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С порт повезује, а не раздваја – 
нагласио је државни секретар 
за мањинска, цивилна и верска 

питања при Уреду премијера Мађар-
ске Миклош Шолтес, приликом посе-
те Гардоњу, пренели су мађарски ме-
дији. Током ове недеље, у том месту 
бораве млади спортисти из Србије. 
На позив Самоуправе Срба у Мађар-
ској, 25 деце и омладинаца учествује 
у једриличарском кампу, који се одр-
жава по други пут. Две трећине при-
сутних су Мађари који живе у Субо-
тици и околини, док су остали Срби 
из Новог Сада и Београда. 

Мађарска влада је за одржавање 
овог кампа издвојила 2,5 милиона фо-
ринти. Миклош Шолтес је назвао 
огромним подухватом заједнички 

рад са Самоуправом Срба у Мађар-
ској, који се остварује на пољу срп-
ског школства у Мађарској, култур-
них и верских програма. 

Млади спортисти дан започињу 
једносатним кондиционим тренин-
гом у раним јутарњим сатима, затим 
следе двоипочасовни тренинзи током 
дана, а за време слободног времена 
на располагању су им и разне зани-
мљивости. Спортисте су заједно са 
државним секретаром Шолтесом по-
сетили и Љубомир Алексов, српски 
представник у Парламенту Мађарске 
и Вера Пејић Сутор, председница Са-
моуправе Срба у Мађарској.

„Овакви сусрети нас зближавају, 
без обзира на наше различитости. 
Узајамно упознавање доноси нова 

пријатељства, разумевање и толеран-
цију. На тај начин стасавају нове ге-
нерације младих Срба и Мађара ко-
јима је сасвим природно да негују 
добросуседске односе и заједнички 
живот у овој регији делећи исту суд-

бину. Српска заједница у Мађарској 
ће и надаље наставити да подржава 
оваке и сличне пројекте”, рекао је Љу-
бомир Алексов, српски представник 
у Мађарском парламенту, а преноси 
РТВ. 

Mађарско-српски једриличарски камп 

Према речима мађарског државног секретара Миклоша 
Шолтеса, у васпитавању деце треба неговати различитости 
које постоје у Карпатском басену, где живе припадници мно-
гих националности, а томе посебно доприносе омладински 
кампови и друштвени програми. Један од таквих одржава се 
ових дана у Гардоњу, на језеру Веленце.

Спорт у служби неговања различитости

Р азговори на споменуту тему во-
ђени су недавно у привременој 
згради локалне самоуправе гра-

да Виљана, где је уприличен сусрет 
између градоначелника Иштвана Ма-
јера и јереја Милана Ерића, пароха 
печујског, администратора вилањске 
парохије. Разговорима су присуство-
вали и Бригита Нађ Хегедиш, шеф 
Одељења за јавно-управне послове 
при локалној самоуправи, и аутор 
овог извештаја, у својству председни-
ка Печујско-барањског српског удру-
жења. 

Градоначелник је своје госте упо-
знао са настојањима града на пољу 
инфраструктурног унапређења насе-
ља. Ови планови садрже бројне инве-
стиције, везане за изградњу нових пу-
тева, тргова, пливалишта, спортског 
центра, проналажења изворишта тер-
малне воде итд. 

Иако на самом старту није било 
предвиђено, нови убранистички пла-
нови града Виљана садрже и улепша-
вања околине српске православне 
цркве, у вези са којима је први човек 
овог барањског градића, који је пре-
стоница црног вина у Мађарској, ре-
као:

„Имамо озбиљне визије. Ради се о 
туристичким инвестицијама које обу-

хватају развој града, а ти наши пла-
нови могу знатно да утичу на живот 
наших грађана, у позитивном смислу. 
Што се тиче српске православне цр-
кве и њене околине, првенствено смо 
мислили о улепшавању трга, који се 
налази испред светог храма. Разми-
шљамо о отварању простора, што би 
подразумевало рушење садашњег зи-
да порте, уз напомену да бисмо капи-
ју оставили у садашњем стању. Жели-
мо да се уради ново поплочавање 
постављање клупа, обезбеђивање 
ноћног осветљења светог храма, са-
ђење биљака, улепшавање порте но-
вим зеленим простором. Жеља нам 
је да свима, који туда пролазе, обез-
бедимо пријатну атмосферу, како би 
управо код српске православне цр-
кве, па и у светињи, провели пријатне 
тренутке.”

Градоначелник Мајер је нагласио 
да ће се пре било каквих радова на 
обнови трга пред српском православ-
ном црквом, тражити сагласност и 
благослов од Епархије  будимске. Он 
је, говорећи о финансирању разних 
извођачких послова, подвукао да се 
знатна средства очекују и из пројекта 
„Мохач 500”. Наиме, Влада Мађарске 
је заједно са градом Мохачем већ от-
почела припреме за свечаност обе-

лежавања 500. годишњице Мохачке 
битке. Неће само насеље, чувено по 
бушама, добити знатна материјална 
средства, него ће финансијски изво-
ри бити намењени и околним селима. 
У виду је и обнова разних култур-
но-историјских и верских споменика, 
а ту спадају и месни српски право-
славни храмови.    

Иштван Мајер је нагласио да је ло-
кална самоуправа града Виљана, ко-
ја веома цени рад Драгомира Бате 
Шакића, старатеља месног српског 
православног храма, осим уређења 
новог трга код месне српске право-
славне цркве,  спремна  да притекне 
у помоћ и када је реч и о унутрашњој, 
и о спољашњој обнови цркве. Посто-
ји, такође, идеја да се у догледно вре-
ме откупи зграда бивше српске веро-
исповедне школе, у комшилуку све-
тиње и тамо оснује етнографска 
збирка, својеврсни музеј, у којем ће 
свој кутак добити Мађари, Немци и 
Срби.

Јереј Милан Ерић се захвалио гра-
доначелнику на пријему и спремно-

сти пружања помоћи града на пољу 
улепшавања месне српске православ-
не цркве и њене околине. Он је свог 
домаћина упознао и са стањем срп-
ских православних храмова у Жупа-
нији Барања, са посебним нагласком 
на стање виљанске српске цркве. Он 
је уједно одао признање Влади Ма-
ђарске која материјално подржава 
обнову бројних српских православ-
них храмова у Мађарској. Што се ти-
че Барање, овога пута финансијска 
подршка додељена је српској право-
славној цркви у Мечки, где ће се у 
вредности од 15 милиона форинти 
ускоро покренути реконструкциони 
радови.

На крају сусрета, јереј Ерић је по-
звао Иштвана Мајера, градоначелни-
ка и Бригиту Нађ Хегедиш, шефа 
Одељења за јавно-управне послове 
локалне самоуправе града, да својим 
присуством увеличају великогоспо-
јинску храмовну славу у Вилању, која 
ће се ове године одржати на сам дан 
црквеног празника, 28. августа.

П. М.

Разговори у локалној самоуправи Виљана

Српски храм део пројекта 
„Зелени град”

У оквиру програма „Зелени град”, Виљан ће настојати 
да у предстојећем периоду реализује бројне инвестици-
оне подухвате. Нови урбанистички план обухватио би и 
улепшавање околине месног српског православног хра-
ма, који је посвећен Успењу Пресвете Богородице. 

Љубомир Алексов и Миклош Шолтес са учесницима кампа

Градоначелник Иштван Мајер и јереј Милан Ерић



 

Будимпешта, 5. август 2021. 3 

Д уховно-литургијски центар у 
Толнанској жупанији је и ове 
године, 18. јула, по празнику 

Светих првоврховних апостола Пе-
тра и Павла, био молитвено уточиште 
Срба из Мађарске, Србије, Хрватске, 
а гостију је било и из удаљенијих зе-
маља. Више него свечано је било у 
манастиру Грабовац, где је у цркви 
посвећеној Сабору Светог архангела 
Михаила, торжествену Свету архије-
рејску литургију служио епикоп 
сремски Василије. Преосвећеном 
владики су саслуживали епископи: 
ђулски Силуан од стране Румунске 
православне цркве у Мађарској, ау-
стралијско-новозеландски Силуан и 
епископ будимски, администратор 
Темишварске епархије, Лукијан. 

На самом почетку, преосвећени 
владика Лукијан је теолога и службе-
ника Епархије будимске, Саву Галка-
на, рукопроизвео у чин ипођакона и 
поучио га да узраста у свештеној слу-
жби служења Светој Цркви. Био је то 
посебан духовни догађај у животу 
овог младића, родом из Румуније, ко-
ји је 2012. године стигао у Мађарску 
и одмах се активно укључио у цркве-
но-верски живот српске заједнице, 
пре свега, у Сентандреји. 

„Много ми значи данашње руко-
произвођење за ипођакона. После то-
лико времена направио сам први сте-
пен црквене јерархије. Што се тиче 
осталог, о томе ће одлучивати прео-
свећени владика Лукијан, који ће во-
дити бригу о мом напретку на пољу 
унапређења наше црквене заједнице. 
Радујем се данашњем дану, јер сам 
га доживео у кругу својих најмилијих, 
супруге, родитеља и других. Драго ми 
је због данашње хиротесије и насто-
јаћу да својим радом што више по-
могнем нашој Светој Цркви”, рекао 
нам је ипођакон Сава Галкан. 

Како за време рукопроизвођења у 

чин ипођакона, тако и током целе 
Свете архијерејске литургије, литур-
гијском благољепију допринео је Хор 
„Видовдан”, при вождовачкој цркви 
Св. Константина и Јеленe из Београда, 
под диригентском палицом професо-
ра Београдске богословије Бранка 
Тадића. Хористима из Београда, су се 
у појању придружили и полазници 29. 
Веронаучног кампа Епархије будим-
ске, на челу са протонамесником Да-
либором Миленковићем. 

У склопу Свете архијерејске литур-
гије преосвећени владика Лукијан је 
поздравио верни народ и представио 
госте, који су ове године у Грабовцу 
имали прилике да виде и нову гале-
рију макета српских манастира на 
отвореном простору. Потом се свеча-
ном славском беседом сабраним вер-
ницима обратио епископ аустралиј-
ско-новозеландски Силуан.

„Нека је срећан и Богом благосло-
вен овај данашњи празник, ово наше 
данашње саборовање. Наша дијаспо-
ра у Аустралији је много далека, али 
како лепо рече и сам владика, ми се 
увек оријентишемо према својој ма-
тици – мислима и срцем. Ми се увек 
молитвено налазимо у јединству са 
нашом Црквом и народом, ма где он 
живео и обитавао, односно, молио се, 
и знамо да је једини пут нашег оп-
станка у дијаспори да се вежемо за 
Господа Исуса Христа и за програм 
који је Господ Христос дао апостолу 
међу нашим народом, дакле, Светом 
Сави. А, тај програм јесте јеванђеље 
Господње”, нагласио је преосвећени 
владика Силуан, који је похвалио по-
лазнике Веронаучног кампа, као и 
труд и залагање Епархије будимске 
на пољу духовног васпитања и обра-
зовања деце и омладине. 

Уследила је литија око манастир-
ског храма, а затим је у светињи упри-
личен свечани чин резања славског 

колача и благосиљања кољива. Вла-
дика Силуан је са свештеницима 
Епархије будимске и гостима из ру-
мунске, бугарске и пољске православ-
не цркве благословио славске дарове 
и пререзао колач. 

Кумовао је Петар Крунић из Кала-
за, са својом породицом, а за следећу 
годину кумства се прихватио Милан 
Ђурић из Будимпеште, такође са по-
родицом. 

Након што су кумови поделили ко-
лач и кољиво, у гостопримници је 
уследила тзв. трпеза љубави – агапе, 
али је било и оних који су славски 
ручак обавили у природи.

Овом приликом свирали су члано-
ви Хора „Видовдан” вождовачке цр-
кве у Београду, који су извели пригод-
не духовне и световне песме.

„За сваког Србина кумство је света 
ствар, а поготово када се кумује у ма-
настиру Грабовац. Мени је данашње 
кумство пуно значило, иако, хвала Бо-
гу, нисам први пут кумовао овде. Пре 
доста година заједно сам кумовао са 
мојим, нажалост данас већ покојним 
пријатељем, Војом Ацковом. Тада је 
било више народа. Пре свега, мислим 
на нас Србе у Мађарској. На срећу, 
зато је и ове године било пуно гости-
ју из Србије и Хрватске. За мене је 
кумовање представљало велику дику, 
а исто тако и моја породица била је 
поносна. Наравно, увек ћу бити спре-
ман да кумујем у нашем древном ма-

настиру Грабовцу!”, рекао је Петар 
Крунић, који је светињи даривао је-
дан предиван анафорник. 

Нада Бунчић Ђурић из Сантова би-
ла је ганута чињеницом да се њен син 
Милан прихватио кумства за следећу 
годину: 

„Драго ми је што ми се син примио 
кумства. У Сантову је два пута кумо-
вао, а још кад је био млађи, већ је 
тада изразио жељу да буде кум у ма-
настиру Грабовац. Ево, сада ће му се 
та жеља остварити. Са друге стране, 
иако се ове године доста људи оку-
пило на црквено-народном сабору, 
жао ми је да је Срба из Мађарске 
мало, јер нас је сваке године мање. 
Волела бих када бисмо се сви ми про-
будили, јер манастир Грабовац је од-
увек имао значајно место у нашим 
срцима и душама. Он је увек имао 
посебно место у нашим животима и 
требало би да придобијемо младе да 
долазе овамо, да се друже и упознају. 
Сви ми морамо радити на томе. И, да 
родитеље њихове пробудимо! Јер, то 
је, пре свега, њихова одговорност. Ако 
се родитељи пробуде, онда ће, веро-
ватно, и омладина доћи!” 

У кругу скромног броја верника, уз 
тиху и одану молитву јеромонаха 
Митрофана, духовника манастира, и 
монахиња Софије и Варваре, вечер-
ње је служио протонаменик Јован Би-
бић, парох сантовачки. 

П. М.

СВЕЧАНОСТИ

Ходочасника све мање, али се традиција наставља
Иако се сваке године смањује број српских православних 

верника из Мађарске који долазе у Грабовац, ово духовно 
стециште Срба, ипак не губи свој значај. Оно и даље позива 
у свој загрљај сународнике из читавог нашег региона, који 
су се и ове године окупили на црквено-народном сабору.

Црквено-народни сабор у манастиру Грабовац 
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О д укупно 14 скупштинара, на 
седници се појавило њих 
осморо, што је значило да је 

кворум постојао за доношење право-
снажних одлука по питању функци-
онисања организације. На самом по-
четку седнице, након што су скупшти-
нари изгласали учлањење Аните 
Вајдич, као новог члана организације, 
извештај о прошлогодишњем раду и 
финансијском пословању поднео је 
аутор овог извештаја, у својству пред-
седника Печујско-барањског српског 
удружења. 

Он је нагласио да је ова цивилна 
организација, слично осталим орга-
низацијама у Мађарској, због панде-
мије била спречена да оствари сво-
је програме, зацртане почетком 2020. 
године, па је реализован само један 
мали део онога што је било плани-
рано, и то захваљујући финансијској 
подршци Државног секретаријата 
одговорног за народносна, верска и 
цивилна питања, при Уреду преми-
јера и Фонда „Бетлен Габор”.  

Пре свега, истакао је прихватање 
кумства на храмовним славама у 
Сечују и Бремену, а такође, у вези са 
Црквом, говорник је подсетио да су 
се чланови Удружења појавили на 
свим храмовним славама, одржа-
ним у Жупанији Барања. Цивилна 
организација је организационо уче-
ствовала и у приређивању и реали-
зацији прославе храмовне славе, за-
штитника печујског српског право-
славног храма Св. Андроника и 
Јуније.

И прошле године настављена је из-
давачка делатност организације, која 
је пред сам крај 2020. објавила 17. број 
Барањских свезака, под насловом 
„Интернација барањских Срба на 
Хортобађ”, чије штампање је матери-

јално подржала и Самоуправа Срба 
у Мађарској.

Говорећи о прошлогодишњем бу-
џету Удружења, председник органи-
зације је још једном истакао матери-
јалну подршку, коју је Печујско-ба-
рањско српско удружење добило 
путем конкурса од Државног секре-
таријата одговорног за народносна, 
верска и цивилна питања, при Уреду 
премијера и Фонда „Бетлен Габор” за 
функционисање. Због пандемије, ме-
ђутим, прошле године средства нису 
била упућена за културне пројекте, 
већ су прегруписавањем, била дата 
за разне реконструкционе делатно-
сти, радове на обнови објекта, клуп-
ских просторија, седиштима народ-
носних организација, као и за покрет-
ности.

Надлежне власти су због пандеми-
је дозволиле да се буџетска средства, 
обезбеђена за прошлу годину, прене-
су на ову и она су се могла трошити 
све до краја прошлог месеца.  

Ту могућност, наравно, искористи-
ло је и Печујско-барањско српско 
удружење, које је прегруписавањем 
средстава, и након што је добило зе-
лено светло од Државног секретари-
јата одговорног за народносна, вер-
ска и цивилна питања при Уреду пре-
мијера и Фонда „Бетлен Габор”, један 
део свог буџета утрошило на купови-
ну трајне конзервиране хране, коју је, 
потом, организација, са осталом при-
купљеном помоћи, транспортовала 
становништву на Банији, у Републици 
Хрватској, на подручје погођено  ка-
тастрофалним земљотресима децем-
бра прошле године.   

У вези са конкурсима, председник 
организације је нагласио да је Печуј-
ско-барањско српско удружење успе-
шно конкурисало и код Управе за са-

радњу с дијаспором и Србима у ре-
гиону, при Министарству спољних 
послова Републике Србије и то про-
јектом „Представљање Новог Сада, 
као будуће европске престонице кул-
туре у Печују”. Реализација програма 
је због пандемије била одложена, ма-
да је пројекат је требало да буде 
остварен крајем прошле године, но, 
дозволом Управе за сарадњу с дија-
спором и Србима у региону при Ми-
нистарству спољних послова Репу-

блике Србије, Нови Сад, као будућа 
европска престоница културе, успе-
шно се представио у Печују крајем 
маја текуће године. 

Скупштинари су 
једногласно усвојили 
извештај о прошлого-
дишњем раду и фи-
нансијском послова-
њу. Говорећи о поче-
цима текуће године, 
руководилац органи-
зације је нагласио да 
је Печујско-барањ-
ско српско удружење 
и ове године успешно 
конкурисало код Др-
жавног секретаријата 
одговорног за народ-
носна, верска и ци-
вилна питања, при 
Уреду премијера и 
Фонда „Бетлен Га-
бор” за средства, не-
опходна за годишње 
функционисање дру-
штва.

Неколико програ-
ма Удружење је већ 
оставило за собом, а 
ту спада учешће чла-
нова удружења у ор-
ганизацији и реализа-
цији достојног пра-
зновања храмовне 
славе у Печују, кумо-
вање Печујско-барањ-
ског српског удру- 
жења на храмовној 
слави у Бремену, ор-
ганизација прославе 
„Дана деце у Печују”, 
коју је суфинансира-
ла и Самоуправа Срба у Мађарској, 
као и остваривање пројекта „Пред-

стављање Новог Сада, као будуће 
европске престонице културе у Пе-
чују”.

До краја године у плану је органи-
зација једног поклоничког путовања 
у матицу Србију и посета овчар-
ско-кабларским манастирима. Овај 
пут зависиће од епидемиолошке си-
туације и уколико она буде повољна, 
путовање ће бити остварено. У су-
протном, чланови Удружења, уколико 
након модификације оригиналног 
плана добију зелено светло од надле-
жних, највероватније ће за маршруту 
одабрати Сентандреју.

Такође, у плану је и одржавање 
промоције књиге „Срби у Барањи 
1918-1922”, аутора Александра Хорва-
та, наступ Српског позоришта у Ма-
ђарској, а наставиће се и издавачка 
делатност. Овом приликом најновији 
број Барањских свезака биће посве-
ћен историјату српске православне 
цркве и прошлости Срба у Шароку. 

Скупштинари су једногласно при-
хватили и другу тачку дневног реда, 
план рада и буџет за текућу годину.

У оквиру треће тачке дневног реда 
скупштинари су имали задатак да 
изаберу новог секретара организаци-
је. Пошто је досадашњи секретар 
удружења, др Милица Павлов, подне-
ла оставку, скупштинари су прилично 
брзо, једногласно, одлучили да зада-
так повере новом члану удружења, 
двадесетшестогодишњој Анити Вај-
дич, из Шарока, студенткињи Меди-
цинског факултета у Печују.  

Одржавање скупштинске седнице 
Печујско-барањског српског удруже-
ња подржали су Уред премијера и 
Фонд „Бетлен Габор”. 

Предраг Мандић

СУСРЕТИ Скупштинска седница Печујско-барањског српског удружења

Уместо др Милице Павлов 
нови секретар Анита Вајдич
У Дому омладине у Липови одржана је скупштинска 

седница Печујско-барањског српског удружења, на којој је 
разматрано више актуелних питања у вези са радом орга-
низације и донето неколико одлука.

Анита Вајдич
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Н а празник Светог архангела 
Гаврила, 26. јула ове године, 
Његово преосвештенство 

епископ будимски господин Лукијан 
служио је Свету архијерејску литур-
гију у Калазу, поводом храмовне сла-
ве. Месни парох, отац Зоран Живић, 
том приликом је одликован чином 
протонамесника, за ревносно служе-
ње на овој парохији, као и за предани 
рад на пољу црквене просвете и ад-
министрације. 

Преосвећном епископу Лукијану, 
у Калазу су саслуживали протојереј 
Павле Каплан, протонамесник Нико-
ла Почуча, јереј Љуба Милисавић, је-
ромонах Варнава Кнежевић, архиђа-

кон Инокентије 
Лукин, ђакон 
Стефан Милиса-
вић и ипођакон 
Сава Галкан. Ли-
тургију је својим 
појањем посеб-
но свечаном 
учинио Хор „Ја-
вор”, својим по-
јањем. 

У току Свете 
литургије, вла-
дика Лукијан је 
одликовао паро-
ха у Калазу, јере-
ја Зорана Живи-
ћа, чином прото-
намесника, за 

ревносно служење на овој парохији, 
као и за предан рад на пољу црквене 
просвете и администрације. 

По благослову владике, протојереј 
Павле Каплан одржао је празничну 
беседу, говорећи о значају празнова-
ња светих небеских сила бестеле-
сних: 

„Молитвени спомен на Светог ар-
хангела Гаврила савршавамо два пу-
та у току једне богослужбене године 
и то: дан после празника Благовести 
8. априла и 26. јула. Светог Архангела 
Гаврила прослављамо и величамо 
као благовеститеља радосне вести и 
као учесника у великим и дивним до-
гађајима из домостроjа нашега спа-

сења. Ми архангела Гаврила богослу-
жбено прослављамо другог дана пра-
зника Благовести, јер треба на 
достојан начин одати поштовање 
ономе који је послужио тајни нашег 
спасења, доносећи Пречистој Дјеви 
вест о оваплоћењу Бога Логоса у Пре-
чистој утроби њеној. А данас просла-
вљамо такође Сабор Светог арханге-
ла Гаврила богослужбено се сећајући 
свих благословених јављања и див-
них дела овог ангела Божјег, који је у 
потпуности послужио тајни спасења... 
Сећајући се богослужбено свих ја-
вљања његових како у Старом тако и 
у Новом завету и знајући његово 
усрдно молитвено посредовање пред 
Богом, света Црква му је принела са-
борно празновање, како би свагда би-
ли надахњивани, али и подсећани на 

значај Светог Архангела Гаврила. О 
значају свих ангела Божјих најбоље 
нам сведочи свето богослужење, бо-
гослужбени поредак, али и сам текст 
свете Литургије”, рекао је отац Павле 
Каплан у празничној беседи. 

На крају Свете архијерејске литур-
гије, уследила је литија око храма, а 
затим је Преосвећени владика још 
једном честитао храмовну славу 
свим парохијанима ове парохије. 

У поподневним часовима служено 
је празнично вечерње богослужење, 
а затим је пререзан славски колач у 
част Светог архангела Гаврила. Срп-
ска самоуправа у Калазу је у наставку 
празновања приредила култур-
но-уметнички програм у коме је уче-
ствовалао Културно-уметничко друш- 
тво „Рузмарин”. 

Молитвени спомен на Светог архангела Гаврила
ДУХОВНОСТХрамовна слава у Калазу

У недељу, 1. августа, дан уочи Све-
тог Илије, Срби у Чобанцу про-
славили су Илиндан, своју завет-

ну славу. Невреме са јаком кишом и 
градом омело је вернике да се окупе 
на живописном Бунарчићу, ходоча-
сном месту у шуми крај Чобанца где 
се, према легенди, на Дан светог Или-
је једној чобаници указала се Бого-
родица, рекавши да је та вода леко-
вита. 

Овога пута, свештеници су у јутар-
њим часовима освештали извор, док 

је богослужење одр-
жано у српској цр-
кви у Чобанцу. Пред 
верницима из Чо-
банца, Сентандреје, 
Помаза, Калаза и Бу-
димпеште, свечану 
литургију служио је 
јереј Љубисав Мили-
савић, уз саслужење 
калашког протона-
месника Зорана Жи-
вић и ђакона Стефа-
на Милисавића. За 
певницом су појиле 
Гордана Милисавић 
и Бојана Чобан Си-
мић. 

Отац Милисавић 
је присутнима честитао празник и, 
подсећајући на живтни и светитељ-
ски пут пророка Илије, указао на зна-
чај празновања Илиндана. После ли-
тургије уследило је освећење храма 
и дељење нафоре, а затим је у порти 
српске цркве послужен славски ру-
чак, који је скувао Золтан Планк. 

Верници су се поново окупили, са-
да у још већем броју, на вечерњем, 
које су служили јереј Љубисав Мили-
савић, протонамесник Зоран Живић 
и архиђакон Инокентије Лукин. Гла-

сови појаца Бојане 
Чобан Симић, Гор-
дане Милисавић и 
Монике Дујмов 
створили су дивну, 
свечану атмосфе-
ру. У црквеној пор-
ти свештеници су 
освештали колач и 
кољиво, дело кумо-
ва Ђурице Липтака 
и Агнеш Липтакне 
Санди. Кумови су 
предали део кола-
ча и кумство за 
следећу годину Не-
наду Ненадовићу, 
његовој супрузи 
Ангелини (Новаковић) и деци Јакову 
и Екатерини. 

Слављу је присуствовао велики 
број верника, које је забављао КУД 
„Рузмарин“ са својим оркестром и 
песмама и играма из околине Пома-
за, Калаза и Чобанца. Народно весе-

ље је трајало до касних послеподнев-
них сати.

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

К. П.

Окупљање на Бунарчићу 
изостало због невремена

Прослава Илиндана у Чобанцу
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 ПОРТРЕТ Сећање на др Андрију Руса

П ре нешто више од годину да-
на, породица Рус изгубила 
је сина и брата Андрију.

После дуге и тешке болести, Ан-
дрија Рус је изгубио битку и за собом 
оставио неутешне, супругу, два сина, 
мајку и три брата. Рођен је 8. августа, 
1964. године, у Сегедину. Детињство 
је провео у великој, национално ме-
шовитој породици, заједно са баком 
и деком српског порекла, који су ње-

му и његовој браћи много значили. У 
породици су се истовремено говори-
ли српски и мађарски језик, обе тра-
диције су се поштовале, породица је 
живела узорним и мирним суживо-
том.

Прва четири разреда основне шко-
ле Андрија Рус је похађао у Српској 
школи у Дески, где му је први учитељ 
био Велимир Радић, познати ујка 
Вељко. Школовање је наставио у Се-
гедину, у познатој Основној школи 
„Зрињи Илона“.

Од ране младости био је заљубљен 
у музику и плес, а те своје склоности 
могао је да искористи у српској сре-
дини у Дески. Музицирао је са својим 
братом Миланом и њиховим зајед-
ничким пријатељима, Јованом Ђорђе-
вићем и Миленком Радићем, у

„Малом оркестру”. У то време ба-
вио се и кошарком.

Од 1978. године школовање је на-
ставио у Будимпешти, на математич-
ком смеру гимназије ЕЛТЕ „Апацаи 
Чере Јанош”. Током школовања, бавио 
се првенствено кошарком, а осим 
гимназијског тима постао је и члан 
Спортског савеза „Волан”. Због својих 
способности пружила му се и прили-
ка за професионалну спортску кари-

јеру, али је Андрија сматрао да је ва-
жније да настави студије.

Матурирао је 1982. године и поло-
жио пријемни испит за Медицински 
факултет Универзитета у Новом Саду. 
Од 1985. године наставио је студије на 
Медицинском универзитету „Сенђер-
ђи Алберт” у Сегедину, па се, затим, 
вратио у Деску, где је бринуо о својим 
старијим укућанима, док су родитељи 
били на раду у иностранству.

Током овог периода поново је мо-
гао да буде члан Банатског културног 
друштва. Заједно са Радованом Раду-
шком Беланчићем, Максом Русом, 
Миодрагом Ђукином, као гитариста, 
ојачао је бенд који је пратио плесни 
ансамбл. Био је то диван период са 
много представа, фестивала, турнеја 
и балова.

За доктора медицине инаугурисан 
је 1989. године. Од тада до 1999. радио 
је на

Одељењу за урологију Универзите-
та за медицинску обуку (касније Уни-
верзитет здравствених наука „Хајнал 
Имре”) у Будимпешти, прво као кли-
нички лекар, а затим као универзи-
тетски асистент, након положеног 
стручног испита 1993. године.

Од 1999. до 2009. године радио је 
као доцент на Одељењу за урологију 
Медицинског универзитета „Семел-
вајс”. Био је на неколико студијских 
путовања у иностранству, проширу-
јући своје професионално знање, и 
то у: Есену, Гетингену, Паризу, Хамбур-
гу, Минхену, Лондону и Фрајбургу.

Године 2005. положио је испит за 
андролога, а затим постао шеф Кли-
ничке андролошке амбуланте. Године 
2006. успешно је положио квалифи-
кациони испит за Европско удружење 
за урологију (ЕАУ), што му даје право 
на звање члана Европског одбора за 
урологију. Био је срећан што је пуном 
посвећеношћу учествовао у образо-
вању ученика.

Између 2009. и 2013. године постао 
је главни лекар Одељења за урологи-
ју Државног здравственог центра Вој-
не болнице. Од 2013. године, до своје 
смрти, радио је као главни лекар Уро-
лошког одељења Универзитетске кли-
нике „Кремс” у Аустрији, где је, тако-
ђе, био укључен у образовање студе-
ната медицине на приватном 
универзитету „Карл Ландстеинер”.

Одликовао се изузетном љубазно-
шћу и скромношћу. Својим најважни-
јим задатком сматрао је излечење 
пацијената, побољшавање квалитета 
њиховог живота и образовање мла-
дих колега. Волео је децу и свуда је 

наглашавао важност породице и нај-
млађих. До последњег часа је радио 
и херојски се носио са својом боле-
шћу. Где год га је судбина одвела, био 
је вољен и стварао је заједницу. Ње-
гова љубазна и ведра индивидуал-
ност свуда је оставила траг.

После помена у Дески, сахрањен 
је на калашком гробљу. На испраћају, 
дирљивим речима, од њега се опро-
стио његов најбољи школски друг, Та-
маш Киш:

- Драги мој Банди, када сам те први 
пут видео у средњој школи, на часу, 
помислио сам,

Боже, колики је! Затим се у року од 
неколико недеља испоставило да ме-
ђу нама није постојала само та разли-
ка у висини; боље си радио једначине, 
боље си говорио руски, а кошеве си 
давао с пола терена. На путовањима 
си свирао гитару, а ја сам био срећан 
што сам могао да певуцкам поред 
тебе. И, дошао је велики дан када је 
чудни господин на универзитету први 
пут изговорио: др Андраш Рус. Тога 
дана се свет променио и пристајао ти 
је текст једне песме „Дечак је кренуо 
животним путем”. Поред породице, 
увек си имао времена за старе при-
јатеље. Није ми се свидело што си 
отишао у Аустрију, мада си се лепо 
снашао, купио си стан, био си задово-
љан. Затим је стигла вест да си озбиљ-
но болестан.

Дуго си се борио, али си, нажалост, 
изгубио битку. Сада стојимо овде и на 
памет ми падају речи дивне мађарске 
песме: „Гроб је окружен народом,

И у очима милиона људи виде се 
сузе жалоснице...”

Бог благословио мог пријатеља! 
Почивај у миру!

К. П.

Хуманиста и лекар кога 
памтимо по борби за друге

Доктор Андрија Рус, чија се годишњица преране смрти не-
давно навршила, одликовао се, према сведочењу свих који 
су га познавали, изузетном љубазношћу и скромношћу. Сво-
јим најважнијим задатком сматрао је излечење својих паци-
јената, побољшавање њиховог квалитета живота и образова-
ње младих колега. Волео је децу и свуда је наглашавао ва-
жност породице и најмлађих. До последњег часа свог живо-
та, радио је и херојски се носио са својом болешћу.

Браћа Рус: Перица, Алекса, Андрија и Милан

ОСТАВИО ТРАГ У МЕДИЦИНСКИМ НАУКАМА 
Др Андрија Рус био је члан неколико научних друштава, као што су Ма-

ђарско друштвоуролога, Мађарско научно друштво за андрологију, Мађар-
ско друштво за полнопреносиве болести, Мађарско друштво за сексуалну 
медицину, Европско удружењеуролога (ЕАУ), Европско друштво за сексуал-
ну медицину и члан Удружења урологаАустрије. Његова професионална 
интересовања и специјализације били су првенственона подручју ултра-
звучне дијагностике и ендоурологије, мушке неплодности,потпомагање 
оплодње, еректилне дисфункције и урогениталних инфекција. Уз његовоиме 
вежу се многобројне публикације, чланци и предавања на мађарском и ен-
глеском језику.
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У чеснике Иконописачког кам-
па, Србе, Мађаре и Бугаре, по-
везала је жеља да науче ову 

вештину и нека фина чежња за по-
себним духовним миром и друже-
њем. И, како презадовољни учесници 
кажу, на крају су све то и добили. Ико-
нописачки камп је водила професор-
ка Весна Станисављевић.

Љубомир Алексов, представник 
српске заједнице у Мађарском пар-
ламенту, овога пута у улози организа-
тора, тј. председника Удружења за 
очување културе и традиције из Ло-
вре за наш лист је рекао:

- Први пут смо организовали ова-
кав камп, управо због сугестија које 
смо добијали када су биле завршне 
изложбе наше деце, која су радила са 
професорком Весном Станисавље-
вић. Већ тада су и одрасли изразили 
жељу да би и они врло радо учество-
вали у оваквим акцијама. Ове године 
нисмо били у могућности да органи-
зујемо овакву радионицу за децу. Наш 
камп у Ловри је био са потпуно дру-
гачијим садржајем, него неки кампо-
ви у ранијем периоду. Отац Зоран 

Остојић нам је изашао у сусрет и Пе-
штанска црквена општина нам је 
уступила простор за рад, и зато смо 
им веома захвални. Већина учесника 
ове наше радионице је из Будимпе-
ште и околине, па је најбоље решење, 
из практичних разлога, било, органи-
зовати овде камп. Позив за учешће на 
Иконописачком кампу за одрасле је 
био објављен преко интернета и заин-
тересовани су могли да се пријаве.

Учесници кажу да су одушевљени 
што се много улаже у очување аутен-
тичне културе. Према речима Љубо-
мира Алексова, у августу се планира 
изложба радова у простору Удруже-
ња „Круг”, у Текелијануму. 

Било је доста заинтересованих и 
радозналих посетилаца, па су људи 
после литургије на Петровдан, навра-
ћали да виде шта се дешава у иконо-
писачкој радионици. Многи су рекли 
да догодине желе да се прикључе и 
да организатори рачунају и на њих, 
као учеснике.

Како нам рекоше, учесници су мо-
гли да бирају коју икону желе да ра-
де. Професорка Весна Станисавље-

вић, која је водила овај камп, донела 
је припремљене дрвене плоче, а уче-
сници су бирали иконе. Најмлађа уче-
сница је била Анастазија Савић из 
Ловре, а најстарија бака Марија из 
Мишколца, која има 73 године. Она 
се бави сликарством, ради пејзаже 
посебном техником - шпатулом. Међу 
учесницима је био и др Иштван Ши-
мичко, шеф посланичке групе Демо-
хришћанске партије. 

После искуства и знања стеченог 
на овој радионици, сви су се сложили 
да је овај рад више ствар технике, не-
го талента. Наравно да је предност и 
олакшавајућа околност ако је неко 
талентован, али је рад свакако тех-
нички захтеван.

Према речима учесника, најважни-
је је пратити технику и поштовати ин-
струкције, које је професорка Стани-
сављевић давала. Ако је неко тако 
радио, онда му је то увелико олакша-
вало рад. Професорка је свима де-
монстрирала рад примером на једној 
икони. 

Ове године професорка Станиса-
вљевић није била на кампу у Ловри, 
али је успела да проведе један дан у 
Ловри, да јој се, како каже, душа ис-
пуни.

- Ловра је некако посебна и спе-
цифична. Људи говоре српски, дају 
деци српска имена. Иду у цркву. Пр-
ве године, када сам дошла, ретко 
ко да је међусобно говорио мађар-
ски - каже Весна Станисављевић, 
која иначе ради у Графичко-медиј-
ској школи у Београду, где предаје 
уметничке предмете. 

- У Београду нисам држала такве 
радионице, зато што ме испуни рад 
са децом у школи. Приватно дођу 
на калиграфију и иконопис. То 
углавном буду моји бивши ученици, 
или неко од пријатеља и познаника 
– каже Станисављевићева. 

Ове године је Иконописачки 
камп за одрасле одржан у Будим-
пешти највише из практичних ра-
злога, јер је већина полазника из 
Будимпеште. За полазнике је уче-
шће на кампу било бесплатно. 

Било је ово занимљиво искуство 
и за професорку Весну Станиса-
вљевић, јер је сада имала прилику 
да боље упозна Будимпешту и 
удахне енергију града. Каже да је 
одушевљена што се много улаже у 
чување аутентичне архитектуре 
града. 

Д. М.

УМЕТНОСТОдржан Иконописачки камп за одрасле

Оплемењени древном вештином иконописања 
У Будимпешти је одржан Иконописачки камп за одра-

сле, у организацији Удружења за очување културе и тра-
диције из Ловре. У просторијама Српске православне цр-
квене општине, при Храму Светог Георгија, окупило се 15 
полазника, од омладинаца до пензионера, различитих ве-
роисповести и националности.

ДОК СЛИКАМ НЕМАМ ОСЕЋАЈ ДА ВРЕМЕ ТЕЧЕ
„Пет година сам била на кампу у Ловри, па смо после прве године по-

чели са иконописом, а онда је било и мало калиграфије и нека графика. 
У то време је било и других радионица: мозаик, ткање, рад техником де-
купаж, јер је било деце различитог узраста. Учесници су тамо пробали и 
друге ствари. На пример, док траје фаза сушења, деца би ткала, или се 
бавила неком другом активношћу. Мени, док сликам иконе брзо пролази 
време и уопште немам осећај да је прошло пет, шест сати. Када смо по-
чињали са радом, питали су ме колико ћемо сати радити и ја сам рекла 
пет сати дневно - довољно је! То уопште није много, чак понекад буде и 
мало. Ја сам овде донела припремљене, препариране даске. Да би се оне 
препарирале сигурно је потребно бар 14 дана, а ако је баш врућина, онда 
може и за седам дана. То ми овде не радимо, јер би нам много времена 
одузело. Свим учесницима сам испричала како се то ради, да имају иде-
ју како изгледа комплетна припрема”, каже за наш лист професорка Ве-
сна Станисављевић, која је била инструктор на Иконописачком кампу. 
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М ного генерација је прошло 
кроз овај камп са којима су 
радили врсни кореографи, 

музичари и многи други сарадници 
дајући свој максимум, како би својим 
радом допринели очувању српске 
културе у Мађарској. 

Љубимир Миле Вујчин је, свакако, 
један од њих. Овај врсни кореограф 
из Врбаса, већ дуги низ година уче-
ствује у раду кампа и тамо је скоро 
од његовог почетка. Са својом еки-
пом радио је и ове године са децом 
кореографије. Он је у току овог кам-
па поставио четири кореографије: 
игре из Бачке, Гњилане, Пчињу и Вра-
ње. На кампу, који је одржан од 5. до 
9. јула учествовало је близу осамде-
сет малишана. Била су ту деца из Ба-
тање, Деске, Сегедина и Калаза.

Организатори су осмислили инте-
ресантне програме на кампу. У пре-
подневним и раним поподневним ча-
совима вредно се радило у три групе. 
Играли су, певали, радили ручне ра-
дове... Деца су правила кецеље, шила, 
правила предмете од рециклираног 
материјала, плела ивањске венчиће. 
Касно поподне су сви нестрпљиво 
очекивали, када су се забављали и 
одмарали на батањским базенима. 

Лепо време им је ишло на руку, та-
ко да су, након вишечасовних проба, 
уживали у воденим радостима. Ве-
черњи програми на кампу су, такође, 
били садржајни и интересантни. Дру-
жили су се, брали ивањско цвеће, па-
лили ватру на градском тргу, на 
Ивањдан и играли око ње. Претпо-
следње вече је било резервисано за 
гастрономско вече. Ове године, глав-
ни кувар Миле, одлучио се за леско-
вачку мућкалицу, специјалитет од 
меса испеченог на роштиљу, са повр-
ћем.

Кулминација кампа била је свака-
ко завршно вече, на коме су учесници 
показали резултате једнонедељног 
рада. Бројна публика је могла да ужи-
ва у веома квалитетном програму, 
који су приказали полазници кампа. 
Најмлађи су кренули са песмом „Еј 
чија фрула овим шором свира”, а за-

тим показали своје играчко умеће 
играјући игре из Бачке: Велико коло, 
Равно коло, Кукуњешће, Тодоре, По-
двоје. Они мало старији су одиграли 
„Гњилане”. Најстарија група је у току 
кампа научила две кореографије. Пр-
во су одиграли „Пчињу” и „Врање. 
„Чочек” никога те вечери у сали није 
оставио равнодушним. Изврсне коре-
ографије, прелепо изведене игре и 
песме измамиле су прегршт аплауза 
код публике.

Једно је сигурно, традиција ће се 
сигурно наставити. Оно што је добро 
не треба мењати. Остаје нам да чека-
мо следећу годину када ће се у варо-
шици на југу Мађарске, у Батањи, 
опет окупити деца и малишани, како 
би научили и савладали нове игре и 
кораке српског фолклора.

Станислава Ђенеш Екбауер

*
Драги моји сународници, морам 

да вам признам да сам 9. јула дожи-
вео фолк катарзу! Сели смо у ауто и 
кренули за Батању, по наше синове, 
који су први пут били на кампу фол-
клора. Стигли смо благовремено, да 
бисмо могли прегледати њихове тор-
бе, да се сигурно ништа не изгуби, 
или заборави, пошто следећег поне-
дељка крећу на један други, целоне-
дељни плесни камп, на следећих не-
дељу дана. Слатке муке! Главна улица 
града је била пуна кампера, који су 
се у својим плавим мајицама разли-
ковали од мештана. Враћали су се са 
вечере, коју су, као последњи оброк 
те недеље на кампу појели, пре на-
ступа, на којем ће нам приказати 
свој програм састављен од матери-
јала, који су целе недеље упорно ве-
жбали.

Не морам вам опширно описива-
ти бескрајну радост када смо се за-
грлили и изљубили после пет дана.

Смештај деце и педагога је био не-
далеко од Дома културе, скроман, 
али пристојно опремљен. Таман за 
спавање и дружење после заморних 
дана пуних проба, занимања рукотво-
ринама, купања, фудбала, игранки и 

стварања нових доживотних прија-
тељстава и неузвраћених љубави.

Четири групе – четири собе. Вели-
ки и мали, девојке и момци, посебно 
у по једној већој соби. О нереду по 
собама намерно нећу да пишем! Де-

ца као деца, а, на крају крајева, све се 
нађе, сви предмети коначно се врате 
својим правим власницима.

Основни дијалози:
- Ниси ништа изгубио?
- Не.
- Све си упаковао?
- Надам се.
- Шта сте радили целе недеље?
- Много штошта.
- Јеси ли уморан? 
- Да.
- Идемо ли кући?
- НЕ!
Све је јасно!
Ближи се седам сати, морамо до 

Дома културе. Почиње програм.
Одједном, више је родитеља, него 

деце. Узбуђење, припрема, договори, 
заузимање места. Старији седе, млађи 
стоје; треба још столица. Момци их 
уносе. Салу брзо напуни заинтересо-
вана и знатижељна публика.

Када сам, као дете, био учесник 
кампа, ми смо за тих непуних недељу 
дана увежбали и поставили на сцену 
кораке једне етнокореолошке целине 
у Србији. Очекивање моје је и сада 
било исто. Одгледаћемо игру, послу-
шати говор захвалности, па следи 
аплауз. Поразговараћемо са давно 
виђеним познаницима, пријатељима, 
сада већ исто родитељима, а и бака-
ма, дедама, а затим купимо децу и 
журимо кући, да одећа још исто вече 

стигне у веш машину, да се све осуши 
до недеље, када се враћа у кофер за 
понедељак.

Али не! 
Програм је почео са отприлике 

петнаест минута закашњења, док су 
сви гледаоци заузели своја места. По-
здрав, па најава прве тачке. Најмлађи 
приказују Игре из Баната. Постави се 
тридесетак основаца нижих разреда, 
који уз минималну помоћ асистената, 
изводе комплетну кореографију на 
неочекивано високом нивоу. Велики 
аплауз, одушевљење. После поклона 
сви трче у татина и мамина наручја, 
која су им недостајала целе недеље.

Следећа тачка - Игре из Врања. Зна 
се да је та кореографија због атрак-
тивних и ритмички веома тешких мо-
тива обично завршна тачка програма 
ансамбала. Ето, још мало, па крећемо 
кући – мислим ја! Кореографија из-
ведена на врхунском нивоу. Играчи 
увежбани, стил је на свом месту. На-
ратори, тј. Љубомир Миле Вујичин и 
нова директорка батањске школе, 
Мелинда Кереми, саопштавају да су 
деца ову кореографију увежбала за 
два дана. Браво! Свака част! Аплауз, 
поклон, идемо!

Али, изненада, програм се наста-
вља. Љубомир Вујчин, кореограф, ко-
ји деценијама усавршава играчке 
способности и стручно знање играча 
српских фолклорних ансамбала у 
Мађарској и по целој Европи, наја-
вљује следећу тачку - Игре са Косова, 
из Гњилана. Плес изводе искључиво 
девојке. Двадесет девојака скоро ис-
те висине и узраста улази и очарава 
публику. Прелепо! Куда даље? Публи-
ка, жедна културе и дивоте, не мрда. 
Хоћемо још! И, ето, жеља нам се ис-
пуњава; завршна тачка следи тек по-
сле девојака, а то су Игре из пчињског 
краја. Изводе је сви, осим најмлађих. 
На позорници је четрдесетак младих 
фолклораша. Предивно! Кореографи-
ја временски траје више од петнаест 
минута. Играчима зној, нама сузе те-
ку. Урнебес!        

Кренувши кући у колима деца при-
чају о својим лепим доживљајима. Док 
их слушам, ја размишљам, постављам 
себи питања и тражим одговоре. 

Одакле толико деце?
Морам истаћи да су учесници ово-

га кампа била деца претежно дешчан-
ског, раније помашког, сада калашког 
и наравно батањског КУД-а. Касније 
сам сазнао да су претходних година 
камп посећивали и српски фолклора-

Дружење љубитеља српског фолклора

Све једном избледи и ишчезне, али не и камп у Батањи!
Српски камп фолклора одржан је у Батањи по тридест 

други пут. Организатори се мењају, а овај кам још увек 
истрајава и пркоси времену, шири љубав према српском 
фолклору на неку нову децу. 

ТРАДИЦИЈА
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ши из суседне Румуније, и други, а 
због пандемије претходне године, они 
сада, нажалост, нису били присутни. 
Колико би их тек тада било?! 

„Мало их је ове године” – кажу пе-
дагози. „Малоооо?” – питам се ја. „Ако 
избројим, ту је било седамдесеторо 
играча. Колико још капацитета, коли-
ко потенцијала има ово место за ства-
ралаштво? Како би се могла још ра-

звити његова делатност?” А, и не раз-
мишљам даље, одговор тачно знам 
- овај камп је, када сам ја са својим 
вршњацима из Деске био полазник, 
радио са три секције трију народно-
сти, тј.: фолклорном, музичком и језич-
ко-драмском секцијом српске, румун-
ске и словачке народности. Посећи-
вали смо пробе и предавања једни 
других, одлазили смо на заједничке 

игранке и журке сваке вечери и дру-
жили се међусобно, у паузама и ван-
програмским активностима, такође.   

Пандемија је уништила много тога. 
Било би лепо, на пример, да се, па-

ралелно са плесним, одвија и музички 
камп и да музичари вежбају мелоди-
је, на које ће плесачи да заиграју на 
завршном програму, и после, наравно, 
у својим матичним друштвима на раз-

ним наступима. Било би то још ефект-
није, него ове године, када је наступ 
деце испраћен музиком са снимка. 

Зар није било ниједног хармоника-
ша који би радо пружио асистенцију 
кореографу за ових непуних недељу 
дана? „Камп је организован од трећи-
не пара, у односу на средства прет-
ходних година”- добио сам одговор 
на своје питање. Жалосно!

И само време сведочи колико су 
ови летњи кампови и дружења не-
опходни инструменти у погледу оп-
станка нашег народносног иденти-
тета. А, има нас све мање и мање на 
приредбама, славама, на баловима 
итд. 

Имамо организације и институци-
је на државном нивоу, чији би зада-
так могао бити – између осталог – 
помоћ и координација у организова-
њу културних дешавања где би ми, 
Срби у Мађарској, имали прилике да 
се састајемо и негујемо наше обича-
је, одржавамо и  развијамо културну 
баштину.

Ја, Бранимир Ђорђев, пореклом Де-
шчанин, имам озбиљну намеру да 
конструктивно учествујем у тим зала-
гањима и обећавам да ћу тражити 
могућности, које помажу све такве 
иницијативе!

Бранимир Ђорђев, отац двоје деце         

НЕВЕН

Ђ аци 9/а разреда Српске гимна-
зије ,,Никола Тесла” у Будим-
пешти су боравили на једнод-

невном излету на Балатону. Путовање 
је почело скупом испред школе, на-
кон којег су сви ученици пошли до 
железничке станице. У возу је била 
добра атмосфера и узбуђеност због 
излета. 

Прва станица био је град на обали 
Балатона - Шиофок. Међу ученицима 
градић на отвореној обали је оставио 
велики утисак. Сви су пожурили да 
што пре дођу до воде и да се сликају, 
док су неки пробали и специјалитете 
у оближњим ресторанима. Након ма-
ло слободног времена наставак аван-
туре био је у ,,пиратском” стилу, на 
броду. Вожња бродом трајала је око 
два сата. Било је веома узбудљиво. 
Музика се чула са свих страна брода. 
Једанаести разред се искрцао у јед-
ном месту, док су ђаци деветих и де-
сетих разреда наставили даље пут. За 
њих је искрцавање било у Тихању. 

Тихањ је још један прелеп и сим-
патичан мађарски градић. Неки уче-
ници су задивљено и с нескривеним 
одушевљењем ускликнули: ,,Италија 
у Мађарској!” 

Прва дестинација била је чувена 
тихањска опатија. О древном храму 
говорио нам је професор историје 
Ален Нађ. На нашу жалост улаз није 
био могућ због реновирања цркве. 
Након појединачног сликања сваког 
разреда уследио је скуп и договор за 
слободно време. Брже-боље сви су 
одјурили на плажу да се расхладе у 
Балатону. Слободно време се свима 
веома допало, 
упознали смо 
обалу и дружили 
се... 

Поново је до-
шло време да се 
укрцамо на брод, 
овог пута чинило 
се као да је во-
жња трајала мно-
го дуже, јер смо 
сви били исцр-
пљени и изгоре-
ли од сунца, али 
енергија за дру-
жење никад не 
мањка. Након то-
га поново се вра-
ћамо, у свима 
сад омиљени 

Шиофок, где и ту имамо још мало 
времена за шетњу по главној уличици. 
Убрзо је и то време прошло и требало 
је да се крене назад за Будимпешту. 
Чинило нам се као да је цео дан про-
шао као пет минута. Воз и брод су 
стварно дочарали излет и дали му не-
ку посебну ноту. Искрено речено, ве-
ћина ученика није ни била свесна ча-
ри и лепота Мађарске. Прелеп дан и 
прелепо дружење завршило се тог 
дана око девет сати кад смо стигли у 
Будимпешту. Пошли смо у ђачке до-
мове пуни утисака и догађаја које ће-
мо препричавати. 

Све се надамо да ће поново посто-
јати прилика да са својом разредном 
Оливером Младеновић Мунишић по-
сетимо та места још по који пут. Дру-
гари који нису ишли са нама пропу-
стили су пуно доживљаја, разноврсне 
музике, много сладоледа и лимунаде 
и оно што је најбитније – доброг дру-
жења. 

Разредне старешине Оливера Мла-

деновић Мунишић, Лазар Которчевић, 
Андреа Мештер Апјок, Ален Нађ, Дра-
гана Васић, Весна Седлачек, Ерика 
Котхенц које су исто биле на излету 
биле су веома толерантне и улепшале 
су нам излет. На екскурзији није било 
никаквих проблема, већ само доброг 
дружења. Ово је била већ друга ек-
скурзија за деветаке у току ове школ-
ске године, док је нашим старијим дру-
гарима била тек прва због пандемије. 
С обзиром на тренутно стање, сви се 
надамо да ће стање бити све боље и 
боље и да ћемо моћи што више да 
путујемо и дружимо се, да упознајемо 
нове градове и стичемо нова сазнања. 

Ово је био јако добар начин да се 
још мало приближимо једни други-
ма, јер због онлајн наставе нисмо сти-
гли да се дружимо и били смо жељни 
путовања и другара, тако да нам је 
ово било прелепо искуство које ћемо 
памтити и свакако желимо да га по-
новимо.

Тиа Малогајски, 9/а

Чинило нам се да је тај дан трајао само пет минута
Излет гимназијалаца на Балатон
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ЕДУКАЦИЈА Први Српски језички камп „Јаков Игњатовић” 

О рганизатор Српског језичког 
кампа „Јаков Игњатовић” 
било је Српско забавиште, 

основна школа, гимназија, колегијум 
и библиотека „Никола Тесла” из Бу-
димпеште, на челу са директорком 
др Јованком Ластић. У циљу што ква-
литетнијег и продуктивнијег рада, 
ученици су били подељени у групе, 
па су тако са ученицима 1. и 2. разре-
да радиле Сања Ковачевић и Ливиа 
Шокчић, са ђацима 3. и 4. разреда Ва-
лентина Нађ и Александра Фица, док 
су са најстаријима, ученицима од 5. 
до 8. разреда, радили Весна Зечак и 
Слободан Вертетић. 

Најмлађи су се свакога дана изу-
зетно трудили да све своје обавезе 
ураде најбоље што могу, како би били 
похваљени на заједничком састанку, 
који је сваке вечери држала Јулијана 
Которчевић. Свакога јутра су основци 
ишли на јутарње трчање обалом Ба-
латона, са професором Дејаном Мла-
деновићем, а након тога намештали 
своје собе, како би на оцењивању до-
били петицу, са понеком звездицом, 
која је њима значајна баш као звезди-
ца на еполети. Она је значила да су 
ванредно добри. Као такви, били би 
јавно похваљени, а то је њима пуно 
значило. 

После доручка су са својим групо-
вођама ишли на обавезна занимања 
и вредно учили своје улоге, припре-

мајући се за завршну свечаност. Нај-
млађи су нашли инспирацију у див-
ним мислима и мудростима из „Ма-
лог принца”, па су то све представили 
на диван начин, сугестивно рецитују-
ћи стихове, као савете свима нама. 

Средња група је припремила 
драмску представу „Свет заљубљених 
зечева”. Пошто су добиле слободу да 
саме осмисле програм за децу, учи-
тељице Александра и Валентина су 
то и урадиле. Све су смислиле и при-
премале тако да све повежу у једну 
причу, коју су желеле да пренесу пре-
ко представе на завршној свечаности. 

Учитељица Валентина из Сегедина 
нам преноси своје утиске: 

- Ове године сам први пут као учи-
тељица учествовала у Српском језич-
ком кампу, баш као и моја колегини-
ца Александра. Много смо се трудиле 
да све програме ускладимо са узра-
стом деце и што нам је било најва-
жније, да деца уживају у њима. Сам 
драмски текст је био шаљивог карак-
тера, тако да су деца без проблема 
учествовала у његовој припреми и 
извођењу, чак су и они имали своје 
идеје, којима смо усавршили целу 
представу, и коју смо последњег дана 
кампа приказали.

Осим припремања представе, било 
је ту и разних рукотворина, интерак-
тивних игара, прављења костима, цр-
тања по платну, учења текстова и ко-

реографија, али и много много купа-
ња у прелепом Балатону.

Сигурно је да су деца стигла сво-
јим кућама са много лепих искустава 
и са вишим нивоом знања српског је-
зика, што је и био циљ овог кампа. 

- Најстарија група је са својим гру-
повођама припремила драмски текст 
под називом „Хип-хоп шајкача”. Те-
матика овог текста је блиска тинеј-
џерском узрасту, јер говори о музици 
коју они слушају. Наравно, ту се упли-
ће и српски народни мелос, као му-
зички жанр који слушају родитељи 
ове деце. Музички део представе је 
Слободан Вертетић компоновао баш 
за ову прилику и деци се веома допао 
нарочито тај део радионица, када су 
увежбавала певање уз музику. Свако 
од ученика из групе је добио део тек-
ста, у складу са нивоом знања српског 
језика, али у музичкој завршници су 
сви учествовали - каже учитељица 
Весна Зечев, која је радила са овом 
групом.

У среду је организован излет, па су 
основци читав тај дан провели у Чи-
лагвару, где су гледали програм са 
соколовима и дивили се њиховим ве-
штинама ниског прелетања изнад 
глава малишана. Тај програм, за по-
сетиоце толико неуобичајен, због ве-
ликог интересовања је сада већ по-
стао традиционалан. Посетиоци се 
овде могу упознати са грабљивицама 
различитих величина, старости и ра-
са, кроз програм који траје око 40 ми-
нута.

Пре ручка су одржаване пробе хо-
ра, под руководством Душанке Дуце 
Гавриловић, професорке клавира из 
Сремске Митровице. Сви ученици су 

учествовали у хору и научили неко-
лико нових песмица, које су извели 
на завршној свечаности.

Захваљујући дивном времену за 
време кампа, свакога дана у попод-
невним сатима, кампери су уживали 
у пливању, шетњи обалом Балатона 
и дружењу на плажи. Са својим гру-
повођама би прошетали до продав-
нице у набавку, или до ушушканог 
шеталишта Балатонфењвеша, како 
би се почастили сладоледом, или не-
ким слаткишем. 

Увече, после заједничког састанка, 
аниматор Ћећа је увесељавао кампе-
ре. Било је ту, на опште задовољство 
малишана, неколико изненађења. Ће-
ћа је довео у госте јунака из цртане 
серије „Патролне шапе”, деци добро 
познатог ватрогасца, куцу Маршала, 
који се фотографисао са најмлађи-
ма, а ту је била и чаробна вила са 
светлећим крилима, која је својим 
плесом очарала кампере. Ћећа је та-
кође организовао много заједничких 
игара и показао неке од својих три-
кова. Осим задужених груповођа, на 
кампере је ноћу пазила и васпитач 
Сунчица Маринковић.  

У гостима је на кампу био и „Окрет 
театар” са представом „Аутобиогра-
фија”, Бранислава Нушића, као и теле-
визијска екипа која припрема прилоге 
за емисију „Српски екран”.

Одржавање и реализацију Српског 
језичког кампа „Јаков Игњатовић” по-
могли су Фондација „Бетлен Габор”, 
Влада Мађарске, Српски педагошки и 
методолошки центар, Удружење „Срп-
ски савез” - савез Срба, као и Српске 
самоуправе II и VII кварта Будимпеште.

Драгана Меселџија

Недеља друговања, забаве и учења у Балатонфењвешу 
Овога лета је по први пут организован Српски језички 

камп „Јаков Игњатовић”, у Балатонфењвешу, искључиво 
за ученике основних школа. Број заинтересованих је, пре-
ма речима организатора, премашио њихова очекивања, 
јер је било учесника из више места у Мађарској. Седам 
дана на Балатону дружила су се деца из Будимпеште, Се-
гедина, Батање и Ловре, узраста од 1. до 8. разреда. 
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Ове седмице издвајамо следеће мултимедијалне садржаје:
Завршница Веронаучног кампа 

Епархије будимске
Девета међународна 
регата „Тисин цвет”

Премијера представе 
Ловранска бучура

Острог, духовни 
центар Балкана

ТВ Магазин 
„Србија на вези”

Аутор рубрике: Владимир Марковић

ИНФОПЕТИ МЕЂУНАРОДНИ
ПЕСНИЧКИ КОНКУРС „ДОДИР НЕБА“

Поштовани аутори, отварамо 5. Међународни песнички 
конкурс под називом „Додир неба“. Овим конкурсом желимо 
да подстакнемо ауторе да пишу песме, да напишу све оно 
лепо што им се врзма по уму и што желе поделити са светом. 
Тема: слободна.

Kонкурс је отворен до 15. септембра 2021. године. Резултати 
ће бити објављени на нашој Фејсбук страници:
https://www.facebook.com/griffonculture2018/

Сваки аутор чија песма/песме буду изабране добиће свој 
примерак зборника.Услови конкурса :
1. Добра воља и љубав према поезији
2. Да песме немају увредљив садржај, да се поштује 
национална, расна и верска припадност
3. Послати 3-5 ваших песама које нису раније објављиване
4. Песме нека буду максималне дужине до 24 стиха
5. Писати песме у Word-у, фонтом Times New Roman, величина 
фонта 12, користећи слова ч, ћ, ж, ш, ђ
6. Уз Ваше песме пошаљите и кратку биографију и адресу  
( 2 – 3 реда)

Kотизација износи 600 динара или 6 евра  
(за ауторе из иностранства).

Радови се не хоноришу. 
Радове слати на: griffon.culture@gmail.com

„АФОРИЗМИ И АФОРИСТИЧАРИ 21“

Издавачка кућа „Алма“ припрема зборник „Афоризми и 
афористичари 21“. Зборник се састоји из три дела. У првом 
делу се објављују афоризми који нису публиковани у 
ауторским књигама. Не смета уколико су већ објављени у 
часописима и дневним листовима, штампаним или 
електронским, на друштвеним мрежама, блоговима и сл. 

Шаље се до 80 афоризама. Афоризме не треба „ломити“, 
односно пребацивати део афоризма у следећи ред 
коришћењем тастера ENTER. Тастер ENTER треба притиснути 
тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један 
параграф. Афоризми се куцају један испод другог, без 
размака.

У другом делу се представљају објављене књиге афоризама. 
Шаље се до 70 афоризама (из једне књиге). Потребно је 
навести основне податке о књизи (аутор, назив књиге, 
издавач, град, година објављивања). Представићемо све 
књиге, без обзира на годину објављивања, које већ нису 
представљене у неком од двадесет претходних зборника 
„Афоризми и афористичари“.

Трећи део зборника садржи биографије аутора. Наводе се 
основни биографски и библиографски подаци. Називи 
објављених књига се стављају под наводнике, а у загради 
се наводи година објављивања. Све афоризме и биографију 
треба послати у једном фајлу.

Објављени прилози се не хоноришу. Ауторски примерак 
зборника није предвиђен.

Прилози се шаљу до 15. августа 2021. на адресу:  
alma.izdavackakuca@yahoo.com.

KЊИЖЕВНИ КОНКУРС „УЛАЗНИЦА 2021”

Часопис „Улазница” и Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин” у Зрењанину расписују Kњижевни конкурс 
„Улазница 2021” за необјављене приче, песме и есеје. Право 
учешћа на конкурсу имају сви аутори који пишу на српском 
језику.

Рок за слање радова је 15. септембар 2021. године. Радове 
слати искључиво поштом на адресу: Градска народна 
библиотека „Жарко Зрењанин”, за конкурс „Улазница 2021”, 
Трг слободе 2, 23000 Зрењанин, Србија. Разматраће се само 
радови који нису претходно објављени. Текст се сматра 
објављеним уколико се налази у књизи, часопису и/или на 
интернету пре објављивања саопштења жирија књижевног 
конкурса „Улазница 2021”.  

Песме, причу или есеј треба потписати шифром, а решење 
шифре са личним подацима, адресом, бројем телефона и 
имејл адресом аутора шаље се у затвореној коверти која се 
прилаже уз радове. Могуће је послати највише до 5 песама, 
3 приче и 3 есеја, с тим да је отворена могућност конкурисања 
у све три категорије. Дужина појединачне приче или есеја 
не може да прелази 10.000 словних места, укључујући и 
размаке.

Одлуку о наградама, које се састоје од новчаног износа, 
дипломе и објављивања у посебном броју часописа 
„Улазница”, донеће жири који ће именовати редакција 
часописа.  Проглашење добитника и уручење награда 
уприличиће се на завршној свечаности у Градској народној 
библиотеци „Жарко Зрењанин” у Зрењанину 10. децембра 
2021. године у 19 часова. Том приликом биће промовисан 
нови број „Улазнице”, у којем ће бити објављени награђени 
и похваљени радови.

Kонтакт за додатне информације: +38123566210 или 
zrulaznica@gmail.com

ЈУБИЛЕЈ КУД-а „ВЕСЕЛИ САНТОВЧАНИ”

Културно-уметничко друштво „Весели Сантовчани” 
срдачно вас позива на прославу 35. годишњице постојања 

и рада ансамбла

Субота, 14. август 2021. у 20.00 ч.
Трг Флориана Алберта

Учесници програма:
КУД „Весели Сантовчани”, КУД из Нађбарачке, КУД 

„Опанке” из Помаза, Културно и просветно удружење 
„Шандор Петефи” из Купусине, Културно и просвјетно 

друштво „Силвије Страхимир Крањчевић” из Бачког Брега, 
Тамбурашки састав „Сантовци”, Даринка Орчик и 

Вероника Варга

После програма следи плесачница!
Свира оркестар„Зора”, под руководством 

Крунослава Киће Агатића!

У случају невремена, програм ће бити одржан  
у Дому културе.

Молимо све заинтересоване да свој долазак потврде код 
Евице Чатић Козић на телефон: +36 70 418 26 36
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Марија Рашић, студент мастер студија на МА „Ференц Лист”ИНТЕРВЈУ

В ерујемо да ће се посетиоци „Ве-
чери српске писане речи”, одр-
жане у Будимпешти, још дуго 

сећати музицирања Марије Рашић на 
гитари, утканог у стихове и прозу срп-
ских песника и прозаиста, који ства-
рају у Мађарској. 

Када си у септембру прошле го-
дине стигла у Будимпешту на 
своје двогодишње мастер студи-
је, како је изгледао почетак рада 
на Академији „Франц Лист” и 
твој сусрет са професорима и 
колегама студентима?
– Протекла година је била несум-

њиво другачија, јер је настава текла 
онлајн скоро целе године. Само су пр-
вих пар месеци били дозвољени часо-
ви у мањим групама. Студент је више 
усмерен себи и музици, па се и из ове 
ситуације може много научити. Посеб-
но ми је важно да сам примљена код 
професора Јожефа Етвеша, кога сам 
знала од раније, јер сам пре две годи-
не била на размени у оквиру „Еразмус 
програма”. Моја комуникација са про-
фесорима одвија се на енглеском је-
зику, а за нас, стране студенте, доступ-
на је „Интернационална канцеларија”. 
Има много студената из Азије, Јужне 
Америке, али и Велике Британије, 
Шпаније, Италије, Румуније, Словачке. 
Студената из Србије нема пуно. Нарав-
но, они који говоре мађарски, похађа-
ју студије на мађарском.

Студирати на овој престижној 
Академији посебан је изазов. Ка-

ко један млади уметник дожи-
вљава могућност студирања 
баш на овом месту?
– Може се осетити да је цео систем 

другачији, од рада институције до ор-
ганизације наставе и постављања 
приоритета. Велика је предност што 
Академија има две сјајне концертне 
сале, велике светске звезде долазе 
баш овде, а нама, студентима, је улаз 
на све концерте бесплатан. Много љу-
ди ради на организацији концерата, 
а постоје и различити фондови за 
културу. Мени је боравак у Будимпе-
шти омогућио да свирам и наступам 
као солиста и у различитим камер-
ним ансамблима, одржим један со-
листички концерт у стакленој сали, у 
палати МУПА, као и солистички кон-
церт за српску заједницу на позори-
шној сцени у Улици Нађмезе, пре две 
године.

Реци нам нешто више о систему 
школовања и предметима које 
похађаш на својим студијама.
– Студенти из Србије долазе са до-

брим предзнањем. Овде је настава 
много више фокусирана на главни 
предмет – гитару. Остали предмети 
су, такође, веома интересантни и од-
лични професори предају страним 
студентима. Ту су: музичка анализа, 
историја музика, камерна музика и 
изборни предмети. Учим, такође, не-
мачки, али и мађарски језик и мађар-
ску културу, који нам је обавезан 
предмет због стипендије. За сада сам 
се оспособила за неку 
једноставну комуника-
цију на мађарском, а 
културу откривам сва-
кодневно.

Представи нам свог 
професора Јожефа 
Етвеша. Зашто је он 
за тебе посебан?
– Он је из „старе шко-

ле” професора и већина 
гитариста који сада кон-
цертирају и предају су 
његови ђаци. Професор 
Етвеш је веома активан, 
на Академији је шеф 
жичаног одсека, има 
своју фондацију, органи-
зује два фестивала – у 
Будимпешти и на Бала-

тону и стални је гост интернационал-
них фестивала. Посвећен је и пун но-
вих идеја и савета. Ја сам се тренутно 
највише усмерила на стару и модер-
ну музику. Извела сам неколико пре-
мијера ове године, а од професора 
сам имала пуну подршку. Наш рад је 
„један на један”, а сада, током панде-
мије, сам слала снимке свог изођења, 
које би он потом коментарисао. Углав-
ном су и испити тако одржавани.

Какви су твоји планови за бу-
дућност?
– Ускоро идем на један фестивал 

у Тоскани, у Италији, у виду стручног 
усавршавања, а за који сам добила 
пуну стипендију која се додељује јед-
ном европском студенту.

У наредној сезони волела бих да 
поново остварим сарадњу са Срп-
ским културним центром и да орга-
низујемо концерт. Још два већа про-
јекта имам у плану – један се тиче 
сарадње мађарских и српских умет-
ника, а други ће бити извођење и сни-
мање нових дела за класичну гитару 
српских композитора. Такође, чека ме 
и дипломски концерт следеће године.

Закључујемо разговор са Маријом 
Рашић, која каже да јој у Будимпешти 
веома прија контакт са српском за-
једницом, као и богата културна по-
нуда града и велика традиција одла-
зака на концерте, у којима ће, без сум-
ње, и сама учествовати.

Д. Б.

Студенти из Србије долазе са 
добрим предзнањем

Разговор са младом гитаристкињом Маријом Рашић 
водили смо у два наврата. Упознали смо је у Будимпе-
шти, током програма „Вече српске писане речи”, који је 
одржан у организацији Српског културног и медијског 
центра „Српски венац” и „Српских недељних новина”, 
где је имала веома успешне соло наступе. Наставак раз-
говора уследио је у Београду, када је Марија стигла 
кући, на распуст. 

КАКО ДО СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДИЈЕ?
Маријине мастер студије гитаре у Будимпешти омогућиле су и две 

стипендије - једна мађарска и једна српска. Замолили смо је да нам об-
јасни систем конкурисања, и тако можда, мотивише, неке нове младе 
људе да конкуришу.

- Прва стипендија коју сам добила је „Stipendium Hungaricum - Tempus 
Public Foundation”, при Министарству за спољашње послове и трговину 
Мађарске. За њу се аплицира око пола године пре уписа на факултет. 
Тражена документација се делимично разликује у зависности од области 
студија за коју се конкурише, а најбитнија документа које сам ја морала 
да доставим уз пријаву су: диплома о завршеном претходном степену 
образовања и транскрипт оцена, мотивационо писмо, медицински серти-
фикат, портфолио, аудио портфолио и сертификат о знању енглеског је-
зика. Селекција се одвија у неколико етапа, а све је веома прецизно обја-
шњено на сајту stipendiumhungaricum.hu. Стипендија покрива школарину, 
здравствено осигурање и део трошкова за живот у Мађарској. Другу 
стипендију добила сам од Фонда за младе таленте „Доситеј”, при Мини-
старству омладине и спорта Републике Србије. Овај конкурс за студије у 
иностранству расписује се најесен (у октобру обично) и на њега се конку-
рише након уписа на факултет. Стипендија је намењена за студије другог 
и трећег степена на водећим светским универзитетима са листе која се 
може наћи на сајту www.fondzamladetalente.rs - каже за наш лист Марија 
Рашић.

Услов за конкурс је макар једна година студија завршена у РС и поло-
жени сви испити са најмањом просечном оценом 8,50. Студент мора бити 
уписан на страни факултет у време конкурисања и мора имати држа-
вљанство и пребивалиште у РС. Одлука о додели стипендије и исплата 
долази нешто касније, при крају првог семестра, а износ варира сваке 
године.


