прохујали веома 
брзо и деца су се тешка срца опро-
стила од кампа, о чему сведоче и 
речи полазника табора. Василије Ко-
пањ из Сексарда, који је први пут био 
у кампу, овако је сумирао своје ути-
ске: „Било је супер! Све је било савр-
шено. Пуно тога сам научио и доћи 
ћу и догодине. Поред онога што сам 
научио од свештеника, стекао сам и 
бројне пријатеље. Једва чекам следе-
ћи камп, дугачка ће ми бити година 
до следећег табора.”

Анастасија Савић из Ловре је више 
пута учествовала у раду  Веронауч-
ног кампа, и ове године била је задо-
вољна: „ И ове године било је заиста 
добро у кампу. Било је и нове деце. 
Овогодишње теме су биле занимљи-
ве, доста тога сам и научила. Усавр-
шила сам своје појачко знање, стекла 
сам нове пријатеље и могу рећи да 
је атмосфера била заиста пријатна. 
Доћи ћу и догодине!”

Свој долазак следеће године наго-
вестио је и Немања Недељковић из 
Будимпеште: „И ове године је табор 
био супер. Дошло је до измене у руч-
ним радовима што ми се посебно 
допало. Иако је пандемија, увек треба 
бити позитиван. Морамо да научимо 
нешто ново, а не смемо занемарити 
ни дружења. Мени је овај камп, од сва 
три на која одлазим, најбољи! Добри 
су вероучитељи, добри су пријатељи 

и овде се осећам као код своје куће.
Ту усавршавам своје појачко знање, 
а стичем и нова сазнања у области 
веронауке!”

Камп је и ове године, свакако, био 
веома успешан. Не само зато што је 
деци, преко разних занимања и про-
грама, пружио нова сазнања о свето-
савској српској православној вери, 
већ и зато што је главни циљ тради-
ционалне манифестације био да се 
сумира важност црквених празника, 
да млади заједнички осећају силу 
богослужбеног и молитвеног живота, 
да вежбају матерњи језик, одморе се, 
друже се и забављају.

Између осталог, и о томе нам је 
говорио директор Веронаучног табо-
ра, протонамесник Далибор Милен-
ковић: 

„Могу рећи да сам задовољан. Ми 
смо испоштовали сва правила која су 
прописана због пандемије. Што се 
тиче теме овогодишњег кампа, вред-
но је истаћи да ми Срби имамо доста 
празника. Сматрам да наша деца мо-
рају знати који су то празници, да има 
покретних и непокретних празника, 
како би могла одредити годишњи 
круг. Ту је и крсна слава, која се мора 
прославити у кући. Сви ти празници 
морају се поштовати и славити, и не 
сумњам да ће ова деца хришћански 
поступити, испоштовати и прослави-
ти све наше празнике. Сигуран сам 
да ће љубав према нашој светосав-
ској српској православној вери пре-
нети и на друге!”

  Захваљујући Веронаучном кампу 
у Харкању и Шиклошу, деца су и ово-
га пута Цркву доживела као свој ду-
ховни простор, као свој дом и пуно 
тога научила. 

П. М.

ЕДУКАЦИЈА

Због пандемије вируса корона, одржавање традиционалног Веронаучног кампа било је доведено у питање, 
али након што је Влада Мађарске дала зелено светло за приређивање табора, пружила се прилика за 

реализацију ове популарне верске манифестације, која посебан нагласак ставља на  духовно образовање и 
васпитање наше деце и омладине. Камп је у Харкању и Шиклошу организовала Епархија будимска,  

уз подршку Самоуправе Срба у Мађарској и Фонда „Бетлен Габор”.

Дружење у духу православља по двадесет осми пут
Веронаучни камп у Харкању и Шиклошу
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