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СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

ДРУШТВО

Разговори у Будимпeшти

Иницирана сарадња
са Жабљем

Милан Мицић, Љубомир Алексов, Игор Рус и Сергеј Запорожац

С

ергеј Запорожац, помоћник
председника Општине Жабаљ
за културу и јавно информисање, посетио је Будимпешту у циљу успостављања сарадње са Србима у Мађарској. Како сазнајемо, већ је потекао
предлог да се започне са разменом
посета културно-уметничких друшта-

ва, а да сарадња касније обухвати и
друге сегменте друштвеног живота.У
разговорима који су вођени у просторијама Самоуправе Срба у Мађарској
(СММ), осим Сергеја Запорошца учествовали су и генерални секретар Матице српске Милан Мицић као иницијатор будуће сарадње, српски пред-

Нови Сад

Золтан Гежи и Петар Ђурђев

И

- Ова општина је врло организована и Матица српска има са њом добру сарадњу, а такође и са Србима у
Мађарској. Идеја је била да се људи
повежу на микро-плану, да дође до
сарадње у којој би се отворила комуникација између српске заједнице
у Мађарској и једне општине која
има своје значајне потенцијале, која
се налази у близини Новог Сада и
која има кадровску структуру расположену за сарадњу, односно која познаје начин на који би се та сарадња
и остварила. Ово је био први корак,
а обавеза Матице српске је да на
тим плановима учини што може више, односно да буде присутна тамо
где живи српски народ и где се негује српска култура. А, то је овде у
Мађарској исто као и на двадест километара од Новог Сада, у четири
шајкашка села, где народ историјски
траје, има своје идентитетске белеге,
не само националне, него и специфичне завичајне. То је идеја циркулације међу људима и чињенице да
пре свега Срби из Мађарске, односно српска омладина из Мађарске,
нема проблема да комуницира са
матицом, такође да српска омладина
у матици препознаје да Срби постоје и ван матице, у Мађарској, и да се
непосредним контактима развија
квалитетна сарадња”, истакао је господин Мицић у разговору за наш ли
ст.
К. П.

Седница СС у Кишпешту

Сусрет руководилаца
два архива

сторијски архив града Новог Сада, посетили су др
Золтан Гежи, директор Архива Жупаније Барања, са седиштем у Печују и Предраг Мандић,
председник Печујско-барањског
српског удружења. Њих је том приликом примио историчар Петар
Ђурђев, директор установе, који је
детаљно представио ову културну
институцију од националног значаја.
Разговорима се прикључио и архивски саветник Милован Цветановић, који иначе говори мађарски је-

ставник у Мађарском парламенту
Љубомир Алексов и потпредседник
ССМ-а Игор Рус. У изјави за наш лист,
Сергеј Запорожац је рекао да сматра
веома важним успостављање контаката и сарадње Општине Жабаљ са српском заједницом у Мађарској.
- Веома смо заинтересовани да угостимо једно од српских културно-уметничких друштава са подручја
Мађарске, како бисмо успоставили
контакте и сарадњу, која је у обостраном интересу. Приликом разговора у
Самоуправи Срба у Мађарској било је
речи о гостовању КУД-а „Табан” од 2.
до 7. августа у Жабљу, где ће заједно са
КУД-ом из Чуруга, радити на новим
кореографијама и приредити заједнички концерт. Потрудићемо се да нашим гостима подробније објаснимо
културу и традицију, како у општини
Жабаљ, тако и у нашој држави, а такође им показати туристичке атракције,
природне лепоте и културне знаменитости. Жељно их очекујемо, сматрам
да би ова сарадња била важна. Нека
ово гостовање буде први корак у неговању и очувању традиције и фолклора
- рекао је Сергеј Запорожац за СНН.
Иницијатор ове сарадње, Милан
Мицић, генерални секретар Матице
српске, додао је за наш лист да та установа има протоколе о сарадњи са једним бројем градова и општина у Војводини, а међу њима и са Општином
Жабаљ.

зик, па је др Гежи искористио прилику да се размотре могућности
конкретне сарадње међу архивским
установама са седиштем у Новом
Саду и Печују, побратимљеним градовима.
Први кораци на пољу покретања
стручне сарадње су учињени, а сада
се очекује конкретизација свега
онога што је 11. маја договорено
приликом сусрета руководилаца архивских установа Петра Ђурђева и
Золтана Гежија. Нема сумње да ће
се сарадња одвијати на обострано
задовољство. 

Задовољни финансирањем

О

недавно одржаном заседању Српске самоуправе Кишпешта и плановима за ову
годину, више појединости сазнали
смо од председника тог тела, Борислава Руса.
„Усвојен је обрачун за 2021. годину,
што се тиче буџета. У овогодишњи буџет уклопљена су средства добијена
из државног фонда, као и за функционисање и диференцијално финансирање. Пристигла су средства Фондације „Бетлен Габор”, којој смо предали конкурсе за различите активности. Све ово смо усвојили, модификовали и усвојили буџет Српске самоуправе Кишпешт за 2022. годину.
Могу да кажем да сам задовољан, добили смо доста средстава.”
Борислав Рус каже да је на седници усвојен и програм XIX. кварта за
текућу годину, у коме приоритетно
место има сарадња са другим самоуправама. До сада су били присутни
на Светосавској академији, прослави
Сретења и учествовали на једној народносној манифестацији XIX. кварта.
Овогодишњи програм, како рече
наш саговорник, неће се много разликовати од оних из ранијих година.
Планирано је „Вече народности” у
октобру, затим манифестација „Музика са Балкана”, у сарадњи са Крунославом Кићом Агатићем, уметником на хармоници, промоција српске
културе и народних ношњи. Ту је такође и манифестација са побратимљеним градом Сомбором. Планирано је извођење једне представе Срп-

ског позоришта у Мађарској, у XIX.
кварту, а затим одлазак на поклоничко путовање у Турску, почетком јула
месеца.
Самоуправа Кишпешта учествовала је у програмима за Ђурђевдан у
Будимпешти, а подржаће и традиционалну посету манастиру Грабовац.
У плану је прослава Михољдана, славе XIX. кварта и Српска самоуправа
ће се музичким програмом прикључити овој прослави. Наравно, ту је и
традиционално бродарење за Сентандреју - „Дан Сеобе”, који се планира за 20. новембар.
К. П.

Борислав Рус
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ДРУШТВО

Свечаност на северу Мађарске

Помаз добио бисту Николе Тесле
Један од највећих умова XX века, научник Никола Тесла, добио је своју бисту, једину у јавном простору у Мађарској. Откривена 28. маја у Помазу, у дворишту дворца Телеки-Ватаји, чиме је практично отворен спомен-парк на тој локацији.

С

кулптуру су окрили др Ласло
Ђерђ, државни секретар у
Министарству културе и иновације у Влади Мађарске и Иштван
Леидингер, градоначелник Помаза, а
биста је дело истакнутог српског вајара Зорана Ивановића.
„Изузетна ми је част што сам реализовао скулптуру Николе Тесле у
Помазу, у месту у којем је он провео
значајне тренутке свог живота. Ова
скулптура је стигла до Мађарске захваљујући сарадњи господина Мише

Мандића и Милана Ђурића“, рекао је
Зоран Ивановић, аутор скулптуре.
Свечаном чину присуствовао је и
амбасадор Србије у Будимпешти
Иван Тодоров, а венце испред бисте
положили су др Ласло Ђерђ државни
секретар у Министарству културе и
иновације у Влади Мађарске и
Иштван Леидингер, градоначелник
Помаза. У име српске заједнице то су
учинили српски представник у Мађарском парламенту Љубомир Алексов и потпредедник ССМ-а Петар

Екскурзија Удружења „Далмација”

Срби избегли из Хрватске
и БиХ посетили Печуј
Четрдесеточлана група Завичајног удружења „Далмација” из Суботице боравила је у мађарском делу Барање,
са циљем да се упозна са прошлошћу и културно-историјским споменицима српског народа.

З

авичајно удружење „Далмација"
из Суботице је невладина организација, а чине је Срби који су
избегли из Далмације, односно Хрватске и Босне и Херцеговине, као и
Далматинци који су се у ранијем периоду доселили у Србију. Удружење
штити права и интересе прогнаних и
избеглих Далматинаца и Крајишника, води бригу о њиховој култури и
традицији, прикупља податаке о покретној и непокретној имовини у завичају, пружа бесплатне правне савете итд.
Чланови удружења често организују једнодневне и вишедневне излете. Једна таква екскурзија реализована је 15. маја, када је четрдесеточлана група Завичајног удружења

„Далмација” допутовала у Барању, са
циљем да се упозна са прошлошћу,
историјатом и културно-историјским
споменицима српског народа.
Пре него што је група стигла у Барању, поклоници су, предвођени Татјаном Мандић, председницом Управног одбора удружења, посетили манастир Грабовац. Они су тачно знали
да су духовно средиште и стециште
српског народа у Мађарској, 1587. године, управо основали монаси манастира Драговић из Далмације.
Пут их је, потом, водио у Печуј, где
су посетили месни српски православни храм Св. Андроника и Јуније и регионалну црквено-уметничку збирку.
Приликом сусрета са Печујцима, договорили су се и у вези са могућно-

Богдан, као и представници Српске
самоуправе у Помазу - Аница Шошић
Крунић и Данијела Крунић.
Свечаности су присуствовали и помашки парох, јереј Љубисав Милисавић, директорка Српске школе из Будимпеште која носи име Николе Тесле, др Јованка Ластић, као
и многи други угледни грађани, српски и мађарски
представници јавног живота. Догађају је присуствовао и др Иван Голуб,
на чију иницјативу Теслино име носи једна улица у
Помазу, а овај градић је
сада богатији и за спомен-бисту.
Идеја о постављању
овог обележја нашем генију из Смиљана, потекла
је од академског ликовног
уметника Милана Ђурића,
који је између осталог рекао да је „првобитна идеја била да се биста постави код Варош лигета у Будимпешти, где је према
предању Тесла, шетајући
са пријатељем дошао на идеју цикличног прнинципа електромотора,
који је објашњавајући му, цртао штапом у песку". Касније је било још неких предлога где да се биста постави,
али на крају је одлучено да то буде у
Помазу, пошто је Тесла својевремено
тамо имао родбину и често свраћао
код свог ујака Паје Мандића.
„Оно што ме је покренуло да уопште размишљам о томе да у оквиру
Удружења уметника КРУГ покренемо
постављање спомен-бисте у Будимстима покретања сарадње у домену
културе. Наиме, и Суботичани и Печујци имају шта да понуде једни другима, када је реч о култури.
Гости су, након ручка, кренули у
Мохач, где су примљени у Музеју
„Дороћа Канижаи“. Сталну поставку
и друге појединости везане за ову
културну институцију представила

пешти или њеној околини, јесте Теслина генијалност и његова веза са
Мађарском. Он је за мене веома фасцинантан не само из угла научника,
него и као човек као један невероватан хуманиста код којег се преплићу
наука, хуманизам, уметност. Најближе могу да га ставим поред једног
Давинчија, међутим он је за нас ближи и временски, тако да можемо њега можда и боље да схватимо. Са једне стране, Тесла је нама важан са те
српске стране, а с дугог аспекта је и
та празнина коју је требало попунити,
јер познато је да у Мађарској не постоји споменик Тесли који се налази
у неком јавном простору. И то баш у
држави која је веома важна и која је
била одскочна даска за његову каријеру. Тим почецима је допринела његова веза са родбином у Помазу Србима у тадашњој Угарској“, истакао
је Ђурић.
Град Помаз и Српска самоуправа у
том граду организовали су Теслине
дане, а откривању бисте предходили
су научно-књижевни скуп, изложба
дечјих радова за коју је инспирација
био Тесла, као и наступ КУД-а „Опанке”. Свако од учесника је на свој начин
дао допринос реализацији пројекта.
„Истоветна биста налази се и у
мом родном Колуту, а захваљујући
сарадњи са Миланом Ђурићем, она
је сада постављена и овде, у Помазу,
на радост свих Срба у Мађарској“,
рекао је Милош Мандић, организатор
Ликовне колоније у Колуту.
На споменутој конференцији говорили су др Ђула Мадаи, др Шандор
Јесенски и Александра Никновић Ташић, који су приказали Теслу из различитих углова, али уз исту констатацију да је био највећи научник свих
времена.
Д. Ђ.

им је директорка музеја, др Андреа
Колутац Хасановић.
Екскурзију су привели крају у Сечују, где је између 1697. и 1702. године,
столовао патријарх Арсеније III Чарнојевић. Госте из Србије је са историјатом насеља и богатом српском прошлошћу Сечуја упознала историчарка Цвета Вуковић.
П. М.
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АКЦИЈЕ

Новости из Деске, Баје и Сантова

Радно пролеће за активисте
на југу Мађарске

У

згради Српског културног, образовног и духовног центра „Свети
Сава” у Дески, 24. маја, одржана
је седница Самоуправе Срба у том
месту. Заседањем је председавао
Кристифор Брцан, председник месне
Српске самоуправе, а на дневном реду се нашло подношење извештаја о
активносима самоуправе у минулом
временском периоду и разматрање
завршног рачуна самоуправе у 2021.
години. Поред тога, на дневном реду
је била и расподела организационих
задатака и одобравање финансијског
оквира за одржавања храмовне славе, Преображења Господњег.
На самом почетку седнице, Кристифор Брцан се осврнуо на дешавања у протеклом временском периоду,
пре свега, на традиционално такмичење у туцању ускршњим јајима, након двогодишње паузе, као и на неговање ђурђевданских обичаја. Након
краћег излагања председника, извештај о активностима у протеклом
временском периоду је једногласно
усвојен.

У оквиру друге тачке, чланови ССД-а су
модификовали обрачун за 2021. годину. Модификацију је ваљало
извршити пошто је
чланство српске самоуправе одређен део
средстава из буџета
пребацило из прошле,
у ову годину. Након
усмене допуне, и ова
тачка дневног реда је
усвојена, а није се много дискутовало ни по
питању обрачуна за
2021. годину.
На дневни ред је, потом, доспео разговор о
обележавању храмовне славе Преображења Господњег. Кристифор Брцан је присутне
информисао да је за
празновање заштитника дешчанске светиње
конкурисала месна
Српска православна
црквена општина, којој су и одобрена
одређена средства.
*
У згради локалне самоуправе града Баје, 18. маја, одржана је седница
месне Српске самоуправе. Седницом
је председавао Марко Чилић, председник ССБ-а, а на дневном реду заседања нашао се обрачун за 2021, разматрање буџета за текућу годину,
програмске активности у другој половини 2022, као и тачка „разно”.
Што се тиче прве тачке дневног реда, трочлано тело је једногласно усвојило прошлогодишњи обрачун, да би
потом, имајући у виду финансијске
могућности самоуправе, донело
одлуке које се тичу обезбеђивања материјалних средстава за поједине
програме.
Чланови ССБ-а су најпре изгласали
финансијске ставке, потребне за достојну прославу храмовне славе Преноса моштију Св. оца Николаја у Бари, да би потом, одредили износ новца и за „Српску плесачницу”, која се
већ традиционално одржава у самом

центру града. Ове године, њено одржавање је заказано за 16. јул.
Највећа манифестација, по свему
судећи, одржаће се током јесени, а
ради се о свечаном обележавању 250.
годишњице рођења Јоакима Вујића,
оца српског театра, који је рођен у
Баји, 1772. године.
Тим поводом Бајце је потражио и
Милан Рус, директор Српског позоришта у Мађарској, који је својим домаћинима изнео идеје, везане за прославу веома важне годишњице не
само за Србе у Баји, већ и за Србе
уопште у Мађарској.
Организационе припреме свечаног обележавања јубилеја, везаног за
књижевника и позоришног ствараоца, су отпочеле и нема сумње да ће
током јесени у Регионалном центру
бачванских Срба бити уприличена
прослава за памћење.
Наравно, Бајци су током седнице
говорили и о другим актуелностима
које се тичу месних Срба. Дотакнута
је „Фишијада”, традиционална гастрономско-забавна манифестација. Ранијих година, и на дворишту зграде
бајских Срба кувала се рибља чорба,
али је након упокојења Милоша Апића, дугогодишњег председника Бајске српске самоуправе, ова традиција прекинута.
Чланови ССБ-а се одазивају позиву
Градоначелничког уреда града, који
на дан „Фишијаде” угошћује не само
високе политичке званице, већ и делегације побратимљених градова, па
тако и из Сомбора, као и представнике народносних самоуправа. Крај
седнице протекао је у знаку разматрања извођачких радова, који се
обављају на бајском српском православном храму.
*
Самоуправа Срба у Сантову је одржала другу по реду овогодишњу седницу, која је одржана 24. маја. Председавала је Нада Бунчић-Ђурић,
председница месне српске самоуправе, а на дневном реду се нашао
обрачун за 2021. годину, подношење
извештаја о резултатима конкурса, на
које је конкурисала Сантовачка српска самоуправа, као и тачка „разно”.
Што се тиче прошлогодишњег обрачуна, чланови ССС-а су га једногласно усвојили. Извештај о резултатима
конкурса поднела је Нада Бунчић Ђурић, која је нагласила да је српска самоуправа и ове године конкурисала
у циљу обезбеђивања средстава и

остваривања програма, који су и раније уживали приоритет. Ради се о
прослави „Дана српске културе”, празновању храмовне славе Мала Госпојина, „Сусрет Сантовчана”, организација поклоничког путовања и многе
друге.
Иако су Срби из овог бачванског
насеља већ боравили у Београду и
обишли Храм Св. Саве на Врачару, по
свему судећи, пут ће их и ове године
водити у престоницу Србије, где још
пуно тога нису видели. Постоји велика жеља да упознају и друге бројне
културно-историјске и верске споменике града Београда.
У међувремену, захваљујући успешним конкурсима и добијеним средствима од Државног секретаријата за
народносна, цивилна и верска питања при Влади Мађарске, обављају се
радови на обнови месног Дома српске заједнице.
Измењени су велики и мали прозори, улазна врата, у купатилу су постављене плочице, у појединим просторијама је извршено равнање и глетовање зидова, а потом и фарбање.
У истој згради седиште ће имати и
КУД „Весели Сантовчани”, који је, такође, успешно конкурисао и отпочео
извођачке радове на адаптацији будућих просторија.Наравно, Сантовчани су свесни важности реконструкционих радова; ради се о једној старој грађевини, на којој увек има шта
да се ради. У главној сали под треба
подићи, зидови су мокри, а и има и
других потешкоћа са којима се суочавају месни Срби предвођени Надом Бунчић Ђурић, председницом
српске самоуправе, и Јадранком Ђурић, која је одговорна за учешће на
конкурсима и њихово спровођење.
Извођачки послови на Дому српске заједнице ће ускоро морати на
паузу, пошто ће почетком јуна отпочети реконструкциони радови на српском православном храму, који је посвећен Рођењу Пресвете Богородице.
Светињи предстоји резање зидова, а
мајстори ће, такође, извршити и резање једног зида Дома српске заједнице.
П. М.
На фотографијама: обнова Дома
српске заједнице у Сантову
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Реконструкциони радови у Медини

При крају обнова зграде
бивше српске школе
У Медини се приводи крају обнова зграде бивше српске
вероисповедне школе. Срби у овом насељу, предвођени
Наталијом Сокић, председницом месне Српске самоуправе, крајем прошле године успешно су конкурисали код
Уреда премијера и Фонда „Бетлен Габор”, па су за обнову
својих просторија, које служе као место окупљања месних
Срба, од Владе Мађарске добили 1.977.000 форинти.

С

рби у Медини су пред себе
поставили јасан циљ: измену
прозора и врата на поменутом објекту. Међутим, испоставило се
да додељена средства нису довољна,
пошто су извођачки послови испали
скупљи него што се предвиђало. Драстично поскупљење грађевинског материјала, па и цена извођачких послова, довели су до тога да су укупни
трошкови радова достигли висину од
преко 2,5 милиона форинти.
У ситуацији, коју нико није могао
да предвиди, Самоуправа Срба у Медини је одлучила да из свог буџета
обезбеди преостали део средстава
од око 600.000 форинти.
На тај начин, послови су урађени,
и прозори и врата су измењени.

Тренутно се у Медини врше припреме за реализацију још једног конкурса, а то је спољашња реконструкција месног српског православног
храма. Малобројној српској заједници, коју предводи њихов духовни пастир, протојереј Зоран Остојић, парох
будимпештански, администратор мединске парохије, Државни секретаријат одговоран за Цркве и народности
при Влади Мађарске, доделио је 15
милиона форинти. Помоћу добијених
средстава Мединчани су планирали
да обнове стреху и изврше измену
кровне конструкције. Међутим, испоставило се да одобрена средства нису довољна за реализацију планираних послова. Испоставило се да је
кровна конструкција светиње у веома

Свечаност у Будимпешти

Прослављена крсна слава
Српског ђачког дома
Српски ђачки дом „Никола Тесла”, своју крсну славу
обележио је на Дан словенске писмености и на празник
равноапостола свете браће Ћирила и Методија, који су заслужни за оснивање и ширење писмености међу словенским народима.

У

поподневним часовима, 24. маја,
окупили су се професори и ђаци у свечаној сали Српског забавишта, основне школе, гимназије, колегијума и библиотеке „Никола Тесла”,
како би на достојан начин обележили
овај важан празник.
Овога пута чинодејствовали су: о. Зоран Живић, школски вероучитељ, о. Зо-

ран Остојић и о. Никола Почуча, као и
ђакон Стефан Милисавић. Часни оци
су се помолили за ученике и просветаре који раде у нашим ђачким домовима у Улици pожа и у надалеко познатом
Текелијануму, као и за професоре који
предају у српској школи на Тргу ружа.
Свештеници су, потом, отпојали тропар
у част оснивача словенске писмености

лошем стању и да су потребне нове
греде и нова дрвeнарија.
Имајући у виду трошно стање светог храма, Мединчани су се надлежнима органима обратили молбом
да додељена средства потроше за
обнову торња цркве. Молба Срба из
Медине је услишена и усвојена.
Тренутно, врши се израда планова
и обезбеђивање дозвола. Иако су раније стручњаци, којима је на самом
старту послова била поверена израда
планова, обећали да ће пројектни
планови бити урађени за одређену
суму, они су, нажалост, одустали од
посла, а трећа особа, која се на крају
прихватила да уради планове, тражила је знатно више новца.
Мединчани су се нашли у заиста

незавидној ситуацији, али су одлучили да чим месна српска самоуправа
добије други део финансијских средстава из државног буџета, уложе новац, како би до краја године остварили све реконструкционе подухвате
на српском православном храму.
Жеља им је да ураде најнеопходније извођачке послове, помоћу којих
ће стати на пут природним непогодама. Трагови протока времена видљиви су на српској православној цркви,
која је саграђена 1856. године.

Ћирила и Методија: „Јако апостолом
јединоправнији и словенских стран
учитељије, Кириле и Методије богомудрији, владику всјех молите, всја јазики
словенскаја утвердити в православији
и јединомислији, уморити мир и спасти
души нашја.” („Као апостолима једнаки
животом и учитељи словенских земаља,
Богомудри Кирило и Методије, молите
Господара свега да учврсти све словенске народе у Православљу и једномислију, да подари свету мир, и душама
нашим велику милост.”)
Одмах потом освећени су лепо припремљени славски колачи и кољиво.
Приликом резања и окретања славских
колача бројни ученици су, заједно са
својим васпитачима, са нескривеним
задовољством учествовали у овом светом чину.
Окупљенима се затим обратио о. Зоран Живић. Он је у својој краткој пригодној беседи подсетио присутне на
важност рада и делатности Ћирила и
Методија на чување нашег писма и наше културе на овим просторима. Искористивши прилику, о. Зоран Остојић је,
цитирајући речи Светог апостола Па-

вла о важности поштовања часног крста, том приликом поклонио нашим
средњошколским домовима два крста.
Они ће да чувају наше ученике, али ће
им и увек служити за утеху у тешким
тренуцима ђачког живота.
При крају свечаног обележавања
домске славе, својим присуством и учешћем улепшале су свечану атмосферу
и две даме из престонице наше матичне земље - Србије. Наиме, близнакиње
Марина и Марија Гобовић из Београда,
које су се определиле за неговање српске етно музике, у свечаној сали наше
школе, извеле су прегршт патриотских
и народних песама, од којих се издвојила предивна песма „Србија”.
Директорка Српског образовног центра „Никола Тесла”, др Јованка Ластић,
као и њена заменица Јулијана Которчевић, која је задужена за рад српских
ђачких домова у Будимпешти, могу бити задовољне овогодишњом прославом
крсне славе наших колегијума.
На завршетку, ученици и просветари
су се почастили богатом и лепо припремљеном закуском.

П. М.

Д. Д.
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ИНТЕРВЈУ

Проф. др Рада Станаревић, историчар књижевности

Студија о стваралаштву
Предрага Степановића
Наша саговорница је међу ретким истраживачима који се
континурано и студиозно баве српском писаном речју у Мађарској. Повод за овај разговор је њена монографија „Романи и приче Предрага Степановића”, која је недавно изашла из
штампе.

Проф. др Рада Станаревић

П

роф. др Рада Станаревић је
по образовању германиста.
Бави се немачком књижевношћу, коју је до априла 1992. предавала на Филозофском факултету у
Сарајеву, а након тога студентима
германистике у Београду, Бања Луци,
Крагујевцу и на Палама. Објавила је
из ове области више научних радова
и књига.

Недавно је Академска књига из
Новог Сада објавила Вашу монографију „Романи и приче Предрага Степановића”, која вас открива у новом светлу, као србисту.
Како је дошло до тога да, иако
оријентисани на немачку књижевност, напишете књигу о једном српском писцу?

СТЕПАНОВИЋЕВА СТВАРНОСНА ПРОЗА
Наведите нам наслове Степановићевих прозних дела која спадају
у нефиктивну, стварносну прозу, а приказујете их и тумачите у
трећем делу своје књиге.
– Да, то су приче о стварним личностима из прве и друге Степановићеве
збирке, попут „Афганистана”, „Пакистана” и главног лика, деде Гаје Новаковића, затим „Разбибриге” са ликом слуге Живка Тошковића, такође и
познати лик чобанина Стокана Џамбаса из приче „Чобанска посла”. Међутим, централна дела Степановићеве стварносне прозе, којима сам обратила посебну пажњу, јесу аутобиографска „Божићна прича” где се поред
њега самог појављују две значајне личности, деда-тетак Тихомир Ђука Болманац и деда по мајци, Милан Панић. Ова два лика су уједно и главни протагонисти Степановићевог романа „Живети у Мохачу” (Београд, Будимпешта, 2006), односно приповетке „Сретан чојек” (Будимпешта, Београд, 2008).
Они у делу говоре аутентичним барањским (и)јекавским дијалектом. Степановић је, као што знате, пореклом из Мохача, Барањац је и познаје народни говор тога краја од детињства. Мало је данас Срба у Мохачу, али
чујем да је његов мохачки роман који је лично превео на мађарски, недавно имао веома успешну промоцију у том граду на Дунаву, јужни део мађарске Барање. Код мене, у књизи, налази се фотографија некадашње Степановићеве родитељске куће у Мохачу, улица Свете Тројице 23. Верујем да
ће Мохачани на тој кући поставити таблу, на којој ће писати да је у њој
српски писац Предраг Степановић написао свој младалачки роман „Преполовљени”.

– Књижевност је моја велика љубав. А ту љубав не делимо на домаћу
и страну. Она је без граница. То што
сам студирала германистику никада
није искључивало друге стране књижевности, домаћу књижевност, поготову, не. Ипак, могу да кажем да се са
овом књигом о романима и причама
Предрага Степановића осећам као
да сам се вратила кући. Радећи на
њој, све више ме је освајала пишчева
приповедачка имагинација, што ми
је причињавало истинско задовољство, а и подстицало ме да од појединачних анализа његових дела закорачим у шире књижевно-историјске
просторе; да покушам да створим
целовитију слику о писцу и његовим
уметничким дометима.
У предговору монографије износите када и како сте се упознали
са књижевним делом Предрага
Степановића. Можете ли за читаоце Српских недељних новина
рећи нешто више о томе?
– До доласка у Београд, 1992. године, нисам скоро ништа знала о савременим српским писцима из Мађарске. Ратне деведесете донеле су, уз
сва друга искушења, још и потпуну
изолацију на пољу науке. Али, с друге
стране, мени се у Београду отворио
један нови свет. Указао ми се излаз и
нови пут кроз учешће на Међународном скупу слависта у „Вукове дане”,
једној манифестацији дуге традиције,
која се одржава на Филолошком факултету почев од 1970. године. На тим
септембарским скуповима сам се први пут срела са многим славистима,
а од оних из Мађарске био је то Петар Милошевић. Прочитала сам његову збирку прича „Наћи ћу другог”
(Будимпешта, 1994), видела сам његову историју српске књижевности на
мађарском језику, ону
подебелу
књигу
атрактивних жутих
корица у којима је
укомпонован један
познати Милићев ликовни рад („A szerb
irodalom törtenete”,
Budapest, 1998). Сви ми
у Београду били смо
истински обрадовани
и почаствовани, када
су „наши Мађари”
стигли на скуп мрачне
1999. године, одмах након бомбардовања.
Тада сам први пут
срела Предрага Степановића. Имао је реферат о Миловану Данојлићу. А Милошевић
је говорио о посебној
романескној врсти, за
коју је, баш у то време,
измислио оригиналан
термин: трик-роман.
Како су даље текли контакти са
нашим писцима из
Мађарске?
– Прво сам за бањалучки симпозијум на
Филозофском факултету написала реферат о Милошевићевом роману „Ми же
Сентандрејци”. Исти

рад излази 2005. у „Невену”, културном додатку „Српских народних новина” из Будимпеште. Постајем, тим
путем, веран читалац Невена и дела
наших писаца из Мађарске, што траје све до данашњег дана. Године 2017.
„Летопис Матице српске” штампа мој
рад о новој серији „Невена”, почев од
2003. године, којом приликом приказујем лирику, прозу, позоришна и музичка остварења наших савремених
аутора рођених у Мађарској: Стојана
и Тихомира Вујичића, Војислава Галића, Милошевића, Степановића, Драгомира Дујмова, Милана Руса. Уреднику „Летописа” се то допадне, нарочито оно што сам писала о прозном
стваралаштву, па ми предложи да
проширим рад у том правцу. И тако
кренем од најстаријег од тројице писаца, од Степановића, изразито прозног писца. Узмем и прочитам све што
је објавио. А и оно што су други рекли
о њему. Кренем, дакле, од писца који
се у историју српске књижевности
уписује као аутор првог савременог
романа („Преполовљени”, Будимпешта, 1982) и прве савремене збирке
приповедака („Малоградске и друге
приче”, Будимпешта, 1984) у Мађарској.
Како сте конципирали своју књигу?
– Концепт рада диктирала су сама
Степановићева дела. Ишла сам хронолошки, први роман, Преполовљени,
ране приповетке - ранке, како их писац назива, и то оне које су по љубавној тематици блиске самом романескном првенцу („Неповрат”, „Побијте плаве канаринце”), затим следе,
опет љубавне приче, али из мохачког
миљеа, „Лудачка романса” и „Архетипски кримић”, да бих то поглавље
завршила дирљивом причом, која је
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Будимпешта, 2. јун 2022.
ГОЛЕМИ ЈАДИ ЈЕДНОГ УНИЈАТА
У завршном, четвртом делу књиге обрађујете Степановићеву
приповетку „Големи јади једног унијата". Зашто сте њу издвојили у посебно поглавље?
– Из више разлога. Ово дело, првобитно објављено у „Српском календару” из Будимпеште 2004, засновано је на документарној грађи. Степановић
је ту грађу писану на латинском језику пронашао у „Збирци историјских
докумената барањских Срба XVII и XVIII века”, коју је др Владислав Пандуревић, такође Барањац, објавио 1936. године у издању Српске краљевске
академије. Ликови Степановићеве приповетке су овај пут историјске личности везане за унијаћење Срба у Печују, на челу са некадашњим православним викаром, а потоњим унијатом Стеваном Ђурђевићем, чијем се
деловању супротстављају владика Никанор Мелентијевић и печујски Срби,
Рака Устабаша и Ђорђе Терзибашић. Цела приповетка је срочена као писмо
које унијата Стеван Ђурђевић пише печујским властима, са циљем да се
побуњени Срби, који одбијају унију судски казне, буду протерани из Печуја, а цркве које су ту саградили одузете су им. Иако документарна, ова Степановићева прича постиже уметничку вредност на тај начин што је епистоларна форма приповедања искориштена да би се унијата што јаче извргао
руглу. Степановић, који има изразитог смисла за хумор, овај пут нам се
представио као изванредан сатиричар и пародист.
дала наслов другој Степановићевој
збирци приповедака, „Усудне речи”
(Будимпешта, Београд, 2008).
Ова поглавља књиге о Степановићевој имагинативној прози објавили сте првобитно у научном часопису?
– Да, у бањалучком „Филологу”, у
бројевима за 2019. и 2020. годину. Сви
чланци у овом часопису подвргнути
су, пре него се објаве, оцени стручних
рецензената.
Шта испуњава трећи део ваше
књиге?
- Треће поглавље је уједно и најопширније, у њему осветљавам Степановића, не само као приповедача,
већ и као лингвисту-дијалектолога,
али такође, и као теоретичара и историчара књижевности. А на пољу књижевног стварања као припадника

Која Степановићева дела разматрате у том трећем делу књиге?
– Има их више. Али пре него их
набројим, рекла бих нешто друго.
Наиме, као што је Степановића, док
је писао свој први роман „Преполовљени”, инспирисала лектира Тургењева, Гетеа или Диса, тако су му у
стварању најзначајнијих прозних
дела у домену стварносне прозе послужила сопствена научна истражи-

Александар Алекса Путник
(1938–2022)

Српска заједница у Новом Сентивану изгубила је свог дугогодишњег активисту. Након дуге и тешке болести преминуо
је Александар Алекса Путник, некадашњи члан Српске самоуправе и руководства Српске православне црквене општине
у овом насељу.

М

енглеском и на српском језику, довео је Степановића као универзитетског професора на Смер за српски
језик и књижевност, на Универзитету „Лоранд Етвеш” у Будимпешти,
где од 1982. до одласка у пензију
2006. држи наставу како на лингвистичким предметима, тако и из
области средњовековне и народне
књижевности.
Разговор водила:
Славица Зељковић

оне школе српских писаца из друге
половине шездесетих година коју,
познајемо под именом „стварносна
проза”, или, по Степановићу, „non
fiction” проза, на чијем челу се налазе Мома Димић (роман „Живео живот Тола Манојловић”, 1966), па затим
Драгослав Михаиловић, са романима „Петријин венац” (1975) и „Чизмаши” (1982). Ту су, наравно, и многи други наши приповедачи.

ВЈЕЧНАЈА ПАМЈАТ

ноги пријатељи, рођаци и
познаници су се појавили
на новосентиванском српском гробљу 31. маја, како би одали
последњу пошту и испратили покојника на најдужи пут. Александар
Алекса Путник, који је рођен у Новом Сентивану, био је омиљен међу
мештанима, а и шире. Увек је био насмејан и спреман за шалу и разговоре на разне теме.
Волели су га и на радном месту.
Он је дуги низ година радио као поуздан и искусан возач у Сегединском
биолошком истраживачком центру,
институту при Мађарској академији
наука, одакле је отишао у пензију.
Међутим, упркос добро заслуженим
пензионерским данима, он се одлучио за активност у корист српске заједнице, у свом вољеном селу.

вања српских (и хрватских) дијалеката на подручју данашње Мађарске, која је предузео док је писао
докторску тезу. У тај рад спадају, сем
изучавања научне литературе и теренска испитивања, односно записи
из уста стварних говорника и информатора. Они чине најважнији
сегмент Степановићевог доктората.
Управо тај његов оригинални научни
допринос на пољу дијалектологије,
објављен касније у виду књиге на

Године 2010, локална самоуправа
насеља га је за друштвени рад на пољу развоја села, ширења његовог доброг гласа, наградила спомен-одличјем „За Нови Сентиван”. Високо признање уручено му је на Данима села.
Тада нам је, видно узбуђен, Алекса
рекао следеће:
„Нисам мислио да ћу добити признање. Мислим да су ми одликовање
доделили за друштвени рад, првенствено за фарбање ограде гробља и
друге активности. Када је ваљало дочекивати госте фијакерима, увек смо
излазили у сусрет. Сада, међутим,
предстоји обнова наше српске цркве,
где ћу, такође, учествовати у друштвеном раду и надам се да ћемо је
успети што пре обновити. Награда
обавезује. У сваком случају, уколико
ме здравље послужи, ја ћу и даље

Предраг Степановић са супругом Ержебет

радити за нашу српску ствар. Ту је и
парохијски дом који чека на обнову,
а црква и школа уживају приоритет.
Што се мене тиче, ја ћу све учинити
и нећу се манути дотле, док све није
готово. На срећу, има нас у Новом
Сентивану и заједничким снагама
остварићемо наш циљ.”
Алекса Путник је испоштовао своју дату реч. Док га је
здравље служило радио је за добробит
српске заједнице у
Новом Сентивану.
Увек се могло рачунати на његову помоћ и подршку.
Током последњих
година, када му се
здравље погоршало,
највећу радост причињавали су му супруга, деца, а пре
свега унучад. Био је
поносан и срећан када су му унуци и унука декламовали на
светосавској прослави, а такође се поносио и спортским резултатима свог унука
Горана.
Нажалост, Алекса
Путник је изгубио
борбу са болешћу.
На последњи, најдужи пут, поред ожа-

лошћене породице испратили су га
чланови српске заједнице у Новом
Сентивану, Срби из околних насеља,
многобројни мештани, пријатељи и
поштоваоци.
Успомена на њега ће се чувати. Нека му је слава и част! Вјечна му памјат!
П. М.

8

СРПСКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ

СКУПОВИ

Предавање у Текелијануму

Подсећање на лик и дело Стефана Дечанског
Излагање професора новосадског Филозофског факултета, др Бориса Стојковског у Будимпешти, уприличено је
поводом 700 година од крунисања српског краља Стефана Дечанског, на дан када се празнује пренос моштију
Светог Саве из Великог Трнова у манастир Милешеву.

Г

остовање проф. др Бориса
Стојковског организовали су
Српски културни клуб, Српска
самоуправа у Будимпешти, Српски

институт и Удружење уметника
„Круг”, које је било и домаћин скупа.
Посетиоце су поздравили Владан Јовановић, секретар Српског клуба и

Седница Сегединске српске заједнице

Скупштинари прихватили
ранији статус организације
У просторијама Сегединске српске заједнице (ССЗ) одржана је ванредна скупштинска седница ове цивилне организације, на којој су размотрена и решена поједина статутарна питања.

Р

азлог због којег су руководиоци овог удружења сазвали
ванредно заседање скупштине Сегединске месне српске заједнице, био је Статут организације. Ваљало је размотрити и усвојити предлог
Сегединског суда, који је уважио молбу цивилне организације, везане за
враћање статуса – организација од
јавног значаја.
Сегединској месној српској заједници су у Статуту организације враћени раније одузети правни делови,
који су се односили на заједницу као
организацију од јавног значаја. Чланство је, наравно, усвојило такав исход
правног третмана Сегединске месне
српске заједнице.
Oсамнаст присутних скупштинара
је изгласало модификацију конкурсног пројекта и прегруписавање
средстава, добијених за функционисање организације. Наиме, ангажовање новог књиговође и плаћање закупнине због коришћења просторија у
црквено-општинској згради, били су
само неки од разлога због којих је

било потребно модификовати раније
добијене конкурсне ставке.
Сегедински Срби ће по свему судећи, уместо у Мајш, отпутовати у Нови Сад, европску престоницу културе.
Екскурзија је планирана за 21. август.
Једнодневна посета Новом Саду имаће наставак и сутрадан, када Сегединци желе да обиђу и фрушкогорске манастире и Храм Светог Саве на
Врачару.
Током скупштинске седнице изнета је и нова иницијатива Сегединске
месне српске заједнице, која жели тешњу сарадњу са студентима српског
језика и књижевности на Сегединском универзитету. За студенте је расписан конкурс „Прочитај књигу”, а
првенствени циљ је да они, након што
су прочитали дела, одабрана од стране њихових професора, напишу есеје и представе своје анализе. Радове
ће вредновати стручни жири, а за најбоље ће бити додељене стипендије у
вредности од 40.000 форинти по семестру.
П. М.

Пера Ластић, директор Српског института, а потом је реч добио гост вечери.
„На овај начин се закључује немањићка прича, јер јединство простора,
ако гледамо кроз данашњу Србију и
Северну Македонију, јесте немањићко. Манастири, попут Старог Нагоричана, потичу из доба Немањића, и
везују се за краља Милутина, оца
Стефана Дечанског”, рекао је на почетку предавања проф. Стојковски.
Он је подсетио да је Стефан Дечански владао нешто мање од девет
година и да је као владар оставио
одређени траг, мада не тако велики
као његов отац, или његов син.
„Овај свети краљ је посебно био
везан и важан за Србе северно од
Саве и Дунава и зато не треба да чуди што овде сада о њему говоримо”,
рекао је Стојковски.
Током предавања су посетици
имали прилике да чују доста података о породичним везама Стефана
Дечанског, о компликованој хронологији његових бракова, о његовом
првом појављивању, по изворима, када је имао 22 године и о периоду када је - од 1297. године, најмање пет
година провео на Ногајевом двору,
као талац.
„Важно је то, што Стефан, као краљевски син, који је био залог мира,
није био у затвору, већ је био третиран са поштовањем. Око 1300. године
склопио је први брак са бугарском
принцезом Теодором Смилец и XIV
век постаје интересантан по српско-бугарским односима. Године
1306. добија титулу младог краља, постаје наследник престола и тада се
први пут јавља под именом Стефан.
За титулу краља се зна захваљујући
највреднијем поклону који је икада
имала црква Светог Николе у Барију,
а то је велики олтар краља Мулутина”, сазнајемо од беседника.
Било је речи о Стефановом седмогодишњем боравку у Зети, земљи којом је владао престолонаследник.
После помирења два брата, Драгутина и Милутина, 1311. године, поново
је оснажен Дежевски споразум, по
коме престо наслеђује Драгутинова
грана, са његовим сином Владисла-

вом, који постаје легитимни престолонаследник. Стефан више није био
у линији да наследи трон и под утицајем властеле и низа унутрашњих и
спољно-политичких разлога, дошло
је до тога да се Стефан 1314. побуни
против оца. Када је дошло до преговора између оца и сина, Милутин је
био крајње немилосрдан и дошло је
до добро познатог ослепљења. Слабовиди Стефан седам година проводи у Византији, у Цариграду, у манастиру Пантократор.
Овде, по предању, почиње суштинска веза Стефана са Светим Николом, коме се он усрдно молио у сну
и који му је обећао да ће му повратити вид. Та веза са Светим Николом
се протеже све до пропасти династије Немањића. Уз Светог Стефана, Свети Никола представља једног од
кључних светитеља за ту династију.
Крвави сукоб са Константином
траје још две године и он гине на бојном пољу у околини Звечана. Владислав, такође, бива поражен, повлачи
се у Угарску и постаје вазал Карла
Роберта. Коначно, почетком 1325. године Стефан Дечански, као Стефан
Урош III, засео je на српски престо
потпуно самостално.
Професор Стојковски је детаљно
говорио о фазама владавине овог
српског краља, биткама кроз које је
пролазио и тадашњој геополитичкој
ситуацији. Истакао је да се узроци
Стефановог пада налазе у чињеницама да се Србија није територијално проширила, да је склопила мир са
Бугарском, као да су почела отворена непријатељства.
Душан је збацио свога оца, који се
склонио у утврђени град Петрич и
предао му се, а Душан је на Малу
Госпојину, 8. септембра 1331. године,
крунисан у Сврачину. Стефан Дечански је врло брзо умро и био канонизован, проглашен за светитеља и понео ореол „краља мученика”.
Предавању су, поред осталих, присуствовали и протонамесник Зоран
Остојић, Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској
и Ивана Кунц, први саветник у Амбасади Републике Србије.
Катарина Бачи Павловић
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Српске судбине током револуције 1848/1849 године (33)

Буна Ђорђа Радака
у Кикинди
„Ондак се та наша кикинђанска сиротиња, руку под
руку сас лопужама, до'ватила косе, мотике, сикире и
вила, па ајд' на хусаре! Бого мој, и једни и други су кидисали к'о кад пустиш керу с ланца. Пала је крв!”

К

ФЕЉТОН

вић проб'о да умири народ и да га да пљачкаду и отимаду. Можем вам
врати здравој памети. Ал' тај обеше- касти, прво су оробили варошку касу,
њак Радак никако није мог'о да буде а посла су похарали и све богатије
с миром. Еј, Бого мој, није доста што куће и домове. Све што им је допало
је напујд'о народ, ајак, тај бећар је из шака и све што су могли у рукама ил'
варошке апсане пуштио и прико на леђи понети, однето је.” (...)
осамдесет у'апшеника. Све лопов до
Драгомир Дујмов
лопова, зликовац до зликовца!
Ал' то већ ни начелник Лука
Кенђелац није мог'о гледати
скрстити' руку. Позв'о је хусаре да смириду народ и да
по'апсиду бегунце. Задоцнио
је.
Дотад су се већ здраво били окуражили и разгоропадили ти одрпанци и лопови.
За'уктали се, запенили да се
спа'ијске земље о'ма' разделиду. Уто су већ дошли и хусари.
Ондак се та наша кикинђанска сиротиња, руку под руку
сас лопужама, до'ватила косе,
мотике, сикире и вила, па ајд'
на хусаре! Бого мој, и једни и
други су кидисали к'о кад пустиш керу с ланца. Пала је
крв! Два хусара и три Србина
су убијена. Сва срећа, па хусари нису имали фишеке, да
су, не дај Боже, имали у себе
џебану, ва'да би све Кикинђане поубијали. Хусари су се морали повући. А ти одметници,
ал' и млоги кикинђански Срби, Маџари, па и Шваби, скоро су пома'нитали од среће и
радости! Е, ондак су почели Ђорђе Радак у старијим годинама

икинђанин настави своју причу: „Ево, сад ћеш чути, мој
Шандоре. Тревило се тако, сестрићу мој, да је дан посла наши' Цвети, а на други дан католичког Ускрса,
тај Радак прид нашу цркву развио
српски барјак и поч'о на сва уста да
ларма и побуњива народ! Наглас је
прочит'о оглас Карловачког одбора,
фалио је митрополита Рајачића, а ондак је поч'о да пљује по спа'ијама и
представницима Магистрата. Сав се
запенио кад је наређ'о шта би све требало радити со тим спа'ијама и сас
»магистратским керама«. Господе Боже, шта је тај надиванио којешта! К'о
да је зацело за'ладнио лудајицу! Та
шта да вам кажем, чељади моја, страшно га је било и слушати! Послe тога
се олакомио, па крен'о да зактева поделу земље богати' спа'ија. Ко га је
само и дов'о у Кикинду, куртало га
било! Све сам добро чуо. О'ма' сам
видио да је тај Радак велики брбоња
који воле млого да дивани. Та ту је

стој'о на једно три корака прид мене,
а ја га фурт само гледим и мислим:
грејота је што тако дивани!
Народ се испрва здраво преплашио. Окупљена чељад се само згледала и слегала раменима. Ал' било је
и так'и' који су о'ма' пригрлили тог лармаџију. Све је већи био дармар. Настало је чалакање. Мени воздух замириса на крв. Неки су већ и декламовали Радакове речи, други, они
суманитији, дерњали су се из петних
жила. А било је и так'и' који су само
ћутили, сагли главе, па полагано ајд'
кући...
Радак се није смирио ни посла вечерња. Фурт је бургиј'о и потпаљиво'о
побуњени народ. Ондак је сас магистрата скин'о маџарски барјак, бацио
га на земљу, па је уместо њега мет'о
српски барјак. »Овог се барјака држите, јер само уз овај барјак моћи
ћете деобу земље получити!«, тако је
рек'о.
Забадава је наш попа Паја Влахо-

3. јуна 2006. – Скупштина Црне Горе
усвојила је Декларацију независне Црне Горе, чиме је формално
проглашена обнова црногорске државности.

Будимпешти 1896. године: од СаборМађара остало је изван матичне
ског одбора у Сремским Карловциземље, највише у Румунији.
ма на челу са патријархом Георгијем Бранковићем, да изради гран- 4. јуна 1971. – Умро је мађарски маркпредстављала аустријски гранични
диозну историјску композицију
систа и књижевни критичар Ђерђ
појас према Турској, а након успо„Сеоба Срба под патријархом АрЛукач. Био је министар у влади
стављања двојне Аустро-Угарске
сенијем III Чарнојевићем” и од врИмреа Нађа 1956, а после његовог
монархије (1867), када је уведена опшачког Муниципија, за слику „Врпада привремено је протеран у Рушта војна обавеза, изгубила је војни
шачки триптихон”. Слика „Сеоба
мунију.
значај.
Срба” је урађена у четири различите верзије. После овога, Паја Јова- 5. јуна 1837. – Српски кнез Милош Об- 8. јуна 1943. – Умро је српски матемановић је радио и на другим истореновић поставио је прве економе.
тичар Михаило Петровић (Мика
ријским композицијама.
Задатак економа био је да саветују
Алас), оснивач београдске матемасељаке и настоје да сваки од њих
тичке школе, професор Универзи4. јуна 1920. – У дворцу Тријанон код
засеје извесне количине одређених
тета у Београду и члан Српске краПариза силе Антанте су после Пркултура.
љевске академије. Објавио је веливог светског рата потписале мировки број проналазака, научних
ни уговор са Мађарском и одузеле 5. јуна 1941. – У Смедеревској тврђави,
радова, уџбеника и путописа са својој територије које је држала у оквитоком Другог светског рата, експлојих поморских путовања.
ру Аустро-Угарске. Око 3,5 милиона
дирало је складиште муниције немачке војске. Погинуло је више хи- 8. јуна 1986. – Упркос оптужбама да је
љада људи, а срушено и оштећено
као нацистички официр у Другом
више стотина кућа.
светском рату одговоран за злочине
у Југославији и Грчкој, бивши гене7. јуна 1896. – Рођен је мађарски дррални секретар УН Курт Валдхајм
жавник Имре Нађ, премијер од 1953.
изабран је за председника Аустрије.
до октобра 1956, када је у МађарБојкотовао га је готово цео свет.
ској избила антикомунистичка побуна. Побуна је угушена совјетском 9. јуна 1815. – Завршен је Бечки конинтервенцијом, а Нађ је ухапшен и
грес који је заседао од септембра
осуђен на смртну казну која је из1814, када су га сазвале велике силе
вршена у јуну 1958.
да би отклониле последице Француске револуције и Наполеонових
7. јуна 1935. – Умро је српски хемичар
ратова у европским земљама.
Сима Лозанић, први ректор Београдског универзитета, члан Српске 9. јуна 1999. – Према извештајима дркраљевске академије. Био је минижавних медија, више од 2000 људи
стар привреде и спољних послова
је убијено, а око 5000 рањено у нау владама Србије 1894. и 1905.
паду НАТО-а на СР Југославију, који је почео 24. марта. Тешко су оште8. јуна 1871. – Аустроугарски цар
ћени инфраструктура, привредни
Франц Јозеф I објавио је одлуку о
објекти, школе, здравствене устаноукидању Војне крајине која је спрове, медијске куће и споменици кулведена 1873. године. Крајина је
туре.

4. јуна 1859. – Рођен је српски сликар
Паја Јовановић, представник академског реализма, члан Српске академије наука и уметности. Захваљујући изузетно богатом опусу са преко 1099 дела, а нарочито делима са
темама из народног живота и историје, снажно је и широко утицао на
ликовно образовање, културу, али и
на родољубље народа. Уврштен је у
100 најзнаменитијих Срба. Године
1895. Јовановић добија две значајне
поруџбине за Миленијумску изложбу, која је требало да се одржи у

Слика „Сеоба Срба”, Паје Јовановића

ВРЕМЕПЛОВ
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Реализација конкурса Канцеларије за образовање

Награђени аутори најуспелијих ђачких радова
У свечаној сали Беле куће – канцеларијског простора
Мађарског парламента, 23. маја су додељене награде деци
која су постигла најбоље резултате на државном такмичењу у цртању, фотографисању и познавању народописа.

Миклош Шолтес са педагозима и награђеним ђацима

Л

иковни конкурс у више категорија је био расписан од
стране Народносног педагошког и образовног центра, при Канцеларији за образовање. Било је пријављено преко седамсто дечјих радова, припадника десет народности.
Ученици Српске школе „Никола
Тесла” у Будимпешти имали су при-

лично успеха на овом конкурсу. Награђено је петоро деце основне школе, која су се такмичила у више категорија: Лола Перишић, Ерблин Чочај,
Барнабаш Грунчић, Иванов Ангелики
и Ивана Бодор, док је гимназијалка
Јана Шошић освојила прво место у
својој категорији.
Ђаке виших разреда основне шко-

Пријем студената у Амбасади Србије

Повезивањем до
заједничких акција

У просторијама Амбасаде Републике Србије у Будимпешти, организован је пријем, уз дружење српских студената
у Будимпешти. Било је речи о томе да је постојање ђачких
и студентских организација од великог значаја за реализацију њихових планова и иницијатива.

А

мбасада је, заједно са конзуларним представништвом Србије, препознала значај подршке студенатима и омогућила реализацију првог окупљања српских
високошколаца. Конзул Светлана
Станковић је поздравила окупљене
студенте и изјавила да се, поред тога
што подржава рад Организације српских студената у Мађарској, нада
успешној сарадњи у сваком погледу
око свих потреба Српске студенске
организације
Студенткиње, Ана Добрић и Љиљана Ковјанић, директорка и заменица
студентског огранка у Мађарској,
обратиле су се присутнима и том
приликом предочиле досадашње резултате и будуће пројекте. Између
осталог је речено да је за кратко време, за пар месеци, направљена и
ажурна заједница преко друштвених
мрежа, помоћу којих се окупило шездесетак студената у Мађарској. Овај
број је реално већи, па ће се настоја-

ти да информације о организацији
допру и до других студената.
Речено је да је склопљен договор
са српским конзулом у Мађарској, како би се путем сајта Амбасаде умрежио студентски сајт огранка у Мађарској. Један од првих задатака српских
студената у Мађарској је регистрација огранка код надлежних мађарских
институција. Тиме би се стекли услови за добијање подршке за будуће
студентске пројекте и радионице.
Било је речи и о томе да је постојање ђачких и студентских организација од великог значаја за формирање културних институција и реализацију студентских планова и иницијатива. У 19. веку је врхунац студентских удружења у иностранству представљала Уједињена омладина српска. Узимали су учешћа у организовању
светосавских
приредби,
организовали такмичење у беседништву, омладинских програма, омладинских устава и били су култна ме-

ле и гимназије припремале наставница Анита Шухајда, док је учитељица Јасмина Латас радила са ђацима
нижих разреда основне школе.
„Другу категорију, ученике од 1-4.
разреда, припремала сам на ликовној секцији.
Лепо је и позитовно што су деца добила прилику да се ликовно
изразе, а и да
прикажу обичаје
и традицију свог
народа кроз ликовни изражај.
На њиховим радовима може да
се види све оно
што су деца научила у својим породицама и у
школи, на часовима народописа. Са великим
задовољством
могу да кажем
да је наша ученица 1. разреда основне школе, Лола Перишић, освојила 3.
награду у другој категорији, а Ерблин Чочај је међу похваљенима за
свој рад. У 3. категорији од 5-8. разреда ове године је похваљен Барнабаш
Грунчић, док је у 4. категорији, категорији средњих школа, прво место

освојила Јана Шошић. Посебно су
похваљене ученице Ангелики Иванов и Ивана Бодор”, изјавила је Јаснима Латас за наш лист.
Јана Шошић, ученица 2. разреда
гимназије, из Врњачке Бање, била је
веома задовољна својим успехом,
иако није први пут да осваја награде
за свој таленат. Прошле године освојила је друго место на такмичењу које је организовало Министарство
правде.
„Своје слободно време проводим
у сликању. Углавном сликам акрилним бојама, међутим највише волим
да сликам дрвеним бојицама, што
није уобичајено за мој узраст. Највише ме инспиреше да цртам људе, дакле живу природу”, каже Јана Шошић за наш лист.
На свечаности су говорили Миклош Шолтес, државни секретар за
народности и односе са верским заједницама, Ерика Кишне Колеш, словеначки портпарол у Мађарском
парламенту и Шандор Брашои, в.д.
председника Канцеларије за образовање, који је и отворио изложбу.
Поред награђених ђака и њихових
наставника, свечаности су присуствовали и Љубомир Алексов, представник Срба у Мађарском парламенту,
Вера Пејић Сутор, председница Самоуправе Срба у Мађарској, као и
представници других народности.

ста окупљања. Инсистирање на братској слози и љубави (ђачке забаве на
којима су се ђаци братимили, играли,
учили да певају „на ноте”, у школи, у
цркви и показивали завидно знање и
сналажљивост, организовали литерарне вечери, промоције књига,
драмске приредбе и др.).
Велики број питомаца и стипендиста је прошао кроз Текелијанум. Од
1838. до 1914. године, у њему је боравило и школовало се око 350 ученика
и студената. Ту је неко време становао и Никола Тесла, па Лаза Kостић,
који је помогао Текелијанцима да
оснују своје културно друштво „Преодницу”, 1860. године. Идејни зачетник „Преоднице” био је млади Текелијанац Kоста Руварац.
„Свим тим чињеницама вођени,
одлучили смо да организујемо студенте, како би проток информација

о нама и нашем раду био ефикаснији, да се угледамо на рад наших предака, који су били цвет интелигенције
и понос српског народа на овим просторима“, рекла је студенткиња Ана
Добрић, заменица Српске студентске
организације.
Мисија Организације српских студената у иностранству (ОССИ), која
постоји већ 25 година је да окупи и
повеже све српске интелектуалце расуте по свету и подстакне њихов повратак у матицу. Она делује у 23
огранка по читавом свету, са тим да
огранак у Мађарској има другачију
улогу од дијаспоре у другим земљама, јер српски народ у овој земљи живи вековима и има статус националне
мањине”, рекла је студенткиња Љиљана Ковјанић, директорка студентске Организације.

К. П.

С. З.
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ИНФО
ХРАМ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЈА
У БУДИМПЕШТИ

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА
ЗА ЈУН 2022. ГОД.
03. 06. петак – Свети цар Константин
и царица Јелена Света Литургија
04. 06. субота – Вечерње
05. 06. недеља – Света Литургија
11. 06. субота – Задушнице – Света Лит.
11. 06. субота – Вечерње
13. 06. понедељак – Вечерње
14. 06. Духовски уторак – Света Лит.

10 часова
18 часова
10 часова
10 часова
18 часова
18 часова
10 часова

Јутрење се служи сваког дана у 8:00 часова

ИЗЈАВА ЗАХВАЛНОСТИ
Многи су се одазвали позиву Печујско-барањског
српског удружења и Печујске српске православне
црквене општине да учествују у трећој по реду
хуманитарној акцији прикупљања помоћи страдалима
у
катастрофалним земљотресима у Хрватској. Две организације
користе прилику и простор „Српских недељних новина”
да се јавно захвале свима који су били солидарни и
помогли људима у невољи. Својим хришћанским,
хуманим вредностима бројни Срби и припадници
других националности у Мађарској, показали су своју
великодушност, људскост и спремност да људи у невољи
могу рачунати на њихову помоћ и ослонити се на њих.
Они који су у хуманитарној акцији пружили руку
подршке и улили наду пострадалима у разорним
земљотресима у Хрватској били су: Ирина и Боривој
Рус из Деске, др Љубомир Јанчикин из Деске, Тихомир
Тибор Барабаш из Баје, Д. Д. „HAJANT” из Мохача предвођен Радованом Степановом, Љиљана Јухас из
Семеља, Јела Дарваш из Саланте, Агнеза Вањур из
Саланте, Породица Кашанин из Удвара, Kристина
Минчовић Мерењи из Печуја, Јудит Алберт и Левенте
Ронцик из Печуја, ДОО „BT EXPRESS” из Баје (бесплатан
превоз хуманитарне помоћи).
Хришћанске и хумане вредности нас спајају и нуде решења.
Будимо људи, једни другима нада, ослонац, помоћ и пружена
рука. ХВАЛА свима!
Печујско-барањско српско удружење, Печујска српска
православна црквена општина

Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Фото-галерија: Вече Срба
из Мађарске у Чачку

КУД „Рузмарин” на гостовању
у Србији

Представљање
„Барањских свезака”

Фото-галерија:
Опраштање матураната

Патријарх Порфирије
о јубилеју Патријаршије

Аутор рубрике: Владимир Марковић
*Напомена: графички QR код можете скенирати било којом апликацијом са QR читачем (QR reader) или употребом сервиса Гугл сочиво (Google Lens)

www.snnovine.com
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ДУХОВНОСТ

Прославе летњег Светог Николе

Масовне посете храмовним
славама у Сечују и Баји
Летњи Свети Никола, заштитник српских православних храмова у Сечују и Баји, и ове године је прослављен
свечано, уз присуство наших сународника из Мађарске
и потомака оних који су се између два рата преселили у
тадашњу Краљевину СХС.
Сечуј

И

самог старатеља месног српског православног храма у Сечују, Цвету Вуковић, изненадио
је број верника који су 21. маја дошли
у тамошњу српску светињу. Више од
тридесет људи се појавило на Светој
литургији, коју је служио протонамесник Јован Бибић, парох сантовачки
и администратор сечујске парохије.
Уприличена је литија, којом је обухваћен и гроб епископа сигетског и
мохачког Максима Гавриловића (преминуо 6. јануара 1732. године у Сечују),
као и спомен-биста патријарха Арсенија III Чарнојевића, који је у малом
барањском насељу столовао од 1697.
до 1702. године.
Након опхода, сходно славским
обичајима, у цркви је резан славски
колач и благосиљано кољиво. Кумовали су чланови Печујско-барањског
српског удружења - Зорица Степанов
и потписник овог извештаја, у својству
председника организације. Том приликом, они су светињи даривали икону Светог великомученика Пантелејмона, кога Сечујци славе као заветну
славу.

Протонамесник Јован Бибић је најпре осветио светитељеву икону, а потом и обновљене литије (црквене барјаке), за која су финансијска средства
обезбедили приложници Радојка Горјанац и Андраш Тот. Сечујска српска
православна црквена општина, предвођена својим духовним пастиром,
имала je чиме да се дичи. Наиме, она
је цркву снабдела новим путиром, дискосом, кадионицом и другим црквеним сасудама.
Окупљеним верницима, свечаном
славском беседом обратио се протонамесник ибић, који је захвалио свим
приложницима и изразио наду да ће
се славски обичаји чувати и убудуће.
У неговању славских традиција у
Сечују посебно место имају потомци
некадашњих оптаната, којих је и ове
године било у лепом броју у древној
светониколајевској цркви.
Зорица Степанов, члан Печујско-барањског српског удружења, која је кумовала на овогодишњој храмовној слави у Сечују, истакла је следеће:
„Драго ми је што смо се данас у

Баја

СРПСКЕ

оволиком броју окупили на слави. Дошли су људи из хрватског дела Барање, што потврђује да потомци не заборављају своје претке. Чувају прошлост и успомену на њих. То је заиста
дирљиво!“.
У наставку празновања заштитника
сечујске српске православне цркве,
комад славског колача из руке председника Печујско-барањског српског
удружења примила је Радојка Горјанац, која се кумства прихватила за
наредну годину. Потом је уследило
изненађење од стране старатеља месног српског православног храма
Цвете Вуковић. Она је и овога пута
свима поделила информативни проспекат везан за прошлост Срба у Сечују.
Овогодишња прослава Летњег Св.
Николе, заштитника сечујске светиње,
приведена је крају пригодним послужењем у цркви, а потом и агапеом у
оближњој „Рибљој чарди”. Празновање храмовне славе у Сечују ове године су суфинансирали Уред премијера
и Фонд „Бетлен Габор”.
Серија празновања Летњег Св. Николе, као храмовне славе, приведена
је крају сутрадан, 22. маја, у Баји, где
су српски православни на сам дан црквеног празника Преноса моштију
Светог оца Николаја у Бари, достојно
прославили патрона своје древне светиње, која је сазидана 1775. године.
Лепо време и позив чланова Бајске
српске самоуправе учинили су своје,
па се у древној светињи окупило педесетак српских православних верника и иноверних, међу којима се налазила и Клара Њирати, градоначелница Баје, и њен заменик Петер Сел.
У бајском српском православном
храму свету литургију служили су:
протонамесник Јован Бибић, парох
сантовачки, администратор бајске парохије, јеромонах о. Митрофан из манастира Грабовац, и протођакон Андраш Штријк.
Уприличена је литија, опход око цр-

Сечуј

ком броју окупили и народ се дружи”,
рекао је видно узбуђен Сава Десечар.
За следећу годину кумства се прихватио Сима Арсенић из Гаре.
На крају славског богослужења,
присутнима се поздравном беседом
обратио протонамесник Јован Бибић,
који је изразио задовољство што је
Св. Никола и ове године окупио месне Србе и бројне њихове пријатеље,
а међу њима и руководство града Баје. Духовни пастир Бајаца је пажњу
скренуо и на поједине реконструкционе радове, који су предузети на светињи. Његове речи је на мађарском
језику пренео протођакон Андраш
Штријк.
Након што су у порти подељени колач и кољиво, празновање је настављено на дворишту Регионалног центра бачванских Срба. Ту је уприличен
славски ручак, а зачула се и српска
народна музика. За добро расположење гостију побринуо се оркестар
„Забавна индустрија”.
Напоменимо и то да су на бајском
српском храму уoчљиве последице
протока времена. Мештани, предво-

Баја

кве, као и свечани чин резања славског колача и благосиљање кољива у
порти светог храма. Кумовала је Ђенђика Десечар, са својом породицом,
којој је у кумовању подршку пружио
свекар Сава Десечар.
„Нажалост, недавно ми се упокојио син Томислав, који се још раније
примио кумства. Упркос породичној
трагедији, сви, али пре свега снаја и
унуке, биле су мишљења да морамо
испоштовати дато обећање. Сматрали смо важним да припремимо колач
и кољиво. Лепо је што смо се у оволи-

НЕДЕ ЉНЕ

ђени Бајском српском самоуправом,
пре свега Марком Чилићем и Тибором Барабашом, чине све како би се
црква обновила и урадили најнеопходнији реконструкциони радови.
Свечано празновање заштитника светог храма финансирали су Уред премијера и Фонд „Бетлен Габор”.
Предраг Мандић

НОВИНЕ

