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ПОЛИТИКА

П редседник мађарске владе 
Виктор Орбан поручио је да би 
границе ЕУ требало да буду 

много ниже на југу континента, и да 
би грађани Србије требало одавно да 
пролазе у Мађарску и Европу без па-
соша. Он је, на церемонији обележа-
вања почетка радова на реконструк-
цији и модернизацији железничке 
пруге Суботица - Хоргош - државна 
граница (Сегедин), истакао да се све-
чаност одржава на шенгенској грани-
ци, али да спољна граница ЕУ не би 
требало да буде овде.

„Сви добро знамо да је Србија ка-

пија Балкана и кључна земља за бе-
збедност Европе. Истина је и знамо 
да је Србија већ годинама спремна 
за улазак у ЕУ“, подвукао је он.

Орбан је истакао да се полако по-
ставља питање да ли Србија жели да 
уђе у ЕУ, и да ли ће имати коме или 
чему да се придружи. Подвукао је да 
се Мађарска залаже за чланство Ср-
бије у ЕУ јер у Србији има великог 
брата. Орбан је захвалио председни-
ку Србије Александру Вучићу што га 
је позвао да буде на церемонији.

„Налазимо се у необичној ситуаци-
ји. Желимо да обновимо железничку 

линију стару 150 година. Али у ствари 
постављамо камен темељац. Ово је 
симбол сарадње и заједничког на-
претка Мађарске и Србије, Мађара и 
Срба који граде нову заједничку бу-
дућност“, истакао је он.

Пренео је да има договор са пред-
седником Вучићем који гарантује да 
ће Мађари и Срби подједнако имати 
користи и напредовати захваљујући 
сарадњи две земље: „Прво сазнање 
јесте да смо заједно јачи. Друга наша 
спознаја је да морамо да још више 
учврстимо наше односе. Треће је, и 
због тога смо се пре месец дана сре-
ли у Будимпешти, да треба да потпи-
шемо споразум о стратешкој сарад-
њи“, указао је он. 

Председник Србије Александар 
Вучић рекао је да је предвиђено да 
започети радови на прузи Суботица 
- Сегедин буду завршени у новембру 
2022. након чега ће две земље добити 
најмодернију железничку деоницу. 
Додао је да ће 
пруга имати мо-
дерне безбедно-
сне системе и 
пругу оспосо-
бљену за оптере-
ћење за 22,5 тона 
по основни. Тако-
ђе, биће потпуно 
обновљене и мо-
дернизоване ста-
ничне зграде у 
Палићу, Бачким 
Виноградима и 
Хоргошу, као и 
стајалишта Јавно 
Складиште и Хај-
дуково.

Како је рекао, 

биће ту и 13 путних прелаза у нивоу 
и два потходника у Палићу и Хорго-
шу. Идејни пројекат је финансирала 
ЕУ у оквиру ИПА програма Мађар-
ска - Србија, док је наша матична зе-
мље издвојила 86,7 милиона евра 
обезбедила кроз кредит ОТП банке 
и из буџета.

„Пуштањем у промет ове трасе ду-
ге 27 км биће унапређене транспорт-
не и путничке везе између Суботице 
и Сегедине и ојачане економске, кул-
турне и пријатељске везе између Ср-
бије и Мађарске и између Срба и Ма-
ђара. Грађани и привреда ће имати 
директан приступ интермодалној лу-
ци Баја на Дунаву и луци Сегедин на 
Тиси, као и логистичким центрима у 
Војводини и Београду. Пруга Суботи-
ца Хоргош ће се у станици Суботица 
прикључивати на брзу пругу БГ - Бу-
димпешта, чиме корисници добијају 
приступ југоистоку и северозападу 
Европе", навео је Вучић. 

Церемонија на Хоргошу

Озваничен почетак радова на реконструкцији пруге
На железничкој станици Хоргош у понедељак је при-

ређена церемонија на којој је озваничен почетак радо-
ва на реконструкцији и модернизацији железничке пру-
ге Суботица - Хоргош - државна граница (Сегедин). Ра-
дове су симболично покренули Виктор Орбан и Алек-
сандар Вучић

М инистар унутрашњих послова 
у Влади Србије Александар 
Вулин и потпредседник Владе 

и министар унутрашњих послова Ма-
ђарске Шандор Пинтер, изјавили су 
да су заједничке полицијске срп-
ско-мађарске патроле, које ће од сада 
заједнички бринути о безбедности 
границе Србије и Мађарске, доказ да 
су односи између две државе „на нај-
вишем историјском нивоу”. На гра-
ничном прелазу Хоргош-Реске, где су 
два министра обишла припаднике за-
једничких патрола, министар Вулин 
је истакао да за Србију није прихва-
тљиво да буде паркинг за мигранте и 
да су заједничке патроле заштита и 
Србије и Мађарске и нашег начина 
живота. Истакао је да за мигрантску 
кризу нису криве ни Србија ни Мађар-
ска, које су дужне да се носе са њеним 
последицама, јер она изазива безбед-
носне, социјалне и хуманитарне про-
блеме. Министар је нагласио да зајед-

ничке патроле помажу да се и српска 
и мађарска граница боље чувају. Ми-
грације су, како је навео, реалност на-
шег света и нашег времена, али ми 
нећемо дозволити да се суштина на-
ше земље и наш начин живота на би-
ло који начин промени.

„Зато је сарадња са полицијом Ма-
ђарске толико важна. Јачање мађар-
ске границе је добра вест и за Србију, 
зато што када мигранти знају да је 
нека граница чврсто поседнута и бра-
њена они не долазе”, рекао је мини-
стар Вулин и додао да је захвалан Ма-
ђарској на заједничким патролама 
које већ делују на граници Србије са 
Северном Македонијом.

Потпредседник Владе и министар 
унутрашњих послова Мађарске Пин-
тер истакао је да је на састанку са 
колегом Вулином потврђено да је са-
радња између Србије и Мађарске на 
највишем политичком нивоу, укључу-
јући и сарадњу у области унутрашњих 

послова. Навео је да по питању иле-
галних миграција, Србија и Мађарска 
имају иста размишљања и да су ре-
зултат тога заједничке патроле на гра-
ницама Србије и Мађарске и Србије 

и Северне Македоније које треба да 
допринесу да границе буду боље чу-
ване.

„Циљ нам је да друге државе буду 
део те сарадње”, рекао је Пинтер и 
додао да су државе чланице Европске 
уније које имају копнене границе уви-
деле да су ставови Мађарске по пи-
тању заштите границе добро решење.

„Желимо да заједничке патроле 
представљају пример за будућност 
свима осталима”, рекао је министар 
Пинтер и додао да је са министром 
Вулином разговарао и о актуелној 
епидемиолошкој ситуацији изазваној 
корона вирусом. 

Заједничке полицијске патроле  
штитиће државну међу

Александар Вулин и Шандор Пинтер

Још један сусрет на српско-мађарској граници

Виктор Орбан и Александар Вучић
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В исоки државни функционери 
из Демохришћанске партије, 
боравили су у Српском Кови-

ну и том приликом обишли комплекс 
српског православног манастира у 
том граду. 

На приватни позив Љубомира 
Алексова, представника Срба у Ма-
ђарском парламенту, заменик преми-
јера Жолт Шемјен и Иштван Шимич-
ко, шеф посланичке групе Демохри-
шћанске партије, посетили су Српски 
Ковин, живописни градић на Чепел-
ском острву и упознали се са њего-
вим богатом историјом. 

Како сазнајемо од господина Алек-
сова, гости су обишли знаменитости 
града, између осталих и српску цркву 
посвећену Успењу Пресвете Богоро-
дице, манастир, новоотворени музеј-
ски простор, као и католичку цркву 
Рођења Светог Јована Крститеља. 

Гости из Будимпеште посебно су 
се задржали у разгледању изложбене 
поставке коју чини 57 експоната. То 
су углавном иконе, богослужбени 
предмети и свештеничке одежде из 
XVII века. Недавним отварањем ри-

знице у Српском Ковину, Епархија бу-
димска обогаћена је још једном ре-
гионалном изложбом, која ће се, како 
се то могло чути на недавној свеча-
ности, и даље развијати у смислу тех-
нологије излагања и, пре свега, реста-
урације уметничких дела.

У храму из XV века, који је једина 

српска богомоља изграђена у чистом 
готском стилу, Шемјен и Шимичко су 
се упознали са историјатом Срба ко-
ји су у минулим вековима населили 
ове крајеве. У разговору са игуманом 
Андрејем, било је речи о неопходним 
захватима на црквеној и манастир-
ској згради, да би се спасле фреске. 

Овом приликом је договорено да ма-
ђарска држава на себе преузме ту 
обавезу и обезбеди финансијска 
средства за рестаурацију манастир-
ских фресака.

У католичкој цркви, гости су имали 
прилике да виде највећу зидну слику 
(fresco-secco) у Средњој Европи, вели-
чине 650 квадратних метара, дело Ла-
сла Патаија, ликовног уметника из 
Српског Ковина.  

Како сазнајемо од Љубомира 
Алексова, током ове пријатељске по-
сете било је и других корисних раз-
говора, на различите теме. 

П редседница Самоуправе Ср-
ба у Мађарској, Вера Пејић 
Сутор je, на позив Савеза са-

моуправа националних заједница, 
учествовала у раду тродневног са-
станка челника кровних мањинских 
организација у Мађарској, који је ове 
године одржан од 5. до 7. октобра у 
Ђули, у организацији земаљске Само-
управе Румуна.

Првог дана скупа, председници зе-
маљских самоуправа посетили су Бе-
кешчабу, тамошњи Словачки дом кул-
туре и Словачку завичајну кућу, као и 
Румунску завичајну кућу у Кетеђхази. 

Наредног дана, у Ђули су обишли 
румунске институције, између осталих 
просторије Самоуправе Румуна у Ма-
ђарској и уредништво румунског ли-

ста „Хроника” („Cronika”), Културни 
центар и Румунску, као и основну шко-
лу, гимназију и ђачки дом „Николај 
Балческу”. Обилазак је завршен пола-
гањем венаца арадским ратним вете-
ранима и посетом замку Ђуле Алма-
шија. 

У поподневним часовима одржан 
је састанак, коме су поред председни-
ка земаљских самоуправа, присуство-
вали др Јожеф Ковач, члан Мађарског 
парламента и др Ерне Гергењи, градо-
начелник града Ђуле. На састанку је, 
како сазнајемо од Вере Пејић Сутор, 
било речи о текућим политичким пи-
тањима и задацима у предстојећем 
периоду. 

После састанка, председници су по-
сетили село Мехкерек, у Жупанији Бе-

кеш, седиште тамошњег Румунског 
савеза за културу и традицију, где је 
уприличена вечера и игранка. 

Тродневни скуп завршен је у Бата-

њи, где су гости обишли румунске и 
српске институције, као и румунску 
православну цркву.

К. П.

П олагањем камена темељца, 
министар грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре 

у Влади Србије Томислав Момировић 
је са мађарским министром за инова-
ције и технологију Ласлом Палкови-
чем, отворио радове на деоници Шо-
рокшар-Келебија.

Томислав Момировић је навео да је 
пројекат, као део јединствене европ-
ске железничке мреже и Коридора X, 
од изузетног стратешког значаја не са-
мо за Србију и Мађарску, већ предста-
вља везу централне и јужне Европе, 
саопштило је ресорно српско мини-
старство.

Министар је додао да се пуштање 
у саобраћај дела пруге Београд-Нови 
Сад очекује почетком 2022. године, као 
и да ће радови на прузи између Новог 
Сада и Суботице бити додатно интен-
зивирани.

Како се наводи у саопштењу срп-
ског Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, укупна 
дужина трасе од станице Београд Цен-
тар до државне границе са Мађарском 
износи 183,1 километар, а пројекат се 
реализује на три поддеонице: Београд 
Центар-Стара Пазова, Стара Пазо-
ва-Нови Сад и Нови Сад-Суботица - 
државна граница са Мађарском. 

САРАДЊА

Шемјен и Шимичко обишли манастир  
у Српском Ковину

Вера Пејић Сутор на скупу 
мањинских челника

Почињу радови на мађарском 
делу брзе пруге
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М инистарка рударства и 
енергетике у Влади Србије 
Зорана Михајловић разго-

варала је у Москви са министром 
спољних послова и трговине Мађар-
ске Петером Сијартом о снабдевању 
природним гасом, потенцијалним 
заједничким пројектима и сарадњи 
на коришћењу зеленог водоника.

Зорана Михајловић је навела да 
ће водонична стратегија бити са-
ставни део нове стратегије развоја 
енергетике, чија је израда у току, до-
давши да је Мађарска већ донела 
овај документ и да би за Србију ве-
лики значај имала размена искуста-
ва и рад на заједничком приступу у 
области зеленог водоника, наводи 
се у саопштењу објављеном на сајту 
Владе.

Она је указала на то да је Србија 

припремила и нови инвестициони 
план, у којем је тежиште на изград-
њи нових хидроелектрана и нових 
капацитета из обновљивих извора 
енергије, где такође постоји простор 
за сарадњу двеју држава.

Потпредседница Владе је истакла 
да је, уз постојећи гасовод Балкан-
ски ток, за енергетску безбедност 
региона важан и пројекат изградње 
гасне интерконекције Србија-Бугар-
ска, која ће омогућити диверзифи-
кацију праваца и снабдевача при-
родним гасом.

Сијарто је посебно нагласио зна-
чај стабилног снабдевања Мађарске 
природним гасом преко територије 
Србије, при чему је изразио спрем-
ност мађарске стране за даље уна-
пређење односа у области енерге-
тике. 

Б ригадни генерал мађарске 
војске Ференц Kaјари преу-
зео је дужност команданта 

међународних војних снага на Kосо-
ву (KФОР). Он је на примопоредаји 
дужности у Приштини казао да ће 
као 26. командант KФОР-а следити 
пут који су његови претходници „из-
ванредно утабали протеклих годи-
на”.

„Сматрам својом дужношћу да во-
дим KФОР тако да очува поузданост 
у испуњавању свог мандата и остане 
посвећен даљем миру и стабилности 
на Kосову. Обећавам да ћу свакога 
дана давати све од себе, а од вас оче-
кујем исто. Ваша посвећеност и 
усредсређеност ће бити од кључног 
значаја у испуњавању наше мисије”, 
навео је мађарски генерал.

Досадашњи командант Франко 
Федеричи пожелео је срећу Kајарију 
у наставку мисије, а народу Kосова, 
представницима власти, међународ-
ним организацијама и војницима за-
хвалио на сарадњи и подршци.

„Сви сте ми олакшали службу и 
мисију у KФОР-у. Без сумње могу да 
констатујем да је током мог мандата 
KФОР био у могућности да осигура 
безбедно окружење и слободу кре-
тања за све заједнице на Kосову, са-
мо због ваше сарадње и подршке”, 
рекао је Федеричи.

Примопредају дужности предво-
дио је командант Савезничких здру-
жених снага у Напуљу, адмирал Ро-
берт П. Бурк који је досадашњем ко-
манданту KФОР-а захвалио на 
сарадњи и професионалности, а но-
вом команданту пожелео добродо-
шлицу.

„Знам да ћете надограђивати 
Франкова велика достигнућа док НА-
ТО и KФОР настављају да подржава-
ју мир и безбедност на Kосову. Наша 
је мисија једноставно кључна мисија, 
веома је важно да око себе имамо 
одговарајући тим који ће бити део 
решења у заједничком стремљењу ка 
бољој будућности на овом подручју”, 
навео је амерички адмирал. 

М инистар унутрашњих посло-
ва Србије обишао је крајем 
прошле недеље у Будимпе-

шти светску изложбу трофеја и приро-
де „One with nature”, на којој је запажен 
штанд имала и Република Србија. Он 
је, приликом посете изложби, истакао 
да је учешће Републике Србије на 
овом сајму од вишеструког значаја, не 
само како бисмо свету представили 
успехе наших ловачких друштава, већ 
и за развој нашег туризма.

- Србија је земља са дугом ловачком 
традицијом. Поносан сам на трофеје 
наших ловаца и уверен да ћемо кроз 
развој ове дисциплине афирмисати ту-
ристички потенцијал наше земље - ре-
као је министар Вулин.

Према његовим речима, Министар-
ство унутрашњих послова кроз нове 
измене Закона о оружју и муницији, 
спремно је да помогне ловачким удру-
жењима.

Највећи штанд на изложби, штанд 
домаћина Мађарске, са више од 5000 
трофеја, министру Вулину представио 
је државни секретар за јавну диплома-
тију Министарства управе и правосуђа 
Мађарске, Золтан Kовач.

Министар Вулин се на сајму сусрео 
и са генералним секретаром Светске 

организације ловаца Тамашом Марге-
скуом са којим је разговарао о могу-
ћем приступању Србије као државе у 
чланство ове организације. Министар 
се секретару захвалио на томе што 
Светска организација ловаца није при-
знала и у своје чланство примила тзв. 
Kосово.

Председник Ловачког савеза Србије 
Братислав Ћирковић, на чији позив је 
министар Вулин посетио сајам, пред-
ставио је штанд Републике Србије, који 
је после штанда домаћина, Мађарске, 
други по величини.

Штанд Србије на светској изложби 
ловачких трофеја, која се данас затва-
ра, привукао је изузетну пажњу посе-
тилаца, а на њему су заједно излагали 
ловачки савези, јавна предузећа „Ср-
бијашуме” и „Војводинашуме”, као и 
национални паркови Kопаоник, Тара, 
Фрушка Гора и Ђердап.

На 400 метара квадратних сликови-
то је представљен гео и био-диверзитет 
наше државе, а изложено је 516 трофе-
ја дивљачи.

Светска изложба трофеја и природе 
у главном граду Мађарске, која се одр-
жава први пут после 50 година, окупи-
ла је велики број земаља и више од 1,5 
милион посетилаца. 

ВЕСТИ Разговори Михајловић – Сијарто

Примопредаја дужности у Кфору Српски министар у Будимпешти

Мађарски генерал  
преузео команду 

Вулин обишао изложбу  
„One with nature”

Заједно до нових технологија

Бригадни генерал Ференц Kaјари

Зорана Михајловић и Петер Сијарто
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П ројекат ће на иновативан на-
чин представити свету 
атрактивне туристичке де-

стинације, кроз фузију креативних 
индустрија и културног наслеђа по-
граничног региона Мађарске и Срби-
је. Пројекат је званично промовисан 
16. септембра, a два партнера су већ 
по други пут конкурисала код Европ-
ске уније, у циљу јачања културне са-
радње.

На конференцији за штампу, одр-
жаној на угоститељском објекту „Ти-
са”, говорио је и председник Управног 
одбора EXIT фондације Иван Петро-
вић. 

„EXIT већ више од две деценије 
спаја милионе младих људи из реги-
она са вршњацима из Европе и целог 
света, шаљући тако најлепше слике 
мира и заједништва из нашег регио-
на. Дубоко верујемо у заједничку ви-
зију будућности југоисточне Европе, 
као једног од најважнијих глобалних 

региона, када су у питању креативне 
индустрије, културни и омладински 
туризам. Богато културно наслеђе, ко-
је имамо на целом овом простору, 
даје нам фантастич-
ну основу за оства-
ривање те визије, па 
овај пројекат види-
мо као још један до-
бар корак у том 
правцу”, изјавио је 
председник Управ-
ног одбора EXIT 
Фондације.

Он и његови ма-
ђарски партнери, 
предвођени Пете-
ром Кертесом, по-
словним директо-
ром Парка нацио-
налне баштине у 
Опустасеру, најави-
ли су да ће се током 
пројекта, који је у то-

ку и траје од 1. фебруара 2021. године 
до 31. маја 2022, остварити бројни про-
грами, уз учешће популарних међу-
народних музичких звезда, који ће 
промовисати лепоту туристичких де-
стинација и културну баштину реги-
она. У првом плану налазиће се пред-
стављање атрактивних туристичких 
дестинација, кроз фузију креативних 
индустрија и културног наслеђа по-
граничног региона Мађарске и Срби-
је.

У склопу пројекта оствариће се 
студијска путовања, радиће се на из-
ради једне иновативне платфоме, ко-
ја ће у кругу младих популарисати 
истакнуте туристичке пунктове. То-
ком 2022. године предвиђа се одржа-
вање међународног музичког фести-
вала у Опустасеру, а што се тиче Но-

вог Сада, EXIT је бренд сам по себи, 
који свој активизам промовише већ 
преко 20. година.

Носиоци пројекта ће учинити све 
како би  путем дигиталних пројеката 
окупили младе људе из Србије и Ма-
ђарске, у циљу повећања броја посе-
тилаца и економске и социјалне одр-
живости.

Врло брзо након одржавања кон-
ференције за штампу у Сегедину, 
Фондација EXIT је у склопу пројекта 
„Incredible Destination Events” (Догађа-
ји на невероватним дестинацијама), 
уз учешће међународних звезда, као 
што су: Феликс Лајко, Марко Луис, 
Рамбо Амадеус, кренула са промови-
сањем туристичких и културних ле-
пота региона. 

П. М.

Промоција туризма  
и културне баштине

ПРОЈЕКТИПрекогранични пројекат Новог Сада и Опустасера

Догађаји на невероватним дестинацијама – назив је 
заједничког прекограничног ИПА пројекта Србија-Ма-
ђарска, који заједнички реализују Фондације EXIT и 
Парк националне баштине у Опустасеру. Овај пројекат 
промовише лепоту туристичких дестинација и културну 
баштину региона. 

Ђорђе Рандељ и Лазар Пајтић

ПРОМОЦИЈА

Н овосадски новинар, публици-
ста и књижевник Ђорђе Ран-
дељ, на позив протојереја Ла-

зара Пајтића, 14. октобра гостовао је 
у пештанском Текелијануму и пред-
ставио своју књигу „Патријарх Павле, 
светац којег смо познавали”.

У препуној свечаној сали Текели-
јанума, књижевно вече је отворио 
женски хор Српске гимназије „Нико-
ла Тесла”, под вођством Оливере 
Младеновић Мунишић. Госта је пред-
ставила Диана Ђурић и при том про-
читала да је „намера аутора да овом 
књигом помогне српском народу да 
коначно сазна, или бар наслути и кре-
не даље у трагање о томе кога је у 
личности патријарха Павла имао за 
духовног вођу, у најтежих четврт века 
своје модерне историје”. 

Књига, како смо том приликом мо-
гли чути, даје увид у начине разми-

шљања и вредности за које се зала-
гао човек, који представља један од 
најсветлијих примера у нашој новијој 
историји. Ђорђе Рандељ имао је је-
динствену прилику да борави на Ко-
сову и Метохији крајем осамдесетих 
година прошлог века и проводи вре-
ме са тадашњим владиком ра-
шко-призренским, који је касније по-
стао патријарх српски и господин 
Павле, једна од најзнаменитијих лич-
ности у савременој историји нашег 
народа. Ђорђе Рандељ је месецима 
био његов пратилац, па и, оно што 
посебно воли да каже – лични шо-
фер по косметским селима и градо-
вима, црквама и манастирима. Њи-
хово специфично пријатељство на-
ставило се и у Београду. Децембра 
1991. године, када је владика ра-
шко-призренски Павле изабран за 
патријарха српског, Рандељ је био 

редован гост у Патријаршији, о чему 
и пише у овој књизи.

Ђорђе Рандељ је изразио велику 
захвалност што је добио могућности 
да о својој књизи говори у Текелија-
нуму, где су, према његовим речима, 
основане значајне институције у мо-
дерној историји српског народа, као 
што је Матица српска, са Летописом, 
најстаријим књижевним часописом у 
Европи. 

„Можда је наслов ове књиге пома-
ло дрзак, ми патријарха Павла јесмо 
познавали и имамо велику привиле-
гију да таквог човека будемо савре-
меници. Само је питање времена ка-
да ће се он наћи на икони”, између 
осталог рекао је Рандељ.

Писац је представио још једну сво-
ју књигу, како сам каже, његово ремек 

дело, „Откриће Библије – Стари и Но-
ви завет”. По његовим речима ова 
књига је чудо, јер се код нас једина 
бави овом тематиком, за разлику од 
других хришћанских замаља. „Осе-
тио сам да постоји велика потреба за 
оваквом књигом, како би се људи упо-
знали са личностима из Библије, да 
би разумели дела европског сликар-
ства које користи библијске мотиве. 
Многи то нису желели, јер је жива 
вера била конкуренција самозваним 
боговима”, објаснио је Рандељ.

По завршетку промоције, посетио-
ци су имали прилику да писцу поста-
вљају питања, као и да купе примерке 
књиге, о којој смо детаљно писали 
пре неколико недеља, у извештају са 
њеног сегединског представљања.

К. П.

Оно што нисмо знали  
о патријарху Павлу

„Можда је наслов ове књиге помало дрзак, ми патри-
јарха Павла јесмо познавали и имамо велику привилеги-
ју да таквог човека будемо савременици. Само је питање 
времена када ће се он наћи на икони”, рекао је, поред 
осталог аутор књиге „Патријарх Павле, светац којег смо 
познавали”.

У Текелијануму представљена књига Ђорђа Рандеља 
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УМЕТНОСТ Нова изложба у КМЦ-у „Српски венац”

П оставка се састоји од 20 
уметничких дела академ-
ских уметника из Ниша, а 

настала је на иницијативу Галерије 
„Арт 55” из тог града, у време првог 
таласа изолације због епидемије про-
узроковане вирусом корона. Изложба 
је први пут постављена у Нишу, 30. 
јуна, 2020. године.  

Током наредних месец дана ова 
изложба ће бити доступна и будим-
пештанској публици, у просторија-
ма „Српског венца”, у Улици Нађме-
зе бр. 49.

Изложбу је отворила Зорица Јур-
ковић Ембер, директорка ове устано-
ве, а затим је реч преузео Бранко Ву-
келић, један од оснивача Галерије 
„Арт 55”.

„Kорона вирус је несумњиво ути-
цао на сва подручја живота и изме-
нио планове људи, у регионалној и 
глобалној сфери. Ова измењена си-
туација и непријатно стање у којем 
смо се нашли и које још увек траје, 
носи реалан ризик, те је опрез постао 
обавезна мера наше свакодневице. 
Ипак, ванредне околности нуде поје-
динцу и друштву могућности за по-
зитивне промене и активности. По-
свећеност култури и уметности, дани 
проведени у стваралачком процесу 
свакако могу представљати и јесу де-
лотворан духовни напор, посебно у 

овим деликатним временима. Они не 
могу заменити непосредну комуни-
кацију и физичку блискост, али изо-
лацију могу учинити подношљивијом.

У данима када смо били примора-
ни да време проводимо код куће, Га-
лерија „Арт 55” је желела да настави 
своје активности и да љубитељима 
уметности презентује различите про-
јекте. Развој концепта Social Distancing 
(Социјано дистанцирање или држање 
одстојања) заснован је на следећим 
идејама: с једне стране, реч је о по-
државању односа на релацији дру-
штво – уметност, а друга је потреба 
да се изложбом прикаже како умет-
ници из нишког региона реагују на 
новонасталу ситуацију”, рекао је Ву-
келић.

Галерија „Арт 55” је, током ванред-
ног стања и изолације, за 20 позваних 
уметника, припремила шест плоча од 
дрвета, димензија 50x50 центиметара. 
Уметници су задржали потпуну сло-
боду избора теме, технике, формира-
ња различитих облика и димензија. 
Нит која повезује радове овог пројек-
та су материјал на коме се радило и 
тема – социјално дистанцирање.

Поставку чине радови академских 
ликовних уметника: Миодрага и Мир-
јане Анђелковић, Љубише Брковића, 
Данијеле Димитријевић, Перице Дон-
кова, Славице Ердељановић Цурк, 

Марије Цурк, Милице Лилић, Јокшина 
Шиљана, Горана Митића, Данице Ми-
лошевић, Бранка Николова, Слобода-
на Радојковића, Ирене Ранђел, Лаза-
ра Шошевића, Јелене Станојевић, Је-
лене Трајковић, Марије и Бојана 
Живића и Мирослава Живковића. 

Изложби је присуствовао велики 
број посетилаца међу којима су били: 
Биљана Гутић Бјелица, амбасадор 
БиХ у Мађарској, др Јованка Ластић, 
директорка Српске школе „Никола 
Тесла”, Борислав Рус, председник 
Српске самоуправе у Будимпешти, 
као и професори и гимназијалци 
Српске школе. Поред Бранка Вукели-
ћа, гости из Ниша су били Слађан Сто-
шић, управник Галерије „Арт 55”, ор-
ганизатор програма Ина Драгосавље-
вић и Милица Лилић, учесница 
изложбе.

После представљања изложених 
експоната, посетиоци су, уз разговор 
и чашу шампањца, разгледали ову ин-
тересантну поставку.

Гостовање изложбе омогућено је 

финансијским средствима Самоу-
праве Срба у Мађарској, односно 
Фондације „Бетлен Габор”. 

К. П.

Како су уметници доживели 
време изолације

У оквиру фестивала „Јесен у Српском венцу”, 8. октобра је, 
у просторијама Културног и медијског центра, отворена 
изложба под називом „Социјално дистанцирање” – „Social 
Distancing”.

У Будимпешти је одржано једно 
од највећих светских такми-
чења у соло певању и највеће 

такмичење у Мађарској. Име је доби-
ло по Еви Мартон, чувеном мађар-
ском сопрану, која је имала велику 
светску каријеру. Ово такмичење је 
одржано по четврти пут, с тим што је 
прошле године изостало због панде-
мије вируса корона. 

У прелиминарној рунди учествова-
ло је 240 ученика, да би до финала 
стигло њих десетак. Међу њима је би-
ла и оперска певачица из Сомбора, 
Соња Шарић, која живи у Новом Са-
ду и која је ове године добила прву 
награду и веома вредну новчану на-
граду. Њена победа је велика част за 
Србију и за њену школу соло певања. 
Соња Шарић је средњу музичку шко-

лу „Исидор Бајић” завршила у Новом 
Саду, а затим је студирала у Манхај-
му у Немачкој, код професорке Сне-
жане Стаменковић, која је, такође из 
Србије, из Београда. 

Финале такмичења је одржано 3. и 
4, а Гала вече 5. септембра, у свечаној 
сали „Лист Ференц” академије. Так-
мичење и Гала концерт пратио је Ор-
кестар будимпештанске опере. Пред-
седник жирија је била Ева Мартон, а 
поред ње, у жирију су били: директор 
Будимпештанске опере Силвестер 
Оковач и Андреа Мелат, професор 
на „Лист Ференц” академији, иначе 
познати мезосопран. 

Професор соло певања у суботич-
кој Музичкој школи, Тамара Марко-
вић, присуствовала је такмичењу као 
гост Марије Темеши, професора соло 

певања на Музичкој академији у Се-
гедину и успешне оперске певачице, 
која предаје неколицини бивших ђа-
ка Тамаре Марковић. Ова успешна 
сарадња Музичке школе из Суботице 

и сегединске Музичке академије тра-
је већ годинама и по речима Тамаре 
Марковић, Марија Темеши суботичке 
ђаке зове „наша деца”.

К. П.

Тријумф српске певачице на фестивалу „Ева Мартон”

Соња Шарић победник престижног такмичења соло певача
Оперска певачица из Сомбора, која живи у Новом Саду, 

освојила је ове године прву награду на једном од најве-
ћих светских фестивала ове врсте. Њена победа значи ве-
лику част за Србију, њену школу соло певања и читаву 
оперску сцену.

Бранко Вукелић

Добитница признања у друштву колегинице Тамаре Марковић
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Д анас, када нико нема времена, 
ни воље да пише писма и када 
нико нема времена да их чита, 

када се све своди на минимум, када 
се шаљу емотикони уместо исказаних 
емоција, још се само понеко сећа кла-
сичних, лепих писама. Да бисмо на-
писали једно писмо „својом руком”, 
то тражи време, осамљеност, потребу 
за преиспитивањем, промишљањем. 
А, писма и њихово ишчекивање нека-
да су људима представљали нарочи-
ту радост. 

Преписку Боривоја Маринковића 
приредио је Миливој Ненин профе-
сор на Филозофском факултету у Но-
вом Саду, 2017. године. Ту је и Марин-
ковићева преписка са Милорадом 
Павићем, Сретеном Марићем, Лазом 
Чурчићем, Јеленом Шаулић, Стојаном 
Вујичићем, Властимиром Ерчићем и 
Драганом М. Јеремићем и једно пи-
смо Георгија Михаиловића. Њихова 
писма су сведочанство о времену у 
којем су живели, појединим догађа-
јима битним за књижевно историјске 
токове, али и о самим записивачима. 
Понеко од писама је право мало ре-
мек дело епистоларне књижевности.

Др Боривоје Маринковић био је 
књижевни историчар и редовни про-
фесор Одсека за српску књижевност 
Филозофског факултета у Новом Са-

ду, некада Катедре за 
југословенску књи-
жевност. Он је у једној 
од својих књига - „За-
борављени братстве-
ници” писао о српској 
грађанској поезији 
превуковског доба и 
српској грађанској 
књижевности XVIII ве-
ка, о писцима мање 
познатим широј пу-
блици, као што су: Јо-
ван Мушкатировић, 
Алексије Везилић, 
Емануил Јанковић, Ва-
силије Петровић, Па-
вел Ненадовић Млађи, 
Силвестер Поповић, 
Павле Јулинац, Јован 
Авакумовић. Ценећи 
његово дело и посве-
ћенички рад на забо-
рављеним писцима и 
скрајнутим темама 
проф. Гордана Раиче-
вић га види као уса-
мљеника, како „зашти-
ћен зидинама храма 
од књига”, мукотрпно, 
монашки ради. Па, иа-
ко „усамљеник”, он је 
имао отворена врата 
за све посвећенике 

старој књизи и књижевности XVIII ве-
ка. 

Стојан Вујичић је, пак, радио на ус-
постављању и изучавању култур-
но-историјских и књижевних веза Ср-
бије, односно југословенске културе 
и мађарске културе. Био је сарадник 
Института за науку о књижевност 
Мађарске академије наука и члан 
Српске академије наука и уметности. 
Написао је многе студије о значајним 
личностима књижевности и културе: 
Михаилу Витковићу, Вуку Караџићу, 
Јожефу Секачу, Јакову Игњатовићу, 
Теодору Павловићу, Вељку Петрови-
ћу, Тодору Манојловићу, о Ендре Ади-
ју, Балинту Балашију, Деже Костола-
њију, Миклошу Раднотију, Петру До-
бровићу и Ивану Мештровићу. 
Описујући сусрете са Стојаном Вуји-
чићем кроз своје есеје, књижевник, 
Драгомир Дујмов га назива „чуварем 
пештанског кандила”, алудирајући на 
његову мисију чувара свеколике ба-
штине српске културе у Мађарској.

Радећи предано на пољу књижев-
ности, пријатељи, Боривоје Маринко-
вић и Стојан Вујичић, су се дописива-
ли и повремено сусретали на промо-
цијама књига, Стеријином позорју, 
изложбама. Размењивали су мишље-
ња о једном добу, о литерарним пла-

новима, посећивали се у Будимпешти, 
Београду и Новом Саду. Писма су 
присна, писана са пуно пријатељских 
осећања и међусобног поштовања. 
Неговало се пријатељство и градила 
се спона две културе и два народа. 
Дознајемо како су 
размењивали књиге 
и рукописе о Рача-
нима (Јеротеју и Ки-
пријану), књижевне 
часописе; Стојан Ву-
јичић је писао свом 
пријатељу о припре-
мама за отварање 
велике изложбе 
„Уметничко благо 
Срба у Мађарској”, 
која је била у Бео-
граду и о почецима 
манифестације 600. 
годишњице Косов-
ског боја и 300 годи-
на Велике сеобе Ср-
ба, о сређивању књи-
жних фондова у 
Сентандреји. 

Писма Стојана Ву-
јичића чувају се у 
Легату Боривоја Ма-
ринковића на Фило-
зофском факултету 
у Новом Саду, до пи-
сама Боривоја Ма-
ринковића, Миро-
слава Крлеже, Иси-
доре Секулић, Иве 
Андрића, Милоша 
Црњанског, Вељка 
Петровића, Милана 
Кашанина и других, 
која су била упућена 
Стојану Вујичићу, на-
жалост нисмо до-
шли. Оставштина 

Стојана Вујичића, која се делом нала-
зи похрањена у библиотеци „Сечењи” 
и другим мађарским националним 
културним установама, чека да буде 
проучена. 

Славица Зељковић

Заљубљеници у књижевну 
реч или Рачани XX века

Из преписке Стојана Вујичића и Боривоја Маринковића ИСТОРИОГРАФИЈА

ИЗ ВУЈИЧИЋЕВИХ ПИСАМА
Драги Боро, читам Вас, заправо проучавам, вазда помно – и корисно! 

Ето, на прагу је 80. годишњица рођења Црњанског, па је библиографија о 
Пишчевићу „као поручена”. А, баш о томе смерам да понешто обелода-
ним. Црњански је користио, све ми се чини, једно мађарско издање Пи-
шчевићевих Мемоара из 1904. године.

Емануила Јанковића сте обрадили сасвим изузетно и виртуозно. Када 
бисмо помало све имали тако на једном месту, монографски интерпре-
тирано и синтетизовано. (Имам у својој библиотеци пет књига будимске 
Библије, која се, вероватно погрешно, датира из 1804. године, на којима је 
потпис (екс либрис), мислим из 1810. године, неког П. Јанковића – да ли 
Петра или Павла?)

Крајем месеца полазим утрвеним трагом Доситеја и других наших 
странствујућих до Париза и Лондона. Августа сам поново код куће и оче-
кујем Ваше писмо.

Желим Вам пријатно лето и срдачно, искрено и пријатељски Вас по-
здрављам, Ваш

Стојан, Будимпешта, 10/6/73
*

Драги Боро, примио сам твој најновији драгоцени и прецизни рад о 
Илариону Руварцу и његовом животном делу. Хвала ти на свагдашњој 
пажњи! Мени је посебно мило и драго, када ме се понеко сети.

Пишемо, да се не заборавимо! Био сам негде средином септембра у 
Новом Саду, али свега неколико сати. Оно мало времена провео сам у 
Матици и у Галерији Матице српске, где су се одржавала предавања Ме-
ђународног славистичког сусрета.

Срдачно и пријатељски поздрав, твој
Стојан, Будимпешта 9/10/73

*
Драги Боро, било би збиља лепо и добро да смо почешће заједно у 

причи и весељу, бризи и недоумицама. Нема сумње: требало би и ти да 
се наканиш и потегнеш овамо, на наш северни пол, где је све мање по-
ларне светлости, а понекад ми се чини да је све то уобразиља што изми-
шљам, да је некада, давно, било и куцало, и звонило и брујало, и разлега-
ло се.

Стојан, Будимпешта, 16/5/74

Верујемо да ће за наше читаоце бити занимљива разме-
на писама два пријатеља и интелектуалца, др Боривоја 
Маринковића (1930-2012), књижевног историчара и профе-
сора Филозофског факултета у Новом Саду и Стојана Ву-
јичића (1933–2002), једне од водећих личности и најуглед-
нијих српских књижевника у Мађарској. До преписке је 
дошла наша сарадница Славица Зељковић.

Стојан Вујичић 

Боривоје Маринковић

Бранко Вукелић
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П оклоници, предвођени јере-
јем Миланом Ерићем, паро-
хом печујским и протођако-

ном Андрашом Штријком, кренули су 
у седишни град Жупаније Хевеш, у 
суботу, 9. октобра. Пут их је најпре 
водио у један несвакидашњи музеј 
старина, где су имали прилику да се 
диве специфичним, ретким предме-
тима и музејским вредностима. 

Уследила је посета кући Михаила 
Витковића, двојезичног писца-поете, 
који је рођен 1778. године у Јегри. Он 
је писао на српском и мађарском је-
зику, а мађарска историја књижевно-
сти ценила га је због његових народ-
них песама и превода народних пе-
сама, док га српска историја 
књижевности памти као оснивача 
српске белетристике. Његов књижев-
но-историјски и уметнички значај по-
тиче управо из његовог двојног иден-
титета. Писао је на оба језика, док је 
својим стваралаштвом имао улогу 
посредника у књижевности, између 
два народа.

Спомен-соба, посвећена „човеку с 

два национална осећања, песнику с 
два срца, књижевнику с два лица”, ко-
ји се поносио тиме што је „будући 
Србин, могао бити и Мађаром”, пру-
жила је мноштво информација о 
овом књижевнику.

Барањцима се указала прилика да 
стекну увид и у књижевно стварала-
штво Стојана Вујичића, српског писца 
и историчара књижевности у Мађар-
ској, чија је породица била у сродству 
са породицом Витковић. Знатан део 
представљају југословенско-мађар-
ска књижевна и културно-историјска 
истраживања, рачунајући и открива-
ње и објављивање животног дела Ми-
хаила Витковића. 

По окончању посете кући Михаила 
Витковића, поклоници су се сместили 
у центру града, а потом, након ручка, 
кренули до Студија „A&B” графичара 
и илустратора Андреје Јовића. Млади 
Београђанин је у друштву своје су-
пруге Беате са нестрпљењем очеки-
вао госте из Барање, који немају че-
сто прилике у Јегри да разговарају на 
српском језику. 

„Од пре три године живимо у Јегри. 
Супруга је пореклом из Егера, а ја из 
Београда. Упознали смо се у Београ-
ду, тамо смо живели једно време, а 
потом смо решили да се доселимо 
овамо. Моја супруга је скулпторка, а 
ја сам графичар и илустратор. Поду-
чавамо цртање, сликање, графику, ва-
јање, керамику. Има ту мало и анато-
мије, нацртне геометрије, тачније, све 
што је потребно за припреме и при-
јем на Академију лепих уметности, 
односно, примењених уметности”, ре-
као је приликом представљања Ан-
дреја Јовић, док је супруга Беа госте 
нудила вином и чајем.

Млади брачни пар у свом вишеје-
зичном, свеуметничком атељеу обу-
хвата готово све уметничке изразе и 
технике. Поред већ поменутих, раде 
и глином, уљем, карбоном, угљем итд.

Пошто се испоставило да је бео-
градском уметнику веома близак рад 
на књизи и да успешно припрема и 
билборде, разговор се повео и на ту 
тему. У студију су откривена српска 
ћирилична издања на којима је ра-
дио Андреја Јовић, па су поједини 
чланови групе изразили жељу да лук-
сузно урађене штампарске примерке 
у колору понесу кући својим унуци-
ма.

Дружење са Андрејом Јовићем и 
његовом супругом Беом Рошташ про-
текло је у заиста пријатној атмосфе-
ри, а пошто је време поодмакло, по-
клоници су заједно са својим дома-
ћинима кренули ка месној српској 
православној цркви.

Чланови поклоничке групе били су 
заиста одушевљени месним српским 
православним храмом, који је грађен 
од 1785. до 1792. године. Репрезента-
тивни иконостас цркве, која је посве-
ћена Преносу моштију Светог оца 
Николаја у Бари, између 1789. и 1791. 
дуборезбарио је Никола Јанковић са 
својим помоћницима.

Део иконостаса осликао је бечки 
мајстор Антон Кухмајстер, док је дру-
ги део радио Теодосије Јаненко из 
Украјине. У јегарском храму се могу 
видети и иконе руских мајстора Ти-
мотеја Симонова, Михаила Јаковлева 
и Прокопија Горбунова. 

Сусрет са јегарском светињом био 
је посебан духовни доживљај. Томе 
је допринео и молебан, који је слу-

жио јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски. Он је потом одржао и пригодну 
беседу, у којој је изразио велико за-
довољство због боравка у једном од 

најлепших храмова на територији 
Епархије будимске.

Наравно, верници су након моли-
тава и информација, које су добили 
од старатеља светиње Маргит Паточ-

Запис са поклоничког путовања

Срби из Барање у дводневној посети Јегри
     Група од 25 поклоника из Барање боравила је у двод-

невној посети Јегри, на северу Мађарске, у организацији Пе-
чујско-барањског српског удружења. Том приликом посети-
ли су бројне знаменитости, а међу њима и верске и култур-
но-историјске споменике српског народа у граду, у којем, 
нажалост, одавно нема Срба. 

ПУТОПИС



 

Будимпешта, 21. октобар 2021. 9 

каи, обишли цркву и погледали над-
гробне споменике који се налазе у 
порти светог храма.

Поклоници су се тешка срца опро-
стили од светониколајевске српске 
православне цркве, која важи за јед-
ну од највећих православних цркава 

у Мађарској и позната је по свом бо-
гатом иконостасу. Данас, она се сма-
тра својеврсним музејем српске и цр-
квенословенске културе града.

Поклоничка група је након тога по-
сетила и римокатоличку катедралу 
– Базилику, која је у класицистичком 
стилу саграђена између 1831. и 
1836/1837. године.

Због реконструкционих радова, ко-
ји се врше у овом саборном храму, 
краће је трајао боравак, али утисци, 
стечени првог дана поклоничког пу-

товања, били су заиста и више него 
позитивни.

Сутрадан, поклоници су посетили 
тврђаву, где се 1552. године одиграла 
чувена битка против Турака, који упр-
кос надмоћи, нису успели да заузму 
Јегру. 

Подневни сати протекли су у знаку 
обиласка „Долине лепе жене” 
(Szépasszony-völgy), дела Јегре, најпо-
сећенијег у граду, који према неким 
проценама броји око 200 винских по-
друма. 

Боравак у Јегри у многима је оста-
вио незаборавне успомене. Љиљана 
Јухас из Семеља била је презадовољна:  

„Предивно је било. Нисам се на-
дала да ћу толико тога видети и да 
ћу толико уживати у граду. Све ми 
је било лепо и свакако, када будем 

боравила у Руми, испричаћу својим 
рођацима да је вредно посетити Је-
гру. Наша црква је предивна и ду-
ховно сам се окрепила у њој.”

Члан поклоничке групе био је и 
Зоран Милошевић из Кнежева, у 
Хрватској. „Свако дружење са Ср-

бима из Мађарске и мађарског де-
ла Барање за мене, за све нас, пуно 
значи. У Јегри ме је одушевила наша 
црква. Импозантна је и она сведочи 
о томе да је ту некада живела једна 
бројна српска заједница, економски 
јака. Заиста сам задовољан и жеља 
ми је да и убудуће буду слична пу-
товања и дружења.”

Јереј Милан Ерић, парох печуј-
ски, такође је био одушевљен бо-
равком у Јегри, посебно нашом све-
тињом: 

„Ми у Мађарској имамо бројне 
светиње и културно-историјске 
споменике. Међутим, ова црква у 
Јегри је нешто посебно. Она сведо-
чи о прохујалим вековима, битиса-
њу српске заједнице у граду. Она 
нам поручује да је чешће посећу-

јемо, чувамо и волимо. То нам је 
дато у аманет. Са друге стране, сма-
трам да је дводневни програм био 
веома богат, на задовољство свих 
оних који су дошли да се поклоне 
граду Јегри и његовој српској про-
шлости.”

Дводневно поклоничко путовање 
у организацији Печујско-барањског 
српског удружења суфинансирали 
су: Уред премијера и Фонд „Бетлен 
Габор”.

Предраг Мандић
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НЕВЕН Родитељски састанак у школи на Тргу ружа

П ланирани „Oтворени дан” у 
Српској школи је, због опште 
здравствене ситуације, ово-

га пута одложен. Пленарни родитељ-
ски састанак одржан је у свечаној са-
ли школе где се окупљенима обрати-
ла директорка, др Јованка Ластић. 

Она је у свом обраћању указала на 
то да су последње две године биле у 
много чему ванредне, али је истовре-
мено изразила наду да ће ова школ-
ска година протећи класично, у окви-
ру редовне непосредне наставе. На-
гласила је да школа није орган власти, 
па тако она мора стриктно да извр-
шава све обавезе које проистичу из 
закона и одлука надлежних органа 
власти, што значи да за сада остаје 
на снази класична настава. 

Она је у својој беседи указала и на 
неке негативне појаве и последице 
наставе на даљину, за коју је рекла да 
никада не може у потпуности да за-
мени класичну форму наставе.

Др Јованка Ластић се потом обра-
тила молбом родитељима да, уколико 
је дете болесно или ако на њему при-
мете било које симптоме прехладе, 
никако не шаљу своје дете у школу, 

да се остали ђаци не би инфицирали 
и како би се заштитили педагози који 
су току наставе у контакту са великим 
бројем ученика. 

„Ако из ђачког дома професори ја-
ве да дете има температуру или је бо-
лесно, у том случају је родитељ оба-
везан да обезбеди да оно што пре 
отпутује кући, опет због спречавања 
ширења инфекције, односно због чи-
њенице да васпитачи и запослени у 
домовима због великог броја деце си-
гурно нису у могућности да обезбеде 
негу коју дете добија у породици, код 
своје куће”, рекла је директорка шко-
ле.

Затим се осврнула на једну непри-
јатну тему, која се повремено јавља у 
школи и ђачком дому. Ученици често 
непажњом остављају свој новац на 
столовима, клупама или на кревети-
ма, који потом нестаје. 

„Пошто школа није истражни ор-
ган, она не може и не сме да врши 
претрес ђака, а камере се не смеју 
постављати у учионице, па се почини-
лац веома тешко може пронаћи”, ре-
кла је директорка и нагласила да су 
ученицима обезбеђени ормарићи у 

учионицама, где могу да одлажу и за-
кључавају своје ствари, што деца че-
сто не чине. У ђачком дому је, пак, да-
та могућност да се новац чува у сефу.

Потом се осврнула на дисциплину 
везану за динамику уплата исхране, 
која је протеклих година знатно по-
бољшана у односу на раније школске 
године, иако још има шта да се по-
прави на том пољу. Што се тиче пра-
ња веша, због великог броја ученика 
смештених у дому, да би свако дошао 
на ред, свака соба ће по унапред 
одређеном распореду имати могућ-
ност да користи ову услугу, какву ве-
ћина колегијума не пружа. 

Директорка је потом говорила о 
појавама психичког и физичког мал-
третирања међу децом и обећала да 
ће се свим могућим средствима бо-
рити против тога. Међутим, веома је 

тешко ефикасно наступити против 
ове негативне појаве, јер од ученика 
слабо стижу информације до профе-
сора и васпитача. Стога је замолила 
родитеље да, ако сазнају за такве слу-
чајеве, одмах о томе обавесте руко-
водство школе. Она је најавила и 
стручна предавања која ће бити одр-
жана на ту тему, а у овој васпит-
но-образовној установи ради и школ-
ски психолог који може бити од ве-
лике користи.

На крају је указала и на то да је 
физичко васпитање обавезно за све 
ђаке и да тих часова могу бити осло-
бођени само ученици који имају ле-
карско оправдање.

На самом завршетку пленарног ро-
дитељског састанка, родитељима је 
пружена могућност да поставе пита-
ња, на која је директорка одмах дала 
одговоре.

После заједничког састанка одр-
жани су родитељски састанци по оде-
љењима, а заседали су и Школски 
округли сто, Школски сенат и Роди-
тељска организација.

Д. Дујмов

Предности класичне наставе  
ипак незаменљиве

Недавно је одржан први овогодишњи родитељски са-
станак у Српској школи „Никола Тесла” у Будимпешти 
који је, упркос пандемији која је и даље присутна, како у 
Србији тако и у Мађарској, окупио се изузетно велики 
број ђачких родитеља. На скупу је, поред осталог, речено 
да настава на даљину поред добрих, има и своје лоше 
стране и да никада не може у потпуности да замени кла-
сичну форму наставе.

Н акон поздравних речи Кларе 
Њирати, градоначелнице Ба-
је и њеног заменика Петера 

Села, као и члана Градског већа Сом-
бора Антоније Нађ Косановић, проје-
кат, који ће трајати до јуна 2022. године, 
представиле су: Едит Конок, сарадник 
Друштва са ограниченом одговорно-
шћу за стратегију и развој „HBH” ca ма-
ђарске стране и Мелита Даниловић, 
пројект-менаџер из Сомбора, која је 
онлајн презентовала пројектни део ад-
министративног центра Западнобачког 
округа.

Како се могло чути на конференци-
ји, одржаној у већници локалне само-

управе града Баје, циљ пројекта је ра-
звој туризма без баријера у прекогра-
ничном подручју Баје и Сомбора, како 
би се обезбедио једнак приступ при-
родним и културним вредностима у 
пограничном региону две суседне зе-
мље, Мађарске и Србије. 

Представљајући пројектне активно-
сти града Сомбора, асистент пројекта 
Мелита Даниловић је нагласила да је 
у плану развијање апликације, која ће 
садржати предлоге тематских рута, ма-
пиране локације, календар догађаја и 
друге допунске информације, као и на-
бавка туристичких возила која су при-
лагођена особама са инвалидитетом. 

Учеснике пројекта очекује фото-са-
фари, биће ту и посете винским подру-
мима, дегустација вина, презентација 
гастрономије, а на поменуте манифе-
стације особе са инвалидитетом моћи 
ће да стигну помоћу специјалних тури-
стичких возила.

Биће одржане и обуке за пружаоце 
туристичких услуга, а предвиђају се 
прекограничне туристичке туре на не-

колико традиционалних манифестаци-
ја два града.

Иако је уводна конференција пре-
кограничног пројекта „Развој туризма 
за лица са инвалидитетом у прекогра-
ничном подручју Баја-Сомбор” 
(Tourism4All) одржана 7. октобра, проје-
кат је, ипак, отпочео 1. јануара 2021. и 
трајаће до 30. јуна 2022. године. Водећи 
партнер је локална самоуправа града 
Баје, а вредност пројекта је 705.840,57 
евра, од чега је 599.964,47 евра донаци-
ја ИПА фонда Европске уније. 

П. М.

Прекогранична сарадња Мађарске и Србије

Уводна конференција пројекта „Развој туризма за лица 
са инвалидитетом у прекограничној сарадњи Баја-Сом-
бор”, у оквиру Интеррег-ИПА програма прекограничне са-
радње Мађарске и Србије, одржана је 7. октобра, у згради 
локалне самоуправе града Баје. 

Развој туризма за особе  
са инвалидитетом

ПРОЈЕКТИ
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Видео записи „Српског венца” 

са „Табанске вечери”
Фото-галерија СНН-а: 

Срби из Барање у Јегри
Видео записи „Српског венца” 

са „Табанске вечери”
Видео-записи СНН-а: 

Новосадски тамбураши 
Видео: Почетак радова 
на заједничкој прузи 

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФО

Самоуправа Срба у Помазу позива све заинтересоване на

КАМП СРПСКЕ НАРОДНЕ МУЗИКЕ
И НАРОДНИХ ИГАРА

Од 11. до 14. новембра 2021. године

Дворац Телеки-Ватај (Teleki-Wattay kastély)
2013 Pomáz, Templom tér 3.

Пријављивање на телефон: 
+36 70 673 43 53
или на имејл 

pomaziszno@gmail.com

Фејсбук страница: 
Pomázi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Рок за слање пријава: 
3. новембар 2021. године

Храм Светог великомученика Георгија у Будимпешти

РАСПОРЕД БОГОСЛУЖЕЊА ЗА МЕСЕЦ 
ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

23. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
24. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.
26. 10. уторак  –  Вечерње  18.00 ч.
27. 10. среда – Преподобна мати 
Петка – Сета Петка; СВ. ЛИТУРГИЈА 10.00 ч.
30. 10. субота – Вечерње  18.00 ч.
31. 10. недеља – СВ. ЛИТУРГИЈА  10.00 ч.

Јутрење се служи сваког дана у 8.00 часова

Позив за предлагање кандидата за 

СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 
И ПОВЕЉУ „САВА ТЕКЕЛИЈА” 2022.

Позивамо вас да дате своје предлоге за кандидате за 
добијање Светосавске награде 2022. У обзир долазе заслужни 
појединци или организације, који су својом дугогодишњом 
делатношћу знатно допринели очувању српства у Мађарској. 

Такође вас позивамо да пошаљете своје предлоге за доделу 
награде Повеља Саве Текелије 2022. Ово признање се 
додељује појединцима или организацијама који су 
допринели очувању културних и верских добара Срба у 
Мађарској. 

Према Правилнику ССМ-а о додељивању награда који се 
налази на веб страници www.szerb.hu, предлоге са детаљним 
образложењем могу да дају чланови Скупштине ССМ-а, 
месне српске народносне самоуправе, српске цивилне 
организације, институције ССМ-а и појединци, припадници 
српске заједнице. 

Предлози се достављају писменим путем на адресу 
Самоуправе Срба у Мађарској (Szerb Országos Önkormányzat, 
1055 Budapest, Falk Miksa u. 3), са назнаком „Предлог за 
Светосавску награду ССМ 2022“, односно „Предлог за 
Повељу Сава Текелија 2022“. Предлози се могу доставити и 
електронским путем, на адресу: ssm@t-online.hu. 

Рок за приспеће ваших предлога је 15. новембар 2021. године 
до 24:00 часа. Предлози који стигну после овога рока се неће 
разматрати, па вас зато молимо да своје предлоге пошаљете 
на време. 

 
Самоуправа Срба у Мађарској 

Тел: +36 1 331 5345; имејл: ssm@t-online.hu

Српска народносна самоуправа у Сегедину, Сегединска месна 
српска заједница и Српска православна црквена општина, 

срдачно вас позивају на програме манифестације

ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ 
У СЕГЕДИНУ 2021.

22. 10. 2021. од 17.00 ч.
„Без пресуде – породице у радним логорима“
Посета изложби посвећеној депортованима

Музеј Ф. Сечењи, Ебеш /Хортобађ

3. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине 

Историјат храма Св. Архангела у Сегедину
Предавач: Сенад Емра, дипломирани теолог

14. 11. 2021. 
Храм Св. Николаја, Сегедин 

Вјечнаја памјат: Поклоњење сенима српских жртава
Од 10.00 ч - Света литургија  / Храм Св. Николе

Од 12.00 ч - Помен / Српско православно гробље

17. 11. 2021. од 17.00 ч.
Зграда Црквене општине

„Предбожићни српски обичаји“ 
Програм ученика Српске школе

Свечано затварање „Дана српске културе"
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Дани српске културе у СегединуИЗДАВАШТВО

Д рагомир и Милан Дујмов добро 
су познати сегединској публици 
и током последњих година че-

сто су гостовали на „Данима српске 
културе у Сегедину”. Та традиција ни-
је била прекинута ни ове године. 

Присутној публици, коју су овом 
приликом, првенствено, чинили Срби 
из Деске и Новог Сентивана, након 
уводних поздравних речи Миленка 
Радића, потпредседника Сегединске 
месне српске заједнице, најпре се 
обратио историчар Милан Дујмов, ко-
ји је на самом почетку свог предава-
ња присутне информисао да је у при-
преми његова нова капитална студи-
ја, која ће носити наслов „Свештенство 
Карловачке митрополије”. Издање се 
приводи крају, међутим аутор каже 
да је на највеће препреке у свом ис-
траживачком раду наишао у Србији, 
пошто су тамо комунисти 1948. годи-
не отели све матичне књиге, па је до-
бар део извора и материјала нестао. 
Оно што је пронађено, делимично је 
враћено Српској православној цркви, 
а други део архивима, али постоји 
део којем је сваки траг нестао.

Након кратког осврта на предсто-
јеће капитално дело, под насловом 
„Свештенство Карловачке митропо-
лије”, Милан Дујмов је прешао на 
главну  тему – Српски пароси у Сеге-

дину. Нагласио је да је истражујући 
српске парохе у Сегедину имао вели-
ку срећу. Наиме, матичне књиге су у 
Епархији будимској сачуване, а тиме 
је њему, као истраживачу, посао био 
знатно олакшан.

Он је потом подсетио да први пи-
сани извори о српским свештеници-
ма у Сегедину не потичу из матичних 
књига, које су се почеле писати негде 
око 1725. године, него је своје податке 
црпио из издања, објављеног 1930-их 
година у Београду, а написао га је о. 
Стеван Ђурђевић, тадашњи парох се-
гедински. „Први писани извор о све-
штенику је из 1690. године, а звао се 
Кузма - Кузман и био је прота. Одмах 
иза њега се следећи свештеник звао 
Нешко. Онда следи један врло инте-
ресантан податак. Наиме, прво је био 
пописан као Бујо. Међутим, ја сам от-
крио да је то Лазаревић Божидар. 
Значи, Бујо може бити Божидар, а го-
дине се потпуно поклапају. Он је, као 
свештеник, био утврђен од 1697. до 
1731. године, у Сегедину.” – рекао је 
Милан Дујмов, који је у наставку свог 
предавања представио неколико зна-
менитих свештеника, који су својом 
службом, радом и животом оставили 
посебан траг у историји Српске пра-
вославне цркве, прошлости српске 
заједнице у Сегедину и уопште.

Историчар Дујмов је подсетио да 
је Химна Светом Сави, једна од најо-
миљенијих црквено-народних песа-
ма у нас Срба, отпојана у Сегедину. 
„Јован Ђорђевић, професор, драма-
тург, лексикограф, уредник „Летописа 
Матице српске”, писац текста српске 
химне „Боже правде”, тврдио је да је 
Светосавска химна први пут певана, 
у шест строфа, у Сегедину, 1839. годи-
не, највише заслугом Павла Стамато-
вића, сегединског проте и тамошњег 
гимназијског вероучитеља. По Ђорђе-
вићу, тада ученику петог разреда гим-
назије у Сегедину, у то време верова-
ло се да су текст и мелодија Стамато-
вићеви.”

Такође, међу личностима, које су 
остале запамћене у народу, био је и 
Стеван Ђурђевић, који је написао сту-
дију о Србима у Сегедину. Он је слу-
жбовао и у Ловри, Аљмашу, Пантелији, 
а уочи Другог светског рата обрео се 
у Београду, где је постао парох Сабор-
не цркве.

Пред сам крај предавања, Милан 
Дујмов је присутне подсетио да су Ср-
би у Сегедину, поред светониколајев-
ске цркве која и дан данас стоји у са-
мом центру града, имали и другу, та-
козвану „малу цркву”. Беседник је 
подвукао да је ту функционисала мно-
го слабија парохија, 
која се 1848. дефи-
нитивно угасила, а 
иза ње више није 
било матичних књи-
га.

„Сегедин, свакако 
може бити поносан 
на своје свештенике. 
Једино између 1948. 
и 1984. године овде 
није било свештени-
ка, а то је управо пе-
риод комунизма. Од 
1984. године – хвала 
Богу, поново без 
прекида имамо све-
штенике, а то су: 
Бранислав Галић, 
Павле Каплан и са-
да Далибор Милен-
ковић.” – рекао је на 
крају свог веома за-
нимљивог предава-
ња историчар Ми-
лан Дујмов.

Након предста-

вљања српских свештеника у Сегеди-
ну, уследила је промоција романа 
„Кад на небу зацари уштап”, аутора 
Драгомира Дујмова. Током литерар-
ног дела вечери, публика се могла уве-
рити да је писац остао доследан свом 
историјско-документаристичком жан-
ру. Најновије његово остварењe теме-
љи се на стварним догађајима из ре-
волуционарне 1848. године, али у делу 
се налазе и разне имагинарне ствари, 
што је ауторова фикција.

Током представљања свог најнови-
јег књижевног остварења, писац је по-
себну пажњу посветио приликама у 
Сегедину, Сиригу, а подсетио је и на 
прву половину XIX века, тачније, злат-
но доба српско-мађарског пријатељ-
ства.

Наравно, детаљно је говорио о суд-
бинама својих јунака, да би на крају 
приказа романа прочитао и неколико 
одломака из своје књиге. На крају 
приказа романа, у којем се преплићу 
стварност и фикције, па и истине о 
1848. – прећутане или дискретно 
склоњене у страну, а све зарад „ве-
ковног мира међу народима”, Драго-
мир Дујмов је нагласио да је својим 
делом желео да остави траг о Сеге-
дину и Сегединцима.

Предраг Мандић

Вече посвећено књижевности и историографији
У Сегедину се нижу програми у оквиру манифестације 

„Дани српске културе”, па су тако 7. октобра, у организа-
цији Сегединске месне српске заједнице, гости наших су-
народника у том граду били књижевник Драгомир Дујмов 
и његов брат, историчар Милан Дујмов.

Милан и Драгомир Дујмов     


