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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ПОЛИТИКА

Нове безбедносне снаге на граници са Србијом

Мађарски „гранични ловци”
положили заклетву

„Поштујемо вашу одлучност, храброст и чињеницу да сте пристали
да извршите овај задатак. Ценимо
услугу коју обављате у интересу наше земље. Безбедност почиње на нашим границама, а безбедност Мапочиње од граничних ловаПремијер Мађарске Виктор Орбан је на церемонији ђарске
ца”, нагласио је он.
полагања заклетве чувара мађарске границе, који зваПрема речима премијера, „без обзира
на препреке, никада не смемо
нично носе назив гранични ловци, истакао важност зау- одустати
од циља да Мађарску учистављања илегалних миграција, подсећајући да су „од нимо најбезбеднијом државом Евро„Овај циљ је угрожен миграци2015. милиони људи илегално стигли у Европу из Африке пе”:
јама, а одвраћање опасности које
и Средњег Истока, у условима потпуног непоштовања произилазе из ове претње и даље
остаје примарна одговорност за Маграница и закона”.
ђарску”, нагласио је Виктор Орбан,
подсећајући да су „од 2015. милиони
људи илегално стигли у Европу из
Африке и Средњег Истока, у условима потпуног непоштовања граница
и закона”.
„Мађарски систем заштите границе функционише, издржава таласе
илегалних миграција, полицајци и
војници који служе на граници штитили су безбедност земље. Међутим,
живот се мења и њихова служба је
сада потребна на другом месту, зато
је основан мађарски погранични ловачки пук”, објаснио је он.
Премијер је рекао да су Мађари
сада приморани да се суоче са више
изазова одједном, као што су рат,
енергетска криза и бриселске санкције: „Мађарски народ жели да његова земља остане мађарска држава,
али све више људи жели да пређе
границе земље илегално”, закључио
„Имате целу земљу иза себе и ваш Орбан на свечаности одржаној у Бу- је Орбан.
је задатак да заштитите отаџбину од димпешти, поводом формирања пука
Иначе, влада је крајем прошле немиграција”, рекао је премијер Виктор граничних ловаца.
деље апеловала на Цивилну гарду

да настави да штити границу до краја године, уз обећање о даљем надокнађивању трошкова, рекао је владин званичник Жолт Њитраи. Влада
је у фебруару затражила од Цивилне
гарде помоћ у заштити јужне границе, за шта су њени припадници добили плату, рекао је на видео-снимку
постављеном на Фејсбук Жолт Њитраи, комесар мађарског премијера
задужен за социјалну политику.
Од 65.000 цивилних гардиста, који
иначе добровољно одржавају јавну
безбедност на појединим локацијама, више од 11.000 њих је допринело
заштити границе у протеклих пет месеци. Од њих се сада тражи да то
чине до краја године, уз наставак
плаћања ових услуга: „Захваљујемо
Цивилној гарди на помоћи у озбиљном и одговорном задатку полиције
на граници, а ускоро ће им се придружити и специјалне граничне патроле”, рекао је Њитраи.
Андраш Турош, председник Националне асоцијације цивилне гарде,
истакао је да је та гарда невладина
организација која учествује у заштити граница: „У протеклих неколико
месеци, 11.000 цивилних гардиста је
одрадило 110.000 сати службе, помажући да се ухвати више од 10.000
прекршилаца режима преласка границе”, рекао је он и додао да су надлежнима пријавили 20 случајева
трговине људима.
Он је рекао да ће „служба појачане заштите граница” наставити да
обавља своје дужности и након 12.
септембра, на захтев владе и уз једногласну сагласност вођа Цивилне
гарде. 

Како ћемо се грејати?

и чување струје и смањила потрошњу гаса, рекао је министар технологије и индустрије Ласло Палковић.
Према дугорочном уговору потписаном прошле године, Мађарска из Русије добија 3,5 милијарди кубних метара гаса годишње, преко Бугарске
и Србије, и још милијарду метара
гасоводом из Аустрије. Уговор с руским Гаспромом склопљен је на 15
година. У јуну је влада премијера
Виктора Орбана укинула вишегодишње ограничење цене комуналних
услуга за домаћинства са већом потрошњом, што ће према речима министра Палковића вероватно смањити потрошњу. 

успорава, незапосленост расте, а
евро слаби у односу на долар, економска рецесија Русије неће бити
велика као што се очекивало. Та земља је забележила други највећи суфицит у свету на свом текућем рачуну. Европа зависи од руског гаса. Али
уместо да промени правац, ЕУ планира ограничење цене гаса, што би
санкција прерушена у трговин„Мађарској ове зиме неће недостајати енергената, има- била
ски пропис, а то представља озбиљан
ћемо довољно гаса и електричне енергије и то није про- ризик да ће Русија зауставити испогаса”, додао је.
рочанство, већ чињеница”, написао је премијер Орбан у руке
Мађарска жели додатно да инвестира у енергетски сектор, и то 16 миобјави на свом Фејсбук профилу.
лијарди евра до 2030. године, како би
рбан је истакао да МађарУ међувремену је Чаба Деметер, повећала капацитете за производњу
ска енергенте мора однекуд високи функционер у Орбановом када набавља, јер без њих еко- бинету,
номија не може да ради, а указао је
санкције Европске уније против
да чак и иновације у потпуности за- Русије назвао штетним за саму Евровисе од енергије, која је скупа. Упркос пу. Он је за државни Радио Кошут дотоме, како је навео, „морамо настави- дао да је енергетска компанија Гати да се боримо против зелених фун- спром остварила 85 одсто више придаменталиста и бирократа који су се хода него пре увођења санкција.
уплели у геполитичке игре”.
„Санкције стављају све неподно„Морамо их убедити да не треба шљивије терете на европску еконода се одрекнемо различитих извора мију, а највећа поскупљења нису изаенергије, као што су угаљ, нуклеарне звана избијањем рата, већ разметаелектране и гас. Државе се сада, из њем и усвајањем санкција. Никога у
политичких разлога, једна за другом Европи не заобилазе последице неодлучују да одустану од различитих промишљене политике санкција, од
извора енергије, због чега нам је жи- високих рачуна за комуналије, преко
вот сада скупљи и ситуација је све транспорта, до пољопривреде”, рекао
тежа за нашу економију на глобал- је он. Деметер је санкције назвао
ном тржишту. Мало је континената у „средством економског самоуништетако тешкој ситуацији у којој се нала- ња” и позвао Брисел на промену сазимо, али је само наш континент сам дашње политике.
себи отежао живот”, пише Орбан.
„Док европска привреда значајно

Надлежни обећавају
довољно гаса током зиме
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САРАДЊА

Председница Мађарске посетила Србију

Захваљујући међудржавној
сарадњи спокојније
чекамо зиму

Каталин Новак боравила је крајем прошле недеље у
својој првој званичној посети Београду, у оквиру које је
разговарала са председником Вучићем и премијерком
Брнабић, док је у Суботици обишла институције мађарске националне мањине.

Н

акон састанка са председницом Мађарске Каталин Новак, председник Србије
Александар Вучић рекао је да се Србија угледа на Мађарску, кад је реч
о демографској политици. Он је додао да је захвалан Мађарској што је
омогућила Србији да користи њена
складишта по веома повољним условима.
„Захваљујући томе зиму ћемо моћи нешто лакше и нешто спокојније
да дочекамо, без обзира што ја нисам
потпуно спокојан. Говорили смо о инфраструктурном повезивању и верујемо да до краја 2025. године, упркос
свим проблемима, можемо да завршимо брзу пругу Београд-Будимпешта. Желим да се захвалим председници Новак што увек и на сваком месту пружа подршку европским
интеграцијама Србије”, навео је Вучић.
Он је додао да је значајно мање
међунационалних инцидената у последње време, када је реч о односима Срба и Мађара.
„У 2010. смо имали, на различите
начине, 237 пријављених међунацио-

налних инцидената у Војводини. Ове
године је то мање за 35 пута. Готово
да не постоје инциденти. То говори о
искреном пријатељству које се родило између Срба и Мађара и ту сам
пре свега захвалан премијеру Орбану и председници Kаталин Новак”,
каже Вучић.
Председница Новак рекла је да
овај период није једноставан, те да је
енергетска криза настала као последица санкција Русији.
„Предстоји нам тежак период и колико ми процењујемо рат у Украјини
се неће брзо завршити. Ми сматрамо
да рат треба што пре окончати и да
је неопходно постићи споразум о миру. Прети нам велика опасност на нашим границама... У питању је талас
масовне миграције, који пролази кроз
Србију и зауставља се на границама
Мађарске. Захвална сам Србији за
све што чини да се смањи притисак
миграција и миграната на граници
између две земље. Њихов циљ нису
наше две земље, већ желе да прођу
кроз њих и зато би требало да скренемо пажњу Европи и свету да обрати пажњу на овај проблем из безбед-

СВЕЧАНОСТ И У СУБОТИЦИ
Мађарска председница Каталин Новак у Суботици је присуствовала
свечаном отварању реновиране зграде Учитељског факултета за мађарски
наставни кадар. Мађарска држава је у обнову и опремање зграде уложила
око три милиона евра.
Свечаном отварању факултета присуствовали су и министар спољних
послова Србије Никола Селаковић и председник Скупштине Војводине
Иштван Пастор. Учитељски факултет у Суботици на мађарском језику део
је Унивезитета у Новом Саду, а наставу похађа око 200 студената.
носних разлога. Захвални смо председнику Вучићу што и по том питању
можемо да рачунамо на њега и на
Србију”, рекла је председница Мађарске.
Председник Србије рекао је да је
Мађарска једина земља која је апсолутно увек уз Србију на свим састанцима. На питање колико Мађарска
разуме став Србије за неувођење
санкција Русији, Новакова је рекла
да је њена држава чланица ЕУ и да
је до сада гласала за све пакете санкција.
„Право једне суверене земље је да
одлучи да ли ће да уведе те санкције
или не. Друго је питање да ли ће Србија бити у обавези да то уради кад
постане чланица Европске уније. До
сада смо говорили да та политика
санкција није сврсисходна, јер морамо да одредимо коме желимо да нанесемо штету. Санкције би требало
да имају најозбиљнији ефекат на
циљну земљу, а то би у овом случају
требала да буде Русија. Међутим, последице санкција имају ефекат у земљама широм Европе – расту цене и
инфлација је висока”, подсетила је
она.
Поводом ове посете, председник
Савеза војвођанских Мађара Иштван
Пастор рекао је за РТС да посета мађарске председнице Kаталин Новак
Србији значи континуитет, оснаживање платформе коју су две земље заједно направиле, нови полет за нова
времена. Најавио је да ће Новакова
посетити и Суботицу, рекавши да је
одабрао Учитељски факултет у том
граду, јер он има симболику.
„Симболично је место због тога
што је у обнављање те велелепне суботичке зграде мађарска држава уложила или дала у виду донација више
од три милиона евра”, рекао је Пастор.
Он је истакао да тамо почиње да
ради у пуном капацитету Факултет
који је резултат међусобног разуме-

вања, а симболичног је значаја због
тога што подижемо нову генерацију
учитеља који треба да науче децу,
унуке да „нема ничега на овом простору што је битније од међусобног
разумевања и отворености”.
*
После разговора са председником
Србије Александром Вучићем, председница Мађарске Каталин Новак се
у Београду састала и са премијерком
Аном Брнабић. Саговорнице су се
сложиле у томе да је „веома важно
да обе стране остану посвећене продубљивању добрих односа Србије и
Мађарске”.
Каталин Новак је, приликом разговора, истакла да је Србија потребна
Европској унији, исто колико је Србији потребно чланство у ЕУ, што је и
став Мађарске који је саопштила
свим својим партнерима у Европи, наводи се у званичном саопштењу из
Владе Србије.
Похвалила је оснивање Отвореног
Балкана и изразила опредељење Мађарске да с пажњом прати даљи развој и резултате те иницијативе. Каталин Новак сматра да однос Републике Србије према мађарској националној мањини треба да буде за пример свим другим земљама у Европи
и захвалила премијерки Брнабић на
томе.
Премијерка Србије Ана Брнабић
истакла је да је сарадња две земље
на историјском максимуму и да је Србија у потпуности посвећена њеном
додатном продубљивању. Уједно је
изразила велику захвалност на континуираној подршци и помоћи Мађарске српским евроинтеграцијама,
што је за Србију од велике важности.
Рекла је да је присуство министра
трговине и спољних послова Мађарске Петера Сијарта на самиту Отвореног Балкана почетком месеца у
Београду од изузетног значаја не само за Србију, већ за читав регион, каже се у саопштењу. 
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ИНИЦИЈАТИВЕ

Председници о нашем дугогодишњем проблему

Како да прелазак границе више не буде понижавајући
Актуелна тема предугог задржавања путника и робе на
граници Србије са Мађарском, била је једна од тема конференције за штампу председника Србије Александра Вучића и његове мађарске колегинице Каталин Новак. „Постоји неколико начина да се реши проблем задржавања
возила, а то су зелени коридори или нека врста Шенгена”,
каже Вучић.

К

акве су шансе да путници из
Мађарске и Србије брже
прелазе државну границу, било је једно од питања које су новинари поставили Вучићу и Новаковој, на
конференцији за штампу у Палати
„Србија”. Овај проблем је иначе већ
годинама актуелан, а посебно погађа
возаче камиона са кварљивом робом
из Србије, који путују на Запад.
Председник Србије Александар
Вучић рекао је да постоји неколико
начина да се реши проблем задржавања возила на српско-мађарској граници, пре него што Србија постане
чланица ЕУ, а то су зелени коридори
или нека врста Шенгена.
„Председница Новак поменула је
пругу Сегедин-Суботица. Ми смо наше радове скоро завршили и ми ћемо
имати воз који иде 45 минута, замислите идемо возом 45 минута који
стоји на граници 50 минута, то је бесмислено”, рекао је Вучић истичући
да се на решавању тог проблема већ
ради са мађарском владом, али да
проблем праве европски прописи.

Он је то рекао одговарајући на питање мађарских медија да ли и на
који начин две државе могу да допринесу да се смање гужве на граничном
прелазу Хоргош.
Вучић је подсетио да је Србија у
Бриселу, у оквиру иницијативе Отворени Балкан, тражила да се на граници са Мађарском отворе зелене линије или траке којима би се овлашћеним трговцима и произвођачима
омогућио пролаз. Према његовим
речима, ти зелени коридори били би
отворени у договору са ЕУ.
Такође, председник је нагласио да
би проблем задржавања на граници
могао да се реши и увођењем неке
врсте Шенгена, како би возила из наше земље имала слободу кретања,
пре пуноправног чланства у ЕУ.
Истакао је да је сарадња Србије и
Мађарске на највишем могућем нивоу и да данас на десетине хиљада
камиона пролазе између Београда и
Будимпеште.
„Нама је потребна већа пропусна
моћ и да људи не губе време, па када

пошаљемо лубенице у Мађарску
стигну лубенице, а не сок. Замислите
од Београда до Мађарске стигнете
за 2 сата и 45 минута, а на граници
чекате сат и 20 минута. Питање гужви
није нерешиво уколико постоји добра
воља у ЕУ”, поручио је Вучић.
Он је посебно нагласио да Мађарска влада показује отвореност како
у решавању овог питања, тако и када
је у питању пружање подршке Србији и региону по свим осталим питањима. Навео је да је Мађарска једина
земља која је на свим важним састанцима апсолутно уз Србију.
„Важно је да то људи у Србији чују,
јер то је фер према нашим мађарским пријатељима. Једино са ким нема дилеме да ће подржати Србију у

свим питањима и њен напредак, као
и говорити на коректан начин, то је
увек Мађарска”, рекао је Вучић.
Председница Мађарске Каталин
Новак поручила је да би се гужве на
граничним прелазима између Србије
и Мађарске решиле пуноправним
чланством Србије у ЕУ. „Зато је наш
циљ да Србија што пре буде са нама
у ЕУ и да се придружи шенгенској зони, јер би нам то олакшало међусобни
пролаз и живот”, рекла је Новакова.
Она је истакла да су од пресудног
значаја за решавање питања застоја
на границама и инфраструктурна
улагања у железницу, као и изградња
пруге Сегедин-Суботица, која повезује две земље.

уприличене у Сава центру, Кристифор Брцан, председник „Баната” је
нагласио да је било нужно урадити
проширивање зграде пошто је важно
да и забавиштарци и основношколци
упознају она занимања, радиности
који су некада били присутни у животима сељачких породица. Према
неким истраживањима, некада је бичак 100-105 занимања.
У згради Српског културног, образовног и духовног цен- лоРуководилац
„Баната” је додао да
тра „Свети Сава” уприличена је свечана приморедаја про- је ручна радиност постала део школнаставе, она се нашла чак и у
ширеног дела објекта, чији су радови делимично финанси- ске
школском распореду ђака. Захваљурани у склопу Интеррег пројекта „Ручна радиност – бу- јући томе, основношколцима ће се
пружити прилика да у склопу радиодућност из прошлости”.
ница раде разним материјалима: дрветом, глином,
прућем до кукурузовине
итд.
Teхничкој примопредаји
проширеног дела зграде,
поред руководства месне
Српске основне школе,
чланова Радионице „Златне руке” КУД-а „Банат” и
бројних званица, присуствовали су и руководиоци
Уметничког удружења талената „Талентум” из Суботице, који су партнери Дешчана у прекограничном
пројекту „Ручна радиност
– будућност из прошлости.”
Треба рећи да је циљ
ахваљујући успешно реализо- „Банат” које је носилац пројекта, до- пројекта, који ће се окончаваном пројекту и радовима ко- било је нове просторије, односно но- ти крајем 2022. године, проје је подржала и Влада Мађар- вих 200 квадратних метара.
ширење оних програмских
ске, Културно-уметничко друштво
Приликом свечане примопредаје, садржаја који се базирају

на народној култури, али у себи носе
туристичке одреднице, квалитете!
Народна радиност потпада у посебну категорију коју ваља уврстити
међу туристичке услуге које се
стриктно повезују са истицањем важности неговања и очувања културног наслеђа! Њихови елементи заслужују посебну пажњу и баш зато ваља
их развијати према правцу својеврсних услуга. Према народној радиности влада огромно интересовање и
зато је сасвим природно да ту привлачност ваља искористити у корист
развоја туризма!

Примопредаја просторија у Дески

Нових две стотине квадрата
за КУД „Банат”

З

Д. А.

П. М.
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Будимпешта, 15. септембар 2022.

Душица Зорић, дугогодишњи просветни радник у Дески

ИНТЕРВЈУ

Себе видим као пензионера
који живи активним животом
Директорка дешчанске испоставе Српског образовног
центра „Никола Тесла” из Будимпеште, Душица Зорић,
после четрдесет година проведених у просвети, ове јесени је отишла у заслужену пензију. За собом је имала
радни век пун квалитетних садржаја, бројних успеха и
изазова, што је био повод за наш разговор.
где сам добила и службени стан. Али, само сам годину дана радила тамо,
јер сам се у међувремену
удала и породила. Вратила сам се у Батању и након две године породиљског одсуства запослила
сам се у тамошњој Српској основној школи. Неколико година сам радила
и у мађарској школи. У
пролеће 1996. године су
ме звали у Деску, пошто је
учитељица дала отказ. Од
тада сам, па све до краја
2021/2022. школске године,
радила у дешчанској институцији.

Н

а почетку разговора за СНН,
Душица Зорић каже да се,
иако је однедавно у пензији,
не осећа као класични пензионер, већ
да жели да и даље живи активним
животом и уради све оно што је желела, али није успела због помањкања
слободног времена.
Да ли је Вашем избору да се школујете за педагога важну улогу
одиграла чињеница да су и Ваши
родитељи били просветни радници?
– Дипломирала сам у Печују, 1982.
године. Студирала сам српскохрватски језик и књижевност и мађарски
језик и књижевност. Моја бака, моји
родитељи, сви наши пријатељи били
су педагози. Вероватно је то утицало
на мој избор да и ја постанем наставник. Ја сам после завршене основне
школе у Батањи своје школовање наставила у Будимпешти, где сам матурирала. Након тога сам се пријавила
у Печуј, на Педагошки факултет, где
сам студирала за наставника. Заправо, прве поуке везане за педагошку
професију добила сам код куће; мама је била наставник руског језика и
историје, док је тата дипломирао из
мађарског језика и књижевности и
српскохрватског језика и књижевности.

Како бисте описали
Ваше педагошко службовање у Батањи, у школи која
је и данас веома битна у српском школству у Мађарској?
– Увек се радо сећам тих година. Ја
сам одрасла у тој заједници. Ту сам
похађала забавиште, па осам година
основне школе. Ту је владала породична атмосфера. Пуно тога сам научила од својих родитеља. Предавала
сам три језика: српски, мађарски и
руски, а то су и моји родитељи предавали. Није било лако, јер си се морао дупло доказати, да не би рекли
да просперираш, јер ти је тата директор. Пошто су тамо румунска и српска
школа биле спојене, ја сам у поподневном боравку радила и у румунској
школи. У међувремену, своје породиљско одсуство сам искористила да
у Сегедину завршим
студије из руског. Са
друге стране, често пута
смо вечери проводили
у нашој српској школи.
Културни живот и разне
манифестације спајале
су Србе. Мислим да је
због тога могла школа у
Батањи опстати до дана
данашњег и она представља један од кључних фактора у српском
школству у Мађарској.

У Дески сте имали
Које су биле најважније станице
више радних задутоком Вашег педагошког века?
жења. Били сте учи– Добро се сећам, после треће готељица, директор
дине завршене у Печују, ја сам била
школе, а имали сте
код куће на божићном балу у Батањи.
и друге обавезе. Да
Тамо је била Вида Будишин Свобода
ли је било лако раи она је тада била заменик директора
дити на више колоу Тукуљи. Oна ми је тада рекла да им
сека?
је потребан наставник српскохрват– Није било лако. Каског и мађарског језика, те да ме чека да сам стигла у Деску,
тамо. Тако сам ја доспела у Тукуљу, претходна учитељица је

дала отказ. Добила сам кључеве, а
упутства за рад ни од кога. Период
од пролећа до краја школске године
ми је помагао да видим шта би требало радити у следећој школској години. Као учитељица, била сам сама
у школској згради. Ја сам отварала
школу, дежурала цео дан, пратила
ученике у ресторан на ручак, а потом
у мађарску школу, где су били поподне. Сваке године сам нешто мењала,
да би рад у школи био оптималнији.
Радила сам често на основу свог програма, по својој методологији. Када
сам постала директор, у раду ми је
помогло искуство стечено претходних година. Током свог педагошког
службовања у Дески, имала сам чак
седам или осам директора. Многи од
њих нису знали шта је то мањинска,
народносна настава, или комбиновано одељење. Увек је требало водити
борбу за одређене ствари.
Дешчанска школа је имала неколико власника. Вероватно су се
радни услови разликовали?
– Рекла бих да се конкретан рад
са децом није мењао у великој мери,
а околности су сасвим другачије. Док
су некада ученици и по два пута
дневно прелазили у мађарску школу
(на часове и разна занимања), па на
ручак у ресторан, сада, када припадамо ССМ, сви часови, осим рукомета, и сва ваншколска занимања се одвијају у нашој згради. Много је комот-

није и деци, али и наставницима и
родитељима. Не морамо се прилагођавати распореду и догађајима у мађарској школи. Сада радимо по своме.
Како данас оцењујете стање у
српском школству у Мађарској?
– Свакодневно чујемо да са школством у Мађарској има пуно проблема. Наравно, то утиче и на наше школе. При свему томе морамо додати и
наше специјалне потешкоће. Немамо
довољно учитеља и наставника. И сада, када такорећи припадамо сви једној заједници, сарађујемо колико се
може, а сви имамо и своје сопствене
проблеме. Наши педагози морају уложити више труда да би припремили
часове. Због тога се осећају преоптерећенима, али се труде да реше проблеме да то деца не примете.
При свему томе, сарадња је од изузетног значаја. Морамо да сарађујемо са једним циљем, а то је – унапређење српског школства. Настава мора
бити што ефикаснија. Наравно, није
лако данас бити педагог. Ми мислимо
да је нама најтеже, међутим, свима је
тешко. Баш зато је важно разумевање,
и према родитељима и према деци.
Као и према нама. Ту су и љубав и
стрпљење. Мислим да сам ја имала
добру везу са родитељима. А када
придобијеш родитеље, онда је много
лакше радити.
Разговор водио: Предраг Мандић
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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ТЕАТАР

Премијера представе о патријарху Павлу

Биће нам боље
кад ми будемо бољи
На сцени Српског позоришта у Мађарској, 6. и 7. септембра одиграна је премијера дуодраме Јована Јањића
„Патријарх Павле - бити човек међу људима и нељудима”, у част доласка патријарха Порфирија у посету Будимској епархији.

П

ретпремијера ове дуодраме
је изведена 3. јуна, о чему
смо тада известили у нашем
недељнику. Насловну улогу у представи тумачи Милан Малбаша, док новинара, који са патријархом Павлом
води разговор, игра Александар Дунић, стални члан београдског Позоришта на Теразијама. Он је већ добро
познат српској публици у Мађарској
и већ четири године успешно ради са
Српским позориштем у Мађарској.
Позоришна сала у Нађмезе улици
је била пуна гледалаца, међу којима
је била и председница Самоуправе
Срба у Мађарској Вера Пејић Сутор,
као и гимназијалци Српске школе
„Никола Тесла“, у пратњи својих домских васпитача.
Дуодрама је рађена на основу текста Јована Јањића, биографа патријарха Павла, који је записивао аутентичне текстове, које је некада изговорио патријарх Павле. Режију потписује Милан Рус, уз асистенте, Катарину Павловић Бачи и Анастасију
Каргину, док је цео пројекат финансирала Влада Мађарске. Читава дуо-

драма се одиграва на изложби,
на којој се налазе лични експонати патријарха Павла, као и
записи из његовог живота и
службовања. На сцени се појављују: новинар (Александар Дунић) и гост на изложби (Милан
Малбаша). Између њих двојице
започиње разговор инициран
сумњичавошћу новинара у светост патријарха Павла и све
оно добро што се у народу прича, или је остало записано о њему, уз опаску да наш народ претерује у величању лика патријарха, јер смо склони
претеривању.
Обукавши мантију патријарха Павла, док улази и у његов
лик и спремно одговара на сва
питања која му поставља знатижељни новинар, веома често
провокативна како би доказао
обичност и просечност патријарха Павла, гост, у жељи да докаже да патријарх Павле јесте био
живи светац који је ходао земљом,
говори веродостојним реченицама
патријарха Павла, које је биограф Јањић својевремно прикупљао и бележио.
Малбаша је у неколико наврата, током тумачења лика патријаха Павла,
говорио веродостојним гласом патријарха.
Патријарх Павле је писао и молитве за непријатеље, потпуно разумевајући суштину - да мржња највише
штети ономе ко је гаји, а не ономе
коме је упућена. Желео је да се они
који мрзе искрено покају и поправе,
зарад себе самих. То је љубав према
непријатељима. Јер, како каже, ако се
они покају и одустану од злочина, нико други неће бити жртва њиховог
непријатељства.
Направити представу о патријарху
Павлу, изнети неке од његових изјава,
савета и мудрости је, по речима публике, било итекако потребно. Поготово у овом ужурбаном материјалном свету, у којем све праве вредности, принципи и људскост иду у

Милан Малбаша:
МИСЛИО САМ ДА ЋЕ МИ ПОТЕЋИ СУЗЕ
Срби су у дијаспори као деца, која имају однос према својој Србији, као
према мајци. Дакле, дијаспора се понаша као да јој фали мајка и зато су
много топлији него ми сами који живимо у Србији. Ја сам био пресрећан и
сав сам се најежио кад сам ушао у салу. Видео сам пуну салу, а посебно
сам по лицима присутних видео како људи реагују. Кад сам прву реченицу
изрекао као патријарх Павле, то је било опште запрепашћење и био сам
јако срећан и емотиван. У једном тренутку сам мислио да ће ми поћи сузе.
После представе ми је једна ликовна уметница рекла, да је ово прва
представа која је спојила публику и сцену. Нема никакве баријере између
вас и нас. Били смо пресрећни и уживали смо. То су сад за мене крупне
речи и могу рећи да сам пресрећан што сам баш ја добио ову улогу.

Александар Дунић:
УТИСЦИ СУ ВИШЕ НЕГО ПОЗИТИВНИ
Веома сам задовољан и одзивом публике и организацијом. Позориште је
било пуно, што је нама глумцима, наравно, увек велики комплимент када
публика дође и када је занима оно што ми радимо. Тема и идеја су биле
изузетне. То је нешто, што до сада код нас у нашем театарском животу није
експлоатисано и није дочекало до данашњег дана да изађе негде у јавност
и на светло. Ради се о изузетном човеку, о човеку који је задужио српски
народ својом добротом, љубављу, племенитошћу и свим овако дивним
људским врлинама. Наравно, имамо ми у нашем народу још великих људи
и ова представа треба да буде у неку руку можда и позив да афирмишемо
још многе велике људе, који су задужили српски народ и који су проносили
његову славу.

суноврат, а сведоци смо врло често
да само материјално одлучује о свему суштинском.
Актуелно је било у време када је
сам патријарх Павле изговарао ове
речи, актуелно је сада, а биће и увек,
јер су, нажалост, у свакодневици
обичног човека постулати хришћанског размишљања и понашања често скрајнути, под утицајем медија
и средстава информисања, помоћу
којих се често намећу скарадни и
непримерени узори и модели понашања. Свакако је од суштинског значаја, мисли и речи патријарха Павла,
човека који је живео онако како је
и говорио, вратити на место које им
припада и подсетити људе на њих.
Патријарх је својим примером показао да је тако нешто итекако могуће, без обзира на околности и

окружење у којима се живи. Управо
су то били неки од коментара гледалаца, на изласку из просторија
Српског позоришта. Мудар је и благ
патријарх Павле, али спреман и да
упути и прекори када је то потребно, а све са циљем да освести човека зарад његова добра. Да пробуди
у њему потребу да види праве вредности и живи по њима, на благослов
људима око себе и на благослов самоме себи.
У овој дуодрами, патријарх Павле,
између осталог, на питање новинара
објашњава стање у којем смо, и каже: „Биће нам боље кад ми будемо
бољи!”, и тиме подвлачи да је све до
нас, наших одлука и поступака, али
да има наде за човечанство ако радимо на себи и поправљамо се.
Драгана Меселџија
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Будимпешта, 15. септембар 2022.

У Баји облежена 250. годишњица рођења Јоакима Вујића

Заслужене почасти
за оца српског театра
Поводом два и по века од рођења Јоакима Вујића, једне од најзначајнијих личности наше културне историје,
9. септембра је у његовој родној Баји одржан низ пригодних духовних и културних програма.

Отац Јован Бибић и чланови Хора „Св. Серафим Саровски”

У

преподневним часовима, у
српској православној цркви,
где је Јоаким Вујић 1772. године крштен, отац Јован Бибић је одржао парастос, уз појање Српског хора „Свети Серафим Саровски” из
Зрењанина. Милан Рус, драмски
уметник и директор Српског позоришта у Мађарској, прочитао је своје
писмо упућено Јоакиму Вујићу. У надахнутом тексту, испреплетеном личним осећањима, описује Јоакимов
животни пут и стваралаштво.
На крају писма, Милан Рус каже:
- Написао си још књижицу „Како
да се постане богат и своја кеса напуни”, иако си провео последње своје године у тешкој оскудици и сиромаштву.Умро си у Београду, 20. новембра 1847. године. Сахрањен си у
гроб Симе Милутиновића Сарајлије,
у близини Цркве Светог Марка, на
старом ташмајданском гробљу у Београду. Гроб ти је касније заметен. Када је старо београдско гробље прекопано, 1927. године, пронађено је
тело Симе Милутиновића и положено у породичну гробницу. Његове

Милан Рус и Пера Ластић

кости су недвосмислено распознате
на основу телесних особености. А
твоје? Како да ти одамо почаст, кад
не знамо ни где си сахрањен?? Место
и дан твог рођења ћемо одабрати да
би славили твој допринос српском
театру, који је и дан данас у ембрионалном стању, а ембрион театра се
зове позориште. Једном ће да се роди театар какав си ти замишљао, а до
тада ћемо истражити све што се још
не зна о теби. Шта још имам да ти
кажем? У крагујевачком Књажевско
сербском театру сам имао част да
преузмем награду – прстен са твојим
ликом. Хвала ти, Јоакиме, на свему.
Парастосу су присуствовали и
чланови бајске и других српских самоуправа, руководиоци и сарадници
српских институција у Мађарској и
представници српских медија. Након
полагања венаца у црквеној порти
поред бисте Јоакима Вујића, приређен је свечани пријем у просторијама Српске самоуправе у Баји.
У истом простору, у поподневним
часовима, Пера Ластић, директор
Српског института, отворио је изло-

ГОДИШЊИЦА

жбу, која је 2013. године, цео месец, била изложена у будимпештанском Националном театру,
поводом обележавања 200. годишњице „Крешталице”, прве
грађанске српске представе, коју је приредио Јоаким Вујић.
Подсетимо, тада је Српско
позориште у Мађарској, на истом месту, извело представу Радослава Златана Дорића „Чудо
у Рондели”. Изложба се састоји
из десет паноа, на којима је приказан процес настанка прве јавне српске представе у Будимпешти, преко живота и дела Јоакима Вујића. Она представља и
кратки преглед два века и кратко представљање Српског позоришта у Мађарској, које је, при
оснивању понело име Јоакима
Вујића.
Пера Ластић се у излагању
посебно осврнуо на Бају и њену
малу српску заједницу, која је
међутим, изнедрила и Српству
дала врло значајне уметнике,
црквене великодостојнике, на- Биста Јоакима Вујића
учнике, адвокате и лекаре. На
једном паноу је приказана фоСрбије „Јоаким Вујић”, на коме учетографија пожара у Баји, када је из- ствују и позоришта из Војводине. Тагорела архива српске цркве и са њом кође постоји „Јоакимфест”, међунамноге информације о породици Јо- родни фестивал. И то је све – рекао
акима Вујића и његовом боравку у је Венцел.
родном месту. Вујић је објавио аутоГоворио је и о представи „Црни
биографију свог пустоловног живота Ђорђе”, која није играна 150 година
под називом „Животно питање и и Новосадско позориште ју је постаприкљученија”. Био је заљубљен у по- вило на сцену 2018. године, под назизориште и свуда где се кретао поста- вом „Црни”, у режији Жарка Томића.
вљао је комаде са ђацима и амате- Представа говори о националном
рима.
освешћењу и српског и мађарског
Важна чињеница је да је он у Ср- народа, о слободи аутентичног израбији основао прво Књажевско позо- жавања, са енергијом Јоакима Вијириште у Крагујевцу. Представа „Кре- ћа, која га је целог живота покретала.
шталица” у будимпештанској РондеПо завршетку конференције, пули, настала је тесно повезана са блика је погледала најновију предмађарском позоришном струком, ставу Српског позоришта у Мађаршто је омогућило да се представа ској, дуодраму Јована Јањића, „Паизведе. Учествовали су српски ђаци тријарх Павле – Бити човек међу
из Сентандреје, којима је Вујућ пре- људима и нељудима”, у режији Мидавао у Препарандији, а исто тако и лана Руса, у којој играју Милан Малпар водећих мађарских глумаца, ко- баша и Александар Дунић.
ји су говорили српски језик. ПредстаОбележавање јубилеја организова Иштвана Балога на мађарском вали су: Српско позориште у Мађар„Црни Ђорђе”, о Првом српском ској, Српски институт у Будимпешти,
устанку, такође је доживела велики Културни и медијски центар „Српски
успех код мађарског грађанства, венац” и Српска самоуправа у Баји.
подсетио је Ластић.
Катарина Бачи Павловић
У наставку програма одржана је конференција, на којој су говорили Милан Рус и
Валентин Венцел, директор
„Ујвидеки синхаза” из Новог
Сада. Он је рекао да жали
што су позоришта у Србији
врло скромна у иницијативама за приказивање стваралаштва Јоакима Вујића, као и у
обележавању ове годишњице.
- Његова штива су била једна од првих која смо проучавали на факултету. Позоришта нису играла његове комаде, а Вида Огњеновић, која,
нажалост, није успела да присуствује овом скупу, написала
је доста популаран комад
„Како насмејати господара”,
који говори о Јоакиму Вујићу,
односно о његовој трупи и односу према власти. Данас
имамо фестивал Заједнице
професионалних позоришта Валентин Венцел
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Наставак сарадње два побратимска града

Делегација Новог Сада
посетила Печуј
У Печују је 1. септембра прослављен Дан града. Тим поводом је у седишни град Жупаније Барања допутовала и
трочлана делегација побратимског Новог Сада, предвођена замеником градоначелника Миланом Ђурићем.

Н

овосадска делeгација у којој
су, поред заменика градоначелника, били и Станко Љубичић, шеф кабинета градоначелни-

ка и Душица Дуран, референт Одсека
за протокол и техничку подршку при
граду Новом Саду, најпре су 31. августа присуствовали свечаном пријему

Екскурзија Сегединаца

У посети Европској
престоници културе
Двадесетшесточлана група путника из Мађарске је, у организацији Сегединске месне српске заједнице, боравила
на дводневном путовању по Србији. Имајући у виду да је
ове године Нови Сад Европска престоница културе, чланови су пожелели да посете тај град, а такође и Београд.

П

утници из Сегедина и околних насеља предвођени Миленком Радићем, председником Сегединске месне српске заједнице, на пут су кренули у недељу
у ранојутањим часовима, а прва станица била им је Петроварадинска тврђава. Са историјског утврђења путницима из Мађарске пружила се магловита панорама. Наиме, тога дана,
па и наредног, владало је облачно,
тмурно време, а кад-кад је и киша сипила.
Након краћег боравка под чувеним
сатом на тврђави, путници су кренули
у Галерију Матице српске где су их
поред сталних поставки очекивале и
две занимљиве изложбе. „Паралеле”
потврђују снажне историјске и уметничке везе Новог Сада и Темишвара
и део су програмског лука „Тврђава
мира” пројекта „Нови Сад – Европска
престоница културе.” Изложба спаја
богате колекције двеју музејских институција и Ризнице Српске право-

славне епархије темишварске, правећи паралеле међу уметницима, темама, идејама и уметничким визијама
некадашњег заједничког културног
простора. Друга изложба „Партизанка и Фрагонар” представља причу о
уметничким делима и предметима
који су се налазили у вили Јованке
Броз.
Након двоипосатног боравка у чувеној културној установи, група је
кренула у Саборни храм Св. Георгија.
То је једнобродна грађевина са трочланом олтарском апсидом и високим, новобарокним звоником на западном прочељу. Унутрашњост цркве
украшена је витражима што доприноси општем утиску раскоши које посетилац има, а која сведочи о богатству заједнице која је градила саборни храм.
Путници из Мађарске су потом
кренули на завршни програм првог
дана у Новом Саду, а то је био спектакуларни јединствени музички дога-

који је у част делегација побратимљених и партнерских градова Печуја, у
једном од познатих угоститељских
објеката, приредио градоначелник
Печуја Атила Петерфи.
Током вечери, главни домаћин пријема је са својим гостима из Србије
повео неформалне разговоре у које
су се укључили и Чаба Ружа, заменик
градоначелника Печуја, односно,
Иштван Аут, саветник, одговоран за
народности при посланичком телу
Локалне самоуправе. Неформални
разговори су за тили час прерасли у
конкретне разговоре, који су дотакли
такве теме као што су културна и привредна сарадња два града, учешће
страна у појединим инвестицијама
које се тичу барањске и војвођанске
престонице итд.
Заменик градоначелника Новог
Сада Милан Ђурић се још једанпут
захвалио граду Печују на помоћи, коју је мађарски град пружио Новом
Саду у освајању титуле Европске престонице културе.
„Култура може бити снажан кохезивни фактор не само међу институцијама система, већ и широке јавности, која упознајући се са плодовима
културе може да изнедри неке вредности. Тако јаки односи и пријатељство су степеница више ка сарадњи
у областима привреде и економије”,
рекао је он и позвао градоначелника
Печуја Атилу Петерфија да још ове
године посети Нови Сад, Европску
престоницу културе, али и да својим
присуством увелича и прославу Дана
града, 1. фебруара 2023. године.

Током боравка у Печују, новосадска делегација је присуствовала свечаној академији, одржаној у Народном позоришту, а потом је посетила
и Регионални центар печујских Срба.
Госте из Србије дочекали су и топло
поздравили јереј Милан Ерић, парох
печујски и аутор овог извештаја у
својству председника Печујско-барањског српског удружења. Они су
трочлану делегацију града Новог Сада упознали са верским, друштвено-политичким и културним животом
Срба у Печују и Барањи. Уједно, они
су своје драге госте још једанпут позвали да својим учешћем увеличају
свечано отварање изложбе под насловом „Нови Сад, некад и сад” које
је било заказано за 2. септембар. Наиме, град Печуј је ове године одлучио
да се прослава „Дана града Печуја”
прошири на два дана – други дан био
је резервисан за представљање побратимљених и партнерских градова
барањске престонице.
Захваливши се на позиву, заменик
градоначелника Новог Сада Милан
Ђурић је изразио своје жаљење што
због разних обавеза није у могућности да присуствује отварању изложбе,
али је наговестио да ће чешће долазити у Печуј и интензивирати сарадњу са побратимљеним градом у Мађарској. Он је понудио и конкретну
помоћ града Новог Сада Печујској
српској православној црквеној општини и то у обезбеђивању два нова
витража светом храму, Св. Андроника и Св. Јуније.

ђај овогодишњег „Тамбурица феста”
– концерт Међународне тамбурашке
филхармоније са више од 230 извођача из 15 земаља света. Тамбураши
су извели богат репертоар, спајајући
своју интерпретацију у једну енергију на највишем уметничком нивоу.
Сутрадан, путници из Мађарске,
допутовавши у Београд, најпре су посетили Народну скупштину Србије. Уз
стручно вођење, имали су прилику да
бораве како у Великој, тако и Малој
сали, Дипломатском салону, а могли
су се дивити и уметничким ремек-делима која красе ентеријер саме згра-

де. Следила је посета Храму Светог
Саве на Врачару и краљевском двору
на Дедињу, где живе и раде престолонаследник Александар Карађорђевић и његова супруга, принцеза Катарина. И овде су путници из Мађарске
имали стручно вођење, а приликом
обиласка двора имали су част да их
прими лично Њ.К.В. принцеза Катарина и захвали им на посети.
Реализацију дводневног путовања
у матицу, материјално су подржали
Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.

П. М.

П. М.
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ФЕЉТОН

Српске судбине током револуције 1848/1849 године (41)

Предсказање
игумана Данила
Боравећи накратко у манастиру Грабовац, Василије је у
пролеће 1845. године имао несвакидашњи доживљај са
седобрадим игуманом Данилом Чупићем.

С

офија је једва успела да се
некако искобеља из његових
канџи и скоком срне да побегне и сакрије се у оближњој шуми.
Одлучила је да после свих тих страшних догађаја и многих непреспаваних ноћи заувек напусти манастир.
Вратила се у родитељски дом. Отац
Тимотеј и мајка Полексија беху срећни и задовољни. Наставила је да живи
попут искушенице. Није могао да
прође дан, а да не посети цркву и да
се не помоли пред Богородичином
иконом. Живела је повучено од света.
Није радо излазила из куће. Митровица за њу као да и није постојала.
Тихо је обављала кућне послове и избегавала знатижељне мушке погледе.
Трајало је то тако све до онога дана
када је у порти Велике српске цркве
видела наочитог граничарског официра. Софија тада још није могла ни
да наслути у каквој ће се мери њен
живот променути. Тешко да је у том
часу могла и да претпостави да је један стари калуђер већ био прорекао

тај њен сусрет са капетаном Василијем Вилинским.
При изласку из цркве приближише
се једно другом, ћутке. Ненадано кренуше истом улицом, у истом правцу.
Погледи им се сусретоше. Софији се
учини као да однекуд познаје одсјај
зеница младог официра. Полагано,
без иједне изговорене речи, пођоше
у свој живот. Без раздела.
Боравећи на кратко у манастиру
Грабовац, Василије је у пролеће 1845.
године имао несвакидашњи доживљај са седобрадим игуманом Данилом Чупићем. Шетајући по околним
брдима, болешљиви архимандрит га
ухвати за руку, добоко му се загледа
у лице па оштрим тоном прозбори:
„Иди с милим Богом, ти си до сад, сине мој љубезни, живио раскалашним
животом. Изучио си солдачију, пост'о
си официр у Вијени. Другов'о си са
оним младим Стратимировићем који
је отео ћер племенитог спахије Зака,
побег'о ш њом, и венч'о се брез родитељског благослова. Мора да си се

14. септембра 1219. – Проглашена 14. септембра 1829. – Потписан је Јеје аутокефалност Српске праводренски мировни уговор којим је
славне цркве, коју је код ромејског
окончан руско-турски рат. Србија
(византијског) цара Теодора Првог
је на основу Једренског мира 1830.
Ласкариса и никејског патријарха
добила хатишериф о самоуправи,
Манојла Првог Харитопула издеја Грчка независност.
ствовао Сава Немањић, потом први
српски архиепископ, са седиштем 14. септембра 1852. – Рођен је српски
у манастиру Жича. Цар Душан је
писац Симо Матавуљ, члан Српске
1346. уздигао српску цркву у ранг
краљевске академије, један од најпатријаршије.
истакнутијих представника српског реализма. По природи трезвен и опрезан дух,
Матавуљ је почео да пише
тек у зрелијим годинама.
Он је поступно, али енергично изграђивао свој таленат, трудећи се да недостатке свога уског школовања надокнади личним
усавршавањем. Он чита не
само француске и италијанске књижевнике, већ и
научнике и мислиоце. Поред великог књижевног
образовања, којим је надмашио све раније приповедаче, он стиче и широко
познавање историје и филозофије. Уколико се више
ширио видик његова сазнања и његово животно
искуство, утолико је пуштао маха своме таленту.

Симо Матавуљ

14. септембра 1860. – У Београду је умро српски кнез
Милош Обреновић, вођа
Другог српског устанка
1815. Изборио је Србији аутономију 1830, а за себе
наследну титулу кнеза.

здраво углед'о на тог угурсуза! Опиј'о та, напао Карловце. То веома узнемиси се по биртијама и мијанама, игр'о ри граничаре. Претила је војна побуси по баловима и бучурама, гањ'о си на. Многи су захтевали да се што пре
и љубио свакојаке женскиње. Али врате у Митровицу. Најватренији глане'ш већ дуго так'им пустахијским жи- сноговорник беше наредник Тодор
вотом живити! Ускоро ће доћи крај Боснић. Војници су све учесталије
таковим твојим нечастним работама. јавно и демонстративно одбијали изИди с милим Богом, та доста си лум- вршење наредби.
пов'о и арчио! Треба искрено да се
Драгомир Дујмов
покајеш! Јеси л' ме чуо? Слушај ме добро! Неће проћи ни
три љета Господњег, а ти ћеш
се срести са једном искушеницом коју ћеш запросити и
ш њом ћеш имати порода.”
Капетан Вилински се зачуди, пребледи и занеми у
чуду. Нешто доцније отац
Данил поче да му набраја и
такве тајне пустоловине о
којима сем Василија и Ђорђа Стратимировића нико
није могао ништа знати. То
га дубоко изненади. Обли га
хладан зној.
Но, када је Василије после
две године, посве неочекивано, одиста упознао Софију, бившу искушеницу, сетио
се пророчанских речи игумана Данила. И тада га још
више подиђоше језовити
жмарци.
Стигавши у Загреб, негде
средином јуна месеца 1848,
војници Другог батаљона начуше да је генерал Храбовски, који је очито прешао на
страну мађарских ребелана- Манастир Грабовац
Збачен је 1839, али се вратио на
српски престо 1858.

ВРЕМЕПЛОВ

16. септембра 1823. – Рођен је кнез
кана, Турска се вратила на Дунав и
Михаило Обреновић, који је СрбиСаву.
ју учинио најјачом војном силом на
Балкану. Владао је од 1839. до 1842. 19. септембра 1802. – Рођен је мађари од 1860. до 1868, када је убијен у
ски револуционар Лајош Кошут,
Кошутњаку.
вођа Мађарске револуције 1848. и
рата за независност од Аустрије,
16. септембра 1861. – Заступништво
гувернер ослобођене Мађарске од
града Загреба доделило је Вуку
априла до августа 1849.
Стефановићу Кара- џићу Повељу
почасног грађанина.
19. септембра 1814. – У Пожешкој нахији у Србији почела је Хаџи Про17. септембра 1918. – После тродневне
данова буна. Устанак под вођством
офанзиве, српска армија уз помоћ
игумана Пајсија и Хаџи Продана
две француске дивизије пробија
проширио се и на Крагујевачку и
Солунски фронт у Првом светском
Јагодинску нахију.
рату. Немци и Бугари су били приморани да се повуку. Пробој Со- 19. септембра 1914. – Почела је битка
лунског фронта омогућио је српна Мачковом камену у Првом светској војсци повратак у домовину и,
ском рату. Након четвородневних
као једна од најуспешнијих операборби, надмоћнија аустро-угарска
ција у Првом светском рату, допривојска присилила је Србе на повланео је коначном слому Централних
чење.
сила.
20. септембра 2005. - У Бечу је умро
17. септембра 2001. – Окружни суд у
познати „ловац на нацисте” Симон
Београду обуставио је кривични
Визентал који је заслужан за хаппоступак против челника западних
шење више од 1000 припадника неземаља и НАТО-а због агресије на
мачког нацистичког режима, међу
Југославију 1999. Поступак је обукојима је један од најближих Хистављен пошто је јавни тужилац
тлерових сарадника Адолф Ајходустао од оптужнице, а Врховни
ман, као и бивши командант консуд Србије укинуо пресуду којом
центрационог логора Треблинка
су оптужени осуђени на по 20 гоФранц Штангл.
дина затвора.
21. септембра 1846. – Рођен је српски
18. септембра 1739. – Потписивањем
политичар и писац Светозар МарБеоградског мира окончан је рат
ковић, оснивач социјалистичког поАустрије и Турске, који је почео
крета у Србији и први теоретичар
1736. Аустрија је потиснута са Балреализма у српској литератури.
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Српска гимназија „Никола Тесла”

Бруцошки камп – прилика
за упознавање
Овогодишњи Бруцошки камп у Будимпешти, одржан је
од 27. до 31. августа и том приликом су старији ученици
дочекали нове другаре, спремне да постану ученици Српске гимназије ,,Никола Тесла” у главном граду Мађарске.

К

амп за нове ученике је одлична прилика да се прваци
упознају са професорима,
школом, градом, као и вршњацима,
који су спремни да им помогну при
прилагођавању на нови живот, који
их ишчекује. Главни организатори
овогодишњег кампа били су: професор Лазар Которчевић и Грација
Бруцњаи. На камп је било пријављено 83 ученика, који су били подељени
у седам група. Сваку групу водило је
по три ментора, ученика десетог разреда. Уз приступ, ученици су се првог дана до 16 часова уселили у Српски ђачки дом, у Улици Рожа, где им
је прве вечери организован дочек. У
приземљу зграде одржано је такмичење у певању, као и подела ученика
по групама.

школе и основне информације”. У
презентацијама ђаци су, такође, упознати са кућним редом ђачког дома.
Трећег дана ученици су пошли у
обилазак Будимпеште. Сваку групу
од 10 до 12 ученика пратили су старији координатори. Обишли су седам
локација, које су представљене у пре-

су у кратку шетњу по граду, где су
обишли: Трговачки крст, спомен кућу
Јакова Игњатовића, Крст цара Лазара, Преображенску цркву и Музеј
Српске православне Епархије будимске.
Камп је одржан у доброј атмосфери и веома успешној међугенерациј-

зентацији ,,Трагом Срба у Будимпешти”, а то су: Будимска тврђава, Табан, Маргитино острво, Трг Ференца
Деака, Базилика, Парламент и Трг хероја. Након дуге шетње по граду у
аули школе одржана је модна ревија,
где су ђаци имали задатак да се обуку у одећу супротног пола.
Четврти, последњи дан, бруцоши
су провели у Сентандреји. Професорке, Јована Вечић и Верица Симић, су
поделиле папире са задацима, које
је требало да групе изврше. Отишли

ској сарадњи. Новопридошли ученици су лако склапали познанства и
прилагодили се постојећем реду
школе. Исказали су велику заинтересованост за све акције предвиђене
за њих и радо су учествовали у играма, слушању предавања, као и обиласцима, који су за њих посебно били
организовани.
За успешну реализацију Кампа
бруцоша 2022. финансијску подршку
је дала Фондација „Бетлен Габор”.

Други дан кампа прошао је веома
интензивно. Ученици су у преподневним сатима обилазили школу и упознавали се са професорима. Директорка др Јованка Ластић одржала је
кратак говор првацима. Затим су ученици са својим координаторима обавили куповину месечних карата за
превоз. У току послеподневних часова, бруцоши су имали прилику да се
упознају са својим разредним старешинама: Кристијаном Енгијем, Давидом Марићем, Јованом Вечић и Верицом Симић. У вечерњим сатима
ученици старијих разреда одржали
су презентације на следеће теме:
,,Упознавања ми - ви”, где су представљени сви професори школе и дома,
,,Сеоба Срба”, ,,Будимпешта”, ,,Трагом
Срба у Будимпешти” и ,,Историјат

ЗАХВАЛНОСТ ВЛАДИКИ ИРИНЕЈУ
Његовом преосвештенству епископу бачком др Иринеју Буловићу, са
дубоким поштовањем и захвалношћу ученици 10/а, садашњег 11/а разреда
Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти, на челу са разредним
старешином Оливером Младеновић Мунишић, захваљују на указаном
поверењу, позиву и материјалној подршци приликом школске екскурзије
по Епархији бачкој, а и шире. Наш боравак у Новом Саду, Сремским
Карловцима, као и у древним, величанственим српским манастирима,
остаће нам у вечном сећању, пружајући нам духовну снагу на даљем путу
нашег гимназијског живота. Искрено захваљујемо на пруженој помоћи
мати Филотеји, чиме је наше поклоничко путовање било беспрекорно
организовано.
Ученици садашњег 11/а разреда
Српске гимназије „Никола Тесла” у Будимпешти

Таша Бабић, 10/ц
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Будимпешта, 15. септембар 2022.

ТРАДИЦИЈА

ИНФО

Барањско лето

Фестивал „Ђавољи котао”
у знаку музике
У неколико барањских насеља је овог августа одржан
Фестивал „Ђавољи котао”, који је организовало истоимено удружење. Та традиционална културно-забавна манифестација је и ове године обиловала концертима, књижевним вечерима, филмским пројекцијама.

К

онцерт Квинтета Даниела Хофекера реализован је последњег дана петодневне приредбе, у Винарији „Vylyan” у Кишхаршању.
Занимљиво је да у овом петочланом
џез саставу првенствено свирају мађарски музичари, међутим, њима се
на позив трубача Даниела Хофекера,
који је студирао у Грацу, придружио и
контрабасиста Милош Чоловић из
Београда.
Сјајан музичар, који је управо дипломирао на Музичкој академији у
Грацу и ускоро се сели због мастер
студија у Беч, радо се учланио у квинтет Даниела Хофекера, са којим гаји
изузетно добро пријатељство, баш као
и са осталим џез музичарима поменутог бенда.
Наступ у Кишхаршању у овом саставу контрабасисти Милошу Чоловићу био је први јавни наступ у Мађарској, но, свакако не и последњи. Наиме,
у плану су бројна гостовања ове џез
групе по Мађарској, на којима ће
квинтет популарисати лепоте џез музике.
У биографији Милоша Чоловића
стоји да је „он са 13 година уписао
Средњу музичку школу „Станковић”
– џез одсек (бас гитара, контрабас) и
дипломирао 2015. у класи проф. Предрага Ревишина. Исте године је кренуо на часове класичног контрабаса
код проф. Срђана Стошића, такође у
СМШ „Станковић”.
Сарађивао је са бројним светски
познатим музичарима, а данас има и
свој састав. Са својим триом, који чине
Андреја Христић и Милош Грбатинић
изводи ауторску музику. Трио се може

www.snnovine.com

чути и као ритам секција на првом
албуму Угљеше Новаковића „Tales
From The Past”. Чоловић је, такође, свирао на дебитантском албуму пијанисте Александра Грујића „GIV and
Gaslight”. Наступа са бројним музичарима и бендовима у Грацу и Београду,
а у последње време главни фокус му
је бенд ,,Common Ground”, који је оформио са певачицом Тањом Филиповић
и саксофонисткињом Кристином Мигел Мартинез. Његов трио је у априлу
2016. године освојио прво место на
међународном такмичењу ,,The Best
Musical Mind” (категорија: најбољи ансамбл), а награда је била снимање и
објављивање њиховог првог албума.
Чоловић је био и један од десет финалиста светског такмичења у категорији џез контрабас, узраста до 35 година - BASS PRAGUE 2016. Године 2017.
добио је награду ,,Михајло Миша
Блам” за најперспективнијег младог
џез музичара.
Нема сумње да ће Милош Чоловић
и његови пријатељи, џез музичари, за
љубитеље ове врсте музике дочарати
још пуно лепих тренутака. Млади Београђанин у плану има снимање нових
албума, а како рече, његов календар
пун је разних гостовања и пропратних
турнеја.
Наступ на Фестивалу „Ђавољи котао” у Мађарској представљао му је
право задовољство, а пошто добро познаје мађарску џез сцену и негује
бројне мађарске ауторе, који су компоновали сјајне хитове, искрено се
нада да ће му се пружити прилика да
чешће наступа у Мађарској.

Српско позориште у Мађарској позива вас нa музички спектакл
У петак, 23. септембра 2022. од 19.часова

„НИКОЛА ТЕСЛА - БЕСКРАЈНА ЕНЕРГИЈА"
Поред мађарских глумаца, 23. септембра учествује и Љубомир Поповић.,
оперски певач из Србије.
Представа је на мађарском језику са српским титлом.
Представа са српским титлом може да се погледа и 24. септембра.
Куповина карата:
https://www.jegy.hu/.../nikola-tesla-vegtelen-energia-138698
Helyszín:
Budafoki Klauzál Ház Nagytétényi út 31-33. Budapest 1222

П. М.
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Гостовање „Веселих Сантовчана”

С песмом и игром кроз
Херцег Нови

ултурно-уметничко друштво
„Весели Сантовчани” је крајем
августа боравило у Црној Гори.
У оквиру једнонедељног гостовања,
Сантовчани су, предвођени уметничким руководиоцем Ласлом Кристофером Мартином, учествовали на
Међународном фолклорном фестивалу „С песмом и игром кроз Херцег
Нови 2022”. Такође су имали прилику
да у склопу посебног фолклорног табора усаврше и обнове своје досадашње кореографије и припреме се за
предстојеће изазове.
Сантовчани су овом приликом извели „Игре из Босилеградског Крајишта”, а имали су и изненађење за публику. У својим редовима имали су и

један играчки пар из ансамбла из Велике Барачке (Nagybaracska), који је
љубитељима фолклора у Херцег Новом приказао лепоте мађарских народних игара. Циљ је био да се представи и фолклор земље одакле је на
међународну смотру фолклора пристигло сантовачко удружење и сви су
били топло поздрављени.
Наступ на међународној фолклоријади, која је окупила културно-уметничка друштва из више
европских земаља, играчи из бачванског насеља из Мађарске искористили су и за дружење и успостављање
сарадње. Посебно су са фолклорашима из Словачке Сантовчани доста брзо нашли заједнички језик.

Дечји фестивал у Дески

Фолклорна смотра
народности
КУД „Банат” у Дески је и ове године
приредио Народносни дечји и омладински фолклорни фестивал. Руководство ансамбла, предвођено председником Кристифором Брцаном, и овај
пут је имало у виду важност представљања младих фолклораша – деце и
омладинаца, па је за 27. август заказало
други по реду народносни дечји и
омладински фолклорни фестивал.
Организатори су позив упутили бројним народносним ансамблима, српским, грчким, румунским и другим, са
циљем да деца и омладина представе
своје фолклорно умеће, традицију, раскошне народне ношње, песме и игре.
Позиву су се одазвале дечје и омладинске фолклорне групе Јужнословенског народносног ансамбла из Тукуље,
грчког Фолклорног друштва „Елефтериа” из Сегедина, Плесног ансамбла
„Szeged” из Сегедина, а посебно изненађење представљало је учешће дечје
групе Културно-уметничког друштва
„Абрашевић” из Краљева, са којима
чланови „Баната” гаје веома добре
пријатељске односе. Домаћини Дешчани су били заступљени на фолклорној
манифестацији са три групе.

Организатори фестивала нагласак
нису ставили само на представљање
фолклорног умећа младих, већ и на
дружење, па су у месној Спортској хали одржана и разна занимања, пре свега ручне радиности, а било је и штафетних игара.
Наравно, централни део манифестације је изазвао највећу пажњу публике,
која је уживала у бројним кореографијама. Била је очигледна огромна љубав
младих према српским играма и песмама. Током програма, сваки извођач
био је испраћен бурним аплаузима
свих оних који су у дешчанској Спортској хали испратили 2. Дечји и омладински народносни фолклорни фестивал.
Задовољан је био и Кристифор Брцан, председник КУД-а „Банат”, главни
организатор манифестације, који је за
СНН истакао:
„Сматрам да је фестивал и ове године постигао свој циљ – деца су се
дружила, играла, представила своје
фолклорно умеће. Жао ми је што наши српски ансамбли у Мађарској нису били заступљени са својим дечјим
групама. Али, настојаћемо да их наредне године придобијемо. Можда

СРПСКЕ

Организатори међународног фолклорног фестивала у Херцег Новом
повели су их на излет у Котор, на острво Мамула, у Плаву шпиљу, природно
острво Св. Ђорђе, острво Госпа од
Шкрпела и др. Кућама су допутовали
пуни лепих доживљаја и утисака.

Учешће „Веселих Сантовчана” на
међународном фолклорном фестивалу и њихово фолклорно усавршавање
у склопу посебног табора у Херцег Новом материјално су подржали: Уред
премијера и Фондација „Бетлен Габор”.

ћемо померити датум одржавања ове
народносне фолклорне смотре. Најважније је, међутим, да смо се окупили. Циљ није био да се такмичимо, већ
да се дружимо!”

Одржавање 2. Дечјег и омладинског
народносног фолклорног фестивала у
Дески материјално су подржали: Уред
премијера, Фондација „Бетлен Габор”
и Национални културни фонд (NKA). 

П. М.

Бајски „Фолк фест”

У

Празник јужнословенске
песме и игре

организацији ДОО „CREATUM”
у Баји је од 26. до 28. августа одржан „Фолк фест” – Фестивал
народне музике и вашар народне радиности. Ова тродневна манифестација је окупила бројне љубитеље народне музике, пре свега, јужнословенске, а избор организатора показао
се оправданим
На великој отвореној позорници,
на Тргу Калман Тот, одржани су разни
концерти на којима су наступали
бројни оркестри, а међу њима и састави који годинама негују српску,
хрватску, македонску, или музику
балканских народа.
Међу учесницима тродневне приредбе нашли су се: чланови Оркестра
„Фермата” из Баје, Оркестра „Zanth-

НЕДЕ ЉНЕ

owerkli” из Сантова, као и Оркестра
„Планина” из Мохача. Током три вечери, трг је врвео од многобројних
љубитеља јужнословенског народног
мелоса, а одржане су и јужнословенске плесачнице.
У суботу и недељу, 27. и 28. августа,
од 10 до 18 сати, организатори су за
децу приредили занимања ручних
радиности, као и вашар ручне радиности.
Први „Фолк фест”, добио је веома
позитивне критике, што значи да је организаторима дато зелено светло да
догодине поново приреде ову фестивалску манифестацију, која је окупила
младе и старе поштоваоце фолклорних вредности балканских народа.

НОВИНЕ
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